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بسم اهلل الرحمن الرحيم
إه ـ ــداء

أهدي هذا الجهد المتواضع ،سائالً اهلل اإلخالص والقبول؛
إىل من علمين دروس احلياة ،ودربين على طلب العلم ،وأهلمين الصرب واإلصرار ،من كان-
وال يزال -قلبه خفاقاً مشفقاً علي ،من ظل يتابعين ويغمرين حبنانه...
إىل أمي احلبيبة وإىل والدي احلبيب حفظهما اهلل ،وإىل زوجيت وأوالدي وأهلي وأساتذيت يف
كل دول العامل؛ وكذلك أهدي هذا اجلهد اىل علماء الشريعة الذين شاركت معهم منذ عشرين
عاماً ىف املؤمترات وامللتقيات والفعاليات العاملية املتعلقة بالرقابة الشرعية سواء جممع الفقه
االسالمي الدوىل /الربكة  /أيويف  /وغريه ىف كل دول العامل.

iii

شكر وتقدير
احلمد هلل الذى فتح يل أبواب اخلري واملعرفة ،وأهلمين الصرب ،ووفقين إىل هذا اجلهد الذي
أكرمين به ،ويسر يل أسبابه ،فله احلمد والشكر عدد خلقه ،ورضا نفسه ،وزنة عرشه ،ومداد
كلماته ،والصالة والسالم على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني.
وبعد؛ فإين أتوجه بالشكر اجلزيل اىل اجلمهورية الرتكية رئيساً وحكومةً وشعباً وأسال اهلل هلم
اخلري ،وأن حيفظ اهلل عليهم أمنهم واستقرارهم ،وأثين خبالص الشكر والتقدير إىل جامعة
إسطنبول صباح الدين زعيم وإىل أساتذيت يف قسم االقتصاد اإلسالمي ،وكما يسرين أن أتوجه
بالشكر اجلزيل إىل الوالد املريب واألستاذ الفاضل الربوفيسور فضيلة الدكتور محمد حرب؛
الذي كان عوناً يل بعد اهلل تعاىل ،يف إعداد هذه الدراسة ،والنصح ،وتفضَّل علي بقبول
اإلشراف على رساليت ،والذي أعطاين أعظم الدروس يف الثقة بالنفس ،ومل يبخل علي بالدعم
املعنوي ،فكان لتوجيهاته احلكيمة وآرائه السديدة أكرب األثر يف إجناز هذا العمل املتواضع
وإخراجه على أكمل وجه.
وأتقدم بالشكر والتقدير كذلك للدكتور الفاضل عبد المطلب أربا ،رئيس قسم االقتصاد

اإلسالمي يف جامعة صباح الدين زعيم؛ على جهوده املباركة يف إجناح قسم االقتصاد اإلسالمي
كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل أعضاء جلنة املناقشة؛ وذلك لتفضلهم باملوافقة على مناقشة
رساليت ،وحتملهم عناء املراجعة واحلكم عليها ومها :
فضيلة األستاذ الدكتور :حسن أبو غدة – مناقشاً داخلياً.
فضيلة األستاذ الدكتور :شامل شاهين  -مناقشاً خارجياً.
سائالً اهلل أن يجعل كل ما قدموه في ميزان حسناتهم.
شهاب العزعزي
إسطنبول – 2019م
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ÖZET
BAĞIMSIZ ŞER'Î MÜŞÂVİRLİK VE KURUMLAR İÇİN ÖNEMİ
Shehab Ahmed Saeed Alazazı
Danışman: Prof. Dr. Muhammed Harb
Yüksek Lisans, İslam İktisadı ve Hukuku Bilim Dalı
Nisan, 2019, 209 + xviii Sayfa
" Bağımsız Şer'î Müşâvirlik ve Kurumlar İçin Önemi " Bu çalışma
İslam ekonomisine göre faaliyet göstermek isteyen bir şirketin takip
edilmesi ve gereken en uygun konuma ulaşabilmesi ve kendisine İslami
bir şirket adının verilebilmesi için bağımsız bir hukuk müşavirliği
çerçevesinde ilerlemeyi amaçlamıştır.
Fetva ve Şeriat Denetleme Komiteleri işin baskısı ve yayınlanan Fetvanın
uygunsuzluğu da dahil olarak birçok zorlukla karşılaşmaları bununla
birlikte üyelerine yönelik yapılan aşırı baskı nedeniyle daha az etkili
olmaları göz önünde bulundurulduğunda bu duruma alternatif çözüm
bulunup önerilen şeriat danışmanının temsilci olarak İslam hukukunun
nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgi sahibi olması gereken şirketlere meşru
yönü ile yasal öneride bulunması gerektiğini İslam ekonomisinin en önemli
konularından biridir.
Önceki çalışma ve araştırmalara istinaden Şeriat denetiminin bankalardaki
rolünü ve İslam ekonomisine göre faaliyet gösteren şirketlerde hukuk
danışmanlığı mesleği çalışmasının konusuna değinilmemiştir.
Böylece، meşru hukuk müşaviri olarak bu alanda bir uzman araştırmacı،
bilimsel bilgi birikimini، düşünce ve zihinsel yaratıcılığı، sunumu،
kodlaması ve sonuçlara ulaşmadaki olumlu rolünü tavsiyelerde bulunmayı
amaçlamaktadır. Araştırmacı، İslami ekonomisine uygun olarak faaliyet
v

göstermek isteyen her şirket için harici hukuk danışmanlık mesleğinin
öncelikli olarak benimsenmesini tavsiye eder. Böylece، İslami Mali
Kurumlar Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAIOFI) tarafından yayınlanan
standartlara göre Şeriatı referans göstererek yasal inceleme yapar ve
başvuru hakkında yasal görüş bildirir. Bütünlüğü ve şeffaflığı sağlamak
için bir denetleme personeli atanmasını uygundur. Bu durumda، çalışanın
bir iç hukuk denetçisi olarak atanmasını veya Şeriat Denetiminin işlevleri
için daha fazla bir şey yapmasını engellemez.
Anahtar Kelimeleri: Şeriat Danışmanlığı, İslami Ekonomi Şirketleri,
Şeriat müşaviri Mesleği.
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ABSTRACT
THE IMPORTANCE OF THE INDEPENDENT SHARIA ADVISOR
FOR THE COMPANIES
Shehab Ahmed Saeed Alazazı
Master, Islamic Economic and Finance
Supervisor: Prof. Dr Muhammed Harb
April, 2019, 209 + xviii Pages
This study aimed to show "The importance of independent Sharia
advisor" to make the Islamic company reach its perfect situation which the
want to work according to the Islamic economic system and because of
many challenges which the supervisory of the Sharia recently are facing
such as work pressure and its fatwa is not mandatory besides it is efficient
than necessary thus the

independent Sharia advisor is the proposed

alternative solution for the Sharia side of the Islamic economic to show
how to

give the consulting of the Sharia to the companies which are

intending to apply the Sharia.
Also, a lot of previous studies which dealt with the role of Sharia
supervision were viewed and used though these studies have not mainly
dealt with this topic.
Therefore the researcher who has an experience in this domain as a Sharia's
advisor in

addition to that

he aims to give scientific knowledge he

recommends to adopt foreign Sharia's conclusion to any company wants to
work according to Islamic economic system regardless of its magnitude to
check and give Sharia's recommendations on the application according to
Sharia's rules which are given by accounting and auditing authority of the
Islamic financial institutions ( AAIOFI ) and prepare the final Sharia's
report to ensure fairness and clarity looking ahead that the next period will
vii

include the mentioned recommendations in this study that as a result the
Sharia's consolation has its official international acceptance and adoption
as financial advisor and legal advisor according to controls and several
things which constitutes the future vision.
Keywords: Shari'ah Consultancy, Islamic Economics Companies, Shari'a
Advisor Profession.
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ملخص الدراسة
مهنة المستشار الشرعي المستقل وأهميته للشركات
شهاب أحمد سعيد العزعزي
رسالة ماجستير في االقتصاد اإلسالمي  ،معهد العلوم االجتماعية
أبريل  2019 -م  xviii ،209 ،صفحة
التعرف على "مهنة المستشار الشرعي المستقل وأهميته
هدفت هذه الدراسة إىل ُّ
للشركات" للوصول إىل الوضع األمثل الذي ينبغي أن تلتزم به أي شركة ترغب أن تعمل وفق
نظام االقتصاد اإلسالمي تطلق على نفسها إهنا شركة إسالمية ،ونظراً ألن هيئات الفتوى
والرقابة الشرعية القائمة حالياً تواجه العديد من التحديات الىت منها ضغط العمل وعدم إلزامية
الفتوى الصادرة منها وإهنا أقل كفاءة مما ينبغي عليه بسبب كثرة الضغوط على أعضائها،
وباعتبار مهنة املستشار الشرعي احلل املقرتح البديل وضمن أهم املوضوعات يف االقتصاد
اإلسالمي املتمثل باجلانب الشرعي يف كيفية تقدمي االستشارات الشرعية لدى الشركات الىت
حباجة إىل معرفة كيفية تطبيق الشريعة اإلسالمية لديها.
والباحث باعتبار أن لديه خربه يف هذا اجملال بصفته مستشاراً شرعياً ،فإنه يسعى إىل تقدمي
إضافة إىل املعرفة العلمية ،ويأمل أن يتم اعتماد مهنة املستشار الشرعي بشكل أساسي ألي
شركة ترغب أن تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي وبغض النظر عن حجمها حىت يقوم بالتدقيق
الشرعي عليها وإبداء املالحظات الشرعية على التطبيق بالنظر إىل املرجعية الشرعية وفق املعايري
الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية( AAIOFIأيويف)
وإعداد التقرير الشرعي النهائي لضمان النزاهة والشفافية ،حىت يتم إستشراف املستقبل ىف
تطبيق االقتصاد االسالمي؛ تشمل التوصيات املذكورة يف هذا الدراسة للفرتة الزمنية القادمة
للوصول إىل مرحلة تكون فيها مهنة االستشارات الشرعية لديها اعتماد وقبول عاملي رمسي أسوة
ix

مبهنة املستشار املايل (احملاسب القانوين) ومهنة املستشار القانوين وفق ضوابط وآليات وعدة
أمور تشكل الرؤية املستقبلية.
الكلمات المفتاحية :االستشارات الشرعية ،شركات االقتصاد اإلسالمي ،مهنة املستشار
الشرعي.
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.1.1مدخل (المقدمة)
احلم ـ ــدهلل والص ـ ــالة والسـ ـ ـالم عل ـ ــى نبين ـ ــا حمم ـ ــد وعل ـ ــى آل ـ ــه وص ـ ــحبه أمجع ـ ــني وبع ـ ــد ،إن
االستش ــارات الش ــرعية أص ــبحت ح ــديثاً فن ـ ـاً علمي ـ ـاً هل ـ ـا أص ـ ـوهلا وآلياهت ــا وهياكله ــا االداري ــه
املتداخل ــة فيم ــا ب ــني مب ــادئ الت ــدقيق املتع ــارف عليه ــا واملتطلب ــات الش ــرعية ،وه ــي يف ججمم ــل
مضامينها تعترب جزء من تطبيق االقتصاد اإلسالمي يف قطاعاته املختلفه إلهنا تنطلق باألمهيـة
مــن القواعــد والض ـوابط يف الش ـريعة اإلســالمية ،ول ـذلك فــإن مجيــع الش ـركات الــىت تعمــل وفــق
االقتص ــاد اإلس ــالمي يف الع ــامل حباج ــة إىل استش ــارات ش ــرعية ملعرف ــة كيفي ــة تطبي ــق الش ـ ـريعة
اإلسالمية لديها وتعتـرب أسـاليب مهنـة املستشـار الشـرعي مبثابـة املحـدد الرئيسـي لإطـار العـام
ج
للخطط التنظيمية واآلليات املنتهجة يف عملية التدقيق الشرعي ،ومبـا يجعـزز مـن قـدرة إدارة أي
ج
شركة ترغب أن تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي وحتديد مسارها منذ نشأهتا.
ونظراً ألن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية القائمة حالياً تواجه العديد من التحديات الىت
منها ضغط العمل وعدم إلزامية الفتوى الصادرة منها وإهنا أقل كفاءة مما ينبغي عليه بسبب
كثرة الضغوط على أعضائها ،فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف معرفة أمهية وجود مهنة
املستشار الشرعي املستقل للشركات للوصول إىل الوضع األمثل الذي ينبغي أن تلتزم به أي
شركة ترغب أن تعمل وفق نظام االقتصاد اإلسالمي تطلق على نفسها إهنا شركة إسالمية .
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وباعتبار مهنة املستشار الشرعي احلل املقرتح البديل وضمن أهم املوضوعات يف االقتصاد
اإلسالمي املتمثل باجلانب الشرعي يف كيفية تقدمي االستشارات الشرعية لدى الشركات الىت
حباجة إىل معرفة كيفية تطبيق الشريعة اإلسالمية لديها.
ومت اإلطالع واالستعانه بالعديد من الدراسات السابقة اليت تناولت دور الرقابة الشرعية يف
البنوك اإلسالمية علماً أن الدراسات والبحوث السابقة مل تتناول بشكل رئيسي املوضوع
املتعلق هبذه الدراسة وهو مهنة املستشار الشرعي للشركات الىت تعمل وفق االقتصاد
اإلسالمي .
والباحــث بصــفته مستشــار شــرعي ،فإنـه يســعى إىل تقــدمي إضــافة إىل املعرفــة العلميــة ،ومــن
عرضــه وتدوينــه ودوره اإلجيــايب يف التوصــل إىل النتــائت وتقــدمي بعــض التوصــيات ،والــىت منهــا
استشراف املستقبل؛ للفرتة الزمنية القادمـة للوصـول إىل مرحلـة تكـون فيهـا مهنـة االستشـارات
الشــرعية لــديها اعتمــاد وقبــول عــاملي رمســي أســوة مبهن ـة املستشــار امل ـايل (احملاســب القــانوين)
ومهنــة املستشــار القــانوين يشــمل ض ـوابط وآليــات وعــدة أمــور تشــكل الرؤيــة املســتقبلية منهــا
التنظيم وحل إشكاليات هيئـات الفتـوى والرقابـة الشـرعية لـدى الشـركات بأنواعهـا مـن خـالل
إقرار املعايري الشرعية ،واحملاسـبية ،واعتمـاد آليـات مسـتقرة للتـدقيق واملتابعـة كمـا هـو احلـال يف
واقع مهنة التـدقيق احملاسـا املطبـق بشـكل مهـين مسـتقر وراقـي ،كمـا يوصـي الباحـث بضـرورة
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أن يــتم اعتمــاد مهنــة االستشــارات الشــرعية اخلارجيــة بشــكل أساس ـي ألي شــركة ترغــب أن
تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي وبغض النظر عن حجمها.
وعلـى الـرغم مـن أمهيـة املوضــوع فإنـه حبسـب علـم الباحــث ال توجـد دراسـة سـابقة ناقشــت
هذا املوضوع ،وجممل الدراسات السابقة على الرغم من اجلهود املبذولة فيها إال إهنا اقتصرت
عل ــى الرقاب ــة الش ــرعية يف البن ــوك اإلس ـ ـالمية دون مناقش ـ ـة موض ــوع الدراس ــة وعلي ــه يوصـ ــي
الباحث بإجراء مزيد من الدراسات يف هذا اجملال.
ولذلك رأى الباحث أن يسـهم يف هـذا املوضـوع وحبثـه مـن خـالل هـذه الدراسـة؛ آمـل مـن
اهلل التوفيق إلضافة علمية نوعية يستفاد منها؛ وأسال اهلل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه
الكرمي.
واهلل املوفق
الباحث
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.2.1مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة يف معرفة مهنة املستشار الشرعي املستقل وأمهيته للشركات للوصول
إىل الوضــع األمثــل الــذي ينبغــي ان تلتــزم بــه أي شــركة ترغــب أن تعمــل وفــق نظــام االقتصــاد
اإلسالمي تطلق على نفسها إهنا شركة إسالمية .
وقد ظهرت مشكلة هذا الدراسة من خالل سؤال رئيسي هو :
ما أمهية مهنة املستشار الشرعي املستقل لشركات االقتصاد اإلسالمي الىت تعمل وفق
الشريعة اإلسالمية ؟
وينبثق عن السؤال الرئيس لمشكلة الدراسة األسئلة المطلبية التالية:
 .1ما مفهوم االستشارات الشرعية ؟ وماهي أنواع شركات االقتصاد اإلسالمي ؟
وماهي احلاجة ملزاولة مهنة االستشارات الشرعية ؟
 .2ما أمهية مهنة املستشار الشرعي للشركات ؟ وما شكل االستشارات الشرعية ؟ وما
جماالت عمل املستشار الشرعي وتعيينه وحتديد مكافأته ومهامه واالستغناء عنه ؟وما
العناصر األساسية ىف تقرير املستشار الشرعي؟
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 .3ما هي ضوابط وأخالقيات مهنة املستشار الشرعي ومواصفاته والفتاوى الشرعية
الصادرة عنه وأساليبها ؟ وما أمهية اإللتزام من قبل املستشار الشرعي باملرجعية
الشرعية وفق املعيار الشرعي رقم ( )29ضوابط الفتوى وأخالقياهتا يف إطار
املؤسسات الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أيويف؟
وما أساس مشروعية مهنة املستشار الشرعي ؟ وأهم املخالفات الشرعية احملتملة؟
.3.1سبب اختيار مشكلة الدراسة:
السبب من ناحية موضوعية نظراً ألن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية القائمة حالياً تواجه
العديد من التحديات الىت منها ضغط العمل وعدم الزامية الفتوى الصادرة منها وإهنا أقل
كفاءة مما ينبغي عليه بسبب كثرة الضغوط على أعضائها حيث جتد العضو الواحد يف
اهليئة ،لديه عضوية لعشرات الشركات وباعتبار مهنة املستشار الشرعي احلل البديل وضمن
أهم املوضوعات يف االقتصاد اإلسالمي املتمثل باجلانب الشرعي يف كيفية تقدمي
االستشارات الشرعية لدى أي شركة تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي يف أي دوله بالعامل
حباجة إىل معرفة كيفية تطبيق الشريعة اإلسالمية.
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.4.1أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:
 )1بيــان مفهــوم مهنــة االستشــارات الشــرعية وأنـواع شــركات االقتصــاد اإلســالمي وحاجــة
الشركات إىل االستشارات الشرعية وتطويرها وجتانسها .
 )2إثبــات أمهيــة مهنــة املستشــار الش ـرعي املســتقل للشــركات ومعرفــة ش ـكل االستشــارات
الشرعية وجماالت عمل املستشار الشرعي وتعيينه وحتديد مكافأته ومهامه واالستغناء
عن ــه ودوره يف قض ــايا األخالقي ــات املهني ــة واإلشـ ـراف والش ــفافية واملص ــداقية والع ــدل
وغريها.
 )3تناول الضوابط واألخالقيات املتعلقة باملمارسات لالستشارات الشـرعية وفـق مرجعيـة
املعي ــار الص ـ ـادر ع ــن ( AAIOFIأي ــويف) للتع ــرف علـ ـى السياس ــات واإلج ـ ـراءات
لتوحيــد املرجعي ــة الش ــرعية وإلجيــاد نس ــق إجرائ ــي يزيــد م ــن ص ــالحيات االستش ــارات
الشرعية.
 )4الوصــول إىل نتــائت وتوصــيات ختــدم تطبيقــات مهنــة االستشــارات الشــرعية الــىت ميكــن
اإلستفادة منها.
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.5.1أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل مايلى :
 .1أن الدراس ـ ــة تناولـ ـ ـت موض ـ ــوع مهن ـ ــة املستش ـ ــار الش ـ ــرعي باعتب ـ ــاره ض ـ ــمن أه ـ ــم
املوض ــوعات يف االقتص ــاد اإلس ــالمي املتمث ــل باجلان ـ ـب الش ــرعي يف كيفي ــة تق ــدمي
االستشارات الشـرعية لـدى أي شـركة تعمـل وفـق االقتصـاد اإلسـالمي يف أي دولـه
بالعامل كتخصص جبميع أنواعها سواء الداخلية أو اخلارجية .
 .2ج ــاءت الدراس ــة مبنزل ــة دع ــوة إىل تط ــوير االستش ــارات الش ــرعية واعتم ــاد أسس ــها
ومبادئهــا وآلياهتــا وفــق املفــاهيم احلديثــة علــى املســتوى العــاملي بصــفة عامــة والــوعي
مبفاهيمها وتطبيقاهتا .
 .3تناقش الدراسة حتقيق قدر كبري من األمهية للشركات من حيث الشفافية والعدالـة،
ومحاية حقوق مجيع أصحاب املصاحل فيها جلميع قطاعات االقتصاد اإلسالمي.
.6.1الدراسات السابقة
نظراً ألن موضوع الدراسة جديد ومل يتم التطرق إليه من قبل هبذه الكيفية وإمنا توجد
جزئيات أخرى متعلقة هبا وحبسب علم الباحث مل جيد فيما أطلع عليه أي دراسات سابقة
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هلا عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة مع وجود بعض الدراسات الىت أشارت اىل موضوع
الدراسة بطرق أخرى قريبة منها ومن هذه الدراسات مايلي:
 .1عبد الستار عبـد الكـرمي أبـو غـدة (،االجتهـاد واإلفتـاء يف البنـوك اإلسـالمية) ،ورقـة
عمل مقدمة إىل مؤمتر االجتهـاد واإلفتـاء فـ ــي القـرن احلـادي والعشـرين 14 – 12
أغسطس 2008م ،بكواالملبور.
وأهم النتائت اليت توصل هلا يف حبثه هو أمهية الفتاوى وطريقة االجتهـاد يف اهليئـات لكـن كـان
البح ــث يرك ــز عل ــى البن ــوك اإلس ــالمية فق ــط ومل ي ـ ـتم التط ــرف للش ــركات املختلف ــة ىف مجي ــع
قطاعات االقتصاد االسالمي وال أيضـاً للمستشـار الشـرعي ،حيـث أن االستشـارات الشـرعية
ختتلف باختالف أنشطة الشركات الىت سيتم إبداء الرأي فيها والتدقيق الشرعي عليها.
 .2عبداهلل عطية  -مدير دائرة الرقابة الداخلية للبنك اإلسالمي االردين
 ،مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة واالمتثـال الشـرعي بـني النظريـة والتطبيـق ،املـؤمتر السـادس
للتدقيق الشرعي  7نيسان  2016اسطنبول تركيا.
وأه ــم النت ــائت ال ـيت توص ــل هل ـا يف حبث ــه ه ــذا ه ــو وض ــع مص ــطلحات ش ــاملة للرقاب ــة الش ـرعية
وكـذلك اخـتالف مفهـوم املراجعـة الشـرعية عـن التـدقيق الشـرعي اخلـارجي ،ولعـل أهـم هـذه
الفروق يتمثل فيما يلي:
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أ .نطـاق املهــام ونطــاق التــدقيق الشــرعي يـتم حتديـده بنــاء علــى توجيهــات جملــس اإلدارة
أو اإلدارة التنفيذيه العليا.
ب .نطاق اإلستشارات الشرعية اخلارجية نطاق كبري تكفلها املعايري.
 .3عبدالباري مشعل ( توحيد املرجعية الشرعية ) تناول أمهية توحيـد املرجعيـة الشـرعية
يف مؤمتر أيويف  12بالبحرين بتاريخ  5نوفمرب  2017وكان هـذا آخـر األحبـاث يف
هذا اجملال.
وأه ــم النت ــائت ال ــذي توص ــل الي ــه حبث ــه ه ـذا املقص ــود هب ــا ه ــي توحي ــد املع ــايري وتوحي ــد
املرجعيات .
وغريها العديد من الدراسات اليت تناولت دور الرقابـة الشـرعية يف البنـوك اإلسـالمية ومل
تتنــاول الشــركات بأنواعهــا بشــكل عــام الــيت تعمــل وفــق االقتص ـاد اإلســالمي مبختلــف
القطاعــات كمــا أن الدراســات والبح ـوث الســابقة مل تتنــاول بشــكل رئيســي املوضــوع
املتعلق هبذا الدراسة وهو مهنة املستشار الشرعي.
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.7.1اإلضافة الجديدة لهذة الدراسة
جاءت هذه الدراسة لإجابة عن األسئلة املتعلقة مبوضوع الدراسة وهي مايلى:
• أمهية مهنة االستشارات الشرعية من عدمها.
• إمكاني ــة ت ــوفري واعتم ــاد مهن ــة املستش ــار الش ــرعي كب ــديل ع ــن هيئ ــة الفت ــوى والرقاب ــة
الش ــرعية يف حال ــة ع ــدم إمكاني ــة توفره ــا للقي ــام ب ــنفس ال ــدور حس ــب ن ــوع وحج ــم
الشركة.
• تنظ ــيم عم ــل املستش ــار الش ــرعي ،ومعرف ــة م ــن حي ــدد األفض ــل أن تك ــون استش ــارات
شــرعية داخليــه أواستشــارات شــرعية خارجيــة س ـواء مهنــة مستشــار شــرعي يقــوم بــه
شــخص أو شــركة استشــارات أو عــرب مكتــب تــدقيق مــايل خــارجي ومــن حيــدد ذلــك
وإىل من تكون تبعيتها.
• الوصول إىل وضع تصور مقرتح بديل للوضع القائم يف طريقة تناول موضوع الدراسة
• طرح منوذج مقرتح يراعـي طبيعـة أمهيـة وجـود مهنـة املستشـار الشـرعي للشـركات وذكـر
كيفي ــة فهمه ــا وعرض ــها ونق ــدها وحتليله ــا ومناقش ــتها ،م ــن خ ــالل مج ــع املعلوم ــات
والبيانات.
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• حتويل هذا الدراسة الحقاً إىل مشروع يتم تطبيقه ىف الواقع العملي تعكس شخصية
الباحث ودوره اإلجيايب يف التوصل إىل النتائت.
.8.1منهجية الدراسة
إتبعت المنهج اإلستقرائي الوصفي ثم المنهج التحليلي ثم المنهج االستنباطي :
الستنباط النتائت حول مهنة املستشار الشرعي وأمهية وجوده للشركات بعد مايتم الوصول
هلا واالنتقال إىل احلقائق اجلزئية الستشراف املستقبل من خالل وضع تصور يف حالة عدم
تعيني هيئة للفتوى والرقابة الشرعية من أجل صياغة منوذج بديل تكون فيها مهنة
االستشارات الشرعية معتمدة ميكن تطبيقها ،وهو الطريق األساسي إلختبار مدى فعاليتها،
ويعين ذلك أن نتائت هذا الدراسة ممكن تتحول إىل مشروع عملي مقرتح.
كما أنه ضمن منهجيىت كباحث مل أترجم ألي علم من األعالم ورد أمسه يف هذه الدراسة،
وعند ذكر أي مصطلح تعريفي أكتفيت بالتعريف اإلصطالحي دون التعريف اللغوي ،وكذا
عند ختريت األحاديث أكتفيت برقم احلديث دون ذكر رقم الصفحه.
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.9.1اإلطار المنهجي للدراسة (الخطة)
مت تقسيم الدراسة اىل إطار منهجي ،وثالثة فصول وخامته ،حيث حتدثت فيها عن
مشكلة الدراسة وأهدافها ،كما ذكرت أمهية الدراسة ،والدراسات السابقة ،ومنهجية الدراسة
وحدودها كمايلي :
الفصل األول :مفهوم االستشارات الشرعية وأنواع شركات االقتصاد اإلسالمي التى
بحاجة إليها  :وحتدثت يف املبحث األول عن مفهوم االستشارات الشرعية والتدقيق
الشرعي وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وعن التعريفات واملفاهيم ،وىف املبحث الثاين أنواع
شركات االقتصاد اإلسالمي ومت ذكر أمهها على شكل تبويب وتصنيف حسب القطاعات
الىت تشملها ،ويف املبحث الثالث تناولت فيه احلاجة ملزاولة مهنة االستشارات الشرعية
للشركات الىت تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي.
الفصل الثاني  :أهمية مهنة المستشار الشرعي المستقل للشركات اإلسالمية
وتناولت يف هذا الفصل عدة مباحث وذكر ىف املبحث األول أمهية مهنة املستشار
الشرعي للشركات الىت تعمل وفق نظام االقتصاد اإلسالمي حيث متثل هذة الدراسة
املختصرة وصف لتشخيص أمهية وجود مهنة املستشار الشرعي للشركات يف املرحلة
احلالية اليت تظهر فيها مظاهر العشوائية وعدم التنظيم وعدم معرفة السوق أمهية مهنة
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االستشارات الشرعية وكذلك مزاولة املهنة ،ويف املبحث الثاين شكل االستشارات
الشرعية األكثر مالئمة لشركات االقتصاد اإلسالمي ،وقد ختمت املبحث الثالث يف
جماالت عمل املستشار الشرعي وتعيينه وحتديد مكافأته ومهامه واالستغناء عنه.
الفصل الثالث  :ضوابط وأخالقيات مهنة االستشارات الشرعية وفق مرجعية
( AAIOFIأيوفي)  :قام الباحث باعتماد الضوابط واألخالقيات يف هذه الدراسة
وفقاً للمعيار رقم  29الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
( AAIOFIأيويف) وذكرت ىف املبحث األول ضوابط واخالقيات مهنة املستشار
الشرعي ومواصفاته والفتاوى الشرعية الصادرة عنه وأساليبها وفيه احلكم التكليفي للفتاوى
الشرعية بأن الفتوى فرض على الكفاية ،ويف املبحث الثاين تناولت من خالله نبذه عن
اإللتزام باملرجعية الشرعية ملهنة املستشار الشرعي وفق املعيار الشرعي رقم ( )29ضوابط
الفتوى وأخالقياهتا يف إطار املؤسسات الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية ( AAIOFIأيويف) حىت يتم اإللتزام باملرجعية الشرعية ملهنة
االستشارات الشرعية ،ويف املبحث الثالث أساس مشروعية مهنة املستشار الشرعي
واملخالفات الشرعية وكيف يستمد املستشار الشرعي أساس وجوده وسبب مشروعيته.
وفي الخاتمه مت وضع النتائت والتوصيات ،مث املراجع ،مث املالحق .
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الفصل األول
مفهوم االستشارات الشرعية وأنواع شركات االقتصاد اإلسالمي التى بحاجة اليها
سوف يتم اإلشارة يف هذا الفصل إىل املفاهيم الوارده حول الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي
وهيئة الفتوى واإللتزام الشرعي واالستشارات الشرعية وتوضيح املصطلحات.
وسوف يتم تناول هذا الفصل ىف ثالثة مباحث على النحو التايل :
املبحث األول  :مفهوم االستشارات الشرعية ،والتدقيق الشرعي ،وهيئة الفتوى والرقابة
الشرعية.
املبحث الثاين  :أنواع شركات االقتصاد اإلسالمي.
املبحث الثالث  :احلاجة ملزاولة مهنة االستشارات الشرعية للشركات.
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.1.2المبحث األول :مفهوم االستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي وهيئة الفتوى
والرقابة الشرعية
.1.1.2المطلب األول :التعريفات
.1.1.1.2الفرع األول :تعريف الرقابة الشرعية
• هي عبارة عن فحص مدى إلتزام الشركة بإحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع
أنشطتها.)1(.
• التحقق والتأكد من صحة ومطابقة أنشطة الشركة املالية اإلسالمية ألحكام الشريعة
اإلسالمية حبسب ماتصدر من فتاوي وقرارات معتمدة من اجلهة املسئولة عن
اإلفتاء.)2(.

( )1هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،معايير هيئة المحاسبة والمراجعه تعريف مصطلح ،فى معيار الضبط رقم( ، 2البحرين2000 :م) ،ص .15
( )2مصرف الرجحي ،الموقع االلكتروني ،www.alrajhibank.com.sa ،تاريخ النشر2003/7/31 ،م ،نقل من بحث الرقابة الشرعية في المصارف االسالمية  ،حمزة عبد الكريم
حماد  (،االردن :الجامعة االردنية 2004 ،م) ،ص .3
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لذلك فإن تعريف الرقابة الشرعية هي نظام لوضع ضوابط شرعية مستمدة من األدلة
الشرعية ،مث متابعة تنفيذها للتأكد من صحة التنفيذ.
فالرقابة الشرعية هبذا املفهوم أوسع من مفهوم التدقيق الشرعي (املراجعة الشرعية) ،بل هي
تشمل أمرين :اإلفتاء والتدقيق ويشرف على الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية هيئة
تسمى :هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
.2.1.1.2الفرع الثاني :تعريف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
"هي جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصني يف فقه املعامالت ،لتوجيه نشاطات املؤسسة
ومراقبتها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،وتكون فتاوى وقراراهتا
ملزمة للمؤسسة".)3(.
ولتوضيح الفرق بني الرقابة الشرعية وبني هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مايلى:
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الرقابة الشرعية

عبارة عن نظام مكون من عدة خطط مت إهنا جمموعة من املتخصصني بعدد ال يقل
دراستها مسبقاً وفق منظومة تتكون من عن ثالثة أشخاص من الفقهاء يف فقه

( )3معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية،الضوابط ،إعداد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ( ،البحرين2000 : ،م ) ص .4
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املدخالت والعمليات واملخرجات من خالله املعامالت ،واملتخصصني يف جمال االقتصاد
يقوم املستشار الشرعي من التأكد من التزام اإلسالمي لغرض توجيه نشاطات الشركة
الشركة إلحكام ومبادىء الشريعة اإلسالمية .ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من التزامها
بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،وتكون
فتاواها وقراراهتا ملزمة للشركة.
هي أوسع من مفهوم التدقيق الشرعي ألهنا اهليئة هي جمموعة األشخاص الذين يقومون
نظام تشمل أمرين :اإلفتاء والتدقيق الشرعي .بإصدار الفتوى واإلشراف على الرقابة
الشرعية يف الشركات اإلسالمية.
.3.1.1.2الفرع الثالث :تعريف التدقيق الشرعي
التدقيق الشرعي هو أحد املكونات للرقابة وفق الشريعة اإلسالمية ،لكل األعمال الىت تقوم
هبا أية جهة إدارية حىت تتأكد من إلتزام الشركة بالضوابط الشرعية،كما سبق أن قام
بالتعريف أحد املتخصصني ىف الرقابة الشرعية بأنه  :جمموعة أنشطة إستشارية ،موضوعية،
مستقلة ،للتأكد ،من الوضع الداخلي للشركة للتأكد من اإللتزام األمثل بالشريعة.)4(.

( )4موسى آدم عيسى ،التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر ،المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي( ،البحرين :تاربخ  24 -23أكتوبر2013م) ،ص.28
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أي إهنا عملية يقوم هبا شخص مت تصميمه لربنامت تدقيق لغرض مراقبة وتطوير حتقيق
األهداف للشركة ،وذلك عن طريق التأكد من سري الشركة وفق األحكام والتعليمات الىت
صدرت من املراقب الشرعي أو املستشار الشرعي ،باإلضافة اىل ذلك القيام بالسياسات
ووضع خطط واجراءات هامة لكيفية تنفيذ منتجات متوافقة مع الشريعة ،وتقدمي مقرتحات
لتطويرها بالشكل األفضل وإدخال أي تعديل عليها لتكون أعمال الشركة وفق الشريعة.
.4.1.1.2الفرع الرابع :تعريف مهنة االستشارات الشرعية
تعددت تعريفات الباحثني املعاصرين ملفهوم خمتلف لكل من الرقابة الشرعية وهيئة الفتوى
والتدقيق الشرعي كما ذكر سابقاً ولكن اليوجد تعريف حمدد لإستشارت الشرعية ،وأمشل
تعريف يف نظر الباحث فيما يتعلق مبهنة االستشارات الشرعية أن يقال :إهنا اخلدمة الىت
يقدمها مستشار شرعي تتوفر لديه املهارة الشرعية إلبداء الرأي والتدقيق الشرعي.
وحىت يتم توضيح سبب تسمية مهنة سوف يتم اإلشارة اىل توضيح الفرق بني:
املهنة)(career

الوظيفة )(job
هي جزء من املهنة وهي مهمة حمددة يعهد

هي نوع العمل الذي ميارسه الشخص مثل

هبا إىل شخص ويتحمل واجباهتا

الطب واهلندسة واحملاسبة واحملاماة

ومسؤولياهتا ،وقد تتضمن املهنة الواحدة عدة واإلستشارات وغريها وهي تتطلب ختطيطاً
وظائف ترتبط ببعضها البعض مكونة لتلك

يبين عربه مسار حياته ،ويوظف هلا كل
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املهنة.

طاقاته وقدراته بدءاً من دراسته واختياره
لتخصصه وصوالً إىل املمارسة الفعلية
للعمل ،وهي اليت جيد نفسه فيها ،ومن
خالهلا تظهر إبداعاته وطاقاته وقيمه يف
احلياة ،ليصل به املسار ألن يصبح ممن يشار
إليهم بالبنان كرمز من رموز املهنة.)5(.

وعليه يرى الباحث أن إعتبار املستشار الشرعي املستقل مهنه ألهنا عمل حر وليست وظيفه
وألهنا تنسجم مع شخصيته وأسلوب حياته.
وملزيد من التوضيح فإنه جيب أن تكون لدى الشخص اخلربه واملؤهل ملمارسة االستشارات
الشرعية والتدقيق الشرعي ويكون لديه إملام يف فقه املعامالت وأحكامها ،وتشمل هذه
اخلدمة تقدمي مهام اإلجازة الشرعية لألعمال والتدقيق الشرعي السابق والالحق ،ومراقبة
معامالت الشركة واإلشراف عليها للتأكد من إلتزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية،
وتكون فتاواه غري ملزمة للشركة ولكن لديه القدره على القيام بذلك اإللزام حسب مانص
عليه اإلتفاق والتعاقد مع إدارة الشركة إذا كانت ترغب العمل وفق االقتصاد اإلسالمي
واملستفيدة من هذه اخلدمة.

( )5موقع المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية ، WWW.hrdiscussion.com ،أحمد نبيل فرحات( ،مصر :تاربخ النشر

19

2010/12/11م).

.2.1.2المطلب الثاني :توضيح المفاهيم
.1.2.1.2الفرع األول :مفهوم المستشار الشرعي
ضرورة توضيح أنه يشمل جزأين :
األول  :إبداء الرأي وإصدار الفتاوى بناءً على مرجعية شرعية وهبذا يقوم نيابة عن هيئة
الفتوى هبذا الدور ىف حالة عدم وجود هيئة للفتوى لدى الشركة.)6(.
الثاين  :ممارسة دور املراقب الشرعي واملدقق الشرعي يف التأكد من صحة وسالمة
اإلجراءات والتطبيقات وغريها للشركة وهنا هو يقوم بدور الرقابة الشرعية .
.2.2.1.2الفرع الثاني :مفهوم الشركات التى تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي
تعريف الشركات اإلقتصادية اإلسالمية  :هي الشركات الىت ختضع مجيع معامالهتا وممارساهتا
املالية واإلقتصادية ألحكام الشريعة اإلسالمية .
ومت ذكر التعريف هنا حىت يتم توضيح املعىن املقصود وعدم تكرار األلفاظ يف هذه الدراسة
لضرورة معرفة ذلك واملقصود هنا فقط الشركات الىت تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي أو أي

( )6عبــدالباري مشــعل ،توحي ـد المرجعيــة الشــرعية للصــناعة المالي ـة االســالمية علــى المســتوى الــدولى ،مــؤتمر ايــوفي البنــا الــدولي الثــاني عشــر (،مملكــة البح ـرين :نــوفمبر
)2017ص .24-23
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شركة ترغب أن تكون إسالمية وختضع ألحكام الشريعة اإلسالمية من دفع الزكاة وغري ذلك
مهما كانت الشركة شكلها أو نوعها أو نشاطها.
.3.2.1.2الفرع الثالث :مفهوم االمتثال للشركات وفق الشريعة اإلسالمية
إن أبرز شيء جيعل أعمال شركات االقتصاد االسالمي باالمتثال لألحكام الشرعية والفتاوى
والتعليمات واملرجعيات وفق الشريعة اإلسالمية ،وعند ترك تطبيق أي إمتثال شرعي يرتتب
عليه وجود خماطر قد تسبب تشويه مسعة شركات االقتصاد االسالمي ،وبالتاىل فإن ذلك
يكون نتيجته فقدان الثقة وإبتعاد املتعاملني عن التعامل مع شركات االقتصاد االسالمي،
وخسارهتا وعليه ميكن القول بوجود نوعان من املفاهيم مايلى :
مفهوم إمتثال شرعي بإعتباره مكون هام من مكونات النظام للرقابة
ومفهوم إمتثال شرعي بإعتباره مهمه وظيفيه)7( .
ميكن استخالص البناء االساسي لالمتثال الشرعي ،كمايلي:
• أن يكون االمتثال الشرعي لديه االستقاللية حبيث يتبع اإلدارة العليا لضمان
عدم التدخل باملهام املنوطة هبذا النشاط.

( )7عبداهلل عطية ،مفاهيم الرقابة والتدقيق والمراجعة واإللتزام الشرعي بين النظرية والتطبيق ،المـؤتمر السـادس للتـدقيق الشـرعي علـى البنـوش وشـركات االقتصـاد اإلسـالمي،
( إسطنبول  9- 7:ابريل  )2016ص .21
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• إمتثال شركات االقتصاد االسالمي للتعليمات واالرشادات واملعايري واالنظمة
الىت تصدر من املنظمات واهليئات العاملية.
• أساليب السياسات العامة لرفع التقارير بطرق خمتلفة
وبالتاىل من املمكن التعريف عن املهام الوظيفية لإمتثال وفق الشريعة بإهنا :مهام هلا
إستقاللية إدارية أو وحدة إدارية تابعة اىل إدارة معينه الغرض الرئيسي منها هو حتقق إمتثال
الشركة من تطبيق الشريعة اإلسالمية وفق اللوائح املرسومة ولكل اإلرشادات والتعليمات
املهنية الىت تصدر من اجلهات الرقابية العاملية وتبين اإلرشادات واملعايري الشرعية ،والفتاوى
الصادرة عن املرجعيات الشرعية ورفع التقارير.)8(.
وعليه يتضح من تعريف االمتثال الشرعي (اإللتزام الشرعي) (Compliance) ،بأنه:
هو اإللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفتاوى ومقرارات وإرشادات املستشار
الشرعي كوظيفة مستقلة هتدف إىل التأكد من إمتثال الشركة الىت تعمل وفق االقتصاد
اإلسالمي لألنظمة الداخلية ولكل التعليمات واإلرشادرات والقوانني الىت تضبط سلوكيات
املهنة الصادرة عن اجلهات العاملية واملنظمات األشرافية والىت تتوىل الرقابة؛ إذا رأت تبين
إرشادات ومعايري شرعية وفتاوى صادرة من مرجعية شرعية ،وهذا أهم ما مييز عمل شركات
االقتصاد اإلسالميَّ ،
وإن خماطر عدم اإللتزام قد تؤدي إىل تشويه مسعة الشركة الىت تعمل
( )8عبداهلل عطية ،مفاهيم الرقابة والتدقيق والمراجعة واإللتزام الشرعي بين النظرية والتطبيق ،مرجع سابق  ،ص.22
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وفق االقتصاد اإلسالمي ،األمر الذي يؤدي إىل عزوف العمالء من التعامل مع الشركة
وإفالسها.
.3.1.2المطلب الثالث :تأصيل مهنة االستشارات الشرعية
حىت يتم تأصيل مهنة االستشارات الشـرعية البـد مـن ذكـر نبـذه خمتصـرة عـن بعـض األسـباب
الىت حتتاجها وتتعرض هلا كل الشركات ىف كافة قطاعات االقتصاد اإلسالمي فيما يلى:
• إهنــا قائم ـة علــى أســاس الكســب املشــروع وبــذل اجلهــد والتعــرض للمخــاطر ،وربــط
الغــنم بــالغرم ،فــال كســب بــال جهــد ،وال جهــد بــال كســب ،مصــداقاً لقــول اهلل تبــارك
شوا فِي َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِمن ِّرْزقِ ِه" .سورة تبارك ()9
وتعاىل" :فَ ْام ُ
• تعتمد على ترشيد االستهالك وزيادة اإلنتاج ،مصداقا لقول اهلل تعاىل " ومن يـ َه ِ
اج ْر
ََ ُ
يل اللَّ ِه يَ ِج ْد فِي األ َْر ِ
فِي َسبِ ِ
ض ُم َراغَماً َكثِيراً َو َس َعةً " سورة النساء ()10
• يف الشــركات جيــب معرفــة مــن يؤخـذ مــنهم املــال علــى أســاس احلــق كــي يتجنـب املــال
احلـرام  ،كمــا جــاء ىف حـديث أيب هريـرة رضــي اهلل عنــه قــال  :قــال رســول اهلل صــلى

( )9سورة تبارش  ،اآلية .15:
( )10سورة النساء ،اآلية .100 :
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اهلل عليه وسلم  " :كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ")11(.
• إن كافة أنواع شركات االقتصاد اإلسـالمي وأنشـطتها قائمـة علـى العالقـات التعاقديـة
وختضــع لشــروط العقــد وأحكامــه بص ـفة عامــة والبيــوع بصــفة خاصــة ،ومــن مث جيــب
توثيقها بالكتابة والتسجيل أو غريمها ،ولقد أشار إيل ذلك القرآن الكرمي بقولـه تعـاىل
َّ ِ
س ًّمى فَا ْكتُبُوهُ " .)12(.
آمنُوا إِذَا تَ َدايَنتُم بِ َديْ ٍن إِلَى أ َ
ين َ
" يَا أَيُّـ َها الذ َ
َج ٍل ُّم َ
وبنــاء علـى األســباب الســابقة للتأصــيل الشــرعي تــأيت أمهيــة وجــود املستشــار الشــرعي للحفــاظ
علــى جنــاح عمــل تلــك الشــركات وضــمان حقــوق أم ـوال الغــري وعــدم إحنــدارها اىل الضــياع
واإلحنراف ىف طرق غري شرعية.
.4.1.2المطلب الرابع :توضيح الفرق بين مهنة المستشار الشرعي وبين مهنة
المستشار المالي وبين مهنة المستشار القانوني
حىت يتم توضيح مهنة املستشار الشرعي البد من ذكر نبذه تعريفية خمتصرة عنه وتوضيح
الفرق بينه وبني املهن األخرى القريبه واملشاهبة له كمايلى :

( )11أخرجه مسلم ،فى كتاب البر والصلة واألداب  ،باب تحريم ظلم المسلم وخذله وإحتقاره ودمه وعرضه وماله ،برقم .2564
( )12سورة البقرة  ،اآلية " . "282
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مهنة المستشار القانوني

مهنة المستشار المالي

مهنة المستشار الشرعي

يتوىل التدقيق املايل ويسمى يتوىل االستشارات والتدقيق يتوىل بناء نظام الرقابة
احملاسب القانوين للشركة من الناحية القانونية إعداد الشرعية وتفعيل دورها
والتدقيق اليكون إال بعد وصياغة العقود القانونية كمنظومة كاملة للشركة
هناية العام املايل لألعمال والقيام بكافة املهام أمام لتكون الرقابة شاملة يف كافة
املالية واحملاسبية وحيلل قسم القضاء واحملاماة ومتابعة أعمال الشركة ألن جماهلا كبري
أو ختصص أو جمال أو قطاع القضايا مع احملاكم فقط.

واألدوار أهم حبيث يتم

حمدد فقط مثل تدقيق

مراقبة مجيع القطاعات

اجلانب احملاسا أو التأثريات

واألنشطة املختلفة

املالية أو املتعلقة بالضرائب

للمعامالت من خالل طرقها

والقوانني أو القوائم املالية

وعملياهتا ومنتجاهتا و

املتعلقة بالشركة ويقوم بإعداد

مكاسبها طوال مدة إنشائها

تقرير يف جماله املخصص.

و تكون االستشارات

كما يقال بأن اهلدف من

الشرعية من بداية إنشاء

أو

الشركة إىل هنايتها شاملة

احملاسب

القانوين
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املستشار املايل التأكد من
صحة

الوضع

كافة اجلوانب مبا فيها املالية
والقانونية والسعي لتكون

املايل

الشركة مقبولة لدى شرع اهلل

للشركة.)13(.

عزوجل باعتبار أن املال مال
اهلل فهو املالك املتصرف هبذا
الكون وعلينا أن نسري وفق
قوانينه وما البشر إال
مستخلفون ىف األرض)14(.

َّ ِ
آمنُواْ
ين َ
وكل املهن أعاله لتحقيق العدل وتقوى اهلل كما ورد ىف قوله تعاىل ((:يَا أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ين لِلّ ِه ُش َه َداء بِالْ ِق ْس ِط َوالَ يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوٍم َعلَى أَالَّ تَـ ْع ِدلُواْ ا ْع ِدلُواْ ُه َو
ُكونُواْ قَـ َّوام َ
ب لِلتَّـ ْق َوى َواتَّـ ُقواْ اللّهَ إِ َّن اللّهَ َخبِ ٌير بِ َما تَـ ْع َملُو َن )).)15(.
أَقـ َْر ُ

( )13عبد الستار عبد الكريم أبو غدة ،مسؤولية المراجع وسلوكياته في ضوء القواعد الفقهية ،هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية ،معـايير المحاسـبة و
المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية ،2004 ،البند  1،5و  8من معيار المراجعة( ،جدة :مجموعة دلة البركة ط 1998 ،2م) ،ص .20
( )14عبد الستار عبد الكريم أبو غدة ،مسؤولية المراجع وسلوكياته في ضوء القواعد الفقهية ،مرجع سابق ،ص .21
( )15سورة المائدة ،اآلية رقم . 8
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.2.2المبحث الثاني :أنواع شركات االقتصاد اإلسالمي
توجد العديد من الشركات الىت تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي وسيتم ذكر أمهها على شكل
تبويب وتصنيف حسب القطاعات املوضوعية الىت تشملها؛ حبسب نشأهتا وانتشارها
وأمهيتها من حيث القوة والضعف.
.1.2.2المطلب األول :أنواع شركات االقتصاد اإلسالمي
 .1شركات قطاع التمويل اإلسالمي و البنوك اإلسالمية.
 .2شركات قطاع التأمني التكافلي (اإلسالمي) وإعادة التأمني .
 .3شركات قطاع األوقاف.
 .4شركات قطاع املنتجات "احلالل" تشمل األزياء اإلسالمية ومنتجات التجميل
والطب ومجيع أنواع صناعات املنتجات احلالل.
 .5شركات السياحة اإلسالمية .
 .6شركات قطاع احلت والعمرة .
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 .7شركة اسواق األوراق املالية اإلسالمية)16( .
 .8شركات االقتصاد الرقمي اإلسالمي .
 .9شركات قطاع املعرفة واالبتكار .
.10

شركات قطاع الزكاة والعمل اخلريي واملسئولية اإلجتماعية.

.11

شركات الفنون اإلسالمية بأنواعها .

.12

شركات اهلندسة والعمارة اإلسالمية.

.13

شركات االستثمار اإلسالمي والصكوك.

.14

الشركات التخصصية األخرى مثل شركات اإلجارة وشركات بيع األجل

وغريها من الشركات الىت تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي)17( .
.2.2.2المطلب الثاني :توضيح ماهية أنواع شركات االقتصاد اإلسالمي وأهميتها
أي شركة مهما كان نوع نشاطها فإهنا تدخل يف إطار الشركات الىت تعمل وفق االقتصاد
اإلسالمي وحتتاج إىل استشارات شرعية ملعرفة احلالل واحلرام ومعرفة كيفية إحتساب الزكاة
وإخراجها وكيفية املسامهة يف العمل اخلريي وحتمل املسئولية اإلجتماعية وغري ذلك .
( )16باس ـ ــل الش ـ ــاعر ،األس ـ ــواق المالي ـ ــة م ـ ــن منظ ـ ــور الماليـ ـ ـة اإلس ـ ــالمية والمع ـ ــايير الدولي ـ ــة ،الم ـ ــؤتمر ال ـ ــدولي الراب ـ ــع للمالي ـ ــة والمص ـ ــرفية اإلس ـ ــالمية(،االدن :الجامع ـ ــة
األردنية2017،م) ،ص .5
( )17ألن الشركات تتنوع وتتعدد وتتجدد أي غير محصورة (الشركات المستقبيلة).
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ولتوضيح ما ذكر أعاله من أنواع الشركات وفيما يلي التفصيل اآليت -:
أوالً  :شركات قطاع التمويل اإلسالمي والبنوش اإلسالمية
املقصود هبذه الشركات هي مجيع البنوك اإلسالمية باعتبار شكلها القانوين شركات ألن كل
بنك هو شركة باإلضافة إىل شركات التمويل اإلسالمي ،وحكم قيام اهليئة مل تتم اىل اآلن
حيث سبق أن متت عدة حماوالت لصياغة علمية للحكم الشرعي على قيام هيئة الرقابة
الشرعية  ،رغـم وجود إش ـارات لبعـض املسئولني فـي تلك اهليئات ،وطبعاً هذا القطاع من
الشركات أخذ نصيبه وحظه الوافر من الرقابة الشرعية وكان هذا القطاع هو أساس الصناعة
املالية اإلسالمية وهو نواة االقتصاد اإلسالمي ،كما يرى د .امحد على عبد اهلل أن "تكوين
هيئات الرقابة الشرعية من البدع احلسنة الىت صاحبت املصارف اإلسالمية ".)18(.
وقد حققت البنوك اإلسالمية جناحاً يف االنتشار العاملي ،كما أنه اليتم تأسيس أي بنك
إسالمي أو شركة متويل أو أي شركة مالية إسالمية اال بعد تعيني هيئة للفتوى والرقابة
الشرعية ،وهذا القطاع ليس هو جمال هذه الدراسة .
ولذلك كل ما سريد ذكره الحقاً من باقي مجيع أنواع الشركات هو جمال هذه الدراسة ،وهي
كل الشركات الىت مل تأخذ نصيبها من الرقابة الشرعية وحباجة إىل استشارات شرعية
( )18احمد على عبداهلل ،تفعيل الرقابة الشرعية بالمصارف اإلسالمية ،حولية البركة( ،جده  :ط العدد الثالث رمضان 1422هـ نوفمبر ،)2001ص .40-39
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باعتبارها جزء من منظومة قطاعات االقتصاد اإلسالمي وحققت جناحات عاملية وانتشاراً
واسعاً ومستمراً ال تقل أمهية عن البنوك اإلسالمية.
ثانياً  :شركات قطاع التأمين التكافلي (اإلسالمي)
إ ّن أهم ما مييز شركات التأمني اإلسالمية هو إعإهنا للجمهور إهنا تعمل وفقاً ألحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،والتزام الشركة بالعمل وفقاً لذلك ،يفرضه عليه نظامها األساسي
والقوانني واألنظمة النافذة ،إذا مل يجفهم عمل املؤسسات املالية اإلسالمية على أنه
"إسالمي" فلن ميضي وقت طويل حىت تفقد تلك املؤسسات كثرياً من سوقها ،ألن عمالء
املؤسسات املالية اإلسالمية لن يثقوا يف عملياهتا مامل يتم التأكد من مطابقتها للشريعة وتقع
هذه املسؤولية على السلطات اإلشرافية احلكومية أو الرمسية ،اليت يفرتض أن تصدر تعليمات
ملزمة بالتدقيق الشرعي ،والذي ججعِل يف معايري الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية وظيفة
ثانية هليئات الرقابة الشرعية ،باإلضافة إىل وظيفتها األوىل املتمثلة يف الفتوى والتوجيه
الشرعي.)19(.
ولذلك يرى الباحث وجوب اإلشارة اىل كافة أنواع شركات التأمني يف هذه الدراسة ،إضافة
أيضاً اىل شركات التأمني العاملية الىت هي إعادة التأمني وذات أمهية للتأمني ورغم أن
( )19عبد الباري مشعل وعامر حجل ،بحث بعنوان برنامج التدقيق الشرعي على شركات التأمين اإلسالمي  ،ص .3 -2
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شركات إعادة التأمني مازالت غري إسالمية اىل وقت كتابة هذه الدارسة ولكن اليزال حاجة
للتعامل معها من قبل شركات التأمني اإلسالمية وكذلك جيب أن يتم تاسيس شركات إعادة
تأمني إسالمية عاملية بديالً عنها إضافة إىل شركات التأمني التخصصية مثال التأمني الصحي
وغريه إضافة إىل شركات وساطة التأمني وغريها.
ثالثاً  :شركات قطاع األوقاف
عجرفت الشركات الوقفية بوصفها إحدى الصيغ التمويلية املبتكرة لالرتقاء باألصول الوقفية
يتم تكوينها عن طريق االكتتاب العام.
وميكن تعريف الشركة الوقفية "بإهنا عقد مشاركة يف رأس املال بني وق َف نني أو أكثر ،يف
مشروع يستهدف الربح؛ لتسبيل الربح الناتت منها".)20(.
وقيل بإهنا":إجتماع أصول وقفية وإدارهتا ،هبدف االجتار هبا وفقاً لألنظمة التجارية".)21(.
ويرى الباحث أن التعريف األنسب هو أن الشركة الوقفية تسعى إىل االرتقاء مبستوى
األوقاف وزيادة عوائدها ،للنهوض مبتطلبات اجملتمع ،وسد النقص احلاصل يف الدور
اإلجتماعي لكل من القطاعني احلكومي واخلاص وتلبية لرغبات الواقفني يف تفعيل أوقافهم،
( )20خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي،تأسيس الشركات الوقفية ،دراسة فقهية تأصيلية ،ص.28
( )21خالد بن عبدالرحمن المهنا ،الشركات الوقفية ،رسالة ممولة من كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف ،ص.20
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وتلبية لرغبات الواقفني الذين ال ميلكون مبالغ أو عقارات واسعة لوقفها من خالل املسامهة
باألسهم أو الصكوك الوقفية.
كما ميكن القول  :بإمكانية إستفادة املسامهني ىف الشركة الوقفية من ريع وقفهم على أن
يراعى ذلك ،ويفصل فيه يف شروط االكتتاب (الصك الوقفي) كي ال يفضي ذلك إىل
التنازع ،من قبل املسامهني الذين يهدفون اىل احلصول على العائد يف اإلقبال على االكتتاب
يف الشركات الوقفية .وجيوز أيضاً أن حيصل الواقفون أصحاب األسهم على ريع املرافق
املستثمرة للوقف.
رابعاً  :شركات قطاع المنتجات "الحالل"
املقصود هبذه الشركات هي مجيع أنواع الشركات الصناعية الىت تقوم بصناعة املنتجات
احلالل من طعام ومواد غذائية ،ومالبس ،وعالجات ،ومنتجات طبية ،وأدوات التجميل،
وكذلك أطعمة احليوان الىت يأكلها االنسان ،وكذلك الشركات التجارية الىت تقوم بتجارة
املنتجات احلالل وكل ما يتعلق هبا وبغريها.
وتسعى الدول لتوحيد وتطوير قطاع األغذية احلالل العاملي باعتباره قطاعاً ضخماً ولكثرة
الفرص أمامه ،فتتصدر األغذية واملشروبات قائمة إنفاق املسلمني حول العامل ،متجاوزة
إنفاق أكرب ثالث اقتصادات يف العامل ،الواليات املتحدة والصني واليابان ومل يعد قطاع
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األغذية احلالل حمصوراً على االقتصادات اإلسالمية أو املسلمني فقط ،إذ تظهر تقارير أن
عدد املطاعم احلالل يف الواليات املتحدة قد قفز من  200مطعم عام  1998إىل 7600
تقريباً حىت اآلن ،وزبائن هذه املطاعم ليسوا فقط مسلمني .)22(.
ويرى الباحث أن من خالل شركات املنتجات احلالل يتحقق ضرورة وجوب عمارة األرض
للزراعة والغراس واألبنية ولن يكون ذلك إال بالنشاط اإلنتاجي حيث أمر اللَّه عباده بإعمار
شأَ ُك ْم ِم َن األ َْر ِ
استَـ ْع َم َرُك ْم فِ َيها) ،)23( ،ووجه
األرض كما ورد يف قوله تعاىل ( ُه َو أَنْ َ
ض َو ْ
الداللة يف معىن اآلية هو أن اهلل أمر العباد بعمارة األرض مبا حيتاجون إليه .
األهل وال ِ
املال ِ
العمل وطلب ِ
احلالل ،والسعي على ِ
البحث عن ِ
عيال
وضرورة طلب احلالل و َ
َ
َ
لكسب أطيب؟ ق َال« :عمل ِ ِ
أي ا ِ
كل
حث عليه
مما َّ
قيل يا َ
رسول اهللِ ُّ
ج
ج
الرجل بيده و ج
ج
اإلسالمَ ،

وقال صلى اهلل عليه وسلم« :ألن يأخذ أح جدكم أحبجـلَهج فيأيت
أمحد وغريجه) َ
بي ٍع مربوٍر» (رواهج ج
اجلبل ،فيجيء حب ٍ
ٍ
يسأل
فيبيعها
زمة من
فيستغين بثمنِها ،خريج له من أن َ
َ ج
حطب على ظه ٍرَ ،
َ
َ
الناس أعطَوه أو منعجوه»)24(.
َ

( )22موقع األسواق العربية ،قطاع األغذية الحالل ،عماد االقتصاد اإلسالمي المستقبلي  12 ،) www.alarabiya.net/ar/aswaq( ،أكتوبر 2016م.
( )23سورة هود ،اآلية . 61
( )24أخرجه البخاري ،في صحيحه ،كتاب الزكاة ،حديث رقم.1402
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وطلب احلالل يف اجملال االقتصادي يشمل كل عمل يقوم به اإلنسان إلشباع حاجياته من
نشاط زراعي وصناعي وخدمي ويرتقي به اإلسالم إىل درجة العبادة ،بل أنه ميثل  %90من
العبادة ألنه بالعمل املنتت يستعني اإلنسان على أداء باقي العبادات من صالة وزكاة وصوم
وحت  ...واليت متثل  %10من العبادة.
خامساً  :شركات السياحة الحالل اإلسالمية
واملقصود هبذه الشركات هي شركات سياحية تقدم كافة اخلدمات والربامت السياحية
بأنواعها من تذاكر الطريان واحلجوزات بالفنادق واإلستقبال والتوصيل للمطارات وبرامت
النقل الداخلي وإعداد برامت الزيارات لألماكن السياحية وتشمل السياحة الدينية والرتاثية
والرتفيهية وغريها.
ولذلك توجد احلاجة إلقامة العديد من شركات السياحة اإلسالمية مبختلف أنواعها سواء
الفنادق أو غريها والىت تلتزم بالضوابط الشرعية نظراً ألن السياحة العاملية زاد حجم الفرص
املتنامية فيها واليت يوفرها قطاع السياحة العائلية ،وخصوصاً السياحة اإلسالمية.
وينظر خرباء االقتصاد إىل قطاع السياحة العائلية على أنه أحد أهم القطاعات السياحية
الواعدة وهلذا ،جند أن كربى الفنادق العاملية يف البلدان ذات األغلبية املسلمة قد حرصت
على توفري بيئة مالئمة ملتطلبات السياحة اإلسالمية ،حيث مت إضافة مرافق للمسلمني مثل
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املخصصة للصالة ،واملنتجعات اخلاصة للنساء ،وكذلك باقات السياحة الرتاثية،
األماكن
ّ
ويتزايد حجم اإلنفاق على السياحة العائلية بشكل مستمر مقارنة مع إمجايل حجم اإلنفاق
السياحي العاملي.)25(.
ويرى الباحث إن تطبيق االقتصاد اإلسالمي من خالل شركات السياحة سوف يعتمد
على ثالثة جوانب هامة:
أوالً :العائد املادي ألصحاب املشاريع السياحية :حيث أن السياحة نوعاً هاماً من أنواع
األنشطة التجارية واالستثمارية عالية الرحبية ،فقد أصبحت صناعة رئيسية علي النطاق
العاملي.
ثانياً :البعد االجتماعي :على اعتبار أن الشركات السياحية هي جزء من اجملتمع احمللي
وعليها االستفادة من اخلربات والكفاءات احمللية ما أمكن ،باإلضافة إىل إشراك اجملتمع
واألخذ برأيه.
ثالثاً :البيئة :حيث تعامل هذه الشركات على إهنا جزء من البيئة ،وبالتايل جيب عليها
احملافظة على املوارد الطبيعية من ماء وطاقة ونباتات وأحياء طبيعية لدرء أي خطر من
( )25مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي ،نمط الحياة اإلسالمية ،استراتيجية دبي ،موقع  ، www.iedcdubai.aeتاريخ النشر 2017م.
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مشاكل التلوث والتدهور ومن املتوقع أن تنمو السياحة بشكل عام منواً متواصالً ملا هلا من
أمهية تتمثل باآليت:
 تعد السياحة والسفر أكرب مصدرين للعمالة وتشغيل األيدي العاملة يف العامل. أصبحت السياحة من أهم القطاعات يف التجارة الدولية. السياحة من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي يلعب دوراً مهماً. زيادة الدخل القومي وحتسني ميزان املدفوعات. السياحة مصدراً للعمالت الصعبة. السياحة جسر للتواصل بني الثقافات واملعارف اإلنسانية لألمم والشعوب. السياحة حمصلة طبيعية لتطور اجملتمعات السياحية وارتفاع معيشة الفرد. تعترب السياحة من أكثر الصناعات منواً يف العامل.)26( .سادساً  :شركات قطاع الحج والعمرة
شركات قطاع احلت واملعمرة املقصود هبا الشركات الىت تقدم خدمات تسجيل الراغبني بأداء
احلت والعمرة واستكمال إجراءات سفرهم لغاية تأدية مناسك احلت والعمرة وكل مايتعلق
بذلك .
( )26مصطفى يوسف كافي ،السياحة البيئية المستدامة :تحدياتها و آفاقها المستقبلية ( ،دمشق  :دار مؤسسة رسالن للطباعه والنشر  ،)2014 ،ص .23-22
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حيث أصبح يف عصرنا احلديث يتم إسناد كل ما يتعلق باحلت والعمرة إىل شركات
متخصصة ،وباعتبار احلت ضمن أركان االسالم اخلمسة من العبادات باإلضافة إىل أنه
يدخل ضمن فقه املعامالت ملا له من تأثري اقتصادي إجيايب وتنموي مباشر يف املعامالت
إضافة إىل العمرة الىت تتم طوال العام فإن له األثر االقتصادي على اإلنفاق الكلي على
قطاعات أخرى ،مثل قطاع التوظيف والنقل واملواصالت والعقارات واملواد التموينية
والكماليات كاهلدايا والتحف وغريها ،بدليل قوله تعاىل":لِّيَ ْش َه ُدواْ َمنَافِ َع لَ ُه ْم َويَ ْذ ُك ُرواْ ٱ ْس َم
ِ
ت َعلَى ما رَزقَـهم ِّمن ب ِه ِ
ِ
ِ
ٱللَّ ِه فِى أَيَّ ٍام َّم ْعلُوما ٍ
ِ
س
َ َ ُ
َ
َ َ
يمة ْٱألَنْـ َعم فَ ُكلُواْ م ْنـ َها َوأَطْع ُمواْ ٱلْبَائ َ
ٱلْ َف ِق َير"احلت.)27( .
واحلت والعمرة يعتربان سياحة دينية وهلما تأثري كبري من الناحية اإلقتصادية واحلت كونه شعرية
تعبدية ميتثل فيها املسلم ألمر ربه إبتغاء مرضاته عز وجل ،إال أن هذا التجمع اإلسالمي
املهيب ينطوي على منافع دنيوية إضافة اىل منافعه األخروية ،وقال بعض املفسرين ان املنافع
يف االية تشمل أمور الدنيا واالخرة ،اي اجلمع بني النسك والتجارة واملغفرة ومنافع دنيوية
أخرى.)28( .

( )27سورة الحج ،اآلية رقم . 28
( )28أبـو عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بك ـر بــن فــرن األنصــاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي ،الجــامع ألحكــام القــرآن ،تفســير القرطبــي ،تحقيــق أحمــد البردونــي
وإبراهيم أطفيش ،جزء رقم  ،15الطبعة الثانية ( ،القاهرة ،دار الكتب المصرية1384 ،هـ  ،) 1964 -ص .55
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سابعاً  :شركات أسواق األوراق المالية اإلسالمية
سوق األوراق املالية اإلسالمية هي سوق أوراق مالية لألسهم وغريها ولكنها وفقاً ألحكام
الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بالتعامل باألدوات املالية ألي شركة يف السوق ،وأسواق
األوراق املالية هي حبد ذاهتا تأخذ شكل الشركات بشكلها القانوين سواء كانت مملوكة
للدولة أو خمتلطة مع القطاع العام واخلاص وتندرج حتتها شركات السمسرة يف األوراق املالية،
صناديق االستثمار ،شركات إدارة وتكوين حمافظ األوراق املالية ،شركات رأس املال املخاطر،
شركات الرتويت والتغطية لالكتتاب يف األوراق املالية ،شركات املقاصة والتسوية يف معامالت
األوراق املالية ،وأساليب التعامل يف إطاره ونوعية املتعاملني فيه ،واإللتزام الشرعي يف كل
عناصر السوق من بضاعة ،وحقوق للمتعاملني ،وأساليب إجراء الصفقات واملعامالت دون
التقيد بوجود مكان معني ،مبا حيقق للمستثمر املرتقب ،ميزة املقارنة بني الفرص اإلستثمارية
املتاحة ويؤدي إىل زيادة األموال املوجهة إىل املشاركات يف رؤوس أموال املؤسسات وزيادة
حجم التمويل ،عن طريق اإلقراض من دون فوائد.)29( .

( )29باسل الشاعر ،األسواق المالية اإلسالمية التوصيف الخصائص والحاجة ،مرجع سابق ،ص .6-5
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ثامناً  :شركات االقتصاد الرقمي اإلسالمي
هي شركات متخصصة يف جمال األنظمة اإللكرتونية وشركات الدفع اإللكرتوين وشركات
التكنولوجية املالية املعاصرة ،وصناعة تكنولوجيا املعلومات؛ والصناعة الرقمية ،والربجميات
والىت أسهمت يف تطوير املتاجرات واملبادالت الدولية وتسهيلها وابتكار صوراً جديدة من
املبادالت ،والتداول اإللكرتوين للعمالت وكذلك املبادالت بالسلع واخلدمات وهي من
منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية الىت ختتلف عقودها وأنظمتها ،وذلك بتصويرها ِونف َق
واقعها ،مث تقييمها من الناحية الشرعية الفقهية ،وشروط عقد الصرف والتقابض الشرعي
وص َوِرها وفق االحكام الشرعية ،وكذلك البيع باهلامش يف نظام التداول
وعقود ُّ
التحوط ج
اإللكرتوين ،وحساب الفوركس اإلسالمي وغري ذلك من املضاربات وفق االقتصاديات
العاملية.)30(.
ويرى الباحث أن هذا القطاع يساعد على زيادة إنتاجية العمالة ىف االقتصاد والرغبة ىف
التوسع ىف االستثمار ىف تكنولوجيا املعلومات ملا هلا من تأثري تكنولوجيا املعلومات وإنتاجها
وتطبيقاهتا بني الدول واالقتصاد على املستوى الكلى ،وزيادة معدالت االنتاجية وقد تزايدت
ىف قطاع انتاج تكنولوجيا املعلومات (متضمنناً ذلك الربامت )....وىف السياق العام حنو أثر

( )30بشر محمد موفق ،التداول اإللكتروني في العمالت طرقه الدولية وأحكامه الشرعية ،ط ( ،1االردن  :دار النفائس2008 ،م)  ،ص .106

39

تكنولوجيا املعلومات على تراكم رأس املال وزيادة ىف هذا القطاع ،حيث أن االقتصاد
اإلسالمي شجع على مواكبة التطورات اوالً بأول ،وعلى سبيل املثال ماحدث مؤخراً ىف
سوق (املوبايالت) اهلواتف الذكيه حيث حتول اجملتمع من استخدام اهلاتف املتحرك العادي
الذى كانت تشتهر فيه شركة نوكيا وأنتقل املستهلكني اىل إستخدام ماركة (آي فون)
و(سامسونت ) وتغريت األذواق ومستوى الشركات وهنا يأيت دور شركات قطاع االقتصاد
الرقمي والتكنولوجي الىت تعمل وفق ضوابط نظام االقتصاد اإلسالمي.
تاسعاً  :شركات قطاع المعرفة واإلبتكار
شركات قطاع املعرفة هي تشمل مجيع الشركات التعليمية من جامعات وكليات ومدراس
ومعاهد والشركات املعرفية املتعلقة بالتنمية البشرية من مراكز تدريب وغريها الىت تساهم يف
ترسيخ العلم واملعرفة بشىت جماالت العلوم ولكن تتم وفق الشريعة اإلسالمية أي وفق تطبيق
نظام االقتصاد اإلسالمي عرب تطوير األحباث والبيانات اليت تش ّكل أساساً لكافة األفكار
واإلبتكارات اجلديدة ،اليت يتم تطويرها لتصبح مرجعية عاملية لكل من يسأل عن املعلومات
املتنوعة لالقتصاد اإلسالمي ،)31(.حيث يالحظ أن اجلامعات واملعاهد
حول اجملاالت ّ
واملدارس ىف معظم البالد العربية واإلسالمية جختَرج أجياالً على معرفة بالعلوم التقليدية وال

يصلحون للعمل يف الشركات اإلسالمية ولقد ثبت ذلك من خالل العديد من الدراسات

والبحوث النظرية والتطبيقية .
( )31حســين حســين شــحاتة ،المحاســب والمراجــع القــانوني اإلســالمي ،التأهيــل العلمــي واإلعــداد المهنــي ،دراســة ضــمن سلســة دراســات وبحــو ف ـى الفكــر المحاســبي
االسالمي ،ص.9
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وبالتاىل توجد ضرورة لتوفري جامعات ومنشآت تعليمية على شكل شركات تقوم بتطوير
وتقدمي املعرفة وفق مفهوم نظام االقتصاد االسالمي.
جمموعة علوم االقتصاد اإلسالمي ذات الصلة على سبيل املثال تتمثل ىف اآليت :
 .1أساسيات االقتصاد اإلسالمي  :ويتضمن مفهومه وخصائصه وأسسه ،وطبيعة
املشكلة االقتصادية من املنظور اإلسالمي ،وفقه الكسب واإلنفاق واالدخار
واالستثمار وامللكية  ،وفقه األسواق وفقه العمل وحنو ذلك.)32( .
 .2أسواق األوراق المالية (البورصة)  :ويتناول مفهوم وخصائص وأسس وضوابط
التعامل ىف سوق األوراق املالية بصفة عامة  ،وبيان أحكام التعامل ىف األسهم
والسندات والصكوك وكذلك رأى الشرع ىف صور التعامل ىف البورصة مثل  :التجارة
بقصد حتقيق الربح من جراء إرتفاع األسعار أو االستثمار للحصول على العائد،
ومدي شرعية العمليات العاجلة ،والشراء باهلامش ،والبيع على املكشوف ،والتعامل
باالختيار وعلى املؤشرات.)33( .
 .3النقود والمصرفية اإلسالمية  :ويتناول مفهوم النقود ىف اإلسالم ووظائفها
وضوابطها الشرعية وصور الربا ىف معامالهتا وعالقتها بالتضخم ،كما يتناول مفهوم
( )32حازم محمود عيسى الوادي ،النظام االقتصادي فى اإلسالم ( ،عمان :دار الكتاب الثقافي2008 ،م) ص.134-71
( )33يوسف كمال ،فقه االقتصاد الخاص ( ،الكويت  :دار القلم 1988،م ) ص .20-15
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املصرفية اإلسالمية وأنواعها وضوابطها الشرعية وصور التعامل معها والفروق اجلوهرية
بينها وبني البنوك التقليدية.)34( .
 .4المعامالت المالية الدولية  :ويتناول طبيعة املعامالت املالية الدولية ،والشركات
املالية الدولية ،وضوابط املعامالت مع الذميني املساملني واحلربيني ،وفقه املقاطعة
االقتصادية ،كما يتناول صور التعامل املايل الدويل املختلفة مع الشركات املالية
اإلسالمية.)35( .
فيما يتعلق باملعرفة يرى الباحث بأن هذا القطاع حباجة إىل املزيد من املبادرات الىت من
شإهنا دفع عجلة تطوير البنية التحتية التعليمية لالقتصاد اإلسالمي واإلستفادة من
اإلجنازات اليت حققتها وحالياً توجد بعض املراكز واالكادمييات املتخصصة يف جمال
التمويل اإلسالمي وبعض اجلامعات مثل (مبادرة مركز التمويل واالقتصاد اإلسالمي يف
جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم) ،ويأمل الباحث أن يصل إىل مستوى تغطية مجيع
التخصصات التعليمية لباقي قطاعات االقتصاد اإلسالمي ،وهكذا فإن املعرفة تساهم
يف خلق ابتكارات تدفع بتطوير أوجه حياة اجملتمع ،وهنا تكمن قيمة املعرفة وحسن

( )34حسين حسين شحاته ،المصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيق ،ط  (1القاهرة  :دار النشر للجامعات 2009 ،م ) ص.143
( )35على السالوس ،موسوعة القضايا المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ،إصدارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا( ،الدوحة :الناشر دار الثقافة قطر) ص .45-40
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إدارهتا يف التنمية بشكل عام ،وما يعنينا هو وضع اليد على ما يقدمه اإلقتصاد
اإلسالمي للدفع باجتاه تكوين جمتمع املعرفة ،وشركات اإلبتكار هي الىت تقوم بعملية
حتويل االفكار اىل موارد إقتصادية ،حبيث أن املعرفة من خالل اإلبتكار تعترب رأس املال
الفكري األساسي يف خلق أفضلية تنافسية مستدمية للشركة أو اجملتمع .
وأن االبتكار حالياً يتمتع بقيمة أعلى من األصول امللموسة اليت تتضمن املوارد الطبيعية
واملعامل الضخمة واألدوات واملخازن اليت كانت أساس األفضلية التنافسية يف السابق ،ويعترب
رأس املال الفكري حالياً املورد األكثر قيمة إقتصادية.
عاشراً  :شركات قطاع الزكاة والعمل الخيري والمسئولية االجتماعية
وهذا النوع من الشركات ينقسم اىل قسمني :
القسم األول  :هي مجيع الشركات املتخصصـة يف مصـارف الزكـاة واإلنفـاق يف العمـل اخلـريي
وتــدخل فيهــا مجيــع اجلمعيــات اخلرييــة والتعاونيــة بأنواعهــا ومهمــا إختلــف شــكلها القــانوين إال
ت
إهنــا تأخــذ صــفة الشــركات وهلــا شخصــية إعتباريــة كمــا ورد يف قولــه تعــاىل (إِنَّ َمــا َّ
الص ـ َدقَا ُ
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ِ
ِِ
لِ ْل ُف َقر ِاء والْم ِ
الرقَ ِ
ين َوفِي َسـبِ ِ
يل
ين َعلَْيـ َها َوال ُْم َؤلََّف ِة قُـلُوبُـ ُه ْم َوفِي ِّ
اب َوالْغَا ِرم َ
ساكي ِن َوال َْعامل َ
َ َ ََ
ِ
ِ
ِ
السبِ ِ
يم).)36(.
اللَّ ِه َوابْ ِن َّ
يل ۖ فَ ِر َ
يم َحك ٌ
يضةً ِّم َن اللَّه ۖ َواللَّهُ َعل ٌ
إذا علم املزكي أن اجلمعية اخلريية اإلسالمية الذي يعطيها زكاته تنفقها يف مصارفها الشرعية
مثال بصرفها يف
جائزا مع إعالمها بإهنا زكاة وتوكيل مديرها ً
على علم ،كان إعطاؤه إياها ً
خريا له من تكلف توزيعها على املستحقني بنفسه ،لصعوبة
مصرفها الشرعي ،ورمبا كان ً
متييزه للمستحق من غريه إال أن يكون يف ذوي القرىب له من يستحقها ،وهو ممن ال جتب
عليه نفقتهم فتقدميهم على غريهم أفضل.
وينبغي أن يعلم أن زكاة الفطر قد شرعت إلغناء الفقراء عن السؤال يف يوم العيد وهو يوم
ضيافة اهلل عز وجل للمؤمنني ،فال جيوز تأخريها عن يوم العيد إلنفاقها على تالميذ
نظاما إليصال زكاة الفطر إىل
مدارسهم الفقراء بعده  ،فإن كان املزكي يعلم أن للجمعية ً
فقراء البلد لينفقوها يف يوم العيد فذاك ،وإال فليوزعها بنفسه أو من ينوب عنه ممن يثق هبم
من اخلدم أو غريهم.)37(.
القسم الثاين  :هي مجيع أنواع الشركات ىف خمتلف القطاعات والىت تدفع الزكاة باعتباره
أحد انظمة االقتصاد االسالمي واملقصود بنظام الزكاة كما يراه الباحث هى زكاة الفريضه
( )36سورة التوية ،اآلية رقم .60
( )37محمد رشيد رضا ،مجلة المنار ،الجزء رقم 1931( ، 32م) ،ص . 736
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الواجبة األداء من املسلمني الىت هي ضمن أركان االسالم وهي إخراج جزء معلوم من مال
معلوم إىل مستحقيها تطهرياً للنفس واملال واجملتمع ،وهي مفروضة مثل زكاة املال أو واجبة
مثل زكاة الفطر فهي " قدر معني " إلهنا حق معلوم يف املال يتم حتديده وفقاً لقواعد معينة
ِ
مصداقاً لقوله تعاىل" والَّ ِذ ِ
لسائِ ِل َوال َْم ْح ُروِم" املعارج، )38( .
وم لِّ َّ
ين في أ َْم َوال ِه ْم َح ٌّق َّم ْعلُ ٌ
َ َ
أي يف أمواهلم نصيب معني فرضه اهلل تعاىل عليهم و هو الزكاة ،ويالحظ أن اآلية الكرمية
عربت عن هذا النصيب بلفظ " احلق " لبيان ان الزكاة املفروضة ليست مناً أو فضالً من
صاحب املال اىل مستحقها وإمنا هي حق هلذا املستحق لذا صاحب املال يؤخذ منه و لو
بالقوة ،وذلك بعد مرور حول كامل ويقصد به عام هجري كامل ( اثنا عشر شهراً هجري
يبدأ حسابه عند بلوغ املال للنصاب يف أي وقت من السنة ).
وهناك فروق كثرية بني الصدقة والزكاة ،وبالتاىل أي شركة ترغب يف معرفة كيفية إحتساب
الزكاة وإخراجها وكيفية املسامهة يف العمل اخلريي وحتمل املسئولية اإلجتماعية فهي تدخل
ضمن قطاع هذا النوع من الشركات.

( )38سورة المعارج ،اآلية رقم 24و.25
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وتعرف الزكاة يف الشريعة على إهنا " قدر معني من النصاب احلويل خيرجه الغين املسلم احلر
هلل تعاىل للفقري املستحق مع قطع املنفعة عنه من كل وجه ".)39(.
وما يراه الباحث أن تتضافر اجلهود كلها مع شركات اجملتمع املدين احلديثة ،واملتعددة
األغراض وتساند مبجموعها دور الدولة يف دعم مشاريع وقضايا التنمية ،ويدخل حتت هذا
النظام كافة الشركات الىت تقوم بتأسيسها الدولة والتعاونيات وكافة اجلمعيات ذات النفع
العام وكافة شركات اجملتمع املدين والىت تقدم األعمال اخلريية ،والصدقات تعمل على حتقيق
التكافل االجتماعي ،وتغطية حاجات الفقراء يف ظل هذا النظام ،هذا ما نفهمه من كافة
التعليمات والتوجيهات والتشريعات اليت يضعها اإلقتصاد اإلسالمي لكل إطار وبناء
جمتمعي ،فليس هنالك تناقض يف ضوء هذه التعليمات والتوجيهات والتشريعات بني أدوار
هذه األطر بل هنالك تكامل وإنسجام.
الحادي عشر  :شركات الفنون اإلسالمية بأنواعها
واملقصود هبا الشركات الىت تعمل يف جمال الفن اإلسالمي باملعىن الكامل ويدخل ضمن
ص دولة معينة أو شعباً معيناً ،وهي كل أعمال
منظومة االقتصاد اإلسالمي حيث ال خي ّ
الفنون الىت ظهرت نتيجة اجتماع ظروف تارخيية أثناء حكم اإلسالم لدول كثرية ومت
( )39كمال خليفه أبوزيد ،واحمد حسين علي حسين ،دراسات نظرية وتطبيقية فى محاسبة الزكاة ( ،االسكندرية  :دار الجامعة الجديدة  ،)2002 ،ص .9-8
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احلفاظ عليها حىت العصور احلديثة منها الشركات الىت تعمل يف اخلط والزخرفة والتصاميم
وفن ِ
القطع الىت يتم صنعها وإنتاجها من مواد معينه ،وتعتمد على اإلبداع يف األعمال الفنية
وفق الفن اإلسالمي حيث قام العديد من املسلمني بتأسيس شركات للقيام بالعديد من
املنتجات منها النحاس والنسيت خبيوط الذهب والفضة ،واملسكوكات وزخرفوا أدوات
اخلزف والزجاج بالربيق املعدين وحفروا على اخلشب والعاج والعظم وعلى احلجر األخضر
واألحجار الكرمية ،ووضع األحجار الكرمية على قطع معدنية وزخرفتها ،وكذلك على اآلنية
الفخارية والزجاج ،وباإلضافة إىل ذلك تدخل شركات الفن اإلسالمي إلنتاج االناشيد
اإلسالمية وغريها.
"إذ تعد احلضارة اإلسالمية ىف جمال التشكيل الفنـى من أروع احلضارات اإلنسانية
وأخصبها حيث متيزت بتعدد جوانبها وقوة شخصيتها"(.)40
ويسعى القائمون على شركات الفن اإلسالمي إىل خدمة االسالم والبشرية من خالل اآليت:
أ " -ميدان الفن اإلسالمي ليس هو " الضروريات" وال " احلاجيات" بل جمال "
التحسينيات" أو ما يطلق عليه اسم الكماليات".

( )40محمد زينهم ،التواصل الحضارى للفن اإلسالمى وتأثيره على فنانى العصر الحديث( ،القاهرة  ،مطبوعات بريزم الثقافية  ، )2001 ،ص .2
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ب-الفن يف التصور اإلسالمي " غاية "والوسيلة تشرف بشرف الغاية اليت تؤدي إليها ،ولذا
فليس الفن للفن ،وإمنا الفن يف خدمة احلق والفضيلة والعدالة ...ويف سبيل اخلري واجلمال.
ج -الفن اإلسالمي فوق العبث والباطل ،فحياة اإلنسان ووقته أمثن من أن يكون طعمه
للعبث الذي ال طائل منه "ومن هذا املنطلق فإن الفن اإلسالمي يأخذ حكم الغاية واملقصد
الذي يوصل إليه ،فقد ينتقل من إطار اإلباحة والندب إىل إطار الوجوب ،كما قد خيرج عن
هذه األحكام إىل حكم الكراهة وذلك إذا خرج عن إطاره العام احملدد بضوابط الشرع
واهلادف إىل خدمة الدين.
د " -إن الغاية اليت يهدف الفن اإلسالمي إىل حتقيقها ،هي إيصال اجلمال إىل حس
املشاهد" املتلقي" وهي االرتقاء به حنو األمسى واألعلى واألحسن ...أي حنو األمجل ،فهو
اجتاه حنو السمو يف املشاعر والتطبيق واإلنتاج ،ورفض اهلبوط .
هـ  -الفن اإلسالمي ينبع من داخل النفس ،فتجيش به العواطف واألحاسيس ،فإذا به ملء
السمع والبصر ،وهو هبذا تعبري عن التزام وليس صدى إلزام قهري أو أديب.
"فما مـن شـك فـى أن فلسـفة الفـن اإلسـالمى هى التعبري النهائي املتجدد لألمة اإلسالمية
واإلنقداح املنصهر والسيال لتطورهذه األمة"(.)41
( )41على سامى النشار ،نشأة الفكر الفلسفى فى اإلسالم ،الجزء األول( ،القاهرة :دارالمعارف1989 ،م )  ،ص .22
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ز -الفن اإلسالمي لقاء كامل بني إبداع املوهبة ونتاج العبقرية وبني دقة الصنعة ومهارة
التنفيذ وحسن اإلخراج ،وهبذا بصل الفن إىل ذروة اجلمال الذي جيمع بني عنصري املوهبة
واخلربة ويصل إىل إنتاج فين ،ولكنهما معا يصالن إىل مجال فين.
وعليه يرى الباحث أن شركات الفنون اإلسالمية مبختلف أنواعها باعتبارها جزء هام ضمن
قطاعات االقتصاد اإلسالمي ال تقل أمهية عن غريها من الشركات طاملا إهنا تعمل وفق
األسس والضوابط اليت ترتكز عليها الفنون اإلسالمية الشيء الذي أعطاها شخصية مستقلة
ميزهتا عن باقي الفنون األخرى.
الثاني عشر  :شركات الهندسة والعمارة اإلسالمية
هي مجيع الشركات اهلندسية العقارية واملقاوالت واالنشاءات املتخصصة يف بناء املساجد
واملدارس والبيوت وغريها ومن زخرفة اآليات القرآنية وشركات االستشارات اهلندسية
وشركات الديكور و الزخرفة وملىء القطعة الفنية بالزخارف يف الفن اإلسالمي ،جند ذلك
على اجلدران واملنابر والسقوف كما جنده يف املنسوجات والبسط والزجاجيات و كذلك يف
البناء جلميع املباين العمرانية يتم مراعاة اجتاهات القبلة يف مواقع احلمامات وأيضاً يف
التصاميم الداخلية حول تقسيم الغرف بطريقة فصل مكان الضيوف عن العائلة وغريها.
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وأحكام زكاة العقارات واالستثمارات العقارية يتوقف على نية املالك ،فإذا كانت النية
السكنىن أو االنتفاع منها ألغراض خريية ودينية واجتماعية وحياتية وليست للتجارة أو
ج
لإستثمار أو لالنتفاع بغلتها فإهنا ال ختضع للزكاة ،أما إذا كانت النية هى االستثمار و
التجارة والتشييد فإهنا ختضع لزكاة عروض التجارة ،وأما إذا كانت النية هو تأجريها واالنتفاع
من عائدها فإن صاىف العائد خيضع لزكاة املستغالت ،أما إذا كانت حمبوسة ال ميكن
التصرف فيها أو االنتفاع منها فليس عليها زكاة ،كما خيضع الكسب املتولد من
االستشارات العقارية ومن التسويق العقارى لزكاة املهن.)42(.
وأن هذه الشركات تكون وفق االقتصاد االسالمي منذ تأسيسها وتستثمر يف املنتجات
العقارية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واملدرة للعوائد وذلك من خالل مناذج حمددة لتوزيع
األصول وعملية استثمار متقنة اإلعداد.
الثالث عشر  :شركات االستثمار اإلسالمي والصكوش
و املقصود بشركات االستثمار اإلسالمي هي الشركات الىت تزاول أنشطة إستثمارية متنوعة
أو تكون شركات متخصصة يف جمال إستثماري واحد أو تكون شركة متخصصة بصيغة
منتت واحد وتندرج حتتها مجيع شركات االستثمار اإلسالمي.
( )42حسين حسين شحاته ، ،زكاة شركات المقاوالت واالستثمارات العقارية ،ص .13
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أما شركات الصكوك فهي تكون شركة متخصصة بصيغة الصكوك فقط بأنواعها .
وتعريف الصكوك لغة مجع صك ويراد به :وثيقة مبال أو حنوه .
أما اصطالحاً مصطلح الصكوك قد أصبح عرفاً لدى اجلمهور على خصوص االستثمار
اإلسالمي الذي ينسجم مع أصول وأحكام الشريعة الغراء ،وقد عجرف التصكيك :بإهنا
عمليات جتميع وتصنيف األصول املضمونة منها وغري املضمونة وحتويلها إىل صكوك مث
بيعها على املستثمرين.)43(.
وأما التعريف الذي قرره اجملمع الفقه اإلسالمي فهو :إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية
على مشروع إستثماري يدر دخالً.)44(.
وأما تعريف الصكوك عند هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية فهو :وثائق
متساوية القيمة متثل حصصاً شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات
مشروع معني أو نشاط إستثماري خاص وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب
االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.)45(.

( )43عــالء الــدين زعتــري ،الصــكوش ،تعريفهــا ،أنواعهــا ،أهميتهــا ،دورهــا فــي التنميــة ،حجــم إصــداراتها ،تحــديات اإلصــدار ،بحــث مقــدَّم لورشــة العمــل التــي أقامتهــا شــركة
 ،BDOبعنوان الصكوش اإلسالمية؛ تحديات ،تنمية ،ممارسات دولية (،عمان :المملكة األردنية الهاشمية )2010 ،ص.19- 18
( )44مجلة المجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الخامس عشر ،الجزء الثاني1425 ،هـ 2004/م ،ص .309
( ) 45هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية ،2007 ،البند  2من المعيار الشرعي رقم .17
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ومنذ األزمة املالية العاملية يف العام  2008تزايد اإلقبال العاملي على إصدار الصكوك
بشكل ملحوظ ،حيث بلغ إمجايل االصدارات العاملية منها خالل ( 426 )1996مليار
دوالر أمريكي ،منها  139مليار دوالر أمريكي يف عام  2012فقط ،وتشري أحدث
التوقعات املتاحة إىل منو إصدارات الصكوك بشكل مستمر وزيادة كبرية يف إصدرات
الصكوك ،فإن التوقعات تشري أيضاً إىل إستمرار منو الطلب العاملي على الصكوك بنسب
يفوق حجم اإلصدارات منها بكثري ،األمر الذي يعين استمرار وجود احلاجة إىل تأسيس
شركات متخصصة للصكوك لتغطية فجوة الطلب على الصكوك على مدى السنوات
اخلمس.)46( .
وعليه يرى الباحث أن الصكوك اإلسالمية تستحق أن تكون هلا شركات خاصة هبا ألمهيتها
وتنوع الصكوك الىت يتم إصدارها وحجم أموال الصكوك املصدرة تكون مبالغ كبرية ،وتعترب
الصكوك من أبرز أدوات التمويل طويل األجل املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
للمشروعات التنموية ،وىف أغلب األحيان يفضل أن تؤسس للصكوك شركة مستقلة مثل
شركة الصكوك اإلسالمية املوجودة يف ديب ،وأكرب دولة ىف العامل تقوم بإصدار الصكوك
حالياً هي ماليزيا .

( ) 46احمد ماجد السيد عيد ،دراسة قطاع االقتصاد اإلسالمي ( ،دولة االمارات العربية المتحدة :وزارة االقتصاد  ،يونيو2016م)  ،ص .13
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الرابع عشر  :الشركات التخصصية األخرى مثل شركات اإلجارة وشركات بيع األجل
وغيرها من الشركات التى تمارس أنشطة ضمن قطاعات االقتصاد اإلسالمي
شركات اإلجارة هي شركات متخصصة فقط بصيغة اإلجارة واملقصود هبا الشركات الىت
تزاول أنشطة اإلجارة املنتهية بالتمليك ألي نوع من املمتلكات واألصول الثابته كالعقارات
أو السيارات أو الطائرات أو املعدات  ،وعلى شركات اإلجارة اإللتزام بالضوابط الشرعية يف
عمليات التمويل وحتديد مبلغ التمويل املطلوب والغرض منه يف ضوء اإلحتياجات الفعلية
للعميل وإجراء املتابعة الدقيقة للتأكد من إستغالل التمويل يف األوجه املمنوح من أجلها.
(.)47
وشركات بيع اآلجل املقصود هبا الشركات الىت تزاول أنشطة جتارية للبيع بالتقسط املباشر
وهي أن تبيع الشركة سلعة من السلع بثمن مؤجل أو بأقساط معلومة مع زيادة يف قيمة
البضاعة مقابل (األجل) وفق القرارالصادر عن جممع الفقه اإلسالمي وهو  :بعد االطالع
على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات

( ) 47ضوابط شركات اإلجارة ،بنا السودان المركزي ،قطاع المؤسسات المالية والنظم ،ص .8
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اليت دارت حوله تقرر :أنه جتوز الزيادة يف الثمن املؤجل عن الثمن احلايل ،كما جيوز ذكر مثن
املبيع نقداً ومثنه باألقساط ملدد معلومة)48( .

( )48مجمع الفقه اإلسالمي ،جدة ،الدورة السادسة ،القرار رقم (.)2
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.3.2المبحث الثالث :الحاجة لمزاولة مهنة االستشارات الشرعية للشركات
توجد حاجة هامة ملزاولة مهنة االستشارات الشرعية للشركات الىت تعمل وفق االقتصاد
اإلسالمي وسيتم توضيح ذلك أدناه باختصار.
.1.3.2المطلب األول :الحاجة لمزاولة مهنة االستشارات الشرعية من خالل
شركات استشارات شرعية متخصصة
توجد حاجة هامة ملزاولة مهنة االستشارات الشرعية للشركات لألسباب التالية :
• تطبيق االقتصاد اإلسالمي وتطوره بشكل متسارع .
• إمكانية توفر اإلستقاللية للمستشارين الشرعيني .
• تطبيق احلوكمة .
• زيادة عدد البنوك والشركات املالية اإلسالمية والشركات يف خمتلف قطاعات
االقتصاد اإلسالمي أكرب من زيادة عدد الكوادر املتخصصة يف اجلانب الشرعي.
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• توقعات بشأن تنظيم مهنة الرقابة والتدقيق الشرعي من قبل البنوك املركزية واجلهات
الرمسية ،كما هو احلال يف مكاتب احملاسبني القانونيني اليت تقدم خدماهتا يف اجلانب
املايل.
• ختفيض التكلفة والوقت يف األعمال املطلوب مزاولتها يف مهنة االستشارات الشرعية
من خالل شركة متخصصة بتقدمي خدمة االستشارات الشرعية وما يتصل هبا من
أعمال وتنسيق ألن هذه الشركة تتخصص يف تقدمي هذه اخلدمة ألكثر من شركة
(متعامل) ،عرب فريق مستشاريها املتفرغني يساعد يف وجود خربة أكرب ودقه وسرعة
وثقة .
• عدم تفرغ أعضاء اهليئات الشرعية وأرتباطهم هبيئات وأعمال أخرى وبالتاىل تأخر
هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف إجناز األعمال املعروضة عليها بالسرعة املطلوبة
خاصة يف الفرص اإلستثمارية اليت ال حتتمل التأخري)49( .
• استناداً إىل مستند االحكام الشرعية الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية بالبحرين وهو( وجوب االستفتاء على املؤسسات بإهنا ملتزمة
بتطبيق أحكام الشريعة وال يتحقق ذلك إال بسؤال هيئاهتا الشرعية وهذا هو التوجيه
( )49ياسر دهلوي ،شركات التدقيق الشرعي الخارجي (الحاجة -الواقع -الطمون) ،مرجع سابق ،ص .298
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لتعيني إستفتاء املؤسسات للهيئات ،وتعني اإلفتاء هلا على اهليئات لوجود اإلرتباط
املوثق بقرار أو اعتماد اجلمعية العمومية (أصحاب حقوق امللكية يف املؤسسة( و
كون اإلفتاء واجباً على الكفاية كغريها من الوظائف الدينية ذات النفع العام ،وأن
املطلوب وجود من يقوم هبا ،وليست واجبا عينياً إال إذا مل يوجد من يقوم هبا إال
واحد ،أو جمموعة ،حبسب احلاجة ،ولو تعني على الكافة تعطلت املعايش وفات
كثري من أمر الدنيا والدين وكذلك لضمان صحة الفتوى من الفقيه املقتصر علمه
على نوع من الفقه ،كاملعامالت املالية بالنسبة للمؤسسات هو القول بتجزؤ
االجتهاد وجتزؤ الفتوى ومنع املؤسسة من العمل مبا صدر عن غري هيئتها إال بعد
العرض عليها هو جتنب التلفيق والتتبع للرخص بدون مراعاة ضوابطهما ،مع إمهال
املالبسات املختلفة وتنوع االنظمة والظروف مبا قد جيعل الفتوى غري مطابقة
ملقتضى احلال).)50(.
ومن خالل هذه الدراسة فإن مهنة االستشارات الشرعية تشمل التدقيق الشرعي مبعىن
أهنا جتمع بني عمل إبداء الرأي والتوجيه بالفتوى الشرعية وبني التدقيق الشرعي املهين
اإلحرتايف وبالتايل اجلمع بني التدقيق فنياً أثناء مزاولة املهنة وبني اإلفتاء كمستشار
شرعي وهذا بدوره يساهم يف اإلرتقاء بأداء املوظفني ىف أي شركة إسالمية.
( ) 50المعايير الشرعية للمالية اإلسالمية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .760
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واألصل أن أي شركة ترغب ىف احلصول على خدمة اإلستشارات الشرعية أن تقوم
بتوقيع عقد إستشارات شرعية يتضمن بالعقد كل أنواع التدقيق وكذلك كيفية احتساب
زكاة الشركة بعد اإلنتهاء من العام املايل للشركة.
وبناء عليه إن التوجه العاملي ىف الوقت الراهن يتطلب من الشخص الذي يرغب مزاولة
مهنة املستشار الشرعي أن تتوفر لديه خربة وثقافة كاملة عن كيفية سري التعامالت الىت
تتم ىف الواقع املعاصر ومواكبة التكنولوجيا وأحدث الوسائل حبيث يستطيع أن يفرق بني
التعامالت الىت تتم يف النظام التقليدي وبني نظام اإلقتصاد اإلسالمي وطاملا أن النظام
املصريف اإلسالمي دخل ىف السوق الدويل ،فإنه حيتاج إىل أن علماء الشريعة
واملستشارين الشرعيني يتعلمون اللغات األجنبية مع إتقان اللغة العربية ،لفهم النصوص
وتقدمي األفكار بالطرق احلديثة وبشكل دويل.)51(.
وأن كل هذا جيعل املستشار الشرعي يشعر باملسؤولية الشرعية والدور اهلام ىف تأدية رسالة
الغرض منها تنمية املهارات وإبراز األخالق أثناء توفري اخلدمة اليت يقدمها حىت يتم اإلرتقاء
مبستوى أداء املتعاملني وتصبح هلا جانب إمياين إضافة اىل اإللتزام املهين.

( )51محمد أمين علي قطان ،هيئات الرقابة الشرعية :اختيار أعضائها وضوابطها ،ورقـة عمـل مقدمـة إلـى المـؤتمر السـابع للهيئـات الشـرعية للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية،
( مملكة البحرين  28 – 27مايو  2008م)  ،ص . 18
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كما توجد احلاجة اىل ممارسة حوكمة مهنة اإلستشارات الشرعية ،ىف ظل حوكمة الشركات
بالشكل األفضل لتطوير األداء وإستمرار إنطالق تطوير وتطبيق االقتصاد اإلسالمي.
.2.3.2المطلب الثاني :التحديات والمعوقات أمام مزاولة مهنة االستشارات الشرعية
• ال ميكن ضمان اإللزام بالتعليمات الصادرة يف ظل اإلستشارات الشرعية اخلارجية.
• التتوفر حالياً جهات عاملية هتتم ىف شأن مهنة اإلستشارات الشرعية.
• مل حتدد بوضوح معظم القوانني املنظمة ملاهية وظائف وأعمال اهليئات الشرعية الىت
تعمل حالياً ىف اجملال املايل واملصريف اإلسالمي ،كما إهنا مل تذكر طبيعة املهام
واحلقوق ،حيث باإلمكان قيامها بالعديد من املبادرات للشركات مبا يلا
اإلحتياجات وفق الضوابط الشرعية.)52(.
• ال تتوفر ضوابط شرعية متفق عليها عاملياً للجميع مثل ماهو ىف مهنة املراجعة
والتدقيق املايل يكون على أساسها ممارسة مهنة اإلستشارات الشرعية ويسري مبوجبها
املستشار الشرعي يف تقدمي الرأي من خالل تقرير مهين حمايد.

( )52حمزة عبد الكريم محمد حماد ،الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية( ،عمان :دار النفائس2006 ،م) ،ص .37
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• عدم وجود جهة عاملية تتوىل الرقابة للتأكد من تطبيق الضوابط الشرعية للشركات.
(.)53
وعليه يرى الباحث أن تلك األمور ميكن معاجلتها عرب اعتماد مهنة املستشار الشرعي
وتوحيد املرجعية الشرعية من خالل معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية والىت سوف تعترب مرجع للرقابة واالستشارات الشرعية وإضافة وسائل جديدة
قد إهنا مل تؤخذ باإلعتبار ،باالضافة اىل توفري اجلوانب اليت جيب أن تتضمنها اجلهة
الشرعية املشرفة على الشركة اخلاضعة للتدقيق.

( ) 53ياسر دهلوي ،شركات التدقيق الشرعي الخارجي (الحاجة -الواقع -الطمون) ،المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي( ،البحرين  ،موسوعة شورى ألبحا التدقيق الشرعي
 23 ،اكتوبر 2013م ) ،ص .297
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الفصل الثاني
أهمية مهنة المستشار الشرعي المستقل للشركات اإلسالمية

حيث متثل هذة الدراسة املختصرة وصف لتشخيص أمهية وجود مهنة املستشار الشرعي
للشركات اإلسالمية الىت تعمل وفق االقتصاد االسالمي يف املرحلة احلالية اليت تظهر فيها
مظاهر العشوائية وعدم التنظيم وعدم معرفة السوق أمهية مهنة االستشارات الشرعية وكذلك
مزاولة املهنة.
وتناولت يف هذا الفصل عدة مباحث كمايلى :
املبحث األول  :أمهية مهنة املستشار الشرعي للشركات الىت تعمل وفق نظام االقتصاد
اإلسالمي.
املبحث الثاين  :شكل االستشارات الشرعية األكثر مالئمة لشركات االقتصاد اإلسالمي.
املبحث الثالث  :جماالت عمل املستشار الشرعي وتعيينه وحتديد مكافأته ومهامه واالستغناء
عنه.
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.1.3المبحث األول :أهمية مهنة المستشار الشرعي للشركات التى تعمل وفق نظام
االقتصاد اإلسالمي
حىت يتم مزاولة مهنة االستشارات الشرعية من قبل األفراد املختصني بشكل إحرتايف سيتم
توضيح بعض التفاصيل املتعلقة بذلك كمايلى :
.1.1.3المطلب األول :أهمية وجود مهنة المستشار الشرعي
حالياً يتم مزاولة املهنة من قبل مكاتب التدقيق احملاسا للشركات العاملية سعياً وراء كسب
املال وهم اليعرفون األمور الشرعية وباإلضافة إىل ندرة الكوادر املتخصصة ملزاولة هذه املهنة
كما هي عليه اآلن ،ولذلك مت اإلطالع على املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة املؤسسات
اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية الصادرة عن جملس اخلدمات املالية
اإلسالمية ( Islamic Financial Services Board )IFSBوهو هيئة دولية
واضعة للمعايري ،هتدف إىل تطوير وتعزيز متانة صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية
واستقرارها ،وذلك بإصدار معايري احرتازية ومبادئ إرشادية هلذه الصناعة اليت تضم بصفة
عامة قطاعات الصريفة اإلسالمية ،وأسواق املال ،والتكافل (التأمني اإلسالمي) ،كما يقوم
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية بأنشطة حبثية ،وتنسيق مبادرات حول القضايا املتعلقة هبذه
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الصناعة ،فضالً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤمترات علمية للسلطات الرقابية
وأصحاب املصاحل املهتمني هبذه الصناعة ،وذلك لتعزيز أمهية مهنة املستشار الشرعي
للشركات حيث وردت ضمن بنود املبادىء أنه " يتفق جملس اخلدمات املالية اإلسالمية مع
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجلنة بازل لإشراف املصريف يف الرأي أنه ال يوجد
"منوذج واحد" لضوابط إدارة املؤسسات يصلح للتطبيق النمطي يف مجيع الدول؛ بل جيب
خاصا هبا ميكنه تلبية احتياجاهتا
منوذجا ً
كل منظمة على حدة أن تضع ً
كل دولة أو ّ
على ّ
احملددة وحتقيق أهدافها اخلاصة.)54(.
وبناء عليه ،جيب النظر إىل هذه الوثيقة على إهنا عمل آخذ يف التطور يهدف إىل التشجيع
على تطبيق ضوابط فعالة إلدارة الشركات حتفزه األهداف ،ويتجاوز جمرد التأكد من استيفاء
مستلزمات حتتوي عليها قوائم مراجعة.
من الضروري أن يتم تعيني عامل شريعة يكون عض ًـوا يف هيئـة الرقابـة الشـرعية مـن أجـل توجيـه
أيضــا
جلنـة ضـوابط اإلدارة يف مسـائل الضـوابط ذات العالقــة بالشـريعة (إن وجــدت) ،والقيــام ً

( ) 54مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ،المبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية  ،ماليزيـا ،ديسـمبر 2006م ،ص 3
الى .7
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بتنسيق وربط األدوار والوظائف املكملة لبعضها الـبعض يف جلنـة ضـوابط اإلدارة وهيئـة الرقابـة
الشرعية )55(.
وكما هو معلوم َّ
فإن املستشار الشرعي حباجة إىل توفري الوسائل املناسبة من كتابة ووضع
املتطلبات قبل إجراء التدقيق الشرعي ،وعليه هناك نوعني من الوسائل مها:
الوسيلة األوىل  :متطلبات دائمة ثابتة والىت حتتوي على:
 النماذج املعتمدة للوثائق الرمسية وغريها. األدلة املتوفرة وفق الشريعة اإلسالمية واإلجراءات املتعلقة بالعمل.الوسيلة الثانية  :متطلبات متغرية والىت حتتوي على:
 الفتاوى واملراجع والتعليمات والضوابط باالضافة اىل املعايري الشرعية واحملاسبية املعتمدةالصادرة من أيويف باإلضافة اىل قرارات صادرة من البنك املركزي.
وتعترب هذه الوسائل متطلبات هامة لتوفري معلومات كافية قبل التدقيق الشرعي للشركة الىت
سيتم التدقيق عليها)56(.

( ) 55مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  ،المبادئ اإلرشادية  ،مرجع سابق ،ص .9-8
( )56سمير الشاعر ،الرقابة والتدقيق الشرعي (النشأة -طبيعة الممارسة -المستقبل) ،مرجع سابق ،ص.56
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وعليه تأيت أمهية وجود مهنة املستشار الشرعي فيما يلي :
اوالً  :أن مهنة االستشارات الشرعية ممكن مزاولتها أيضاً يف حالة وجود هيئة فتوى ورقابة
شرعية ولكن يتم تكليفهم بأعمال اخرى أومن خالل مكتب استشارات يتكفل ببعض
اخلدمات مثل االدارية واملالية والفنية واحلفظ والتحضري جلدول أعمال اهليئة واملراسالت،
وحنو ذلك من األعمال اليت تقوم هبا أمانة اهليئة يف الوضع العادي.
ثانياً  :إن املستشار الشرعي أو املستشارون الشرعيون ميكنهم أن يقومون بالدور بدالً عن
تعيني هيئة فتوى ورقابة شرعية .
ثالثاً  :تقدمي االستشارات الشرعية اخلارجية من خالل مكتب االستشارات التابع هلم .
رابعاً  :تقدمي خدمة التدقيق الشرعي الداخلي.
.2.1.3المطلب الثاني :أهمية وجود مستشار شرعي في حالة وجود هيئة للفتوى
والرقابة الشرعية
تأيت أمهية وجود املستشار الشرعي حىت يف حالة وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية وذلك
ألنه ترتكز أغلب خدمات شركات االستشارات الشرعية يف خدمة جانب التدقيق الشرعي
اخلارجي ،ويؤكد الواقع أن الشركات املستفيدة من هذه اخلدمة هي شركات االقتصاد
االسالمي اجلديدة الىت ظهرت مؤخراً لصعوبة تعيني هيئات شرعية جديدة ،وملزيد من
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التوضيح إن تقدمي هذه اخلدمة ال يعين اعتماد شركة معينة تقدم االستشارات إهنا تقدمها
كهيئة شرعية للشركة ،بل تبقى احلاجة إىل اعتماد مستشار شرعي رمسي للشركة يزاول مهمة
االستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي أيضاً بناء على طلب اجلمعية العمومية للشركة
طبقاً ملتطلبات معيار (( (AAIOFIأيويف) أومرجعية أخرى وتعليمات أي جهة رمسية
حكومية سواء البنوك املركزية أو غريها يف هذا الشأن ،ويف حالة كان أكثر من شخص
مستشاراً شرعياً يتحول إىل فريق عمل ميكن هلم ممارسة ذلك من خالل مكتب خدمات
شركة استشارت )57( .
ىف السابق يعد أهم دور كانت تقوم به أي هيئة فتوى ورقابة شرعية مع بداية ظهورها هو
دراسة القضايا وفق الشريعة اإلسالمية حبسب ما يتم عرضها مث يتم بناء على ذلك إبداء
الرأي الشرعي واإلفتاء باجلواز وعدم اجلواز وبتوضيح كل مسألة أنه حالل أو حرام ىف أي
تعامالت تستجد ،بينما تغريت األمور ىف الوقت الراهن ويف ظل ظهور أمور معاصرة
وتوسعها زاد الدور أمهية وبشكل كبري كمايلي:
• العمل على استحداث وسائل حديثة لتلبية حاجة السوق.
• استكشاف وتكييف فقهي للعديد من اجلوانب املالية.
( ) 57عبــدالباري مشــعل ،شــركات االستشــارات الشــرعية وهيئــات االستشــارات الشــرعية ،الضــوابط و اآلليــات ،ورقــة عمــل مقدمــة إلـى المــؤتمر الســابع للهيئــات الشــرعية
للمؤسسات المالية اإلسالمية  (،مملكة البحرين 28 – 27 ،مايو  2008م ) ،ص .4
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• جتنب أي ايرادات حمرمة أو غري مشروعة.
• تطوير اخلدمات والنماذج للمعامالت حبيث تكون متوفرة وفق صيغ شرعية.
• أصبحت مبثابة مرجعية للصناعة اإلسالمية ولإقتصاد اإلسالمي.
• التوجيه واملتابعة جلميع املنتجات احلالل وفق معايرر دولية.
• التوعية والتدريب للموظفني وتأهيل كوادر جديدة .
• املشاركة مبعظم الفعاليات احمللية والدولية بأنواعها من ندوات وملتقيات وحماضرات
وغريها لغرض إتاحة الفرص أمام اجلميع مع اآلخريني.
• إعداد تقرير دوري وسنوي للتأكد من صحة مطابقة األنشطة وفق الشريعة
اإلسالمية.)58(.
بالتاىل فإن الباحث يرى أمهية بالغة لوجود املستشار الشرعي حىت مع وجود اهليئات
الشرعية وذلك لعدة مهام إضافية ليس فقط للبنوك اإلسالمية وإمنا تتعلق بكافة
قطاعات االقتصاد اإلسالمية منها :
• تقدمي النصيحة واإلرشاد للشركات لكل القضايا اهلامة للمسلمني.
• املشاركة يف بناء نظام اإلقتصاد اإلسالمي.
( ) 58حسن يوسف داود ،الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية( ،القاهرة :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 1996 ،م ) ،ص .24-21
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• املشاركة واملسامهة أكثر يف املنظور املايل الكلي مبا أن األمر أصبح متعلق بكافة
قطاعات االقتصاد اإلسالمي الىت تطورت وجتاوزت مرحلة التأسيس وليس فقط يف
توفري املنتجات األساسية فحسب.
• إجياد منهت شرعي واضح للشركات للتأكد من إهنا وفق الشريعة اإلسالمية.
.3.1.3المطلب الثالث :أهمية وجود مستشار شرعي في حالة عدم وجود هيئة
للفتوى والرقابة الشرعية
إن التــدقيق الشــرعى أو املراجعــة الشــرعية هــى معــا مرادفــة واحــدة ذات أمهيــة بالغ ــة ألي
شركة تعمـل وفـق االقتصـاد اإلسـالمي ومهـم أن يقـدمها مستشـار شـرعي ألكثـر مـن سـبب،
أبرزها:
 .1إن االستشارات الشرعية ضـرورة حيويـة ألي شـركة تعمـل وفـق االقتصـاد اإلسـالمي،
م ــن خالهل ــا تراق ــب وترص ــد س ــري عم ــل الش ــركة والتزامه ــا وتطبيقه ــا يف معامالهت ــا
لألحكام الشرعية.
 .2عــدم اإلحاطــة بقواعــد املعــامالت اإلســالمية مــن قبــل مجيــع العــاملني يف أي شــركة
تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي.
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 .3يف ه ــذا الوق ـت ال ــذي تعق ـدت في ــه الص ــور التجاري ــة ،وانتش ــرت أنـ ـواع جدي ــدة م ــن
املعــامالت التجاريــة كبطاقــات االئتمــان ،واحلســابات بأنواعهــا ،والتجــارة اإللكرتونيــة
الــيت ال يوجــد هلــا أحكــام يف املصــادر الفقهيــة القدميــة ،وإن وجــدت األحكــام فــإن
القائمني على نشاط الشركة غري مؤهلني للكشف عنها بأنفسهم.
 .4إن العمليــات اإلســتثمارية والتمويليــة يف أي شــركة تعمــل وفــق االقتصــاد اإلســالمي
بالذات حتتاج إىل رأي أو فتوى؛ ونظراً لتميز هـذه العمليـات بـالتغري وعـدم التكـرار
م ــع ك ــل حال ــة أو عملي ــة أو مش ــروع فالع ــاملون يف النش ــاط اإلس ــتثماري جي ــب أن
يكون ـوا علــى اتصــال مســتمر مــع جه ـة ش ـرعية؛ ألهن ـم دائم ـاً حباجــة إىل الفتــوى يف
نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.)59( .
 .5إن وجــود االستشــارات الشــرعية يف أي شــركة يجعطــي الصــبغة الشــرعية ،كمــا يجعطــي
ارتياحاً لدى مجهور املتعاملني الذي يرغب بالتعامل مع شركة تعمل وفق االقتصـاد
اإلسالمي.
 .6التنس ـ ـيق مـ ــع اهليئـ ــات الش ـ ـرعية األخ ـ ـرى واجلهـ ــات الرمسيـ ــة ذات العالقـ ــة بالفتـ ــاوى
واملعــايري الشــرعية ومنهــا معــايري الضــبط للمؤسســات املاليــة اإلســالمية ()GSIFIs
وكــذلك املع ــايري الش ــرعية للمؤسســات املالي ــة اإلس ــالمية ( )SSIFIsباإلض ــافة اىل
( ) 59حمزة عبدالكريم حماد ،الرقابة الشرعية فى المصارف اإلسالمية( ،بيروت  :طبعة دار الكتب العلمية1971 ،م ) ،ص .19
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املعايري احملاسبية الدولية والـىت منهـا معـايري التـدقيق الدوليـة ( )ISAsوكـذلك معـايري
احملاسبة املالية ( ،)FASsواالحتاد الدويل للمحاسبني (.)IFAC
 .7ظهور كيانات مالية وإستثمارية جـادة تـنص نظمهـا األساسـية وقـوانني إنشـائها علـى
إهنا تعمل وفقا ألحكـام الشـريعة ،ولكـن جتـد صـعوبة يف تعيـني هيئـة للفتـوى والرقابـة
الشــرعية حيتـاج إىل التعاق ـد مـع مستشــار شــرعي يتـوىل الرقابــة الشــرعية والتحقــق مــن
ذلك.)60(.
وعليه يرى الباحث ضرورة وجود املستشـار الشـرعي لـدى أي شـركة إسـالمية سـواء
يف حالة عدم وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية أو ىف حالة وجودهـا لعـدم تفرغهـا
وقدرهتا على التدقيق الشرعي يف جمـال أنشـطة الشـركة ،وأيضـاً حـىت يكـون املستشـار
الش ــرعي عل ــى عالق ــة وتواص ــل مس ــتمر م ــع اجله ــات الرمسي ــة الدولي ــة ذات العالق ــة
باجلان ـ ــب الش ـ ــرعي وباالقتص ـ ــاد االس ـ ــالمي ن ـ ــذكر منه ـ ــا جمل ـ ــس اخل ـ ــدمات املالي ـ ــة
اإلســالمية ( ، )IFSBوجممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل(  ( IIFAالت ـابع ملنظمــة
التعاون اإلسالمي  ،وكذلك اجملمع الفقهـي اإلسـالمي ( )IFCالتـابع لرابطـة العـامل
اإلسالمي.

( ) 60حمزة عبدالكريم حماد ،الرقابة الشرعية فى المصارف اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص 19
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.2.3المبحث الثاني :شكل االستشارات الشرعية األكثر مالئمة لشركات االقتصاد
اإلسالمي
مت تبويــب شــكل االستشــارات الشــرعية وفــق مــايراه الباحــث بطريقــة مناســبة للشــركات الــىت
ترغــب أن تعمــل وفــق االقتصــاد اإلســالمي تكــون حبســب قــدرات ومهــارات الشــخص الـذي
يرغــب ممارســة مهن ـة مستشــار شــرعي وبالتــايل تتحــدد مــن خــالل الشــكل القــانوين والشــكل
املهين أو شكل ونوع عالقة االرتباط واألنشطة كما يلى:
.1.2.3المطلب األول :الشكل القانوني  (:شكل فردي – شكل جماعي)
.1.1.2.3الفرع األول :مزاولة مهنة االستشارات الشرعية بشكل فردي
بعض املستشارين الشرعيني كأفراد يقومون مبزاولة املهنة عرب مايلى:
• التعاقد املباشر مع اجلهة املستفيده بامسه الشخصي.
• التعاقد من خالل الشركه الفردية املتخصصة التابعة للمستشار .
• التعاقــد مــع مكتــب خــاص حملاســب ق ـانوين أو مستشــار قــانوين لديــه خــربه ومعرفــة
ومؤهل ورغبة بتقدمي خدمة االستشارات الشرعية إضافة اىل عمله.
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.2.1.2.3الفرع الثاني :مزاولة مهنة االستشارات الشرعية بشكل جماعي (فريق
عمل)
يق ــوم ب ــذلك أكث ــر م ــن ش ــخص جمتمع ــني م ــع بع ــض كمستش ــارين ش ــرعيني مبزاول ــة املهن ــة
كمايلى)61(:
• اس ــتحداث إدارات أو أقسـ ــام لـ ــدى شـ ــركات التـ ــدقيق احملاسـ ــا العـ ــاملي مثـ ــل مركـ ــز
التمويل االسالمي ىف شركة  Deloitteوغريها .
• تأســيس شــركة متخصصــة يف االستشــارات الشــرعية واحلص ـول عل ـى الرتخ ـيص م ـن
الوزارة املختصة أو مـن البنـك املركـزي أو اجلهـة الرمسيـة املعنيـة حسـب الدولـة الـىت هبـا
الشركة.
.2.2.3المطلــب الث ــاني :الشــكل المهن ــي (طبيعــة أنش ــطة شــركة مهنـ ـة االستش ــارات
الشرعية)
• االستشــارات الشــرعية بأنواعهــا وتفاصــيلها كمــا ســبق ذكرهــا ضــمن مهــام املستشــار
الشرعي.

( ) 61عبدالباري مشعل ،شركات اإلستشارات الشرعية و هيئات اإلستشارات الشرعية ،الضوابط و اآلليات ،مرجع سابق ،ص .11
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• تط ــوير املنتج ــات اإلس ــالمية بأنواعهـ ـا سـ ـواء املنتج ــات املالي ــة للبن ــوك أو املنتج ــات
احلالل أو منتجات اخلدمات يف خمتلف قطاعات االقتصاد اإلسالمي.
• تأسيس الشركات وفق معايري ونظام االقتصاد اإلسالمي.
• حتوي ــل أي بن ــك اىل بن ــك إس ــالمي أو مؤسس ــة مالي ــة تقليدي ــه أو ش ــركة إىل ش ــركة
إسالمية.
• إدارة صناديق الزكاة (احتساهبا – وتوزيع مصارفها وغريذلك ).
• إدارة الوقف (إدارة مشاريعها – االشراف والتخطيط والرقابة – وغريها).
• وضــع أنظمــة الرقابــة الش ـرعية للشــركات وبنــاء نظــام الرقابــة الش ـراعية الداخليــة لكــل
شركة واللوائح الداخليه هلا .
• الرقابة على منتجات احلالل يف خمتلف القطاعات الصناعية سواء الغذائية أوغريها
• االستشارات للجمعيات اخلريية والتعاونية.
• االستشارات للمشاريع احلكومية مثل الصكوك وغريها.
• االستش ـ ــارات لكاف ـ ــة مش ـ ــاريع القط ـ ــاع اخل ـ ــاص يف اإلس ـ ــتفادة م ـ ــن ص ـ ــيغ التموي ـ ــل
اإلسالمية.
• التدقيق الشرعي اخلارجي السابق والالحق.
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• االستشارات يف التحكيم واملصاحلة ومراجعة العقود القانونية من الناحية الشرعية.
• استشارات متنوعة أخرى )62( .
.3.2.3المطلب الثالث :عالقة االرتباط باالستشارات الشرعية خارجية أو داخلية
 .1.3.2.3الفرع األول :االستشارات الشرعية الخارجية
تشمل مهنة االستشـارات الشـرعية اخلارجيـة خـدمات ومهـام التـدقيق الشـرعي اخلـارجي مـن
خالل فحص العمليات املنفذة وإبداء املالحظات الشرعية على التطبيق بالنظر إىل املرجعيـة
الشـ ـ ـ ــرعية وفـ ـ ـ ــق املعـ ـ ـ ــايري الصـ ـ ـ ــادر عـ ـ ـ ــن هيئـ ـ ـ ــة احملاسـ ـ ـ ــبة واملراجعـ ـ ـ ــة للمؤسسـ ـ ـ ــات املاليـ ـ ـ ــة
اإلسالمية( AAIOFIأيويف) .
كمــا ميكــن تق ـدمي خدمــة إعــداد التقريــر الشــرعي النهــائي املختصــر هنايــة العــام املــايل الــذي
يتضمن رأيه الشرعي حتت امسه وتوقيعه يف مدى إلتزام الشـركة بالشـريعة اإلسـالمية بـدالً عـن
تقريــر هيئ ـة الفتــوى والرقابــة الشــرعية طاملــا أنــه ال توجــد بالشــركة هيئــة وقــد أوكلــت إليــه هــذه
املهمه وفقاً للتعاقد واإلتفاق املسبق الذي كان بني املستشار والشركة .

( ) 62عبدالباري مشعل ،شركات اإلستشارات الشرعية و هيئات اإلستشارات الشرعية ،الضوابط و اآلليات ، ،مرجع سابق ،ص .10-7
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.2.3.2.3الفرع الثاني :االستشارات الشرعية الداخلية
تش ــمل مهن ــة االستش ــارات الش ــرعية الداخلي ــة خ ــدمات ومه ـام الت ــدقيق الش ــرعي ال ــداخلي
حبيث خيضع نطاق العمل للمستشار الشرعي ضمن اهليكل التنظيمي التابع للشركة باعتباره
موظفـاً داخليـاً وبالتـايل فإنــه يقــوم بتقــدمي التقريــر إلدارة الشــركة بنــاء علــى تعليمــاهتم والتوجــد
اســتقاللية كمــا أن التطبيــق اجلــاري يف العديــد مــن الشــركات الــىت تعتمــد يف تــدقيقها الشــرعي
علــى مــوظفني لــدى الشــركة يرفعــون إليهــا التقريــر ولكــن مــن الطبيعــي أن حيتــوى علــى قصــور
وسلبيات من عدة أسباب منها مايلى )63( :
 إن التقريــر ال يتمتــع باالســتقاللية املطلوبــة ألنــه صــادر مــن موظــف داخلــي وهـو املستشــارالشرعي الداخلى وخيضع إدارياً ومالياً (التعيني والفصل واملساءلة واملكافأة) إلدارة الشركة.
 إن املستشــار الــداخلي ال يقــوم بــأي دور فاعــل إلدارة الشــركة حيــث قــد ال تقبــل اإلدارةاعتمـاد خطتــه واإلشـراف علــى تطبيقهــا ومتابعــة التطبيـق مــن خاللــه ،وبالتــايل يكــون التــدقيق
الشرعي أقل كفاءة من الوضع الصحيح .

( ) 63عبدالباري مشعل ،شركات اإلستشارات الشرعية  ،مرجع سابق ،ص .14-13
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 ض ــعف وغي ــاب الت ــدقيق الش ــرعي ال ــداخلي ي ــؤدي يف األخ ــري إىل وج ــود مش ــكلة أم ــاماملستشار الشرعي الداخلي باعتباره موظف اليستطيع معارضة اإلدارة وال التوجيـه وال القيـام
بأي تصحيح ملسار الشركة.
 تكون هذه الشركة ال تتمتع باحليادية والشفافية أمام الغري واملتعاملني واملسامهني . تكــون التكلفــة املاليــة للشــركة للمستشــار الــداخلي أكثــر باعتبــاره يســتلم مرتبــات شــهريةكموظف متفرغ.)64(.

( ) 64عبدالباري مشعل ،شركات االستشارات الشرعية  ،مرجع سابق ،ص .17-15
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.3.3المبحــث الثالــث :مجــاالت عمــل المستشــار الشــرعي وتعيينــه وتحديــد مكافأتــه
ومهامه واالستغناء عنه
.1.3.3المطلب األول :مجاالت عمل المستشار الشرعي
 .1الرد على األسئلة واالستفسارات الفقهية.
 .2العمل على التأصيل الشرعى اإلسالمي يف فقه املعامالت املالية .
 .3اصدار الفتاوى النظرية .
 .4مراجعــة عمليــات الشــركة بالتفصــيل مــن واقــع بياناهتــا املاليــة اخلاصــة باالســتثمارات
وبالدخل حسب ما يتم الرفع ويصل إىل املستشار الشرعي.
 .5احلكـم علـى عمليــات الشـركة هـل متــت بصـورة شـرعية أم ال؟ مــع إعطـاء التوجيهـات
لتصحيح املخالفات إن وقعت.
 .6املش ــاركة يف إجي ــاد حل ــول وب ــدائل شـ ـرعية للمع ــامالت احملرم ــة شـ ـرعاً بع ــد أن يراه ــا
املستشار منفذة فعليا يف أرض الواقع .
 .7تقدمي التوضيح من الناحية الشرعية إىل املتعاملني أو الباحثني أو املوظفني أوغريهم
 .8إبداء الرأي الشرعي يف األنشطة اإلستثمارية وغريها.
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 .9تطبيــق القواعــد الشــرعية علــى أنشــطة الشــركة الــىت ترغــب ان تعمــل وف ـق االقتصــاد
اإلسالمي اإلستثمارية وغريها من األنشطة .
.10

التوعية والتثقيف للعاملني يف قطاع العمل يف الشركة )65( .

.11

تزويــد إدارة الشــركة بالكتــب والنش ـرات وإقامــة النــدوات وامل ـؤمترات والدراســة

العلمي.
.12

عقـ ـ ــد الـ ـ ــدورات وور العمـ ـ ــل ،وتـ ـ ــدريب العـ ـ ــاملني وتـ ـ ــوعيتهم وتثق ـ ـ ـيفهم

يف(أحكام املعامالت الشـرعية أسـس وقواعـد العمـل لالقتصـاد اإلسـالمي -أحكـام
املعامالت املالية املعاصرة  -اآلداب اليت جيب على موظف الشركة التحلي هبا).
.13

املشـ ــاركة يف تثقيـ ــف ال ـ ـرأي العـ ــام باملسـ ــائل االقتصـ ــادية مـ ــن وجهـ ــة النظـ ــر

الشرعية ،من أجل إغالق الباب أمام الشائعات حول شرعية أعمال الشركة .
.14

املش ــاركة يف نشـ ــر وإص ــدار الكتـ ــب والنش ـ ـرات واإلسـ ــتفادة مـ ــن صـ ــفحات

اإلنرتنت يف تبيان فتاوى وقرارات هيئات الفتوى حول األعمال)66( .

( ) 65يوسف القرضاوي ،تفعيل آليات الرقابة (الحلقة األولى) ،عدد ( ،)238مجلة االقتصاد اإلسالمي ،ص.16
( ) 66يوسف القرضاوي ،تفعيل آليات الرقابة  ،مرجع سابق ،ص.16
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.2.3.3المطلب الثاني :تعيين المستشار الشرعي وتحديد مكافأته
جيــب علــى كــل شــركة ترغ ـب أن تعمــل وفــق االقتصــاد اإلســالمي أن يك ـون لــديها مستش ـار
شرعي يتم التعاقد معه خصوصـاً يف حالـة عـدم وجـود هيئـة فتـوى ورقابـة شـرعية لـديها سـبق
تعيينها سواء من قبـل الشـركاء أو اجلمعيـة العموميـة بنـاءً علـى توصـية جملـس اإلدارة و يكـون
التعيني كما يلى:
( )1ي ــتم التعاق ــد رمسي ــاً م ــع املستش ــار الش ــرعي بن ــاءً عل ــى توص ــية جمل ــس اإلدارة ،وحتدي ــد
املكافآت مسبقاً .
( )2جيــب أن يــتم االتفــاق بــني املستشــار الشــرعي والشــركة علــى شــروط اإلرتبــاط ،وجيــب
كتابة أي شروط بينهما ويتم إثبات ذلك يف خطاب التعيني.
()3على املستشار الشرعي أن يتأكد من إدارة الشركة قامت بتوثيق وتأكيد قبول التعيني.
( )4جيــب أن يشــمل خطــاب تعيــني املستشــار الشــرعي إشــارة واضــحة علــى الت ـزام الشــركة
بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .
( )5جيــب حتديــد نــوع العالقــة هــل مستشــار شــرعي خــارجي أو أن يكــون مستشــار شــرعي
داخلــي يتبــع اهليكــل التنظيمــي للشــركة بصــفة مراقبــاً شــرعياً متفرغـاً ملســاعدة اإلدارة العليـا
للشركة يف أداء مهامها ومتابعة قراراهتا.
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( )6التأكد مـن أن إسـم املستشـار الشـرعي وورود أمسـه وذكـر مسـماه واإلفصـاح صـراحة يف
هوية الشركة وملفات التعريف هبا والذي يجسمى بنظام الضوابط الشرعية ويجعرف بأنـه نظـام
يشري إىل جمموعة من األنظمة واليت تتأكد خالهلا مؤسسات اخلدمات املاليـة اإلسـالمية مـن
الرتتيبـات ومـن فاعليـة وإسـتقاللية اإلشـراف الشـرعي وذلـك مـن خـالل إصـدار الفتـاوى
والقرارات الشرعية ونشـر الفتـاوى والقـرارات الصـادرة عـن هيئـة الرقابـة الشـرعية إىل املـدققني
الـذين يجنـاط هبـم فحـص إلتـزام املؤسسـة املاليـة اإلسـالمية بالفتـاوى والقـرارات الصـادرة عـن
اهليئـة وتـدقيق االمتثـال الشـرعي باألسـاليب املناسـبة ومعاجلـة اإلحنرافـات حـال حـدوثها.
()67
.3.3.3المطلب الثالث :مهام المستشار الشرعي
 -1اإلطــالع علــى ملفــات العمليــات اإلســتثمارية وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن ســالمتها
ومطابقتها ألحكام الشريعة.
 -2إبداء الرأي حول القضايا واملسائل اليت حتتاج إىل فتاوى شرعية .
 -3متابعة سري أعمال الشـركة الـىت تعمـل وفـق االقتصـاد اإلسـالمي والتحـري الكامـل مـن
سالمة تطبيق القواعد الشرعية فيها وتنبيه العاملني عن أي خمالفة لقواعد الشريعة .
( ) 67مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ،المبادئ اإلرشادية لضوابط برامج اإلستثمار الجماعي اإلسالمي (،ماليزيا  :يناير2009م)  ،ص  10الى .22
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 -4إقرار صيغ أعمال الشركة ومراجعة عقودها وتصرفاهتا وإصدار الفتـاوى الالزمـة طبقـاً
لقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية .
 -5التأكــد مــن مجيــع معــامالت الشــركة إهنــا مطابقــة ألحكــام الش ـريعة قبــل وبعــد وأثنــاء
التنفيذ.
 -6اســتقبال األســئلة واالستفســارات ال ـواردة إىل املستشــار الشــرعي مــن املتعــاملني ومــن
العاملني يف الشركة وفروعها واإلجابة عليها.
 -7مجع الفتاوى الصادرة عن اهليئات واملؤسسات الشرعية للتوعية هبا.
 -8إعداد املنشورات والتعميمات الشرعية اليت يلزم توجيه العاملني هبا يف الشركة.
 -9عقد الندوات واحملاضرات للموظفني وللجمهـور للتوعيـة بأنشـطة االقتصـاد اإلسـالمي
وأمهيته.
-10

متابعـة تنفيــذ الفتــوى الشــرعية الصــادرة منـه كمستشــار شـرعي أو مــن جهـات

فتوى رمسية أخرى مثل اجملامع الفقهيه.)68(.

( ) 68أحمد الحجى الكردي ،هيئات الفتوى واالستشارات والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية اإلسالمية ،رسالة مقدمـة لمـؤتمر البنـوش الواقـع والمـأمول ،عـام 2009م
 ،ص.12-10
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.4.3.3المطلب الرابع :أساليب عمل المستشار الشرعي
البـ ــد للمستشـ ــار الشـ ــرعي م ــن حتديـ ــد أس ــاليب العم ــل بـ ــأي ش ـ ـركة يريـ ــد أن يق ــدم هلـ ــا
االستشارات الشرعية ،أي يكون لـه مـنهت وأسـلوب يتبعهمـا أثنـاء عملـه وال يـرتك األمـور
للعفوية دون أن يكون هناك أسلوب يتبعه ،وحناول إعطـاء نبـذة تعريفيـة عـن كـل أسـلوب
ميك ــن للمستش ــار الش ــرعي أن يس ــتفيد من ــه وتل ــك األس ــاليب كان ــت نتيج ــة التج ــارب
واملمارسات السابقة هلذه املهنة على أرض الواقع ،تتمثل فيما يلي:
• أسلوب الشورى
أسلوب ( الشورى) من األساليب الىت إذا إتبعها املستشـار الشـرعي تـؤدي اىل النجـاح وهـذا
أمـر إهلــي مــن اهلل إىل نبيــه حممــد صــلى اهلل عليــه وســلم حيــث أمــره مبشــاورة أصــحابه فقــال اهلل
س ـبحانه وتعــاىل " وش ــاورهم ف ــي األم ــر"  .)69(.وقــال يف مــدح امل ــؤمنني"وأم ــرهم ش ــورى
بيــنهم"  ،)70(.ومل يكـن أحــد أكثــر مشــورة ألصــحابه مــن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم
ألن يف املش ــاورة تربي ــة دون أن يكون ــوا أداة منف ــذة فق ــط وقياسـ ـاً عل ــى ذلـ ـك ف ــإن تعليمـ ـات
املستشــار الشــرعي تكــون مــن بــاب املشــاورة وكــذلك إتاحــة الفرصــة للمــدقق الشــرعي ليتعــرف
( )65سورة آل عمران ،اآلية (.)159
( )66سورة الشورى ،اآلية (.)38
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علــى مــن ي ـراقبهم فيع ـرف مق ـدار علمهــم و إخالصــهم و مــن مث يتعــرف علــى إمكانــات و
قــدرات م ــن ي ـراقبهم .وإذا ش ــاور املستشــار مراقبي ــه ف ــإن املش ــاورة تعمــل عل ــى ختفي ــف الت ـوتر
واالحتكــاك واجل ـدل وجتعــل املستشــار أكثــر قبــوالً للتوجيهــات ،كمــا أهنــم حــني يشــاورون يف
أســلوب التــدقيق ســيعملون علــى جناحــه ،وتــؤدي الرقابــة أيضـاً إىل إشــباع ناحيــة معنويــة لــدى
العاملني مما جيعلهم على قناعة بأمهية أجهزة الرقابة ومن مث يف حتقيق أهدافها ،وبالتـايل وجـود
التعــاون بــني الرقاب ـة والعــاملني وهــو مــا يــؤدي إىل إعطــاء العــاملني للرقابــة بيانــات ومعلومــات
صحيحة على ضوئها يتمكن املستشار الشرعي من إبداء مالحظاته بدقة ،كما ميكـن أيضـاً
من سرعة وضع اليد على االحنرافـات الشـرعية ومـن مثـن التعـاون بـني الطـرفني علـى تالفيهـا أو
إدخــال تعــديالت عليهــا ،وهــذا األســلوب يســاعد علــى جنــاح نظــام الرقابــة الشــرعية لشــعور
العاملني بأن املستشار الشرعي ال يفرض عليهم معايري أو أساليب أو إجراءات وإمنـا تـأيت يف
دائرة إقناع واالقتناع)71( .
• أسلوب التخطيط
يف البدايــة حيــدد املستشــار الشــرعي هــدف الرقابــة ومــا يريــد الوصــول إليــه ،وبنــاء علــى حتدي ـد
هــذا اهلــدف خيطــط للوصــول إليــه ،والتخطــيط يكــون برســم السياســات واإلج ـراءات ووضــع
ب ـرامت العمــل واجلــداول الزمنيــة ،وهــذا مبــدأ إســالمي حــث القــرآن الكــرمي عليــه يف أكثــر مــن
( ) 71مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ،المبادىء اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات ،مرجع سابق ،ص  23الى .43
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ـس مـا قـدمت لغـد" ،)72( ،
موضع .قال تعاىل " :يأيها الذين آمنوا اتقـوا اهلل ولتنظـر نف ٌ
والتخطــيط ال يكــون جمزي ـاً إال إذا ارتــبط باملنفــذ وهــو اإلنســان ومــدى تقــواه وعلمــه وخربتــه،
ويكــون التخطــيط مفيــداً إذا مت جتزئــة اهلــدف الع ـام إىل أه ـداف جزئيــة ويضــع لكــل هــدف
خطة مناسبة ميكنه الوصول إليها وحتقيق أهدافها.
• أسلوب التنظيم
بعــد حتديــد املستشــار الشــرعي للهــدف ووضــعه للخطــة تبــدأ العمليــة التنظيميــة ،والتنظــيم يف
مفهومــه العلمــي حتديــد الواجب ـات واالختصاصــات واألف ـراد الــذين يــؤدون األعمــال والوقــت
احملدد إلجناز هذه األعمال ويدخل يف دائرة التنظيم تصميم هيكل العمل وحتديد املسئوليات
وحتديــد العالقــات بــني العــاملني حيــث اهــتم اإلســالم ب ـدور التنظــيم اهتمام ـاً بالغ ـاً ،وال أدل
علـى ذلـك مـن أهتمامـه مبكونـات وأبعـاد العمليـة التنظيميـة يف أي نشـاط إنسـاين كمــا ورد يف
احلديث عن أَِيب سعِ ٍ
َن رس َ ِ
ـال  :إِ َذا َخ َـر َج ثََالثَـة
يد ن
صـلَّى اللَّـهج َعلَني ِـه َو َسـلَّ َم قَ َ
ـول اللَّـه َ
َن
اخلج ند ِري  :أ َّ َ ج
َ
َح َد جه نم.)73( .
ِيف َس َف ٍر فَـ نليجـ َؤم جروا أ َ

( )72سورة الحشر ،اآلية رقم (. )18
( )73أخرجــه أبــو داود ،حــديث رقــم ( ، )2608ورجالــه ثقــات  ،فالحــديث صــحيح إن شــاء اهلل تعــالى ،أنظـر إرواء الغليــل فــى تخـريج أحاديــث منــار الســبيل( ،ج ، 8/ص
.)106
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وكــذا التحديــد الصــحيح ملســئولية كــل فــرد ومســاءلته عنهــا ،قــال اهلل تعــاىل " أ ََّال تَـ ِزُر َوا ِزَرةٌ
ِوْزَر أُ ْخ َرى " .)74(.
• أسلوب المتابعة
يأيت بعـد التخطـيط والتنفيـذ ،البـدء يف العمـل ومزاولـة مهمـة مهنـة االستشـارات الشـرعية علـى
الواقــع فتبـدأ عمليــة التــدقيق الشــرعي مــن قبــل املستشــار وفــق الرقابــة الســابقة واملقرتنــة بالعمــل
والالحقة وفـق اخلطـة املوضـوعة ،وحيتـاج العمـل الرقـايب ذاتـه كعمـل تنفيـذي إىل متابعـة وتقيـيم
حىت ال ينحرف عن هدفـه األساسـي ،بـل يـتم التأكـد مـن سـريه وفـق اخلطـة املوضـوعة وأن لـه
صفة االستمرار فال يصحو أحياناً وخيمد أخرى ،وتفيد املتابعة يف التأكـد مـن سـالمة التنفيـذ
ا َج َعلْنَـا ُك ْم أ َُّمـةً َو َسـطًا لِتَ ُكونُــوا
وحـل مـا قـد يعــرتض العمـل مـن مشـكالت تواجهــهَ ( .وَكـ َذلِ َ
اء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا) .)75( .
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
ُش َه َد َ
• أسلوب التدرج في العالج
التدرج يف تطبيق السياسات واإلجراءات واألساليب الرقابية هتدف إىل الرفق بنفسيات الناس
وإعطائهــا فســحة لقبــول التوجيهــات والتمهيــد هلــا بــدالً مــن املفاجــآت الــيت تولــد مشــاعر مــن
الكراهية جتاه مهنة التدقيق الشـرعي ،وهـذا املعـىن نسـتنبطه مـن قـول السـيدة عائشـة رضـي اهلل
( )74سورة النجم ،أية (.)38
( )75سورة البقرة ،اآلية رقم .143
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عنها إذ جاءها عراقي فقال" أي الكفن خري قالت وحيك وما يضرك قال يا أم املـؤمنني أريـين
مصحفك قالت مل قال لعلي أولف القرآن عليه فإنه يقـرأ غـري مؤلـف قالـت  :ومـا يضـرك أيـه
قـرأت قبـل إمنــا نــزل أول مــا نــزل منــه ســورة مــن املفصــل فيهــا ذكــر اجلنــة والنــار حــىت إذا ثــاب
الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقالوا ال ندع اخلمر
أبداً ولـو نـزل ال تزنـوا لقـالوا ال نـدع الزنـا أبـداً "(.)76ويقـول اهلل سـبحانه وتعـاىل خماطبـاً نبيـه
ضـوا
صلى اهلل عليه وسلم "فبما رحمة من اهلل لِنت لهم ولو كنت فظـاً غلـي القلـب النف ّ
فاعف عنهم و استغفر لهم وشاورهم في األمر.)77(."..
من حولا
ُ
• أسلوب الرفق في المعاملة
أن يكــون هنــاك رفــق ىف التعامــل كمــا ورد ىف قــول الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم لعائشــة  :يــا
عائشــة "إن اهلل رفيــق حيــب الرفــق ويعطــي علــى الرفــق مــا ال يعطــي علــى العنــف ومــا ال يعطــي
على سـواه" ( ،)78وهنـا أمـر رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم مبعاملـة أصـحابه بـاللني والعفـو
ومشاورهتم ،والرسول صلى اهلل عليه وسلم حيث أصحابه على املعاملة بـالرفق إلهنـا تيسـر مـن
األغـراض واملطالــب مــا ال ييســره غريهــا ،فحــني تكــون املعاملــة بــالرفق أســلوباً لضــمان صــحة
تطبيــق نظــام الرقابــة الشــرعية بــأي شــركة ســيؤدي ذلــك إىل تــرك التكلــف والتشــدد فيمـا يطلبــه
( )76أخرجه البخاري ،حديث رقم (.)4707
( )77سورة آل عمران ،اآلية ( .) 159
( )78أخرجه البخاري ،حديث رقم (.)6927
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مــن العــاملني مــن بيانــات ومعلومــات حــىت ال ينفــر منــه العــاملون ،ووصــل األمــر إىل أن رســول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعا ملن توىل يف األمة مسئولية فرفق بالناس ،ومن شـدد علـيهم دعـا
يشق عليه  ،كما ىف حـديث عائشـة أم املـؤمنني رضـي اهلل عنهـا  :قـال صـلى اهلل عليـه
اهلل أن ج
ِ
فشق عليهم فأشقق عليه ،ومن ويل أمر أمـيت شـيئاً
يل من أمر أميت شيئاً ّ
وسلم " .اللهم من َو َ
فرف ــق هب ــم ف ــأرفق ب ــه" ( ،)79ويف احل ــديث إش ـارة إىل طبيع ــة العالق ــة ال ــيت ت ـربط ب ــني امل ـدقق
الشــرعي كواليــة وبــني الرعيــة ،فسياســة الرفــق واللــني م ـن جانــب التــدقيق الش ـرعي ال جيعلهــا
تكلف العاملني فوق طاقتهم مبـا تطلبـه مـن البيانـات واملعلومـات سـواء مـن ناحيـة التوقيـت أو
الكم أو النوع.
• أسلوب التركيز في العمل على األهم فالمهم
على املستشـار الشـرعي أن يركـز يف عملـه علـى تقـدمي األهـم فـاملهم ،فـإذا كـان يف عمـل حـرام
قطعي فيبذل جهده إلزالته قبل املشتبه فيه أو إذا كـان فيـه أكثـر مـن قـول للعلمـاء اجملتهـدين،
فريكــز أوالً علــى العقــود الــيت ســتطبق علــى آالف العمليــات ويتأكــد مــن صــحتها وعــدم وجــود
خمالفـات شــرعية هبــا ،بـدالً مــن أن يركــز علــى عمليــة مفــردة ،كمــا عليــه أن يهــتم بالصــفقات
الكبــرية الــيت ســتحقق مــن ورائهــا عائــد كبــري يــدخل إىل الشــركة قب ـل إهتمامــه ببيــوع صــغرية
عائــداهتا قليلــة ،ويركــز يف جهــده علــى متابعــة تقــارير جملــس اإلدارة واملــدراء واللجــان التنفيذيـة
( )79أخرجة مسلم ،فى صحيحه  ،حديث رقم .3088
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قبل تركيزه على متابعة املوظفني ألن هؤالء ميثلون الرأس فإذا صلح الرأس صلح سائر اجلسد،
وهكــذا يف ســائر عملــه ،وكمــا ورد ىف قولــه تعــاىل

يُ ِري ـ ُد اللَّــهُ بِ ُكـ ُـم الْيُ ْسـ َـر َوَال يُ ِري ـ ُد بِ ُكـ ُـم

الْعُ ْس َر ﴾.)80(،
• أسلوب النصيحة
النصيحة من أساليب التدقيق الناجحة الـيت جيـب أن يتبعهـا املستشـار الشـرعي ألن النصـيحة
تعين اإلخالص فحني ينصح اإلنسان لغريه تعين أنه يرشده إىل طريق اخلـري والصـواب ،وغالبـاً
مـا تكـون النصـيحة يف الســر ممـا جيعلهـا أكثــر قبـوالً لـدى املنصـوح وبالتــايل يـؤدي إىل حمبتـه لــه
وتقدمي النصيحة من املستشار يف هذه احلالة يؤدي إىل جناح العملية الرقابية ،بل إن التناصـح
سوف يكون متبادالً بني الطرفني ممـا يعـود يف النهايـة ملصـلحة العمـل بالشـركة ،وهـذا مـا أمرنـا
به اإلسالم كما ورد ىف احلديث أن الرسول صلى اهلل عليـه وسـلم قـال" الـدين النصـيحة هلل و
لرسوله وألمة املسلمني وعامتهم" ،)81(.وحني ينصح املستشار الشرعي العـاملني فيمـا يعـود
عل ــيهم ب ــالنفع خاص ــة يف أخـ ـراهم فيم ــا يتعل ــق جبوان ــب العم ــل وذل ــك بتعلـ ـيمهم م ــا ي ــنفهم
وإشعارهم بأنـه حيـب هلـم مـا حيـب لنفسـه ويكـره هلـم مـا يكـره لنفسـه ويـؤدي ذلـك إىل ترشـيد
العمل الشرعي وتطبيق األساليب املطلوبة يف جمال العمل.
( )80سورة البقرة ،اآلية رقم .185
( )81أخرجه مسلم  ،فى صحيحه ،كتاب االيمان ،باب بيان أن الدين النصيحة ،حديث رقم .55
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• أسلوب القول الحسن
ِ
ِِ ِ
س ُن إِ َّن َّ
الش ْيطَا َن يَـ ْنـ َزغُ بَـ ْي ـنَـ ُه ْم
قول اهلل سبحانه وتعاىلَ " :وقُ ْل لعبَادي يَـ ُقولُوا الَّتِي ه َي أ ْ
َح َ
الش ْيطَا َن َكا َن لِ ِْْلنْس ِ
إِ َّن َّ
ان َع ُد ّواً ُمبِيناً " سورة اإلسراء  ،)82( .إذا اتبع املستشار الشرعي
َ
طريقــة القــول احلســن مــع العــاملني أثنــاء قيامــه مبهمتـه الرقابيــة فــإن هــذا األســلوب يعمــل علــى
تقوية الصالت بينه وبني والعاملني وينزع اخلالفات إن وجدت ،والقول احلسن كما يكـون يف
املعامل ــة يك ــون أيض ــاً يف األلف ــاظ والتعليم ــات الص ــادرة ،وك ــذا يف تق ــارير الت ــدقيق ،وك ــذا يف
التق ــارير تع ــرب ع ــن حس ــن العالق ــات ،و يك ــون ذل ــك بإش ــارة أجه ــزة الرقاب ــة إىل اإلجيابي ــات
وتنويهها جبهود الوحدات واألعمـال الناجحـة الـيت قامـت هبـا ،وعـدم اعتمادهـا علـى الوسـائل
اليت تقوم على إبداء القوة أو التلويح هبا ،سـواء كانـت يف شـكل تعليمـات مكتوبـة أو شـفهية
وإمن ــا تعتم ــد عل ــى أس ــلوب ت ــأليف القل ــوب واسـ ـتمالتها .ومم ــا جت ــدر اإلش ــارة إليـ ـه أن التـ ـزام
املستشــار الشــرعي املســلم بــالقول احلســن ال يعــين تبديلــه للحقــائق أو انتقاص ـه منه ـا والزي ـادة
فيها ،وإمنا يعين مراعاة حسن املدخل وااللتزام بروح الرقابة الذاتية ،فاملستشار الشرعي جيـب
أن يعـ ــرف كيفيـ ــة الوصـ ــول إىل اهلـ ــدف دون تف ـ ـريط يف املض ـ ـمون ،إذ ال تـ ــالزم بـ ــني األمانـ ــة
والصدق القول وبني اخلشونة يف األسلوب.

( )82سورة اإلسراء ،أآلية رقم (.)53

89

• أسلوب العدل
العــدل يف التــدقيق الشــرعي ويقصـد بــه حياديــة املستشــار الشـرعي يف رقابتــه ويف كتابــة تقــاريره
سواء من الناحية الشخصية أو املوضوعية ،وبالتاىل علي املستشـار الشـرعي أن يراعـى يف أداء
عمله وعند إبداء رأيه بعيداً عن املؤثرات ودون حتيز أو جماراة للغري تنفيـذاً لقـول اهلل سـبحانه
وتعــاىل " يــا أَيُّـهـا الَّـ ِذين آمنُــوا ُكونُــوا قَ ـ َّـو ِام ِ ِ ِ
اء لِلَّـ ِـه َولَـ ْـو َعلَــى أَن ُف ِسـ ُك ْم أَ ِو
َ َ
َ َ
َ
ين بالْق ْســط ُشـ َـه َد َ
ِ
ين ۖ إِن يَ ُكـ ْن غَنِيًّـا أَ ْو فَِقيـ ًـرا فَاللَّـهُ أ َْولَــى بِ ِه َمــا ۖ فَـ َـال تَـتَّبِعُــوا ال َْهـ َـوى أَن
ال َْوالـ َديْ ِن َو ْاألَقْ ـ َـربِ َ
ضوا فَِإ َّن اللَّهَ َكا َن بِ َما تَـ ْع َملُو َن َخبِ ًيرا ".)83(.،
تَـ ْع ِدلُوا ۖ َوإِن تَـل ُْووا أَ ْو تُـ ْع ِر ُ
فــال يتــأثر املستشــار الشــرعي يف مراقبتــه وكتابــة تقــارير بقرابــة أو صــداقة أو فقــر أو غــىن وإمنــا
يعامل اهلل يف أداء عمله ،ويعطى كل ذي حق حقه.

( )83سورة النساء ،اآلية رقم (.(135
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• أسلوب الصدق
الص ــدق يف األقـ ـوال ي ــؤدي بص ــاحبه إىل الصـ ـدق يف األعم ــال والص ــالح يف األحـ ـوال ،ف ــإذا
حرص اإلنسان على التزام احلق فيما يقول أطمـئن احلـق يف قلبـه وأيضـاً الفكـر ولـذلك يقـول
َّ ِ
صــلِ ْح لَ ُكـ ْـم
آمنُـوا اتَّـ ُقــوا اللَّــهَ َوقُولُــوا قَ ـ ْـوالً َسـ ِـديداًل يُ ْ
ين َ
اهلل ســبحانه وتعــاىل " :يَــا أَيُّـ َهــا الــذ َ
ـاز فَـ ْـوزاً َع ِظيمـاً" ،)84(،وال
أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَـغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُـوبَ ُك ْم َوَم ْـن يُ ِط ْـع اللَّـهَ َوَر ُسـولَهُ فَـ َقـ ْد فَ َ
توجـ ــد نص ـ ـوص يف الق ـ ـوانني الوضـ ــعية تلـ ــزم النـ ــاس بالص ـ ـدق وتـ ــرك الك ـ ـذب وهـ ــذا ممـ ــا مييـ ــز
املعامالت اإلسالمية اليت يوجد فيها هذا الضابط  ،فينبغـي أن يكـون القـائم بعمـل املستشـار
الشرعي متخذاً للصدق أسلوباً يف عمله فتكـون التقـارير معـربة عـن احلقيقـة والواقـع فيسـتخدم
اللغــة املناســبة واملصــطلحات الدقيقــة ،والتـزام التــدقيق الشــرعي بالصــدق يف تقــاريره يــؤدي إىل
ثقة العاملني فيه وتقديرهم لرقابته وسرعة استجابتهم لتوجيهاتـه .والصـدق فضـيلة حتتـاج إليهـا
الشركة للنجاح يف عملها فإذا كانت األقسام اخلاضعة للرقابة بالشركة صادقة فيما تقدمـه مـن
بيانــات ومعلومــات فيثــق فيهــا املــدقق الشــرعي ومــن مث ي ـؤدي اىل تقليــل اجلهــد الرق ـايب ونســبة
العينات اخلاضعة للفحص والتفتيش.

( )84سورة األحزاب ،اآلية رقم ( )70واآلية (.)71
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• أسلوب التدقيق بالظاهر من غير التجسس
جيب على املستشار الشرعي مع معاونيه أن يقومون بالتـدقيق علـى مـا وصـلهم مـن معلومـات
ح ــول مع ــامالت بعينه ــا ،كم ــا يقوم ــون بالت ــدقيق الالح ــق بفح ــص املس ــتندات والس ــجالت
الواقعية ،وليس له أن يتجسـس ويتحسـس األخبـار ويأخـذ النـاس بـالظنون ،بـل يفـرتض فـيهم
الصدق والثقة ،وال يكون القصد مـن التـدقيق تتبـع عـورات النـاس وتصـيد األخطـاء ،والسـبب
يف وضع هذا الشرط أننا يف اإلسالم أجمرنا أن جنري أحكام الناس على الظواهر من غري حبث
عــن األمــور الباطنيــة ،فقـد قــال عمــر بـن اخلطــاب رضـي اهلل عنــه " إن أناس ـاً كــانوا يؤخــذون
بالوحي يف عهـد رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم ،وأن الـوحي قـد إنقطـع وإمنـا نأخـذكم اآلن
مبا ظهر لنا من أعمـالكم فمـن أظهـر لنـا خـرياً أمنـاه وقربنـاه ولـيس لنـا مـن سـريرته شـيء ،اهلل
حياس ــب سـ ـريرته ،وم ــن أظه ــر لن ــا سـ ـوءاً مل نأمن ــه ومل نص ــدقه وإن قـ ـال إن سـ ـريرته حس ــنة "
 ،)85(.ويدل على ذلك قول النـا ﷺ :إهنـا صـفية ،يف احلـديث عـن ابـن شـهاب عـن علـي
بــن احلســني أن صــفية بنــت حيــي زوج النــا صــلى اهلل عليــه وســلم أخربتــه إهنــا جــاءت رســول
اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم ت ــزوره وه ــو معتك ــف يف املس ــجد يف العش ــر اآلواخ ــر م ــن رمض ــان
فتحــدثت عنــده ســاعة مــن العشــاء مث قامــت تنقلــب فقــام معهــا النــا صــلى اهلل عليــه وســلم
يقلبهــا حــىت إذا بلغــت بــاب املســجد الــذي عنــد مســكن أم ســلمة زوج النــا صــلى اهلل عليــه
( )85أخرجه البخاري ،كتاب الشهادات ،حديث رقم (. (2498
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وسلم مر هبما رجالن من األنصار فسلما على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث نفذا فقـال
هلما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على رسلكما إمنا هي صفية بنت حيي قاال سبحان اهلل
يا رسول اهلل وكرب عليهما ما قال إن الشيطان جيري مـن ابـن آدم مبلـغ الـدم وإين خشـيت أن
يقذف يف قلوبكما.)86(.
وهلــذا لــو أن اإلنســان اض ـطر فوقــع يف موق ـف ميك ـن أن يرتــاب اآلخــرون منــه فإنــه ينبغــي أن
يوضح لآلخرين ،ويقول هلم :إمنا فعلـت هـذا مـن أجـل كـذا ،إمنـا أتيـت هـذا املكـان مـن أجـل
كذا ،وال ينتظر من اآلخرين ويقول :ال واهلل جيب عليهم أن حيسنوا الظـن يب ،إطالقـاً ،فهـذه
قضــايا ينبغ ـي أن يــتفطن اإلنســان هلــا ،وهب ـذا يكــون نزيه ـاً طــاهر العــرض ،نظيــف الثــوب ،ال
يجقدح يف عرضه وال تلوث مسعته)87( .
• أسلوب الزيارات بغرض الرقابة
جيـب علـى املستشـار الشــرعي التجـول بالشـركة وأن تكـون رقابتــه باإلضـافة إىل اإلطـالع علــى
املستندات واألوراق عن طريـق النظـر يف األعمـال ملعرفـة طبيعـة العمـل والتعـرف علـى العـاملني
واملتعـاملني وظــروف أعمــاهلم فلـيس مــن رأى كمــن مسـع وهــذه الزيــارة سـوف تســاعده كثـرياً يف
تفهم ما يعرض عليه من معامالت وأحوال الواقع ألن الصورة سوف تكون مطبوعة يف ذهنـه
( )86أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،حديث رقم (. (5865
( )87موقع خالد بن عثمان السبت ،WWW.khaledalsabt.com ،شرن الحديث ،تاريخ النشر / 12 :شعبان 1428 /هـ.
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ويكـون أقـدر علـى تفهمهـا واسـتيعاهبا بعكـس مــا إذا كـان بعيـداً عـن موقـع العمـل ،وال يعتــرب
هــذا جتسســاً بــل هــو مــن صــميم عملــه الــذي ينبغــي أال يشــغل عنــه ،وهــذا النــوع مــن الرقابــة
ضـ ُـه ْم فَ ـ ْـو َق بَـ ْع ـ ٍ
حســب التـ ُّ
ـدرج  ،وتتضــح الرقاب ـةج يف قــول اهلل تعــاىل َ { :-وَرفَـ ْعنَــا بَـ ْع َ
ـات لِيت ِ
ٍ
الســالم -
ضــا ُس ـ ْخ ِريًّا ﴾ .)88(.وقــد ك ـان  -عليــه َّ
الصــالة و َّ
ضـ ُـه ْم بَـ ْع ً
َّخ ـ َذ بَـ ْع ُ
َد َر َجـ َ
وعمالــهَ ،رغــم َّ
أن صــحابته مــن املشــهود هلــم بالرقابــة الذاتيــة ،فهــم خيــافون اهلل يف
يراقــب والتــه َّ
معصوما من اخلطأ.
السر والعالنية ،إالَّ أن اإلنسان خملوق ضعيف ،ليس
ً
• أسلوب إنزال الناس منازلهم
الن ــاس متف ــاوتون يف الص ــفات والعل ــم واخلـ ـربة والعم ــر ،هك ــذا خلقه ــم اهلل ،فعل ــى املستش ــار
الشــرعي أن يراعــي حالــة م ـن يــوجههم مــن العــاملني إذا كــان رئيس ـاً أو رئــيس قســم أو رئــيس
إدارة ،أو موظ ــف ل ــه خ ــربة أو لدي ـه عل ــم ،وإذا ك ــان مم ــن يس ــمع ويس ــتجيب أو مم ــن جي ــادل
وهكذا يراعي أحوال الناس يف تقدميه للتوجيه والنصح ولعـالج املشـكالت الشـرعية وهـذا مـن
اإلسالم وقال صلى اهلل عليه وسلم" إذا آتاكم كرمي قوم فأكرموه".)89(.

( )88سورة الزخرف ،اآلية رقم . 32
( )89أخرجه أبو داود ( ،)511والبيهقي في (اآلداب) ( ،(243أخرجه إبن ماجه حديث رقم ( )50وسنده ضعيف.
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• أسلوب بين اللين و الشدة
إذا ك ــان املستش ــار الش ــرعي ل ــه س ــلطات خولت ــه إياه ــا اإلدارة ول ــه ق ــدرة ناف ــذة عل ــى معاقب ــة
املنحرفني واملخالفني فعليه أن تكون معاملته وسطاً بني اللـني والشـدة فـال يكـن لينـاً فيعصـر
وال صــلباً فيكســر ،فعليــه أن يقــدم اللــني علــى الشــدة ،والــدعوة علــى العقوبــة ،وال يعاجــل
نت فَظًّا غَلِـي َ الْ َق ْل ِ
ـب َالن َف ُّ
ضـوا ِم ْـن
بالعقوبة ما وجد سبيالً إىل منعها .قال تعاىل َ " :ولَ ْو ُك َ
ا" (.)90
َح ْولِ َ
ِ
س ُـن فَـِإذَا الَّـ ِذي
سـنَةُ َوَال ا َّ
لسـيِّئَةُ ۖ ا ْدفَ ْـع بِـالَّتِي ه َـي أ ْ
َح َ
وقال اهلل تعـاىلَ " :ال تَ ْسـتَ ِوي الْ َح َ
ِ ِ
يم" (.)91
بَـ ْيـنَ َ
ا َوبَـ ْيـنَهُ َع َد َاوةٌ َكأَنَّهُ َول ٌّي َحم ٌ

( )90سورة آل عمران  ،اآلية (.)159
( )91سورة فصلت ،اآلية (.)34
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.5.3.3المطلــب الخــامس :اختيــار المستشــار الشــرعي وفريــق عملــه واالســتغناء عــن
خدماته
.1.5.3.3الفرع األول :اختيار المستشار الشرعي وفريق عمله من المدققين
.1.1.5.3.3المسألة األولى :اختيار المستشار الشرعي
املستشار الشرعي املستقل مهنة عمل حر وليسـت وظيفـة خاصـة وإمنـا اسـتحدثت يف العصـر
احلــديث مــع نشــأة الشــركات الــىت تعمــل وفــق الشـريعة االســالمية بنظــام االقتصــاد اإلســالمي،
وحتتاج أيضاً إىل مواصـفات خاصـة فـيمن يشـغلها ،حيـث حيتـاج شـاغلها إىل تـوافر الصـفات
األخالقية والعلم الشرعي حىت يـتمكن مـن االضـطالع باملهـام امللقـاة علـى عاتقـة ،إضـافة إىل
توافر اخلربة ىف نفس نوع الشركة وجمال نشاطها فإذا كانت الشركة بنـك اسـالمي فعليـه معرفـة
عمــل البنــوك وإن كانــت الشــركة ىف الت ـأمني عليــه معرفــة عم ـل التــأمني وإن كانــت الشــركة ىف
املنتجات احلالل عليه معرفة ذلك وهكـذا واملعرفـة االقتصـادية حـىت يكـون متعايشـاً مـع الواقـع
ويـتمكن مـن التوجيـه الصـحيح لألعمـال ونضـع فيمـا يلـي مـا نـراه مـن تصـورات تكـون نصــب
أعــني مــن يقومــون باختيـار املستشــار الشــرعي سـواء أكــانوا أعضــاء جملــس إالدارة للشــركة أو
مجعيتها العمومية أو أية جهة أخرى هلا سلطات االختيار كالبنك املركزي أو غريه.
وعليه يرى الباحث من وجهة نظره أن يتم اختيار املستشار الشرعي وفقاً ملا يلي:
96

 )1تعيين المستشار الشرعي :
مهنة املستشار الشرعي ىف أي شركة تعترب جزء من مهنة احملتسب الىت كانت ىف السابق
ىف التاريخ اإلسالمي وهي فرض على القائم بأمور املسلمني فيعني من يراه أهالً هلا ،قال
ْخ ْي ِر َويَأ ُْم ُرو َن
سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي َ :ولْتَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إِلَى ال َ
بِالْمعر ِ
ا ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن ﴾.)92(،
وف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ
َ ُْ
وهبذا التعيني للمستشار يتم منحه اإلختصاصات ومده باملساعدين من فريق العمل
حىت يتمكن من أداء مهمته املهنية الشرعية على الوجه األكمل من اإلرشاد والتوجيه
وتوضيح أمور احلالل واحلرام فيما يتعلق بأعمال الشركة.
 )2اختيار األصلح الذي يقدر على أعباء مهنة المستشار الشرعي :
على جهة االختيار ىف الشركة أن تراعي إختيار األصلح هلذه املهنة ،فاالستشارات
الشرعية والية من الواليات وبذلك فهي أمانة جيب أداؤها يف موضعها ومن ذلك قول

( )92سورة آل عمران  ،رقم اآلية . 104
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الرسول صلى اهلل عليه وسلم أليب ذر حني ساله أن يوليه اإلمارة فقال له يا أباذر " إهنا
يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها" .)93(.
 )3اختيار األمثل فاألمثل
إن مهنــة االستشــارات الشــرعية حتتــاج اخلــربة الــيت جتمــع بــني العلــم الشــرعي واالقتصــادي
وامل ــايل وه ــذه ن ــادرة يف ه ــذا الزم ــان ،ل ــذا عل ـى جه ــة االختي ــار أن ختت ــار أص ــلح املوج ــود
واألمثــل فاألمثــل ،ومــن فع ـل هــذا بعــد االجته ـاد التــام فقــد أدى األمانــة وقــام بالواجــب
ـف اللَّ ــهُ نَـ ْف ِ
ت َو َعلَْيـ َه ــا َم ــا
س ــبَ ْ
لق ــول اهلل تع ــاىل " ال يُ َكلِّ ـ ُ
س ــا إ َّال ُو ْس ـ َـع َها ۖ لَ َه ــا َم ــا َك َ
ً
ِ
صـ ًرا َك َمـا
سبَ ْ
ت ۖ َربَّـنَا َال تُـ َؤاخ ْذنَا إِن نَّ ِسينَا أ َْو أَ ْخطَأْنَـا ۖ َربَّـنَـا َوَال تَ ْح ِم ْـل َعلَْيـنَـا إِ ْ
ا ْكتَ َ
َّ ِ
ـف َعنَّــا
ين ِمــن قَـ ْبلِنَــا ۖ َربَّـنَــا َوَال تُ َح ِّملْنَــا َمــا َال طَاقَـةَ لَنَ ـا بِـ ِـه ۖ َوا ْعـ ُ
َح َملْتَــهُ َعلَــى الــذ َ
ِ
ِ
ين" ، .)94( ،وإذا كـان
َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْار َح ْمنَا ۖ أَن َ
ت َم ْوَالنَـا فَ ُ
انص ْـرنَا َعلَـى الْ َق ْـوم الْ َكـاف ِر َ
شخصــاً واحــداً ال يكفــي ملــلء ف ـراغ ه ـذه املهنــة كمستشــار فمــن املمكــن أن يقــوم هــو
بتعيني فريق حتت إشرافه يكونوا أكثر من واحد حىت يكمل كل منهم ما عنـد اآلخـر مـن
نقص ،حىت تؤدي املهمة على الوجه الذي ينبغي أن تكون.

( )93أخرجه مسلم ،فى صحيحة ،حديث رقم .1825
( )94سورة البقرة ،اآلية (.)286
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 )4مهنة المستشار الشرعي تكليف وليس تشريفاً
املنصــب يف مفهــوم اإلدارة اإلس ـالمية ه ـو تكليــف ال تش ـريف ،وال يتحمــل التكليــف إال
من أعد نفسه لذلك من علم نافع وخلق متني وحتمل كبري ،وتضحية صادقة ،وخصوصاً
وأن أغلب الناس يتطلعون إىل املناصب لضبط الـنفس مـن عـز وجـاه ومـال وخيرجـون عـن
اهلـدف احلقيقــي للمسـئولية ،كمــا قــال اهلل تعــايل( َوقِ ُفــو ُه ْم إِنَّـ ُه ـم َّم ْس ـئُولُو َن) ،)95(،ألن
املســؤولية هــي عنــد اهلل عظيمــة وإلهنــا ليســت تش ـريف وإمنــا هــي ابــتالء مــن عنــد اهلل عــز
وجل وتكليف وهي يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها ،وهب أمانة كما قـال
ض وال ِ
ِ
ْجبَـ ِ
ـال فَ ـأَبَـ ْي َن أَ ْن يَ ْح ِم ْلنَـ َهــا
ضــنَا األ ََمانَــةَ َعلَــى َّ
تع ـاىل  :إِنَّــا َع َر ْ
السـ َـما َوات َواألَ ْر ِ َ
وأَ ْش َف ْقن ِمنـها وحملَها ا ِإلنْ ِ
وما َج ُهوال )) ،)96( ،يقـول املـويل سـبحانه
َ َ َْ َ ََ َ
سا ُن انَّهُ َكا َن ظَلُ ً
َ
وتعــاىل (إِ َّن اللَّــهَ ي ـأْمرُكم أَن تُـ َـؤدُّوا ْاألَمانَـ ِ
ـات إِلَــى أَ ْهلِ َه ـا َوإِذَا َح َك ْم ـتُم بَـ ْـي َن النَّـ ِ
اس أَن
َ
َ ُُ ْ
تَ ْح ُكموا بِالْع ْد ِل ۖ إِ َّن اللَّهَ نِ ِع َّما ي ِعظُ ُكم بِ ِه ۖ إِ َّن اللَّهَ َكا َن س ِميعا ب ِ
ص ًيرا).)97(،
ُ َ
َ ً َ
َ

( )95سورة الصافات ،اآلية رقم .24
( )96سورة األحزاب ،اآلية رقم .72
( )97سورة النساء ،اآلية رقم .58
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 )5دعوة المستشار الشرعي لحضور االجتماعات
جيب على إدارة الشركة اإلسالمية الىت تعاقدت مع املستشار الشرعي ،دعوته حلضور بعض
اجتماعات جملس اإلدارة وغريها من اإلجتماعات اهلامه وإتاحة الفرصة له حىت يكون ذو
فعال.
تأثري َ
.2.1.5.3.3المسألة الثانية :اختيار فريق عمل المستشار الشرعي
 إذا كــان حجــم الشــركة كبــري وهلــا فــروع منتشــرة فــإن املستشــار الشــرعي حيتــاج إىل فريــقمــدققني شــرعيني ملعاونتــه يف الرقابـة وفريــق مـن املختصــني ىف جمــاالت أخــرى وهــؤالء البــد
أن يكون ـوا مــن األمنــاء العــارفني الثقــات ولــديهم خــربة بالعمــل مبجــال الشــركة الــىت ســيتم
التدقيق عليها وأن يكونوا قد تدرجوا فيها واسـتوعبوها جيـداً إضـافة إىل علمهـم الشـرعي
املتصل بـالنواحي الشـرعية لألعمـال الـيت متارسـها الشـركة ،ويشـرتط يف هـؤالء أيضـاً نفـس
صــفات املستشــار الشــرعي حــىت يتمكن ـوا مــن أداء عملهــم علــى أكمــل وجــه ،علــى أن
يعطيهم املستشار الشرعي منوذجـاً باملالحظـات الـيت جيـب أن يراعوهـا ويطلعـوا عليهـا يف
ك ــل عم ــل م ــن األعم ــال ح ــىت يس ــهل عل ــيهم الت ــدقيق عل ــى النقـ ـاط الش ــرعية املطل ــوب
والتأكد منها ،كما أن عليه أن يطلعهم على الفتاوى الىت صدرت واملسـتجدة أوالً بـأول،
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وعليــه أن يواصــل معهــم عقــد الــدورات التدريبيــة حــول فقــه املعــامالت املتصــل بأعمــال
الشركة ،وذلك للمحافظـة علـى مسـتواهم العلمـي والفـين ،وعليـه أن يع ًـرفهم بـأن مهمـتهم
تطبيق الفتاوى على الواقع ،وليس هلم إصدار أي فتوى وليس هلم الـرد علـى إستفسـارات
املتعــاملني الــيت مل يصــدر هبــا فتــوى بعــد ،وعلــى املستشــار أن حيــدد اختصاصــاهتم بدقــة،
ونوع املعامالت اليت جيب على كل واحد منهم القيام هبا ،وهذا التحديد من أهم عوامل
النجاح ألن عدم التحديد والوضـوح يـؤدي إىل ضـياع األعمـال واإلخـتالف مـع بعضـهم
البعض.
 حي ـ ـق للمستش ــار الش ــرعي االس ــتعانة مبختص ــني يف إدارة األعم ــال ،االقتص ــاد ،الق ــانون،احملاسبة ،وختصصات أخـرى غريهـا لغـرض إبـداء الـرأي الفـين يف املوضـوعات الـيت تعـرض
عليه بتلك اجملاالت وهو ليس لديه معرفة وخربة فنيه هبا.
 على املستشار الشرعي أن خيتار املدققني الشرعيني مـن األكفـاء ،فمـا مـن صـاحب واليـةأو مس ــئولية إال وحيت ــاج إىل م ــن يعاون ــه ليش ــري علي ــه ويس ــاعده يف أداء األعم ــال ،ويق ــوم
بتيسريها يف غيبته وألمهية ذلك حذرنا اهلل من أن نتخذهم من أهل السـوء فقـال سـبحانه
وتعاىل " :يا أَيُّـها الَّ ِذين آمنُوا َال تَـت ِ
ـاال َودُّوا َمـا
َّخ ُذوا بِطَانَةً ِّمن ُدونِ ُك ْـم َال يَـأْلُونَ ُك ْم َخبَ ً
َ َ
َ َ
ت الْبـغْ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورُه ْم أَ ْكبَـ ـ ُر ۖ قَـ ْد بَـيَّـنَّـا لَ ُك ـ ُم
ضــاءُ مـ ْـن أَفْ ـ َـواه ِه ْم َوَمــا تُ ْخفــي ُ
ُّم قَـ ْد بَـ َد َ
َعنـت ْ
ص ـ ُد ُ
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ْاآليا ِ
ت ۖ إِن ُكنـتُ ْم تَـ ْع ِقلُـو َن" .)98(،وقـد كـان رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم خيتـار
َ
أحس ــن العناص ــر الق ــادرة عل ــى العم ــل املكلف ــة ب ــه ،وس ــريته ص ــلى اهلل علي ــه وس ـلم مليئ ــة
بذلك.
وأصلح العناصر للمدققني الشـرعيني هـم مـن يتحلـون بالصـفات واآلداب اإلسـالمية إضـافة
إىل الكفاءة الفنية ،والعلم الشرعي والتفقه يف الدين.
وعلي ــه ي ــرى الباح ــث أن ــه إذا ك ــان ه ــؤالء عل ــى املس ــتوى املطلـ ـوب فس ــوف يكون ــون عون ــاً
للمستشـار الشـرعي يف توجيـه العـاملني وتوضـيح النـواحي الشـرعية لألعمـال الـيت يقومـون هبـا،
أي أهنــم ســيكونون عونــاً لــه عل ـى إحق ـاق احلــق وإبطــال الباطــل وهــم معــه يتواصــون بــاحلق
ويتواصون بالصرب فإذا ذكر اخلري أعانوه ،وإذا نسي ذكروه.
.2.5.3.3الفرع الثاني :االستغناء عن الخدمات
ي ــتم االس ــتغناء ع ــن خ ــدمات املستش ــار الش ــرعي مبوج ــب توص ــية م ــن جمل ــس اإلدارة
يعتمدها املسامهون يف اجتماع اجلمعية العمومية أو الشركاء ىف الشركات الىت التوجد
هبــا مجعيــة عموميــة  ،إذا ثبــت التقصــري يف أداء عملــه مــن املمكــن أن ال يــتم جتدي ـد
التعاقد بناء على طلب أي من الطرفني وفق بعض الضوابط والشروط لالستغناء.

( )98سورة آل عمران ،اآلية (.)118
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• فقد جاء يف معيار الضـبط " يـتم االسـتغناء عـن خـدمات العضـو مبوجـب توصـية مـن
جمل ــس اإلدارة يعتم ــدها املس ــامهون يف اجتم ــاع اجلمعي ــة العمومي ــة " لك ــن املعي ــار مل
يفصل يف احلاالت الىت ميكن االستغناء عن عضو اهليئة عندها.)99( .
وعلي ــه ي ــرى الباح ــث ح ــىت ت ــتم عملي ــة االس ــتغناء جي ــب عم ــل خط ــاب رمس ــي بالغ ــاء
التعاقــد واإلعــالن عــن إهنــاء العالقـة وعــدم إس ـتغالل الشــركة باالســتمرار يف اســتخدام
امسه كمستشار وهو غري مرتبط بالشركة حـىت ال يـتم متريـر قضـايا ومعـامالت بالشـركة
على إهنا شرعية بغيابه وعدم وجوده بالشركة .
.6.3.3المطلــب الســادس :العناصــر األساســية فــي تقريــر المستشــار الشــرعي ونمــوذج
التقرير
.1.6.3.3الفرع األول :المكونات الرئيسية لمحتوى تقرير المستشار
()1

العنوان ىف التقرير " جيب أن يكون لتقرير اهليئة عنوان مناسب"

()2

اجلهــة الــيت يوجـه إليهــا التقريــر حســبما تقتضــيه ظــروف التكليــف والقـوانني واألنظمــة

احمللية)100( .
( )99معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم  ،1تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها.
( )100هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،معيار المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية ( ،البحـرين  :البنـد ( )9فـى المعيــار 2000 ،م
) ،ص . 5
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()3

الفقرة االفتتاحية أو التمهيدية :جيب أن يوضـح يف تقريـر اهليئـة الغـرض مـن االرتبـاط

ويك ــون إيض ــاح مث ــل ه ــذه األم ــور يف فق ــره افتتاحية"متهيدي ــة" عل ــى النح ــو الت ــايل " -:وفقـ ـاً
خلطاب التعيني جيب تقدمي التقرير .
()4

نطاق عمل املستشار جيب أن يشمل اآليت-:

أ" أن يق ــوم ب ــذكر األعم ــال ال ــىت مت تأديته ــا وتق ــدميها وفق ـ ـاً للمع ــايري واملب ــادئ املس ــتخدمة
والعقود املتعلقة باملعامالت واملمارسات اليت طرحتها الشركة خالل املدة الزمنية املذكورة.
ب" أن يــتم تبي ـني وتوضــيح أن اإلدارة العليــا والتنفيذيــة للشــركة مســئولة عــن اإللت ـزام مببــادئ
وقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية بصورة سليمة.
ج" اإلف ــادة بـ ـأن املستشـ ـار قـ ـد قـ ـام بالتأك ــد م ــن تنفي ــذ االختب ــارات واإلجـ ـراءات املناس ــبة
ومراقبة العمل بالكيفية الصحيحة .
ب مجيـع اإليـرادات الغـري شـرعية الـيت حتققـت
د" أن يتم توضيح أن املستشار قـد قـام بتجنَّـي َ
من مصادرها يف حساب خاص لألرباح الغري مشروعة(احلرام).)101(.
هـ" اإلفادة بأن فحص األدلة مت على أساس االختبار لكل نوع من العمليات ومت التوضـيح
إهنا تؤيد اإللتزام وفق الشريعة اإلسالمية .
( )101هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،معيار المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ،مرجع سابق ،ص . 6
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و" التأكد واإلفادة من أن احتساب الزكاة مت وفقاً لضوابط وتعليمات الشريعة اإلسالمية.
( )5الفقرة املتعلقة بالرأي -:
جيب أن تشمل هذا الفقرة رأي املستشار يف البنود التالية:
ا" اإلف ــادة عـ ـن م ــا إذا كان ــت العق ــود والوث ــائق املتعلق ــة بالش ــركة تتواف ــق م ــع مب ــادئ الشـ ـريعة
اإلسالمية.
ب" توض ــيح ع ــن م ــا إذا ك ــان ط ــرق التوزي ــع لألرب ــاح واخلس ــائر ىف االس ــتثمارات متواف ــق م ــع
األسس الىت يتماشى مع مبادىء الشريعة اإلسالمية .
ج" اإلفادة عن ما إذا كانت اإليرادات الناجتة بطرق غـري مشـروعة بعـد إكتشـافها إهنـا حمرمـة
قد مت صرفها يف أغراض النفع العام ألعمال اخلري والرب.
د" التوضـ ــيح يف التقريـ ــر إذا كانـ ــت قـ ــد ارتكبـ ــت إدارة الشـ ــركة أي خمالفـ ــة ملبـ ــادئ الش ـ ـريعة
اإلسالمية أو الفتاوى أو القرارات أو اإلرشادات اليت أصدرها املستشار الشرعي .
( )6تــاريخ التقريـر "علــى املستشــار أن يــؤرر تقريــره بتــاريخ إمتــام عمليــة التــدقيق ،وجيــب عليــه
أن ال يؤرر التقرير قبل التاريخ الذي مت به توقيع أو اعتماد القوائم املالية من اإلدارة"()102
( )102هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،معيار المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ،مرجع سابق ،ص .7
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( )7التوقيع "جيب أن يوقع املستشار على التقرير".
وعليــه فقــد قــام الباحــث بإعــداد منــوذج لتقريــر املستشــار الشــرعي إســتناداً اىل التقــارير الــيت
تصـدر مــن هيئــات الرقابـة الشــرعية ىف بعــض املصــارف اإلسـالمية وكــذلك إســتناداً اىل منـوذج
التقرير املقرتح مبعرفة هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
.2.6.3.3الفرع الثاني :نموذج تقرير المستشار الشرعي
جيب أن ينشر تقرير املستشار الشرعي ضمن التقريـر السـنوي للشـركة ،وجيـب أيضـاً أن تقـوم
الشركة بنشر الفتاوى والقرارات واإلرشادات الصادرة عـن املستشـار الشـرعي التـابع هلـا خـالل
العام املاىل.)103( .
نموذج تقرير صادر من مستشار شرعي
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على سيدنا حممد و آله و صحبه ....
إىل السادة  /جملس ادارة شركة ......
أو اجلمعية العمومية  /مسامهي شركة .....
( )103هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،معيار المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ،مرجع سابق ،ص .8
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السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته
وفقا خلطاب التكليف املرفق صورة منه ،جيب علينا تقدمي التقرير التايل:
لقد راقبنا املبادئ املستخدمة و العقود املتعلقة باملعامالت و التطبيقات اليت طرحتها الشركة
خالل الفرتة ،لقد قمنا باالستشارات الواجبة إلبداء الرأي عن ما إذا كانت الشركة التزمت
بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك بالفتاوى والقرارات واإلرشادات احملددة اليت مت
إصدارها من قبلنا.
تقع على اإلدارة املسئولية فيما مت تزويدنا به من معلومات وبيانات تفيد من أن الشركة
تعمل وفقا ألحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية الىت قمنا بتوجيهها هلم ،أما مسئوليتنا
فتنحصر يف إبداء رأي مستقل بناء على مراقبتنا لعمليات الشركة وىف التأكد من أن الشركة
تعمل وفق نظام االقتصاد اإلسالمي ،ويف إعداد تقرير لكم.
لقد قمنا مبراقبتنا اليت اشتملت على فحص التوثيق و اإلجراءات املتبعة يف الشركة على
أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات)104( .

( )104هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،معيار المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ،مرجع سابق ،ص .9
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لقد قمنا بتخطيط و تنفيذ مراقبتنا من أجل احلصول على مجيع املعلومات و التفسريات اليت
اعتربناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن الشركة مل ختالف أحكام و
مبادئ الشريعة اإلسالمية.
يف رأينا
 -1أن العقود و العمليات و املعامالت اليت أبرمتها الشركة خالل السنة املنتهية
 .........اليت اطلعنا عليها متت وفقا ألحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية.
 -2أن توزيع األرباح و حتميل اخلسائر لالستثمارات يتفق مع األساس الذي مت اعتماده
من قبلنا وفقا ألحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية.
 -3أن مجيع املكاسب اليت حتققت من مصادر أو بطرق حترمها أحكام و مبادئ
الشريعة اإلسالمية قد مت صرفها يف أغراض خريية.
 -4أن احتساب الزكاة مت وفقا ألحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية.
نسأل اهلل العلي القدير أن حيقق لنا الرشاد و السداد ،والسالم عليكم و رمحة اهلل وبركاته.
اسم و توقيع املستشار الشرعي  -املكان والتاريخ.)105( .

( )105هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،معيار المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ،مرجع سابق ،ص.10
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الفصل الثالث
ضوابط وأخالقيات مهنة االستشارات الشرعية
وفق مرجعية ( AAIOFIأيوفي)
قام الباحث باعتماد الضوابط واألخالقيات يف هذه الدراسة وفقاً للمعيار رقم  29الصادر
عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( AAIOFIأيويف) مع مالحظة
إهنا استخدمت كلمة املؤسسة  /املؤسسات اختصا ًرا عن املؤسسات املالية
اإلسالمية)106(.
واملصطلح الذي يستخدمه الباحث ىف هذه الدراسة هي الشركه  /الشركات وهي األصل
واملرادف للمعىن ،كما أن املعيار جاء للبنوك اإلسالمية بشكل أساسي وبعض الشركات
املالية الىت هبا هيئات شرعية بينما ما يود وضعه الباحث ىف هذه الدراسة هي الضوابط
واألخالقيات ملهنة االستشارات الشرعية ىف كافة شركات االقتصاد اإلسالمي.
وسوف يتم تناول عدة مباحث ىف هذا الفصل على النحو التايل :

( )106هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية للمالية اإلسالمية( ،البحرين  :المعيار  ، )29مرجع سابق ، ،ص .747
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املبحث األول  :ضوابط واخالقيات مهنة املستشار الشرعي ومواصفاته والفتاوى الشرعية
الصادرة عنه وأساليبها وفيه احلكم التكليفي للفتاوى الشرعية بأن الفتوى فرض على
الكفاية ،املبحث الثاين  :اإللتزام باملرجعية الشرعية ملهنة املستشار الشرعي وفق املعيار
الشرعي رقم ( )29ضوابط الفتوى وأخالقياهتا يف إطار املؤسسات الصادر عن هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( AAIOFIأيويف) حىت يتم اإللتزام
باملرجعية الشرعية ملهنة االستشارات الشرعية.
املبحث الثالث  :أساس مشروعية مهنة املستشار الشرعي واملخالفات الشرعية وكيف
يستمد املستشار الشرعي أساس وجوده وسبب مشروعيته.

110

 .1.4المبحث األول :ضوابط وأخالقيات المستشار الشرعي ومواصفاته والفتاوى
الشرعية الصادرة عنه وأساليبها
مت وضع ضوابط وأخالقيات املستشار الشرعي وفق املعيار رقم  29وهو معيار ضوابط
الفتوى وأخالقياهتا يف إطار املؤسسات الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ( AAIOFIأيويف) ويهدف هذا املعيار إىل بيان املراد بالفتوى وشروط األهلية
هلا ووسائلها وجماهلا ،مع بيان طريقة عرضها وآداهبا ومعاجلة اخلطأ فيها ،ويتناول هذا املعيار
جانب الفتوى من املهام املنوطة هبيئات الرقابة الشرعية (للمؤسسات املالية اإلسالمية).
 .1.1.4المطلب األول :ضوابط وأخالقيات المستشار الشرعي
 1.1.1.4الفرع األول :ضوابط وأخالقيات المستشار الشرعي وفق المعيار رقم 29
ضوابط الفتوى وأخالقياتها
مت وضع ضوابط وأخالقيات املستشار الشرعي املقرتحة كمايلى:
• أن يكون املستشار الشرعي قادراً على التخريت الفقهي أو اإلستنباط يف القضايا
املستجدة طبقاً للقواعد املقررة لذلك.
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• أن يكون املستشار الشرعي ذا ملكة فقهية متمكنًا من فهم النصوص الشرعية ومن
فهم كالم اجملتهدين.
• أن يكون املستشار الشرعي متصفاً بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم.
• أن يكون لديه القدرة على التنبه للحيل يف التزوير وقلب الكالم وتصوير الباطل
بصور احلق .
• أن يكون لديه األهلية الفقهية باالستفاضة أو بالقرائن كالدراسات املتخصصة يف
الفقه ،وخباصة فقه املعامالت املالية املعاصرة.
• عدم وجود مصلحة خاصة للمستشار الشرعي باملوضوع املفىت فيه.
• جيب على املستشار الشرعي كتابة الفتوى يف أعمال الشركات لتكون مرجعاً وحجة.
• ينبغي البدء بالبسملة ومحد اهلل تعاىل والصالة والسالم على رسوله ،واخلتم مبثل
ذلك ،أو بعبارة (واهلل أعلم) وحنو هذه العبارات لبيان انتهاء نصها.)107( .
• أن يكون لدى املستشار الشرعي القدرة على مراعاة املصاحل.
• أن يسعى املستشار الشرعىي اىل رفع مستوى األساليب واملهام الىت يقوم هبا.
• على املستشار الشرعي ممارسة مهنته وفق األصالة والتجديد.
( ) 107المعايير الشرعية للمالية اإلسالمية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .749
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• ينبغي كتابة الفتوى خبط واضح،مع التوقيع على كل صفحة منها وتأرخيها وختمها.
ينبغي الربط التام بني االستفتاء والفتوى ،وأن تتضمن الفتوى تلخيص السؤال.
• جيب يف حالة صدور الفتوى عن املستشار الشرعي يف الشركة تدوين مضمون
الفتوى يف حمضر مع استيفاء النواحي اإلجرائية للمحضر.
• جيب على املستشار الشرعي الرتيث والتثبت يف إبداء الرأي حىت يتضح اجلواب،
وعدم التجرؤ على الفتوى .
• تصح الفتوى من املستشار الشرعي إذا كان فقيه مقتصر علمه على نوع من الفقه،
كاملعامالت املالية أو أنشطة متخصصة ىف أي قطاع من قطاعات االقتصاد
اإلسالمي بالنسبة للشركات.
• جيب على املستشار الشرعي جتنب اختالف الفتوى يف املوضوع الواحد واحلالة
تبعا ملصدر االستفتاء كائنا من كان.
الواحدة ً
• جيب على املستشار الشرعي الرجوع عن الفتوى إذا تبني له اخلطأ من خالل إعادة
النظر أو مت عرض الفتوى على جهة أعلى وبالتاىل جيب على املستشار إبالغ
الشركة وتصحيح احلكم واآلثار املرتتبة عليه ،وعلى الشركة تصحيح العمل الذي مت
على أساس الفتوى اخلاطئة وعدم العمل هبا مرة أخرى)108( .
• جيب على املستشار الشرعي إذا طلبت منه الشركة املستفتيه إعادة النظر يف فتوى
سابقة ،أن يقوم بإعادة التأكد من دراسة املسألة مره أخرى ولو أدى ذلك إىل
( )108هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية للمالية اإلسالمية( ،البحرين  :المعيار  ، )29مرجع سابق ، ،ص .748
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إصدار فتوى خمالفة ،وعلى الشركة االلتزام بالفتوى اجلديدة يف املستقبل ،مع املعاجلة
املناسبة آلثار ومتعلقات الفتوى السابقة.
•

عدم إصدار املستشار الشرعي للفتوى يف حال اشتغال القلب والفكر حباجة متنع
من صحة الفكر واستقامة احلكم.

• جيب على املستشار الشرعي كتمان أسرار الشركة والعاملني فيها فيما أطلع عليه،
وكذلك آليات التطبيق اليت يتم إطالعهم عليها من املؤسسة مما يتجاوز بيان احلكم
الشرعي على أصل املبدأ إىل الوسائل الفنية و اإلجراءات العملية للتطبيق.
• جتنب حتميل النصوص ما ال حتتمله من الدالالت طب ًقا للمقرر يف أصول الفقه.
• التوثق من نقل اإلمجاع أو أقوال اجملتهدين ،واستمداده من مصادرها املعتمدة.
• مراعاة املفىت به أو الراجح أو املشهور أو الصحيح يف كل مذهب طب ًقا ألصول
الفتوى فيه ،حسب العبارات املصطلح عليها بني فقهائه ،مع االستعانة مبا تضمنته
الكتب املؤلفة يف أصول اإلفتاء أو رسم املفيت.
• إذا تكافأت األدلة أو كان يف األمر ختيري بني مباحني فينبغي اختيار األيسر ،وإذا
كان يرتتب على أحدمها مصلحة وعلى اآلخر مفسدة ،فينبغي سد الذريعة إىل
املفسدة الراجحة مع بذل اجلهد إلجياد احللول للقضايا النازلة)109( .
• ال جيوز اختاذ اإلفتاء بالرخص الفقهية منهجاً طلباً لألقل أمهية يف كل أمر ،وال يفىت
هبا إال إذا اقتضى النظر واالستدالل الصحيح ترجيح الرخصة الفقهية ،ويشرتط
( )109هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية للمالية اإلسالمية( ،البحرين  :المعيار  ، )29مرجع سابق ،ص .749
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لذلك أال يرتتب على األخذ بالرخصة حقيقة مركبة ممتنعة باالتفاق بني الفقهاء،
وأال يؤدي إىل اختالف احلكم يف واقعتني مماثلتني ،وهو التلفيق املمنوع.
• عدم توجيه الشركة إىل احليل املمنوعة شرعاً اليت يتجاوز هبا مقتضى األحكام
الشرعية ،أو ختل مبقاصد التشريع.
• جيب التأين يف إصدار الفتوى و عدم التسرع يف اإلفتاء بالتحرمي جملرد االستنكار
للعادات أو األعراف اجلديدة واملستحدثات ،ما مل يكن شيء من ذلك منافياً
ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وعدم التسرع يف اإلفتاء بالتحليل جملرد االنسياق
مع القوانني واألعراف.
• جيب أن يكون التعبري عن احلكم يف الفتوى بألفاظ واضحة ،حبيث ال تفهم على
غري وجهها ممن مل يكن خمتصاً ،وال تصرف إىل معىن باطل ممن كان سيئ النية.
• جيب على املستشار أن ينتهي يف فتاواه إىل رأي خيتاره إذا كان يف املسألة أكثر من
رأي ،من شأنه البحث والدراسة ،وإذا كانت املسألة خمتلفاً فيها فعليه الرتجيح وبيان
ما يقتضيه النظر العلمي.
• ينبغي تفصيل األقسام املختلفة للحكم إن كانت له وجوه متعددة.)110(.
• االقتصار يف إبداء الرأي الشرعي مبا حيقق الغرض ويفي باملقصود دون اإلطناب
بالعبارات الوعظية مما ال أثر له يف احلكم حبيث خيتفي املقصود ويتشتت ذهن
املستفيت ،إال إذا كان املوضوع يقتضي التطويل لتعلقه مبصلحة عامة أو للحاجة إىل
( )110هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية للمالية اإلسالمية( ،البحرين  :المعيار  ، )29مرجع سابق ،ص .749
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إقناع اجلهات الرقابية  ،فيحسن حينئذ إضافة ما يتطلبه املقام من الوعظ والتعليل،
وبيان حكمة التشريع ،والتحذير من املفاسد.
• ال مانع من الزيادة يف اجلواب عما ورد يف االستفتاء إذا اقتضى ذلك االحرتاز من
االشتباه ،أو إيضاح املقصود امللتبس بنظائره ،أو إذا كانت هناك حاجة.)111(.

 2.1.1.4الفرع الثاني :المالحظات والمقترحات على ضوابط وأخالقيات المستشار
الشرعي وفقاً للمعيار رقم ( 29نص المعيار موضح بالمرفق ضمن المالحق)
مت وضع حمتوى املعيار يف هذه الدراسة كما هو ضمن املالحق حىت يكون مرجع على اعتبار
توحيد املرجعية الشرعية ومعرفة ما تتوىل القيام به كل هيئة رقابة شرعية ألي شركة ،وقياساً
عليه ينطبق على املستشار الشرعي سواءً كان شخص طبيعي أو معنوى متمثل بشركة
استشارات شرعية فيها جمموعة أفراد أو مستشار شرعي مبفرده.
ويهدف هذا املعيار إىل توضيح اهلدف من الفتوى وشروط األهلية هلا ،ووسائلها ،وجماهلا،
مع بيان طريقة عرضها وآداهبا ومعاجلة اخلطأ فيها.
والضوابط الىت وردت يف املعيار بلفظ عبارة (شروط املفتني ) يف البند 5

( )111هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية للمالية اإلسالمية( ،البحرين  :المعيار  ، )29مرجع سابق ،ص .749
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وبناء على ماورد أعاله يف املعيار فإن الباحث يرى أن الضوابط واألخالقيات ملهنة املستشار
الشرعي جيب أن تنطبق عليها نفس ما مت وضعها سابقاً باستثناء أن يتم مراعاة مراجعة
بعض املالحظات التالية :
فى البند رقم  3الحكم الشرعي للفتوى واالستفتاء رقم  4-3وردت
" مع أن األصل أن للمستفيت أن خيتار  -حبسب طاقته  -األعلم أو األتقى من املفتني،
ولو يف كل مسألة على حدة ،ولكن املؤسسات حبسب نظمها ولوائحها  -مقيدة باستفتاء
هيئتها".
واملقرتح أن يتم إعادة صياغة العبارة حبيث تكون كالتاىل ( :مع أن األصل أن للمستفيت أن
خيتار حبسب الكفاءه العلمية واخلربة يف اجملال املستفىت فيه ولو يف كل مسألة على حدة).
فى البند رقم  5شروط المفتين رقم  1-5وردت
"يشرتط يف عضو اهليئة أن يكون ذا ملكة فقهية متمكنًا من فهم كالم اجملتهدين ،قادراً
على التخريت الفقهي أو االستنباط يف القضايا املستجدة طب ًقا للقواعد املقررة لذلك ،وأن
يكون متصفاً بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم ،والتنبه حليلهم يف التزوير
وقلب الكالم وتصوير الباطل بصور احلق وتعرف األهلية الفقهية باالستفاضة أو بالقرائن
كالدراسات املتخصصة يف الفقه ،وخباصة فقه املعامالت املالية املعاصرة".
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واملقرتح أن يتم إعادة صياغة العبارة اىل أن تكون كالتاىل:
(أن يكون ذا ملكة فقهية متمكنًا من فهم النصوص الشرعية ومن فهم كالم اجملتهدين) مع
حذف بداية البند ليكون مفتوح وليس حصراً لعضو اهليئة ويبقى باقي النص كما هو
(.)112
فى البند رقم  5شروط المفتين رقم  2-5وردت
"ال يشرتط للفتوى يف املؤسسات األهلية يف مجيع أقسام الفقه ،بل تصح الفتوى من الفقيه
املقتصر علمه على الفقه يف املعامالت املالية بالنسبة للمؤسسات".
واملقرتح أن يتم إعادة صياغة العبارة حبيث تكون كالتاىل ( :تصح الفتوى من الفقيه املقتصر
علمه يف فقه املعامالت بالنسبة للشركات).
فى البند رقم  8ضوابط الفتوى رقم  4-8وردت
"ال جيوز اختاذ اإلفتاء بالرخص الفقهية منهجاً طلباً لألهون يف كل أمر ،وال يفىت هبا إال إذا
اقتضى النظر واالستدالل الصحيح ترجيح الرخصة الفقهية ،ويشرتط لذلك أال يرتتب على

( )112المعايير الشرعية للمالية اإلسالمية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ،مرجع سابق ،ص .750-751
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األخذ بالرخصة حقيقة مركبة ممتنعة باالتفاق بني الفقهاء ،وأال يؤدي إىل اختالف احلكم يف
واقعتني مماثلتني ،وهو التلفيق املمنوع".
تغيري لفظ كلمة ( األهون) واإلقرتاح أن تستبدل اىل األد

أو األقل أمهية أو كلمة مناسبة

أخرى.)113( .
.2.1.4المطلب الثاني :الحكم التكليفي للفتاوى الشرعية
معرفة الفتوى فرض على الكفاية إذ البد للمسلمني أن يبحثوا عن من يبني هلم أحكام
دينهم فيما يقع هلم وال حيسن ذلك أي أحد وبالتايل جيب أن يقوم بذلك على من لديه
القدرة.)114(.
ِ
َّ ِ
ين أُوتُــوا
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( )113المعايير الشرعية للمالية اإلسالمية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .752
( ) 114حكم الفتوى ،الملتقى الفقهي ،www.fiqh.islammessage.com ،اليوجد تاريخ للنشر.
( )115سورة آل عمران ،اآلية رقم . 87/
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يَـ ْف َعلُو َن).)116(.
ووجه الداللة أن من سئل عن علم علمه وهو علم حيتاج إليه السائل يف أمر دينـه مث حصـل
عل ــى اإلجاب ــه م ــن الع ـامل علي ــه أن يعم ــل ب ــذلك العل ـم ،ف ــإن الع ــامل م ــن ش ــأنه أن ي ــدعو إىل
احلق ويبني احلالل واحلرام  ،فـإذا إسـتفيت لـزم عليـه يف هـذه األمـور اجلـواب لقولــه تعـاىل " :إِ َّن
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ْكتَـ ِ
ـات َوال ُْهـ َدى ِمــن بَـ ْعـ ِـد َمــا بَـيَّـنَّـاهُ لِلنَّـ ِ
ـاب ۖ
ََ ُ َ َ
َ َ
ا يَـل َْعنُـ ُه ُم اللَّهُ َويَـل َْعنُـ ُه ُم َّ
الال ِعنُـو َن " .)117(.وقـول اهلل تعـاىل  ( :قُ ْـل إِنَّ َمـا َح َّـرَم َربِّ َـي
أُولَئِ َ
ِ
ِ
ْح ِّق َوأَ ْن تُ ْش ِرُكوا بِاللَّ ِه َما لَـ ْم يُـنَـ ِّـز ْل
الْ َف َواح َ
ش َما ظَ َه َر م ْنـ َها َوَما بَطَ َن َوا ِإلثْ َم َوالْبَـغْ َي بِغَْي ِر ال َ
بِ ِه ُس ْلطَانًا َوأَ ْن تَـ ُقولُوا َعلَى اللَّ ِه َما ال تَـ ْعلَ ُمو َن ).)118(.
وما ذكره اإلمام الشاطا رمحه اهلل حيث قال" :تكاليف الشريعة اإلسالمية ترجـع إىل حفـظ
مقاص ـ ـ ــدها يف اخلل ـ ـ ــق ،وه ـ ـ ــذه املقاص ـ ـ ــد ثالث ـ ـ ــة أقس ـ ـ ــام ه ـ ـ ــي  :الض ـ ـ ــروريات ،احلاجي ـ ـ ــات،
التحسينيات".
أما الضروريات والىت منها (مقصد حفظ املال) فإن احلفظ هلا يكون بأمرين.)119( :

( )116سورة المائدة  ،اآلية رقم . 79- 78 /
( )117سورة البقرة ،اآلية رقم .159 /
( )118سورة األعراف ،اآلية رقم .33/
( ) 119إبراهيم بن موسى الشاطبي ،كتاب الموافقات فى أصول الشريعة ،المجلد الثاني ،الطبعة األولى ( ،دار أبن عفان 1997 ،م) ،ص .19 - 17
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أوالً  :الــذي يقــيم أركاهنــا ويثبــت قواعــدها وذلــك عبــارة عــن مراعاهتــا مــن جانــب الوجــود أي
بفعل ما به قيامها وثباهتا.
ثانيـاً  :مــا يــدرأ عنهــا االخــتالل الواقــع أو املتوقــع فيهــا وذلــك عبــارة عــن مراعاهتــا مــن جانــب
العدم أي ترك ما به تنعدم ،وأن الذي يقيم أركان مقصد حفظ املال ويثبت قواعده هو بيـان
مصاحل املعامالت وسائر التصرفات ملصحلة العباد وذلك هو مراعاة جانب الوجود.
وبالتاىل أن الذي يدرأ عنه (مقصد حفظ املال) هو االختالل الواقع أو املتوقع فيهـا هـو بيـان
املخالفات الشرعية الىت تسعى الشركات يف درئها.
والشر كله يكون يف املخالفات للشرع ولذلك جاء القرآن باحلث على الطاعات دقها وجلها
قليلهــا وكثريهــا جليلهــا وحقريهــا والزجــر عــن املخالفــات دقهــا وجلهــا قليلهــا وكثريهــا جليلهــا
وحقريها.
وعليه فان احلفظ للمال يكون من جانب الوجود ببيان مصاحل املعامالت وسـائر التصـرفات،
ومن جانب العدم يتم بيان املخالفات لدرء االختالل الواقع أو املتوقع فيها.
وبالتاىل فإن بينهما ارتباطاً وثيقاً بني املصاحل وجلبها ،وبيان املخالفات ودرئها.)120(.
وعلي ــه ي ــرى الباح ــث أن عل ــى الش ــركات أن تس ــعى يف حتص ــيلها للم ــال م ــن خ ــالل ه ــذه
املقاصد.
( ) 120إبراهيم بن موسى الشاطبي  ،كتاب الموافقات فى أصول الشريعة ،مرجع سابق ،ص . 23 - 20
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.3.1.4المطلب الثالث :طريقة الفتاوى الصادرة عن المستشار الشرعي
ما يتعلق بضوابط طريقة الفتوى الصادرة عن املستشار الشرعي مت وضعها من قبل الباحث
كما ورد يف املعيار بلفظ عبارة (طريقة الفتوى ووسائلها ) مبا تتناسب مع املهنة كما يلى :
 .1إن أول مايتم االستناد عليه بالفتوى هو ما ورد يف القرآن الكرمي صريح الداللة،
وكل ما ورد يف السنة النبوية الثابتة الصرحية الداللة ،وكذلك ما اتفق عليه إمجاع
علماء األمة ،أو ما ثبت بالقياس ،مث يأيت بعد ذلك ما يرجحه املفيت من األدلة
املختلف فيها ،مثل االستحسان واملصلحة املرسلة… إخل.
 .2الجيوز شرعاً إصدار فتوى مبقتضى الرأي اجملرد عن االستدالل أو مبا خيالف
النصوص العامة الصحيحة القطعية الداللة ،أو مبا يعارض اإلمجاع الثابت أو
القواعد الكلية املستندة إىل النصوص.
 .3يف األمور املستجدة ال يسوغ التحرج من الفتوى بسبب عدم توافر نصوص فيها أو
عدم وجود كالم عنها للفقهاء السابقني ،وبالتاىل يتم النظر فيها مبراعاة قواعد
االستنباط املقررة يف أصول الفقه.)121(.
( ) 121المعايير الشرعية للمالية اإلسالمية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ،مرجع سابق ،ص 750
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 .4املعرفة الدقيقة بالواقعة املستفىت فيها مع استخالص حقيقتها إذا مل تتضح يف
االستفتاء .
 .5الرجوع للخرباء لغرض تسهيل الوصول إىل احلكم الشرعي الصحيح للمسائل أو
التشاور مع اهليئات األخرى وجهات االختصاص مع مراعاة األعراف والعادات
حسب املكان والزمان.
 .6اإللتزام بالتعليمات من ناحية فنية خصوصاً املتعلقة مبعايري الشريعة اإلسالمية
وكذلك معايري حماسبية والىت هي وفق القواعد املهنية للمستشار الشرعي ،ومهما
كان مستشار شرعي داخلي أو مستشار شرعي خارجي.
 .7حيق للمستشار الشرعي بالتنسيق مع الشركة الىت يقدم هلا االستشارات إحالة
االستفتاء عند احلاجة إىل جهة شرعية تتوافر فيها صفات طمأنينة أعلى ،مثل
اجملامع الفقهية ،أو جملس املعايري الشرعية أو انضمام خربات أخرى شرعية من قبل
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية ،أو اهليئات الشرعية العليا.
(.)122

( ) 122محمد جاسر ،أوراق عمل مسؤولية المدقق الشرعي فى ضوء قواعد السلوش المهنى ،ص . 373 - 370
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 .4.1.4المطلــب الرابــع :الزاميــة الفتــاوى الصــادرة عــن المستش ـار الشــرعي مــن عــدم
إلزامها
الفتوى هي إخبار عن احلكم الشرعي وعن دليله ،واملفيت هبذه احلالـة هـو يعتـرب يف حكـم مـن
خيــرب عـن شــرع اهلل مبــا ال اختصــاص لــه بشــخص ،وبالتــايل مــن ســئل عــن احلكــم الشــرعي مــن
أهل الفتوى جيب عليه اجلواب ولكن وفق الشروط التالية:
أ -عدم وجود شخص غريه يف املنطقة الىت مت طلب الفتوى هبا لديه إمكانية اإلجابة.
ب -أن يكون الشخص املوجه له السؤال عاملاً باحلكم الشرعي.
ج -أن ال يوجد مامينع من وجوب اجلواب.
واألصل أن الفتوى الىت يصدرها أي مفيت ال يرتبط هبا إلزام خبالف القاضي إذ ال جيب على
املستفيت العمل بقول املفيت جملرد إفتائه إال بالتزامه)123( .
وبالت ـاىل البــد مــن إعتمــاد وتــوفري معــايري وتعليمــات تســاعد يف إرشــاد املستشــارين الش ـرعيني
ملعرفة الطريقة واألسلوب األفضل ىف كيفية إصدار الفتـوى ومـن ضـوابط االجتهـاد واإلفتـاء مـا
يلي:
 .1القيام باالجتهاد أو اإلفتاء مـع العلـم الواضـح والفهـم الكامـل للمسـألة وحيمـل غـرض
( )123الموسـوعة الفقهيــة ،الجـزء الثــاني والثالثــين ،إصـدار وزارة األوقــاف والشـئون اإلســالمية  ،الطبعــة األولـى (،الكويــت  :دار الصـفوة للطباعــة والنشــر1995 ،م ) ،ص
. 28 -22
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واضح للقيام هبذا الدور.
 .2إصدار فتوى وفق ما تسمح به الشريعة اإلسالمية .
 .3احلذر واحليطة يف استنباط األحكام من األدلة الشرعية ،وعدم اإلعتماد عليها.
 .4التحقق من أن األدلة واآلراء صحيحة الىت مت الرجوع اليها.
 .5عدم إستخدام أساليب االجتهاد غري املتوازنة أو التساهل أو التشديد ىف الفتاوى.
 .6اإلبتعاد عن إستخدام الرخص ىف الفتاوى.
 .7جتنب تقدمي احللول اليت أساسها احليل الفقهية أو توجيه املؤسسة إليها.
 .8عدم التسرع ىف إصدار أي حكم شرعي بدون دراسة دقيقة.
 .9العم ــل باالس ــتقراء الك ــايف لألدل ــة والفت ــاوى وأراء العلم ــاء املت ــوفرة ليك ــون املرج ــع يف
اجتهاده.)124( .
"وقد قيل عن بعض األصوليني :إنه يلزمه إذا أخذ يف العمل به وقيل :يلزمه إذا وقع يف نفسه
صحته وحقيته .وهذا أوىل األوجه .وأنه إذا أفتاه مبا هو خمتلف فيه خريه بني أن يقبـل منـه أو
مــن غــريه .اختــار هــو :أنــه يلزمــه االجتهــاد يف أعيــان املفتــني ،ويلزمــه األخــذ بفتيــا مــن اختــاره
باجتهــاده وال جيــب ختيــريه ،والــذي تقتض ــيه القواعــد إذا أص ـدر املف ـيت الفت ـوى ينظ ـر إذا ال
( )124عبـد السـتار عبــد الكـريم أبــو غـدة ، ،اإلجتهـاد و اإلفتــاء فـي المصــارف اإلسـالمية ،ورقـة عمــل مقدمـة إلــى مـؤتمر االجتهـاد واإلفتــاء فـ ــي القــرن الحـادي والعشـرين (
كواال لمبور  14 – 12اغسطس 2008م) ،ص .11-10
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يوج ـد أي مفــيت آخــر بالتــاىل يلزمــه األخــذ بتلــك الفتــوى ولكــن ال يتوقــف علــى التزامــه ال
باألخــذ بــه يف العمــل بــه وال بغــريه ،وأيضــاً مراعــاة نفســه إىل صــحته بــذات األمــر كمــا عــرف
وإن وجد شخص آخر يقدم له الفتوى واسـتبان لـه فـإن كـان الـذي أفتـاه هـو األعلـم واألوثـق
لزمه ما أفتاه به بناء على األصح يف تعيينه كما سبق وإن مل يتضح ذلك مل يلزمه مـا أفتـاه بـه
مبجرد إفتائه إذ جيوز له استفتاء غريه وتقليده وال يعلم اتفاقهمـا يف الفتـوى فـإن وجـد االتفـاق
أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ ،كما سبق أن مت ذكـر مواصـفات املفـيت الـذي يلـزم قبـول
فت ـواه مــن أن يك ـون عــدالً ثقــة عامل ـاً باألحكــام الشــرعية ولــه أن يفــيت إذا كــان بص ـرياً بــالرأي
بصرياً باألثر ،وخنلص من ذلك إىل.)125( :
أوالً :أن الفتوى واجبة على المفتي إذا سئل ولم يوجد ٍ
مفت آخر.
ثانياً :أن المستفتي ال يلتزم بفتوى المفتي وجوابه إال:
 )1إذا ألزم نفسه.
 )2إذا أخذ يف العمل بقول املفيت وجوابه.
 )3إذا وقع يف نفسه صحته وحقيته وهذا أوىل األوجه عند من يراه.
 )4إذا اختار املفيت.)126( .
( )125عبد الستار عبد الكريم أبو غدة ،اإلجتهاد و اإلفتاء في المصارف اإلسالمية ،مرجع سابق  ،ص .11-10
( ) 126الموسوعة الفقهية ،الجزء الثاني والثالثين ،مرجع سابق ،ص .24 -22
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 )5إن مل يكن باملنطقة الذي هو فيه ٍ
مفت سواه.
 )6إذا استبان للمستفيت أن الذي أفتاه هو األعلم األوثق.
 )7إذا اتفق قول من وجده منهم أو حكم بقول املفيت حاكم.
 )8أن يفتيه بقول جممع عليه لعدم جواز خمالفة اإلمجاع.
 )9إذا استفىت املتنازعان يف حق فقيهاً والتزما العمل بفتياه فيجب العمل مبا أفتامها.
وعلــى املستشــار الشــرعي أن يعلــم انطبــاق احلكــم علــى الواقعــة املســؤول عنهــا ولكــل واقعــة
معينـة خصوصــيتها قـد تكــون غـري موجــودة يف غريهــا "،وكمــا أن األوصـاف ليســت مثــل الــيت
يف الوقائع معتربة يف احلكم كلهـا وال هـي طرديـة كلهـا وهـو مـا يتطلـب مـن املستشـار الشـرعي
أن حيقق وجود احلكم يف الوقائع فإذا حقق وجوده فيها أجراه عليها وهذا اجتهـاد البـد منـه،
وهــذا النــوع مــن االجتهــاد هــو املســمى بتحقيــق املنــاط ألن كــل صــورة مـن صــور النازلــة نازلــة
مستأنفة يف نفسها وإن فرضـنا أنـه تقـدم هلـا نظـري فالبـد مـن النظـر يف حتقيـق كوهنـا مثلهـا أوالً
وهو نظر اجتهاد.)127( ".
"وأن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية جيب أن يتم اختيارهم بناء على شروط معينة وفيهم
الكفاءة واإلخالص والثقة ألمهية دورهم الرقايب  .فيلزم أن تكون قراراته ملزمة وواجبة التنفيذ
فوراً ولذلك حىت ولو مل ينص قانوناً  ،فقد أصبح عرفاً معموالً به ،حيث أن اهليئة تعترب
( ) 127الموسوعة الفقهية ،الجزء الثاني والثالثين ،مرجع سابق ،ص .28 -25
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السلطة العليا يف مشروعية املنتجات أو العمليات فيلزم إدارة املصرف بتنفيذ قرارات
اهليئة.)128(".
وعليــه يــرى الباحــث أن مــا يســتفيت فيــه مــن قبــل املستشــار الشــرعي يــدخل فيــه اإلفتــاء يف
األحكام بشكل عام وهي :
 فقه العبادات فقه املعامالت م ــع ش ــيء م ــن التفص ــيل والتوض ــيح والبي ــان ىف األحك ــام التكليفي ــة كالواجب ــاتواحملرمات واملندوبات واملكروهات واملباحات ،واألحكـام الوضـعية كاإلفتـاء بصـحة التصـرفات
وبطإهنا.

( )128حسن يوسف داود ،الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية( ،القاهرة :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 1996 ،م) ،ص .25
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 .5.1.4المطلب الخامس :األساليب فى إتخاذ القرارات الشرعية فـي اإلفتـاء
و اإلجتهاد للمستشار الشرعي
توجد مناهت خمتلفة تؤثر اىل مستوى كبري ىف الفتاوى والتوصيات واآلراء الىت تصدر بشكل
عام ،وتوجد ثالثة مناذج متباينة ىف طريقة اصدار التوصيات واألراء الشرعية ،وهي يف كل
األحكام الشرعية والىت يدخل ضمنها قرارات كافة قطاعات االقتصاد اإلسالمي وهي
كمايلي:
.1التشدد والتضييق يف إصدار الفتوى
.2التوازن أو الوسطية يف إصدار الفتوى
.3املرونة والتساهل يف إصدار الفتوى
بالتاىل النماذج املتنوعة الىت مت ذكرها أعاله تعترب دليل يتطلب توفري تعليمات وارشادات
تساعد علماء الشريعة اإلسالمية ويكون من ضمنهم هنا املستشار الشرعي إىل الطريقة أو
األسلوب األفضل لالجتهاد واإلفتاء.)129(.

( ) 129محمــد أكــرم الل الــدين ،دور الرقابــة الشــرعية فــي ضــبط أعمــال المصــارف اإلســالمية أهميتهــا ،شــروطها،وطريقة عملهــا( ،ماليزيــا  :األكاديميــة العالميــة للبحــو
الشرعية ،الجامعة اإلسالمية العالمية) ،ص .20
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واألسلوب الذي يراه الباحث أن يتبعه املستشار الشرعي هو أسلوب (التوازن أو الوسطية يف
إصدار الفتوى ) املتوسط بني الطريقتني السابقتني ،الذي أرشدنا اليه رسولنا حممد عليه
الصالة والسالم وهو املوازنة أواإلتزان حيث أن خري األمور الوسط  ،فهذا األسلوب يعتمد
على سلوكيات علماء الشريعة وقياس على ذلك فإن املستشارين الشرعيني األصل أن
يقومون بالفحص والتدقيق والرقابة وإبداء الرآي الشرعي بدون إغفال اجلوانب اهلامة ىف
الشريعة اإلسالمية ،حيث يتولون مهام الدراسة والتحليل العادل بشكل كايف جلميع األدلة
الشرعية وكل مسألة يتم عرضها عليهم باإلضافة اىل األمور املرتبطة هبا حىت يستطيعون
اإلفتاء وإبداء الرأي الشرعي وإصدار األحكام الشرعية لتحقيق مصاحل األمة وظروف
املسلمني ىف الوضع الراهن.
وهذا األسلوب هو األصل الذي جيب أن يتنباه املستشار الشرعي يف إبداء الرأي الشرعي
وعند أي عملية إجتهاد فقهي للفتاوى.
وقد ال توجد باستمرار فتاوى جاهزة متفق عليها يتم الرجوع واالعتماد عليها ،لكن من
املهم أن يتبع كل مستشار شرعي هذا األسلوب لكي يتم إعتبار إي فتاوى صادرة تتناسب
وتواكب املتطلبات الشرعية ولديها اإلمكانية على التفهم حلاجات البشر والفطرة اإلنسانية
وإستجابة لرغبات األسواق ،وبالتايل على املستشار الشرعي القيام بالدور اإلجيايب ىف هنضة
تطبيق اإلقتصاد اإلسالمي وكذلك مواكبة تطور أي منتجات منافسة ،على املستوى
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اإلقيليمي والدوىل ،ومجيع ذلك جيب تقدميه بدون املخالفات الشرعية مع أي أصل شرعي
أو نص من نصوص الشريعة اإلسالمية ،مع ضرورة توفر املرجعية الشرعية املتمثلة ىف املعايري
الصادرة وفق اإللتزام بالشريعة اإلسالمية.)130(.
وعليه يرى الباحث وفق هذه الدراسة اقرتاح أن يتم توحيد املرجعية الشرعية يف سياق أن
قطاعات االقتصاد اإلسالمي واسعة ومتنوعة ومتجددة وهذا ما سوف يتم ذكره ىف املبحث
القادم ،ويرى بعض املختصني أن كل شركة إسالمية عليها أن تعني جمموعة من املختصني ىف
الرقابة الشرعية يتكون من رجال الشريعة والفقه إالّ أن هذا ال مينع من تطوير كفاءة املراجع
اخلارجى حبيث يتمكن من إبداء الرأى الفىن احملايد ىف مدى التطبيق ألحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية ىف معامالهتا وذكر أن هذا حيتاج إىل توفري جيل من احملاسبني واملراجعني
جيمع بني احملاسبة واملراجعة والفقه املتعلق بعمله.)131(.
وعليه توجد ضرورة أن يكون لدى املستشار الشرعي إملام بالقواعد الشرعية لنوع املعامالت
ىف قطاع الشركة الىت سيقدم هلا االستشارات الشرعية حىت يستطيع أن يبدى رأيه ىف صحتها
أو عدم صحتها نظراً ألن االستشارات الشرعية ختتلف بإختالف طبيعة الشركة ،حيث
جيب عليه أن جيمع بني نوعني من أدلة اإلثبات مها  :أدلة إثبات عادية وأدلة إثبات شرعية
حيث أنه ميثل فئات عديدة تستفيد من املعلومات املنشورة.
( )130عبد الباري مشعل ،تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي ،ص.46-43
( )131عبد الحميد عشماوى  ،االتجاهات المعاصرة فى المراجعة وتطوير تقرير الحسابات فى السعودية  (،مصر :مجلة الدراسات والبحو التجارية  ،كليـة التجـارة بنهـا
 ،السنة السابعة ) ،ص . 155- 154
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 .2.4المبحث الثاني :اإللتزام بالمرجعية الشرعية لمهنة المستشار الشرعي وفق
المعيار الشرعي رقم ( )29ضوابط الفتوى وأخالقياتها في إطار المؤسسات الصادر
عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ( AAIOFIأيوفي)
حىت يتم اإللتزام باملرجعية الشرعية ملهنة االستشارات الشرعية وفق املعيار الذي مت وضعه من
قبل ( AAIOFIأيويف) من أجل أن يتوىل القيام بتطبيق ذلك كل مستشار شرعي ألي
شركة وقياساً عليه ينطبق هذا املعيار على املستشار الشرعي سواء كان شخصاً طبيعياً أو
شخصاً معنوياً متمثالً بشركة استشارات شرعية فيه جمموعة افراد.
 .1.2.4المطلب األول :نطاق المعيار الشرعي رقم ( )29والضوابط المقترحة
لاللتزام بها في مهنة االستشارات الشرعية وفق المرجعية الشرعية AAIOFI
(أيوفي)
لتوضيح تاريخ وأسباب وكيفية صدور املعيار الشرعي رقم  ، 29سيتم ذكر أنه "سبق أن
قررت جلنة املعايري الشرعية تكليف مستشار شرعي إلعداد دراسة شرعية بشأن ضوابط
الفتوى وأخالقياهتا يف إطار املؤسسات عند اجتماع اللجنة املشرتكة املكونة من جلنة املعايري
الشرعية رقم  1ورقم  2عام  2006م ،وناقشت اللجنة الدراسة ،وطلبت من املستشار
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إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما مت من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات مث
عرضت مسودة مشروع املعيار املعدلة على اجمللس الشرعي")132(.
كما ورد أيضاً وجوب االستفتاء من قبل أي مؤسسة ،واملقصود هبا لديهم هو أي مؤسسة
مالية إسالمية ،ومن باب القياس فإهنا تعين هنا لدى الباحث يف هذه الدراسة أي شركة
تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي على إهنا ملتزمة بتطبيق أحكام الشريعة حيث مت ذكر كل
التفاصيل يف امللحق اخلاص باملعيار املتعلق مبستند األحكام الشرعية.
وعليه فإن الضوابط املقرتحة ملهنة املستشار الشرعي كمايلى :
• منع اجلمع بني مهنة االستشارات الشرعية اخلارجية والتدقيق الشرعي الداخلي لشركة
مستفيدة واحدة.
• منع التعامل مع الشركة املستفيدة من خدمة االستشارات الشرعية يف أمور مالية
ذات صلة باستشارات أخرى.
• منع وجود تضارب مصاحل مثل رعاية املؤمترات وغريها لنفس الشركة املستفيدة الىت
تقدم هلا االستشارات الشرعية.
( )132المعيـ ـار الش ــرعي رق ــم ( )29ض ــوابط الفت ــوى وأخالقياته ــا ف ــي إط ــار المؤسس ــات ،المع ــايير الش ــرعية للمالي ــة اإلس ــالمية( ،البحـ ـرين  :هيئ ــة المحاس ــبة والمراجع ــة
للمؤسسات المالية اإلسالمية ) ،ص .747-744
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• ضرورة أن تتالئم وسائل التسويق واالعالنات وبيع اخلدمات الىت تقدمها شركات
االستشارات الشرعية للغري مع مهنة التدقيق الشرعي والبنوك اإلسالمية واالقتصاد
اإلسالمي بصفة عامة.
• منع ممارسة شركة االستشارات الشرعية ألنشطة ال تنسجم مع عمل التدقيق
الشرعي ،مثل األعمال التجارية ،وتسويق االكتتاب ،أو زيادة رأس املال لشركة ما،
وغري ذلك من اخلدمات.
• ضرورة وضع األطر املهنية املالئمة لضبط عملية التدقيق الشرعي يف املمارسة من
حيث استخدام املفاهيم واآلليات واألدوات املهنية يف عملية التدقيق؛ على حنو يرفع
من فاعلية التدقيق الشرعي.
• منع تقدمي خدمات فتوى جمردة ،وإمنا جيب أن تكون الفتوى مرتبطة بالتدقيق
الشرعي اخلارجي ووفق مرجعية اعتماد املعايري الشرعية الصادرة من أيويف)133( .
• االقتصار على اخلدمات االستشارية واالبتعاد عن تقدمي اخلدمات اليت من شأهنا أن
جتعل املستشار الشرعي يف موقع املشاركة يف اختاذ القرار مع اإلدارة.
• االبتعاد عن اخلدمات الىت التتفق مع مسعة االستشارات الشرعية والىت تتناىف معها.
( )133المعيار الشرعي رقم ( )29ضوابط الفتوى وأخالقياتها في إطار المؤسسات ،المالية اإلسالمية  ،مرجع سابق ،ص .754-755
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• جيب حتقيق اإلستقاللية عند تقدمي خدمة االستشارات الشرعية الداخلية .
• االفصاح للجهات الرمسية املشرفة عن مجيع خدمات مهنة االستشارات الشرعية اليت
يقدمها املكتب للغري مع الشركات املستفيدة حىت يتمكن العمالء من تقييم العالقة
يف ضوء املعلومات املذكورة ومدى تأثريها على احتفاظ املستشار الشرعي باستقالليه
وحيادية.)134(.
 .2.2.4المطلب الثاني :قواعد السلوش المهني للمستشار الشرعي
حىت تاريخ إعداد هذه الدراسة وهو هناية عام 2018م حبسب علم الباحث ال توجد جهة
رمسية تتوىل التنظيم واإلشراف على مهنة االستشارات الشرعية ختتص بوضع معايري
لالستشارات الشرعية والقواعد السلوكية املهنية ،وعليه فقد أراد الباحث اإلستفادة من تلك
القواعد املهنية لضبط سلوك املهنة وفق معايري األخالقيات الىت صدرت عن AAOIFI
(أيويف) وبعد البحث واإلطالع مل جيد الباحث حبسب علمه أي قواعد للسلوك املهين ملهنة
املستشار الشرعي ،حيث أن إي إلتزام ضمن معايري فنية وكذلك معايري شرعية وحماسبية وفق
املتطلبات للقواعد السلوكية ملهنة املستشار الشرعي الداخلي واملستشار الشرعي اخلارجي،
تعطي ،قوة إحرتافية وثقة عالية يف مزاولة املهنة.)135(.
( ) 134مصطفى عيسى خضير ،المراجعة :المفاهيم ،المعايير ،اإلجراءات ، ،ط ( ، 2عمادة شؤون المكتبات ،بجامعة الملا سعود  ، )1996 ،ص.35
( ) 135محمد جاسر ،مسؤولية المدقق الشرعي في ضوء قواعد السلوش المهني ،مرجع سابق،ص.5
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كما اشرتطت هيئة احملاسبة واملراجعة (أيويف) على أي هيئة رقابة شرعية أن تكون جهة
مستقلة من أي عوامل ضغوط أو تأثري وبالتايل قياساً عليه املستشار الشرعي ،حيث جيب
اإلستقاللية ىف تأدية املهام ومزاولة املهنة وال ميكن تأدية الواجبات بطريقة احرتافية اجيابية إال
إذا مت اإلعتماد على طرف آخر يقوم بتأدية الواجبات بطريقة مستقلة متاماً  ،وكما ينبغي
أيضاً أن يكون األعضاء ىف اهليئة الشرعية مستقلني ،كما ذكر تلك اإلستقاللية من قبل
الدكتور على حمي الدين قره داغي أن املقصود بإستقاللية العضو ىف أي هيئة "عدم خضوعه
يف القول أو العمل لقوة داخلية (أغراض شخصية) أو خارجية (ضغوط إدارية))136(.
لقد سبق أن تناول املنهجية الفقهية د .أمحد على عبد اهلل من خالل حبثه حول  :فرص
تطوير معايري موحدة للرقابة الشرعية ومساه " األساس الذي يتم عليه التوحيد " وقال :
"ليست هناك طريقة أو مدرسة واحدة للتقنني ،وإمنا ميكن أن يتحقق هذا اهلدف خبيارات
متعددة تستجيب ألحوال الناس املتنوعة".
أوالً  :اخليار األول  :هو أن تنظر اجلهة املشرعة اىل مادة الفقه اإلسالمي بكل مذاهبه
وأصوله باعتبارها وحدة متكاملة واختيار املادة التشريعية على أسس أمهها :
أ /قوة الدليل إلثبات املشروعية .

( )136محمـد يـونس البيرقـدار ،ضـوابط اختيـار أعضـاء هيئــات الرقابـة الشـرعية فـي المؤسسـات الماليـة اإلسـالمية ،ورقــة عمـل مقدمـة إلـى المـؤتمر السـابع للهيئـات الشــرعية
للمؤسسات المالية اإلسالمية ( ،البحرين 28 – 27 :مايو  2008م ) ،ص .24
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ب /واملناسبة مع الواقع .
ج /واملرونة .
ويناسب هذا اخليار بالضرورة اجلهات الىت تشرع على مستوى عاملي أو على مستوى واسع
يتجاوز القطر الواحد وسيادة املذهب الواحد وميثل هلذا اخليار يف جمال التطبيق بالتشريعات
الصادرة عن األمانة العامة جلامعة الدول العربية ،وإصدارات هيئة احملاسبة واملراجعة للبنوك
واملؤسسات املالية اإلسالمية والىت تشمل إصدار متطلبات شرعية لصيغ التمويل واالستثمار
واخلدمات املصرفية".
ثانياً " :اخليار الثاين  :أن تنظر اجلهة املشرعة يف املذهب الفقهي الذي يسود يف القطر أو
اإلقليم اخلاضع لواليتها وأن ختتار وفقاً للقواعد أعاله مايلي:
أ /الراجح من املذهب الفقهي.
ب /وما عليه العمل يف املذهب الفقهي احملدد.
ج /وأن تعتمد الراجح أو ما عليه العمل ما مل ترى أن ذلك خيالف األسس السابقة فتثبت
مكانه غريه على سبيل االستثناء.
ثـم يسرد مجـلة مـن املسائل تدور حول معىن يريد تأكيده وإثباته وهو أن )137( :
( )137أحمد على عبداهلل ،فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية للمصارف اإلسـالمية ،ورقـة عمـل مقدمـة لنـدوة اإلشـراف والرقابـة علـى المصـارف اإلسـالمية  ،الوضـع
الراهن والتطورات المستقبلية  26-24 ،أبريل 2001م ،ص 12 -11العدد الخامس (الخرطوم  ،نشر البحث في مجلة دراسـات مصـرفية وماليـة ،ربيـع أول وثـاني ،يونيـو
2001م ) ،ص .22-9
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تقنني األحكام الفقهية ،وتوحيدها وإلزام الناس هبا ال يؤدي بالضرورة اىل جتميد الفقه
اإلسالمي كما ال مينع من النزعة االجتهادية فيه".)138(.
وعليه فقد قام الباحث بإستنباط قواعد السلوك املهين وفق ما ذكر سابقاً واملتمثله مبايلي:
• أن أهم دور ىف ممارسة مهنة املستشار الشرعي هو إبداء الرأي والرد على
االستفسارات املوجهه له.
• أن املستشار الشرعي ميارس دوراً إستشارياً للمساعده ىف اإللتزام الشرعي ،وال ميارس
دور التدقيق التنفيذي ذا الصالحيات.
• أن املستشار الشرعي ميارس دور الرقابة لغرض االطالع وتقييم نظام الرقابة للتوجيه
ولتصحيح مسار العمل.
• أن التقرير الصادر عن املستشار الشرعي وتوصياته قد تكون غري ملزمه.
• أن املستشار الشرعي جيب أن يكون لديه اإلستقاللية ىف تأدية املهام ومزاولة املهنة
وال ميكن تأدية الواجبات بطريقة احرتافية اجيابية إال إذا مت اإلعتماد عليه كطرف
آخر يقوم بتأدية الواجبات بطريقة مستقلة متاماً.

( )138أحمد على عبداهلل ،فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص .24-23
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• أن ينظر املستشار الشرعي اىل الفقه اإلسالمي بكل مذاهبه وأصوله باعتباره وحدة
متكاملة واختيار املادة التشريعية على أسس قوة الدليل إلثبات املشروعية ،واملناسبة
مع الواقع ،واملرونة .
وبالتايل اليبدو أن هناك مسئولية مرتتبة على هذا الدور ألن مسئولية املستشار الشرعي
ال ختتلف كثرياً عن مسئولية املستشار املاىل واحملاسب القانوين واخلبري االقتصادي
واملهندس اإلستشاري والذين هم ىف نفس املستوى والدرجة ىف املهنه حبيث تعتمد
أعماهلم على املهنية واإلحرتافية ىف تقدمي اإلستشارات التخصصية ،وبعد ذلك صاحب
العمل هو يتحمل من بعد املسئولية يف اختاذ القرار وحتمل التبعات بشكل مباشر.
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 .3.4المبحث الثالث :أساس مشروعية مهنة المستشار الشرعي والمخالفات
الشرعية
 .1.3.4المطلب األول :أساس مشروعية مهنة المستشار الشرعي
أساس مشروعية مهنة املستشـار الشـرعي هـو االسـتناد إىل القـرآن الكـرمي ،وأنـه ال جيـوز ألحـد
أن يفيت يف دين اهلل تعاىل بغري علم ،وجيب أن يعلم خطورة فعله هذا  ،واهلل تعاىل حرم ذلك
وتوجــد العديــد مــن اآليــات ،فــال حي ـل ألحــد أن يقــول  :هــذا حــالل  ،وهــذا ح ـرام  ،ولــيس
ِ
ص ُ ِ
عنده دليل صحيح على ذلك  ،قال اهلل تعاىل  ( :وال تَـ ُقولُوا لِما تَ ِ
ب
ف أَلْسـنَتُ ُك ُم الْ َكـذ َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ ِ
َه َذا َح ٌ
ب ال
ين يَـ ْفتَـ ُرو َن َعلَى اللَّـه الْ َكـذ َ
الل َو َه َذا َح َر ٌام لتَـ ْفتَـ ُروا َعلَى اللَّه الْ َكذ َ
ب إِ َّن الذ َ
يُـ ْفلِ ُحو َن ).)139(،
كمـا ورد نص ـاً لإمـام الغ ـزايل يـذكر فيـه ":إعلــم أن حتصـيل علـم هـذا البـاب واجـب علـى كــل
مســلم مكتســب … كمــا " أشــار اىل أن عمــر رضــي اهلل عنــه كــان يطــوف الســوق ويضــرب
بع ـ ــض التج ـ ــار بال ـ ـ ّدره ويق ـ ــول :ال يبي ـ ــع يف س ـ ــوقنا إال م ـ ــن يفق ـ ــه ،وإال أك ـ ــل الرب ـ ــا ش ـ ــاء أم
أىب".)140(.
وي ــرى ال ــدكتور أبوغ ــدة " أن الرقاب ــة الش ــرعية ل ـديها االس ــتقاللية وه ــذه متنحه ــا الق ــوة والنف ــوذ
للقي ــام بعملي ــات الفح ــص والت ــدقيق دون ت ــدخل إداري للتأكـ ـد م ــن مطابق ــة مجي ــع األعم ــال
للش ـريعة اإلســالمية وإيقــاف أو تع ـديل املســار أو آثــار أي عمليــة أو صــفقة خمالفــة ألحكــام
الشريعة ومبادئها".
( )139سورة النحل ،اآلية رقم . 16
( )140أحمد على عبداهلل ،تفعيل الرقابة الشرعية بالمصارف اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص . 40-39
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"ويستند مبدأ االستقاللية يف مثل هذه الوظيفة إىل طبيعة مهامها الىت متت بصلة شـديدة إىل
الشــهادة ،واحلســبة والتحكــيم ،فضـالً عــن اإلفتـاء ،وهـي مهــام ال تــتم إال بتجــرد القــائمني هبــا
وانتفاء أي ضغط أو تأثري عليهم واخالصهم يف اإلبانة عن احلقائق الىت تظهر هلم ".
"أن اإلدارة ال متـ ـ ــتلك االعرتاض على ق ـرارات هيئة الرقابة الشرعية ")141(.
وعليه فإن املستشار الشرعي يستمد أساس وجوده وسبب مشروعيته من خالل مايلي:
أوالً :عقود التأسيس واألنظمة األساسية
إن كـل نظــام أساســي وعقــد تأســيس يــتم إصـدارمها بغــرض إنشــاء أي شــركة جيــب أن يتضــمنا
الــنص فيهــا صـراحة علــى ضــرورة التعاقــد مــع مستشــار شــرعي وإلزاميــة وجــوده وطريقــة عملــه،
وكيفيــة اعتمــاد التعاقــد معــه ،وفريــق عملــه ،وإلزاميــة قرارات ـه مثــل الــنص ص ـراحة علــى ضــرورة
التعاقـد مــع مستشـار مــايل (حماســب قــانوين) ،وكـذلك التعاقــد مــع مستشـار قــانوين ويــأيت هــذا
الــنص يف الغالــب اســتناداً إىل إلـزام الشــركة نفسـها بتحـرمي التعامــل بــأي معـامالت فيهــا فائــدة
ربوية باألخذ أو العطاء وكذلك أن يرد نص خاص يف النظام األساسي يوضح التـزام الشـركة
بتطبيق األحكام واملبادىء وفق الشريعة اإلسالمية)142(.

( )141عبدالســتار أبوغــدة ،األســس الفنيـة للرقابــة الشــرعية وعالقتهــا بالتــدقيق الشــرعي فــي المصــارف اإلســالمية ،العــدد الرابــع( ،جــده :حوليــة البركـة ،رمضــان 1423ه ـ ،
نوفمبر 2002م ) ،ص .27- 26
( )142عبدالحميد البعلي ،المرابحة وتطبيقاتها في البنوش االسالمية ،ص. 155
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ثانياً :نظام قانون الدولة
لكــل دولــة قوانينهــا الــذي مييزهــا عــن غريهــا ،أو تشــرتك مــع بعضــها ،والــىت ميكــن مــن خالهلــا
انشاء شركات تعمل وفق االقتصاد اإلسالمي ،وليس لديها قانون خـاص بـذلك ،مثـل قـانون
البنوك اإلسالمية فقد يوجد قانون لكل نوع من الشركات الىت تعمل وفـق الشـريعة اإلسـالمية
وينص بالقانون على إنشائها وطريقة عملها ومزاولتهـا ألنشـطتها واحملظـور منهـا ،واملـرخص بـه
هلا ،وأي قوانني ترد ميكن أن تنطبق على أي شركة حسب نوعها.)143(.
ثالثاً :الالئحة الداخلية الشرعية
هي اليت يضعها املستشار الشرعي بنفسه ويسلمها إىل جملس اإلدارة العتمادها وإصدار قرار
هبا لبناء نظام الرقابة الشرعية للشركة الـىت سـيكون مستشـاراً هلـا منـذ بدايـة نشـاطها كإحـدى
الوث ـ ــائق األساس ـ ـية للش ـ ـركة وال ـ ــىت تش ـ ــمل نظ ـ ــام عم ـ ــل املستش ـ ــار الش ـ ــرعي واختصاص ـ ــاته
ومســئولياته واس ــتقالليته وتنظ ــيم عالقتــه بس ــائر إدارات وأقس ــام الشــركة يف اهليك ــل التنظيم ــي
وتقريــر املستشــار الشــرعي الســنوي ،وبالتأكيــد فـإن مجيــع املســتندات الرمسيــة الرئيســية املــذكورة
أعاله تعترب هي األساس فيما يلى:
(أ) تكييف العالقة بني املستشار الشرعي بالشركة واستقالليته.
( ) 143عبدالحميد البعلي ،الرقابة الشرعية الفعالة فى المؤسسات المالية االسالمية ،ص.19
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وهو ما يوضحه الشكل التوضيحي التايل(.)1
(ب) حتديد طبيعة عمله ونطاقه.
وهو ما يوضحه الشكل التوضيحي التايل(.)2
(ج) بي ــان اختصاصـ ــاته وإلزاميـ ــة قراراتـ ــه مـ ــن عـ ــدمها ممـ ــا يعتـ ــرب يف صـ ــلب اهليكـ ــل
التنظيمـ ـ ــي للش ـ ـ ـركة اإلسـ ـ ــالمية الـ ـ ــىت تعمـ ـ ــل وف ـ ـ ـق االقتصـ ـ ــاد اإلسـ ـ ــالمي ونظامهـ ـ ــا اإلداري
والفين)144(.
ووفق مايراه الباحث فإن نظام عمـل املستشـار الشـرعي واختصاصـاته ومسـئولياته واسـتقالليته
وتنظيم عالقته بسائر إدارات وأقسام الشركة يف اهليكل التنظيمي وهـو مـا يوضـحه الرسـومات
التوضيحية التالية  :شكل ( )1و( )2و(.)3

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

بالشركة

شكل رقم ()1

( )144ياسر دهلوي ،شركات التدقيق الشرعي الخارجي  ،مرجع سابق ،ص .10-7
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المستشار الشرعي المستقل

الجمعية العمومية
المستشار الشرعي

مجلس اإلدارة

إدارات تنفيذية

إدارات رسمية

جميع الموظفين بالشركة

شكل رقم ()2
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الرسم التوضيحي :شكل رقم ()3
خريطة تبين وضع المستشار الشرعي
فى الهيكل التنظيمى فى أي شركة

المستشار الشرعي

الجمعية العمومية للمساهمين
أو صاحب

المدققين الشرعيين
الخارجيين

مجلس اإلدارة
رئيس مجلس
اإلدارة

المدير العام

المدقق الشرعى الداخلي

معاون المدقق الشرعى

إدارة.........

…………………

إدارة

........
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 .2.3.4المطلب الثاني :أنواع المخالفات الشرعية و خطوات المستشار الشرعي في
تغييرالمخالفات
يتمثل اهلدف األول للمستشار الشرعي ملعرفة املخالفات الشرعية هو ىف معرفته لتقييم نظام
الرقابة الشرعية ألي شركة سوف يقدم هلا االستشارات الشرعية أو التدقيق الشرعي والتأكد
من حتقيق هدف الرقابة الشرعية املتمثل ىف ضمان التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة
َّ ِ
آمنُواْ ُكونُواْ
ين َ
اإلسالمية يف مجيع أنشطتها ،كما ورد ذلك ىف قوله تعاىل  (( :يَا أَيُّـ َها الذ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
قَـ َّو ِام ِ ِ
ب
ين للّه ُش َه َداء بِالْق ْسط َوالَ يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم َعلَى أَالَّ تَـ ْعدلُواْ ا ْعدلُواْ ُه َو أَقـ َْر ُ
َ
لِلتَّـ ْق َوى َواتَّـ ُقواْ اللّهَ إِ َّن اللّهَ َخبِ ٌير بِ َما تَـ ْع َملُو َن )))145(.
.1.2.3.4الفرع األول :أنواع المخالفات الشرعية
املخالفــات الشــرعية  :هــي عــدم الت ـزام الشــركة بأحكــام ومبــادئ الش ـريعة اإلســالمية (بشــكل
متعمد أو غري متعمد) عند تنفيذها ألنشطتها)146(.

( )145سورة المائدة ،اآلية رقم . 8 :
( )146منهجيـة حصـر المخالفــات الشـرعية فـي التشـريعات التجاريـة والماليـة ،جلســة الخبـراء األولـى للجنــة االقتصـادية ( ،الكويـت  10- 9 :مــن ذي القعـدة 1415هــ،
الموافق  10 -9إبريل 1995م) ،ص .21
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وال يشتمل عدم اإللتزام سوء السلوك الشخصي (غري املتعلق بأنشطة عمـل الشـركة) مـن قبـل
املكلفني بالرقابة أوإدارة أوموظفي الشركة.
واملخالفات الشرعية الواقعة و املتوقعة هي األهـم يف عـرف أعمـال املستشـار الشـرعي وبالتـاىل
ميك ــن الق ــول أن املخالف ــات الش ــرعية حبس ــب ن ــوع املمارس ــة العملي ــة للش ــركات تكـ ـون عل ــى
نوعني:
النوع األول :خمالفات شرعية بالقيام بالفعل ،أي حدث أمر حمدد خالف الشـريعة اإلسـالمية
س ـواء مــن الكتــاب أو الســنة أو اإلمجــاع أو القيــاس الصــحيح وهــو مــا جيــب علــى املستشــار
الشرعي توضيحه واالفصاح عنه وبيانه .
النوع الثاين :خمالفات شرعية بالرتك مبعىن عدم إعمال احلكـم الشـرعي حيـث مل تشـتمل عليـه
األنشــطة الــيت تزاوهلــا الشــركات ،وعليــه كــذلك توجــد هنــا خمالفــة شــرعية إذ مل يتضــمن العمــل
والنشاط مـا كـان جيـب أن يتضـمنه مـن أحكـام شـرعية دل عليهـا الـدليل الشـرعي الصـحيح ،
بإعتبـار أن األحكــام الشــرعية جيـب صــيانتها مــن ناحيــة وقــوع مــا خيالفهــا وكــذلك مــن ناحيــة
عدم أعماهلا أو إمهاهلا)147( .
وجت ــدر اإلش ــارة إىل أن اإلب ــالغ ع ــن املخالف ــات الش ــرعية اجلوهري ــة متطل ــب نظ ــامي ،وع ــدم
اإلبالغ عن املخالفات غري اجلوهرية يف تقرير املدقق ال يلزم منه عدم معاجلة هـذه املخالفـات
( )147منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية والمالية ،مرجع سابق ،ص .22
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داخلياً ،من خالل االتصال بني املدقق الشرعي والشركة.
حيث تتمثل األهداف األساسية للرقابة الشرعية ىف اآلتى :
 .1بيان حل أو حرمة املعامالت الـىت تقـوم هبـا الشـركات اإلسـالمية لتطبيـق احلـالل منهـا
وجتنب احلرام .
 .2حتفي ــز الش ــركات اإلس ــالمية وكاف ــة املتع ــاملني معهـ ـا وغريه ــا عل ــى االلتـ ـزام بأحك ــام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية حىت يعم اخلري على اجملتمع.
 .3االطمئن ــان م ــن أن ال ــنظم والل ـ ـوائح الداخليـ ــة املختلف ــة ق ــد أع ــدت طبق ـ ـاً ألحك ــام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية واالبتعاد عن كل ما يتعارض معها واعتباره باطالً إن وقع
والدعوة إىل حماسبة من يتعمد اإلخالل هبا.)148(.
وعليه أن األصل والتخصص الشامل يف عمـل مهنـة املستشـار الشـرعي يتمثـل يف إبـداء الـرأي
وتوض ــيح الفت ــوى والت ــدقيق الش ــرعي فه ــذا ج ــوهر دوره وم ــا يس ــتلزمه ك ــل منهم ــا م ــن أعم ــال
ونشــاطات وإجراءات،ووفــق مــايرى املــدقق الشــرعي ضــرورة أو عــدم ضــرورة ذكــر املخالفــات
الشرعية يف تقريـره ،وذلـك حسـب مـا إذا مت معاجلـة املخالفـات الشـرعية مـن قبـل اإلدارة ،ألن
اهل ـدف هــو إبــداء ال ـرأي يف مــدى حتقيــق الشــركة لواجبهــا واملتمثــل يف الت ـزام الشــركة بأحكــام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف مجيع أنشطتها.
( )148بيت التمويل الكويتى ،الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف اإلسالمية( ،دبى  :بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للمصرف اإلسالمى1406 ،هـ 1985 /م) .

148

.2.2.3.4الفــرع الثــاني :خطــوات المستشــار الشــرعي فــي التوجيــه وتغييــر المخالفــات
الشرعية
أثنــاء قيــام املستشــار الشــرعي بــأداء مهــام عملــه فإنــه ســوف يواجــه الكثــري مــن األخطــاء قــد
ارتكبت ،ولكن جزءاً كبـرياً منهـا متـت عـن جهـل ال عـن قصـد أو تعمـد ذلـك ،ألن الغالبيـة
العظمــى مــن املـوظفني يف الشــركات اليفهمــون معــىن االقتصــاد اإلســالمي واليــدركون اجلانــب
الشرعي ،والتعلـيم الـذي تلقـوه باملـدارس واجلامعـات تعلـيم فيـه العلـم الـديين قليـل جـداً ،وكثـري
من الدول اإلسالمية أفسدهتا الثقافة الغربية والغزو الفكري.
وبالتاىل علينا أن نفرتض أن املوظفني بعيدون عن الروح اإلسالمية ،واحلس اإلسالمي واملعـىن
اإلس ــالمي ،س ـ ـواء ىف الس ــلوك أو يف األلف ــاظ أو احلرك ــات أو اآلداب وسـ ــوف يك ــون علـ ــى
املستشــار الشــرعي دور هـام للعــالج باحلســىن وبــالتلطف واألعــذار باجلهــل وإال فــإن النتيجــة
ـت لِلنَّـ ـ ِ
ـاس تَـ ـأ ُْم ُرو َن
س ــوف تك ــون س ــلبية ،كم ــا يف قول ــه تع ــاىلُ ( :ك ْنـ ــتُ ْم َخ ْي ـ ـ َـر أَُّمـ ـ ٍـة أُ ْخ ِر َجـ ـ ْ
ِ
وف وتَـ ْنـ َهو َن َع ِن الْم ْن َك ِر وتُـ ْؤِمنُو َن بِ ِ
اهلل).)149(.
بِال َْم ْع ُر َ ْ
ُ َ

( )149سورة آل عمران  ،اآلية رقم .110
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وعليه فإن خطوات التوجيه الشرعي لتغييرالمخالفات يكون على النحو التالي:
 .1الخطوة األولى :التنبيه والتذكير
يقوم املستشار الشرعي بتـذك ّري االدارة وتنبيـه الغافـل مـنهم ويعلـم اجلاهـل بتبسـط وبـروح الـود،
فــإن يف البيــوع أمــور دقيقــة جيهلهــا كثــرياً مــن املــوظفني ول ـذك ق ـد ينشــغل املوظــف يف زحــام
العمــل فــال ميي ـز بــني أن ـواع املعــامالت ،وقــد يتصــرف دون أن يســال ،ودون أن جيــد التوجيــه
ِِ
(وذَِّكر فَِإ َّن ِّ
ين)).
الذ ْك َرى تَـ ْنـ َفع ال ُْم ْؤمن َ
الكايف إلرشاده إىل الصواب كما ورد ىف قوله تعاىل ( َ
( ، )150ووجه الداللة ىف االية أن التذكري إمنا تنفع هبا القلوب املؤمنة.
 .2الخطوة الثانية  :التخويف باهلل
وهــذه اخلطــوة تكــون مــع املوظــف الــذي أرتكــب خمالفــة شــرعية وهــو يعلــم ،قــد يكــون بســبب
تكاسل منه ،إما إلن هذا التصرف سيجلب للشـركة رحبـاً أكـرب ،وإمـا أنـه فعـل ذلـك جماملـة
لغريه من النـاس ،فأمثـال هـؤالء جيـب أن نعظهـم يف أنفسـهم مراقبـة اهلل بقـول بليـغ وبتـذكريهم
باحلســاب واجلنــة والنــار ،وإمث الربــا والكســب احلـرام بأنواعـه وخطورتــه وعظــيم جرمــه ،كمــا ورد

( )150سورة الذاريات ،اآلية رقم . 55
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ِ
ْخي ـ ِر وي ـأْمرو َن بِــالْمعر ِ
ِ
وف َويَـ ْنـ َهـ ْـو َن َع ـ ِن
َ ُْ
ىف قولــه تعــاىل ( َولْــتَ ُك ْن م ـ ْن ُك ْم أ َُّم ـةٌ يَـ ْدعُو َن إلَــى ال َ ْ َ َ ُ ُ
ا ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن).)151(.
ال ُْم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ
 .3الخطوة الثالثة  :الغلظة في القول للمتهاون
تكون هذه اخلطوة مع الـذي مل ينفـع معـه النصـح والـوعظ واإلرشـاد ،فهـذا النـوع عـادة يكـون
مص ـراً علــى املنكــر إمــا اســتهزاء باملوعظــة ،وإمــا إســتكباراً عــن قبوهلــا ألنــه يف نظــر نفســه ال
خيطــئ ولــيس جــاهالً وال جيــوز ملــن هـو يف مكانتــه وعمــره املتقــدم وعلمــه أن يأتيــه توجيــه مــن
غريه ،ويكون التشديد يف القول على هـؤالء مبـا ال يعـد فحشـاً يف القـول وال ينسـب إليـه مـا
لــيس فيــه حــىت ال يتمــادى بغيــه واســتكباره ،وتكــون هــذه املرتبــة مــن التوجيـه بالســر فيمــا بــني
املستشار الشرعي واملوظف حىت ال حيرجه أمام اآلخرين وليكـون ذلـك أدعـى لقبولـه ومراجعـة
بـدالً مــن التمــادي ،ويهــدد بأنــه ســريفع األم ـر إىل اإلدارة واجلهــات العليــا إذا مل يرتاجــع ،وقــد
ْح ْكم ِـة والْمو ِعظَ ِـة الْحسـنَ ِة وج ِ
يل ربِّ َ ِ
ِ
ـادل ُْه ْم بِـالَّتِي ِه َـي
َ َ ََ
ـا بِال َ َ َ ْ
قال اهلل تعاىل  ( :ا ْدعُ إِلَـى َسـب ِ َ
س ـ ُـن )،)152(.ووجـ ـه الدالل ــة ىف اآلي ــة أن التوجي ــه يك ــون عل ــى ش ــكل نص ــيحة بالس ــر
أْ
َح َ

( )151سورة آل عمران ،اآلية رقم . 104
( )152سورة النحل ،اآلية رقم .125
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وينصح لـه ويوجهـه بـاألهم فـاألهم  ،وبـالرفق واللـني  ،فـإن انقـاد باحلكمـة  ،وإال فينتقـل معـه
بالدعوة باملوعظة احلسنة  ،وهو األمر والنهي املقرون بالرتغيب والرتهيب.)153(.
 .4الخطوة الرابعة  :إبالغ المسئولين ليعينوه على تغيير المخالفة الشرعية
تــأيت هــذه اخلطــوة إذامل جتــد اخلط ـوات الــثالث الســابقة نتيجــة إجيابي ـة ؛ فيبلــغ املستشــار
الشــرعي املس ــئولني لتوجيه ــه وإخط ــاره باخلط ــأ م ــن غ ــري أن يطل ــب م ــنهم عقوب ــة ل ــه ،ب ــل
يكتفي بالتوجيه املباشر من اإلدارة وغالباً ما يرتدع املوظف إذا جاءه التوجيـه مـن الـرئيس
التنفيذي ويرتدع الرئيس إذا جاءه التوجيه من رئيس جملس اإلدارة  ،كما ورد ىف احلـديث
ٍِ
اخل ند ِري قالَِ :مسعت رس َ ِ
ـول " َ :مـ نن
صلَّى اللَّـهج َعلَني ِـه َو َسـلَّ َم  ،يَـ جق ج
(( َع نن أَِيب َسعيد نج
ول اللَّه َ
ن ج َج
ِ
ِ
ِِ
ـك
َرأَى ِمن جك نم جمن َكًرا فَـ نليجـغَيـ نرهج بِيَده  ،فَِإ نن َملن يَ نستَ ِط نع فَبِل َسانِِه  ،فَِإ نن َملن يَ نستَ ِط نع فَبِ َق نلبِـ ِه َ ،وذَل َ
َضعف ا ِإلميَ ِ
ان)).)154(.
أ نَ ج
 .5الخطوة الخامسة  :تنفيذ العقوبة والتدرج بها
إذا تكــررت املخالفــة وأصــر املوظــف عليهــا يكتــب املستشــار الشــرعي أو مــن يعمــل معــه
(املــدقق الشــرعي ) تقري ـراً ويطلــب مــن اإلدارة إيقــاع عقوبــة علــى املوظــف تتناســب مــع
حجم اخلطأ وتكراره وإصراره عليه وقـد تتكـرر العقوبـات وتـزداد شـيئاً فشـيئاً إىل أن تصـل
( )153السعدي ،تفسير السعدي ،ص .452
يث أَبِي س ِع ٍ
ِ ِ ِ
ان  ،باب بـي ِ
( )154أخرجه مسلم ،فى كِتَاب ا ِإل ِ
َّة مروا َن وح ِد ِ
يد ،الحديث رقم .73
ان َك ْو ِن النـ ْ
َ
َّه ِي َع ِن ال ُْمْن َك ِر ،،في قص َ ْ َ َ َ
يم َ ََ
َ
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إىل الفصــل مــن العمــل يف النهايــة إذا أصــر املوظــف علــى إرتكــاب املخالفــة الشــرعية مــع
مراعــاة عــدم وجــود حظــوظ الــنفس لـدى املستشــار الشــرعي ،عــربت عنــه عــدة آيــات مـن
القرآن كما دل عليه استقراء جممل نصوص الشريعة وأحكامها ،فمن اآليـات الدالـة علـى
ِ
ِ
ـاب َوال ِْميـ َـزا َن
ذلـك قولــه ســبحانه  :لََقـ ْد أ َْر َسـلْنَا ُر ُسـلَنَا بِالْبَـيِّـنَــات َوأَنْـ َزلْنَــا َم َع ُهـ ُـم الْكتَـ َ
لِيـ ُقوم النَّاس بِال ِْقس ِط وأَنْـزلْنَا ال ِ ِ ِ
س َش ِدي ٌد َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس ﴾ )155(.
ْ َ َ
َ
ْحدي َد فيه بَأْ ٌ
َ َ ُ

( )155سورة الحديد ،اآلية رقم . 25
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.3.3.4المطل ــب الثال ــث :أه ــم المخالف ــات الش ــرعية المحتمل ــة ف ــي المع ــامالت
واالخطاء الشائعة
س ــوف ي ــتم التط ــرق اىل أه ــم املخالف ــات الش ــرعية احملتم ــل وقوعه ــا ىف الش ــركات وفـ ـق م ــايراه
الباحـ ـ ــث ولكـ ـ ــن هـ ـ ــذه املخالف ـ ـ ـات الـ ـ ــىت سـ ـ ــنذكرها علـ ـ ــى س ـ ـ ـبيل املثـ ـ ــال ال احلصـ ـ ــر (غـ ـ ــري
حصرية))156(.
.1.3.3.4الفـ ــرع األول :أهـ ــم المخالفـ ــات الشـ ــرعية المحتملـ ــة فـ ــي جميـ ــع شـ ــركات
االقتصـاد االسـالمي الســابقة الـذكر بمختلــف قطاعاتهـا مـن قطــاع المنتجـات "الحــالل"
وغيرها من الشركات
.1.1.3.3.4المسالة األولى :البيوع المنهي عنها شرعاً بسبب حرمة عين البيع
• بيع الخمر والميسر واألنصاب واألزالم
ِ
َّ ِ
ـاب
آمنُــوا إِنَّ َم ــا ال َ
ْخ ْم ـ ُـر َوال َْم ْيسـ ـ ُر َو ْاأل َ
َنص ـ ُ
ين َ
وال ـدليل ق ــول اهلل تع ــاىل ( :يَــا أَيُّـ َه ــا ال ــذ َ
الش ْيطَ ِ
س ِّم ْن َع َم ِل َّ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن))157(.
ان فَ ْ
َو ْاألَ ْزَال ُم ِر ْج ٌ

( )156لم يتم ذكر كل المخالفات الشرعية ألنها متنوعة ،كما لم يتم ذكر كل المسائل الخالفيـه نظـراً ألن المسـائل كثيـرة ومتعـددة واليتسـع فـى هـذه الدراسـة ذكرهـا حيـث
تحتاج الى مراجع للتعريفات وتحتاج الى أدله فقهية وأقوال الفقهاء فيها .
( )157سورة المائدة  ،اآلية . 90 :
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• بيع الخنزير والميتة والدم واألصنام
بيع حلم اخلنزير حرام سواء بيع ملسلم أو لكافر ،واألدلة على ذلك:
َج ُد فِي ما أُو ِحي إِلَ َّي مح َّرماً علَى طَ ِ
قول اهلل تعاىل  ( :قُل ال أ ِ
اع ٍم يَط َْع ُمهُ إِال أَ ْن يَ ُكو َن
َ َُ َ
َ
ْ
ِ
ِ
س أ َْو فِ ْسقاً أ ُِه َّل لِغَْي ِر اللَّ ِه بِ ِه )،)158(.
َم ْيتَةً أ َْو َدماً َم ْس ُفوحاً أ َْو لَ ْح َم خ ْن ِزي ٍر فَإنَّهُ ِر ْج ٌ
وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول عام
الفتح وهو مبكة  ( :إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام ) فقيل  :يا
رسول اهلل  ،أرأيت شحوم امليتة فإهنا يطلى هبا السفن ويدهن هبا اجللود  ،ويستصبح هبا
الناس ؟ فقال  ( :ال  ،هو حرام ) .مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند ذلك :
( قاتل اهلل اليهود إن اهلل ملا حرم شحومها مجلوه مث باعوه فأكلوا مثنه).)159( .

( )158سورة األنعام ،اآلية رقم .145
( )159أخرجه البخاري ،فى صحيحه  ،حديث رقم ( ) 1212
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.2.1.3.3.4المسألة الثانية :بيوع منهي عنها شرعاً بسبب نقص أهلية المتعاقدين
• بيع المجنون أو السفيه أو المحجور عليه بسبب المرض
الجيــوز البي ــع للمجن ـون أو الس ــفيه إال بــإذن ولي ــه ودلي ــل ذلــك قول ــه تعــاىلَ " :والَ تُـ ْؤتُــواْ
الس َف َهاء أ َْم َوالَ ُك ُم الَّتِي َج َع َل اللّهُ لَ ُك ْم قِيَاماً ")160(.
ُّ
• بيع الفضولي أو بيع ماال يملا أو بيع المبان العام لالنتفاع به للخاصة
جيب أن يكون العاقد للبيع مالكاً للمال أو من يقوم مقامه ،فال يصح تصرف اإلنسان يف
ملك غريه إال بإذنه ،لقوله عليه الصالة والسالم " :ال تبع ما ليس عندك " ،ووجه الداللة
أن الفضويل ليس مبالك ،فكان ممنوعاً من البيع والشراء لعدم امللك)161(.
• البيع الذي فيه ظلم

تــدخل ىف ذلــك أي معاملــة اشــتملت علــى ظل ـ ٍم م ـن أحــد العاقــدين لآلخــر أو لغريمهــا،
َّ ِ
آمنُواْ الَ تَأْ ُكلُواْ أ َْم َوالَ ُك ْم
ين َ
فإهنا تكون حمرمة ،ودليل ذلك قول اهلل تعـاىل " :يَا أَيُّـ َها الذ َ
ِ ِ
ِ
ارًة َعن تَـ َر ٍ
اض ِّمن ُك ْم ".)162(.
بَـ ْيـنَ ُك ْم بالْبَاط ِل إِالَّ أَن تَ ُكو َن ت َج َ

( )160سورة النساء ،اآلية رقم (. )5
( )161أخرج ـ ـ ـ ــه أبـ ـ ـ ـ ـو داود ،فـ ـ ـ ـ ــي كت ـ ـ ـ ــاب البيـ ـ ـ ـ ـوع واإلجـ ـ ـ ـ ــارات ،ب ـ ـ ـ ــاب ف ـ ـ ـ ــي الرجـ ـ ـ ـ ــل يبي ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ــيس عن ـ ـ ـ ــده ،ب ـ ـ ـ ــرقم (  ، )3503حـ ـ ـ ـ ــديث حس ـ ـ ـ ــن"
وإسناده صحيح  ،وصححه ابن حزم  ،أنظر إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل( ،ج ، 5/ص .)132
( )162سورة النساء ،اآلية رقم (.)29
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.3.1.3.3.4المسألة الثالثة :بيوع منهي عنها شرعاً بسبب تضمنها ربا
• بيع وسلف
وقد جاء عنه عليه الصالة والسالم أنه قال " :ال حيل سلف وبيع")163(.
• بيعتان في بيعة واحدة
ودليل النهي والتحرمي ماورد ىف حديث أىب هريرة  ،فريويـه حممـد بـن عمـرو عـن أىب سـلمة
عنه قال " :هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيعتني ىف بيع" .)164(.

( )163أخرجه الترمذي في كتاب البيوع ،باب ما جاء في كراهية بيع مـا لـيس عنـدش ،بـرقم ( ،)1234مـن حـديث عبـداهلل بـن عمـرو رضـي اهلل عنهمـا ،وقـال حـديث حسـن
صحيح  ،وأخرجه أصحاب " السنن " إال ابن ماجه ،وقال عنه الحاكم في " المستدرش  ،حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمي ،أنظر نصـب الرايـة فـي تخـريج
أحاديث الهداية  ،جمال الدين عبد اهلل بن يوسف الزيلعي ،دار الحديث ،سنة النشر1415 :هـ1995/م  ،الطبعة :األولى (،ج ، 4/ص .)44
( )164أخرجه الترمذى ( ، )232/1حديث رقم ( ،)1231حديث حسن صحيح ،أنظر تلخيص الحبير إلبن حجر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
 ،دار الكتب العلمية  ،سنة النشر1971 :م  ،بيروت (ج ، 3/ص .)30
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.4.1.3.3.4المسألة الرابعة :بيوع منهي عنها شرعاً بسبب الغبن والضرر
َّجش
• بيع الن ْ
هـو الزيـادة يف مثــن سـلعة ممـن ال يريــد شـراءها  ،ليقـع غــريه فيهـا  ،)165(.والـدليل مــاورد ىف
احلديث عن عبد اهلل بن عمر –رضي اهلل عنهما -قال :هنى النا صـلى اهلل عليـه وسـلم عـن
النجش ،أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،باب النجش)166(.
• بيع اإلكراه
ودليل ذلك قولـه تعـاىل ( :يـا أَيُّـهـا الَّـ ِذين آمنُـواْ الَ تَـأْ ُكلُواْ أَمـوالَ ُكم بـيــنَ ُكم بِالْب ِ
اط ِـل إِالَّ
َ َ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ
ِ
ـارًة َعــن تَـ ـ َـر ٍ
اض ِّمــن ُك ْم ) )167( .وكمــا ورد ىف احلــديث عــن أيب ســعيد
أَن تَ ُكــو َن ت َجـ َ
اخل ـ ـ ــدري رض ـ ـ ــي اهلل عن ـ ـ ــه ق ـ ـ ــال  :قـ ـ ـ ـال علي ـ ـ ــه الص ـ ـ ــالة و الس ـ ـ ــالم ( إمنـ ـ ـ ـا البي ـ ـ ــع ع ـ ـ ــن
تراض).)168(.

( )165القاموس الفقهي  ،حاشية كتاب اإليضان لعامر بن عمر الشاخي  ،ج .98/5سبل السالم ،المجلد الثاني  ،ج ،.23/3ص .348
( )166أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،باب النجش برقم (. )2142
( )167سورة النساء ،اآلية رقم .29
( )168أخرجه ابن ماجه ،كتاب التجارات ،باب بيع الخيار 737/2برقم ( ،)2185إسناده صحيح ورجاله ثقات  ،إنظر إرواء الغليل ( ،ج ،5 /ص )125
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• اإلحتكار
والدليل حديث معمر بن عبد اهلل –رضي اهلل عنه -أن النا صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال:
{ ال حيتكر إال خاطئ}.)169(.
• بيع مع شرط فاسد
ودليـل ذلـك لقولـه صـلى اهلل عليـه وسـلم" :كـل شـرط لـيس يف كتـاب اهلل فهـو باطـل وإن
كان مائة شرط" ،وقوله " :ليس يف كتاب اهلل " :أي ليس يف حكم اهلل وشرعه)170(،
• الغش
وهو كـتم كـل مـا لـو علمـه املبتـاع كرهـه ،)171(.وهـو حمـرم؛ ودليـل ذلـك مـا ورد عـن أيب
هريرة :أن رسول اهلل مر على صربة ٍ
طعام ،فأدخل يده فيهـا ،فنالـت أصـابعه بل ًـال ،فقـال:
((ما هذا يا صاحب الطعام؟)) ،قال :أصابته السماء يـا رسـول اهلل قـال(( :أفـال جعلتـه
فوق الطعام كي يراه الناس ،من غش فليس مين)))172(.

( )169أخرجه مسلم ،كتاب المساقاة ،باب تحريم االحتكار في األقوات برقم (.)1605
( )170أخرجه البخاري ،كتاب الشروط ،باب الشروط في الوالء ،برقم( ،)2729ومسلم في كتاب العتق  ،باب إنما الوالء لمن أعتق برقم (.)1504
( )171الذخيرة  ،للقرافي  ،الجزء  ، 5ص (.)172
( )172أخرجه مسلم ،حديث رقم ( ،)102وانفرد به عن البخاري ،وأخرجه الترمذي في "كتاب البيوع" "باب ما جاء في كراهة الغش في البيوع" حديث (.)1315
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• تلقى الركبان
ودليــل ذلــك مــاورد ىف احلــديث عــن أيب هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال هنــى النــا صــلى اهلل عليــه
وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد)173(..
• بيع األخ على بيعه أخيه
ودليل ذلك كما ورد ىف احلديث عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قال ال يبيع بعضكم على بيع أخيه .)174(.
• التطفيف في الكيل والميزان
ودليل ذلك قوله تعاىل ( :ويل لِلْمطَِّف ِف َّ ِ
ين إِ َذا ا ْكتَـالُوا َعلَـى النَّ ِ
ـاس يَ ْسـتَـ ْوفُو َنل َوإِ َذا
ينل الـذ َ
َْ ٌ ُ َ
ـا أَنَّـ ُهـ ْـم َم ْبـعُوثُــو َنل لِيَ ـ ْـوٍم َع ِظـ ٍ
ـوم
ـوه ْم يُ ْخ ِسـ ُـرو َنل أَال يَظُـ ُّـن أُولَئِـ َ
وه ْم أ َْو َوَزنُـ ُ
َكــالُ ُ
ـيمل يَـ ْـوَم يَـ ُقـ ُ
ِ
ـل إِذَا كِ ْلـتُ ْم َوِزنُـوا
َّاس لَِر ِّ
الن ُ
ب ال َْعالَمين( سورة املطففني ( ،)175وقوله تعاىل ( َوأ َْوفُـوا الْ َك ْي َ
اس ال ُْم ْستَ ِق ِ
بِال ِْق ْسطَ ِ
س ُن تَأْ ِويالً))176( .
يم ذَلِ َ
ا َخ ْيـ ٌر َوأ ْ
َح َ

( )173أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،باب النهي عن تلقي الركبان ،حديث رقم (.)2054
( )174أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،باب البيع على بيع أخيه  ،حديث رقم (.)2032
( )175سورة المطففين ،اآلية من رقم  1الى .6
( )176سورة اإلسراء ،اآلية رقم .35
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.5.1.3.3.4المسألة الخامسة :بيوع منهي عنها شرعاً بسبب الغرر والجهالة
• بيــع المعــدوم أو بيــع غيــر المقــدور علــى تســليمه والغيــر معلــوم صــفته أو قــدره
للخاصة
ودلي ــل ذل ــك ح ــديث أيب هري ــرة رض ــي اهلل أن الن ــا ص ــلى اهلل علي ــه وسـ ـلم "هن ــى ع ــن بي ــع
الغرر")177(.
• البيع للثمار قبل أن تخلق أو قبل ظهور صالحها
يراد بـه هنـا ظهـور مبـادئ النضـت واحلـالوة فيمـا ال يتلـون  ،ويف غـريه بـأن يأخـذ يف احلمـرة أو
السـواد ،)178(.والــدليل فيمــا ورد ىف احلــديث عــنن نَــافِ ٍع َ ،عـ ِن ابنـ ِن عج َمـَر  ،أ َّ
ـول اللَّـ ِـه
َن َر جسـ َ
ِ
ِ
اع)179(.
ص َال جح َها نـَ َهى النبَائ َع َوالن جمنبتَ َ
صلَّى اللَّهج َعلَنيه َو َسلَّ َم نـَ َهى َع نن بَـني ِع الث ََّم ِر َح َّىت يَـنب جد َو َ
َ

( )177أخرجه مسلم ،في كتاب البيوع ،باب بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم (.)1513
( )178الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء ، 270ص . 50
ص َال ِح َها بِغَْي ِر َش ْر ِط الْ َقطْ ِع  ،برقم (.)2922
اب النـ ْ
ِّما ِر قَـْب َل بُ ُد ِّو َ
( )179أخرجه مسلم ،في كتاب البيوع ،بَ ُ
َّه ِي َع ْن بَـْي ِع الث َ
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.6.1.3.3.4المسألة السادسة :بيوع أخرى منهي عنها شرعاً
• عدم تطابق اإليجاب والقبول والصحة واللزوم
األدلة على ذلك قوله تعاىل " :يا أَيُّـها الَّ ِـذين آمنُـواْ أَوفُـواْ بِـالْع ُق ِ
ود " ومـن الوفـاء بالعقـد
َ َ
ُ
َ َ ْ
الوفاء مبا شرط فيه.)180(.
• بيع الحاضر للبادي
دليل ذلك ماورد ىف احلديث عن أيب هريرة يبلغ به النا صلى اهلل عليه وسلم قال ال يبـع
حاضر لباد)181(.
• أكل أموال الناس بالباطل
الـدليل قــول اهلل تعــاىل ( :يـا أَيُّـهــا الَّـ ِذين آمنُــوا َال تَـأْ ُكلُوا أَمــوالَ ُكم بـي ــنَ ُكم بِالْب ِ
اطـ ِـل إَِّال أَن
َْ
َ َ
َ
َ َ
َْ
ِ
ارةً َعـ ـ ــن تَ ـ ـ ـ َـر ٍ
س ـ ـ ـ ُك ْم ۖ إِ َّن اللَّـ ـ ـهَ َكـ ـ ــا َن بِ ُكـ ـ ـ ْـم
تَ ُكـ ـ ــو َن ت َج ـ ـ ـ َ
اض ِّمـ ـ ــن ُك ْم ۖ َوَال تَـ ْقتُـلُـ ـ ــوا أَن ُف َ
ِ
يما))182(.
َرح ً

( )180سورة المائدة اآلية(. )1
اب تحريم بيع الحاضر للبادي  ،برقم (.)1520
( )181أخرجه مسلم ،في كتاب البيوع ،بَ ُ
( )182سورة النساء  ،اآلية رقم .29
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• الحلف الكذب واأليمان الغموس
من أشد أنواع األميان الكاذبة اليمني الغموس ،وهي اليت تغمس صاحبها يف اإلمث ومن
مث يف النار  ،وهي اليت حيلفها على أمر ٍ
ماض كاذبًا عاملاً  ،وعدُّوها من كبائر الذنوب ،
فقد عظم اإلسالم شأن اليمني ،وحذر من التساهل هبا؛ إلهنا عهد وميثاق جيب أن
اح َفظُوا أَيْ َمانَ ُك ْم ﴾)184( .
يجعطى حقه ،)183(،قال تعاىل ( َو ْ
كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أن النا
ف َعلَى َميِ ٍ
ني يَـ نقتَ ِط جع ِهبَا َم َال نام ِر ٍئ جم نسلِ ٍم جه َو َعلَنيـ َها
"م نن َحلَ َ
صلى اهلل عليه وسلم قالَ :
فَ ِ
َّ ِ
ين يَ ْشتَـ ُرو َن
اجر ،لَِق َي اللّه َوجه َو َعلَني ِه َغ ن
ضبَا جن" )185( ،فَأَنـَزَل اللَّهج تَـ َع َاىل  ﴿:إِ َّن الذ َ
ا َال َخ َال َق لَ ُه ْم فِي ْاآل ِخ َرةِ َوَال يُ َكلِّ ُم ُه ُم اللَّهُ َوَال
بِ َع ْه ِد اللَّ ِه َوأَيْ َمانِ ِه ْم ثَ َمنًا قَلِ ًيال أُولَئِ َ
يـ ْنظُر إِلَي ِهم يـوم ال ِْقيام ِة وَال يـ َزِّكي ِهم ولَهم َع َذ ِ
يم ﴾)186( .
ٌ
َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ
اب أَل ٌ

( )182الموسوعة الفقهية  ،الجزء السابع ،الطبعة الثانية (الكويت  :وزارة األوقاف والشئون االسالمية ،طباعة ذات السالسل 1986 ،م ) ،ص .247-245
( )184سورة المائدة  ،اآلية رقم .89
( )185أخرجه البخاري ،كتاب األحكام  ،باب األيمان والنذور ،حديث رقم (. )6761
( )186سورة آل عمران  ،اآلية رقم ( .) 77
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.7.1.3.3.4المسألة السابعة :المعامالت المعاصرة المنهي عنها شرعاً
• بيع السندات بفائدة
قرضـا يعقـد عـادة بوسـاطة االكتتـاب العـام ،وتصـدره
هو صك قابل للتداول ميثل ً
الشركات أو احلكومة وفروعها ،ويعتـرب حامـل سـند الشـركة دائنًـا للشـركة ،لـه حـق
دائني ـ ــه يف مواجهته ـ ــا ،وال يع ـ ــد شـ ـ ـري ًكا فيه ـ ــا ،عل ـ ــى خ ـ ــالف حام ـ ــل الس ـ ــهم.
ويعط ــى محل ــة الس ــندات فائ ــدة ثابت ــة س ــنويا وهل ـم احل ــق يف اس ــتيفاء قيمته ــا عن ـد
حلــول أجــل معــني )187(،وتوجــد العديــد مــن األدلــه مــن القــرآن الكــرمي والســنة
الص ـ َدقَ ِ
ات
ونكتفــي بــدليل قــول اهلل تبــارك وتعــاىل { :يَ ْم َحـ ُـق اللّــهُ ال ِّْربَــا َويُـ ْربِــي َّ
})188(.

( )187الموسوعة العربية ،1022/1 :القاموس االقتصادي :ص ،259شركة المساهمة في النظام السعودي :ص386
( )188سورة البقرة اآلية( .) 276
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أي زيـادة
• إذا تأخر المشتري المدين في دفع األقساط عن الموعد فال يجوز إلز َامه َ
على الدين بشرط سابق أو بدون شرط
ألن ذلك ربا حمرم( ،)189والدليل كما ورد باحلديث َح َّدثـَنَا َكثِريج بن جن َعنب ِد اللَّـ ِه بنـ ِن َع نمـ ِرو
ٍ
ِ
َن رس َ ِ
ِِ
الصـ نل جح
صلَّى اللَّهج َعلَني ِه َو َسـلَّ َم قَ َ
ـالُّ « :
ول اللَّه َ
بن ِن َع نوف املجَزِينَُّ ،ع نن أَبيهَ ،ع نن َجده ،أ َّ َ ج

جائِز بـني املسلِ ِمني ،إَِّال ص نلحا حَّرم ح َـالًال ،أَو أَح َّـل حرامـا ،واملسـلِمو َن علَـى جشـر ِ
وط ِه نم،
ن َ ََ ً َ ج ن ج َ
َ َن َ ج ن َ
ج ً ََ َ
ج
إَِّال َش نرطًا َحَّرَم َح َالًال ،أ نَو َحل َّل َحَر ًاما»)190(.
• ال يحق للبائع االحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع
الحيق للبائع االحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع ولكن جيوز للبائع أن يشرتط على املشرتي
رهن املبيع عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة.)191(.

( )189مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،مجمع الفقه اإلسالمي ،جدة ،الدورة السادسة ،القرار رقم ( ، )2الجزء  ، 12ص .656
( )190أخرجه الترمذي ،سنن الترمذي  ،كتاب األحكام  ،حديث رقم ( ‘(1352وصـححه  ،وقـال الحـاف فـى " الفـتح " ( " : )371/4وكثيـر بـن عبـد اهلل ضـعيف عنـد
األكثر لكن البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خزيمة يقوون أمره ،أنظر إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل ،االلباني (،ج ، 5/ص .)145
( )191مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،مجمع الفقه اإلسالمي ،رقم ( ،)6/2/53الجزء  ، 6مرجع سابق  ،ص .53
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• اليجوز اشتراط التعوي
حي ــرم عل ــى امل ــدين املل ــيء أن مياط ــل يف أداء م ــا َح ـ َّـل م ـن األقس ــاط ،وم ــع ذل ــك ال جي ـوز
ش ــرعاً إشـ ـرتاط التع ــويض يف حال ــة الت ــأخر ع ــن األداء ،كم ــا ج ــاء ىف قـ ـرار جمم ــع الفق ــه
اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي)192(.
التنصيص
• ال يجوز شرعاً في بيع األجل
ُ
الجبوز التنصيص يف بيـع اآلجـل أي (الـنص) يف العقـد علـى فوائـد التقسـيط مفصـولة عـن
الـثمن احلــايل حبيــث تـرتبط باألجــل ســواء اتفــق املتعاقــدان علــى نســبة الفائــدة ،أم ربطاهــا
بالفائدة السائدة)193( .
• بيع األسـهم الخاصـة بـالبنوش والشـركات الربويـة أو التـى تتعامـل بأنشـطة
حرام
حترمي املسامهة يف البنوك والشركات الربوبة وكذلك الشركات املختلطة هو قول عدد من
العلماء ،هم اللجنة الدائمة باململكة العربية السعودية برئاسة العالمة الشيخ عبدالعزيز
()192حسام الدين بن موسى عفان ،بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصارف اإلسالمية في فلسطين ،ص 20
( )193مجمع الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،القرار رقم (.)2
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بن باز  -رمحه اهلل  -فقد ورد سؤال عن "حكم املسامهة يف شركات تعمل بأنشطة
مباحة ،ولكنها تضع فوائض أمواهلا يف بنوك ،وتأخذ عليها فائدة تدخلها على األرباح"،
بح حرام ،والشركات اليت تضع فائض أمواهلا
فأجابوا قائلني" :وضع األموال يف بنوك بر ٍ
يف البنوك بربح ال جيوز االشرتاك فيها لِ َمن علم ذلك" ،وقرار اجملمع الفقهي التابع لرابطة
العامل اإلسالمي ،وكان من قرار اجمللس ما يلي ال جيوز ملسلم شراء أسهم الشركات
واملصارف إذا كان يف بعض معامالهتا ربا ،وكان املشرتي عاملا بذلك ،وإذا اشرتى
ً
شخص وهو ال يعلم أن الشركة تتعامل بالربا مث علم ،فالواجب عليه اخلروج منها ،
وقراراجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي؛ حيث أصدر قراره أن األصل هو
حرمة اإلسهام يف شركات تتعامل أحيانًا باحملرمات كالربا وحنوذلك )194( .
• تزييف النقود
تزوير النقود عمل حمرم ،وغش منكر ،وظلم للناس ،وفساد يف األرض ،وأن املزور ميوت
يوم ميوت ،وأثر عمله السيء باق ووزره عليه،وقد قسم الغزايل الظلم الذي يستضر به
الغري إىل قسمني :ما يعم ضرره ،وما خيص املعامل  ،مث ذكر حتت القسم األول فيما
يعم ضرره ،أنواعاً  ،أوهلا :االحتكار ،وأما النوع الثاين فقال فيه :ترويت الزيف من

( )194مجمع الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،القرار رقم (.)2
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الدراهم يف أثناء النقد ،فهو ظلم؛ إذ يستضر به املعامل إن مل يعرف ،وإن عرف
فسريوجه على غريه ،فكذلك الثالث والرابع ،وال يزال يرتدد يف األيدي ،ويعمم الضرر
ويتسع الفساد ،ويكون وزر الكل ووباله راجعا عليه ،فإنه هو الذي فتح هذا الباب،
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :من سن سنة سيئة ،فعمل هبا من بعده ،كان
عليه وزرها ،ومثل وزر من عمل هبا ،ال ينقص من أوزارهم شيئا.)195(".

( )195فقــه المعــامالت  ،الخيــار ،الغ ـش وأحكامــه  ،حكــم ومخــاطر تزويــر العم ـالت  ،رقــم الفتــوى ، 371638 :تــاريخ النشــر:الثالثــاء  12جمــادى اآلخــر  1439هـ ـ -
2018-2-27
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 .2.3.3.4الفــرع الثــاني :أهــم المخالفــات الشــرعية المحتملــة مــن الناحيــة الفني ـة
التخصصية حسب نوع نشاط الشركة فى بع

شركات االقتصاد االسالمي

هنا على سبيل املثال يف شركات التأمني اإلسالمي فيما يلى:
• وجود وثائق واتفاقيات مدرجة يف النظام غري جمازة من هيئة الرقابة الشرعية.
• وجود وثائق واتفاقيات جمازة من هيئة الرقابة الشرعية غري مدرجة يف النظام.
• عدم وجود قائمة معتمدة باألغراض احملرمة.
• عدم فصل حسابات املشرتكني (محلة الوثائق) عن حسابات الشركة.
• وجود إجراءات تسمح أن حتصل الشركة على حصة من الفائض.
• وجود إجراءات تسمح بالتأمني على أخطار مؤكدة الوقوع ،أو تتعلق مبحض
إرادة املشرتك ،أو تتعلق مبحرم)196( .
• ع ــدم وج ــود إج ـ ـراءات لتنظ ــيم العالق ــة ب ــني الش ــركة وب ــني املش ــرتكني (محل ــة
الوثائق) على أساس عقد الوكالة فيما يتعلق بإدارة عمليات التأمني.
( ) 196عبد الباري مشعل ،وعامر حجل ،برنامج التدقيق الشرعي على شركات التأمين اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص . 14- 13
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• ع ــدم وج ــود إج ـ ـراءات لتنظ ــيم العالق ــة ب ــني الش ــركة وب ــني املش ــرتكني (محل ــة
الوث ــائق) عل ــى أس ــاس عق ـد الوكال ــة أو عق ــد املض ــاربة فيم ــا يتعل ــق باس ــتثمار
أموال املشرتكني (محلة الوثائق).
• ع ــدم وج ــود إجـ ـراءات للتأك ــد م ــن أن الش ــركة تتحم ــل املص ــروفات اخلاص ــة
بتأسيس الشركة ،ومجيع املصروفات اليت ختصها ،أو ختص استثمار أمواهلا.
• ع ــدم وج ــود إج ـراءات للتأك ــد م ــن أن االحتي ــاطي الق ــانوين للش ــركة املس ــامهة
يقتط ــع م ــن أمـ ـوال املس ــامهني ويك ــون م ــن حق ــوقهم ،وك ــذلك ك ــل م ــا جي ــب
اقتطاعه مما يتعلق برأس املال.
• عــدم وجــود إج ـراءات للتأك ـد مــن أن الشــركة ال تقــوم بــدفع فوائــد لشــركات
إعادة التأمني التقليدية عن املخصصات الفنية احملتجزة.
• عـدم وجــود إجـراءات للتأكــد مــن أن أقســاط إعـادة التـأمني والتعويضــات مــن
شركة اإلعادة خيتص هبا حساب املشرتكني .)197(.
وعليــه يــرى الباحــث أن املخالف ـات الشــرعية احملتملــة الوقــوع ل ـيس فقــط ىف شــركات
التــأمني االســالمية بــل أيضـاً يف األنـواع األخــرى مـن الشــركات مثــل شــركات التــأمني
( ) 197عبد الباري مشعل ،وعامر حجل ،برنامج التدقيق الشرعي على شركات التأمين اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص . 14- 13
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الصــحي وغريهــا إذا ارادت أن تكــون متوافقــة مــع الش ـريعة اإلســالمية كمــا أنــه توجــد
العديــد مــن اإلج ـراءات حتتــاج اىل موافقــات ســابقة مــن قبــل املستشــار الشــرعي جيــب
االطالع عليها مثل اإلتفاقيـات مـع شـركات إعـادة التـأمني ،وبعـض البنـود الـىت حتتـاج
اإلفصاح عنها يف التقرير السنوي.
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النتائج والتوصيات
.1.5أوالً :النتائج
• توصل الباحث إىل نتيجة أن االستشارات الشرعية تعـاين مـن ضـعف يف العديـد مـن
التطبيقات وعدم االستقاللية حيث يعتمد على املدقق الشـرعي الـداخلي ،أو أمهـال
تطبيـق املالحظـات الــىت يقـدمها املستشـار الشـرعي دون ادراك إدارة الشـركة إىل هــذا
األم ــر أو تق ــدر م ــدى س ــلبيته ،وبص ــفة عام ــة يف املرحل ــة احلالي ــة لتطبي ــق االقتص ــاد
اإلســالمي الــىت مـازال االعتمــاد فيهــا علــى هيئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعية رغــم أن
اهليئــة ليســت تابعــة للشــركة بعينهــا وإمنــا مرتبطــة بعــدة أعمــال أخــرى وأيضــاً متث ـل
هذه اهليئة مصدر التشريع لشركتها.
• مت احلصــول علــى نتيجــة مفادهــا أن مهنــة املستشــار الشــرعي مل يــتم تكييفهــا بشــكل
مقبــول مهنيـاً حـىت اآلن حبيــث ميكــن تســويقها وعرضــها علــى أي شــركة تعمــل وفـق
االقتصــاد اإلســالمي ،كمــا أن الشــركات تفضــل تعيــني موظف ـاً لــديها بغــرض القيــام
مبهم ــة التـ ـدقيق الش ــرعي وتعت ــرب ذل ــك كافي ــاً للقي ــام هب ــذا ال ــدور ،وذل ــك الس ــلوك
اخلــاطىء قــد س ـاعد يف تعقيــد األمــور اكثــر وعــدم وضــوح التصــور لــدى الشــركات
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واهليئــات فيمــا يتعلــق حباجــة الشــركة للنــوعني املــذكورين مــن االستشــارات الشــرعية
الداخليــة واخلارجيــة وفق ـاً للمعــايري والض ـوابط الصــادرة عــن ( أيــويف) أســوة بالتــدقيق
املايل الذي تقوم به مكاتب احملاسبني القانونني للتدقيق اخلارجي رغـم وجـود مراجـع
داخلي للشركة .
• تبــني ضــمن النتــائت أن مجيــع أن ـواع الشــركات الــىت تعمــل وفــق الش ـريعة االســالمية مل
تأخذ نصيبها من الرقابـة الشـرعية وحباجـة إىل استشـارات شـرعية باعتبارهـا جـزء مـن
منظومــة قطاعــات االقتصــاد اإلســالمي ورغــم أهنــا حققــت جناحــات عامليــة وانتشــاراً
واســعاً ومســتمراً ،وال تقــل أمهيــة عــن البنــوك اإلســالمية ،حيــث أن أي شــركة مهمــا
كــان نــوع نشــاطها وتعمــل وفــق االقتصــاد اإلســالمي حتتــاج إىل استشــارات شــرعية
ملعرفــة احلــالل واحل ـرام ومعرفــة كيفيــة إحتســاب الزكــاة وإخراجهــا وكيفيــة املســامهة يف
العمل اخلريي وحتمل املسئولية اإلجتماعية وغري ذلك.
• مت التوصل اىل نتيجة مفادها أنـه توجـد ضـرورة وأمهيـة ملهنـة املستشـار الشـرعي حـىت
يف حال ــة وج ـود هيئ ــة فت ــوى ورقاب ــة ش ــرعية ألن املستش ــارون الش ــرعيون ميك ــنهم أن
يقوم ــون بال ــدور ب ــدالً ع ــن هيئ ــة فت ــوى ورقاب ــة ش ــرعية ،حي ــث أن أغل ــب خ ــدمات
الشـ ــركات ترتكـ ــز يف خدمـ ــة جانـ ــب التـ ــدقيق الشـ ــرعي اخلـ ــارجي ،ويؤكـ ــد الواقـ ــع أن
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الش ــركات املس ــتفيدة م ــن ه ــذه اخلدم ـة ه ــي الش ــركات اجلدي ــدة ال ــىت ظه ــرت م ــؤخراً
لصعوبة تعيني هيئات شرعية جديدة وكثرة ضغط العمل عليها.
• مت التوص ــل اىل نتيج ــة مفاده ــا أن ــه توج ــد العدي ــد م ــن الش ــركات ال ــىت تعم ــل وف ــق
االقتصاد اإلسالمي ولكن غـري معروفـة بـني النـاس أهنـا شـركات إسـالمية ،ولـذلك مت
ذكـ ــر أمههـ ــا يف هـ ــذه الدراس ــة علـ ــى شـ ــكل تبوي ــب وتص ـ ـنيف حس ـ ـب القطاعـ ــات
املوضـ ــوعية الـ ــىت تشـ ــملها؛ حبس ـ ـب نش ـ ـأهتا وانتشـ ــارها وأمهيتهـ ــا مـ ــن حيـ ــث الق ـ ــوة
والضعف ،ومسميات بعضها حديثة وكما أهنا متنوعه.
• اقتصــر مــاورد ىف املعيــار رقــم  29الصــادر عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات
املاليــة اإلســالمية( AAIOFIأيــويف) بـالبحرين فقــط علــى أعضــاء هيئــات الفتــوى
والرقابــة الشــرعية ىف البنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســالمية ومل يشــمل كافــة شــركات
االقتصاد اإلسالمي كما مل يشمل أي شخص يريد أن يقوم بعمل الفتاوى الشرعية
لإقتصاد اإلسالمي.
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.2.5ثانياً :التوصيات
• يوص ــي الباح ــث أن ي ــتم اعتم ــاد مهن ــة االستش ــارات الش ــرعية اخلارجي ــة (املستشـ ـار
الشــرعي ) بشــكل أساس ـي ألي ش ـركة ترغــب أن تعمــل وفــق االقتصــاد اإلســالمي
وبغض النظر عن حجمها حىت يقوم بالتدقيق الشرعي وإبداء املالحظـات الشـرعية
علــى التطبيــق بــالنظر إىل املرجعيــة الشــرعية وفــق املعــايري الصــادر عــن هيئــة احملاس ـبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية( AAIOFIأيويف) واعداد التقريـر الشـرعي
النهـائي لضــمان النزاهـة والشــفافية ،وال مينـع ذلــك أيضـاً مــن تعيـني موظــف كمــدقق
شــرعي داخلــي أو اكثــر ملهــام التــدقيق الشــرعي ان كانــت الشــركة ترغــب بتصــحيح
مســارها أوالً ب ـأول ولكــن اليغــين وجــود مــدقق شــرعي داخلــي عــن وجــود مستشــار
شرعي خارجي.
• يوصــي الباحــث اســتخدام كلم ـة (شــركة) أفضــل وأســلم مــن كلمــة (مؤسســة) علــى
اعتبــار ان مجيــع املشــروعات يف مجيــع قطاعــات االقتصــاد اإلســالمي تأخــذ الشــكل
القــانوي للشــركة مبــا فيهــا البنــوك وغريهــا وال تســتعمل مؤسســة يف القـوانني احلاليــة اال
للمؤسســات الفرديــة وعليــه نقــرتح علــى هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة
اإلسالمية ( AAIOFIأيويف) أخذ ذلك يف االعتبار مستقبالً .
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• يوص ــي الباح ــث عل ــى هيئ ــة احملاس ــبة واملراجع ــة للمؤسس ــات املالي ــة اإلس ــالمية
( AAIOFIأيــويف) أن يــتم مراعــاة اعتمــاد االشــخاص الطبيعيــني واملعنــويني
الذي ميكنهم مزاولة مهنة االستشارات الشرعية دون وجودهم كأعضاء يف أي هيئة
أو يف حالــة عــدم تــوفر تعيــني هيئــة شــرعية نظـراً للحاجــة املاســة عامليـاً حاليـاً لــذلك،
حيــث أن التوصــيه تتعلــق باملعيــار رقــم  29الصــادر حــول ضـوابط الفتــوى والــذي مت
الرتكيز فيه على أن من يقوم بتطبيق املعيار اهليئة أو اهليئات الشـرعية اخلاصـة التابعـة
للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية فقط ،ومل يتم التعميم بشكل عام.
• يوصــي الباحــث مــن أجــل استش ـراف املســتقبل األخــذ بعــني اإلعتبــار للفــرتة الزمنيــة
القادمــة ،الوصــول إىل مرحلــة تكــون فيهــا مهنــة االستشــارات الشــرعية لــديها اعتمــاد
وقبول عاملي رمسي يشمل ضوابط وآليات وعـدة أمـور تشـكل الرؤيـة املسـتقبلية منهـا
التنظــيم وحــل إشــكاليات عــدم القــدرة علــى تعيــني هيئــات الفت ـوى والرقابــة الشــرعية
لــدى الشــركات بأنواعهــا مــن خــالل اعتمــاد تعيــني مستشــار شــرعي وإق ـرار املعــايري
الشرعية واحملاسبية ،واعتماد آليات مستقرة للتدقيق الشرعي واملتابعـة كمـا هـو احلـال
يف واقع مهنة التدقيق احملاسا املطبق بشكل مهين مستقر وراقي.
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• تعي ــني مستش ــار ش ــرعي ىف مكات ــب الت ــدقيق امل ــايل للمحاس ــبيني الق ــانونيني ليك ــون
املرج ــع الش ــرعي م ــع فري ــق املراجع ــة واعتم ــاد املهن ــه ض ــمن امله ــن الرمسي ــة املعتمـ ـدة
األخرى وتوفري القوانني الرمسية حبسب كل دولة .
• اعتماد تعلـيم مهنـة االستشـارات الشـرعية مـن خـالل فقـه املعـامالت اإلسـالمية بلغـة
سهلة ومفهومة ضمن املناهت التعليمية كمايلي:
 بالنســبة للجامعــات :انشــاء ختصــص لالستشــارات الشــرعية ضــمن كليــات االقتصــاداإلسالمي مبرحلة البكالوريوس و الدراسات العليا للماجستري والدكتوراه .
 بالنس ـبة للمعاهــد املصــرفية واملعاه ــد الرمسيــة املتخصصــة األخ ــرى :يــتم عمــل ب ـرامتدبلوم معتمد.
 بالنســبة للــدورات التدريبيــة التخصصـية  :يــتم عمــل دورات تــدريب للحصــول علــىشهادات مهنية .
• يوصــي الباحــث اجلهــات الرمسيــة واخلاصــة علــى تشــجيع وحــث مكات ـب احملاســبيني
القانونيني ومكاتب املستشارين القانونيني احلصول على شهادات املدقق الشرعي .
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكرمي .
البخاري ،حممد بن إمساعيل ،حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل،
1422هـ.
ابن ماجه  ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين  ،سنن إبن ماجه ،الطبعة األوىل (،دار
الرسالة العاملية  1430 ،هـ  2009 -م).
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
الس ِج نستاين  ،سنن أيب داود ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،صيدا
 ،بريوت.
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطا،
اجلامع ألحكام القرآن ،تفسري القرطا ،حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،جزء رقم
 ،15الطبعة الثانية ( ،القاهرة ،دار الكتب املصرية1384 ،هـ  ،) 1964 -ص .55
أمحد احلجى الكردي ،هيئات الفتوى واالستشارات والتدقيق الشرعي للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،رسالة مقدمة ملؤمتر البنوك الواقع واملأمول ،عام 2009م .
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أمحد حسني علي حسني ،حماسبة الزكاة( ،االسكندرية  :دار املكتب اجلامعي احلديث ،
 ،)2006ص .11
أمحد على عبداهلل ،تفعيل الرقابة الشرعية باملصارف اإلسالمية ،حولية الربكة( ،جده  :ط
العدد الثالث رمضان 1422هـ نوفمرب ،)2001ص .40-39
أمحد على عبداهلل ،فرص تطوير معايري موحدة للرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية ،ورقة
عمل مقدمة لندوة اإلشراف والرقابة على املصارف اإلسالمية  ،الوضع الراهن والتطورات
املستقبلية  26-24 ،أبريل 2001م ،ص 12 -11العدد اخلامس (اخلرطوم  ،نشر
البحث يف جملة دراسات مصرفية ومالية ،ربيع أول وثاين ،يونيو 2001م ) ،ص .22-9
أمحد ماجد السيد عيد ،دراسة قطاع االقتصاد اإلسالمي ( ،دولة االمارات العربية املتحدة:
وزارة االقتصاد  ،يونيو2016م)  ،ص .13
باسل الشاعر ،األسواق املالية اإلسالمية التوصيف اخلصائص واحلاجة ،مرجع سابق ،ص
6-5
باسل الشاعر ،األسواق املالية من منظور املالية اإلسالمية واملعايري الدولية ،املؤمتر الدويل
الرابع للمالية واملصرفية اإلسالمية(،االدن :اجلامعة األردنية2017،م) ،ص 5
بشر حممد موفق ،التداول اإللكرتوين يف العمالت طرقه الدولية وأحكامه الشرعية ،ط( ،1
االردن  :دار النفائس2008 ،م)  ،ص .106
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بيت التمويل الكويىت ،الضوابط الشرعية ملسرية املصارف اإلسالمية( ،دىب  :حبث مقدم إىل
املؤمتر الثالث للمصرف اإلسالمى1406 ،هـ 1985 /م) .
البيهقى ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلج نسَرنوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي ،
حتقيق حممد عبد القادر عطا  ، ،الطبعة الثالثة( ،بريوت  :دار الكتب العلمية 1424،هـ -
 2003م).
الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس نورة بن موسى بن الضحاك ،أبو عيسى ،تعليق أمحد حممد
شاكر ،الطبعة الثانية( ،مصر  :مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللا 1395،هـ 1975 -م
حازم حممود عيسى الوادي ،النظام االقتصادي ىف اإلسالم ( ،عمان :دار الكتاب الثقايف،
2008م) ص.134-71
حسام الدين بن موسى عفان ،بيع املراحبة املركبة كما جتريه املصارف اإلسالمية يف فلسـطني،
ص .20
حسن يوسف داود ،الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي 1996 ،م ) ،ص .24-21
حسن يوسف داود ،الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي 1996 ،م) ،ص .25
حسني حسني شحاتة ،احملاسب واملراجع القانوين اإلسالمي ،التأهيل العلمي واإلعداد
املهين ،دراسة ضمن سلسة دراسات وحبوث ىف الفكر احملاسا االسالمي ،ص.9
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حسني حسني شحاته ، ،زكاة شركات املقاوالت واالستثمارات العقارية ،ص .13
حسني حسني شحاته ،املصارف اإلسالمية بني الفكر والتطبيق ،ط  (1القاهرة  :دار النشر
للجامعات 2009 ،م ) ص.143
محزة عبد الكرمي حممد محاد ،الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية( ،عمان :دار النفائس،
2006م) ،ص .37
محزة عبدالكرمي محاد ،الرقابة الشرعية ىف املصارف اإلسالمية( ،بريوت  :طبعة دار الكتب
العلمية1971 ،م ) ،ص .19
خالد بن عبدالرمحن املهنا ،الشركات الوقفية ،رسالة ممولة من كرسي الشيخ راشد بن دايل
لدراسات األوقاف ،ص.20
خالد بن عبدالرمحن بن سليمان الراجحي،تأسيس الشركات الوقفية ،دراسة فقهية تأصيلية،
ص.28
الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار
البغدادي الدارقطين  ،سنن الدارقطين ،حتقيق وضبط شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم
شلا ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم ،الطبعة األوىل( ،بريوت  :مؤسسة الرسالة ،لبنان،
 1424هـ  2004 -م).
ضوابط شركات اإلجارة ،بنك السودان املركزي ،قطاع املؤسسات املالية والنظم ،ص .8
181

عبد الباري مشعل وعامر حجل ،حبث بعنوان برنامت التدقيق الشرعي على شركات التأمني
اإلسالمي  ،ص .3 -2
عبد الباري مشعل ،تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي ،ص.46-43
عبد احلميد عشماوى  ،االجتاهات املعاصرة ىف املراجعة وتطوير تقرير احلسابات ىف
السعودية  (،مصر :جملة الدراسات والبحوث التجارية  ،كلية التجارة بنها  ،السنة السابعة
) ،ص .155- 154
عبد احلميد عشماوى  ،االجتاهات املعاصرة ىف املراجعة وتطوير تقرير احلسابات ىف
السعودية  (،مصر :جملة الدراسات والبحوث التجارية  ،كلية التجارة بنها  ،السنة السابعة
) ،ص . 155- 154
عبد الستار عبد الكرمي أبو غدة ، ،اإلجتهاد و اإلفتاء يف املصارف اإلسالمية ،ورقة عمل
مقدمة إىل مؤمتر االجتهاد واإلفتاء ف ــي القرن احلادي والعشرين ( كواال ملبور 14 – 12
اغسطس 2008م) ،ص .11-10
عبد الستار عبد الكرمي أبو غدة ،مسؤولية املراجع وسلوكياته يف ضوء القواعد الفقهية ،هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،معايري احملاسبة و املراجعة و الضوابط
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،2004 ،البند  1،5و  8من معيار املراجعة( ،جدة :جمموعة
دلة الربكة ط 1998 ،2م) ،ص .20
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عبدالباري مشعل ،توحيد املرجعية الشرعية للصناعة املالية االسالمية على املستوى الدوىل،
مؤمتر ايويف البنك الدويل الثاين عشر (،مملكة البحرين :نوفمرب )2017ص .24-23
عبدالباري مشعل ،شركات اإلستشارات الشرعية وهيئات اإلستشارات الشرعية ،الضوابط و
اآلليات ،ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية
 (،مملكة البحرين 28 – 27 ،مايو  2008م ) ،ص .4
عبداحلميد البعلي ،الرقابة الشرعية الفعالة ىف املؤسسات املالية االسالمية ،ص.19
عبداحلميد البعلي ،املراحبة وتطبيقاهتا يف البنوك االسالمية ،ص.155
عبد الستار عبدالكرمي أبوغدة ،األسس الفنية للرقابة الشرعية وعالقتها بالتدقيق الشرعي يف
املصارف اإلسالمية ،العدد الرابع( ،جده :حولية الربكة ،رمضان 1423هـ  ،نوفمرب
2002م ) ،ص .27- 26
عبداهلل عطية ،مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة واإللتزام الشرعي بني النظرية والتطبيق،
املؤمتر السادس للتدقيق الشرعي على البنوك وشركات االقتصاد اإلسالمي ( ،إسطنبول 7:
 9ابريل  )2016ص .21عالء الدين زعرتي ،الصكوك ،تعريفها ،أنواعها ،أمهيتها ،دورها يف التنمية ،حجم
إصداراهتا ،حتديات اإلصدار ،حبث مقدَّم لورشة العمل اليت أقامتها شركة  ،BDOبعنوان
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الصكوك اإلسالمية؛ حتديات ،تنمية ،ممارسات دولية (،عمان :اململكة األردنية اهلامشية،
.19- 18 )2010
على السالوس ،موسوعة القضايا املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ،إصدارات جممع فقهاء
الشريعة بأمريكا( ،الدوحة :الناشر دار الثقافة قطر).
على سامى النشار ،نشأة الفكر الفلسفى ىف اإلسالم ،اجلزء األول( ،القاهرة :داراملعارف،
1989م )  ،ص .22
فقه املعامالت  ،اخليار ،الغش وأحكامه  ،حكم وخماطر تزوير العمالت  ،رقم الفتوى:
 ، 371638تاريخ النشر:الثالثاء  12مجادى اآلخر  1439هـ 2018-2-27 -
الق ــاموس الفقه ــي  ،حاش ــية كت ــاب اإليض ــاح لع ــامر ب ــن عم ــر الش ــاخي  ،ج .98/5س ــبل
السالم ،اجمللد الثاين  ،ج ،.23/3ص .348
جملة اجملمع الفقه اإلسالمي ،العدد اخلامس عشر ،اجلزء الثاين1425 ،هـ 2004/م ،ص
.309
جملة جممع الفقه اإلسالمي ،جممع الفقه اإلسـالمي ،جـدة ،الـدورة السادسـة ،القـرار رقـم ()2
 ،اجلزء  ، 12ص .656
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة املؤسسات اليت تقتصر
على تقدمي خدمات مالية إسالمية  ،ماليزيا ،ديسمرب 2006م ،ص .7 -3
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ،املبادئ اإلرشادية لضوابط برامت اإلستثمار اجلماعي
اإلسالمي (،ماليزيا  :يناير2009م)  ،ص  10اىل .22
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جممع الفقه اإلسالمي ،جدة ،الدورة السادسة ،القرار رقم (.)2
حممد أكرم الل الدين ،دور الرقابة الشرعية يف ضبط أعمال املصارف اإلسالمية أمهيتها،
شروطها،وطريقة عملها( ،ماليزيا  :األكادميية العاملية للبحوث الشرعية ،اجلامعة اإلسالمية
العاملية) ،ص .20
حممد أمني علي قطان ،هيئات الرقابة الشرعية :اختيار أعضائها و ضوابطها ،ورقة عمل
مقدمة إىل املؤمتر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ( ،مملكة البحرين
 28 – 27مايو  2008م)  ،ص . 18
حممد جاسر ،أوراق عمل مسؤولية املدقق الشرعي ىف ضوء قواعد السلوك املهىن ،ص 370
– .373
حممد رشيد رضا ،جملة املنار ،اجلزء رقم  ،)1931( ، 32ص . 736
حممد زينهم ،التواصل احلضارى للفن اإلسالمى وتأثريه على فنا العصر احلديث( ،القاهرة
 ،مطبوعات بريزم الثقافية  ، )2001 ،ص .2
حممد يونس البريقدار ،ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية
اإلسالمية ،ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية
اإلسالمية ( ،البحرين 28 – 27 :مايو  2008م ) ،ص .24
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مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي ،منط احلياة اإلسالمية ،اسرتاتيجية ديب،
2017 ، www.iedcdubai.aeم.
مسلم ،بن احلجاج أبو احلسن القشيربي النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد
عبدالباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،
مصرف الرجحي ،املوقع االلكرتوين.www.alrajhibank.com.sa،
مصطفى عيسى خضري ،املراجعة :املفاهيم ،املعايري ،اإلجراءات ، ،ط ( ، 2عمادة شؤون
املكتبات ،جبامعة امللك سعود  ، )1996 ،ص.35
مصطفى يوسف كايف ،السياحة البيئية املستدامة :حتدياهتا وآفاقها املستقبلية( ،دمشق  :دار
مؤسسة رسالن للطباعه والنشر ،)2014 ،ص .23-22
معايري احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية،الضوابط ،إعداد هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ( ،البحرين2000 : ،م ) ص .4
املعيار الشرعي رقم ( )29ضوابط الفتوى وأخالقياهتا يف إطار املؤسسات ،املعايري الشرعية
للمالية اإلسالمية( ،البحرين  :هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )ص
.744-747
معيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم  ،1تعيني هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها
وتقريرها.
186

منهجية حصر املخالفات الشرعية يف التشريعات التجارية واملالية ،جلسة اخلرباء األوىل
للجنة االقتصادية ( ،الكويت  10- 9 :من ذي القعدة 1415هـ ،املوافق  10 -9إبريل
1995م) ،ص .21
املوس ــوعة العربي ــة ،1022/1 :القـ ـاموس االقتص ــادي :ص ،259ش ــركة املس ــامهة يف النظ ــام
السعودي :ص.386
املوسوعة الفقهية  ،اجلزء السابع ،الطبعة الثانية (الكويت  :وزارة األوقاف والشئون
االسالمية ،طباعة ذات السالسل 1986 ،م ) ،ص .247-245
املوسوعة الفقهية الكويتية اجلزء ، 270ص . 50
املوسوعة الفقهية ،اجلزء الثاين والثالثني ،إصدار وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الطبعة
األوىل (،الكويت :دار الصفوة للطباعة والنشر1995 ،م ) ،ص 28-22
موسى آدم عيسى ،التدقيق الشرعي وإدارة املخاطر ،املؤمتر الرابع للتدقيق الشرعي،
(البحرين :تاربخ  24 -23أكتوبر2013م) ،ص.28
موقع األسواق العربية ،قطاع األغذية احلالل ،عماد االقتصاد اإلسالمي املستقبلي ،
( 12 ،) www.alarabiya.net/ar/aswaqأكتوبر 2016م.
موقع املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية ، WWW.hrdiscussion.com ،أمحد
نبيل فرحات( ،مصر :تاريخ النشر 2010/12/11م).
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موقع خالد بن عثمان السبت ،WWW.khaledalsabt.com ،شرح احلديث،
تاريخ النشر / 12 :شعبان .1428 /
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،2007 ،البند  2من
املعيار الشرعي رقم .17
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،معايري هيئة احملاسبة واملراجعه تعريف
مصطلح ،ىف معيار الضبط رقم( ، 2البحرين2000 :م) ،ص .15
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،معيار احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية ( ،البحرين  :البند ( )9ىف املعيـار 2000 ،م ) ،ص . 6 -5
ياسر دهلوي ،شركات التدقيق الشرعي اخلارجي (احلاجة -الواقع -الطموح) ،املؤمتر الرابع
للتدقيق الشرعي( ،البحرين  ،موسوعة شورى ألحباث التدقيق الشرعي  23 ،اكتوبر
2013م ) ،ص .297
يوسف القرضاوي ،تفعيل آليات الرقابة (احللقة األوىل) ،عدد ( ،)238جملة االقتصاد
اإلسالمي ،ص.16
يوسف كمال ،فقه االقتصاد اخلاص( ،الكويت :دار القلم 1988،م) ،ص.20-15
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المالحق
.1.6الملحق رقم 1
نص المعيار رقم ()29
إيضان  :سبق شرح وتوضيح املقصود باملعيار رقم  29ضمن الفصل الثاين -املبحث
األول :ضوابط وأخالقيات املستشار الشرعي ومواصفاته والفتاوى الشرعية الصادرة عنه
وأساليبها وهو معيار ضوابط الفتوى وأخالقياهتا يف إطار املؤسسات الصادر عن هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( AAIOFIأيويف)

.

.1نطاق المعيار:
يتناول هذا املعيار جانب الفتوى باعتباره من املهام املنوطة هبيئات الرقابة الشرعية (اهليئات/
اهليئة ) للمؤسسات املالية اإلسالمية )املؤسسة  /املؤسسات ( .
. 2تعريف الفتوى ،واالستفتاء:
 -1-2الفتوى تبني احلكم الشرعي ملن سأل عنه يف واقعة نزلت فعالً (نازلة الفتوى) أو
يتوقع حصوهلا ،ال على سبيل االفرتاض .
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 -2-2االستفتاء :طلب حكم املسألة النازلة أو اليت يتوقع نزوهلا .
. 3الحكم الشرعي للفتوى واالستفتاء
 1-3احلكم األصلى للفتوى إهنا واجبة على الكفاية على من له قدرة عليها وقد تتعني إذا
مل يوجد غريه.
 2-3تتعني الفتوى على اهليئة للمؤسسة لالرتباط بينها وبني تلك املؤسسة.
 /3-3حكم االستفتاء الوجوب على املؤسسة ملعرفة حكم الشرع يف حادثة وقعت ،أو
يتوقع حدوثها .كما جيب عليها االستفتاء عن احلكم الشرعي ألي عملية يراد الدخول
فيها.
 /4-3مع أن األصل أن للمستفيت أن خيتار  -حبسب طاقته  -األعلم أو األتقى من
املفتني ،ولو يف كل مسألة على حدة ،ولكن املؤسسات حبسب نظمها ولوائحها  -مقيدة
باستفتاء هيئتها.
. 4مجال الفتوى ما يفتى فيه
يقتصر اإلفتاء يف املؤسسات على األحكام العملية املالية ،وما يتصل بذلك مثل بعض
أحكام العبادات واحلالل واحلرام كالزكاة.
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 .5شروط المفتين:
 /1-5يشرتط يف عضو اهليئة أن يكون ذا ملكة فقهية متمكنًا من فهم كالم اجملتهدين،
قادراً على التخريت الفقهي أو االستنباط يف القضايا املستجدة طب ًقا للقواعد املقررة لذلك،
وأن يكون متصفاً بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم ،والتنبه حليلهم يف التزوير
وقلب الكالم وتصوير الباطل بصور احلق .وتعرف األهلية الفقهية باالستفاضة أو بالقرائن
كالدراسات املتخصصة يف الفقه ،وخباصة فقه املعامالت املالية املعاصرة.
 /2-5ال يشرتط للفتوى يف املؤسسات األهلية يف مجيع أقسام الفقه ،بل تصح الفتوى من
الفقيه املقتصر علمه على الفقه يف املعامالت املالية بالنسبة للمؤسسات.
 / 3-5يشرتط عدم وجود مصلحة خاصة لعضو اهليئة باملوضوع املفىت فيه .
. 6واجبات المؤسسة المستفتية:
 / 1-6يلزم املؤسسة العمل بالفتوى الصادرة عن اهليئة مبجرد إصدارها وال يتوقف ذلك
على قناعة اإلدارة ،وهذا إذا كان مقتضى الفتوى وجوب الفعل أو الرتك ،أما إن كان
مقتضاها اجلواز فيحق للمؤسسة عدم العمل إذا رأت املصلحة العملية يف ذلك ويف حال
خمالفة إدارة املؤسسة لقرار اهليئة يرفع األمر للجمعية العمومية.
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 / 2-6ينبغي إعادة االستفتاء يف موضوع سبق الفتوى فيه ،إذا كان لدى املؤسسة
معطيات جديدة إلعاده العرض ،كتغيري أو تصحيح التصور ،أو جتدد بعض الظروف ،أو
انتفاء بعض األمور املؤثرة يف الفتوى السابقة.
 / 3-6ليس للمؤسسة العمل مبا صدر عن غري هيئتها إال مبوافقة هيئتها.
 / 4-6ليس للمؤسسة مطالبة اهليئة باإلفتاء طبقا ملذهب معني ولو كان املذهب الرمسي
يف بلد مقر املؤسسة ،أو املذهب الذي التزمت به جهة الفتوى الرمسية ،ومع هذا ينبغي
مراعاة ما إذا كان القضاء أو القانون مقيداً مبذهب معني ،وكان املوضوع مما حيتمل يف
املستقبل الرجوع فيه إىل القضاء.
 . 7طريقة الفتوى ووسائلها:
 / 1-7أول ما تستند إليه الفتوى ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل صريح الداللة ،وما جاء يف
السنة الثابتة الصرحية الداللة ،وما وقع عليه اإلمجاع ،أو ما ثبت بالقياس ،مث ما يرجحه
املفيت من األدلة املختلف فيها ،مثل االستحسان واملصلحة املرسلة… إخل.
 / 2-7ال جيوز شرعاً الفتوى مبقتضى الرأي اجملرد عن االستدالل مبا سبق بيانه يف البند
 1-7أو مبا خيالف النصوص العامة الصحيحة القطعية الداللة ،أو مبا يعارض اإلمجاع
الثابت أو القواعد الكلية املستندة إىل النصوص.
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 / 3-7ال يسوغ التحرج من الفتوى يف األمور املستجدة بسبب عدم توافر النصوص فيها
أو عدم وجود كالم عنها للفقهاء السابقني ،ويتم النظر فيها مبراعاة قواعد االستنباط املقررة
يف أصول الفقه.
 / 4-7للهيئة بالتنسيق مع املؤسسة إحالة االستفتاء عند احلاجة إىل هيئة تتوافر فيها
صفات طمأنينة أعلى ،مثل كثرة املشاركني يف عضويتها ،مثل اجملامع الفقهية ،أو اجمللس
الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية،أو اهليئات الشرعية العليا.
 / 5-7من وسائل تسهيل الوصول إىل احلكم الشرعي الصحيح للمسائل ما يأيت:
 / 1-5-7املعرفة الدقيقة بالواقعة املستفىت فيها مع استخالص حقيقتها إذا مل تتضح يف
االستفتاء وذلك من خالل سؤال أو الرجوع للخرباء املستفيت أو التشاور مع اهليئات
األخرى وجهات االختصاص مع مراعاة األعراف والعادات حسب املكان والزمان.
 / 2-5-7تتبع احلكم الشرعي احملرر يف املذاهب ،وبذل اجلهد فيما إذا كان الدليل يف
القضية مما تعارضت فيها األدلة ،أو مل يرد فيها نص أو قول للفقهاء السابقيني.
 / 3-5-7االستفادة من االجتهادات اجلماعية مثل  :قرارات اجملامع ،وفتاوى اهليئات
األخرى ،والندوات واملؤمترات الفقهية.
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/ 6-7

جيب على اهليئة إذا ورد إليها استفتاء من املؤسسة أن جتيب عليه ببيان احلكم

الشرعي إال إذا خيف استغالل الفتوى ملا ليس مشروعاً فإن للهيئة االمتناع عن الفتوى
وحفظ االستفتاء ،أو اإلفتاء مع وضع قيود على نشر الفتوى.
 / 7- 7العمل على نشر فتاوى اهليئة وتبادهلا مع اهليئات األخرى واجلهات ذات الصلة.
 . 8ضوابط الفتوى :
 1/8جتنب حتميل النصوص ما ال حتتمله من الدالالت طبقا للمقرر يف أصول الفقه
وقواعد االستنباط ،والتحرز من االستدالل مبا مل يثبت من األحاديث ،مع االهتمام بتخريت
ما يستدل به من احلديث.
 2/8التوثق من نقل اإلمجاع أو أقوال اجملتهدين ،واستمدادها من مصادرها املعتمدة،
ومراعاة املفىت به أو الراجح أو املشهور أو الصحيح يف كل مذهب طبقا ألصول الفتوى
فيه ،حسب العبارات املصطلح عليها بني فقهائه ،مع االستعانة مبا تضمنته الكتب املؤلفة
يف أصول اإلفتاء أو رسم املفيت.
 3/8إذا تكافأت األدلة أو كان يف األمر ختيري بني مباحني فينبغي اختيار األيسر ،وإذا
كان يرتتب على أحدمها مصلحة وعلى اآلخر مفسدة ،فينبغي سد الذريعة إىل املفسدة
الراجحة مع بذل اجلهد إلجياد احللول للقضايا النازلة.
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 4/8ال جيوز اختاذ اإلفتاء بالرخص الفقهية منهجاً طلباً لألهون يف كل أمر ،وال يفىت هبا
إال إذا اقتضى النظر واالستدالل الصحيح ترجيح الرخصة الفقهية ،ويشرتط لذلك أال يرتتب
على األخذ بالرخصة حقيقة مركبة ممتنعة باالتفاق بني الفقهاء ،وأال يؤدي إىل اختالف
احلكم يف واقعتني مماثلتني ،وهو التلفيق املمنوع.
5/8

عدم توجيه املؤسسة إىل احليل املمنوعة شرعاً اليت يتجاوز هبا مقتضى األحكام

الشرعية ،أو ختل مبقاصد التشريع.
 6/8جيب التأين يف إصدار الفتوى وعدم التسرع يف اإلفتاء بالتحرمي جملرد االستنكار
للعادات أو األعراف اجلديدة واملستحدثات ،ما مل يكن شيء من ذلك منافيا ألحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية .وعدم التسرع يف اإلفتاء بالتحليل جملرد االنسياق مع القوانني
واألعراف.
 7/8جيب التنبيه عند احلاجة إىل أن اإلفتاء جبواز عملية ليس تزكية هلا وال دعوة للدخول
فيها
 . 9نص الفتوى:
 1/9جيب أن يكون التعبري عن احلكم يف الفتوى بألفاظ واضحة؛ حبيث ال تفهم على
غري وجهها ممن مل يكن خمتصاً ،وال تصرف إىل معىن باطل ممن كان سيئ النية.
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 2/9على اهليئة أن تنتهي يف فتاواها إىل رأي ختتاره إذا كان يف املسألة أكثر من رأي ،وإذا
كانت املسألة خمتلفا فيها فعلى اهليئة الرتجيح وبيان ما يقتضيه النظر العلمي.
 3/9ينبغي تفصيل األقسام املختلفة للحكم إن كانت له وجوه متعددة.
 4/9األصل أن ذكر الدليل ليس شرطاً لصحة الفتوى وال حيق للمؤسسة عدم قبوهلا
بدونه ،وينبغي للهيئة اإلشارة إىل مستند احلكم.
5/9

االقتصار على ما حيقق الغرض ويفي باملقصود دون اإلطناب بالعبارات اإلنشائية

أو الوعظية مما ال أثر له يف احلكم حبيث خيتفي املقصود ويتشتت ذهن املستفيت ،إال إذا
كان املوضوع يقتضي التطويل لتعلقه مبصلحة عامة أو للحاجة إىل إقناع اجلهات الرقابية
اإلشرافية ،فيحسن حينئذ إضافة ما يتطلبه املقام من الوعظ والتعليل،وبيان حكمة التشريع،
والتحذير من املفاسد.
6/9

ال مانع من الزيادة يف اجلواب عما ورد يف االستفتاء إذا اقتضى ذلك االحرتاز من

االشتباه ،أو أيضاً ح املقصود امللتبس بنظائره ،أو إذا كانت حاجة املستفيت قد تستدعي يف
املستقبل تلك اإلضافة.
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 . 10كتاب وثيقة )الفتوى(:
1/10

األصل صحة الفتوى بالنطق أو اإلشارة أو الفعل ولكن جيب كتابة الفتوى يف

أعمال املؤسسات لتكون مرجعاً وحجة .
2/10

ينبغي البدء بالبسملة ومحد اهلل تعاىل والصالة والسالم على رسوله ،واخلتم مبثل

ذلك ،أو بعبارة واهلل أعلم وحنو هذه العبارات لبيان انتهاء نصها.
3/10

ينبغي كتابة الفتوى خبط واضح ،أو طبعها وتصحيحها ،مع التوقيع على كل

صفحة منها وتأرخيها وختمها إن كان للمفيت أو للهيئة ختم معروف.
4/10

ينبغي الربط التام بني االستفتاء والفتوى واألوىل أن تتضمن الفتوى تلخيص

السؤال.
5/10

جيب يف حالة صدور الفتوى عن اهليئة املنوط هبا اإلفتاء يف املؤسسة تدوين

مضمون الفتوى يف حمضر اإلجتماع مع استيفاء النواحي اإلجرائية للمحضر.
 . 11الخطأ في الفتوى ،والرجوع عنها:
1/11

جيب على اهليئة الرجوع عن الفتوى إذا تبني خطأها من خالل إعادة النظر أو

عرضها على جهة أعلى وعلى اهليئة إعالم )املؤسسة ) وتصحيح احلكم واآلثار املرتتبة عليه،
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وعلى املؤسسة تصحيح العمل الذي مت على أساس الفتوى اخلاطئة وعدم العمل هبا مرة
أخرى.
1/11

للهيئة ابتداء ،أو بطلب من املؤسسة أن تعيد النظر يف فتوى سابقة ،ولو أدى

ذلك إىل اصدار فتوى جديدة خمالفة للفتوى السابقة ،وعلى املؤسسة اإللتزام بالفتوى
اجلديدة يف املستقبل ،مع املعاجلة املناسبة آلثار ومتعلقات الفتوى السابقة.
 .12آداب الفتوى (أخالقيات المفتين) :
 1/12وجوب الرتيث والتثبت حىت يتضح اجلواب وعدم التجرؤ على الفتوى.
 2/12جتنب اختالف الفتوى يف املوضوع الواحد واحلالة الواحدة تبعاً ملصدر االستفتاء
كائناً من كان .
 3/12عدم الفتوى يف حال اشتغال القلب والفكر حباجة متنع من صحة الفكر واستقامة
احلكم.
 4/12جيب كتمان أسرار املؤسسة والعاملني فيها مما تطلع عليه اهليئة ،وكذلك آليات
التطبيق الىت يتم إطالعهم عليها من املؤسسة مما يتجأوز بيان احلكم الشرعي على أصل
املبدأ إىل الوسائل الفنية واإلجراءات العملية للتطبيق .
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 . 13تاريخ إصدار المعيار :
صدر هذا املعيار بتاريخ  12مجاد األوىل  1427هـ املوافق  8حزيران (يونيو)  2006م.
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.2.6الملحق رقم 2
نموذج خريطة ذهنية لمهنة االستشارات الشرعية
المعامالت االقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المستشار الشرعي
أرءاء فتاوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطبيق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهج العمل

مهنة االستشارات
الشرعية

شركات االقتصاد
االسالمي

آراء فتاوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطبيق ــــــــــــــــــــ منهج العمل
المستشار الشرعي
تدقيق شرعي

إبداء رأي
ضوابط وأخالقيات

أساليب عمل

مرجعية شرعية

قواعد السلوك المهني
التقرير الشرعي
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.3.6الملحق رقم 3
شركة ..........لالستشارات الشرعية
نموذج خطة إستشارات شرعية (تدقيق شرعي)
لشركة ..........
الخطة الزمنية
خطة األسبوع  /الشهر  /ربع السنة
عن الفترة من ………… إلى …………
ـ فرع  ……………………… :ـ نوع التدقيق الشرعي (بالعينة/شاملة)
ـ قطاع  .……………………… :تاريخ البدء ىف التدقيق …… :
ـ إدارة .……………………… :ـ تاريخ االنتهاء من التدقيق………
موضوع التدقيق الشرعي

حجم

أسلوب

الفترة الزمنية

العينة

التدقيق

4 3 2 1

الشرعي
* العمليات
ـ
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إيضاحات

* االستثمار

* اخلدمات
* الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارات اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االسرتاتيجية
ـ
* أخرى
ـ
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.4.6الملحق رقم 4
شركة ................لالستشارات الشرعية
نموذج خطة تدقيق شرعي
لشركة ..........
خطة بحسب القطاعات
خطة تدقيق شرعي لقطاع
عن الفترة من ………… إلى …………
ـ فرع .……………………… :

ـ نوع التدقيق الشرعي

ـ إدارة  .……………………… :ـ تاريخ البدء ىف التدقيق :
ـ قسم  .……………………… :ـ تاريخ االنتهاء من التدقيق … :
موضوع التدقيق الشرعي

حجم

بالتفصيل

العينة

أسلوب
التدقيق

ـ
ـ
ـ
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الفترة الزمنية
4 3 2 1

إيضاحا
ت

ـ
ـ
ـ

إيضــان  :توضــع خطــة ســنوية لكــل قطــاع حيــث يوضــح هبــا نــوع الشــىء موضــوع التــدقيق
الشــرعي وحجــم العينــة وأســلوب التــدقيق الشــرعي وهكــذا يــتم تعـديل هــذا النمــوذج
حبسب كل قطاع أو جمال او ختصص معني أو فرع أو إدارة وهكذا.
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قائمة المصطلحات
المعنى باللغة االنكليزية

المعنى باللغة العربية

االختصار

Accounting and
Auditing
Organization for
Islamic Financial

هيئة احملاسبة واملراجعة
.للمؤسسات املالية اإلسالمية

AAOIFI

Institutions.
Islamic Financial

جملس اخلدمات املالية

Services Board.

.اإلسالمية

IFSB

Governance
Standards for

معايري الضبط للمؤسسات املالية

Islamic Financial

.اإلسالمية

GSIFIs

Institutions.
International
Islamic Fiqh

. جممع الفقه اإلسالمي الدويل

IIFA

.اجملمع الفقهي اإلسالمي

IFC

Academy.
Islamic Fiqh
Council.

205

المعنى باللغة االنكليزية

المعنى باللغة العربية

االختصار

Shari’a Standards
for Islamic

املعايري الشرعية للمؤسسات

Financial

. املالية اإلسالمية

SSIFIs

Institutions.
International
Federation for

.االحتاد الدويل للمحاسبني

IFAC

.معايري التدقيق الدولية

ISAs

.معايري احملاسبة املالية

FASs

Accountants.
Standards on
Auditing
International.
Financial
Accounting
Standards.
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السيرة الذاتية للباحث
االسم  :شهاب أمحد سعيد العزعزي  -تاريخ امليالد  1974 – 6 – 3 :م
احلالة اإلجتماعية

 :متزوج وأب خلمسة أوالد

املهنه

 :مستشار وخبري اقتصادي ومدرب عاملي

اللغات

 :االجادة التامة للغة العربية واللغة االجنليزية
Dr.Shehab.alazazi@gmail.com

Email:

 www.shehabalazazi.blogspot.com00905387764795 Turkey
الخبرات  :مدة اخلربة اإلدارية واملهنيه أكثر من عشرين عاماً من 1993م حىت اآلن.
 حالياً مدير عام ومالك شركة  Focus groupوسابقاً عدة شركات. مستشار وعضو مشارك مع ندوة الربكة ومع مؤسسة الفكر العريب . رئيس اإلحتاد العاملي للهيئات الشرعية واملركز العاملي لالقتصاد اإلسالمي. مدرب معتمد من مركز التعليم السريع – بريطانيا ىف مخسني دولة بالعامل. العمل مبنصب مدير ىف البنوك اإلسالميه الكثر من  12عاماً مت من خالهلا تقدمياالستثمارت وفق االقتصاد اإلسالمي ووضع املشاريع بالبنوك كمايلى:
 مدير عام مصرف البحرين الشامل من  2006/4/1حىت 2006/7/31م.207

 مستشار رئيس جملس إدارة بنك التضامن االسالمى الدوىل 2006/2005م. العمل لدى بنك ديب اإلسالمي ىف االدارة املالية واالدارة الشرعية من.2005/1999
 العمل لدى بنك سبأ اإلسالمي نائب مدير الفرع الرئيسي ومواقع إدارية خمتلفة98/1997م
 العمل لدى البنك الصناعي حماسب البنك واالستثمار يف مواقع إدارية خمتلفة 92م96/م.
 مستشار وخبري اقتصادي من عام 2010م حىت اآلن  :يتم من خالل ذلك تقدمياإلستشارات اإلقتصادية والشرعية واملالية واإلدارية وإعداد اخلطط االسرتاتيجية
وتطوير األعمال واملشاريع والربامت واقرتاح أفكار ومبادرات.
 شارك ىف عدة برامت تلفزيونية وإعالمية واملشاركة ىف مقاالت.▪ املشاركة مع وفد البنك االسالمى للتنمية اىل أذربيجان لدعم االستثمار.
▪ تقدمي اإلستشارات كمستشار للتمويل وللبنوك اإلسالمية وتطوير األعمال.
▪ العضويات توجد العديد منها مايلى:
 عضو مجعية املدربيني الدويل يف امريكا للمدربيني العامليني. عضو املنظمة العربية للعالقات العامة والدبلوماسية.208

 عضو اجملمع العريب للملكية الفكرية 2003م وعضو طالل أبو غزالة. المؤهالت العلمية  :درجة الدكتوراه ىف حماسبة البنوك االسالمية من بريطانيا –لندن 2005 -2003م.
 درجة املاجستري يف ادارة االعمال  MBAمن اجلامعة االمريكيه يف لندن2002/2001م.
 درجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة صنعاء 96/95 -م. حاصل على ترخيص تدريب معتمد من البورد االمريكي كمدرب عاملى. شهادة الثانوية العامة  92/91م  -من أوائل الدفعة.المؤلفات  :مت تأليف الكتب وطباعتها ومتوفره ىف االسواق منها مايلى :
 كتاب ادارة البنوك اإلسالمية – كتاب النظام احملاسىب للبنوك اإلسالمية مستقبل التنمية ىف اليمن  -دور تركيا ىف التنمية وفق رؤية 2023 كما توجد بعض الكتب حتت الطباعه وكتابة تقارير واملشاركة ىف املنتدياتالشهادات التقديرية  :حاصل على العديد من شهادات التقدير منها شهادة تقديرية من
غرفة جتارة وصناعة دىب وكلية الشريعة القانون جبامعة االمارت وغريها.
المهارات والقدرات  :التحليل والتنظيم وصياغة التقارير والعقود وإعداد اخلطط
االسرتاتيجية ومهارات التواصل وإقامة العالقات مع اجلهات ورجال األعمال.
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