
 
 

T.C. 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU ANABİLİM DALI 

İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSLAMÎ BANKACILIKTAKİ 

ŞER’Î RİSKLERİN YÖNETİMİ  

 
 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 

 

 

 

 

 

 

AHMED AHMED MOHAMMED ALANSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul 

  Aralık, 2019 



 

 
 

T.C. 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU ANABİLİM DALI 

İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

İSLAMÎ BANKACILIKTAKİ 

ŞER’Î RİSKLERİN YÖNETİMİ  

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

 

AHMED AHMED MOHAMMED ALANSI 

 

 

 

 

 

Danışman: 

 Dr. Suhel A. F. HAWAMDEH 

 

 

 

 

 

İSTANBUL 

Aralık, 2019 







 

iii 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 إهداء
 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ َوَستُ َردُّوَن  ِإََلٰ َعاِلِِ اْلَغْيِب )َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اَّلله

 .501َوالشهَهاَدِة فَ يُ نَ بِ ُئُكم ِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن(، سورة التوبة، 

أمي  إىل ،وإىل من جاعت لكي أشبع ،وإىل من بردت لكي أدفئ ،إىل من سهرت لكي أانم

 احلبيبة.

وإىل كل أفراد ، وإىل زاهرات قليب بنايت رمي وليان وراما وقمر ،رفيقة دريب زوجيت ندىإىل و 

ىل هؤالء مجيعا  يت، إخر جهدا  يف مساعدإىل كل أصدقائي، إىل كل من مل يد  و  ،عائليت

 .أهدي هذا البحث املتواضع

 الذي أسال هللا عز وجل أن جيد القبول والنجاح
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 شكر وتقدير
 

 ،وهددددددددادي ا نسددددددددانية ،م البشددددددددريةوالصددددددددالة والسددددددددالم علدددددددد  معل دددددددد ،احلمددددددددد ا ر  العدددددددداملن

 وعل  آله ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

ز التنفيدددددذ، إىل  أتوجددددده ابلشدددددكر انزيدددددل لكدددددل مدددددن سددددداهم يف إخدددددرا  هدددددذا البحدددددث إىل حي ددددد

 يف تعليمي وتوجيهي ومساعديت. كل من كان سببا  

ين واختص ددددددد ،أتقددددددددم شدددددددالا الشدددددددكر والعرفدددددددان واالحدددددددرتام والتقددددددددير ملدددددددن غمدددددددر  ابلف دددددددل

يل يف إمتددددددام رسدددددالة املاجسدددددتري، أسددددددتا ي  الدددددديت كاندددددت عدددددوان   ،ةمدددددبتوجيهاتددددده ونصدددددائحه القي  

كمدددددا وأشدددددكر أسددددداتذيت الكدددددرام يف قسدددددم االقتصددددداد س     هيل اةوام     دة، ومعلمدددددي الددددددكتور  

ا سدددددالمي يف جامعدددددة صدددددباح الدددددددين زعددددديم، وأتقددددددم ابلشددددددكر والتقددددددير إىل نندددددة املناقشددددددة 

  لهم بقبول مناقشة رساليت.لتف   

 عل كل ما قدمو  يف ميزان حسناهمسائال هللا املوَل أن جي
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 ÖZET 
İSLAMÎ BANKACILIKTAKİ ŞER’Î RİSKLERİN YÖNETİMİ 

 AHMED AHMED MOHAMMED ALANSI 

Yüksek lisans, İslam İktisadı ve Hkuku 

Tez danışmanı: Dr.Öğr. Üyesi Suhel A. F. HAWAMDEH 

Aralık – 2019, 82 + X sayfa 

 

Bu çalışmanın amacı, yasal riskleri, türlerini ve biçimlerini bilmek ve 

aynı zamanda yatırım için finansman ve form oluşturmada ve taklitten 

uzakta inovasyon ve özgünlük üzerinde çalışmak için meşru riskleri 

yönetme ve ölçme ilkelerinin pratik yönünü tanımlamaktır. 

Bu araştırmanın önemi, İslam bankacılığındaki hızlı gelişmenin ve 

geleneksel bankalardaki işlemlerle örtüşen ve benzerlik gösteren 

sözleşmelerin ve işlemlerin çeşitliliğinin ışığında ortaya çıkmaktadır. 

 Araştırma, araştırmanın konusu ile ilgili kısmi bilgileri, dört okuldaki 

referansların annesi olan orijinal kaynaklarından ve akademisyenlerin, 

geçmiş ve şimdinin sözlerini ve kaydettiğim bilginin doğruluğuna ve 

kesinliğine ulaştıklarından emin olduklarını kanıtlarken, orijinal 

kaynaklarından kısmi bilgi toplamada tümevarım yöntemini benimsedi. 

Arama .. Arama bir dizi sonuç ve öneri ile sona erer. 

 

Anahtar kelimeler: İslami bankalar, risk yönetimi, Şeriat riskleri, İslam 

ekonomisi 
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 ملخص الدراسة
  إدارة املخاطر الشرعية يف املصارف اإلسالمية

 العنسيأمحد أمحد حممد 
 ماجستري، االقتصاد ا سالمي

 إشراف الدكتور  سهيل ف ل احلوامدة
 صفحات X+  82، 2019 -كانون اث  

 
 وأنواعهايف التمويل ا سالمي،  الشرعية املخاطر معرفة هو الدراسة هذه من اهلدف

من ، الشرعية املخاطر وقياس إدارة ألسس العملي انانب عل  التعرفكذلك و  ،وأشكاهلا
 عن والبعيدة لالستثمار التمويل وصور العقود إنشاء يف واألصالة االبتكار عل  العملجل أ

 .التقليد
 العقود وتنوع ا سالمية، الصريفة يف السريع التطور يف ظل البحث هذا أمهية أتيتو

 .التقليدية البنوك يف املعامالت مع وتشابه تداخل فيها اليت واملعامالت،
 مبوضوع املتعلقة انزئية املعلومات مجع يف االستقرائي املنهجيف البحث  اعتمدت وقد 

 العلماء وأقوال األربعة، املذاهب يف املراجع أبمهات املتمثلة األصلية مصادرها من البحث
 حىت أدلتها من التأكد مع احلاضر، العصر يف الفقهية اجملامع اعتمدته وما ،وحديثا   قدميا  

، كما استخدمت املنهج البحث يف دونتها اليت املعلومات بدقة واليقن القناعة إىل توصلت
 .والتوصيات النتائج من مبجموعةالتحليلي يف حتليل املعلومات اليت قمت جبمعها، وانتهيت 

 قتصاداال ،املخاطر الشرعية ،إدارة املخاطر ا سالمية، املصارف :املفتاحية الكلمات
 .ا سالمي
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ABSTRACT 
THE MANAGEMENT OF ISLAMIC LEGAL RISKS IN ISLAMIC 

BANKING 

AHMED AHMED MOHAMMED ALANSI 

Master, İslamic Economy 

Supervisor : Dr. Suhel A. F. HAWAMDEH 

May – 2019, 82 + X Pages 

  

The aim of this study is to know the legal risks, in Islamic finace their 

types and forms, as well as to identify the practical side of the shariah 

principles of managing and measuring risks, in order to work on 

innovation and originality in creating contracts and forms of financing 

for investment and away from imitation. 

The importance of this research comes in the light of the rapid 

development in Islamic banking, and the diversity of contracts and 

transactions, which have overlapping and similarities with transactions in 

traditional banks. 

 The research adopted the inductive method in collecting partial 

information related to the subject of in the research from its original 

sources, which are the mothers of references in the four schools of 

jurisprdence, and the sayings of scholars, past and present, and what the 

juristic councils have adopted in the present era, while making sure of 

their evidence until they have reached the conviction and certainty of the 

accuracy of the information that I have recorded in the research. The 

research ends with a set of results and recommendations. 

Keywords: Islamic banks, risk management, Sharia risks, Islamic 

economics. 
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 اإلطار العام للدراسةالفصل األول: 
 مقدمة  1.1

سيدان  ،عل  معلم البشرية والسالم فيه والصالة مباركا  ا  كثري   محدا   ،احلمد ا ر  العاملن
 أما بعد ... ،حممد صل  هللا عليه وعل  آله وأصحابه الكرام

يف  ا  كبري   ا  قد قطعت شوط ،وبعد مرور أكثر من مخسة عقود ،ا سالميةإن الصناعة املالية 
يف كل من املصارف ا سالمية وشركات التأمن ا سالمية  ،أكثر اجملاالت االقتصادية

 وشركات االستثمارات واألسواق املالية وغريها.
املصارف عن  ،ومقاصدها ،وغاايهتا ،وأهدافها ،وختتلف املصارف ا سالمية يف طبيعتها

فاملصارف ا سالمية قاعدهتا األساسية هي التزامها ابل وابط الشرعية يف كافة  التقليدية،
معامالهتا املصرفية، واالستثمارية والتمويلية املقدمة للعمالء، وعدم استخدام الفائدة يف أي 

بتقدمي ف املصرف ا سالمي أبنه مؤسسة مالية تقوم عر  خذا  أو إعطاء ، وي  أمن معامالهتا 
ابستخدام أسلو   ،وافق مع أحكام الشريعة ا سالميةتاخلدمات املصرفية واالستثمارية مبا ي

واخلسائر، وال شك أن الدخول يف  الوساطة املالية القائم عل  أساس املشاركة يف األرابح
الكثري من املصاعب تواجه الصناعة املالية ا سالمية جعل هذا املعرتك االقتصادي قد 

وخماطر االئتمان، وخماطر السيولة  والعقبات واملخاطر، ومن هذه املخاطر خماطر السوق،
 املصارف ا سالميةاملصارف مشرتكة بن وغريها من املخاطر املالية، وهذه املخاطر 

: املخاطر هاومن ،غري أن هناك خماطر ال توجد يف املصارف التقليدية ،واملصارف التقليدية
وقد تؤدي هذه  ،نفرد هبا املصارف ا سالمية عن غريها من البنوك التقليديةواليت ت ،الشرعية

معها، املخاطر إىل ا ضرار بسمعة املصارف ا سالمية، وخسارة ثقة الناس واملتعاملن 
وهو ما جعل املصارف ا سالمية تنفرد مبفهوم جديد من املخاطر خسائر مالية،  الوقوع يفو 

ستوجب الوقوف مما ا ،أو املخاطر الشرعية ،ابل وابط الشرعية لتزامخماطر عدم اال :يسم 
السياسات وال وابط اليت حتمي وضع و  ،عل  هذه املخاطر من أجل عدم الوقوع فيها
 املؤسسات املالية ا سالمية من هذه املخاطر.
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 مشكلة الدراسة2.1 
البنوك بن يدية و بن البنوك التقل ا  منها ما يكون مشرتك ،ن املخاطر املصرفية كثريهإ

حسب طبيعة عمله، غري أن هناك خماطر معن بنك ب ا  كون خاصيا سالمية، ومنها ما 
 ةمجيع تعامالهتا موافقتكون ن أبحبكم التزامها  ،ختتا هبا البنوك ا سالمية عن غريها

اليت  لبنوكلشريعة ا سالمية، وهذه هي العالمة الفارقة بينها وبن البنوك التقليدية، فكان لل
 ابلشريعة ا سالمية أن تواجه خماطر عدة، ومن أهم هذه املخاطر املخاطر الشرعية. تلتزم

 إدارهتا؟  تتم فما هي تلك املخاطر الشرعية، وكيف
 كون موضوع دراستنا يف هذا البحث هو ا جابة عل  هذه األسئلة:يوعليه 
 ما هي املخاطر الشرعية؟ .1
 الشرعية؟ض للمخاطر ما هي أسبا  التعر   .2
 ة؟يهي إدارة املخاطر الشرع ما .7
  والتدقيق الشرعي؟ ،وهيئة الرقابة الشرعية ،هي العالقة بن إدارة املخاطر الشرعية ما .6

 البحث أمهية 1.1
، ع العقود واملعامالتوتنو   ،التطور السريع يف الصريفة ا سالميةهذا البحث من أتيت أمهية 

الفارق انوهري بن  غري أن ،املعامالت يف البنوك التقليديةمع به تشافيها تداخل و اليت 
املالية  هاملصارف التقليدية واملصارف ا سالمية هو أن األخري جيب أن تكون مجيع معامالت

فقد  ،وعليه إ ا حصل أي خلل أو حتايل يف العقود أو املعامالت ،موافقة للشريعة ا سالمية
ة علتزمة ابلشرياملوقد تساوت مع غريها من البنوك األخرى غري  ،لت من احلالل إىل احلرامحتو  

 ،الشرعيةالبحث عن أسبا  هذه املخاطر علينا ما  اا سالمية يف معامالهتا، فكان لز 
ا جراءات الالزمة يف هذا ووضع  ،ط من الوقوع فيهاحىت يتم التحو   ،وأنواعها اومعرفته
 .الصدد
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 :اختيار املوضوع ودوافعأسباب  1.4
كثرت البحوث يف خماطر فقد  ة حبثا  مستقال ، يفرد هلذه املخاطر الشرعقلة الدارسات اليت ت  
 اخيصفإنه عادة ما البنوك ا سالمية بشكل عام يف إدارة املخاطر أما  ،البنوك بشكل عام

ية هذه ماهال يتحدث عن مثال  ، فوال يتوسع فيه ،املخاطر الشرعية للبحث يفجزء بسيط 
 ا.هوكيفية مواجهت ،سباهباأو  ،املخاطرة

لنفسي للبحث يف انانب التقين أو العملي للسالمة يف عمل البنوك االرغبة الكبرية وامليل 
 ا سالمية.
  أهداف البحث 1.1
 هلا.امعرفة املخاطر الشرعية وأنواعها وأشك .1
 .الشرعيةسس إدارة وقياس املخاطر ف عل  انانب العملي ألالتعر   .2
 منها. العمل عل  تطوير سياسات وضوابط ملواجهة هذه املخاطر واحلد   .7
الستثمار والبعيدة لنشاء العقود وصور التمويل إ يفاالبتكار األصالة و عل  العمل  .6

 .عن التقليد
 الوصول إىل ا دارة الفعالة يف مواجهة املخاطر الشرعية. .6

 منهجية البحث 1.1
املعلومات انزئية املتعلقة وحتليل يف مجع واملنهج التحليلي لقد اعتمدت املنهج االستقرائي 

مبوضوع البحث من مصادرها األصلية املتمثلة أبمهات املراجع يف املذاهب األربعة، وأقوال 
، وما اعتمدته اجملامع الفقهية يف العصر احلاضر، مع التأكد من أدلتها وحديثا  ا  العلماء قدمي

 واليقن بدقة املعلومات اليت دونتها يف البحث.حىت توصلت إىل القناعة 
 الذي اتبعته يف إعداد هذا البحث فيما يلي:اإلجراءات يتلخص 

ليت ح للقارئ  ؛قبل بيان حكمهاا  دقيقا  قمت بتصوير املسألة املراد حبثها تصوير  -1
 املقصود من دراستها.

مع توثيق االتفاق من  ،أ كر حكمها بدليلها ،عليها ا  إ ا كانت املسألة متفق -2
 مصادره املعتربة.
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ا  آراء أهل العلم من القدام  مرفقفأقوم بذكر  ،لف فيهإ ا كانت املسألة مما اخت   -7
 مث أسرد آراء احملدثن من العلماء أبدلتهم وحججهم. ،أدلتهم وحججهم

 االهتمام بدراسة ما جد  من الق ااي مما له صلة مباشرة ابلبحث. -6
 ن سورها.ترقيم اآلايت وبيا -6
 .ختريج األحاديث من مصادرها -5
 توثيقها.و ختريج اآلاثر من مصادر  -2
 العناية بقواعد اللغة العربية وا مالء وعالمات الرتقيم. -8
 تباع الرسالة بقائمة املراجع.إ -9

 الدراسات السابقة 1.1
ي تبحث هالدارسات اليت تبحث يف إدارة املخاطر يف البنوك، و األحباث و توجد العديد من 

املخاطر املشرتكة بن البنوك التقليدية والبنوك كجه البنوك،  اأنواع املخاطر اليت تو  يف
 لبنوك ا سالمية مثل خماطر املشاركة وامل اربة، غري أنه الابا سالمية، أو املخاطر اخلاصة 

 ،األحباث ابختصار شديد هيف هذ إال أهنا   كرتحبث مستقل يف املخاطر الشرعية، يوجد 
 حقها يف البحث الدقيق وكيفية إدارهتا: عط تومل 

عدانن عبد هللا ، نظرية املخاطر يف االقتصاد اإلسالمي دراسة أتصيلية تطبيقية"أوال: 
، )املعهد 1حممد عوي ة، نظرية املخاطر يف االقتصاد ا سالمي دراسة أتصيلية تطبيقية، ط

 م(.2009العاملي للفكر ا سالمي، 
لصحة املعامالت  املخاطرة، وهل ميكن اعتبارها معيارا  شرعيا  وقد حتدث عن نظرية 

 .من املعامالت املالية ا سالمية ااملعاوضات واملشاركات وغريهو 
وقد خلصت هذه الدراسة إىل جتلية منطق التشريع الذي يقرر استحقاق الربح ابملخاطرة، 

ل املخاطرة، وهذا املنطق فتشريع ا سالم املايل يقيم تالزما  بن استحقاق الربح وحتم  
 التشريعي الذي يقوم عل  اعتبار املخاطرة أساسا  الستحقاق العائد اخلاص )الربح(.

وبن  ارتباطها مبقدار  ،عمل دراسة لكل املعامالت املالية واملصرفيةالباحث  نإوحيث 
لكنه مل يتطرق إىل  ،ومن أجل مشروعية املعاملة ،املخاطرة من أجل استحقاق الربح

 .إىل احلرام بسببها لاملعاملة من احلال هر  هذاملخالفات الشرعية اليت قد خت  
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حالة بنك  ،دراسة مقارنة بني البنوك التقليدية واإلسالمية :إدارة املخاطر البنكية"اثنيا:
البنكية إدارة املخاطر "نعيمة خ راوي،  الفالحة والتنمية الريفية وبنك الربكة اجلزائري

دراسة مقارنة بن البنوك التفيدية وا سالمية حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك الربكة 
 .2009 (رسالة ماجسيرت يف جامعة حممد خي ر)، "انزائري
ت الباحثة يف الفصل األول عن ا طار النظري للمخاطر وإدارهتا يف البنوك دثحيث حت

و كرت  ا،كلمت عن البنوك ا سالمية وإدارة املخاطر فيهالتقليدية، ويف الفصل الثا  ت
من تلك املخاطر خماطرة الثقة: وهي و كرت أنواع املخاطر اليت تواجه البنوك ا سالمية، 

عدم االلتزام الكامل للبنوك ا سالمية ابملتطلبات الشرعية ملختلف العقود نتيجة اليت حتدث 
أن أساس أعمال البنوك ا سالمية هو االلتزام ما و ال سين، لاملربمة بينها وبن املتعام

 .يةابلشريعة ا سالم
عبد الناصر برا  أبو شهد، إدارة املخاطر .إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية"اثلثا:  

 (.2017)األردن: دار النفائس،  1يف املصارف ا سالمية، ط
والفرق بن املخاطرة  ،واالقتصاديفها الشرعي يم الباحث عن املخاطرة وتعر حيث تكل  

تكلم عن أقسام املخاطر كما هي مصادر تلك املخاطر،   واملخاطرة والقمار، وما ،والغرر
 ابعتبارات خمتلفة منها:

 .ابعتبار العموم واخلصوص
 .ابعتبار مالزمتها للنشاط وعدمه

 .ابعتبار النشاط االستثماري املمارس
حيث اقرتح  ،ط هلاشرعية  دارة املخاطر املصرفية والتحو  أن هناك حتدايت بن  الباحث و 

ط اة يف الفقه ا سالمي اليت ميكن استخدامها لتحقيق قدر من التحو  بعض العقود املسم  
واليت ميكن أن جتعلها  ،مع إدخال بعض ا ي احات والتعديالت عليها ،لبعض املخاطر

 .ط من املخاطروهي التحو   ،تصادية املبتغاةدون تفويت وظيفتها االق ،لقبول فقهيا  اأقر  إىل 
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الكرمي  دعب التأصيل،إدارة املخاطر ابملؤسسات املالية اإلسالمية من اةلول إَل "رابعا:  
أمحد قندور، إدارة املخاطر ابملؤسسات املالية ا سالمية من احللول إىل التأصيل، حبث مقدم 
إىل )مؤمتر املصارف ا سالمية بن الواقع واملأمول( دائرة الشؤون ا سالمية والعمل اخلريي 

 .2009 –ديب –
ط وإدارة أدوات التحو   لتطوير املنتجات ا سالمية مبا فيها تنطريقاملؤلف أن هناك   كرو 

 -املخاطر ومها: 
فمن مزااي هذه الطريقة السهولة والسرعة يف تطوير  :احملاكاة للمنتجات غري ا سالمية -1

فهي  ،أما أهم السلبيات ،املنتج انديدكفال تتطلب انهد والوقت الكثري   ،املنتجات
من  ةوال قيمة اقتصادي ،اهلأن ال وابط الشرعية تصبح جمرد قيود شكلية ال حقيقة 

 .قيمة م افة ةوال حتقق أي ،أو أهنا قد تصبح عبئا  وعائقا  أمام املؤسسات املالية ،ورائها
كون املشاكل تف ،ن هذه املنتجات التقليدية تناسب الصناعة التقليديةإومن حيث 

 .ولكن حلها ال يتناسب مع البنوك ا سالمية ،تواجه البنوك ا سالميةنفسها 
والعمل عل  تصميم  ،: وهو البحث عن االحتياجات الفعلية للعمالءالة واالبتكاراألص -2

 وهذه املنتج يتطلب دراسة مستمرة. ماملنتجات املناسبة هل
يتميز هذا البحث أنه غط  جوانب نقا كثرية ترتبط مبوضوع املخاطر الشرعية مل تتناوله 

أو رسالة علمية  حبث-علميحسب -الدراسات السابقة، بل الالفت لالنتباه أنه ال يوجد 
 تناولت موضوع إدارة املخاطر الشرعية بشكل تفصيلي كما مت تناوله يف هذا البحث. 

من حيث  ،رتكيز عل  أنواع املخاطر الشرعيةلقام اب أنهالبحث  من أهم ما متيز به هذاف
أو ضعف  ،واليت قد تكون بسبب احملاكاة للمنتجات غري ا سالمية ،أسبا  تلك املخاطر

دة املركزية للمؤسسات املالية نعدام املرجعية املوح  اأو  ،النظام يف املصارف ا سالمية
 وغريها من األسبا . ،لبشريوقد تكون بسبب ضعف العنصر ا ،ا سالمية

من املخاطر املصرفية اليت تكون مرتبطة بطبيعة  هاوختلتف أنواع املخاطر الشرعية عن غري  
أي تكون متأصلة ال تنفك عنه، وكذلك أنواع املخاطر الداخلية اليت قد تكون بسب  ،العقد

بب عالقة البنك أو خماطر خارجية قد تكون بس ،الكوادر البشرية أو ضعف الرقابة الشرعية
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ولكن ال تتفق مع طبيعة  ،وتلك املعانات اليت يقوم هبا البنك ،ا سالمي والبنك املركزي
 .اخلصم ونسبة االحتياطي القانو ومن تلك املعانات إعادة سعر  ،عمل البنوك ا سالمية

حيث املقصود إبدارة املخاطر من الدراسة بدارسة إدارة املخاطر الشرعية مت قامت هذه 
املبكر والتحذير والتنبؤ من الوقوع يف خمالفة شرعية، وهذه الشرعية وأمهيتها أهنا تعترب ا نذار 

ن دور الرقابة الشرعية إحيث  ،أكرب ما مييز إدارة املخاطر الشرعية عن الرقابة الشرعية
يئة الشرعية، وتقوم إدارة ة عن اهلر عملها هو ا شراف ومتابعة تطبيق القرارات الصادو 

حتديد وقياس  ،ومن تلك املراحل ،عدة مراحليف عانة املخاطر الشرعية مباملخاطر الشرعية 
وبعد هذه املرحلة يتم مراقبة ورفع التقارير  ،وما هو األثر اليت قد ينتج عنها ،وحتليل املخاطر
ومن مث يتم البحث عن  ،خليةالداالرقابة الشرعية الرقابة كال  من املعنية من  إىل انهات 

، نهاعاثر الناجتة ، أو معانة اآلأو التخفيف منها ،أو إلغاء هذه املعاملة ،البدائلو احللول 
يتم مث  ،عنهاج توالفوائد اليت تن ،حتياط النقدي يف البنك املركزيومثال  لك مسألة اال

 لك الفوائد من هذه املصارف.تالتطهري من 
 ،والرقابة الشرعية ،من إدارة املخاطر الشرعية لعالقة الوثيقة بن كلاباراسة هتمت هذه الدوا

 مأماكل واحد منها حاجز ويعترب ل البعض يكم  منها  ن كال  إحيث  الداخليوالتدقيق 
 حتدث.قد املخالفات الشرعية اليت 

 هيكل البحث 1.1
 فصول 1تتكون الدراسة من 

 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة 
 : املخاطر يف البنوك: وفيه مبحثان:الثاينالفصل 

 تعريف ومفهوم املخاطرة، وفيه مطلبان: املبحث األول:
 تعريف اخلطر واملخاطرة لغة واصطالحا  املطلب األول: 
 مفهوم املخاطر املصرفية يف املصارف ا سالميةاملطلب الثا : 
 أنواع املخاطر املصرفية، وفيها مطلبان:املبحث الثا : 

 املخاطر املشرتكة بن املصارف التقليدية واملصارف ا سالميةاملطلب األول: 
 املخاطر اخلاصة ابلبنوك ا سالميةاملطلب الثا : 
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 : املخاطر الشرعية، وفيها ثالثة مباحث:الثالثالفصل 
 ، وفيه مطلبان:املبحث األول: مفهوم املخاطر الشرعية

 يف البنوك ا سالميةمفهوم املخاطر الشرعية املطلب األول: 
 الفرق بن األخطاء الشرعية واملخالفات الشرعيةاملطلب الثا : 

 املبحث الثا : أسبا  املخاطر الشرعية
 أنواع املخاطر الشرعية، وفيه ثالثة مطالب:املبحث الثالث: 

 املخاطر الشرعية املرتبطة بطبيعة العقد )املتأصلة(املطلب األول: 
 طر الشرعية الداخليةاملخااملطلب الثا : 
 املخاطر الشرعية اخلارجيةاملطلب الثالث: 

، وفيه أربعة الشرعية: مفهومها، أمهيتها، أهدافها، مراحلها: إدارة املخاطر الرابعالفصل 
 :باحثم

 ، وفيه مطلبان:مفهوم إدارة املخاطر املصرفية والشرعيةاملبحث األول: 
 املصرفيةتعريف إدارة املخاطر املطلب األول: 
 تعريف إدارة املخاطر الشرعيةاملطلب الثا : 
 أمهية إدارة املخاطر الشرعية:املبحث الثا : 
 أهداف إدارة املخاطر الشرعية املبحث الثالث:
 مراحل إدارة املخاطر الشرعيةاملبحث الرابع: 

 من املخاطر الشرعية، وفيه ثالثة مباحث: الفصل اخلامس: وسائل اةد  
 ول: وسائل عامة، وفيه أربعة مطالب:املبحث األ

 املطلب األول: العنصر البشري
 املطلب الثا : االستقاللية

 املطلب الثالث: اهلندسة املالية ا سالمية
 من املخاطر اخلارجية املطلب الرابع: احلد  

 املبحث الثا : الرقابة الشرعية، وفيه ثالثة مطالب:
 وأمهيتها تعريف الرقابة الشرعيةاملطلب األول: 
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 أنواع الرقابة الشرعيةاملطلب الثا : 
 العالقة بن الرقابة الشرعية وإدارة املخاطر الشرعيةاملطلب الثالث: 

 املبحث الثالث: التدقيق الشرعي، وفيه ثالثة مطالب:
 التدقيق الشرعي الداخلياملطلب األول: 
 التدقيق الشرعي اخلارجياملطلب الثا : 
 العالقة بن التدقيق الشرعي وإدارة املخاطر الشرعيةاملطلب الثالث: 

 الفصل السادس: النتائج والتوصيات 
 املصادر واملراجع 
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 املخاطر يف البنوكالفصل الثاين: 
 تعريف ومفهوم املخاطرة 1.1

 .اخلطر واملخاطرة لغة واصطالحا   تعريف 1.1.1
 :اخلطر لغةأوال : تعريف 

 لقد جاءت عدة معا  لغوية لتعريف اخلطر منها:
مددددددددع وجي  الددددددددرتاهن، يف  جدددددددداء مبعددددددددا الددددددددرتاهن، اخلطددددددددر: السددددددددبق الددددددددذي يرتامدددددددد  عليدددددددده -أ

 (1). وختاطروا عل  األمر: تراهنوا.أخطار
طدددددددر ف  هبدددددددا علددددددد  خَ شدددددددأ، وخددددددداطر بنفسددددددده: (2)ةَكدددددددلَ واخَلطَدددددددر: ا شدددددددراف علددددددد  هَ  - 

، وكددددددذلك إ  ا روندددددده انددددددد  خيطددددددرون حددددددول قائدددددددهم: ي  واننددددددد لددددددك. يٍددددددل م  لددددددك، أو نَ ه  
 .(3)احتشدوا يف احلر 

 .(4)اخَلَطر: ارتفاع املكانة واملنزلة واملال والشرف -ت
 اخلطر عند الفقهاء: ومصطلحاثنيا: مفهوم 

تعريف عقود املخاطرة: هي ما يرتدد بن الوجود والعدم، وحصول الربح أو عدمه، عن طريق 
 .(5)لكنه مشروط بشروط ،كالرهان والقمار، وحنومها  ظهور رقم معن مثال ،

فنا اخلطر أبنه احتمال وقوع اخلسارة، فمن الواضح حينئذ أن اخلطر غري مرغو  به يف إ ا عر  
ظ حفض املال للتلف وال ياع، وهو ينايف مقصد الشريعة من يالشريعة ا سالمية، ألنه تعر 

هل هناك أنواع من هذا اخلطر؟ أجا  عل  ، ولكن هل كل خطر حرام، أو (6)املال وتنميته
 التساؤل شيخ ا سالم ابن تيمية رمحة هللا عليه: واخلطر خطران:

                                                            
 .109، ص 6(  2000م )بريوت: دار الكتب العلمية ، 1، طواحمليط األعظم املرسي، سيده، احملكم (6)
 .267، ص 2006. مكتبة الشروق الدولية، 6، طاملعجم الوسيط  (2)

 .688، ص1)دار العلم للمالين(   مجهرة اللغة احلسن بن دريد، كتا  -
 .109، ص 6،  احملكم واحمليط األعظم، املرسي (3)
 .619، ص1(  2007)دار الكتب العلمية، 1، طكتا  العن مرتبا عل  حروف املعجماخلليل، الفراهيدي،  (4)
 .208ص– 19، جزء1990- 2ط. –الكويت  –دار  ات السالسل ، املوسوعة الفقهية  (5)
. )جدة، البنك ا سالمية للتنمية املعهد ا سالمي للبحوث 1ط التحوط يف التمويل ا سالمي،سامي، السويلم،  (6)

 .52( ص2002والتدريب،
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وهو مدن يشرتي السلعة يقصد أن يبيعها بربح وتوكل عل  هللا يف  لك، فهذا  خطر التجارة:
ال بد منه للتجارة، والتاجر يتوكل عل  هللا ويطلب منه أن أييت من يشرتي السلعة، وأن 

 يبيعها بربح، وإن كان قد خيسر أحياان ، فالتجارة ال تكون إال كذلك.
الناس ابلباطل، فهذا الذي حرمه هللا مثل بيع امليسر الذي يت من أكل مال  اخلطر الثاين:

 .(11)صالحها و  د  وبيع الثمار قبل ب   (10)، واملالقيح(9)، وحبل احللبة(8)املنابذةو ، (7)املالمسة
ر الفقهاء القدام  إىل معا اخلطر أو املخاطر ابملعا احلديث، ولكنهم تناولوا ما ش  مل ي  كما 

 -يفيد هذا املعا، ومن هذه املعا : 
 -الغرر: 

 -تعريف الغرر لغة: 
 .(12)هو التعر ض للهالك أو اخلطر

 -الغرر اصطالحا: 
  كر فقهاء املذاهب تعريفات للغرر متقاربه نسبيا  منها: 

، وهذا من التعاريف انامعة (14): الغرر: ما يكون مستور العاقبة(13)قال السرخسي احلنفي
 ال يعرف العاقبة. ما ملعا الغرر، وهو

ي يف كتابه معامل السنن يف تعريف الغرر: أصل الغرر هو ما ط و   (15)عند ا مام اخلطايبوجاء 
ه، أي ر  عنك علمه، وخف  عليك ابطنه وسر ه، وهو مأخو  من قولك طويت الثو  عل  غ  

                                                            
بيع املالمسة: هو أن يقول: إ ا ملست ثويب أو ملست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس املتاع من وراء  (7)

 الثو  وال ينظر إليه مث يوقع البيع عليه.
 ما معك وألقي إليك ما معي. بيع املنابذة: أن يقول: ألق إىل (8)
 .حبل احلبلة: يراد به ما يف بطون النوق من احلمل (9)
 .املالقيح: وما يف أصال  الفحول (10)
 .200، ص1(  1995. )الرايض، مكتبة الرشد، 1ط تفسري آايت أشكلت،أمحد، أبن تيمية،  (11)
 .215، ص17(  1926 العريب، ، )الكويت، الرتاثات  العروس من جوهر القاموسحممد، الزبيدي،  (12)
أمحد، عمر، - 22( ص1982)دمشق، دار الفكر ،1، طالقاموس الفقهي لغة واصطالحاسعدي، أبو جيب،  -

 .1505، ص 2(  2008)بريوت، عامل الكتب،  1، طمعجم اللغة العربية املعاصرة
زين الدين، -وهو حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي كان عاملا، وأصوليا ، ومناظرا  تويف يف حدود اخلمسمائة  (13)

 .(1992)دار القلم ،1ط ات  الرتاجم-قطلوبغا 
 .196ص 12ر املعرفة(   ، )بريوت، دااملبسوط مشس الدين، السرخسي، كتا  (14)



 

3 
 

، وكل بيع كان املقصود منه جمهوال  غري معلوم، ومعجوزا  عنه غري مقدور كسره األولعل   
و لك مثل أن يبيعه مسكا  يف املاء، أو طريا  يف اهلواء، أو لؤلؤة يف البحر، أو عليه فهو غرر، 

عبدا  آبقا ، أو مجال  شاردا ، أو ثواب  يف جرا  مل يره ومل ينشره، أو طعاما  يف بيت مل يفتحه، 
ولد، أو مثر شجرة مل تثمر، ويف حنوها من األمور اليت ال ت علم، وال يدري أو ولد هبيمة مل ت  

هل تكون أم ال، فإن البيع فيها مفسوخ، وإمنا هن  صل  هللا عليه وسلم عن هذه البيوع 
 .(16)حتصينا  لألموال أن ت يع، وقطعا  للخصومة والنزاع أن يقعا بن الناس فيها

 املقامرة أو اجملازفة:
 .(17)اجملازفة: املخاطرة، يقال: جازف بنفسه، إ ا خاطر هبا

 :واملقامرةالفرق بني اخلطر والغرر 
و لك من  ،قد يكون هناك شبه كبري بن اخلطر يف املنظور املايل والغرر يف املنظور الشرعي

 ثنن:ا وجهن-حثاالب ىكما ير -منها  ،عدة وجوه
أن الغرر إمنا هو خلل يف الصيغة التعاقدية يتولد عنه خماطرة، لكن املخاطر حبد  اهتا   -1

فهو أمر يتعلق ابملالبسات احمليطة  ،ابملفهوم املايلال تؤدي إىل فساد العقد. أما اخلطر 
تت حصول الغرض الذي يرمي إليه من واليت رمبا فو   ،ابلعمليات املرتتبة عل  العقد

 يتعرض هلذا اخلطر.
الغرر مفهوم ساكن، ولذلك إ ا انعقد العقد عل  غري غرر مل يدخله الغرر بعد  لك،  -2

فيفسد بعد أن كان عقدا   ،العقد دخله الغررفمثال  إ ا مات املدين فال يقال إن 
 ولذلك تزيد املخاطر بتغري الظروف. ،صحيحا ، بينما اخلطر مبعناه املايل مفهوم متحرك

 
 

                                                                                                                                                                         
اخلطايب أبو سليمان من ولد زيد بن اخلطا  قال السلفي  كر انم وهو أمحد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطا   (15)

كتا  الوايف الغفري والعدد الكثري أن امسه محد وهو الصوا  وعليه االعتماد و كره صالح الدين الصفدي، 
 .202( ص2000. )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب ،1ط–ابلوفيات 

، 7(  1977. )حلب، املطبعة العلمية،1ط رح سنن األمام أيب داود،السنن لألمام يف ش محد، اخلطايب، معامل (16)
 .88ص

 .86، ص27، ات  العروس من جوهر القاموسالزبيدي،  (17)
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 خلطر:اببعض القواعد الفقهية املتعلقة 
اق الربح، قستحاقد جاء يف الفقه ا سالمي ضبط العالقة بن املتعاقدين ما هو أساس ل

 هذه العالقة يف بعض القواعد الفقهية منها:وقد ضبط الفقهاء 
 ة األوَل: قاعدة اخلراج ابلضمان:القاعد

 الشيء له يف مقابل ال مان؛ ألنه لو تلف، فإن نفع  لكف ،ويقصد هبا أن من ي من شيئا  
فاملشرتي الذي له احلق يف رد  املبيع إىل البائع وأخذ  ؛كان ضمانه عليه، كان خراجه لهلدم ا  

ب مل يبينه البائع، يستحق منفعة املبيع قبل الرد ، وال جيب عليه رد ها إىل البائع؛ الثمن بعي
عل يف مقابل ال مان عليه فيما لو هلك املبيع وهو يف يده  .(18)ألهنا جت 

ومن جوامع الكلم، وهي نا احلديث النبوي  ،وتعترب هذه القاعدة من القواعد الكلية
وهو أن رجال  ابتاع عبدا ، فأقام عنده ما شاء هللا أن يقيم، مث وجد به  ،)اخلرا  ابل مان(

عيبا ، فخاصمه إىل رسول هللا صل  هللا عليه وسلم، فرد ه عليه، فقال الرجل: اي رسول هللا قد 
، وهذا دليل واضح (19)استعمل، أو استغل عبدي أو غالمي، فقال )اخلرا  ابل مان(

 .(20)ن أن يكون مبقابل ال مان، وهذا هو معا القاعدةوصريح عل  أن الربح ال بد م
 اثنيا : الضمان:

لغة: ضمن ضمنت الشيء ضماان : كفلت به، فأان ضامن وضمن. وضم نته الشيء ت مينا  
 .(21)فت منه عا، مثل غر مته. وكل شيء جعلته يف وعاء فقد ضم نته إايه

املراد ابل مان: هو و . (22)و عملاصطالحا: هو شغل الذمة مبا جيب الوفاء به من مال أ
، ويقصد ابل مان املؤونة كا نفاق عل  احليوان ومصاريف (23)ل تبعة اهلالك والتلفحتم  

                                                            
. )دمشق، مؤسسة 1، طالقواعد وال وابط الفقهية املؤثرة يف املعامالت املصرفية ا سالميةالقحطا ، فواز،  (18)

 .622، ص1(  2017الرسالة ،
وهو حديث 286ص 7610كتا  البيوع   7)صيدا، املكتبة العصرية(    سنن ايب داودسليمان، األزدي،  (19)

 .حسن
 –)دار أبن انوزي 1ط قاعدة القاعدة اخلرا  ابل مان وتطبيقاهتا يف املعامالت املاليةأنيس، منظور احلق،  (20)

 .215( ص2009
، 5(  1982. )بريوت، دار العلم: الرابعة 6، طعربيةات  اللغة وصحاح ال إمساعيل، الفارايب، الصحاح (21)

  .2166ص
 .10( ص2000)القاهرة، دار الفكر العريب،  ال مان يف الفقه ا سالميعل ، اخلفيف،  (22)
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وي فهم منها أنه من ي من شيئا  لو تلف ينتفع به يف مقابلة ال مان. مثال  لو رد  العمارة، 
وكان قد استعمله مدة، ال تلزمه أجرته؛ ألنه لو كان قد تلف  ،املشرتي حيواان  شيار العيب

وكما شرحها الشيخ مصطف  الزرقا: أن استحقاق اخلرا   (24)يف يده قبل الرد  لكان من ماله.
تها يستحقها من يكون هو سببه حتم ل ال مان، أي حتمل تبعة اهلالك، فمنافع الشيء وغل  

ل ك، فيكون استحقاق الثمرة يف مقابل حتم  ل خلسارة هالك  لك الشيء لو هلاملتحم  
 ةدقيقالس يقاياملاملالية و . ومن هنا نعرف أمهية هذه القاعدة يف أغلب املعامالت (25)اخلسارة

 هلا.
 -الُغرم ابلغُنم: -القاعدة الثانية: 
 تعريفات القاعدة:

 .(26): ما يلزم أداؤه ودفعه، والغنم هو الفوز ابلشيءم لغةر الغ
 الشرع: أطلقت عليه عدة معان: الغرم عند أهل

 .(27)النقا أو النقصان، و العطب، والتلف، والذها 
 .(28): له عدة معان منها: النماء والزايدة والغلة وسائر املنافعاصطالحا  

دددددد ل ضددددددرره، فددددددر   املددددددال خيددددددتا ابلغ ددددددنم وال وعليدددددده مددددددن ينددددددال شدددددديئا  جيددددددب عليدددددده أن يتحم 
ددددديشددددداركه فيددددده أحدددددد، وكدددددذلك يتحمدددددل الغ دددددرم وال  كدددددان املالدددددك أل معددددده أحدددددد، سدددددواء  يتحم 

فددددردا  أو مجاعددددة، فمددددثال : أحددددد الشددددركاء يف املددددال يلزمدددده مددددن اخلسددددارة بنسددددبة مالدددده مددددن املددددال 
. وعليددددده  دددددد أن هنددددداك تكدددددامال  بدددددن القاعددددددتن، اخلدددددرا  املشدددددرتك، كمدددددا أيخدددددذ مدددددن الدددددربح

الغلددددددددة اسددددددددتحق اخلددددددددرا  والفائدددددددددة و  إ ا ابل ددددددددمان، والغددددددددنم ابلغددددددددرم؛ حيددددددددث إن الشددددددددخا
بسددددبب ضددددمانه، فإندددده يف مقابددددل هددددذا اخلددددرا  والغلددددة جيددددب عليدددده أن يتحمددددل مددددا قددددد يصدددديبه 

 بن احلقوق والواجبات.املساواة و  العدالةمن الغرم واخلسارة مقابل  لك، وهذا من 

                                                                                                                                                                         
 .222القاعدة اخلرا  ابل مان وتطبيقاهتا يف املعامالت املالية، صمنظور احلق،  (23)
 .88، ص1(  2007)الرايض، دار عامل الكتا ،  األحكامدرر احلكام شرح جملة حيدر،  علي، (24)
 .1072ص 2 –( 2006. )دمشق، دار القلم، 2ط الفقهي العام مصطف ، الزرقا، املدخل (25)

 .1626( ص1985)بريوت، مؤسسة الرسالة ، القاموس احمليطحممد، الفريوز آابدي،  70
 .229 ملعامالت املالية، صالقاعدة اخلرا  ابل مان وتطبيقاهتا يف امنظور احلق،  (27)
 .517-512، ص1،  وال وابط الفقهية املؤثرة يف املعامالت املصرفية ا سالمية القحطا ، القواعد (28)
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 القاعدة الثالثة: قاعدة األجر والضمان ال جيتمعان:
احلالدددددة الددددديت جيدددددب فيهدددددا ال دددددمان، فهدددددم منهدددددا أنددددده ال جتدددددب األجدددددرة يف شدددددرح القاعددددددة: وي  

ال ي ددددددمن سددددددوى األجددددددرة، وإ ا  يعددددددين: أن ا نسددددددان إ ا اسددددددتأجر دابددددددة وهلكددددددت بددددددال تعددددددد ٍ 
لدددددة ، وتعدددددد  هدددددذا القاعددددددة مكم  (29)غصدددددب دابدددددة فهلكدددددت ي دددددمن قيمتهدددددا، وال أجدددددرة عليددددده

لقاعددددددة اخلدددددرا  ابل دددددمان؛ و لدددددك أنددددده ملدددددا اسدددددتحق اخلدددددرا  مقابدددددل ال دددددمان، فإنددددده مقابدددددل 
 .ل أي خسارة أو تلفهذا يتحم

ونكتفددددي هبددددذا القدددددر مددددن القواعددددد رغددددم وجددددود قواعددددد أخددددرى قددددد تكددددون يف املعددددا  نفسددددها 
فقدددددددد أو قريبدددددددا  منهدددددددا، ومدددددددن هندددددددا تظهدددددددر العالقدددددددة بدددددددن القواعدددددددد الفقهيدددددددة وبدددددددن املخددددددداطر، 

هلدددددا واالسدددددتعداد هلدددددا مدددددن أسدددددبا  الدددددربح والغدددددنم، والفقددددده املدددددايل  املخددددداطرة والتعدددددر ض تعلدددددج  
 تالزمددددددا  شددددددرعيا  يقددددددوم علدددددد  مبدددددددأ العدددددددل، فدددددداخلرا  ابل ددددددمان، والغددددددرم ابلغددددددنم، فهددددددويقدددددديم 
أبهندددددددا انهدددددددة  اهتدددددددا امللتزمدددددددة  ،د بشدددددددكل من دددددددبط انهدددددددة املسدددددددتحقة للخدددددددرا حيدددددددد   بدددددددذلك

ابل ددددددددمان، وهددددددددذا مددددددددن التصددددددددرفات املشددددددددروعة، فددددددددا ا طددددددددرأ عليهددددددددا طددددددددارئ أخرجهددددددددا مددددددددن 
دة أخددددددرى هددددددي قاعدددددددة )األجددددددر مشددددددروعيتها: كالتعدددددددي أو الغصددددددب فإهنددددددا تصددددددري إىل قاعدددددد

وال ددددددمان ال جيتمعددددددان(، ومعددددددا  لدددددددك هددددددو عدددددددم اجتمددددددداع مغددددددرمن يف جهددددددة، ومغنمدددددددن 
 .(30)يف انهة األخرى

 اثلثا : مفهوم اخلطر عند االقتصاديني:
 :(31)قد اختلف االقتصاديون يف تعريف اخلطر إىل أكثر من تعريفل
  هو عدم التأكد من وقوع خسارة معينة. -1
يقدددددوم هدددددذا التعريدددددف علددددد  االحتماليدددددة، واالحتماليدددددة تعبدددددري و نددددده احتمدددددال وقدددددوع خسدددددارة، إ -2

(، فدددددإ ا كدددددان احتمدددددال اخلطدددددر   صدددددفرا ، فهدددددذا يعدددددين 1رايضدددددي تدددددرتاوح قيمتددددده مدددددن )صدددددفر ،
فهددددددذا يعددددددين أن  1أن هددددددذا اخلطددددددر مسددددددتحيل احلدددددددوث، وإ ا كانددددددت درجددددددة االحتماليددددددة  

                                                            
 .89، ص1،  احلكام شرح جملة األحكام درر حيدر، (29)
 .58، صنظرية املخاطرة يف االقتصاد ا سالميعري ة،   (30)
( 2015. )عمان، دار املسرية، 2، طإدارة املخاطر نوري، شقريي، حممود إبراهيم، وسيم احلداد، سوازن  يب،  (31)

 .26ص
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ة االحتماليدددددة أكدددددرب مدددددن الصدددددفر وأقددددددل هدددددذا اخلطدددددر مؤكدددددد احلددددددوث، أمدددددا إ ا كاندددددت درجددددد
 .من الواحد، فهذا يعين أن اخلطر حمتمل احلدوث

 :يف املصارف التقليدية رابعا : مفهوم املخاطر املصرفية
عر فت ننة التنظيم املصريف املنبثقة عن هيئة قطاع املصارف يف الوالايت املتحدة األمريكية 

مباشر من خالل خسائر يف نتائج األعمال أو املخاطر أبهنا )احتمال اخلسارة إما بشكل 
يف رأس املال، أو بشكل غري مباشر من خالل وجود قيود حتد  من قدرة املصرف عل  حتقيق 

القيود تؤدي إىل إضعاف قدرة املصرف عل  االستمرار يف  هأهدافه وغاايته، حيث إن هذ
تغالل الفرص املتاحة يف تقدمي أعماله وممارسة نشاطاته من جهة، وحتد  من قدرته عل  اس

 .(32)أخرى(من جهة العمل املصريف بيئة 
ض البنك إىل خسائر غري متوقعة خر تعرف املخاطر البنكية أبهنا احتمال تعر  آويف تعريف 

أي أن هذا التعريف يشري إىل  ،وغري خمططة و أو تذبذ  العائد املتوقع من استثمار معن
وجهة نظر املدققن الداخلين واملدراء للتعبري عن قلقهم إزاء اآلاثر السلبية النامجة عن 

وهلا القدرة يف التأثري عل  حتقيق أهداف البنك وتنفيذ  ،أحداث مستقبلية حمتملة الوقوع
 .(33)اسرتاتيجياته بنجاح

هي احتمالية اخلطر  ، املخاطر املصرفية التقليديةومن خالل هذا يتبن أن املعيار األساس يف
 ،قد يؤدي إىل خسارة البنك يف نشاطه وتقدمي خدماته ،أو توقع خطر مباشر أو غري مباشر

 نوعية هذا اخلطر. عنالنظر  بغض  
 :مفهوم املخاطر املصرفية يف املصارف اإلسالمية 1.1.1

إن مفهوم اخلطر يف البنوك ا سالمية قد يشبه اخلطر يف البنوك التقليدية يف أوجه وخيتلف 
حيث إن العدل املقصود يف الشريعة ا سالمية من وراء كل معاملة لتكون  .ىخر أمن أوجه 

قواعد الفقهية لل املخاطر اليت قد تكون يف تلك املعاملة تطبيقا  ليقت ي حتم   ،جائزه شرعيا  
 اخلرا  ابل مان السابق  كرها. ،ابلغنم الغرم

                                                            
. )عمان، دار 1، طاملخاطر االئتمانية يف املصارف ا سالمية دراسة حتليلية بورقبة، شوقي، هاجر زرارقي، إدارة (32)

 .96( ص2016النفائس، 
حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي -املخاطر التشغيليدددددددة عل  البيئة الرقابية والتدقيق الداخلي أثر إدارةمحاد،  صاحل، (33)

 .6( ص2002الدويل السنوي السابع إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة )األردن 
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املتتبع ألصول الشريعة ا سالمية يالحظ أهنا تقوم عل  مبدأ العدل واملساواة يف احلقوق ف
ف اتم توزيع املخاطر عل  مجيع أطر فيوالواجبات، حبيث ال ظلم لطرف من الطرف اآلخر، 

ر بعمله، كما وصاحب العمل خماط   ،ر برأس مالهالعقد، فقد يكون صاحب رأس املال خماط  
يف عقد امل اربة، فال يصح أن خياطر صاحب العمل بعمله وكذلك ي من رأس املال 

ولكن ابلشكل املسموح  ،ط هلذا اخلطرغري أنه ال مينع من التحو  لصاحبه؛ ملا فيه من ظلم، 
 .مثل ال ماانت أو الشروط اليت تقلل من املخاطر ،به شرعا  

ده العالقة ن الذي تول  وم الفقهي هو املتعلق ابلعقد، ويشري إىل عدم التيق  واخلطر يف املفه
التعاقدية. فالعقود يف الشريعة ا سالمية جيب أن تكون واضحة يف بيان احلقوق وااللتزامات 

دة منها، فإ ا شاهبا الغموض أو عدم الوضوح انقلبت إىل عقود خطرة، بصرف النظر املتول  
دخل مفهوم اخلطر يف يهذا ال مثل فإن  ،احمليطة ابملتعاقدينعن الظروف اخلارجية 

 .(34)الدراسات املالية
هناك خماطر إجيابية وخماطر سلبية، قال فوعليه وجب التنبيه إىل وجود فرق بن املخاطر، 

)واملخاطرة خماطراتن: خماطرة التجارة. وهو أن : يف تقسيم أنواع املخاطرة (35)ا مام ابن القيم
السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل عل  هللا يف  لك، واخلطر الثا : امليسر الذي يشرتي 

يت من أكل املال ابلباطل، فهذا الذي حرمه هللا تعاىل ورسوله مثل بيع املالمسة واملنابذة، 
وحبل احلبلة واملالقيح وامل امن، وبيع الثمار قبل بدو   صالحها، ومن هذا النوع يكون 

قمر اآلخر، وظلمه، ويتظلم أحدمها من اآلخر، شالف التاجر الذي قد اشرتى  أحدمها قد
السلعة، مث بعد هذا نقا سعرها، فهذا من هللا سبحانه ليس ألحد فيه حيلة، وال يتظلم 
مثل هذا من البائع، .....فإ ا اشرتى التاجر السلعة، وصارت عنده ملكا  وقب ا ، فحينئذ 

 .(36)بيع التجارة كما أحله هللا تعاىل(دخل يف خطر التجارة، وابع 

                                                            
صادية )دراسات اقت املخاطر االئتمانية يف التمويل املصريف ا سالمي دارسة فقهية اقتصاديةحممد، القري،  (34)

 .18، ص2-1العددان  9(   2002إسالمية،
أبن القيم انوزية هو األمام احملدث املفسر الفقيه مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي  (35)

 .هجرية(261توىف- 591)ولد 
، 6(  1998سالة ،)بريوت، لبنان، مؤسسة الر  7ابد، طزاد املعاد يف هدي خري العابن القيم، انوزية،   (36)

 .227ص
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لنظر إىل اخلطر اب وهذا من الفروق انوهرية اليت متي ز املصارف ا سالمية عن غريها
ل هذه املخاطر شرط ضروري للسالمة واملخاطرة، من حيث إن هذا اخلطر واالستعداد لتحم  

حيث  ،مثل القمار وامليسرالشرعية، وعليه يتبن  الفرق انوهري بن املخاطر غري املشروعة 
حيث يتحمل املخاطرة طرف واحد من املتعاقدين، واليت أصال  ت با  ،ينتفي منها مبدأ العدل

عل  احلظوظ، وبن املخاطرة املشروعة اليت تقوم عل  مبدأ العدل بن طريف العقد بن حتمل 
 و املشاركة يف الغنم والغرم وبن اخلرا  وال مان.أاملخاطرة 
 ام املبحث:ويف خت

ل االستعداد لتحم   يعل  النحو التايل )ه ةف املخاطرة يف املصارف ا سالميميكن أن نعر  
املشروعة اليت تقوم عل  إضافة  القيام ابألعمال االستثمارية عنداملخاطر اليت تكون 

اقتصاديه بن صاحب الرأس املال املخاطر وبن العامل املخاطر( وكما يقصد بنظرية املخاطر 
يف االقتصاد ا سالمي: أن املقر رات الشرعية بشكل عام، وأصول النظام االقتصادي يف 
ا سالم عل  وجه التخصيا تقيم تالزما  منطقيا  بن العمل وانزاء، وبن احلقوق 

 .(37)وااللتزامات، وبن املغامن واملغارم، وبن االستثمار عل  خمتلف أشكاله ونتائجه
عل  هو التعريف الذي مجع تعريف املخاطر يف االقتصاد ا سالمي وهذا التعريف قد يكون 

هناك توازن يكون ث يحب يف حال طلب الربح، استعداد لتحمل املخاطر يوجدأنه جيب أن 
 االلتزامات، وبن املغامن واملغارم.و بن احلقوق 

 أنواع املخاطر املصرفية  1.1
التطورات واملنافسة فيما بينها، مما أدى إىل لقد شهدت البنوك يف الفرتة األخرية الكثري من 

املخاطر فيها يف شىت اجملاالت، كذلك األزمات املالية اليت عصفت ابلنظام  أنواع زايدة
والذي أدى إىل خسارة  م 1929 الكساد الكبري يف الوالايت املتحدة سنة ثلاالقتصادي م

 كبرية يف القطاع املايل.
سوف نبحث يف أنواع تلك املخاطر، حيث إنه توجد من خالل دراستنا يف هذا املبحث 

خماطرة مشرتكة بن املصارف التقليدية واملصارف ا سالمية، وهناك خماطر خاصة ابلبنوك 

                                                            
 .66، صنظرية املخاطر يف االقتصاد ا سالمي دارسة أتصيلية تطبيقيةعوي ة،  (37)
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ا سالمية، و لك بسبب طبيعة عملها وارتباطها ابلشريعة ا سالمية، وعليه فسوف نبحث 
  .أوال  يف املخاطر املشرتكة بينهما

 شرتكة بني املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية املخاطر امل 1.1.1
هناك نقاط كثرية مشرتكة بن البنوك التقليدية والبنوك ا سالمية يف املخاطر، مثل املخاطر 

 يف قيمة العملة، وغريه من املخاطر األخرى، وهذه تغري  الاالئتمانية، وخماطر السوق، وخماطر 
اخلطر، مث تقدير حجم اخلسارة احملتملة يف حال يتم مواجهتها من خالل معرفة مصدر 

 .(38)، ومن مث اختيار الوسيلة املناسبة ملواجهة هذا اخلطرهعو وق
في فغري أن هناك بعض املخاطر يف البنوك ا سالمية ختتلف عما يف البنوك التقليدية، 
حتو ل املصارف ا سالمية خماطر قد ال تسبب خسارة البنك يف األرابح فقط، ولكنها قد 

وهذه تعترب من أكرب الفروق  ،وهي املخاطر الشرعية ،هذه املعاملة من ا ابحة إىل احلرمة
 .انوهرية بن البنوك ا سالمية والبنوك التقليدية

 من أهم املخاطر املشرتكة بني املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية ما يلي:
 املخاطر االسرتاتيجية: أوال :

االسرتاتيجية هي تلك املخاطر اليت تنشأ نتيجة لغيا  ختطيط اسرتاتيجي يف البنك، املخاطر 
ك لنفسه لتحقيق أهدافه يف األجلن نواالسرتاتيجية هي املسار الرئيسي الذي يتخذه الب

وظروف املنافسن عل  حتليل القوة القصري والطويل، يف ضوء الظروف البيئية العامة 
 .(39)الذاتية

 خاطر االئتمانية: اثنيا: امل 
كال  من املصارف التقليدية واملصارف   جهاتعد  املخاطر االئتمانية من أهم املخاطر اليت تو 

ا سالمية عل  حد سواء، ويكون خطر االئتمان هو املتغري األساس املؤثر يف صايف الدخل 
ل حيث متث  ، (40)والقيمة السوقية حلقوق امللكية الناجتة عن عدم السداد أو أتجيل السداد

يصعب عل   إ  ،ذا النوع من املخاطرصعب التنبؤ هبالمن . و القروض أكرب قدر من املخاطر
                                                            

 (.2015: 26،22) إدارة املخاطر خرون،آشقريي، و  (38)
سكندرية، منشأة املعارف . )ا 2ط قياس وإدارة املخاطر ابلبنوك منهج عملي وتطبيق عمليمسري، اخلطيب،  (39)

،2008 )175. 
 .21( ص 2017. )عمان، األردن، دار الفكر،1ط إدارة وحتليل االئتمان وخماطرة،حممد، عثمان،   (40)
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يم هذه املخاطر إىل معرفة احتمالية وقوعها من عدمه، وميكن تقسو  البنك حتديد األخطار
 عدة أقسام:

 :(41)وتشمل املخاطر املتعلقة ابملقرتض: -أ
 مع املصرف. هالسمعة الشخصية وفقد العميل ألهليته الستمرار تعامل خماطر -1
 خماطر تدهور املركز املايل للعميل وإفالسه. -2
 خماطر حرص العميل عل  الوفاء ابلتزامات جتاه الغري عل  حسا  املصرف. -7
 .من البنك خماطر تراجع الكفاءة ا دارية والفنية للعميل يف إدارة نشاطه املمول -6
 خللل يف السياسات وأساليب ا نتا . ،قدرة ا نتاجيةخماطر امل -6

 املخاطر املتعلقة ابلقطاع الذي يعمل فيه املقرتض:   - 
والظروف  ،وتتصل هذه املخاطر عادة بطبيعة النشاط االقتصادي الذي يعمل فيه املقرتض

املقرتض  هي الظروف احمليطة هبذا وما ،مقارنة بن القطاعات املختلفة ،ا نتاجية والتسويقية
 يف التعرض للخسارة. ا  من املخاطر اليت قد تكون سبب

  املخاطر املتعلقة ابلعملية املطلو  متويلها: - 
وختتلف درجة هذه املخاطر من عملية إىل أخرى، و لك يف ضوء الظروف احمليطة ابالئتمان 

والتطورات املستقبلية، فمثال  خماطر ا قراض ب مان أوراق  ،مةوال ماانت املقد   ،املطلو 
جتارية ختتلف عن خماطر ا قراض ب مان رهن عقاري، كما أن ا قراض للمقاولن ترتبط 

 .(42)بكفاءة املقاول وخربته ومالءته وإدارته هخماطر 
 اثلثا : خماطر السيولة: 

املالية املرتتبة عليه عند االستحقاق  وهي عدم قدرة البنك عل  مواجهة الدفعات وااللتزامات
ها من خالل بيع األصول أو احلصول عل  قروض )ودائع جديدة( أو سد   ،بتكلفة معقولة
 .(43)بكلفة أعل 

 
 

                                                            
 .97املرجع السابق ص (41)
 .(2015: 96) إدارة املخاطر شقريي، واخرون، (42)
 .219 ،إدارة وحتليل االئتمان وخماطرهعثمان،  (43)
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 رابعا : خماطر السوق: 
وهي املخاطر اليت تنتج عن حركة اجتاهات الصعود والنزول اليت تطرأ عل  األسواق لعوامل 

 :، ويندر  حتت هذه املخاطر ثالثة أنواع وهي(44)أو سياسيةاقتصادية أو اجتماعيه 
 خماطر أسعار الفائدة:  -5

والقيمة  ،األساسي يف صايف دخل فائدة البنكري التغتشري خماطر معدل الفائدة إىل 
ابملقارنة مع التغريات اليت حتدث يف معدالت الفائدة  ،السوقية حلقوق امللكية

. ومبا أن البنوك ا سالمية ال تتعامل مع الفائدة بسبب حرمتها شرعا ، فهي (45)السوقية
ال تتأثر أتثريا  مباشر هبذه املخاطرة، ولكنها قد تتأثر أتثريا  غري مباشر هبذه املخاطر، 

ؤشر الليبور الذي تستخدمه عادة كسعر مب ترتبطو لك ألن بعض البنوك ا سالمية 
 .(46)املالية املختلفة أبسعار الفائدة مرجعي لتحديد أسعار أدواهتا

 خماطر التسعري:  -1
والتغريات يف بنود  ،تنشأ هذه املخاطر من فرق التوقيت بن التغريات يف التدفق النقدي

املوجودات واملطلوابت واألرقام خار  امليزانية. عل  سبيل املثال، متويل أوراق مالية 
ختل ف خماطر إعادة التسعري، وإ ا تغري طويلة األجل من ودائع قصرية األجل ميكن أن 

سعر الفائدة فإن تكلفة الودائع سوف تتغري بسرعة أسرع من العائد عل  األوراق 
 .(47)املالية

 خماطر أسعار الصرف: -1
وهي تنشأ نتيجة التعامل ابلعمالت األجنبية، وحدوث تذبذ  يف أسعار العمالت اليت 

املسعرة ابلعمالت األجنبية واألنشطة خار  يكون هلا أتثري يف األصول وااللتزامات 
 ، وأسبا  التعامل ابلعمالت األجنبية عدة منها:(48)امليزانية

                                                            
 .5، صالبيئة الرقابية والتدقيق الداخليأثر إدارة املخاطر التشغيليدددددددة عل   محاد، (44)
 .221إدارة وحتليل االئتمان وخماطره،عثمان،  (45)
 .108، صاملخاطر االئتمانية يف املصارف ا سالمية دراسة حتليلية بورقبة، شوقي، هاجر زرارقي، إدارة (46)
. )معهد السياسات 2، طأطر أساسية ومعاصرة يف الرقابة عل  البنوك وإدارة املخاطر الكراسنة، إبراهيم، (47)

 .75( ص2010صندوق النقد العريب، -االقتصادية
 .121، صاملخاطر االئتمانية يف املصارف ا سالمية دراسة حتليلية بورقبة، شوقي، هاجر زرارقي، إدارة (48)
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وتت من السفر، شراء األسهم والسندات األجنبية، بيع مصنع  أسبا  جتارية: -أ
 إىل شركة يف دولة أخرى، املبالغ اليت يتم استالمها مقابل التصدير.

يتم استثمار املبالغ الفائ ة عن احلاجة يف  االستثمارات قصرية األجل: - 
 تحرك االستثمارات عرب احلدود ومن عملة ألخرى.تحيث  ؛األسواق املالية

إ ا كان املستثمرون يبحثون عن عائد مرتفع يف اخلار  بدون النظر  امل اربة: -ت
 .(49)إىل خماطر التغري يف أسعار الصرف، فإهنم يلجؤون إىل امل اربة

 ا : املخاطر التشغيلية: مساخ
وهي خماطر التعرض للخسائر اليت تنتج عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية والعنصر 

 .(50)البشري، واألنظمة واألحداث اخلارجية
التعريف والذي هو تعريف ننة ابزل، يتبن لنا أن هناك ثالثة أسبا  هلذه هذ من خالل و 

 املخاطر وهي:
وهي اخلسائر الناجتة عن املعانة اخلاطئة لعمليات حساابت العمليات الداخلية:  -1

العمالء وعمليات الصرف اليومية، وال عف يف أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، 
 وا خفاق يف تنفيذ املعامالت وإدارة العمليات.

كوادر وهي املخاطر اليت يتسبب هبا املوظفون نتيجة لنقا الالعنصر البشري:  -2
واخلربات، كما تشمل األفعال اليت يكون القصد منها الغش أو إساءة استعمال 

 أو التحايل يف استعمال القوانن واللوائح التنظيمية للمصرف. ،املمتلكات
وهي اخلسائر الناشئة عن أعمال طرف اثلث، مبا األحداث املتعلقة ابلبيئة اخلارجية:  -7

مثل السرقة  ،تصيب املمتلكات واألصولوأي أضرار  ،يشمل االحتيال اخلارجي
 .(51)والكوارث الطبيعية، والقرصنة اليت قد تؤدي إىل تدمري احلواسيب وسرقة البياانت

 
 
 

                                                            
 277ص–املرجع السابق   (49)
 .221رة وحتليل االئتمان وخماطره،إداعثمان،  (50)
 .111، ص املخاطر االئتمانية يف املصارف ا سالمية دراسة حتليلية بورقبة، شوقي، هاجر زرارقي، إدارة  (51)
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 سا : خماطر الثقة أو السمعة:ساد
احتمالية اخنفاض إيرادات البنك أو قاعدة عمالئه نتيجة الرتويج  شاعات سلبية عن البنك 

مت اليت ونشاطاته، وهذه املخاطرة هي نتيجة لفشل البنك يف إدارة أحد أو كل أنواع املخاطر 
 .(52) كرها

 ا : املخاطر القانونية:ابعس
الصادرة عن السلطات النقدية مثل:  كون بعدم التوافق أو التطابق مع القوانن والتشريعاتت

البنوك املركزية وسلطات النقد، وتظهر هذه املخاطر عندما تكون العقود بن الفرقاء يشوهبا 
 .(53)أو ال تبن احلقوق وااللتزامات بشكل حمدد ،الغموض

 أنمن املالحظ أن مجيع هذه املخاطر مشرتكة بن البنوك التقليدية والبنوك ا سالمية، غري 
أو ختفيف  ،من أجل االبتعاد عنها يف كيفية إدارة هذه املخاطريكمن نهما يبالختالف ا

بيعها يف أسواق خاصة أن يتم أثرها، و لك بعدة طرق منها وخاصة يف املخاطر االئتمانية 
أو عن طريق استخدام املشتقات املالية أو أتمينها، وغري  لك من الطرق، غري أن هذه  ،هلا

الطرق قد ال تتفق مع البنوك ا سالمية بسبب ما يكون فيها من التعامل ابلراب أو بيع 
 الديون وغريها من املخالفات الشريعة.

 :املخاطر اخلاصة ابلبنوك اإلسالمية 1.1.1
املشرتكة بن البنوك التقليدية والبنوك ا سالمية، فإن هناك خماطر ختتا إضافة إىل املخاطر  

هبا البنوك ا سالمية بسبب طبيعة عملها، من حيث إهنا ملتزمة ابلشريعة ا سالمية يف كل 
 معامالهتا وإدارهتا للمخاطر، ومن هذه املخاطر ما يلي:

 أوال : خماطر عقود املشاركة:
، بل هي من البنوك ا سالمية عن البنوك التقليدية هي عقود املشاركةإن من أكثر ما مييز 
م منا   البنوك التقليدية تعترب العائد فقط من رأس املال، ويكونف، الفروق انوهرية بينهما
املشروع االستثماري، وهذا ما يف له  يفزمن احملدد، وال يتدخل ابلنسبة احملددة، ويف ال

تقوم عل  أساس تقدمي  فإن املشاركة ،يف البنوك ا سالميةأما  .األموالرؤوس أصحا  

                                                            
 67، صأطر أساسية ومعاصرة يف الرقابة عل  البنوك وإدارة املخاطر لكراسنة، إبراهيم، (52)
 .227، إدارة وحتليل االئتمان وخماطرهعثمان،  (53)
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من التمويل لعميله، بينما يقوم العميل بتغطية انزء الباقي من التمويل الالزم  املصرف جزءا  
ب متفق عليها بن سَ بن   ،أو خسارة للمشروع، عل  أن يشرتكا يف العائد املتوقع إن رحبا  

 ،البنوك التقليدية منها يف طرة يف البنوك ا سالمية أكربوبسبب هذا تكون املخا .(54)الطرفن
 أسبا  هذه املخاطر هي: ولعل أبرز 

هلا الصعوابت اليت تواجهها البنوك ا سالمية يف ا شراف عل  املشاريع اليت متو   -
 ابملشاركة، ومتابعة تنفيذها، مما يؤدي إىل ارتفاع تكاليف إ از العمليات حمل التمويل.

عن  أخماطر املشاركة بسبب عدم وجود ال مان مع وجود احتمال انتفاء اخلطتزداد  -
 لشريك.ا
 . (55)ضعف املصارف ا سالمية يف جمال تقييم املشروعات وتقنياهتا -

وهذا النوع من التمويل قد يزيد من انهد والعمل والتكلفة عل  البنك من أجل ا شراف 
يقوم جبميع لأو تركه إىل الشريك  ،هلذا التمويلوالتنفيذ واملتابعة، مما يزيد من التكلفة 

 األعمال، وهنا سوف تظهر املخاطر األخالقية مرة أخرى.
مثلة يف املنافسة يف تخماطر األعمال العادية امل ،ومن أهم املخاطر احمليطة ببيئة املشاركة

وكذلك  ،السوق، وتغري  أ واق املستهلكن، وتغري  مستوى األسعار، وخماطر تلف الب اعة
خماطر تتعلق ابلشريك من حيث إخالله ابلعقد، وعدم التزامه بشروط املشاركة، أو سوء 

 .(56)إدارته للمشروع
 لك ملا يكون له من العائد املرتفع، بسبب و من هنا يت ح لنا أمهية التمويل ابملشاركة، 

 رة مثل املراحبة.ارتفاع املخاطرة فيه، ولذلك ترتكها البنوك وتتجه إىل املعامالت األقل خماط
 اثنيا : خماطر عقود املضارابت:

تعريف امل اربة: هي عقد اتفاق بن طرفن، أحدمها يقدم ماال  ويسم  صاحب املال، 
واآلخر يقوم بتنمية هذا املال بعمله ويسم  امل ار ، عل  أن يكون الربح مشرتكا  بينهما، 
بشروط خمصوصة، أما اخلسارة إ ا وقعت فهي عل  صاحب املال وحده، وخيسر امل ار  

                                                            
)عمان، دار النفائس، 1ط املدخل الشامل إىل املعامالت وعمليات املصارف ا سالميةإرشيد، حممود،  (54)

2016 )22. 
 .120( ص2017–. )دار النفائس 1، طإدارة املخاطر يف املصارف ا سالمية عبد الناصر، أبو شهد، (55)
 .(2015: 766) إدارة املخاطر شقريي، واخرون، (56)
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رأس املال والعمل من أجل إضافة  ، من املزاوجة بنالبنوك ا سالمية ، هذا مما ميي ز(57)جهده
 منتج جديد. من أهم خماطر امل اربة:

أن امل اربة تقوم عل  عنصر الثقة واألمانة يف الشخا امل ار  ، فإ ا مل حيمل  -1
 امل ار  هذه الصفات فإن املخاطر سوف ترتفع.

ت كفاءة عالية يف اختا  ا جراءات خربة ومهارات إدارة املشروع، فإ ا مل تكن  ا -2
 املناسبة، فإنه قد تزيد املخاطر.

 املخاطر األخالقية: اثلثا :
وهذه ميزة أخرى متي ز البنوك ا سالمية عن البنوك التقليدية، و لك أن العقود يف التمويل 

التقليدي، إ  ترك ز املصريف ا سالمي قوامها الثقة واألمانة، خالفا  ملا عليه احلال يف التمويل 
املصارف بشكل أساسي عل  مالءة العميل وجودة ضماانته، وال تقف كثريا  عند صفاته 

 .(58)الشخصية
و لك يف عقود التمويل مثل املراحبة أو السَّلم أو االستصناع وغريها، حيث تعتمد يف قياس 

نواايه،  خماطرها عل  املعلومات اخلاصة ابلعميل، من حيث صدقه وحسن سلوكه وحسن
وبسبب صعوبة احلصول عل  مجيع هذه املعلومات من جهة موثوقة، فإن البنوك ا سالمية 
تتجه حنو املعامالت القائمة عل  الديون مثل عقود املراحبة، واالبتعاد عن عقود امل اربة 

 واملشاركة.
 رابعا : املخاطر الشرعية: 

اليت تعترب الفارق انوهري بن املصارف  تعترب املخاطر الشرعية أهم نوع من األنواع السابقة
ا سالمية واملصارف التقليدية، ومن أجل هذا الفرق قامت البنوك ا سالمية، وكان اهلدف 
األساسي هلا هو االبتعاد عن املعامالت غري الشرعية واحملرمة إىل معامالت جائزة يف الشريعة 

م املصرف الكامل ابملتطلبات الشرعية ا سالمية، وقد حتدث هذه املخاطر نتيجة لعدم التزا
تكون سببا  يف اهتزاز الثقة بن البنك فيف كل العقود، وقد حتدث التجاوزات الشرعية 

                                                            
( 2017)دمشق، دار ال نوادر1ضوابط امل اربة وتطبيقاهتا يف املصارف ا سالمية، ط ن، الشاعر،برها (57)

 .79ص
مرجع سابق – إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف اإلسالمية دراسة حتليلية-هاجر زرارقي –شوقي بورقبة  (58)

 .766ص



 

17 
 

شك أن  لك يقود إىل حدوث مشكلة كبرية،  وال ،وعمالئه في طرون إىل سحب ودائعهم
حدى مصادر إوهي  ،، وهي ما تعرف مبخاطر السمعة(59)رمبا تكون سببا  يف اهنيار البنك

عن وجود انطباع سليب عن املصرف، مما يؤدي  تنشأو  ،التهديد ووقوع اخلسارة ألي مصرف
قد ال يكون و ، (60)هفسإىل خسائر يف مصادر التمويل أو حتويل املتعاملن إىل مصارف منا

ألنه عندها ال  ،ل إىل البنوك التقليديةبل قد يكون التحو   ،خرآل إىل بنك إسالمي التحو  
 فما ا نقصد ابملخاطر الشرعية؟ ،لفرق بينهماجيد ا

سوف يكون حبثنا يف الفصل التايل إن شاء هللا يف هذا املوضوع، حيث سوف نستعرض 
 مفهوم املخاطرة الشرعية، وأسبا  وأنواع املخاطر الشرعية، وكيفية احلد منها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .70( 2008) إدارة املخاطر يف املصارف ا سالمية،، حممد، ف ل (59)
رائد، أبو مؤنس " خماطر السمعة وااللتزام ابلشرعية يف املصارف ا سالمية دارسة حالة االحتياطيات يف البنوك  (60)

( 2015) 1، ع.67م. دراسات علوم الشريعة والقانون،" املركزية وكيفية تشكيل هيئات الرقابة الشرعية
:221. 
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 املخاطر الشرعيةالفصل الثالث: 
 الشرعيةمفهوم املخاطر  1.1

 مفهوم املخاطر الشرعية يف البنوك اإلسالمية 1.1.1
ميكن أن نعترب أن مفهوم املخاطر الشرعية يف البنوك ا سالمية هو احتمالية وقوع ما قد 
يؤدي إىل ضرر ميس  ابلناحية الشرعية، من جانب التصرفات التنفيذية أو املنتجات أو 

يؤدي إىل ضرر بسمعة املصارف واملؤسسات العقود املرتبطة ابملنتجات املالية، مما 
 .(61)ا سالمية

كن تعريفها: هي تلك األضرار اليت قد حتدث نتيجة عدم التزام املؤسسة املالية أو مي
ا سالمية ابل وابط واملعايري الشرعية واليت قد تؤدي إىل التأثري السليب عل  مسعة املؤسسة 

 مما يؤدي إىل وقوعواخنفاض حصتها السوقية،  ،معها املالية ا سالمية، وفقدان ثقة املتعاملن
 .(62)خسائر مالية

ومن هنا تظهر لنا أمهية وخطورة هذه املخاطر الشرعية، حيث إهنا قد حترف البوصلة اليت 
بعد النجاح الذي حققته البنوك ا سالمية يف الفرتة فقامت من أجلها البنوك ا سالمية، 

األخرية، وتوسعها يف أغلب الدول العربية وا سالمية والغربية، حيث مت تطوير العديد من 
املنتجات ا سالمية، فإنه قد واجهتها الكثري من املصائب والتحديدات، ومنها التشريعات 

باطها تر االقوانن مبا يناسب طبيعة عملها و و  لم يكن هلا خصوصية يف التشريعاتفوالقوانن، 
 .عة ا سالميةيابلشر 

املخاطر املصرفية عادة ال تكون يف ، فوختتلف املخاطر الشرعية عن املخاطر املصرفية عموما  
ي معاملة قد تكون أمثل  ،منا تكون يف الغالب بسبب مؤثر خارجيإ ،أصل املعاملة نفسها

 تلكومن  ،كن بسبب مؤثر خارجي قد يزيد املخاطرول ،املخاطرة يف أصل العقد صفر
 ،املخاطر خماطر السوق أو خماطر تغري الصرف، غري أن املخاطر الشرعية قد ختتلف يف  لك

                                                            
متلق  اخلرطوم للمنتجات ، ا"  ات املالية ا سالمية حاضرا  ومستقبلخولة، النواب ، " املخاطر الشرعية يف املؤسس (61)

 .2ص-2012السودان، املالية ا سالمية
مؤمتر شورى الثامن "  ( يف التدقيق الشرعي الداخليCOSOالق اة، منصور. "اعتماد منهجية كوزو ) (62)

 .55،2019مسقط، 2019أكتوبر  8-5،للتدقيق الشرعي
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قد يؤثر أي شرط أو  إ  ،قد تكون متأصله يف نفس املعاملة أو العقد الشرعية املخاطرف
 قد ، أو غريها من األمور اليت املعاملةل املطلو  يف سأو عدم التسل ،صيغة يف العقد نفسه

خماطر شرعية أو خمالفة شرعية، وهذا اخلاصية تتميز هبا  تسبب حصول هذه املعاملةجتعل 
 .املخاطر الشرعية عن غريها من املخاطر املصرفية

 الفرق بني األخطاء الشرعية واملخالفات الشرعية 1.1.1
 أوال : تعريف األخطاء الشرعية:

يف لسان العر : اخلطأ ضد و  .(63)ما مل يتعمد من الفعلوهو ة: مجع خطأ، األخطاء: لغ
 .(64)الصوا ، وأخطأ الطريق: عدل عنه، وأخطأ الرامي الغرض: مل يصبه

، منه قوله (65)ويف االصطالح: هو أن يقصد املرء بفعله شيئا ، فيصادف فعله غري ما قصده
 .(66)﴾ُمْؤِمن ا ِإاله َخطَأ  َوَمْن قَ َتَل ُمْؤِمن ا َخطَأ .َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل ﴿: تعاىل

 نيا : تعريف املخالفات الشرعية:اث
وخالفا ، وختالف القوم واختلفوا إ ا  هب كل واحد إىل  املخالفات لغة: مجع خمالفة، خمالفة

 .(67)خالف ما  هب إليه اآلخر، وهو ضد االتفاق
 شرعا  متعمدا .اصطالحا: هو الوقوع يف أمر حمظور 

هي احتمالية وقوع ما قد يؤدي إىل ضرر ميس  ابلناحية الشرعية،  :أي ا   املخالفة الشرعيةو 
 .(68)من جانب التصرفات التنفيذية أو املنتجات أو العقود املرتبطة ابملنتجات املالية

ة يف ومن هنا يت ح لنا أنه قد يكون هناك خماطر شرعية، وخماطر عادية مثل املخاطر العام
 السوق، أم املقصود يف حبثنا هذا هو املخاطر الشرعية.
 الفرق بني األخطاء الشرعية واملخالفات الشرعية:

                                                            
 .112أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطالحا ، (63)
 .1192-2)دار املعارف، القاهرة(  1ط ،لسان العر  أبن املنظور، (64)
 266( :2012، مدنية امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية )2م. ،معجم مصطلحات العلوم الشرعية (65)
 .92سورة النساء اآلية  (66)
 .، )دار املعارف(:1ط ،يف غريب الشرح الكبري للرافعي املصباح املنري امحد، الفيتومي، (67)
 .)2012-2(املخاطر الشرعية يف املؤسسات املالية ا سالمية حاضرا  ومستقبال  خولة،  (68)
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ينبغي ا شارة إىل أن املخاطر  ،قبل التفريق بن األخطاء الشرعية واملخالفات الشرعية
، فكل خطأ شرعي وكل خمالفة شرعية حتدث داخل املصرف هماكلي  الشرعية تت منهما

ب وابط الشريعة ا سالمية، لكنهما لعدم االن باط  نظرا   ،ا سالمي هي خماطرة شرعية
 يفرتقان يف األثر املرتتب عليهما.

األخطاء الشرعية واملخالفات الشرعية يف وقوع أمر حمظور شرعا  ارتكبه  تشرتكففي حن 
هال  أو اج ا كانفرمبكان غري متعمد وغري قاصد،   اخلطأ الشرعيالفاعل، لكن الفاعل يف 

 .ا ، يف حن أن الفاعل يف حالة املخالفة الشرعية كان عامدا  وقاصدا  يهاس
من  اء الشرعيةخطاأليف كم احلخمتلفا  عن  ية لك يكون حكم املخالفة الشرعوبناء عل  

خمالفة شرعية دون  قام أحد بفعلإ ا ف .(69)حيث احلل واحلرمة، ومن حيث اآلاثر والنتائج
 ، يسقط عنه  لك احلكم عل  عكس املخالفة الشرعية املقصودة.خطأ   يقصد أ

واخلطأ يف األفعال التصرفات يبدل األحكام العامة املقررة هلا يف حال العمد، ألن يف 
 املؤاخذة عل  اخلطأ إحراجا عظيما  للمكل فن:

ففدددددي اننددددداايت ختفدددددف املؤاخدددددذة علددددد  اخلطدددددأ إىل درجدددددة دنيدددددا تتناسدددددب مدددددع افدددددرتاض  -
 حتياط فقط من قبل املخطئ.ترك اال

والغلدددددددط يف  ،ويف احلقدددددددوق املدنيدددددددة يبطدددددددل الغلدددددددط اترة، ويسدددددددلب لزومددددددده اترة أخدددددددرى  -
 .(70)العقد نوع من اخلطأ

 أسباب املخاطر الشرعية 1.1
 ،للمخاطر الشرعية أسبا  عدة تؤدي إىل حدوثها، منها ما يرتبط بطبيعة املعاملة الشرعية

ومنها ما يرتبط مبصادر خارجية ترتبط ابلقوانن والظروف الدولية وغريها من األمور، وفيما 
 :هايلي تفصيل احلديث عن أسبا  املخاطر الشرعية، وأبرز األسبا  اليت تؤدي إىل حدوث

 
 

                                                            
، )بريوت، دار البشائر 1ط ،حبوث يف فقه البنوك ا سالمية دراسة فقهية واقتصاديةعلي، القره داغي،  (69)

 .629( :2002ا سالمية، 
 .1002، 2م(  2006دار القلم، -. )دمشق2ط ،املدخل الفقهي العام مصطف ، الزرقا، (70)
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 :(71)األول: احملاكاة للمنتجات غري اإلسالمية
املطلوبة من منتج صناعة اهلندسة املالية ا سالمية، احملاكاة تعين أن يتم سلفا  حتديد النتيجة 

، لكن هنا يتم الوصول إىل هذه وهي عادة النتيجة نفسها اليت حيققها املنتج التقليدي
وإ ا كان من أبرز مزاايها  النتيجة مبا يتناسب مع قواعد وضوابط الشريعة ا سالمية.

ألمر الكثري من انهد والوقت يف السهولة والسرعة يف تطوير املنتجات، إ  ال يتطلب ا
 التطوير، ولكن هلا سلبيات منها:

أن تصبح ال وابط الشرعية جمرد قيود شكلية ال حقيقة حتتها، وال قيمة اقتصادية من  -1
ورائها، وهذا ي عف قناعة العمالء ابملنتجات ا سالمية، وجيعل التمويل ا سالمي 

ا  وعائقا  أمام املؤسسات املالية، إ  هي حمل الشك والريبة، بل تصبح تلك ال وابط عبئ
ال حتقق أي قيمة إضافية، بل تكلفة إضافية، ومن الطبيعي يف هذه احلالة أن حتم ل 
املؤسسات املالية هذه التكلفة عل  العميل، فتكون املنتجات ا سالمية املقلدة يف 

 ة النتيجة نفسها.النهاية أكثر كلفة من املنتجات التقليدية، مع أهنا حتقق يف النهاي
هتا وأمراضها، املنتجات التقليدية تناسب الصناعة التقليدية وحتاول معانة مشكال -2

فإن حماكاه هذه املنتجات التقليدية تستلزم التعرض لنفس املشكالت، وهذا وابلتايل 
بدوره يستلزم حماكاة املزيد من املنتجات التقليدية، ويف النهاية تعا  من نفس األمراض 

 زمات اليت تعا  منها الصناعة املالية التقليدية.واأل
أي منتج لصناعة اهلندسة املالية التقليدية هو جزء من منظومة متكاملة من األدوات  -7

واملنتجات القائمة عل  فلسفة ورؤية حمددة، فمحاولة التقليد جير  الصناعة ا سالمية 
 حملاكاة سائر أدوات هذه املنظومة وعناصرها.

 ف النظام يف املصارف اإلسالمية:عضاثنيا : 
البنوك يف املعامالت البنكية،  الية اليت تشتغل هباألنظمة اآلهو ابلنظام يف املصارف املقصود 
واليت نفس أنظمة البنوك التقليدية، بنه قد يتم العمل يف بعض البنوك ا سالمية إحيث 

عل  حسا  الفوائد اليت تتعامل تعمل و  ،لرابابلبنوك اليت يكون يف أصلها التعامل لممت ص  

                                                            
( 2008)دمشق، مؤسسة الرسالة 1ط اهلندسة املالية ا سالمية بن النظرية والتطبيقعبد الكرمي، قندوز،  (71)

 .18-12ص
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كفاءة العالية املرونة لغري أهنا ال تتمتع اب ،لبنوكابأنظمة خاصة تكون هبا هذه البنوك، أو قد 
الكافية للتعامل أبي شكل من أشكال املعامالت ا سالمية، وكذلك ضعف الرقابة عل  

 الشرعية.من أسبا  املخاطر  ا  قد جتعلها سبب ،هذا األنظمة والسيطرة عليها
 :(72)انعدام املرجعية املوح دة املركزية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ا :لثاث

، املعامالت بعضنرى أن كل مصرف قد يبيح  ،عند النظر إىل واقع املصارف ا سالمية
 ويرفض أخرى، وهذا يعكس عدة أمور منها:

دون إلغاء آلراء  ،يف الفتوىعدم االلتزام آبراء الفقهاء املعتربة لدى األمة كأساس  -1
 الفقهاء اآلخرين املعاصرين.

 خمالفة قرارات اجملامع الفقهية ا سالمية وهيئات االجتهاد انماعي األخرى. -2
 د بيان احلكم الشرعي.نالت األفعال عآعدم مراعاة مقاصد الشرعية وم -7
أو التلفيق املمنوع وفق ما صدر يف قرارات  ،األخذ ابألقوال الشا ة، وتتبع الرخا -6

 بعض اجملاميع الفقهية أو اهليئات الشرعية.
عدم التقيد ب وابط الفتوى الصادرة من اجملامع الفقهية أو هيئة احملاسبة واملراجعة  -6

 للمؤسسات املالية ا سالمية.
ث تتم دراسة حبي ،ظهر عدم وجود مرجعية موحدة للمصارف ا سالميةتهذه األمور وغريها 

إ  ال خيف  أثر ت افر انهود املعامالت املالية انديدة ومدى التزامها ابلشريعة ا سالمية، 
رم القطاع املصريف ا سالمي من مثل هذه وقد يف تطوير وتن يج األفكار واملشاريع،  حي 

 انهود التعاونية.
 ضعف الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية:  :رابعا  

جود املؤسسات املالية ا سالمية عن غريها مبزااي عديدة، ولعل أمهها هو و و تتسم املصارف 
، عد أحد ركائز تلك املصارف واملؤسساتتواليت  ،يق الشرعيقهيئات الرقابة الشرعية والتد

                                                            
 مؤمتر املدققن الشرعين الثالثورقة  " عبد الناصر، آل حممود "توحيد املرجعية الشرعية يف مهنة التدقيق الشرعي (72)

16-8-2011 :10. 
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ا سالمية من زايدة ن البنوك ميك  تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي إن  بل
 .(73)مصداقيتها لدى مجهور املتعامل معها

هو ضعف الرقابة الشرعية الفعالة وليس الشرعية ومن أهم أسبا  الوقوع يف املخاطر 
الشرعية  اتبسبب هذا ال عف يكون هناك الكثري من املخاطر الشرعية واملخالف، و الشكلية

 اليت قد تقع أثناء املعامالت املصرفية.
 :(74)قابة الشرعيةهيئات الر  ومن أسبا  ضعف 
 ضعف أتهيل الكوادر يف الرقابة الشرعية. -1
 ل البنك يف الفتوى تبعا  للرغبة، واهلدف املرجو هو الربح.تدخ   -2
ضعف إدارة الرقابة الشرعية َحَصَر عملها يف ا جابة عن األسئلة فقط، وال يوجد دور  -7

 رقايب حقيقي.
يف املصارف ا سالمية بسبب تشتت أداء دور الرقابة الشرعية املطب ق و اخنفاض فاعلية  -6

وظيفة الرقابة الشرعية بن العديد من انهات، سواء داخل أو خار  املؤسسة املالية 
 ا سالمية.

 العنصر البشري: ضعف: خامسا  
سالمية الشرعي واملصريف، فإن البنوك ا  الناجملنظرا  لعدم وجود عاملن متخصصن يف 
اخلربات املصرفية الربوية، و لك من أجل تكوين وجدت نفسها م طرة لتوظيف  وي 

  املصارف ا سالمية متثلت وهلذا االختيار عواقب ظهرت عل ،جهازها ا داري والتنفيذي
 :(75)يتيف اآل
 عدم قدرة العاملن يف البنوك ا سالمية عل  الدفاع عن منتجهم ا سالمي. -1
 عدم إمياهنم أبهداف البنك ا سالمي. -2

                                                            
 املصارف" تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي يف املصارف واملؤسسات املالية  سالمية حممد، زيدان " (73)

 .7( 2009)ديب، ا سالمية بن الواقع واملأمول" 
ت املالية وسبل احلد منها" أمحد، سليمان، "املخاطر الشرعية احمليطة ابملؤسسا (74)

www.kenenoline.com/users/ahmed0shawky/posts/73543[8-05-
2018]. 

حممود إرشيد،"أسس أختيار القوى البشريه يف الصريفة ا سالمية"، جملة جامعة النجاح لألحباث ) العلوم   (75)
 .627(: 2008)2، ع.22األنسانية (م.
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لذاتية للعمل يف البنك ا سالمي، كزايدة الراتب واحلوافز اليت تغليب مصاحلهم ا -7
 حيصلون عليها من العمل انديد، عل  مصلحة البنك.

د عدم فهم الكثري منهم للجوانب الفقهية والتكييف الفقهي للمعامالت، مما ول   -6
 ةها ابلطريقة الربوية العالقتف ليهم تنفيذو نكوصهم يف تنفيذ املعامالت إسالميأ ، 

ساسة وألن العاملن القادمن من البنوك الربوية حصلوا عل  املواقع احل ،يف أ هاهنم
، مع عدم حصوهلم عل  التدريب والتثقيف الالزم، فإن  لك ةسالمييف البنوك ا 

لة لدى العاملن يف البنوك ا سالمية يف التنفيذ للصيغ، وزاد من كد مشول  
 قة هبذه البنوك يف كثري من األحيان.املخالفات الشرعية، فأفقد الناس الث

 حد األسبا  التالية:ألقد يكون هذا ال عف 
خمالفة  يؤدي إىل حدوثل عف يف التأهيل العلمي والعملي قد ا املعرفة والوعي: -1

ه يف املخالفة قعو ميكن أن ي ،الشرعية ابملعامالتعلمه ضعف هل املوظف و فج ،شرعية
لعل و  ،أو أنه قد يرى أن األمر ليس فيه شيء وهي خمالفة شرعية ،وهو ال يعلمالشرعية 
 املوظفن يف املصارف واملؤسسات املالية ا سالمية الرئيس الذي يوقعالسبب 

خصائا و طبيعة أعمال املصارف ا سالمية بعدم إملامهم ابملخالفات الشرعية هو 
 .(76)صيغ التمويل ا سالمية

قد  ، إ من إدارة الرقابة الشرعية وبن العاملن يف املصرف ضعف االتصال بن كلٍ  -2
ال بعد إعدم املعرفة هبا و  ،التنسيق إىل حدوث خمالفات شرعيةيف  عف هذا اليؤدي 
 .حدوثها

أو نقا  ،املراقبة الداخلية ضعفاملصرف بسبب يف ا مهال والتقصري من املوظفن  -7
 سواءالفات الشرعية يف املعامالت بعض املخإىل حدوث قد يؤدي ، االلتزام الديين

 .بقصد أو بغري قصد
 
 

                                                            
احمليطة ابملؤسسات املالية وسبل احلد منها"  أمحد، سليمان، "املخاطر الشرعية (76)

www.kenenoline.com/users/ahmed0shawky/posts/73543[8-05-
2018]. 
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  ضعف الناحية القانونية يف البنوك اإلسالمية: :سا  دسا
نشأت املصارف ا سالمية يف بداية األمر برتاخيا فردية وقوانن فردية ومل يصحب هذا 

قانونية للمصارف  ا  وأسس سالمي بنيان قانو  عام حيدد مبادئ  التوسع يف النشاط املصريف ا 
ا سالمية وقواعد الرقابة عليها، األمر الذي ترك الكثري من الثغرات القانوينة لعمل املصارف 

كان أكثر تركيز البنوك ا سالمية عل  عدم التعامل   ثا سالمية يف بداية علمها، حي
قليدية هي املطبقة سارية عل  البنوك التالعطاء  وهبذا ظلت القواعد القانونية إابلفائدة أخذا  و 

م لناحية القانونية اليت تنظ  ل ، هلذا السبب كان(77)عل  النشاط املصريف ا سالمي والتقليدي
نوك بلل سن  القوانن ت   ههذاملخاطر الشرعية، حيث إن  وقوعأثر كبري يف البنوك عمل 

لكن البنوك ا سالمية ترى بعض  شرعي يف هذه القوانن،حر  لديها ليس  التقليدية اليت
الذي يوضع يف البنك  ياالحتياطي البنك ،القوانن توقعها يف املخاطر الشرعية، فمثال  

الربوية، فهذه الفوائد حرام  قد يكون عليه أرابح من الفوائدوالذي  ،بشكل إلزامي املركزي
 خلا من هذه املبالغاملصارف ا سالمية إىل الت من وجهة النظر الشرعية، فبالتايل ت طر

 لكوهنا مال حرام.
مثل إعادة سعر  ،ةزيركك املو إليها البن أاليت قد تلجها من املعانات وغري فمثل هذه القوانن 

وال تتناسب مع البنوك  ،تتناسب مع البنوك التقليدية ،أو عمليات السوق املفتوح ،اخلصم
 .وتسبب وقوعها يف املخالفات الشرعية ،ا سالمية

 ،(78)ا سالمية مرجعية موحدة تنظ م أعمال املصارف املاليةوحلل هذه املشكلة ينبغي إجياد 
وتتفاوض مع إدارة البنوك املركزية حبيث تراعي يف قوانينها البنوك ا سالمية اليت تن بط 

 .ب وابط الشريعة ا سالمية
 رمة:بعض اإلجتهادات الفقهية اليت قد تؤدي إَل اةيل احمل سابعا :

ن من أهم أسبا  الوقوع يف املخالفات الشرعية يف أغلب التعامالت املالية هو البحث عن إ
ال يوجد دليل أو خمر  شرعي لبعض  املخر  الشرعي يف بعض املعامالت املالية، وعندما

                                                            
 .26جامعة إ  ( –) إ  النظام القانو  للمصارف األسالمية األشكاليات واحللول،إبراهيم املؤيد،  (77)
 .6جامعة إ  ( –) إ  األشكاليات واحللول،النظام القانو  للمصارف األسالمية إبراهيم املؤيد،  (78)
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مع املطلو  يف املعاملة، ولكن إىل يتم البحث يف بعض احليل اليت قد توصل  ،املعامالت
 لة شرعية، وقد وتكون غري شرعية.يه احلقد تكون هذ ،هذا

بيان مع بن احليلة الشرعية واحليلة غري الشرعية، يف التفريق يف هذا البحث فص لنا من أجل 
 ؟ بظاهر العقد فحسب، أو ينظر إىل ظاهر العقد وابطنهابلنظر   يكتفهل 

 :تعريف اةيلة، وأقسامها
والقدرة عل  دقة التصرف يف األمور، ووسيلة ابرعة حتيل  ،وجودة النظر احلذق: لة لغةياة

، وقيل هي وسيلة يلجأ إليها ا نسان لبلوغ (79)الشيء عن ظاهره ابتغاء الوصول إىل املقصود
 .(81)، واحليلة ابلكسر االسم من االحتيال(80)غايته

لك الفعل عل  قصد به ما ج  مل ي  احلرام بفعل  ل  أن يقصد سقوط الواجب أو ح  -اصطالحا : 
غري هو الوصول إىل فعل حمرم عن طريق فعل أمر ي   يلة، فالقصد من احل(82)له رعأو ما ش   ،له

األمور  همن أجل سقوط الواجب أييت هبذا الفعل، وهذو  ،أو العكس ،شكل هذا األمر
ه فمنهج التفق   ،تدور حول نقطة مبسائل احليل الربوية، فثمة اجتاه فقهي يقرت  من )احليل(

جتاه اعنده يف النظر لتلك املسائل يراعي ظاهر العقود دون مراعاة مآالهتا ومقاصدها، ومثة 
 .(83)ه عنده يراعي حقائق هذه العقود ومقاصدهافقهي آخر مينع من احليل، فمنهج التفق  

 ،فها الشاطيب: أن حقيقتها املشهورة تقدمي عمل ظاهر انواز  بطال حكم شرعيوعر  
 .(84)اهر إىل حكم آخروحتويله يف الظ

عل قصد به ما ج  احلرام، بفعل مل ي   ل  بن تيمية: أن يقصد سقوط الواجب، أو ح  افها وعر  
 .(85)له أو ما شرع ، لك الفعل له

                                                            
 209املعجم الوسيط، )م.س(، (79)
 .695)م، س(، معجم اللغة العربية املعاصرةعمر،  (80)
 .1027: 2، م.لسان العر  أبن املنظور، (81)
دار عامل ، )مكة املكرمة، 1ط.شفاء العليل يف اختصار إبطال التحليل لشيخ ا سالم ابن تيمية حممد، احلنبلي،  (82)

 .26(،2007الفوائد ،
، 1ط إشكالية احليل يف البحث الفقهي مواقف املذاهب الفقهية من احليل الربوية دارسة حالةعبد هللا، القرشي،  (83)

 .16-17( 2012)بريوت، مركز مناء للبحوث والدراسات ،
 .182، 6(، م.1992، )السعودية، دار أبن عفان، 1ط. ملوافقات،إبراهيم، الشاطيب، ا (84)
 .12، 5(، م.1982، )بريوت، دار الكتب العلمية 1ط. لفتاوى الكربىتقي الدين ابن تيمية، ا (85)
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 أقسام اةيل:
 ،تفاق بن الفقهاء عل  أنه توجد احليل الشرعية واحليل غري الشرعيةا دمن املعلوم أنه يوج

 وهي عل  الشكل التايل:
 القسم األول: اةيل اليت تنقض مقاصد الشرع:

التكاليف الشرعية ما هو يف مصلحة العباد يف و حكام  شرع هذا الدين مبا فيه من األأن هللا
أو يف إابحة  لك  ،تسبب املكلف يف إسقاط  لك الواجب عن نفسهيالدينا واآلخرة، إ  

حىت يصري  لك الواجب غري شرع لذلك، احملرم عليه، بوجه من وجوه التسبب اليت مل ت  
ظاهر، سواء أكان السبب الذي توصل به إىل  لك الظاهر، أو احملرم حالال  يف ال واجب يف

 .(86)مشروع يف الظاهر أو غري مشروع
 ألدلة عل  حترمي هذه احليل:ا

 أوال : من القرآن الكرمي:
النهاِس َمْن يَ ُقوُل َوِمَن  قال تعاىل يف وصف الذين أظهروا ا سالم وأبطنوا الكفر -1

( ُُيَاِدُعوَن اَّللهَ َوالهِذيَن َآَمُنوا َوَما 1َآَمنها اِبَّللِه َواِبْليَ ْوِم اْْلَِخِر َوَما ُهْم ِبُْؤِمِننَي )
( يف قُ ُلوِِبِْم َمَرٌض فَ َزاَدُهُم اَّللهُ َمَرض ا َوهَلُْم 1َُيَْدُعوَن ِإاله أَنْ ُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن )

منوا آيعتقدون جبهلهم أهنم خيادعون هللا والذين  (87)َعَذاٌب أَلِيٌم ِبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ 
وألن عاقبة خداعهم تعود  ،إبظهارهم ا ميان وإضمار الكفر، وما خيدون إال أنفسهم
 .(88)عليهم من فرط جهلهم ال حيسون بذلك لفساد قلوهبم

َوَلَقْد َعِلْمُتُم الهِذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم يف السهْبِت  قصة أصحا  السبت قال هللا تعاىل -2
( َفَجَعْلَناَها َنَكاال  ِلَما بَ نْيَ َيَديْ َها َوَما َخْلَفَها 11فَ ُقْلَنا هَلُْم ُكونُوا ِقَرَدة  َخاِسِئنَي)

َواْسَأهْلُْم َعِن قال تعاىل ،ويف سورة األعراف أكثر تفصيال   (89)َوَمْوِعَظة  ِلْلُمتهِقنيَ 

                                                            
احليل يف الشرعية ا سالمية وشرح ما ورد فيها من اآلايت واألحاديث أو كشف النقا  عن حممد، حبريي،  (86)

 71(،1926)مطبعة السعادة ،1، ط.موقع احليل من السنة والكتا 
 .10-8ة البقرة من سور  (87)
، )املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 2، ط.لتفسري امليسراجمموعة من املؤلفن،  (88)

2009، )7. 
 .55-56سورة البقرة اية  (89)
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اْلَقْريَِة الهيِت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يَ ْعُدوَن يف السهْبِت ِإْذ أَتْتِيِهْم ِحيَتانُ ُهْم يَ ْوَم 
ُلوُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن  َسْبِتِهْم ُشرهع ا َويَ ْوَم اَل َيْسِبُتوَن اَل أَتْتِيِهْم َكَذِلَك نَ ب ْ

بُ ُهْم َعَذااب  ( َوِإْذ قَ 511) ُهْم ِلَ َتِعظُوَن قَ ْوم ا اَّللهُ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِ  اَلْت أُمهٌة ِمن ْ
ا قَاُلوا َمْعِذرَة  ِإََل رَبِ ُكْم َوَلَعلهُهْم يَ ت هُقوَن ) ُروا ِبِه 511َشِديد  ( فَ َلمها َنُسوا َما ذُكِ 

َهْوَن َعِن السُّوِء َوأَ  َنا الهِذيَن يَ ن ْ َخْذََن الهِذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِبَا َكانُوا َأْْنَي ْ
 (90) ( فَ َلمها َعتَ ْوا َعْن َما نُ ُهوا َعْنُه قُ ْلَنا هَلُْم ُكونُوا ِقَرَدة  َخاِسِئنيَ 511يَ ْفُسُقوَن )

ن اليهود اليت كانت بقر  من البحر، إ  يعتدي أهلها يف السبت أوخرب هذه القرية 
دوا فيه مسكا ، طاحيث أمرهم أن يعظموا يوم السبت وال يصعل  حرمات هللا، 

السبت كثرية طافية عل  وجه  ممتحنهم، فكانت حيتاهنم أتتيهم يو افابتالهم هللا و 
فكانوا  ،ان يف البحر، وال يرون منها شيئا  تر، وإ ا  هب يوم السبت تذهب احليالبح

 ه، فكانت هذ(91)بعده سها يف يوم السبت يف حفائر، ويصطادوهنابحيتالون عل  ح
منا ينصبون إيصطادوا تلك احليتان ليس يف يوم السبت من حيل اليهود من أجل أن 

هو يوم ليس ممنوع فيه الصيد وهبذه و  ،احلبائل يف يوم انمعة وأيخذوهنا يوم األحد
م أن مسخهم هللا إىل هفكان عاقبت ،ظنوا أهنم حتايلوا عل  هللا هبذا التصرف يلةاحل

 وخنازير.قردة 
بن تيمية: ومعلوم أهنم مل يستحلوها تكذيبا  ملوس  عليه السالم وكفرا  اويقول شيخ ا سالم 

 .(92)وحقيقة حقيقة االعتداء ،ظاهر االتقاء ههو استحالل أتويل واحتيال، ظاهر  ابلتوراة، إمنا
العينة وغريها من  ة بيعووجه الداللة عل  موضوع البحث: أن تغري الشكل والصورة يف صور 

ما دامت هذا الصورة تصل إىل حقيقة الراب  ،مسائل البحث ال يكفي يف جواز العمل شرعا  
ومل يصنعوا شيئا  يوم  ،حدكهم يوم انمعة مث أخذوها يوم األأما ترى القوم رموا شبا  ،اناهلي

                                                            
 .155إىل157سورة األعراف من اآلية  (90)
 .121، لتفسري امليسراجمموعة من املؤلفن،  (91)
 .28، 5، مالكربى ابن تيمية، الفتاوى (92)
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واعتدوا ادوا يوم السبت طصافإهنم  ،السبت، وهذا جهة الشكل والصورة، أما احلقيقة
 .(93)واستحقوا العقوبة يف الدنيا واآلخرة

َوِإَذا طَلهْقُتُم النِ َساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنه قال تعاىل ،النهي عن اختا  آايت هللا هزوا   -7
فََأْمِسُكوُهنه ِبَْعُروٍف َأْو َسر ُِحوُهنه ِبَْعُروٍف َواَل ُتُِْسُكوُهنه ِضَرار ا لِتَ ْعَتُدوا َوَمْن 

َعْل َذِلَك فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه َواَل تَ تهِخُذوا َآاَيِت اَّللِه ُهُزو ا َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللِه َعَلْيُكْم يَ فْ 
َوَما أَنْ َزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواةِْْكَمِة يَِعُظُكْم ِبِه َوات هُقوا اَّللهَ َواْعَلُموا َأنه اَّللهَ ِبُكلِ  

 . (94)َعِليمٌ َشْيٍء 

 اهد من اآلية عل  حترمي احليل:الش
 تية:ل  حترمي ما اعتادوا من احليل اآلع َواَل ُتُِْسُكوُهنه ِضَرار ا لِتَ ْعَتُدوادل قوله تعاىل

األوىل: أن يرجع املرأة ال للمعاشرة ابملعروف، ولكن لتطويل العدة عليها، أبن يطلقها  يلةاحل
وميهلها حىت تشارف انق اء العدة، مث يرجعها، ويفعل يف الطلقة الثانية والثالثة كذلك، 

 فتصري العدة تسعة أشهر.
 لو إىل حن.الثانية: أن يرجعها مرة بعد مرة كذلك، ليمنعها عن الزوا  بغريه و  يلةاحل

احليلة الثالثة: أن يرجعها كذلك ليلجئها بذلك إىل أن تفتدي منه بدون أن يكون منها 
 نشوز أو إتيان بفاحشة.

عل  حترمي كل حيلة يرتتب عليها العبث  َواَل تَ تهِخُذوا َآاَيِت اَّللِه ُهُزو ادل قوله تعاىل
 .(95)مبقاصد الشارع اليت من أجلها شرع األحكام

حترمي من ة يف هذا النوع آايت كثري  وادر رغم أن العلماء أو  ،هبذا القدر من اآلايت ونكتفي
 .يلاحل
 
 

                                                            
، إشكالية احليل يف البحث الفقهي مواقف املذاهب الفقهية من احليل الربوية دارسة حالةالقرشي،  (93)

 .261)م.س(،
 .271سورة البقرة اآلية   (94)
عن موقع احليل  احليل يف الشرعية ا سالمية وشرح ما ورد فيها من اآلايت واألحاديث أو كشف النقا حبريي،  (95)

 .56-56، من السنة والكتا 
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 -اثنيا : من السنة النبوية: 
عن عمر بن اخلطا  رضي هللا عنه  ،اعتبار األعمال ابلنيات يف العبادات والعادات -1

مسعت رسول هللا يقول: إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن  :قال
كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله ومن كان هجرته إىل دنيا 

  (96).إليههاجر ٍة ينكحها فهجرته إىل ما أيصيبها أو امر 
د أن يعامل افإن من أر حتج البخاري عل   لك، اوبه  ،يلةوهذا احلديث أصل يف إبطال احل

وابعه ثواب   ،رجال  معاملة يعطيه فيها ألفا  أبلف ومخسمائة إىل أجل، فأقرضه تسعمائة
بستمائة يساوي مائة، إمنا نوى ابقرتاض التسعمائة حتصيل ما رحبه يف الثو ، وإمنا نوى 

إال ما نواه  هنا مثن أن أكثرها ربح التسعمائة، فال يكون له من عملهأابلستمائة اليت أظهر 
وهذا مقصود فاسد غري صاحل، وال جائز، ألن إعطاء الدراهم بدراهم أكثر ، ملسو هيلع هللا ىلص بقول النيب

منها حمرم فعله وقصده، فإ ا كان إمنا ابع الثو  بستمائة مثال  ألن اخلمسمائة ربح 
التسعمائة اليت أعطاه إايها بدراهم فهذا القصد حمرم، فيكون مهدرا  يف الشرع، وال يرتتب 

ليها أحكام البيع الصاحل والقرض، كما أن مهاجر أم قيس إمنا كان له أم قيس ليس له من ع
 .(97)أحكام اهلجرة الشرعية يف شيء

ودل احلديث عل  أن األعمال مبقاصدها، وأن العقود حبقائقها، فمن نوى بعقد البيع الراب 
، التحليل كان حملال   وقع الراب، وال خيلصه من ا مث صورة البيع، ومن نوى بعقد النكاح

ودخل يف الوعيد عل   لك ابللعن، وال خيلصه من  لك صورة النكاح، وكل شيء قصد به 
حترمي ما أحل هللا أو حتليل ما حرم هللا كان إمثا ، وال فرق يف حصول ا مث يف التحليل عل  

 .(98)إ ا جعل  ريعة له ،الفعل احملرم بن الفعل املوضوع له والفعل املوضوع لغريه
وعليه فإن النية هي املقياس الفعلي لكل العبادات واملعامالت منها حيل العمل أو حيرم، 

 األوصاف واألشكال إىل الوصول إىل هذا احلكم. تختلفان وإوأيجر أو أيمث، 

                                                            
 .متفق عليه  (96)
 .71الكربى، الفتاوى  تيمية،ابن  (97)
احليل يف الشرعية ا سالمية وشرح ما ورد فيها من اآلايت واألحاديث أو كشف النقا  عن موقع احليل حبريي،  (98)

 .117، من السنة والكتا 
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احليلة عل  إسقاط خيار اجمللس حبديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن  -2
ابخليار حىت يتفرقا إال أن تكون صفقة خيار، وال حيل قال : )البيع واملبتاع ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

، ومعناه أن البائع واملشرتي إ ا انعقد بينهما البيع (99)له أن يفرقه خشية أن يستقيله(
يف جملس العقد  ادام أن يفسخ البيع فله  لك ما ااب جيا  والقبول مث بدا ألحدمه

جمتمعن مل يتفرقا عنه، فإن فارقة أحدمها أو كالمها نفذ البيع عليهما ولزم، وال جيوز 
ستدل ا، وقد (100)ختار صاحبه إم اءه وتنفيذهاألحدمها أن يطالب بفسخ البيع إ ا 

مام أمحد وقال: فيه إبطال احليل، فلما كان الشارع قد أثبت اخليار إىل حن به ا 
أن يقصد املفارق منع ملسو هيلع هللا ىلص ذي يفعله املتعاقدين بشؤم طباعهما، حرم النيب التفرق ال

اآلخر من االستقالة، وهي طلب الفسخ سواء كان العقد الزما  أو جائزا ، ألنه قصد 
كون احليلة ت، و (101)ابلتفرق غري ما جعل التفرق يف العرف له من إسقاط حق املسلم

أكد من السلعة أو الثمن، فإ ا كان البيع أو الشراء دون التوقت تعجيل هي هنا 
سقاط حق أخيه يف اخليار، فقد حرم الرسول إيف هذا االستعجال هو  اقصد أحدمه

  لك بقوله )وال حيل له أن يفرقه خشية أن يستقيله(.ملسو هيلع هللا ىلص 
و لك يف حديث جابر بن  ،احتيال اليهود عل  أكل ما حرم هللا عليهم من الشحوم -7

)إن هللا حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام،  يقولملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا أنه مسع النيب 
 ،ويدهن هبا انلود ،  هبا السفنلط رسول أرأيت شحوم امليتة فإنه يفقيل: اي

عند  لك: )قاتل ملسو هيلع هللا ىلص الناس؟ فقال: ال هو حرام، مث قال رسول هللا  اويستصبح هب
قال اخلطايب:  (102)مثنه(لوه مث ابعوه فأكلوا إن هللا ملا حرم شحومها مج   ،هللا اليهود

لت الشحم لوها معناه أ ابوها حىت تصري ودكا ، فيزول عنها اسم الشحم، يقال مج  مج  
وأنه ال يتغري  ،واجتملته إ ا ا بته، ويف هذا بيان بطالن كل حيلة حيتال هبا إىل حمرم

 .(103)حكمه بتغري هيئته وتبديل امسه

                                                            
 .1671مسلم -2111البخاري  (99)
 .127ص –املرجع سابق  (100)
 .77، الفتاوى الكربىابن تيمية،  (101)
 .1687ومسلم  2226البخاري  (102)
 .177، 7،  داود أيبالسنن لألمام يف شرح سنن األمام  اخلطايب، معامل  (103)
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ال أن يكون إ ،ملقاصد أن ال حيرم عليهم  لكويلزم من راع  الصور والظواهر دون احلقائق وا
لعنهم هللا ورسوله عل   اغري حترمي الشحم، فلم مستقال   هللا سبحانه وتعاىل حرم الثمن حترميا  

الواجب  نلم أع   ،ومل ينا هلم عل  حترمي الثمن استقالال   ،عليهم هستحالل أمثان ما حرما
 .(104)النتفاع هباالنظر إىل املقصود وهو أن حترمي العن حترم ل

 تنفحيث قد ص   النبوية، هنا كثرية جدا  يف الكتا  والسنةإونكتفي هبذه األدلة حيث 
 أكثر من وجه.من الكتب واجمللدات الكبرية يف هذه احليل وإبطاهلا 

ا قاله شيخ ا سالم ابن تيمية: أن املقاصد معتربة يف مبميكن أن نلخا هذا املبحث 
هي معتربة يف القرابت والعبادات، فتجعل الشيء حالال  وحراما ، ا مالتصرفات والعادات ك

وصحيحا  وفاسدا ، أو صحيحا  من وجه وفاسدا  من وجه، كما أن القصد يف العبادة جيعلها 
 .(105)واجبة أو مستحبة أو حمرمة وصحيحة أو فاسدة

 القسم الثاين: اةيل اليت ال تناقض مقاصد الشرعية:
أو نقض مصلحة  ،هدم أصل شرعياستحالل احلرام، أو  إىلتؤدي  يلةعندما كانت احل

من احلرمة احلكم الشرعي ل و  حي يف الشكل والصورة ريتغيعن طريق  ،شرعية بطرق متعددة
حليلة ال هتدم أصال  وكانت ا ،، ولكن كيف إ ا كان العكس، كانت احليلة حمرمةإىل احللة
 ؟هي أنواع هذه احليل وما ؟يلةهذه احل فما هو حكم ،فيها مصلحة شرعية وكان ،شرعيا  

ونكتفي يف االستشهاد ببعض  ،هذا ما سوف نبحث فيه يف هذا القسم، وابختصار شديد
 . يلةالشواهد هلذه احل

 القرآن الكرمي:من أوال : 
 قد  كرها هللا تعاىل يف القرآن الكرمي عندما تكلم عن املست عفن فقال هللا تعاىل  -1

ِإاله اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساِء َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلة  َواَل يَ ْهَتُدوَن ﴿

                                                            
احليل يف الشرعية ا سالمية وشرح ما ورد فيها من اآلايت واألحاديث أو كشف النقا  عن موقع حبريي،  (104)

 .152، احليل من السنة والكتا 
 .86)املكتب ا سالمي( ، بيان الدليل عل  بطالن التحليل تيمية،ابن  (105)
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ن افلو احتال املؤمن املست عف عل  التخلا من بن الكفار لك (106)﴾َسِبيال  
 .(107)يف  لك ا  حممود

 لك قول هللا تعاىلمن   ،ما فيها من احليل املباحةو قصة يوسف علية السالم   -2
َقايََة يف رَْحِل َأِخيِه ُثُه َأذهَن ُمَؤذِ ٌن أَي هتُ َها اْلِعرُي ﴿ فَ َلمها َجههَزُهْم ِبََهازِِهْم َجَعَل السِ 

من أجل إبقاء أخيه  يلةوقد قام يوسف عليه السالم هبذه احل (108)﴾ِإنهُكْم َلَسارُِقونَ 
( 11يف رَْحِلِه فَ ُهَو َجَزاُؤُ  َكَذِلَك َْنِْزي الظهاِلِمنَي )قَاُلوا َجَزاُؤُ  َمْن ُوِجَد عنده ﴿ 

فَ َبَدَأ ِبَِْوِعَيِتِهْم قَ ْبَل ِوَعاِء َأِخيِه ُثُه اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه َكَذِلَك ِكْدََن لُِيوُسَف 
 نَ ْرَفُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُ  يف ِديِن اْلَمِلِك ِإاله َأْن َيَشاَء اَّللهُ 

 يلةوهذا دليل عل  جواز احل :ليكا اهلراسيايقول  (109)﴾َوفَ ْوَق ُكلِ  ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ 
 .(110)  احلقوقا يف التوصل إىل املباح، وما فيه من العظة والصالح واستخر 

حَتَْنْث ِإَنه َوَجْدََنُ   َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغث ا فَاْضِرْب ِبِه َواَل قال﴿ قصة نيب هللا يعقو   -7
ضت له أبمر، وأرادها إبليس انت امرأته قد عر  ، ك(111)﴾َصاِبر ا نِْعَم اْلَعْبُد ِإنهُه َأوهابٌ 

عل  شيء، فقال: لو تكلمت بكذا وكذا، وإمنا محلها عليها انزع، فحلف نيب هللا: 
، وتسعون ق يبا  لئن هللا شفاه ليجلدهنا مائة جلدة؛ قال: فأمر بغصن فيه تسعة 

نيب هللا، وخفف هللا عن أمته، وهللا  واألصل تكملة املائة، ف رهبا ضربة واحدة، فأبر  
 .(112)رحيم

 
 

                                                            
 .98سورة النساء اآلية  (106)
 .168، بيان الدليل عل  بطالن التحليل تيمية،ابن  (107)
 .20سورة يوسف اآلية  (108)
 .26-26سورة يوسف اآلية   (109)
الطبعة األوىل –لبنان –بريوت  –دار الكتب العلمية  – أحكام القرآن –عماد الدين بن حممد  –الطربي  (110)

 .277ص-1987
 .66سورة ص اآلية  (111)
حتقيق عبد هللا عبد – تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرآن –أيب جعفر حممد جرير  –الطربي  (112)

 .12انزء العشرون ص – 2001الطبعة األوىل -هجر للطباعة والنشر-احملسن الرتكي
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 السنة النبوية:من اثنيا: 
متر  ل  )أك  ملسو هيلع هللا ىلص سعيد اخلدري وعن أيب هريرة رضي هللا عنهما أن رسول هللا  عن أيب -1

ال اي رسول هللا، إان لنأخذ الصاع من هذا ابلصاعن،  :خيرب هكذا( فقال: فقال
مث ابتع  ،)فال تفعل، بع انمع ابلدراهمملسو هيلع هللا ىلص: والصاعن ابلثالثة. فقال رسول هللا 

ما أن إجيدا ، ف ا  متر رديء، ويريد متر  يهيكون لداحلديث: أن  معا (113)بدراهم جنيبا (
وهذا لن يقبل به صاحب التمر يعطيه التمر الرديء وأيخذ)مثله( من التمر انيد، 

ويعطيه أكثر  ،ما أن أيخذ من التمر انيدإانيد، الختالف التمرين يف انودة، و 
مثال  مبثل، واحلل أن بيع  رسول هللا، فالتمر ابلتمر راب إالمنه مترا  رديئا ، فأنكر عليه 

 .(114)متره الرديء مث يشرتي بثمنه مترا  جيدا  
 -وجه الداللة: 
 .دل الصحايب هبذا الطريقة للوصول إىل أخذ التمر انيد أن الرسول

إىل حديث أيب هريرة رض  هللا عنه )أن رجال  شكا  ،يلةالتخلا من الظلم ابحل -2
أن يطرح متاعه يف الطريق، ملسو هيلع هللا ىلص من جاره أنه يؤ يه، فأمره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

ه فيسب   ،جاره يؤ يهخربه أبن يف ،املتاع عليه يسأل عن شأن فجعل كل من مر   ،ففعل
ويلعنه، فجاء إليه وقال: رد متاعك إىل مكانه، فو هللا ال أو يك بعد  لك 

 .(115)أبدا (
حبمل الناس عل   ،الظلم لتخلا منلاحلديث دليل عل  أنه ال أبس للمظلوم أن يتحايل 

 النيل من عرضه، إ  لعل  لك يروعه ومينعه منو ، والدعاء عليه والتشهري به، همسبة ظامل
 .(116)ا قامة عل  ظلمه

 

                                                            
 .1697ومسلم -2760أخرجه البخاري  (113)
)م.س(،  إشكالية احليل يف البحث الفقهي مواقف املذاهب الفقهية من احليل الربوية دارسة حالةالقرشي،  (114)

110-111 . 
 .( ابختالف يسري8766(، والبزار يف ))املسند(( )126 1أخرجه البخاري يف ))األد  املفرد(( ) (115)
احليل يف الشرعية ا سالمية وشرح ما ورد فيها من اآلايت واألحاديث أو كشف النقا  عن موقع حبريي،  (116)

 .229، احليل من السنة والكتا 



 

35 
 

 االجتاهات يف التعامل مع العقود:
ظاهر العقد إىل  نظرالالذي يكتفي يف  ن يف النظر إىل العقود، االجتاه األول هواهناك اجتاه

يف هذا االجتاه يقول ابن تيمية عندما ، و (117)فحسب، واجتاه ينظر إىل ظاهر العقد وابطنه
من  أن ،اب  األميان دون االلتفات إىل املقصود تكلم عن تعليق احلكم مبجرد اللفظ يف

ات إىل املقصود، يقعون يف مثل ما وقعت فيها تفيعلقون احلكم فيها مبجرد اللفظ من غري ال
 .(118)اليهود سواء

في ابلشكل الصوري تحيث أنه ال يك ه، هو النظر يف ظاهر العقد وابطنواالجتاه الثا 
مهها حديث )إمنا أل   لك، وقد ورد بع ها سابقا ، و دلة عوقد وردت الكثري من األ .عقدلل

وهذا دليل عل  أن من نوى ابلبيع عقد الراب حصل له الراب، وال يعصمه  ،األعمال ابلنيات(
وال خيرجه من  لك  ،كان حملال    ،من  لك صورة البيع، وأن من نوى بعقد النكاح التحليل

 .(119)نوى امرئ ماكل صورة عقد النكاح، ألنه قد نوى  لك، وإمنا ل
أن و رعت حلكمة ومقصد، إمنا ش   ،حكامرعت األ هو األقوى، ألنه عندما ش  واالجتاه الثا 

حكام الشرعية اليت فرضت من نه قد يتنزع روح ا سالم يف األفإاألول عتمد االجتاه من ي
يف  هللا تعاىل هالية، ولذلك حرمغري الشك اجلها، وقد تصبح األحكام جامدة ال روح فيهأ
مل تنظر إىل املقصد األساسي من ، و ألنه اختذت الشكلية والصورية فقط ،حكام الشرعيةاأل

 هذا احلكم، ومثال لذلك: 
كل شروط   همسألة التحليل يف النكاح: عند النظر إىل هذا احلكم  د أنه يوجد في -1

ختلف املقصد والغاية من هذا الزوا ، وهو أن اغري أنه  ،ركان الزوا  الصحيحأو 
املقصد ليس السكن وإنشاء أسرة مسلمة وعفة النفس عن احلرام، إمنا القصد حتليل 

صاحب هذا الصورة وصاحب ملسو هيلع هللا ىلص فقد لعن رسول هللا  ،هذه املرأة لزوجها السابق
 هذا املقصد.

                                                            
 .81ص – واقف املذاهب الفقهية من احليل الربوية دارسة حالةإشكالية احليل يف البحث الفقهي مالقرشي،  (117)
 .50، بيان الدليل عل  بطالن التحليلابن تيمية،  (118)
رسالة لنيل ) عبد هللا، القرشي "أثر مراعاة املآالت والقصود يف التفريق بن البيع والراب دراسة نظرية تطبيقية" (119)

 .761-760ى(،درجة املاجستري غري منشورة. جامعة أم القر 
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اكتمال الشروط الشرعية يف البيع يف الشكل  بيع العينة: ويف هذه الصورة جتد أي ا   -2
و لك  ،الثمن ا جيا  والقبول، غري أهنا غري جائزهعة و امن وجود الب  ،الصوري

ن األصل يف البيع أخذ املشرتي إالختالف الغاية واملقصد من هذا املعاملة، حيث 
لبدل والثمن مقابل تلك الب اعة، غري أنه يف بيع لالبائع أخذ كه، وكذلك املبيع ومتل  

 هو أن املشرتي يريد ماال   نهمن هذه البيع، إمنا املقصود م العينة مل يكن هذا املقصود
وصاحب املال ال يريد أن يقرضه  ،، فيذهب إىل صاحب املالمن يعطيه مل جيدو 

اليت  يلةعل  رأس املال، فريى أنه هبذه احل ةفائد يكون فيه ذي القرضا  حسنا ، وال
عتمد عل  الصورية يف العقد أن جيعل عملية القرض عل  صورة بيع وشراء، فيبيع ت

جل، فيحصل البائع عل  أب ائع بسعر مرتفع، مث يشرتيه بسعر أقل إىل للمشرتي 
 الفارق بن السعر األول والسعر الثا .

شروط البيع، وكذلك الغاية يف احلصول  من الناحية الصورية متت مجيع ،احلالة هفي هذف
ليست حمرمة، وكذلك احلصول عل  الربح يف البيع اآلجل ليس  ، فهيعل  السيولة املالية

نه ، ألهنفسلتاجر ، ولكن عندما متت هبذه الصورية، وهي أن يشرتي الب اعة ويبيعها لا  حمرم
قصد القرض بفائدة يف هذه نتفاء خر ال يوجد مانع وال حرمة، الآإ ا ابع السلعة لشخا 

 يتكون يف البيع والشراء، وإمنا ه الغاية ال فإن ه،نفسلشخا الصورة، أما عندما تكون ل
القرض ابلفائدة، ولكن عل  صورة بيع، فاختالف القصد والغاية من احلكم قد يغري هذا 

 احلكم من أهنا معاملة جائزة إىل معاملة حمرمة.
 :أنواع املخاطر الشرعية 1.1

من حيث  األخرى ختتلف املخاطر الشرعية يف املصارف ا سالمية عن غريها من املخاطر 
هذه املخاطر ميكن قياسها أو التنبؤ هبا، و لك من خالل املعلومات عنها، وعن حال إن 

السوق، وأسعار الصرف، وغريها من البياانت اليت تساعد يف اكتشاف اخلطر، وحتليله، 
 .قياسه، وحتديد وسائل مواجهته، مث اختيار أنسب وسيلة للمواجهةو 

  ،فوسائل الكشف عنها غري قابلة للقياس رايضيا   املخاطر الشرعية،األمر خيتلف يف  لكن
الكثري من البحث إىل تحتا  فمما يزيد يف صعوبتها،  كما يف املخاطر املصرفية، وهذا

 .وا معان يف كل جوانب املعامالت البنكية
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 :(املتأصلة) املرتبطة بطبيعة العقد الشرعية املخاطر 1.1.1
املخاطر كما هي يف عادة ال تكون يف أصل املعاملة  التقليدية يف املصارف  املخاطر املصرفية

نه قد يؤثر إحيث  ،قد تكون متأصله يف نفس املعاملة أو العقدفاملخاطر الشرعية  ،الشرعية
يؤدي إىل  ل املطلو  يف املعاملة قدسعدم التسل، وكذلك أي شرط أو صيغة يف العقد نفسه

اخلاصية تتميز هبا املخاطر الشرعية عن غريها  هفة شرعية، وهذاطر شرعية أو خمالخم حدوث
 ومن أهم املخاطر املتأصلة ما يلي: ،من املخاطر املصرفية

 خماطر تنشأ يف مرحلة تكوين العقد: -5
إن من أهم املخاطر الشرعية اليت تواجهها البنوك ا سالمية هي خماطر العقود، وقبل 

 جيب أن نذكر تعريف العقد وأركانه وشروطه: ،احلديث عنها
، ويستعمل امسا  فيجمع -بكسر القاف يف امل ارع- يعقده هالعقد لغة: هو مصدر عقد

 :(120)عل  عقود، وله عدة معان منها
 ض احلل، فيقال عقد احلبل أي شده.يالشد والربط ونق -
 أك دمها.التأكيد، وا حكام، والتوثيق، فيقال: عقد العهد واليمن  -
 العزم، فيقال: ال حل هلا عقديت، أي عزمي. -
 اخليط الذي ينظم فيه اخلرز. -

 .(121)هو التزام شيء ابرتباط ا جيا  والقبولفاصطالحا : أما 
واملراد بد )التزام( هو إلزام الشخا نفسه ما مل يكن الزما  له، واملراد ابرتباط ا جيا  والقبول 

 .(122)ارتباط ا جيا  ابلقبول، كا رادة املنفردة مثل النذر خير  به االلتزام احلاصل من غري
  :(123)وهناك أمور جوهرية تنطبق عل  كل عقد أو معاملة عموما ، ويكون العقد حمكوما  هبا

                                                            
أمحد،  – 700، حممد، القاموس احمليط-والفريوز آابدي  7077-7070، 6  ،لسان العر  بن املنظور،ا (120)

 .150( 1982)بريوت، مكتبة لبنان  املنري املقري، املصباح
 .126، 2(  2008بريوت، دار البشائر ا سالمية ،) 7مبدأ الرضا يف العقود، طعلي، القره داغي،  (121)
 .125-126، 2 مبدأ الرضا يف العقود، القره داغي،  (122)
 املراحبة أمنو جا  " جملة التجديد،: املخاطر القانونية يف عقود املصرفية ا سالمية خالد العقيل، عارف عارف " (123)

 .120(:2016 78ع. ،19م.



 

38 
 

فقد يكون الطرفان ابئعا  ومشرتاي ، أو مؤجرا  ومستأجرا ، أو شريكن، أو  :العقد طرفا -أ
موكال ووكيال ، وقد يدخل يف العقد أكثر من طرفن. وابلنسبة لألطراف، فهناك 
نقاط كثرية حباجة إىل مناسبة من الناحية القانونية، سواء من انحية األهلية 

 غريها.والصالحية أي مبعا انتفاء عيو  ا رادة أو 
مه أحد األطراف للطرف وهو الشيء أو الفعل الذي يقد   حمل التعاقد أو االلتزام: - 

 اآلخر أو أطراف أخرى مبقابل مايل وهو الثمن، أي موضوع التعاقد.
وهو املقابل الذي يدفعه أحد األطراف لقاء حصوله عل  حمل االلتزام أو  الثمن: -ت

 التعاقد، وغالبا  ما يكون مبلغا  من املال.
وميكن تسميتها ابلبيئة القانونية اليت يرتبط هبا تنفيذ االتفاق  ظروف التعاقد: -ث

وااللتزامات ارتباطا  مباشرا  ووثيقا ، مبا يف  لك تنفيذ االلتزامات عن طريق القوة يف حال 
 فشل األطراف أو بع هم يف تنفيذ االلتزامات بشكل ود ي.

أو عدم قابليته  ،العقد الذاتية للتنفيذوهو قابلية  خلو العقد من العيوب واملوانع: - 
لذلك من األساس، بسبب وجود مانع شرعي، كالعقد املت م ن بيعتن يف بيعة واحدة، 
أو انتفاء الصفة القانونية )األهلية( ألطراف العقد، أو وجود شروط غري قابلة للتنفيذ 

 .أو من الناحية القانونيةلكوهنا شروطا  ابطلة من الناحية الشرعية 
إن لكل واحدة مما سبق شروطا  وأركاان ، وأي خلل يف هذه الشروط أو األركان قد يؤدي بنا 

ولذلك جيب أن تكون العقود يف الشريعة ا سالمية واضحة يف بيان  إىل خماطرة شرعية.
احلقوق وااللتزامات املتول دة عنها، فإن شاهبا الغموض انقلبت إىل عقود خطرة، لذلك 

مية تتعرض ملخاطر انمجة عن الغرر الذي قد يكون يف صيغة العقد، وحيول فاملصارف ا سال
 .(124)دون حتقيق أهداف املتعاقدين

 خماطر تنشأ يف مرحلة تنفيذ العقد: -1
تتعلق بوقوع  أثناء إبرام العقد شرعية قد يتسبب أحد طريف العقد يف تعريض اآلخر ملخاطر 

 : منها، ، ويرجع  لك ألسبا  عدةالغرر أو انهالة
 اختالف املتعاقدين يف تفسري املعلومات املتاحة. -1

                                                            
 .106، دراسة حتليليةإدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف ا سالمية ،شوقي بورقبة ، هاجر زرارقي  (124)



 

39 
 

 تباين يف معلومات الطرفن. -2
 استخدام أحد الطرفن  حدى صور التغرير: كالغش، أو النجش، أو التدليس. -7
 استغالل الطرف األقوى حلاجة الطرف األضعف للشيء املتعاَقد عليه. -6

 خماطر تنشأ بعد تنفيذ العقد: -1
 حتدث بعد إمتام العقد عدة خماطر منها:من املخاطر اليت قد 

دين ابلدين. -1
َ
 مماطلة امل

 إفالس العميل. -2
 هالك عن املنفعة، مثل عقد ا جيار مثال . -7

 ،وسياساتفتظهر املخاطر الشرعية هنا من خالل اضطرار البنك إىل عمل إجراءات 
وغريها من األمور اليت قد  ،وضوابط ليلزم املدين بدفع الدين، كإلزام العميل ابلشرط انزائي

 .تعترب خمالفة شرعية
 :(125)خماطر التسلسل الشرعي للتنفيذ – 1

مثل عقد املراحبة  ،يف بعض املعامالت الشرعية جيب االلتزام بتسلسل معن أثناء إجراء العقد
أو  لآلمر ابلشراء، حيث ال جيوز بيع الب اعة من ق بل البنك قبل أن يقب ها حكميا  

وإال تنقلب املعاملة إىل احلرمة. وابلتايل فا خالل ابلتسلسل الشرعي للتنفيذ يؤدي ، حقيقيا  
 إىل حدوث خماطرة شرعية.

 الداخليةالشرعية املخاطر  1.1.1
ترتبط املخاطر الداخلية ابلبنك نفسه من حيث العاملن فيه والسياسات املتبعة، ال بطبيعة 

 خاطر، ما يلي:. ومن هذه املالعقد أو ابملؤثرات اخلارجية
 خماطر بسبب الكوادر البشرية: -5

قد يتسبب الكادر البشري يف البنك ا سالمي حبدوث خمالفات شرعية، لعدة أسبا  
 : (126)منها

                                                            
 .52ص"  ( يف التدقيق الشرعي الداخليCOSOالق اة. "اعتماد منهجية كوزو ) (125)

 .8سليمان، "املخاطر الشرعية احمليطة ابملؤسسات املالية وسبل احلد منها"-82
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ضعف التأهيل العلمي والعملي للعاملن يف املصارف واملؤسسات املالية ا سالمية،  -أ
 .صيغ التمويل ا سالميوعدم إملامهم بطبيعة أعمال املصارف ا سالمية، وخصائا 

ضعف الرقابة والتفتيش عل  املوظفن أثناء القيام أبعماهلم، وخاصة عند إبرام العقود  - 
 مع العمالء.

ضعف الوازع الديين واألخالقي عند املوظفن، مما قد يؤدي إىل خمالفات شرعية  -ت
 بسبب  لك.

 يتها.عدم تدريب وتوجيه املوظفن يف عملية إدارة املخاطر الشرعية وأمه -ث
 املخاطر املرتبطة ابلرقابة الشرعية: -1

إن عدم تبلور مفهوم الرقابة الشرعية يف  هن إدارة املصرف ا سالمي، أدى إىل وجود خماطر 
 (127)منها:

قلة عدد الفقهاء املتخصصن يف جمال املعامالت املصرفية واملسائل االقتصادية احلديثة،  -أ
ملسائل، ومن مث صعوبة الوصول للحكم مما يؤدي إىل عدم وجود تصو ر واضح هلذه ا

 الشرعي الصحيح فيها.
التطور السريع والكبري يف املعامالت االقتصادية، وصعوبة متابعتها ابلفتوى وبيان  - 

 احلكم الشرعي فيها.
عدم االستجابة السريعة لقرارات اهليئة من قبل إدارة املصرف، وهذا األمر سيؤدي إىل  - 

الشرعية واالعتياد عليها من قبل املوظفن، وسيقودان يف هناية استمرار وجود املخالفات 
 األمر إىل رقابة شرعية ص َور ية ال معا هلا.

ال غوط اليت قد متارسها إدارة املصرف عل  اهليئة  ابحة بعض التصرفات، وقد تعتمد  -د
بصياغة ا دارة عل  عدم إملام اهليئة الكامل بدقائق املعامالت املصرفية، فتقوم مثال  

السؤال وتكييفه تكييفا  معينا ، أو حذف أجزاء منه، أو قد تكون صياغة السؤال خمالفة 
 للواقع العملي، مث تقدمه للهيئة لتقوم اهليئة إبابحة التصرف بناء عل  ما ق د  م هلا.

يف الوقت الذي يقع عليها قيادة  ،حصر دور اهليئات الشرعية يف التحرمي والتحليل -ه
 .(128)ا سالميةاع والتطوير يف املنتجات واآلليات املصرفية لدى املصارف عمليات ا بد

                                                            
 .107، إدارة املخاطر االئتمانية يف املصارف ا سالمية دراسة حتليلية شوقي بورقبة، هاجر زرارقي، (127)
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من أجل إجياد بعض املخار   ،أو األقوال الشا ة يف املذاهب ،تتبع الرخا يف املذاهب -و
 لبعض الفتاوى يف بعض املعامالت املالية.

 تاحلاالالتعامل مع كافة متغريات عل  الشرعية عدم قدرة بعض أع اء هيئات الرقابة  -ز
من يتقن املهارات املهنية اليت يتقنها املراجعون  اهليئة الشرعية اندرا  ما ت م  فاملصرفية، 

 .(129)لكشف املخالفات
 خماطر مصدرها تقليد املنتجات املصرفية يف البنوك التقليدية: -1

التعامالت تنشأ هذه املخاطر بسبب قيام البنوك ا سالمية بتقليد البنوك التقليدية يف مجيع 
املصرفية، مع حماولة التعديل عليها لتوافق الشريعة ا سالمية، مع  لك قد ال تستطيع أن 

الثغرات اليت تظهر يف تلك  تكون مثلها، مما يؤدي إىل البحث عن خمار  شرعية لسد  
 وغريها من املسائل. ،أو غرامة التأخري ،الوعد امللزم :العقود، ومن تلك املخار  مثال  

 خاطر الشرعية بسبب العالقة بني البنك وأصحاب رأس املال:امل -1
حيث متثل القاعدة الفقهية )اخلرا  ابل مان والغرم ابلغنم( امليزان الدقيق للهيكلة الشرعية 
للمنَتج، حبيث تكون ضوابطه وإجراءاته ابلقدر الذي حيافظ عل  كفيت امليزان ومها: )اخلرا  

هي العالقة ال ابطة بن البنك وأصحا   ه، فهذ(130)نتادلوال مان( و )الغرم والغنم( متع
 رأس املال، فمىت ما اختل هذا امليزان دخلنا يف املخاطرة الشرعية.

 املخاطر الشرعية بسبب العالقة بني البنك والعمالء: -1
يقصد هبا العالقة اليت تكون بن البنك والعميل من بداية املعاملة إىل هنايتها، ويقصد هبا 

تسليم الب اعة، و هي إجراءات استالم  العقود بن الطرفن، وما هي الشروط، وما تفاصيل

                                                                                                                                                                         
وتطبيقات  االبتكار املايل يف املؤسسات املالية ا سالمية بن األصالة والتقليد" منتجات" منصور، موس ، (128)

 .11( 2016)انزائر،  االبتكار واهلندسة املالية بن الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية ا سالمية
ابلشرعية يف املصارف ا سالمية دارسة حالة االحتياطيات يف البنوك خماطر السمعة وااللتزام رائد، أبو مؤنس، " (129)

(: 2015) 1، ع.67، م.علوم الشريعة والقانون دراسات املركزية وكيفية تشكيل هيئات الرقابة الشرعية"،
225. 

ر املصريف املؤمت، عبد الباري، مشعل، الرقابة الشرعية وأثرها عل  تطوير صناعة اخلدمات املالية ا سالمية (130)
 .2005أبريل  6 –الكويت -مستقبل البنوك والشركات االستثمارية –ا سالمي الثالث 
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وما هو ا جراء يف حال هالك السلعة، ومن يتحمل ال مان، وكيف إ ا ماطل العميل يف 
 دفع الدين وغريها من العالقات اليت تنشأ بينهما.

ا سالمية، فيكون هذا  واملقصود كيف تكون معانة تلك األمور، وهل هي موافقة للشريعة
 اب  من أبوا  املخاطر الشرعية اليت قد تقع فيها البنوك ا سالمية.

  اخلارجية: الشرعية املخاطر 1.1.1
 وهي املخاطر اليت أتيت من خار  بيئة البنوك ا سالمية:

 خماطر عالقة البنك اإلسالمي ابلبنك املركزي: -5
حيث إنه هو بنك البنوك، والذي من مهامه  إن عالقة البنك ا سالمي ابلبنك املركزي من
ا شراف عل  مجيع البنوك، ومن أهم تلك و تطبيق السياسات النقدية لكل الدولة، واملراقبة 

 السياسات النقدية:
تلجأ املصارف  عادة خصم األوراق التجارية لدى املصارف  سعر إعادة اخلصم: -أ

و لك للحصول عل  قروض من املصرف املركزي، لتعديل رصيدها االحتياطي  ،املركزية
وهي األداة اليت يستعملها البنك املركزي للتأثري عل   .(131)القانو  لدى املصرف املركزي

. وأثناء سعي البنك م من طرف البنوك التجارية بشكل غري مباشرحجم االئتمان املقد  
مما يوقعه أبخذ  ، طر إىل التعامل إبعادة اخلصمي ،ا سالمي  دارة السيولة لديه

 .(132)الفوائد وإعطائها، وال خيف  ما يف هذا األمر من خماطرة شرعية
وهي األداة اليت يستعملها البنك املركزي يف معظم نسبة االحتياطي القانوين: - 

ولكن  نشاء النقود اخلطية أو الودائع،إالبنوك التجارية عل  قدرة للتأثري عل   ،البلدان
 ه لك ألن فإن تطبيق هذه النسبة يطرح بعض ا شكاالت، ،ابلنسبة للبنوك ا سالمية

غالبا  ما تتمكن البنوك التجارية من تغطية هذه النسبة املفروضة ابلودائع انارية، وبينما 
ال تتمكن البنوك ا سالمية من  لك، مما ي طرها إىل تكملة هذه التغطية بودائع 

ا من شأنه أن ي ع البنوك بن مطرقة البنك املركزي الذي يراقب تطبيق االستثمار، وهذ
                                                            

( 2010دار املسرية ، )عمان، 1ط. النقود واملصارف حممود الوادي، حسن مسحان، سهيل أ مسحان، (131)
122. 

(، 2006ه مل تنشر. جامعة انزائر )رسالة الدكتورا عالقة البنوك ا سالمية ابلبنوك املركزية"” سليمان، انصر، (132)
189-190. 
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هذه النسبة، وسندان املبادئ الشرعية اليت حتكم عمل البنوك ا سالمية، واليت فيها 
االستثمار إ ا كانت مودعة  هو عدم تعطيل أموال املودعن عن  ،حمظور شرعي هنا
 تكون من هذا االحتياطي.كذلك يف الفائدة اليت ، و (133)كودائع استثمار

ويقصد هبا قيام البنك املركزي بشراء أو بيع أ وانت  عمليات السوق املفتوح: -ت
اخلزانة والسندات احلكومية، أو امل مونة من احلكومة، واألوراق املالية بصفة عامة، 

من خالل سوق رأس  ،قصرية أو طويلة األجل، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر
 تعامل مع البنوك واألفراد والشركات، واهلدف منها:املال، و لك ابل

التأثري عل  حجم االحتياطات الفائ ة لدى البنوك التجارية ابلزايدة أو النقصان،  -1
مما يؤثر عل  كل من حجم االئتمان، وحجم املعروض النقدي، والطلب عل  

 االستثمار ابلشكل الذي يتمش  مع األهداف االقتصادية للدولة.
 .(134)يف كل من السوق النقديحماولة إجياد عالقة مستقرة بن سعر الفائدة  -2

لكن هذا األداة ال تستطيع أن تتعامل معها البنوك ا سالمية ألهنا سوف تؤدي إىل 
ومع  لك  د بعض البنوك ا سالمية  خماطرة شرعية، أال وهي التعامل ابلفائدة احملرمة.

،  أ وانت اخلزينة، ويوجد كذلك يف امليزانية العامة للبنكمع البنك املركزي يف قد تتعامل 
 1646صل ا سالمي املصري، حيث بلغت ما يقر  من يكما هو حاصل يف بنك الف

مليار جنية مصري يف أ وانت اخلزينة، بينما جاءت املشاركات واملراحبات وامل ارابت 
 .(135)2015ام مليار جنيه مصري، كما جاء يف التقرير السنوي لع 5ما يقار  

 خماطر القوانني والتشريعيات املوجودة: -1
، هإ ا نظران إىل العدد الكبري من البنوك ا سالمية اليت تعمل داخل العامل ا سالمي وخارج

كامل إىل النظام بشكل   تحتو لي الدول اليت هو وإ ا استثنينا دوال  متثل النمو   األول )
والسودان( وبعض الدول اليت جتس د النمو   الثا   –وإيران  –ابكستان هي و ا سالمي، 

بعض التعديالت عل  القوانن واألنظمة مثل اليمن وا مارات  تعمل ي الدول اليت)وه
                                                            

 .190عالقة البنوك ا سالمية ابلبنوك املركزية" ،” انصر، (133)
املعهد  )جدة،السياسة النقدية اليت تستخدمها البنوك املركزية يف اقتصاد إسالمي  حسن، فهمي، أدوات (134)

 .16( 2005ا سالمي للبحوث والتدريب، 
 .21"،2015بنك فيصل ا سالمي املصري "التقرير السنوي  (135)
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وهو النظام الذي خت ع فيه البنوك ا سالمية وبع ها جتس د النمو   الثالث وتركيا(، 
 عمل يف ظلالبنوك ا سالمية يف العامل ت من ، وكثري(136)للقوانن املنظ  مة لعمل البنوك التقليدية

 ه.هذا النمو  ، وخت ع لنظام
و ضعت أصال  للبنوك  القوانن يؤدي إىل خماطر شرعية، ألنوالعمل يف ظل النمو   الثالث 

 التقليدية، ومبا يتناسب مع طبيعة عملها اليت ختتلف جذراي  مع البنوك ا سالمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .161،السياسة النقدية اليت تستخدمها البنوك املركزية يف اقتصاد إسالمي، م.س فهمي، أدوات (136)
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 مراحلها أهدافها، إدارة املخاطر الشرعية: مفهومها، أمهيتها،الفصل الرابع: 
  

 ُتهيد

تعترب املصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية األساس الذي جيب أن تقوم عليه األدوات 
ومن بن احملددات املصداقية الشرعية للمنتجات طبيعة املخاطر املصاحبة  ،املالية ا سالمية

باط اخلطر ابلصناعة املالية ال مناص منه، وقد استتبع اخلطر املرتبط ابألدوات املالية ، وارتهلا
أحياان  سببا  يف املصداقية الشرعية )كما يف صيغ  هشرعية خمتلفة ، فقد يكون وجود ا  أحكام

 ،ألن األمر كذلكو  ،وأحياان  أخرى سببا  يف عدم حتققها )كالقروض الربوية( ،املشاركات(
و لك يف إطار  ،فقد أصبح من ال روري وضع نظرية للمخاطرة يف االقتصاد ا سالمي

، (137)من أجل وضع احلد الفاصل بن املخاطرة املعتربة شرعا  واملخاطر احملرمةو  ،الغرر
أصبحت إدارة املخاطر من ال رورايت ألي نشاط اقتصادي حىت أتمن ا فالس واخلرو  

فظ املال حبفإن عدم القيام  ،ل هو أحد املقاصد الشرعيةن حفظ املاإمن السوق، وحيث 
يعترب خمالفة للرشد وللمقصد الشرعي يف حفظ املال، يغلب الظن حتققها قد واليت ومحايته 

حيب نه ال إ... وكلوا واشربوا وال تسرفوا منهي بنا اآلية )  اوهذ ،وميكن أن يعترب إسرافا  
 .(139) (138)(املسرفني
الرمسية  دارة املخاطر قد بدأت يف أواخر النصف الثا  من القرن العشرين،  اتإن الدراس
إال مع لة  أن اختبار احملفظة ما هيإىل  markowitأشارت دراسة  ،م1969ففي عام 

 .(140)تعظيم العائد املتوقع من هذه احملفظة وختفيض خماطرها
                                                            

مراجعة لنظرية املخاطرة يف االقتصاد ا سالمي ودورها يف ابتكار وتطوير منتجات إدارة  عبد الكرمي، قندوز،" (137)
ملتق  اخلرطوم للمنتجات املالية ا سالمية، التحوط وإدارة املخاطر يف ، لصناعة املالية ا سالميةاملخاطر اب

 .2( :2012-، )اخلرطوم2012  7 5-6املؤسسات املالية ا سالمية، ،
 .71األعراف من اآلية  (138)
جامعة امللك عبد العزيز االقتصاد ا سالمي،  ، جملةحنو مشتقات مالية إسالمية"" عبد الرحيم، الساعايت، (139)

 .52(: 1999) 11م.
، )جدة، البنك 1، ط.إدارة املخاطر حتليل ق ااي يف الصناعة املالية ا سالمية ،طارق هللا خان، حبيب أمحد (140)

 .77( ،2007ا سالمي للتنمية املعهد ا سالمي للبحوث والتدريب، 
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   فما هي إدارة املخاطر الشرعية؟
 :املصرفية والشرعية مفهوم إدارة املخاطر 1.1

ال بد من التعريف إبدارة املخاطر  ،قبل الشروع يف احلديث عن إدارة املخاطر الشرعية
 املصرفية، و لك حىت تت ح الصورة العامة اليت تندر  إدارة املخاطر الشرعية فيها.

 :تعريف إدارة املخاطر املصرفية 1.1.1
 ومنها: ،ريفاتع عدة املصرفية إدارة املخاطرر فت ع  

هي ا جراءات والسياسات اليت تقوم هبا ا دارة املصرفية اليت هتدف إىل محاية البنك  -1
من املخاطر املختلفة احمليطة به، و لك بتحديد مواقع املخاطر وقياسها وإدارهتا، 
لتجنبها أو السيطرة عليها أو حتويلها، و لك من خالل نظام شامل  دارة 

 .(141)املخاطر
ليل، والسيطرة االقتصادية عل  هذه املخاطر اليت هتدد األصول أو حتو هي حتديد،  -2

 .(142)القدرة ا دارية ملشروع
ل إىل حد مقبول من تقل   اختا  القرارات اليت من شأهنا أنهي عملية مستمرة من  -7

لمخاطر اليت هلا أتثري عل  املنشأة، مبعا لض أتثري أو حالة عدم التأكد املتعلقة ابلتعر  
 .(143)هي امليل الطبيعي للمنظمة ابجتاه املوازنة بن الفرص والتهديدات :خرآ
، للعاقدخذ حلماية املال من التقلب غري املتوقع وغري املرغو  ت  ا جراءات اليت تد  هي  -6

 .(144)وهو يعرف أحياان ابخلطر املايل
السيطرة  من النظر يف هذه التعريفات  د أن إدارة املخاطر جيب أن متر  يف مراحل من أجل

 تايل:العل  اخلطر، وهي ك
التخفيض: وهو التفكري أو البدء يف إجياد الطرق املمكنة لتخفيض اخلسارة، وتكون  -أ

 عل  مرحلتن:
                                                            

 .2، مؤمتر امللتقي العلمي الدويل، ص2009إدارة املخاطر يف املصارف ا سالمية ، ،مفتاح، صاحل (141)
 .10( ،2011، ط.م، )عمان، دار املسرية ،، إدارة املخاطر املاليةخالد، الراوي (142)
 .16استخدامات تقنيات اهلندسة املالية يف إدارة املخاطر يف املصارف ا سالمية"، ”عبد احلي، (143)
 .21-20لسابق صاملرجع ا (143)
 .62، 11م. ،حنو مشتقات مالية إسالمية"" لساعايت،ا (144)
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التخفيض قبل احلادث، ويشمل كافة اخلطوات اليت تقوم هبا ا دارة عند حتديد  -1
 اخلطر، وقبل وقوع أي خسارة.

اليت يعتقد مدير اخلطر أن تكون  التخفيف بعد احلادث، ويقصد هبا اخلطوات -2
سببا  يف ختفي ه عندما يقع احلادث، مثل استخدام نظام الرش ملكافحة 

 احلرائق.
االحتفاظ )االحتجاز(: ويقصد به أنه مبجرد أن يتم تشخيا وختفيض ابلقدر  - 

هو احتجاز اخلطر قبل حتويل  ،املستطاع، فإن القرار الواجب أخذه وما جيب فعله
 سوف يكلفنا أي ا . اخلطر، والذي

التحويل: وهي اخلطوة النهائية يف العملية، وهي حتويل اخلطر إىل طرف آخر هو  -ت
 .(145)التأمن

متثل إدارة املخاطر خمتلف األعمال اليت تقوم هبا ا دارة للحد  من بعض وبناء عل   لك 
للحد  من اآلاثر  اآلاثر السلبية الناجتة عن هذه املخاطر، ابلرغم من أن معظم الطرق املت بعة

السلبية للمخاطر تتعلق بوضع إجراءات رقابة إضافية، إال أنه من املمكن استخدام طرق 
متاحة أخرى، منها التنويع أو مشاركة آاثر هذه املخاطر مع جهات أخرى بواسطة العقود، 

 .(146)ال ماانت والتأمنو الكفاالت، و 
 (147)هي: وظائف أساسيةو دارة املخاطر املصرفية 

 ضمان توافق ا طار العام األساسية  دارة املخاطر مع املتطلبات القانونية. -1
 وحتديث سياسة االئتمان يف املصرف. ،القيام ابملراجعة الدورية -2
وضمان حسن حتديدها وتبوبيها  ،حتديد خماطر كل نشاط من أنشطة املؤسسة -7

 وتوجيهها نهات االختصاص.
مع األخذ بعن  ،ز هذه املخاطرحبدود ترك   مراقبة تطور خماطر االئتمان والتوصية -6

 االعتبار إمجايل املخاطر ملنتجات معينة، وخماطر الطرف اآلخر.
                                                            

 .21-20 ،حنو مشتقات مالية إسالمية"" الساعايت، (145)
عل  البيئة الرقابية والتدقيق الداخلي، املؤمتر العلمي الدويل السنوي  (ةصاحل محاد أثر إدارة املخاطر )التشغيليد (146)

 املعرفة.السابع إدارة املخاطر واقتصاد 
 .19-18استخدامات تقنيات اهلندسة املالية يف إدارة املخاطر يف املصارف ا سالمية"، ”عبد احلي، (147)
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والتوصية ابحلدود  ،مراقبة استخدام احلدود واالجتاهات يف السوق وخماطر السيولة -6
 املناسبة ألنشطة التداول واالستثمار.

تقارير  عورف ،املخاطر واملنافع مراجعة املنتجات املستحدثة عل  أساس معايري قبول -5
 هبذا الشأن لإلدارة العامة.

وا شراف عليها  ،تطبيق النما   اليت تعتمدها املؤسسة يف حتديد املخاطر كميا   -2
 حة.و وحتليل السيناريوهات املطر 

واقرتاح التحسينات يف  ،املراجعة املستمرة لعمليات التحكم ابملخاطر يف املؤسسة -8
 وعملية تدفق املعلومات. ،األنظمة املختلفة

 نشر الوعي ابملخاطر بوجه عام عل  مستوى املؤسسة ككل. -9
 :تعريف إدارة املخاطر الشرعية 1.1.1

إدارة املخاطر املصرفية هتدف إىل محاية أن من خالل مفهوم إدارة املخاطر املصرفية تبن  لنا 
طر وقياسها، لتجنبها أو البنك من املخاطر املختلفة، ومن أجل  لك يتم حتديد هذه املخا

 السيطرة عليها.
ومبا أن املخاطر الشرعية تدور حول التزام املؤسسة املالية ا سالمية ابل وابط واملعايري 
الشرعية، وما قد يرتتب عل   لك من خسارة، فإن إدارة املخاطر الشرعية ستدور حول 

أو خماطر عدم االلتزام ابل وابط واملعايري الشرعية، وحبث  ،قياس وحتديد املخاطر الشرعية
 بها.أو السيطرة عليها وجتن   منها سبل احلد  

وظيفة تقوم بتحديد هي : فقالعرف البنك املركزي املاليزي إدارة املخاطر الشرعية وقد 
دف إىل وقياسها ومراقبتها وإدارهتا، وهت ،منهجي لألخطار النامجة عن عدم االلتزام ابلشريعة

 .(148)التقليل من أية حوادث انشئة عن عدم االلتزام ابلشريعة
وظيفة إدارة املخاطر الشرعية هي وظيفة لتحديد وقياس ومراقبة كما ميكن أن نقول إن 

 .(149)ث عدم االلتزاماعة، وللتخفيف من أحديوالسيطرة عل  خماطر عدم االلتزام ابلشر 

                                                            
شورى الثامن  ،( يف التدقيق الشرعي الداخليCOSOاعتماد منهجية كوزو ) سعيد بوهراوة، فارس جعفري، (148)

 .109( ،2019 –عمان –للتدقيق الشرعي )مسقط 
 .67:الشرعية وأثرها عل  تطوير صناعة اخلدمات املالية ا سالمية مشعل، الرقابة (149)
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عملية حتديد وقياس وتقييم املخاطر  :أبهنا الشرعيةإدارة املخاطر ف وميكننا أي ا أن نعر  
والسيطرة عليها مبا يتوافق مع أحكام الشريعة ا سالمية، واختا  االسرتاتيجيات  ،الشرعية

املالئمة لتالفيها إن أمكن، أو ختفي ها إىل احلد املقبول، أو جتنبها، وإهنا مسؤولية كافة 
 .(150) مبا فيها هيئة الرقابة الشرعية ،األفراد يف املؤسسة

 :أمهية إدارة املخاطر الشرعية 1.1.1
، ويرجع  لك إىل إقبال الناس عل  كبريا    منا القطاع املصريف ا سالمي يف العقد املنصرم منوا  

هذه املصارف سواء كعمالء أو مستثمرين، و لك الن باط هذه املصارف أبحكام الشريعة 
 -أي املخاطر الشرعية-أي خلل يتعلق هبذا انانب الديين ا سالمية، وابلتايل فإن 
 عل  املتعاملن مع هذه املصارف.  سينعكس ال شك سلبا  

مبا تقوم عليه من قياس وحتديد للمخاطر والبحث عن -املخاطر الشرعية ولذلك فإن  دارة 
إىل ا ضرار بسمعة أمهية كبرية، فاملخاطر الشرعية عند وقوعها تؤدي  -منها سبل احلد  

اخلسائر من  هذهو  ،وحتقيق خسائر مالية ،وخسارهتا من حصتها السوقية ،املؤسسة برمتها
األرابح احملققة الناجتة  : خسارة. اثنيا  املن املؤسسة املاليةتراجع عدد املتع: أوال   :جهتن مها

لذلك جيب عل  كل اهليئات املالية  .عن عدم االلتزام ابل وابط الشرعية )املخاطر الشرعية(
التأكد من أن مجيع العمليات واملنتجات املالية ا سالمية تتماش  مع متطلبات ومبادئ 

ثقة املتعاملن يف يقن السوف يؤدي إىل ختفيض  لتقصري يف هذا انانبيعة، فاالشر 
 .واملودعن هبا

 املصرفتحتا  السلطات ا شرافية إىل وضع أتكيد هام عل  كفاءة إدارة املخاطر يف ف
عة ا سالمية يا سالمي، مبا يف  لك مراقبة أنظمتها، وقياس التأثري الشامل ألحكام الشر 

. وأي احتمال وأي ومراقبة ومتابعة  لك بكفاءة كافية، ا سالمي املصرفومبادئها عل  
ا سالمي  املصرفمجيع عملياهتا يعترب مبثابة تعريض  مدخل لوقوع املخاطر الشرعية يف

 .وإعسار حمتمل ،اب ضافة إىل خماطر مسعة ،خلسارة حتمية للدخل

                                                            
 2 املؤمتر السادس للتدقيق الشرعي،عبد هللا عطية، حبث مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة واالمتثال الشرعي ) (150)

 .19تركيا ص شورى، إسطنبولشركة  (،2015نيسان 
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شرافية أن جيب عل  السلطة ا  ،سالميا  للمصرفوعند تقييم نوعية املراقبة الداخلية 
أتخذ يف االعتبار مراجعة العناصر الرئيسة املنصوص عليها يف املبادئ ا رشادية جمللس 

ن من إوعليه ف .حول إدارة املخاطر وضوابط إدارة املؤسسات ،اخلدمات املالية ا سالمية
 ما يلي: ةأمهية إدارة املخاطر الشرعي

 والتنبؤ مننذار املبكر والتحذير  أتيت أمهية إدارة املخاطر الشرعية من أهنا هي ا -1
 قد ال تظهر يف وقت دراسة أحد املعامالت الشرعيةف ،(151)الوقوع يف خمالفة شرعية

مع نقة والدراسة املعم   ،ق النظر يف مجع املعلوماتيتعممع ، ولكن خماطر شرعية
 ،العمل عل  دراستها ، وابلتايلهبذه املخاطر الشرعية نبؤؤدي إىل التيقد  ،النواحي

نتا  معاملة إأو العمل عل   ،زمة هلذه املعاملةالاملخار  الشرعية الو وعمل احللول 
 جديدة تكون خالية من هذه املخالفات الشرعية.

رأي شرعي قوي له أن هذا قد يكون   لك ،مر ابلشراءيف بيع اآل مثل  لك الوعد امللزم
 االرض أوهو مبد ،يف البيع والشراء مهما   دءا  غري أنه قد يسقط مب، جج ودالئلحب

 يف البيع.
وتعظيم رحبية  ،تقليل خماطر حدوث عدم االلتزام الشرعي، وختفيض اخلسائر -2

 املؤسسة املالية ا سالمية.
 ،والتدقيق الشرعي الداخلي واخلارجي ،مساعدة كل من إدارة االلتزام الشرعي -7

 .(152)خماطر عدم االلتزام الشرعي تقليلب
 مستوى أعل  من النظام والشفافية يف الصناعة املالية ا سالمية.الوصول إىل  -6
تقريرها السنوي عن مدى االلتزام يف تقدمي يد العون واملساعدة للهيئة الشرعية  -6

 .الشرعي

                                                            
شركة -عبد الباري، مشعل، كيف نقي م تطور االلتزام الشرعي يف الصناعة املالية ا سالمية خلل أربعن عاما   (151)

 .16م ص2012رقابة 
مؤمتر شورى الثامن للتدقيق  ""استخدام مؤشرات املخاطر الشرعية الرئيسية يف التدقيق الشرعي-حممد، جاسر (152)

 .5م ص2019-عمان–مسقط  –الشرعي 
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يعترب ا طار العام  دارة  اوهذ ،من املقاصد الشرعية ا سالمية ، وهوحفظ املال -5
عل  اعتبار أن ال وابط الشرعية هي اليت  ،املؤسسات املالية ا سالميةيف املخاطر 

 .(153)حتكم عملها
وتقييم  ،عها وأسباهباانو أو  ،كشف مواطن اخللل واالحنرافات اليت قد حتدث -2

 .(154)واالستفادة من  لك عند إعداد اخلطط الالحقة ،نتائجها
أي شيء من التحايل أو  هاال يكون في ةجياد حلول شرعية واضحإالعمل عل   -8

 االحتجا  به.و ف ال عي رأيال
من أجل  ،العمل والتوافق مع كل من إدارة الرقابة الشرعية وكذلك التدقيق الشرعي -9

 .ي السديدأوالتواصل املستمر للوصول إىل الر  ،إعداد الدراسات الالزمة
ورفع  ،مجهور الناس دعن ا سالمي العمل عل  احلفاظ عل  مسعة العمل املصريف -10

هذه املؤسسات املالية ا سالمية إىل فقدان ثقة  حىت ال تتعرضتها، و لك مصداقي
ن هذه املؤسسات أبالفروق انوهرية العملية املقنعة  ونعندما ال جيد ،الناس فيها

 .املالية ا سالمية تتميز عن املؤسسات املالية التقليدية يف الباطن وانوهر
 :أهداف إدارة املخاطر الشرعية 1.1.1

أهداف تسع  لتحقيقها يف العمليات املصرفية يف املصرف  دارة املخاطر الشرعية 
عل  تعريف إدارة املخاطر الشرعية، وأمهيتها، يتبن أن أهم أهدافها ما  ا سالمي، وبناء  

 يلي:
 االبتعاد من الوقوع يف خمالفة شرعية: -5

يف هي  ،من املعلوم أن الفكرة األساسية اليت قامت من أجلها املؤسسات املالية ا سالمية
فكان انهد األكرب هو   ،عة ا سالميةياألساس االبتعاد عن املعامالت املالية املخالفة للشر 

و لك من خالل  ،عة ا سالميةيكيفية جعل تلك املعامالت معامالت متوافقة مع الشر 
                                                            

مؤمتر املصارف ، الكرمي، قندوز، إدارة املخاطر ابملؤسسات املالية ا سالمية من احللول انزئية إىل التأصيل عبد (153)
 .5( :2009 –ا سالمية بن املواقع واملأمول )ديب 

عل  حتقيق أهداف الرقابة  COSOأثر هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا   طار ” -عبد السالم، بدوي (154)
عزة –انامعة ا سالمية  –رسالة ماجستري يف احملاسبة والتمويل ) )دارية حالة املنظمات األهلية يف قطاع غزة(

 .72ص -م  2011 –
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مع وافقة تم ، وجعلهاشكلهايف لتعديل فيها و اب ،سالميةا تلك املعامالت غري  ةأسلم
هو الذي ندعو إليه ونشجع عليه، وعمل و  ،نتا  منتج جديدإ وأ ،ا سالميةة علشريا

 ا جراءات والسياسات وال وابط حىت ال تقع تلك املخالفات الشرعية مرة أخرى.
 :للمصرف اإلسالمين الوقوع يف خسارة مالية عاالبتعاد  -1
يف ا سالم، وابلتايل فإن حفظ املال من املقاصد الشرعية  أمهات حفظ املال من إن

، وعليه جيب عل  املصارف ا سالمية حفظ مطلو  شرعا  و اخلسارة وال ياع أمر مقصود 
أصبحت إدارة املخاطر وبناء عل   لك  النظر عن مصدره. املال املوجود بن يديها بغض  
وأتيت األمهية  .حىت أتمن ا فالس واخلرو  من السوق ،مصريفمن ال رورايت ألي نشاط 

من أن إدارة املخاطر الشرعية قد تعمل عل  تقليل خماطر حدوث عدم االلتزام الشرعي، 
 .(155)وتعظيم رحبية املؤسسة املالية ا سالمية ،والذي يؤدي إىل ختفيض اخلسائر

 يف مواجهة املخاطر: زايدة كفاءة وقدرة املؤسسات املالية اإلسالمية -1
إىل وضع أتكيد هام عل  كفاءة إدارة املخاطر يف مؤسسة حتتا  السلطات ا شرافية و 

اخلدمات املالية ا سالمية، مبا يف  لك مراقبة أنظمتها، و لك عند رقابة السلطات ا شرافية 
ة عوابلقياس إىل التأثري الشامل ألحكام الشري ،لوضع مؤسسة اخلدمات املالية ا سالمية

يف التعرف عل  االلتزام  ،املالية ا سالميةا سالمية ومبادئها عل  مؤسسة اخلدمات 
 ،والذي حيتمل أن يسري عل  مجيع عملياهتا ،أبحكام ومراقبة ومتابعة  لك بكفاءة كافية

اب ضافة إىل  ،يعترب مبثابة تعريض مؤسسة اخلدمات املالية ا سالمية خلسارة حتمية للدخل
الداخلية ملؤسسة خدمات مالية  وعند تقييم نوعية املراقبة .خماطر مسعة وإعسار حمتمل

جيب عل  السلطة ا شرافية أن أتخذ يف االعتبار مراجعة العناصر الرئيسة  ،إسالمية
حول إدارة املخاطر  ،املنصوص عليها يف املبادئ ا رشادية جمللس اخلدمات املالية ا سالمية

قيق الشرعي وضوابط إدارة املؤسسات، ومساعدة كل من إدارة االلتزام الشرعي والتد
عمل عل  املعانات توعندما  .(156)الداخلي واخلارجي بفحا خماطر عدم االلتزام الشرعي

                                                            
 -إدارة املخاطر ابملؤسسات املالية اإلسالمية من اةلول اجلزئية إَل التأصيل–عبد الكرمي أمحد  –قندوز  (155)

 5م ص2009 –ديب  –ىل مؤمتر املصارف ا سالمية بن املواقع واملأمول حبث مقدم إ
ورقة حبث يف مؤمتر  -استخدام مؤشرات املخاطر الشرعية الرئيسية يف التدقيق الشرعي –حممد -جاسر (156)

 5م ص2019-عمان–مسقط  –شورى الثامن للتدقيق الشرعي 
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 لك يرجع إىل زايدة كفاءة وقدرة املؤسسة املالية الصحيحة للمخاطر الشرعية فإن 
ا سالمية من خالل نظامها وا جراءات السياسات اليت تقوم هبا عل  معانة هذه 

  املخاطر.
 قدرة املؤسسات املالية على وضع اخلطط والسياسات املستقبلية:زايدة  -1

القيام ابلدراسات ملعرفة املخاطر الشرعية و  ،عند الكشف عن مواطن اخللل واالحنرافات
، فإن كل وتقييم نتائجها ،وأسباهبا ،ونوعها املتوقعة أو املخاطر الشرعية اليت حيتمل حدوثها،

وا جراءات  ،والسياسات ،إعداد النظام، و (157)ة لك يفيد عند إعداد اخلطط الالحق
  ، اليت متنع حدوث املخاطر وترفع من كفاءة املصرف.ةياملستقبل

 مصداقية املصارف اإلسالمية:و احملافظة على مسعة وشفافية  -1
 ؤوتقوم ابلكشف والتنب ،عندما تقوم إدارة املخاطر الشرعية بعملها عل  أكمل وجه

د يويتم معانتها ابلطريقة الصحيحة، فإن  لك سوف يز  ،ابملخاطر الشرعية اليت قد حتدث
 ناجملال أسبب أي قصور يف هذا يف املقابل ي، و املصرف من ثقة انمهور واملتعاملن مع

فرق بن  عندئذألنه ال يوجد  ،مصارف أخرى إسالمية أو تقليدية عنأغلب الناس  يبحث
 ،جتنب الوقوع يف احلرام وااللتزام ابلشريعة ا سالمية املصارف ا سالمية اليت قامت من أجل

الثقة هي ال ابط ف ،اهبفقدان ثقة املتعاملن إىل مما يؤدي  ،وغريها من البنوك التقليدية
زء كبري فقدان ج ، وضعف الثقة يؤدي إىلالرئيسي لكافة املعامالت سواء املالية أو اخلدمية

 .(158)من احلصة السوقية واملتمثلة يف املودعن وطاليب التمويل
 :مراحل إدارة املخاطر الشرعية .4.15

 أن املصارف ا سالمية تتميز عن املصارف التقليدية إبدارهتا للمخاطر الشرعية  كران سابقا  
ال تقاس  املخاطر الشرعية، وابلتايل فإن مراحل إدارة القائمة عل  االلتزام ابل وابط الشرعية

التشغيلية والسوقية واالئتمانية وغريها ختتلف عن إدارة املخاطر  ابألرقام، وهي بذلك رايضيا  
من املخاطر القابلة للقياس الرايضي من خالل األرقام والدراسات السابقة؛ فاملخاطر 

                                                            
على حتقيق أهداف الرقابة  COSOلية وفقا  إلطار أثر هيكل نظام الرقابة الداخ–عبد السالم  -بدوي (157)

انامعة ا سالمية  –رسالة ماجستري يف احملاسبة والتمويل  –)دارية حالة املنظمات األهلية يف قطاع غزة( 
 72ص -م  2011 –عزة –

 .9 ،الشرعية احمليطة ابملؤسسات املالية وسبل احلد منها راملخاط ،شوقي (158)
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الكشف عنها من  ، وال ميكن(159)الشرعية تعتمد معيار االلتزام ابل وابط الشرعية أو عدمه
 :(160)عل   لك فإن إدارة املخاطر الشرعية متر ابملراحل التالية خالل األرقام. وبناء  

 الشرعية: وَل: حتديد وقياس وحتليل املخاطراملرحلة األ
ة عية أن تتأكد من كفاية خمتلف نواحي االلتزام أبحكام الشريفب عل  السلطة ا شراجي

املعايري و ا سالمية ومبادئها، و لك ابلرجوع إىل معايري جملس اخلدمات املالية ا سالمية، 
وا جراءات والشفافية  ،وهيكل ضوابط ا دارة ،وإدارة املخاطر ،املتعلقة مبتطلبات رأس املال

 .(161)وان باط السوق
واملعلومات اليت يتم مجعها يتم حتديد املخاطر الشرعية من خالل الدراسات واألحباث و كما 

 توفر أركان من خاللو لك  ،مجيع مراحل املعاملة من البداية حىت النهاية ةمن خالل دراس
عملية إنشاء العقود اليت تقوم عل  تسلسل معن   والتسلسل يف وحتقيق شروطه، العقد

 .خر نقطةآحىت بعد املعاملة و  ،أثناء املعاملة كاملراحبة، وكذلك دراسة العمليات اليت جتري
املتوقعة، حتديد املخاطر املتأصلة ، و املخالفة الشرعية صدريتم توقع موبناء عل   لك 

عل  االستبعاد التارخيي  بناء   ،وقياس األثر احملتمل ملثل هذه املخاطر عل  املؤسسة تها،ومراقب
 .(162)والفعلي من دفاتر احملاسبة لإليرادات النامجة عن األنشطة املخالفة للشريعة

وهنا عل  قسم إدارة املخاطر أن يقوم إببراز املخاطر اليت ترتتب عل  السياسات اليت تقرها 
يف بيع املراحبة إ ا أجازت اهليئة الشرعية أن  موافقة اهليئة الشرعية عليها، فمثال   تومت ،ا دارة

لشراء السلعة بعد متلك البنك هلا،  ملزما   تت من صيغة البيع مراحبة إعطاء العميل وعدا  
فعندئذ يكون من مسئولية قسم إدارة املخاطر أن يوضح املخاطر الشرعية املصاحبة فيما إ ا 

دارة يف حال أخذ ا  اختارت إدارة البنك عدم األخذ ابلوعد امللزم، وكذلك ما يرتتب شرعا  
السلعة يف الَسَلم املوازي، وما ابلقول ابلوعد امللزم. وغريها كثري كعجز العميل عن توفري 

                                                            
 متلق  اخلرطوم للمنتجات ا سالمية، حممد، البلتاجي، منو   لقياس خماطر يف املؤسسات املالية ا سالمية (159)

 .5( 2012)السودان،2012
 .110، ( يف التدقيق الشرعي الداخليCOSOاعتماد منهجية كوزو ) سعيد بوهراوة، فارس جعفري، (160)
ءات الرقابة االشرافية للمؤسسات اليت تقتصر عل  تقدمي خدمات ا رشادات املتعقلة ابلعناصر الرئيسة يف إجرا (161)

 .2م ص2002 –جملس اخلدمات املالية ا سالمية –مالية إسالمية 
 .110، ( يف التدقيق الشرعي الداخليCOSOاعتماد منهجية كوزو ) سعيد بوهراوة، فارس جعفري، (162)
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يرتتب يف هذه احلالة. فهنا يقع عل  عاتق وحدة إدارة املخاطر أن حتدد املخاطر وتوضحها 
 عل  أسس واضحة. للمسؤولن ليكون قرارهم مبنيا  
عل  مدى األثر املرتتب عل   يف عملية تقييم املخاطر بناء   ويظهر دور إدارة املخاطر أي ا  

إ  يرتتب عل  املخاطر اطر، أهي خماطر عالية أم متوسطة أم منخف ة، وقوع تلك املخ
من املخاطر العالية بيع  العالية خماطر جسيمة سواء خماطر يف السمعة أو خماطر مالية. فمثال  

، وهذا يعين عدم استحقاق البنك يؤدي إىل إبطال العقد شرعا   ، فهوسلعة قبل امتالكها
 عاملة.لألرابح املتولدة عن تلك امل

كل معاملة شرعية، مثل أن تكون املعاملة يف   ةاملكان عند دراسو مراعاة الزمن كما جيب 
يف  أتخذ حكما   ن بعض املعامالت قدإمن حيث  ،غري مسلمة ةالدول ا سالمية أو يف دول

خيرجها  ا  حرجو يف بعض البلدان مشقة  ما قد حتمل معاملةبلد ما خيتلف عنه يف بلد آخر، ف
 احلرمة إىل ا ابحة ما ال حتمله يف بلد آخر.من 

 التقرير:و املرحلة الثانية: املراقبة 
 ،دراستهاو  ،املخاطر هلبحث هذ هيئة الرقابة الشرعيةارير إىل رفع التقويف هذه املرحلة يتم 
لبحث عن بدائل هلذه فتقوم هيئة الرقابة اب . دارهتا وما الواجب ،وآلية التعامل معها

كون يف هذه اخليارات خماطر شرعية أو يوهل س املتاحة، كل اخليارات  ةودراس ،املخاطر
عند البحث يف البدائل أن تكون احللول منطقية وقابلة للتطبيق   ويراعخاطر. غريها من امل

من غري املمكن ملخالفة الشرعية قائمة و ا تبق قد يكون من احللول أن ، فرض الواقععل  أ
كما هو معمول يف املصارف  ،عل  حمو آاثرهاعن حلول تعمل  يتم البحثلذلك إبعادها، 

لك تتطهري حيث يتم  ،ا سالمية يف مسألة االحتياط النقدي املوجود يف البنك املركزي
 .(163)الفوائد، ألهنا تقوم عل  أساس نظام الفائدة )الراب( احملر م شرعا  

 ياسات واإلجراءات وتطوير الوعي:املرحلة الثالثة: وضع الس
خليارات املتاحة ن يتفق قسما إدارة املخاطر الشرعية والرقابة الشرعية عل  اأبعد  -1

ة عيلشر اب األكثر ان باطا  يار اخليار األمثل الشرعية، يتم اخت ملعاجلة املخاطر

                                                            
املصاريف  أمحد السعد، حممد احلنيين، بدائل )املسعف األخري( للمصارف ا سالمية من البنوك املركزية، مؤمتر (163)

 .7( 2009)ديب،  ا سالمية بن الواقع واملأمول
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أو  ،تعديلها أو ،إما برتك املعاملةاملخالفة الشرعية  الةز عل  إعمل ، مث يا سالمية
 .حكام الشريعة ا سالميةوافقة ألمإنتا  عملية جديدة تكون 

يف حالة ترتب أرابح بناء عل  املعاملة اليت تت من خماطر شرعية، يقوم املصرف  -2
ختمن مقدار  ر  لك يتمفإن تعس  يف السجالت احملاسبية، هذا الربح تتبع ا سالمي ب

 .، من أجل القيام بعملية التطهريح احملتملربال
إرشادية مناسبة  دارة املخاطر اليت تنشأ من عدم صياغة سياسات ووضع أدلة  -7

 االلتزام ابلشريعة.
 ها من قبل اختاهي ا جراءات والسياسات الالزم  ماو  ،ما مت إ ازهرفع التقارير ع -6

 انهات املعنية.
إقامة نشاطات للتوعية ابملخاطر النامجة عن عدم االلتزام ابلشريعة يف املؤسسة  -6

 وتطويرها.
 ملراحل إدارة املخاطر الشرعية وفق اْليت: تعريفيا   املبحث ميكننا أن نضع رمسا  يف ختام 

 
 :ل إدارة املخاطر الشرعيةمراح( 1الشكل )

 
 
 
 
 
 

المرحلة الثالثة

اخيار الخيار األمثل 

وضع السياسات اإلجراءات

رفع التقاير غلى الجهات المختصة 

نشر وتوعية بالمخاطر في 
المؤسسة 

المرحلة الثانية 

البحث عن حول بديلة

البحث عن معالجات 

تقيم مستوى المخاطر في الحلول 
الجديدة 

المرحلة األولى

تحديد المخاطر الشرعية

قياس المخاطرة الشرعية 

تحليل المخاطرة الشرعية 
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 من املخاطر الشرعية اةد   اخلامس: وسائلالفصل 
ن أنواع مما  كرانه يف حديثنا عن وسائل احلد من املخاطر الشرعية بناء عل  سننطلق 
، حبيث نسع  من خالل هذه الوسائل إىل احلد من املخاطر املذكورة، وقد الشرعيةاملخاطر 

وجدان أن وسائل احلد من املخاطر تنقسم إىل صنفن، صنف يتعلق ابلبيئة العامة للمصرف 
وقد  كرانها يف مبحث وسائل عامة، وصنف يتعلق  ،ا سالمي والعاملن فيه وما إىل  لك

عة عن إدارته، وقد  كرانها يف مبحثن اتلين مها ام املصرف املتفر  بنظام العمل املصريف وأقس
 الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي، وفيما يلي توضيح هذه الوسائل، وكيف تساهم يف احلد  

 من املخاطر الشرعية اليت يتعرض هلا املصرف ا سالمي:
 :وسائل عامة 1.1

 :العنصر البشري 1.1.1
تؤدي إىل حصول املخاطر الشرعية هي ضعف العنصر البشري  لعل أكثر األسبا  اليت

والكادر العامل يف املصرف ا سالمي، من حيث كوهنا انهة التنفيذية اليت يقع عل  عاتقها 
أو رمبا العمد  ،القيام ابلعمليات وا جراءات، وابلتايل فهي األكثر عرضة للخطأ أو السهو

ينبغي عل  املصرف أن يعمل  ،خاطر الشرعيةأحياان. ولذلك ومن أجل تقليل حدوث امل
 عل  التطوير الدائم لكادره العامل من خالل األمور التالية: 

جيب أن يقوم البنك ا سالمي بتقوية الرقابة الذاتية يف كوادره، تقوية الرقابة الذاتية:  -1
بفكرة البنوك ا سالمية وفروقها انوهرية عن املصارف  حبيث يكون بداية مؤمنا  

وكيف  ،ابلرسالة السامية هلذه املصارف التقليدية، مث أن يكون هذا الكادر عارفا  
 ينظر ا سالم إىل املال، وما هي احلكمة من حترمي الراب والغرر وغريها.

ى ون لديكحبيث  التخصصي يف املصرفية ا سالمية:الشرعي التأهيل العلمي  -2
القتصاد ا سالمي وفروعه املختلفة، ابمعرفة  العنصر البشري يف املصرف ا سالمي

طبيعة أنشطة املصارف ا سالمية )صيغ التمويل، أساليب بومعرفة متعمقة 
االستثمار، مصادر واستخدام األموال( وأصول احملاسبة يف الزكاة، وعمل الدورات 

من  يهيكون لدن أو  .(164)املصرفية ا سالمية التدريبية عن كيفية أداء األعمال يف
                                                            

 .10سليمان، "املخاطر الشرعية احمليطة ابملؤسسات املالية وسبل احلد منها"، (164)
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يف اهليئات الشرعية أو الرقابة  نلذين يعملو لالعلم الشرعي ال روري املطلو  خاصة 
العلوم الشرعية  يفتأهيل املطلو  ال مجيب أن يكون لديهوالذين الشرعية، 

ل عل  أكم عملهبيف القيام  االتخصصية، وكذلك العلوم األخرى اليت حيتا  إليه
يكون عل  إطالع كيف جتري املعامالت ل ،، مثل علم احملاسبة أو االقتصادوجه

 البنكية املختلفة.
وينبغي أن للعمل،  تعزيز القدرات الالزمةو لك ل :توفري التدريب والتطوير الوظيفي -7

مؤسسة ميثاق سلوكيات العمل الذي وضعته عل  الرتكيز التدريب والتطوير  يشمل
 املستوايتأن يكون التأهيل عل  مجيع  ، وعليه جيبا سالميةاخلدمات املالية 

يبن التصرف املقبول والعقوابت اليت تطبق عل   ،لوصول إىل إطار إرشادي واضحل
 .(165)خمالفي امليثاق

، واملراجعة الدائمة لفتاوى وتقوى وورعا   استشارة أف ل العلماء وأكثرهم علما   -6
الفقهية املتخصصة يف شؤون االقتصاد وإصدارات اهليئات الشرعية واجملامع 

 ا سالمي.
 :االستقاللية 1.1.1

قناعة  هنية ال يقبل حاملها أن تكون آراؤه وقراراته خاضعة لتأثري املصاحل املتعارضة هي و 
 .(166)يمي واملوضوعيةوضغوطها، وحتقق من خالل الوضع التنظ

ال ميارس عليها  وأنفمن الواجب أن يتم منح اهليئات الشرعية والرقابية االستقاللية الكاملة، 
أي شكل من أشكال ال غط أو االبتزاز الستصدار الفتاوى، واحلكم بشرعية املعاملة، ألي 

 للربح أو غري  لك. سبب كان سواء طلبا  
 هبا، املنوط هاة الشرعية دور يالرقابيئات اهل يف منحتنبع أمهية كبرية  الستقالليةكما أن ل

 :(167)واملتمثل يف التايل
                                                            

)جملس اخلدمات املالية  إسالمية مل للمؤسسات اليت تقدم خدمات ماليةاملبادئ ا رشادية لسلوكيات الع (165)
،2009، )16. 

)هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  معايري احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقيات، جمموعة مؤلفينن، (166)
 .1126( 2016ا سالمية،

 .1106ص-املرجع السابق  (167)
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تعزيز ثقة انمهور يف التزام املؤسسات املالية ا سالمية يف تطبيقاهتا أبحكام الشريعة  -1
 ا سالمية ومبادئها.

حتقيق األهداف األساسية للمؤسسات املالية ا سالمية من خالل تعزيز استقاللية  -2
 تها.يوموضوعهيئة رقابتها الشرعية 

كما ميك ن تعزيز االستقاللية من احلد من املخاطر اليت تنشأ بسبب العالقة بن البنك 
واع املخاطر الداخلية، وأصحا  رأس املال، وهي من املخاطر اليت  كرانها كإحدى أن

أي شكل من أشكال ال غط عل  هيئات  ال ميارس أصحا  رأس املال أي ا   فينبغي أن
عل  الربح. فينبغي أن يدرك  منهم وحرصا    جازة بعض املعامالت طمعا   الرقابة الشرعية

ا سالمية تقوم عل  مراعاة ال وابط الشرعية،  صارفأصحا  رأس املال أو املشاركن أن امل
. لذلك عليهم أن يدركوا هذه الطبيعة املميزة حىت لو كان يف هذه املراعاة خسارة مادية

  لك، فال ميارسوا أي ضغط عل  هيئات الرقابة الشرعية.للمصارف ا سالمية ويراعوا 
 :اهلندسة املالية اإلسالمية 1.1.1

ما مصدره قيام البنوك ا سالمية مبحاولة أسلمة بعض  هاأن من معنا يف أنواع املخاطر مر  
الثغرات الشرعية فيها، وال خيف  ما قد ينتج عن  لك  املعامالت املصرفية، من خالل سد  

 من خماطر شرعية.
مدخال  من املداخل اهلامة اليت تقدم تقنيات لقياس  ا سالمية تعترب اهلندسة املاليةلذلك 

ومواجهة والتنبؤ ابملخاطر اليت تعرتي العمل املايل واملصريف، حيث قدمت العديد من 
 .(168) دارة املخاطر يف املصارف التقليدية التقنيات اليت ميكن استخدمها

فتقدم  ،فيقع عل  عاتق وحدات اهلندسة املالية ا سالمية أن تتحل  اب صالة واالبتكار
املعامالت وخصائا  ،مالية إسالمية تنسجم مع روح الشريعة ا سالمية ا  منتجات وعقود

حتويرها وتطويرها التقليدية و من االقتصار عل  منتجات املصارف  املالية ا سالمية، بدال  
 .بها مبا يسبغ عليها الصفة الشرعيةيوترك

 (169) ا أييت:مب ةيف املصارف ا سالمي مالمح األصالة واالبتكار وقد وصف أحد الباحثن

                                                            
رسالة دكتور يف "استخدامات تقنيات اهلندسة املالية يف إدارة املخاطر يف املصارف ا سالمية " عبد احلي ،حممد (168)

 .62ص (2016 –سوراي  –جامعة حلب  )العلوم املالية واملصرفية 
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فإ ا كان االحتيا  متلك سلعة  ،صياغة املنتج حسب نوع االحتيا  التمويلي -1
فاملنتج املباشر هو البيع، وإ ا كان االحتيا  هو متلك املنفعة فقط  ،استهالكية

 فاملنتج هو ا جارة ...... وهكذا.
، ، واالبتعاد عن الرتكيب والتعقيدلتلبية االحتيا  التمويلي طرقال رتصميم أقص -2

 ،التكاليف وا جراءات يزيدو  ،عن األصالة واالبتكار بعدلتعقيد يو لك ألن ا
 لة للتوصل إىل املمنوع.يواألهم من  لك كله أن الرتكيب والتعقيد مظنة احل

وصوال  إىل حتقيق األهداف املرجوة التحسن املستمر و كما دعا ابحث آخر إىل التطوير 
 :(170) يما يلويكون  لك من خالل  ،بصورة أكثر كفاءة

 .جديدةوآليات متويلية ابتكار أدوات مالية  -1
أو إعداد  ،وإدارة الديون ،لإلدارة التمويلية، مثل إدارة السيولة ابتكار حلول جديدة -2

 صيغ متويلية ملشاريع معينة تالئم الظروف احمليطة ابملشروع.
ق البحث يف ويتوجب عل  إدارة البنك ا سالمي واهليئات الشرعية والرقابية أن تعم  
اورها، وخطواهتا، املعامالت املستوردة قبل الشروع بتطبيقها، و لك بدراسة كافة حم

وإجراءاهتا، فال تستعجل الربح قبل التأكد من شرعية هذه املعاملة من ق بل املختصن 
 بسعة العلم والتقوى. مواملشهود هل ،والباحثن املوثوقن

 :اةد من املخاطر اخلارجية 1.1.1
البنوك   كران سابقا أن املخاطر الشرعية اخلارجية هي املخاطر اليت أتيت من خار  بيئة

ا سالمية، وهي نوعن: املخاطر النامجة عن عالقة البنك ا سالمي ابلبنك ا سالمي، 
 واملخاطر النامجة بسبب القوانن والتشريعات املعمول هبا يف البلد.

وكال النوعن كما هو واضح انجم عن عوامل خارجية ال عالقة للبنك ا سالمي فيها 
 سالمي جمربا.أساسا، وإمنا يرتكبها البنك ا 

يف كل دولة  واحلد من هذا النوع من املخاطر يستدعي أوال أن يشكل املصرفيون الشرعيون
يعترب ممثال هلم، ومفاوضا نيابة عنهم أمام احلكومة والربملان وصانعي  إطارا مهنيا ،ةعل  حد

                                                                                                                                                                         
 .18،مشعل، الرقابة الشرعية وأثرها عل  تطوير صناعة اخلدمات املالية ا سالمية (169)
 .16، منها ابملؤسسات املالية وسبل احلد املخاطر الشرعية احمليطة،شوقي (170)
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القرار، و لك من أجل العمل عل  إقرار قوانن وتشريعات تراعي خصوصية البنوك 
 ا سالمية وجتنبها الوقوع يف املخاطر الشرعية.

كما يتوجب عل  املصارف ا سالمية أن تبتكر حلوال مناسبة وبدائل شرعية عن بعض 
التعامالت مع البنك املركزي كسعر إعادة اخلصم الذي يستخدم  دارة السيولة يف املصارف 

 سواء ا سالمية والتقليدية.
 الرقابة الشرعية 1.1
 زال مشكلة املصطلحات واملسمياتتبع يف أحباث االقتصاد ا سالمي يالحظ أنه ال إن املتا
وخاصة يف مصطلحات الرقابة الشرعية واهليئة الشرعية والتدقيق الشرعية الداخلي  قائمة،

. ولذلك يقع عل  عاتقنا التفريق بن والدقيق الشرعي اخلارجي واملرجعة الداخلية واخلارجية
 يف موضعه. هذه املصطلحات كل  

وتعترب الرقابة الشرعية من أهم عناصر املؤسسات املالية ا سالمية وخاصة املصارف 
ا سالمية، وهي ركيزة أساسية يف بنائها، فهي الدرع الواقي من التهديدات اخلارجية 
والداخلية، بل وتساعد عل  حتقيق أهداف البنك وفق أحكام الشريعة ا سالمية، مما 

 سالمية مصداقية لدى شرائح اجملتمع اليت تتعامل مع البنك سواء من يكسب البنوك ا
 املودعن أو املتعاملن.

 وأمهيتها تعريف الرقابة الشرعية 1.1.1
 أن نعرف ماهية الرقابة يف اللغة واالصطالح. ينبغييف معرفة الرقابة الشرعية  ءقبل البد
يرقب رقبة ورقباان، وهو أن ينتظره. ورقيب رقب ا نسان من األصل َرَقَب،  لغة:يف ال الرقابة

، كما جاءت للداللة عل  أكثر (171)القوم: حارسهم، وهو الذي يشرف عل  مرقبة ليحرسهم
 .(172)من معين: ا شراف والعلو، احلافظ، واملنتظر، وحارسه، واألمانة

                                                            
 –دار إحياء علوم الرتاث العريب –انزء التاسع  –هتذيب اللغة  –أليب منصور حممد بن أمحد  –األزهري  (171)

 م.2001 –لبنان  –بريوت 
 . إمساعيل،622، 2(  .1929)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  معجم مقاييس اللغةأمحد، زكراي،  (172)

. حممد، 172(،1929، )بريوت، دار العلم للمالين، 2، ط.ات  اللغة وصحاح العربية انوهري، الصحاح
-العروس من جوهر القاموس اتج-. الزبيدي105( ،1925)بريوت، مكتبة لبنان،  خمتار الصحاحالرازي، 

 .615، 2مرجع سابق  .
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الصادرة  أما يف ا صطالح: فهي التحقق من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة املقررة والتعليمات
يوجد هناك من نقط ال عف واألخطاء  عماواملبادئ املعتمدة، و لك لغرض الكشف 

 .(173)وعالجها وتفادي تكرارها 
هي جمموعة من القواعد وا جراءات واألساليب اليت تسري عليها أو ف الرقابة املصرفية:أما 

املركز املايل تتخذها السلطات النقدية والبنوك املركزية هبدف احلفاظ عل  سالمة 
للمؤسسات املصرفية توصال إىل تكون جهاز مصريف سليم وقوي يساهم يف التنمية 

 .(174)االقتصادية وحيافظ عل  حقوق املودعن واملستثمرين
أصابه بعض ا شكال نظرا إىل فهو مصطلح  الرقابة الشرعية يف املصارف ا سالمية أما

ة، فهناك فرق كبري بن الرقابة الشرعية كنظام مع مفاهيم أخرى يف الصريفة ا سالمي هتداخل
ي بط عمل املؤسسات املصرفية ا سالمية، والرقابة الشرعية كنشاط واليت يطلق عليها 

فالرقابة الشرعية كنظام تتكون من عدة هياكل وظيفية لديها قدر   الرقابة الشرعية الداخلية.
أهداف املؤسسة املالية ا سالمية  كاف من االستقاللية تعمل عل  مراقبة األنشطة لتحقيق

ابلطرق الشرعية الصحيحة، ومن هذه اهلياكل: هيئة رقابة شرعية، مدقق شرعي خارجي، 
 .(175)التدقيق الشرعي الداخلي، االمتثال الشرعي، إدارة املخاطر الشرعية 

وقد أشار أحد الباحثن إىل اخللط عند الكثريين بن مفهوم بعض املصطلحات اخلاصة 
ابلرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي، ولعل السبب كما يراه الباحث يعود إىل ما ت منه معيار 

( الرقابة الشرعية الداخلية الصادرين 7( الرقابة الشرعية، ومعيار ال بط رقم )2ال بط رقم )
 .(176)حملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ا سالمية عن هيئة ا

                                                                                                                                                                         
 .927، 2،  .معجم اللغة العربية املعاصرة –عمر  (172)
 .8انظر: مسري الشاعر، التدقيق الشرعي وإدارة املخاطر ...... ص (173)
تفعيل أنظمة الرقابة املصرفية وتطويرها وفق املعايري الدولية صادق راشد الشمري "  –صالح الدين حممد األمام  (174)

-- 90السنة الرابعة والثالثون، ع. 2011، جملة ا دارة واالقتصاد ،منو جا"   CRAFTEنظام 
 .768ص

 .12عطية" مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة واالمتثال الشرعي "،  (175)
 .16عطية" مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة واالمتثال الشرعي "،   (176)
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عل  أن الذي يهمنا هنا يف موضوع وسائل احلد من املخاطر الشرعية هو الرقابة الشرعية 
يرتك األثر ا جيايب النشاط احملدد الذي  و لك لكوهنا، وليس نظام الرقابة املتكامل الداخلية

  يف احلد من املخاطر الشرعية عند تطبيقه.
لكن حىت يت ح الفرق بن النظام الكلي املتكامل للرقابة الشرعية وما حيتويه ويت منه من 
أنشطة رقابية شرعية داخلية وتدقيق شرعي داخلي وخارجي وغريها من األمور، سنتحدث 
عن نظام الرقابة الشرعية وأنواعه مث خنتم هذا املبحث أبثر الرقابة الشرعية الداخلية يف احلد 

 خاطر الشرعية.من امل
 الرقابة الشرعية فقالت: هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ا سالمية ايويفوقد عرفت 

هي عبارة عن فحا مدى التزام املؤسسة ابلشريعة يف مجيع أنشطتها، ويشمل الفحا 
 عل  العقود، واالتفاقيات، والسياسات، واملنتجات، واملعامالت، وعقود التأسيس، والنظم
األساسية، والقوائم املالية، التقارير املالية، والتقارير وخاصة تقارير املراجعة الداخلية تقارير 

وهتدف إىل التأكد من أن  عمليات التفتيش اليت تقوم هبا البنك املركزي، والتعاميم ...اخل
 (177)األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة املالية ال ختالف الشريعة.

من أن املعامالت املصارف ا سالمية تتم وفقا  ألحكام الشريعة : التأكد أي ا تعين
 .(178)ا سالمية

وعرفها أحد الباحثن أبهنا نظام متكامل يهدف إىل التحكم الشرعي، وتتأثر جبميع 
الكياانت الداخلية واخلارجية، خالل االمتثال وفحا العقود واالتفاقيات والنشاطات 

التقارير، لتحقيق أهداف املؤسسة املالية ا سالمية ابلطرق والعمليات ومحاية احلقوق وكتابة 
 (179)اليت تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة ا سالمية. 

، وهي ولعل هذا التعريف هو أكثر التعريفات توضيحا ملاهية الرقابة الشرعية كنظام متكامل
هيئة الرقابة " أمرين: ا فتاء والتدقيق، ويشرف عل  الرقابة الشرعية هيئة تسم :تشمل 

                                                            
دار ، )معايري احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقيات-هيئة احملاسبة واملرجعة للمؤسسات املالية وا سالمية (177)

 .1051( ،2015للنشر والتوزيع امليمان 
، 1ط. ،الرقابة الشرعية يف املصارف ا سالمية األساس الفكري والتطبيقي وتصور مقرتح أشرف، دوابه، (178)

 .16(، 2018)القاهرة، دار السالم للطباعة النشر، 
 .11عطية" مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة واالمتثال الشرعي "،  (179)
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وهي جهاز ي م عددا من الفقهاء املتخصصن يف املعامالت املالية ي ع ال وابط  الشرعية"
الشرعية املستمدة من األدلة الشرعية، وتكون هذه ال وابط ملزمة للمؤسسة، ويتابع تنفيذها 

 (180). للتأكد من سالمة التنفيذ
 :(181) رئيسيتن مهايف املؤسسات املالية من جهتن وتتكون اهليئة الشرعية

جهة إصدار الفتاوى والقرارات اليت جيب أن تسري عليها املؤسسة وتسم  )هيئة  -1
 .الفتوى(

جهة مساندة ومساعدة هليئة الفتوى وتسم  الرقابة الشرعية وهي عبارة عن فحا  -2
 مدى التزام املؤسسات ابلشرعية يف مجيع أنشطتها

 وتنقسم الرقابة الشرعية إىل قسمن:
قسم مهمته إعداد دليل ا جراءات الشرعية ومتابعة قرارات اهليئة وتصنيفها وإعداد البحوث 
الشرعية املطلوبة تطوير املنتجات وتدريب املوظفن اندد عل  أساسيات فقه املعامالت 

 املالية ا سالمية وغري  لك ويسم  )التطوير والبحوث الشرعية( 
قرارات هيئة الفتوى وتسم  )التدقيق الشرعي قسم مهمته متابعة تطبيق املؤسسة ل

 الداخلي(.
 ويكون عل  الشكل التايل:
 اهليئة الشرعية يف املؤسسة املالية اإلسالمية :1الشكل رقم 

 
                                                            

 .7الشبيلي، الرقابة الشرعية، جممع الفقه ا سالمي، صانظر: يوسف  (180)
)شركة شورى لالستشارات الشرعية،  مؤمتر املدققن الشرعين " جاسر، حممد، "التدقيق الشرعي اخلارجي (181)

 .6، 2009الكويت(، 

الهيئة الشرعية في المؤسسة المالية اإلسالمية 

الرقابة الشرعية 

التطوير والبحوث 
الشرعية 

التدقيق الشرعي

الرقابة الشرعية 

الفتاوى 
والقرارات 
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 أمهية الرقابة الشرعية 1.1.1
 (182): الرقابة الشرعية  ات أمهية ابلغة للمصارف ا سالمية ألسبا  كثرية، من أبرزها

من هوية املصرف ا سالمي، وتطبيقه ألحكام الشريعة ا سالمية ال ميكن التأكد  -1
وابتعاده عن الشبهات، إال من خالل وجود جهة شرعية ت بط أعماله، وحتصححها 

 ابستمرار.
عد ا حاطة بقواعد املعامالت املالية ا سالمية بشكل كاف من قبل العاملن يف  -2

 املصارف ا سالمية.
وانتشار أنواع جديدة من املعامالت التجارية كبطاقات  تعقيد بعض الصور التجارية، -7

االئتمان، والتجارة ا لكرتونية، جعلت املصرفين القائمن عل  النشاط املصريف غري 
 مؤهلن للكشف عنها أبنفسهم.

وجود الرقابة الشرعية يف املصرف يعطي املصرف الصبغة الشرعية، كما يعطي وجود  -6
 املتعاملن مع املصرف.الرقابة ارتياحا لدى مجهور 

ظهور كياانت مالية واستثمارية غري جادة تنا نظمها األساسية وقوانن إنشائها عل   -6
 أهنا تعمل وفقا ألحكام الشريعة ا سالمية، دون وجود رقابة تكفل التحقق من  لك.

 الشرعية أنواع الرقابة5.2.3 
  (183):معايري منهاعدة ميكن التقسم الرقابة إىل 

 الرقابة من حيث الزمان:أوال: 
هي اليت يكون الفرد مراقب لنفسه كل يف أفعاله وأعماله  املرحلة األوَل: الرقابة الذاتية:

ويعرف أن هللا مطلع عل  كل شيء يعمله أن هذا الشعور املطلب عند فرد مسلم، قال 
ريَة  )﴿ تعاىل ه  َبص  نإَسان  َعَل  نَدفإس  وجاء يف احلديث (184)﴾ا  يَره  ( َوَلوإ أَلإَق  َمعَ 16َبل  ا إ 

                                                            
نشر. جامعة انظر: أمحد العليات، "الرقابة الشرعية عل  أعمال املصارف ا سالمية"، )رسالة ماجستري مل ت (182)

 . 68م( ص2005النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 
عل  حتقيق أهداف الرقابة  COSOأثر هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا   طار ” عبد السالم، بدوي، (183)

 2011)دراسة حالة املنظمات األهلية يف قطاع غزة(" رسالة ماجستري غري منشورة، انامعة ا سالمية، عزة، 
،19-2020. 

 .16-16سورة ا نسان اآلية  (184)
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عن ا حسان "، قال: )أن  فأخرب يف تعريفه عن ا حسان )ملسو هيلع هللا ىلص الشريف عن رسول هللا 
، عليه تعترب الرقابة الذاتية هي اناهز (185)تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك(

يف خمالفة شرعية. هذه األول يف الرقابة املصرفية، وهي حرص الفرد املسلم عل  عدم الوقوع 
املراقبة هي متيز املؤسسات املالية ا سالمية عن غري حيث تعترب أنه جيب أن يكون الفرد 
املسلم عنده الرقابة الذاتية اليت تكون هي الرادع األول له حيث أنه أي نظام ميكن أن حيدث 

ا فيه من فيه موضع ضعف ميكن أن يدخل منها فبجب أن تتأهل يف املوظف هذه الصفة مل
فؤاد كبرية توفر انهد والوقت من حيث يعترب هذا العنصر البشري أنه هم صمام األمان 
األول من حدوث إي خمالفة شرعية ميكن أن تقع عمدا  منها، أما بسبب املخالفة الشرعية 
الغري مقصودة أو غري املتعمد هبا فهذا موضوع أخر ال حيمل عليه، وتسم  أحياان  الرقابة 

لية إشارة إىل أهنا جتري قبل اليد بتنفيذ األعمال، وحتاول أنت تتجنب االحنرافات القب
واألخطاء قبل وقوعها فهي رقابة وقائية جتنبا  لتحمل تكاليف تنجم عن احنرافات وأخطاء 

 وت طر املنظمة يف أثرها إىل التصحيح.
املؤسسة وكل منتج قبل بدء   مستوى لوتعين بناء النظام ع املرحلة الثانية: الرقابة السابقة:

ابملنتج من حيث أتهيل العاملن، وتصميم السياسات وا جراءات واألنظمة اآللية،  العمل
 .(186)املؤسسة   مستوىلوالفصل بن الوظائف املتعارضة ع

تقوم عل  فكرة مقارنة العمل الذي ينوي الفر  القيام مبا شرعه هللا، فإ ا كان موافقا  للشرع 
، تتمثل يف دارسة وحبث املسائل (187)وإن كان خمالفا  ميتنع ا نسان عن أدائه يؤدي العمل،

حتال إىل اهليئة الرقابة الشرعية قبل التنفيذ  بداء الرأي الشرعي فيها، وبيان مدى  اليت
 .(188)موافقتها ألحكام الشريعة ا سالمية

                                                            
   .9 مسلم اب  االميان 60البخاري  (185)
التدقيق الشرعي اخلارجي: املفاهيم وآلية العمل نظرة مستقبلية يف ضوء معايري  عبد الباري، مشعل، اسرتاتيجية (186)

 .7، ( دليل تنفيذيAAIOFI) هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ا سالمية
، )جدة، املعهد ا سالمي للبحوث والتدريب 2ط. ،ا دارة يف ا سالم –حممود موس   –حممد الربعي  (187)

2001،)616. 
 .10سليمان، "املخاطر الشرعية احمليطة ابملؤسسات املالية وسبل احلد منها"، (188)
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التنفيذ مما إ ا كان يف تلك أن أمهية هذا املرحلة أمهية كبرية، و لك أهنا تكون قبل بدأ 
املعاملة شيء خمالفة لشرعية ا سالمية، فمكن جتنبها قبل الوقوع فيها مما يعزز مصداقية 
النبوك ا سالمية وكسب ثقة املتعاملن معها، كسب فئات جديدة من العمالء هلذه 

 املؤسسات ا سالمية.
بعد الرقابة الذاتية والرقابة السابقة، اليت  أتيت هذه املرحلة املرحلة الثالثة: الرقابة املتزامنة:

قد تدل أهنا هذه املعاملة أو املنتج جائز شرعا  وال توجد فيه خمالفة شرعية، أتيت مرحلة 
التنفيذ هذه املعاملة أو منتج، حيث أن كل منتج أو معاملة هلا شروط وإجراءات من أجل 

إحدى تلك الشروط، ومثل  لك  أن تكون صحيحة، فقد تكون املخالفة الشرعية يف أسقط
أن يشرتط يف بيع املراحبة اآلمر ابلشراء هو متلك البنك لسلعة فإ ا مل يطبق هذا الشرط فقد 

 دخلنا يف خمالفة شرعية.
أن تكون الرقابة الشرعية حاضرة يف هذه املرحلة و لك لتجنب الوقوع يف  الذلك كان الزم

 املخالفات الشرعية.
  ما جيري ابل بط أثناء التنفيذ، للتأكد من أن األعمال تنجز وفق ما ويركز هذه املرحلة عل

 يرد يف اخلطط هبدف حل املشكالت حال وقوعها.
الرقابة بعد التنفيذ: وهذا النوع يركز عل  رقابة وهي  :املرحلة الرابعة: الرقابة الالحقة

املشكالت ولكن املخرجات أو العمل بعد تنفيذه وانتهائه، واهلدف الرئيسي هنا هو حل 
 بعد حصوهلا وحماولة تالقي تكرارها مستقبال مرة أخرى.
 :وتكون هذه املرحلة بعد مرحلة التنفيذ وتكون من خالل

 مراجعة ملفات العمليات االستثمارية بعد التنفيذ. -1
 االطالع عل  امليزانية العمومية وتقرير مراقب احلساابت. -2
 كالبنك املركزي مثال .  مراجعة تقارير انهات الرقابية اخلارجية، -7
 التعاون بن أع اء هيئة التدقيق الشرعي وهيئة الفتوى، ملتابعة سري أعمال املصرف. -6
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 من حيث املصدر: الشرعية الرقابةاثنيا: 
 تنقسم الرقابة الشرعية من حيث املصدر إىل نوعن:

  الرقابة الداخلية: -1
متابعة وفحا للرقابة الشرعية الداخلية العديد من التعريفات، فقد عرفها أبو غدة أبهنا: 

وحتليل األنشطة واألعمال والتصرفات والعمليات اليت تقوم هبا املؤسسة للتأكد من أهنا تتم 
وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة ا سالمية، و لك ابستخدام الوسائل واألساليب املالئمة 

مع بيان املخالفات واألخطاء وتصويبها ووضع البدائل املشروعة هلا، وتقدمي  املشروعة،
التقارير إىل انهات املعنية، مت منة إبداء الرأي الشرعي والقرارات والتوصيات وا رشادات 
 ملراعاهتا يف احلاضر لتحقيق الكسب احلالل، وكذلك يف املستقبل بغرض التطوير لألف ل

  .التعريف يصلح أن يكون تعريفا لنشاط التدقيق الشرعي الداخلي. ولعل هذا (189)
الرقابة الشرعية الداخلية ميكن أن تسم  الرقابة الشرعية عل  العمليات، حيث تعا مبراقبة و 

العمليات اليومية للتأكد من تقيدها أبحكام الشريعة ا سالمية وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية، 
الرقابة الشرعية الداخلية: أبهنا نشاط مستقل أو يتبع وحدة أو قسم وعليه ميكن تعريف 

يفحا العلميات التشغيلية اليومية أبهنا متت وفق أحكام الشريعة ا سالمية ومقررات هيئة 
 .(190) الرقابة الشرعية

  الرقابة اخلارجية: -2
متخصصة تتوىل الرقابة تتوىل هذه الرقابة أجهزة ال تنتمي إىل املنظمة إمنا عبارة عن أجهزة 

أعمال املنظمة والتأكد من أهنا تسري وفقا  لألهداف واخلطط املوضوعة مثل رقابة   عل
 وهي اليت سنتناوهلا يف املبحث التايل يف موضوع التدقيق الشرعي. .يالتدقيق اخلارج
 العالقة بني الرقابة الشرعية وإدارة املخاطر الشرعية5.2.4 

لرقابة الشرعية وإدارة املخاطر الشرعية هو احلفاظ عل  اهلدف ا منن اهلدف األساسي إ
 هو التأكد من أن املعامالتوالذي املؤسسات املالية ا سالمية األساسي اليت قامت عليه 

املصارف ا سالمية تتم وفقا  ألحكام الشريعة ا سالمية غري أن الفارق بن الرقابة  يف

                                                            
 .7عبد الستار أبو غدة، اهليئات الشرعية، حبث مؤمتر ص (189)
 .20، “الرقابة والتدقيق واملراجعة واالمتثال الشرعي عطية" مفاهيم  (190)
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هو أن الرقابة الشرعية تعمل عل  التحقق من مطابقة  الشرعية وبن إدارة املخاطر الشرعية
، غري أن إدارة املخاطر الشرعية (191)تعامالت هذه املصارف ألحكام الشرعية ا سالمية

عملها يعترب مثل ا نذار املبكر حلدوث خمالفة شرعية مل تكن يف احلسبان عند وضع إي من 
من خالل الدراسات  املة ولكناملعامالت أو عند إصدار الفتوى الشرعية هبذه املع

املعامالت الشرعية يف كل مرحلها قبل وأثناء وبعد يكشف احتمال حدوث  عنواملعلومات 
 خمالفة شرعية مل تكن ظاهر أثناء اعتمدها أو عندما مت إصدار الفتوى يف تلك املعاملة.

ددة من جملس ونطاق عمل الرقابة الداخلية الشرعية هو دراسة مجيع األنشطة والعمليات احمل
ا دارة بشكل يومي والتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة ا سالمية، ورصد األخطاء 
الشرعية وتقدمي التوصيات. وهذه املهام ختتلف عما هو مناط بوحدة التدقيق الشرعي كما 

 سنرى يف املبحث الالحق.
اطر الشرعية حيث كال وعليه  د أن هناك تقار  كبري جدا بن الرقابة الشرعية إدارة املخ

يكمل اآلخر عليه جيب أن يكون هناك تعاون كبري بنيهما خلدمة األهداف األساسي وهو 
 أن املعامالت متت وفق الشرعية ا سالمية.

جيب أن يكون هناك نظام وهيكل ولكي تقوم الرقابة الداخلية بدورها عل  أكمل وجه 
 احلد منوهذا يساعد كثريا يف ة ا سالمين يف املؤسسات و يعمل عليه املوظفتنظيمي 

 ،ت بط كل عمليات البنك من حيث اخلطواتسياسات وضوابط وضع فاملخاطر الشرعية، 
ل العميل حىت إمتام املعاملة كاملة، استقبابتداء من ا ،وتوزيع األدوار بن املوظفن ،التسللو 

ع ها أو تسبق خطوة قبل تداخل اخلطوات مع بفال تالتسلسل يف العملية  راع بشرط أن ي
أخرى، مثل بيع السلعة للعميل قبل حيازة البنك هلذه السلعة وتدخل يف ضمانه، وعدم 
تتداخل يف الوظائف حبيث تكون عند أحد املوظفن أكثر من وظيفة متعارضة مثل أمر 

 .الصرف والصندوق
زام الشريعة ينبغي عل  املؤسسة املالية ا سالمية إنشاء هيكل فاعل ل مان التلذلك 

ا سالمية، وجيب أن يتيح  لك اهليكل تفعيل األدوار املنوطة بكل من جملس ا دارة، وهيئة 

                                                            
الرقابة الشرعية عل  املصارف ا سالمية بن التأصيل والتطبيق" دارسات علوم الشرعية " هيام، الزيدانين، (191)

 .101، 2017، 1، ع.60والقانون  
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لشريعة الرقابة الشريعة، وا دارة، واملراجعون، من حيث التزام تلك األدوار وضوابط ا
 ا سالمية و لك من خالل:

 زام ابلشرعية ا سالمية.تربز شفافية االلتحبيث نشاء هياكل احلوكمة السلمية إينبغي  -1
 ينبغي ضمان الشفافية يف التفاعل بن هيئة الرقابة الشرعية أو أع ائه وا دارة. -2
جملس ا دارة مبسؤولية إخ اع مجيع ممارسات املؤسسة املالية  اضطالعينبغي  -7

ا سالمية لل وابط الشرعية، وعل  هيئة الرقابة الشرعية إصدار تقريرها عن االلتزام 
 .(192)ابلشريعة عقب املراجعة

مراقبن شرعين للمؤسسة ويقوم هؤالء بدور الوسيط بن املتعاملن أو املسامهن أو  -6
ؤسسة ونيابة عن املؤسسة نفسها يف التأكد من أن كل عملياهتا املودعن يف امل

ومكاسبها شرعية فتقوم اهليئة أو الرقيب عل  توجيه وإرشاد املؤسسة يف عملياهتا من 
الناحية الشرعية وفحا ورقابة العمليات انارية والقيام ابلتصحيح أو التعديل أو 

 ذلك فيها أمام انمعية العموميةاملشورة فيما خيالف الشريعة والشهادة والبينة ب
الرقابة الشرعية تعترب من األسس املهمة لنظام املالية ا سالمية ملنع واحلد من ف

أتثريات املخاطر الشرعية ألدىن مستوايهتا بل أحد عناصر أو عوامل التمييز بن 
ان التجاري( فهي متثل األداة الفعالة والوسيلة األساسية ل م -النظامن )ا سالمي

سري املؤسسات ا سالمية وفق املنهج الشرعي و حراز ثقة وطمأنينة والتزام اجملتمع 
 .ابلنظام املايل ا سالمي

 التدقيق الشرعي 1.1
فهو من أهم األدوات الوسائل الرئيسية للحد من املخاطر الشرعية، من التدقيق الشرعي 

املتبعة لتقييم نظام الرقابة الشرعية واحلد من املخاطر الشرعية، وهو يساعد املصارف 
ينقسم التدقيق الشرعي يف املصارف واملستثمرين. و ا سالمية عل  تعزيز الثقة هبا عند الزابئن 

 جي.التدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي اخلار  ا سالمية إىل قسمن مها:
 
 

                                                            
 .956معايري احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقيات، -جمموعة مؤلفن (192)
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 التدقيق الشرعي الداخلي 1.1.1
  عدة تعريفات للتدقيق الشرعي الداخلي، ومن أبرز هذه التعريفات:نالباحث قدم بعض

هو التدقيق الشرعي الذي تقوم به إدارة الرقابة الشرعية، التدقيق الشرعي الداخلي:  -1
أبحكام الشرعية ويهدف إىل مساعدة إدارة املؤسسة يف القيام مبسؤوليتها يف االلتزام 

 (193)ا سالمية
نشاط مستقل وموضوعي، يقدم أتكيدات وخدمات التدقيق الشرعي الداخلي: هو  -2

استشارية شرعية هبدف إضافة قيمة للؤسسة خالل التحقق من اتباع املؤسسة 
اوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، يساعد هذا النشاط يف حتقيق تلل وابط والف

لية ا سالمية عن طريق اتباع أسلو  منهجي منظم ومن بط أهداف املؤسسة املا
لتقييم وحتسن فاعلية عمليات إدارة املخاطر الشرعية ونظام الرقابة الشرعية وحوكمة 

 (194) النشاطات الشرعية.
التدقيق الداخلي هو امتداد لوظيفة أو مهمة سياسة جملس ا دارة  دارة وعليه فإن 

ابلتدقيق الداخلي مهمة التأكد من التزام املصرف ابألنظمة املخاطر، ويف ضوء  لك يناط 
 .(195) ظم املعلومات وقرارات اهليئة الشرعيةنالرقابية الداخلية و 

عد التدقيق الشرعي الداخلي من أهم مكوانت نظام الرقابة الشرعية يف املؤسسات يكما 
م املؤسسة ابلفتاوى املالية ا سالمية، حيث يقع عل  عاتقه بشكل رئيس تقييم مدى التزا

أن تكون هذه الدائرة أو الوحدة  هذا يستدعيوالقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، و 
يف مستوى إداري وتنظيمي ي من عملها ابستقاللية، وأن يكون كادرها الوظيفي مؤهال 

 (196) ومدراب حبيث ي من موضوعية أتدية املهام.

                                                            
 .222، 61العدد -( 2010)جملة الشريعة والقانون، دليل إجراءات التدقيق الشرعي حممد، الفزيع، (193)
 .18، “عطية" مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة واالمتثال الشرعي  (194)
)البحرين ، املؤمتر الرابع للتدقيق الشرعي "التدقيق الشرعي وإدارة املخاطر موس  آدم عيس "،موس ، عيس ، (195)

 .28( شورى لالستشارات الشرعية ،2017أكتوبر  27-26 –
 .12، “عطية" مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة واالمتثال الشرعي  (196)
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عية الداخلية، ختتلف عن التدقيق الشرعي الداخلي من وبناء عل  ما سبق فإن الرقابة الشر 
 (197)وهذه أبرزها يف اندول اآليت: عدة جوانب، 
 (: الفرق بني التدقيق الشرعي الداخلي والرقابة الشرعية الداخلية1جدول )

 الرقابة الشرعية الداخلية التدقيق الشرعي الداخلي الفرق
دائرة مستقلة تتبع للرئيس التنفيذي  الشرعيةتتبع هليئة الرقابة  التبعية ا دارية

 أو وحدة تتبع  حدى ا دارات
مجيع العمليات واألنشطة  نطاق العمل

والشركات التابعة يف املؤسسات 
 املالية ا سالمية

األنشطة والعمليات احملددة من 
 جملس ا دارة

 يوميا دوراي فرتة املهمة
 مجيع العمليات واألنشطة ةعينة من العمليات واألنشط جمال املهمة

رصد األخطاء الشرعية وتقدمي  تقييم نظام الرقابة الشرعي اهلدف
 التوصيات

 
 اخلارجي الشرعي التدقيق 1.1.1

 وأي ا للتدقيق الشرعي اخلارجي عدة تعاريف، نذكر منها:
عملية يقوم هبا شخا مؤهل مستقل )املدقق( تت من  يهالتدقيق الشرعي اخلارجي:  -1

ي عن مدى أفحا أعمال املؤسسة املالية ا سالمية والعقود املربمة هبدف إعطاء ر 
التزام ا دارة ابل وابط والتوصيات والفتاوى الشرعية الصادرة عن اهليئة املستشار 

اجملامع الفقهية  ، وعنAAOIFIالشرعية للمؤسسة وااللتزام ابملعايري الصادرة عن 
 (198)والندوات واملؤمترات املصرفية

                                                            
 .20عطية" مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة واالمتثال الشرعي"،  (197)
)شركة شورى لالستشارات الشرعية،  الشرعينمؤمتر املدققن  " جاسر، حممد، "التدقيق الشرعي اخلارجي (198)

 .2009،2الكويت( 



 

73 
 

هي عملية فحا تقوم هبا جهة مستقلة تعن من انمعية التدقيق الشرعي اخلارجي:  -2
العمومية للمسامهن )عادة شركات تدقيق خارجي(  عطاء أتكيد معقول ألصحا  

الشرعية ا سالمية املصاحل عن مدى التزام البنك أو املؤسسة املالية ا سالمية أبحكام 
وبقرارات اهليئة الشرعية ويشمل الفحا السياسات وا جراءات وأدلة العمل 
والعمليات املنفذة واألنظمة املتبعة و لك ابستخدام أساليب ووسائل مهنية متخصصة 
لبيان صحة أو أخطاء التطبيق، وتقدمي التقارير للجهات املعنية هبدف إجراء 

 .(199)األداء التعديالت الالزمة وتطوير
التدقيق الشرعي اخلارجي: تقدمي أتكيد معقول من جهة مستقلة خار  املؤسسة املالية  -7

ا سالمية، أبن املؤسسة قامت بواجبها جتاه االمتثال أبحكام الشريعة ا سالمية فيما 
نفذت من معامالت، ويتحصل التأكيد املعقول من أجراء التدقيق الشرعي عل  عينة 

 .(200) النمطية املنفذة وليس كميامن املعامالت 
 : (201)يفرتق التدقيق الشرعي الداخلي عن اخلارجي من عدة وجوه: و 

 ( الفرق بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي1اجلدول )
 التدقيق اخلارجي التدقيق الداخلي 

حتسن وتقوية نظام الرقابة  اهلدف ونطاق العمل
 الداخلية وتفعيل االلتزام 

شهادة حول االلتزام ومدى متانة 
 نظام الرقابة الشرعية الداخلية 

االستقاللية والتبعية 
والعالقة ابهليئة 

 الشرعية

غري مستقل عن املؤسسة ويتبع 
 إداراي  هلا وفنيا  إىل اهليئة الشرعية 

مستقل عن املؤسسة واهليئة، 
ويقدم التقرير إىل اهليئة الشرعية 

 وبدورها إىل املسامهن  
التعرف عل  املخاطر الشرعية  الرقابة واملخاطر

وعمل عل  تفعيل نظام الرقابة 
 الداخلية جتاهها 

التعرف عل  املخاطر الشرعية 
س قدرة الرقابة الداخلية عل  اوقي

 مواجهتها 
 

                                                            
 .62"  ( يف التدقيق الشرعي الداخليCOSOالق اة. "اعتماد منهجية كوزو ) (199)
 .2انظر: عبد الباري مشعل، اسرتاتيجية التدقيق الشرعي واخلارجي، مؤمتر التدقيق الشرعي يف ماليزاي ص (200)
 .6 " رجيجاسر، "التدقيق الشرعي اخلا (201)
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 العالقة بني التدقيق الشرعي وإدارة املخاطر الشرعية 1.1.1
وثيق الصلة مبوضوع إدارة املخاطر الشرعية، فهما ميثالن مكونن  بنوعيه التدقيق الشرعي

وخطوط دفاع رئيسه ل مان سالمة املؤسسة، فإدارة  ،ثال للشرعية ا سالميةترئيسن لألم
لتحكم يف املخاطرة الشرعية، والتدقيق الشرعي ميثل لاملخاطر الشرعية متثل خط الدفاع الثا  

طاء واملخالفات الشرعية اليت وقعت فيها املؤسسة وجتنب خط الدفاع الثالث لتصحيح األخ
،حيث يقوم التدقيق بتحليل نقاطا القوة ونقاط ال عف يف نظام (202)تكرار هذه املخالفات

الرقابة الداخلية ومدى مالءة هذا النظام للمتطلبات احلوكمة والثقافة التنظيمية والتهديدات 
 .(203)عل  غاايهتاوالفرص اليت توجهها واليت ميكن أن تؤثر 

 املعامالت املصرفية كونالعمل عل  أن تيف  التدقيق الشرعي الداخلي واخلارجيتظهر أمهية و 
من أجل أن  ، وكذلك مراقبة عمل الرقابة الشرعية الداخليعل  الوجه املقصود واملرجو منها
 .تقوم بعملها عل  أكمل وجه

ملخاطر الشرعية ووضع السياسات الكشف عن ايف إدارة املخاطرة الشرعية  وهكذا تقوم
وهي من أهم مسامهات التدقيق الشرعي  وا جراءات اليت متنع من هذا املخالفات الشرعية.

يف ختفيض املخاطر، فتقرتح إدارة التدقيق الشرعي مقرتحات لسد الثغرات واملطالبة بتعديل 
تدريبهم عل  حنو السياسات أو ا جراءات أو تطوير أنظمة العمل، أو أتهيل العاملن و 

 ميكنهم من التنفيذ الشرعي الصحيح.
من شأن كل ما سبق أن يقلل املخاطر اليت جياهبها املصرف ويدعم كفاءته لتحقيق أهدافه 
املرجوة، ومجيع  لك ال شك يطمئن املتعاملن مع البنك عل  شرعية أنشطته مما يزيد عدد 

 املتعاملن معه ويكسبه مسعة شرعية طيبة.
 
 
 

                                                            
 .109 ،( يف التدقيق الشرعي الداخليCOSOاعتماد منهجية كوزو ) سعيد بوهراوة، فارس جعفري، (202)
دارسة تطبقيه عل   COSOمدى فاعلية التدقيق الداخلي يف تقومي إدارة املخاطر وفق إطار ” ل هيا، لظن، (203)

 .52، 2015انامعة ا سالمية، عزة، رسالة ماجستريغري منشورة، ، القطاعات احلكومية يف قطاع غزة"
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 الفصل السادس: النتائج والتوصيات
 وحتتوي عل  أهم النتائج والتوصيات اليت توصل اليها الباحث:

 النتائج :1.1
 خلصت الرسالة إىل النتائج التالية:

جاء اخلطر يف اللغة ضمن عدة معاٍن، أبرزها: الرتاهن، وا شراف عل  اهلََلكة،  -1
 وارتفاع املكانة واملنزلة واملال والشرف.

فقهاء فلم يتناولوا مفهوم اخلطر، لكنهم تناولوا بعض املصطلحات القريبة أما ال -2
مثل: الغرر، املقامرة واجملازفة، كما تناولوا أي ا بعض القواعد الفقهية اليت ترتبط 

أي التعرض -مبوضوع اخلطر، من حيث أن الربح يرتتب يف مقابل ال مان أو الغ رم 
 ان، وقاعد الغرم ابلغنم.را  ابل مقاعدة اخل ، وأبرز هذه القواعد:-للخطر

املخاطر البنكية هي احتمال تعرض البنك إىل خسائر غري متوقعة وغري خمططة، أو  -7
 تذبذ  العائد املتوقع من استثمار معن.

 عنداليت تكون املخاطر يف املصارف ا سالمية: هي االستعداد لتحمل املخاطر  -6
اليت تقوم عل  إضافة اقتصاديه بن صاحب املشروعة  القيام ابألعمال االستثمارية

 .الرأس املال املخاطر وبن العامل املخاطر
تشرتك املخاطر يف املصارف ا سالمية مع نظريهتا من املصارف التقليدية، وختتلف  -6

عنها يف خماطر أخرى، فتشرتك معها يف: املخاطر االسرتاتيجية، واملخاطر 
سوق، واملخاطر التشغيلية، خماطر الثقة خماطر السيولة، خماطر الاالئتمانية، 

 والسمعة، املخاطر القانونية.
هناك خماطر خاصة ابملصارف ا سالمية، مثل خماطر عقود املشاركة، خماطر عقود  -5

 امل ارابت، املخاطر األخالقية، املخاطر الشرعية.
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من  احتمالية وقوع ما قد يؤدي إىل ضرر ميس  ابلناحية الشرعية،املخاطر الشرعية:  -2
جانب التصرفات التنفيذية أو املنتجات أو العقود املرتبطة ابملنتجات املالية، مما 

 .يؤدي إىل ضرر بسمعة املصارف واملؤسسات ا سالمية
للمخاطر الشرعية أسبا  متعددة: احملاكاة للمنتجات غري ا سالمية، ضعف  -8

زية للمصارف النظام يف املصارف ا سالمية، انعدام املرجعية املوح دة املرك
واملؤسسات املالية ا سالمية، ضعف الرقابة الشرعية يف املصارف ا سالمية، 
ضعف العنصر البشري، ضعف الناحية القانونية يف البنوك ا سالمية، بعض 

 االجتهادات الفقهية اليت قد تؤدي إىل احليل احملرمة.
ها يف هذا البحث إىل تتعدد أنواع املخاطر الشرعية بسبب تعدد أسباهبا، ومت تقسيم -9

 ثالثة أنواع:
، مثل: خماطر تنشأ يف املخاطر املتأصلة: وهي املخاطر املرتبطة بطبيعة العقد -أ

مرحلة تكوين العقد وهي اليت ترتبط أبركان العقد وشروطه. وخماطر تنشأ يف 
مرحلة تنفيذ العقد وهي اليت ترتبط ابلغرر وانهالة. وخماطر تنشأ بعد تنفيذ العقد 

 املماطلة يف الدين، وإفالس العميل.مثل 
املخاطر الشرعية الداخلية: وهي اليت ترتبط ابلبنك نفسه من حيث العاملن  - 

فيه أو السياسيات املتبعة، مثل: خماطر بسبب الكوادر البشرية، املخاطر املرتبطة 
 ابلرقابة الشرعية، وخماطر مصدرها تقليد املنتجات املصرفية التقليدية.

رعية اخلارجية: وهي املخاطر اليت أتيت من خار  بيئة البنوك شاملخاطر ال - 
ا سالمية، مثل: املخاطر الناجتة عن عالقة البنك ا سالمي ابلبنك املركزي، 

 وخماطر القوانن والتشريعات.
عملية حتديد وقياس وتقييم املخاطر الشرعية والسيطرة إدارة املخاطر الشرعية: هي  -10

كام الشريعة ا سالمية، واختا  االسرتاتيجيات املالئمة عليها مبا يتوافق مع أح
لتالفيها إن أمكن، أو ختفي ها إىل احلد املقبول، أو جتنبها، وإهنا مسؤولية كافة 

 .األفراد يف املؤسسة مبا فيها هيئة الرقابة الشرعية
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هتدف إدارة املخاطر الشرعية إىل: االبتعاد من الوقوع يف خمالفة شرعية، جتنب  -11
قوع يف خسارة مالية، وزايدة كفاءة املصارف ا سالمية يف مواجهة املخاطر، الو 

 احلفاظ عل  مسعة وشفافية ومصداقية املصارف ا سالمية.
وقياس املخاطر الشرعية، مث  حتديد-1متر إدارة املخاطر الشرعية بعدة مراحل:  -12

 املراقبة والتقرير، مث وضع السياسات وا جراءات وتطوير الوعي.
بعت املصارف ا سالمية عدة وسائل للحد من املخاطر الشرعية، وقد قسمناها ات -17

 يف البحث إىل: وسائل عامة، والرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي.
الوسائل العامة للحد من املخاطر الشرعية هي: تطوير العنصر البشري، وتعزيز  -16

 المية.االستقاللية للهيئات الشرعية، تطوير اهلندسة املالية ا س
الرقابة الشرعية من أهم وسائل احلد من املخاطر الشرعية، لكن ينبغي التفريق بن:  -16

الشرعية كنظام يتكون من عدة هياكل وظيفية داخل املصرف، مثل هيئة  الرقابة-أ
الشرعية   الرقابة- الرقابة واملدقق الشرعي اخلارجي والداخلي وإدارة املخاطر، 

 هنا يف وسائل احلد من املخاطر الشرعية. كنشاط وهي الوسيلة املعتمدة
هو التدقيق الشرعي الذي تقوم به إدارة الرقابة الشرعية، التدقيق الشرعي الداخلي:  -15

ويهدف إىل مساعدة إدارة املؤسسة يف القيام مبسؤوليتها يف االلتزام أبحكام الشرعية 
 .ا سالمية

ل مستقل )املدقق( عملية يقوم هبا شخا مؤه يهالتدقيق الشرعي اخلارجي:  -12
ي أتت من فحا أعمال املؤسسة املالية ا سالمية والعقود املربمة هبدف إعطاء ر 

عن مدى التزام ا دارة ابل وابط والتوصيات والفتاوى الشرعية الصادرة عن اهليئة 
 .املستشار الشرعية للمؤسسة

 

 

 



 

78 
 

 التوصيات :1.1
حيث الفعل وامل مون، حيث جيب إجياد إدارة فعالة يف إدارة املخاطر الشرعية من  -1

صارف تكون فيها وحدة متخصصة أن تكون جزء من إدارة املخاطر املوجودة يف امل
يف إدارة املخاطر الشرعية حيث تقوم إدارة املخاطر املصرفية بدارسة املعاملة يف 
نواحي املخاطر األئتمانية وخماطر السوق وتقوم وحدة إدارة املخاطر الشرعية بدارسة 

 ديد وقياس والتنيب هل يوجد خماطر الشرعية أو ال.وحت
هم قد أحدالعمل عل  التأهيل والتدريب املوظفن يف املصارف األسالمية ألنه  -2

يكون سبب يف املخاطر الشرعية اليت حتدث يف املصارف ا سالمية أما بقصد أو 
بدون قصد فيجب أن يكون التأهيل فين وشرعي وخاصة اليت تعمل يف إدارة 

 خاطر الشرعية من خالل معرفة كيفية ودراسة وقياس وحتديد املخاطر.امل
جياد املرجعية املوحد املركزية للمؤسسات املالية هي املرجع الوحيد نميع إالعمل عل   -7

املصارف األسالمية حيث أنه جتد يف بعض املصارف معامالت جائزة يف مصارف 
ود مرجعية موحدة، هذا أخر تكون هذه املعامالت حمرمة وسبب  لك عدم وج

الذي يصعب عمل إدارة املخاطر الشرعية يف حتديد تلك املعامالت هل هي خماطر 
 شرعية أو ال.

العمل عل  تطوير العالقة بن كال  من إدارة املخاطر الشرعية والرقابة الشرعية والرقابة  -6
نشاء نظام حديث وقوي يسهل من أجراء العمليات ومجع إالداخلية من حيث 

املعلومات يف أسرع وقت وحتليها وقياسها والتعامل معها وتصنيفها و لك من خالل 
 تطوير وخلق منا   إحصائيه  داة املخاطر توافق طبيعة نشاط املصارف ا سالمية.
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مؤمتر ( يف التدقيق الشرعي الداخلي " COSOالق اة، منصور. "اعتماد منهجية كوزو )

 2019 مسقط 2019أكتوبر  8-5،شورى الثامن للتدقيق الشرعي
)دمشق، مؤسسة 1ط اهلندسة املالية ا سالمية بن النظرية والتطبيق عبد الكرمي. قندوز،
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إدارة املخاطر ابملؤسسات املالية ا سالمية من احللول إىل التأصيل، حبث  عبد الكرمي. قندور،

مقدم إىل )مؤمتر املصارف ا سالمية بن الواقع واملأمول( دائرة الشؤون ا سالمية 
 .2009 –ديب – والعمل اخلريي

مراجعة لنظرية املخاطرة يف االقتصاد ا سالمي ودورها يف ابتكار وتطوير  عبد الكرمي. قندوز،
منتجات إدارة املخاطر ابلصناعة املالية ا سالمية، ملتق  اخلرطوم للمنتجات املالية 
-ا سالمية، التحوط وإدارة املخاطر يف املؤسسات املالية ا سالمية، )اخلرطوم

2012). 
. )معهد 2، طية ومعاصرة يف الرقابة عل  البنوك وإدارة املخاطرأطر أساس .إبراهيمالكراسنة، 

 .(2010صندوق النقد العريب، -السياسات االقتصادية
املبادئ ا رشادية لسلوكيات العمل للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية جمموعة من املؤلفن. 

 .(2009)جملس اخلدمات املالية ، إسالمية
 .1990- 2ط. –الكويت  –، دار  ات السالسل الفقهية املوسوعةجمموعة من املؤلفن. 
، )املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف 2، ط.لتفسري امليسرجمموعة من املؤلفن، ا

 .(2009الشريف، 
 .2006. مكتبة الشروق الدولية، 6، طاملعجم الوسيطجمموعة مؤلفن. 
، مدنية امللك عبد العزيز للعلوم 2م. ،معجم مصطلحات العلوم الشرعيةجمموعة مؤلفن. 
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 .(2016للمؤسسات املالية ا سالمية،
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التدقيق الشرعي اخلارجي: املفاهيم وآلية العمل نظرة مستقبلية  اسرتاتيجية عبد الباري. مشعل،
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 .دليل تنفيذي
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 –الكويت -مستقبل البنوك والشركات االستثمارية –الثالث املؤمتر املصريف ا سالمي 
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 "االبتكار املايل يف املؤسسات املالية ا سالمية بن األصالة والتقليد" منتجات منصور. موس ،
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جامعة  –)إ  واحللول، ا شكاليات ا سالميةالنظام القانو  للمصارف  املؤيد، إبراهيم.
 .إ (

متلق  ، الاملخاطر الشرعية يف املؤسسات املالية ا سالمية حاضرا  ومستقب خولة. النواب ،
 .2012السودان، اخلرطوم للمنتجات املالية ا سالمية
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