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Abstract: Since its inception a few decades ago, the industry of Islamic banking and finance
has been regulating itself in terms of Shariah governance. Although some regulatory
authorities from within the industry, such as Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and Islamic Financial Services Board (IFSB),
the Islamic banking and finance industry remains to a great extent self-regulated. This is
because none of the resolutions or the regulatory authorities’ standards are binding on
the Islamic financial institution except when the institution itself willingly chooses to bind
itself by them. Few countries have enforced some Sharia-governance-related regulations
on their Islamic banks. However, in most cases, these regulations do not go beyond the
requirement to formulate some Sharia controlling bodies, which are practically left to
the same operating banks. Furthermore, some of the few existing regulatory authorities’
standards and resolutions are conflicted with other resolutions issued by Fiqh academies.
The paper addresses those issues by highlighting the shortcomings and then proposing
the necessary reforms to help reach effective Shariah governance that would protect the
industry from within and help it achieve its goals. The paper concludes by proposing a
Shariah governance model that should overcome the challenges addressed in the study.
Pada awal berdiri, Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang
menerapkan Hukum Syariah secara mandiri dalam sistem operasionalnya. Ia tidak tunduk
pada peraturan lembaga keuangan konvensional, sehingga dapat terus berkomiten dalam
menerapkan Hukum Syariah secara benar. Selanjutnya, muncullah beberapa otoritas
peraturan yang berasal dari pengembangan Lembaga Keuangan Syariah. Diantaranya
adalah Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Hal ini tidak menyimpang dari kerangka
peraturan Hukum Syariah, sebab standar peraturan dan keputusan yang dikeluarkan
ditujukan khusus untuk Lembaga Keuangan Syariah saja. Beberapa Negara telah
menerapkan peraturan tata kelola Hukum Syariah pada Bank Syariah mereka. Namun
dalam banyak kasus, peraturan yang diterapkan tidak mampu mengontrol Lembaga
Keuangan Syariah tersebut secara penuh. Sehingga, secara praktis proses pengawasan
diserahkan kepada lembaga keuangan yang beroperasi. Akan tetapi, beberapa standar
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dan keputusan yang dikeluarkan oleh sebagian pemangku kebijakan bertentangan
dengan keputusan yang dikeluarkan oleh beberapa akademi Fiqh. Artikel ini ditulis
untuk menyoroti permasalahan yang timbul pada tata kelola Lembaga Keuangan Syariah,
khususnya kekurangan yang tampak pada sistem tata kelola. Kemudian, penulis akan
mengajukan usulan tentang efektifitas tata kelola Lembaga Keuangan Syariah yang
bebas dari permasalahan.
Keywords: Sharia Governance; Sharia Control; Islamic Banking Governance; Sharia Governance
Standards.

المقدمة
تتميز املصارف اإلسالمية عن نظرياتـها التقليدية بأنـها ختضع ألحكام الشريعة اإلسالمية ،أو أنـها ينبغي
أن ختضع ألحكام الشريعة اإلسالمية ليصح وص ُفها بأنـها إسالمية .وهذا يعىن قيوداً إضافية ينبغي أن
ـمحرم من املعامالت املالية .وأهم قيد شرعي هنا هو جتنب
تلتزم بـها املصارف اإلسالمية،
فتتجنب ال َ
َ
الربا يقوم على تقدمي املال آلخر
الربا هو أساس العمل املصريف املعاصر.
وجوهر ّ
الربا ،على الرغم من أن ّ
ّ
ُ
رد املال بزيادة إىل
أس املال وزيادةً فوقه ،أي على حنو يضمن فيه
احلاصل على املال َّ
على حنو يضمن ر َ
ُ
ٍ
خطر نكول املتمولني
مقدِّمه .هذا هو جوهر العمل املصريف التقليدي ،فهو عمل خال عن األخطار إال َ
وعجزهم عن سداد ما التزموا به ،وهو ما ميكن االحرتاز عنه بأخذ ضمانات السداد الكافية .والعمل
عظيم الربح ومضمونُه ،ألن املصارف ال تقرض أمو َال مؤسسيها فحسب ،بل تقرض
املصريف ٌ
عمل ُ
أموال املودعني لديها ،وهي أموال تبلغ عادة عشرات أضعاف أموال املودعني ،وال تش ِرك املصارف
هؤالء املودعني إال يف نزر يسري مما جتنيه من إقراض أموالـهم إىل الغري .وملا كانت املؤسسات املالية
ٍ
حكومات ألغراض تنموية،
جهات خريية أو
مؤسسات جتاريةً رحبية مل تنشئها يف الغالب
اإلسالمية
ٌ
ٌ
بل أفر ٌاد حتدوهم الرغبة بتحقيق الربح السريع بأقل التكاليف وأضمن األساليب على غرار احلال املعتاد
يف العمل املصريف ،فقد استدعى ما يسمى بالعمل املصريف اإلسالمي حراسةَ أحكام الشريعة فيه ،حىت
وعدم التالعب فيها ،ألن حتصيل الربح املشروع ال يكون إال من خالل األنشطة
يُتقني االلتزام بـها ُ
االقتصادية احلقيقية اليت ال تنفكك بطبيعتها عن األخطار ،يف حني أن العمل املصريف التقليدي يقوم
ِ
بح وسريعِه ،وهذا مطمح الساعني إىل املال .وعليه ،فإن حراسة أحكام الشريعة
الربا
مضمون الر ِ
على ّ
ال ميكن أن تُرتك كيفيتها وتنظيمها إىل املؤسسة املالية نفسها ،ألن مصلحتها يف التملّص ما أمكن من
تلك األحكام ،أو االلتزِام بـها شكالً فقط جملرد جذب الناس ،ال مضموناً؛ فكان الب ّد من أن تتوىل
تلك احلراسة جهاتٌكفوءة مستقلة عن تلك املصارف ،تعمل بنظام ٍ
معد بعناية ،ومن هنا كانت أمهية
احلوكمة الشرعية للعمل املصريف اإلسالمي .وجدت بعض األحباث اليت تناولت قضية احلوكمة الشرعية
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،لكنها مل تتعرض لـها بالتحليل الذي يتعرض له البحث ،وال تشري إىل
عيوب احلوكمات القائمة وتدل على سبيل عالجها 1 .وعليه ،فإن البحث يتبع منهجاً وصفياً حتليلياً
1

من هذه األحباث:
• نظرية احلوكمة الشرعية للمؤسسات املالية :مفهومها ،ومستندها ،ومشكلتها ،ومبادئها ،ومرتكزاتـها ،لعبد العزيز النهدة ويونس صويلحي.2019 ،
• مركزية احلوكمة والرقابة الشرعية على املؤسسات املالية واملصارف االسالمية ،غالب البلوشي.2019 ،
• استقاللية هيئات الرقابة الشرعية ودورها يف تعزيز العمل املصريف اإلسالمي ،خلود طنش.2018 ،
• تقييم تطبيق احلوكمة الشرعية يف الصناعة املالية اإلسالمية ،باردة سهيلة جابر.2017 ،
• الرقابة الشرعية على املؤسسات املالية اإلسالمية ،رائد التنيب.2016 ،
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ليوصف واقع احلوكمة الشرعية احلالية ،ليظهر النقاط اليت تستدعي مراجعة ونظراً ،مث يعمل البحث
ّ
على اقرتاح حوكمة شرعية جديدة تتال ىف املثالب القائمة يف احلوكمة احلالية.
معنى الحوكمة الشرعية
احلوكمة الشرعية ِّ
مكو ٌن إضايف من حوكمة الشركات ختضع له املؤسسات املالية اإلسالمية ،وحوكمةُ
الشركات متثل إطار ٍ
عمل للشركات حيدد هلا كيفيةَ عملها وإدارهتا ويراقب أداءها ،وقد يُفرض عليها
مكوهنا اإلضايف الذي هو
فرضاً .وعليه ،فإن املؤسسات املالية اإلسالمية ختضع حلوكمة الشركات مع ِّ
احلوكمة الشرعية .والغاية من احلوكمة الشرعية هي التيقن من التزام املؤسسة املالية اليت قدمت نفسها
للنّاس على أنّـها مؤسسة إسالمية بأحكام الشريعة وعدم خروجها عنها يف إدارتـها ،ومنتجاتـها،
وخدماتـها ،وعملياتـها الداخلية ،وحساباتـها وتعاملها مع عمالئها.
وقد أشار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 2إىل احلوكمة الشرعية بأنّـها« :جمموعة التدابري
املؤسساتية والتنظيمية اليت ميكن من خاللـها تأكد املؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية من
وجود إشراف شرعي مستقل وفعال يشمل عمليات الـهيكلة وكافة اجلوانب التشغيلية ،ويشمل ذلك
3
الشرعي السنوي».
إصدار الفتاوى والتدقيق الشرعي الداخلي ومراجعة اإللتزام ّ
أهمية الحوكمة الشرعية والتزام المؤسسة المالية اإلسالمية بـها
إذا كان االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية هو ما مييز املؤسسة املالية اإلسالمية عن نظريتها التقليدية،
وكان السبيل إىل التحقق من ذلك االلتزام هو احلوكمةُ الشرعية ،فإن احلوكمةَ الشرعية تصبح أمراً
جوهرياً يف العمل املايل اإلسالمي ،فال يُستغىن عنها ،وال سيما أن الـهوية اإلسالمية للمؤسسات
التفوق على نظرياتـها التقليدية يف جذب
املالية اإلسالمية هي عامل املنافسة الوحيد الذي تستطيع به
َ
العمالء .فاملؤسسات املالية التقليدية أكرب حجماً وأكثر ماالً وأطول خربة وأوسع انتشاراً ،مما ال يبقي
للمؤسسات املالية اإلسالمية جماالً ملنافستها إال هويتها اإلسالمية ،فبتلك الـهوية تستطيع جذب
العمالء امللتزمني بأحكام الشرعية إليها ،إ ْذ ال خيار ألولئك العمالء يف التعامل مع املؤسسات املالية
4
التقليدية ،وال سيما عند عدم توافر املؤسسات املالية اإلسالمية.
مث إن عدم التزام املؤسسات املالية اإلسالمية مبقتضى احلوكمة الشرعية يعرضها خلطر عدم
5
خطر يعرض مسعتها للتشكيك ويؤدي إىل
االلتزام الشرعي ( ، )Shariah non-compliance riskوهو ٌ
فقد الثقة بـها ،أي إىل فقدها لـهويتها اليت استطاعت بـها منافسة املؤسسات املايل التقليدية وجذب
2

4
5

• احلوكمة املؤسسية والشرعية ىف املصارف اإلسالمية ،لسعد الوابل.2015 ،
• الرقابة الشرعیة يف إطار عمل احلوكمة ،حسني األسرج.2014 ،
• احلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية ودور هيئات الرقابة الشرعية يف تعزيزها ،عاطف أبو هربيد.2013 ،
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية هو هيئة دولية ،مقرها كواالملبور ،افتتحت رمسياً يف  3نوفمرب  ،2002وبدأت عملها يف  10مارس  .2003يعمل جملس
اخلدمات املالية اإلسالمية على وضع املعايري اخلاصة بعمل اهليئات الرقابية واإلشرافية ،وهي اليت لهَ ا مصلحة مباشرة يف ضمان متانة واستقرار صناعة
اخلدمات املالية اإلسالمية  ،وتضم قطاعات الصريفة ،وأسواق رأس املال ،والتكافل (التأمني اإلسالمي) .وذلك من خالل إصدار املعايري الالزمة لذلك،
أَو مالئمة املعايري الدولية القائمة على حنو يتسق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
IFSB Standard (10) on Shariah Governance, Definition.
البلوشي ،غالب ،مركزية احلوكمة والرقابة الشرعية على املؤسسات املالية واملصارف االسالمية ،ص .323
التنيب ،رائد ،الرقابة الشرعية على املؤسسات املالية اإلسالمية ،ص .43
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العمالء إليها .وفضالً عن ذلك ،فإن عدم االلتزام الشرعي قد ِ
يفقد املؤسسة املالية أرباحاً جنتها؛ فإذا
تبني عدم التزامها الشرعي يف معاملة ما ،فإن القرار قد يصدر عن املراقبني الشرعيني بضرورة جتنيب
األرباح احلاصلة من تلك الصفقة ،ختلّصاً من احلرام .وفوق ذلك ،فإن عدم االلتزام الشرعي قد ِ
حيمل
العمالء على رفع دعاوى قضائية ض ّد هذه املؤسسة املخالفة ،مما يكلفها نفقات إجرائية أو يضطرها
6
إىل دفع غرامات.
واقع االلتزام الشرعي
تشريكثري من االستبيانات واستطالعات الرأي ،وال سيما آراء املتعاملني مع املؤسسات املالية اإلسالمية،
إىل أن املصارف اإلسالمية باجلمل تعاين من أزمة ثقة لدى شرحية واسعة من العمالء وعامة الناس.
فعلى سبيل املثال أجرى بعض طلبة ماجستري التمويل اإلسالمي جبامعة محد يف قطر يف عام
 2019وبإشراف الباحث استبياناً مشل  180شخصاً من دول خمتلفة ومشل االستبيان عدة أسئلة ،منها
السؤاالن اآلتيان:
5

4

3

18
16
5
()%10( )%8،8( )%0،027
19

20

12

1

2

السؤال

87
54
تعتري معامالت المصارف
( )%48،3( )%30اإلسالمية الشك من حيث كونـها
إسالمية حقيقةً
( 180استجابة)
78

51

()%43،3( )%28،3( )%0،66( )%11( )%10،5

يقتصر الخالف بين العمل
المصرفي اإلسالمي والعميل
المصرفي التقليدي على
الشكليات والمطلحات
المستخدمة فقط
( 180استجابة)

 :1أوافق بشدة؛  :2أوافق؛  :3حيادي؛  :4ال أوافق؛  :5ال أوافق على اإلطالق.
تدل إىل أن احلوكمة الشرعية احلالية تنطوي على
هذه النتائج ،ومثلها نتائج استبيانات أخرىّ ،
ثغرات حىت مل تؤد الغاية منها يف حتقيق االلتزام الشرعي على الرغم من التأكيدات املتكررة من قبل
بعض السلطات اإلشرافية على أمهية احلوكمة الشرعية لتجنب مثل هذه املثالب .فهذا جملس اخلدمات
املالية اإلسالمية يشدد على أمهية احلوكمة الشرعية من خالل التأكيد على وجوب إجياد اآلليات
املناسبة لتحقق االلتزام الشرعي يف عمل املؤسسات املالية اإلسالمية “جيب على مؤسسات اخلدمات
6

طنش ،خلود،استقاللية هيئات الرقابة الشرعية ودورها يف تعزيز العمل املصريف اإلسالمي ،ص 622؛ التنيب ،رائد ،الرقابة الشرعية على املؤسسات املالية
اإلسالمية ،ص .45
42
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املالية اإلسالمية أن تضع آلية مناسبة للحصول على األحكام الشرعية ،وااللتزام بتطبيق الفتاوى وملراقبة
االلتزام بالشريعة ىف مجيع نواحى منتجاتـها وعملياتـها ونشاطاتـها” 7.ويف موضع آخر يركز اجمللس
كذلك على ضرورة تأسيس نظام رقابة شرعي يتضمن هيئة أو رقابة شرعية بغرض التأكد من االلتزام
8
بأحكام الشريعة.
الخلل في الحوكمة الشرعية الحالية
مكمن اخللل يف احلوكمة الشرعية احلالية هو يف كون الصناعة املالية اإلسالمية هي اليت تنظم نفسها
َ
أمر تنظيم نفسها على املستوى الشرعي،
ا
عملي
ـها
ل
رك
ت
قد
اإلسالمية
املصرفية
الصناعة
أن
أي
،
ا
شرعي
ً
ً
ُ
ُ
تضارب وتعارض يف املصاحل أدى يف واقع األمر إىل قيام ثغرات كثرية يف حوكمتها
مما ترتب على ذلك
ٌ
ٍ
الشرعية .أدت هذه الثغرات بشكل طبيعي إىل إفرازات جتلّت يف وجود منتجات مالية مشبوهة من
الناحية الشرعية أثارت اعرتاضات وانتقادات ،فأورثت تشكيكاً وشبهات.
وفوق ذلك ،فإن ال يوجد نظام حو ٍ
كمة شرعية واحد تسري عليه املؤسسات املالية اإلسالمية،
ُ
بل ترك هلذه املؤسسات أن تـهندس حوكمتها الشرعية وفق ما تراه مناسباً يف حتقيق الغاية من ترويج
نفسها على أنـها مؤسسات متوافقة يف أعمالـها مع الشريعة اإلسالمية.
فمعايري احلوكمة الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة ،أو تلك الصادرة عن جملس
اخلدمات اإلسالمية ،يعرتيها كثري من الضعف كما سنعرض ألمثلة ذلك الحقاً؛ وفوق ذلك ،فإن
تلك املعايري على علاّ تـها تفتقد إىل قوة اإللزام ،فليس مثّةَ ما يلزم املؤسسات املالية اإلسالمية األخ َذ
بـها على فرض سالمتها وحصافتها.
املصارف املركزية شيئاً من الرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية
ويف الدول اليت متارس فيها
ُ
العاملة على أراضيها ،من خالل إحالة أمر اإلشراف الشرعي العام على تلك املصارف إىل هيئة شرعية
مركزية منبثقة من املصرف املركزي ،أو هيئة مستقلة عن املصرف املركزي تابعة لألوقاف مثالً ،كما يف
سورية مثالً أو عُمان وماليزيا ،جند أن تلك اهليئات ال تضطلع بدورها على النحو الالزم ،بل تقوم
بدور خجول حيال تلك املصارف 9.ويف أغلب األحوال جند أن األعضاء الشرعيني لتلك اهليئات هم
تعارض املصاحل
أنفسهم أعضاءً يف الـهيئات الشرعية اخلاصة للمصارف اإلسالمية العاملة ،مما يورث
َ
على حنو يعطل أي إصالح حقيقي يف الرقابة الشرعية على أعمال املصارف اإلسالمية.
وما يلي يلخص أهم مواقع اخللل يف احلوكمة الشرعية القائمة:
ِ
املنتجات ذات
ِج من دائرة التعامل
أ -عدم حوكمة املنتجات املصرفية على النحو الذي خير ُ
اإلشكال الشرعي الواضح ،وال سيما تلك اليت تتعارض مع قرارات جمامع الفقه اإلسالمي.
فمنتج التورق مثالً قضى جممع الفقه اإلسالمي حبرمته ،ومع ذلك تتعامل به أكثر املؤسسات
املالية اإلسالمية ليس على مستوى ضيق فحسب ،بل وعلى مستوى تقدميه كمنتج متاح لألفراد
لغرض التمويل الشخصي النقدي ،أو لفسخ املديونيات مبديونيات جديدة .ومثل التورق كل
Principle 3.1 of the “IFSB Guiding Principles on Corporate Governance”, IFSB Standards.
Principle 7.1 of the “IFSB Guiding Principles on Risk Management”, IFSB Standards.
9
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منتج ينتهي حبصول املتعامل على نقد يرد أكثر منه إىل املصرف على حنو مضمون والزم ،فهذا
الربا بصرف النظر عن التسميات املطلقة أو الشكليات املتبعة يف
يف حقيقته حيمل مضمون ّ
تنفيذه؛ وتسويغ حنو هذا خيالف على حنو صريح وواضح مقصد الشريعة اإلسالمية يف حترمي
الربا.
ّ
ب -عدم وجود معايري واضحة حتدد مؤهالت املراقبني الشرعيني على مستوى التشريع والتدقيق
الشرعي ومدى صالحيتهم لالضطالع بدور الرقابة الشرعية على املؤسسات املالية الشرعية؛
فمعيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ال يش ِرتط يف عضو اهليئة الشرعية سوى حيازة إجازة
شرعية من جامعة معرتف بـها 10.ومعيار هيئة احملاسبة واملراجعة يكتفي بأن يكون عضو اهليئة
الشرعية ذا ملكة فقهية ،وال يشرتط درجة علمية «يشرتط يف عضو الـهيئة أن يكون ذا ملكة
فقهية متمكناً من فهم كالم اجملتهدين ،قادراً على التخريج الفقهي أو االستبناط يف القضايا
املستجدة طبقاً للقواعد املقررة لذلك ،وأن يكون متصفاً بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس
وأعرافهم ،والتنبه حليلهم يف التزوير وقلب الكالم وتصوير الباطل بصور احلق .وتعرف األهلية
الفقهية باالستفاضة أو بالقرائن كالدراسات املتخصصة يف الفقه ،وخباصة فقه املعامالت املالية
املعاصرة» 11.لكن املنطق يقتضي يف احلقيقة أن يكون عضو اهليئة الشرعية أو املراقب الشرعي
متخصصاً يف جمال الفقه املايل ،وممارساً لتخصصه هذا تعليماً وحبثاً ،وعلى دراية كافية بفنيات
العمل املصريف .ومع هذا جند أن أكثر املراقبني الشرعيني على مستوى التشريع والتدقيق الشرعي
من غري املختصني يف هذا اجلانب ،بل رمبا من محلة بعض الشهادات الشرعية يف ختصصات
أخرى بعيدة عن الفقه املايل ،بل ورمبا جند بعضهم من غري املختصني يف الشريعة أصالً .وأكثرهم
كذلك ليس على دراية كافية بفنيات العمل املصريف ،مما حيول دون فهمه الصحيح والكامل
بعض املصرفيني،
ملا هو مطلوب منه أن حيكم فيه أو يراقب تطبيقه .ورمبا استغل هذا اجلانب ُ
فلم يعرضوا لـهيئة الرقابة الشرعية الصورَة كاملةً بل أغفلوا منها جانباً مشكالً شرعاً حىت حيصلوا
علىى موافقة الـهيئة؛ فإن مل تكن للهيئة معرفية فنية ذاتية كافية ،أدى ذلك إىل خطأ يف إصدار
احلكم الشرعي.
ج -إقرار الواقع احلايل من حيث عدم االستقالل احلقيقي للعاملني يف الرقابة الشرعية على مستوى
التشريع والتدقيق عن املؤسسات اليت يراقبونـها .فالشرع واملنطق يقتضيان أن يكون جهاز الرقابة
الشرعي بكل مكوناته مستقالً عن املؤسسات اليت تمُ ارس عليها الرقابة ،حىت ينتفي تضارب
املصاحل وتعارضها .فالطبيعة البشرية شأهنا الضعف ،وقد يضعف اإلنسان مهما بلغ من العلم
الشرعي ومهما شاع عنه الصالح أمام مغريات املادة ،وهذا شأن اإلنسان وشأن الدنيا .والواقع
أن املؤسسة املالية اإلسالمية هي اليت ختتار جهاز الرقابة الشرعي ،وهي اليت تعينه ،وهي اليت
اقب الشرعي إىل أجري (موظف) لدى هذه
حتيل املر َ
تعزله ،وهي اليت تدفع راتبه .وهذه الرتكيبة ُ
املؤسسة من حيث طبيعة عالقته بـها .وال يغري من هذا الواقع شيئاً ما نصت عليه بعض
معايري احلوكمة القائمة من أن يكون قر ُار تعيني الـهيئة الشرعية بيد جملس إدارة املصرف أو
10
11

جملس اخلدماتاملالية اإلسالمية ،املعيار رقم ( )10املبادئ اإلرشادية للضوابط الشرعية ،امللحق رقم  ،4املؤهالت األكادميية.
معيار هيئة احملاسبة واملراجعة رقم “ 29ضوابط الفتوى وأخالقياهتا يف إطار املؤسسات” ،الفقرة .1/5
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د-

ينتفع إن
مجعيته العمومية ،ألن كالً من اجمللس أو اجلمعية العمومية ٌ
طرف من أطراف املصرفُ ،
قل رحبه؛ فال تتحقق استقاللية الـهيئة بذلك.
زادت أرباح املصرف ويصيبه الضرر إن خسر أو ّ
وفضالً عن هذا ،فإن واقع املمارسة العملية يدل على أن إدارة املصرف التنفيذية هي اليت ختتار
اهليئة عملياً ،وتبقى موافقة جملس اإلدارة أو اجلمعية العمومية ،على فرض استقاللـهما ،موافقةً
شكلية.
عدم إلزامية معايري احلوكمة القائمة ،فهذه املعايري على الرغم من عيوبـها معايريُ غري ملزمة
للمؤسسات املالية اإلسالمية؛ فليس فيها قوة اإللزام ،وال يوجد ما قد يلزم املؤسسات بـها ،بل
يبقى قرار االلتزام بـها يف أغلب األحوال ،أو يف كلها عملياً ،قراراً داخلياً للمؤسسة ،وكثرياً ما
12
تشذ عنها حىت ولو أعلنت االلتزام بـها.

عناصر الحوكمة الشرعية
متت اإلشارة إىل عناصر احلوكمة يف املقدمة السابقة ،فهي كما سبق املنتجات املصرفية ونظام الرقابة
عليها .ونتناول كل عنصر من هذه العناصر بالتحليل فيما يلي:
أ -المنتجات المصرفية
كل ما يصدر عن املصارف اإلسالمية من خدمات أو متويالت فهو منتجات مصرفية ،وينبغي
أن ختضع للحوكمة الشرعية الصحيحة حىت يُتحقق من سالمتها الشرعية .وعلى الرغم من تعدد
مذاهب الفقه اإلسالمي ووجود اخلالفات يف بعض مسائل الفقه ،فإن هذه اخلالفات مل تصل يف
الربا واملؤدية إليه .نعم
أدبيات الفقه اإلسالمي وتراثه إىل درجة اخلالف يف حرمة العقود املوصلة إىل
ّ
تب آثارها عليها ،كانتقال املِلك يف عقد
وقع اخلالف املذهيب يف ِتصحيح بعض العقود من حيث تر ُ
بالربا وثبوت الثمن يف ذمة املشرتي ،لكن مل يقع اخلالف يف احلكم على العقد املشتبه
البيع املشتبه ّ
13
بالربا حبرمة ذلك العقد إن أدى إىل احملظور أو قُصد به الوصول إىل احملظور .إذا ال يعقل أن حترم
ّ
الشريعة شيئاً مث جتيز الوصول إليه بطريق آخر غري مباشر ،فإن ذلك يأيت على غاية التحرمي بالنقض.
ِ
الربا بالبيع ،والصيد يوم
وإمنا لُعن اليهود لتحليلهم على احملرم بطريق صحيح يف 14الظاهر ،ومن ذلك ّ
السبت بنصب الشباك يف ليلة قبله ،كما يقول املفسرون .وعليه ،فإن احلكم على العقد بالصحة هو
غري احلكم عليه باحلل ،وما ينسب إىل الشافعية من القول جبواز بيع العينة ،فإمنا هو من هذا القبيل،
فهم يقولون بصحة العقد باعتبار استيفاء شروط الصحة الظاهرة 15.يقول الشافعي « :األحكام على
ويل الغيب ،من حكم على الناس باإلزكان ،16جعل لنفسه ما حظر اهلل تعاىل ورسوله
الظاهر ،واهلل ّ
عز وجل إنمّ ا يتولىّ الثواب والعقاب على املغيَّب ،ألنه ال يعلمه إال هو
صلى اهلل عليه وسلم ،ألن اهلل َّ
12
13

14

15
16

التنيب ،رائد ،الرقابة الشرعية على املؤسسات املالية اإلسالمية ،ص .49
انظر تفصيل ذلك يف أبوزيد ،عبد العظيم ،فقه الربا( ،بريوت :مؤسسة الرسالة)2004 ،م؛ وأبوزيد ،عبد العظيم ،العينة املعاصرة بيع أم ربا (حلب:
دار امللتقى)2004 ،م ،ص  507وما بعدها.
انظر ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم (بريوت :دار الفكر)1405 ،ﻫ  ،ج ،1ص .585وهذه هي اآلية اليت تنص على
ات أ ُِحلَّت لهَ م وبِ ِ
عقوبتهم ألكل الربا الذي كان بالتحيل كما بني ابن كثري :فَبِظُل ٍم ِمن الَّذين هادوا حَّرمنَا عليِ ِهم طَيِّب ٍ
ِّهم عن سبِ ِيل ِ
اهلل َكثِ َرياً.
ْ َْ َ َ
َ َ َُ َْ َ ْ َ
صد ْ َ ْ َ
ِ
و ِِ
أعتَ ْدنَا لِْل َكافِر ِ
َّاس بِالب ِ
َليماً (سورة النساء.)161-160 :
اط ِل َو ْ
َ ْ
أخذه ُم الِّربَا َوقَ ْد �نُُهوا َعْنهُ َوأ ْكل ِه ْم أ َْم َو َال الن ِ َ
ين م�نْ ُه ْم َع َذابَاً أ َ
َ
لالطالع على جممل أدلة من صحح العقود باعتبار الظاهر أو باعتبار النيات انظر أبوزيد ،العينة املعاصرة بيع أم ربا ،ص 47وما بعدها.
التفرس والظن .انظر ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين ،لسان العرب (بريوت :دار إحياء الرتاث) ،ط ،3مادة :زكن.
اإلزكانّ :
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جل ثناؤه .وكلّف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر ،ولو كان ألحد أن يأخذ بباط ٍن عليه داللة،
17
كان ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم».
ومثل الشافعية يف هذا األصل احلنفية 18أيضاً ،فهم يصححون العقود باعتبار الظاهر ،ولوال
وجود النص عن السيدة عائشة رضي اهلل تعاىل عنها يف فساد بيع العينة الثنائية بالذات لصححوا
العينة اليت تكون بني اإلثنني كذلك بناءً على مبدئهم يف تصحيح العقود كالشافعية .وخيالف الشافعيةَ
واحلنفية يف هذه املسألة املالكيةُ واحلنابلة ،فيفسدون العقد بالنية احملرمة مبا يدل عليها من قرائن
19
،كغالب قصد الناس ،أي أن يتبني أن غالب قصد الناس من عقد ما الوصول إىل احلرام.
وعليه ،فإنه تنبغي حوكمة املنتجات املصرفية األساسية على النحو املتقدم ،أي على النحو
الذي ال خيتلف فيه الفقهاء ،فيكون مدار قبول املعاملة أو رفضها هو جوهرها وحقيقتها وما تؤدي
إليه ،ال الشكل والظاهر واالسم .فالعقود املقبولة يف املصارف اإلسالمية هي العقود احلالل مبصطح
مجيع الفقهاء ،ال العقد الصحيح مبصطلح املدرسة الشافعية واحلنفية.
والواقع أن احلوكمة الشرعية القائمة يف العمل املصريف اإلسالمي مل حتقق شيئاً من مراجعة
املعيار بعد ذلك
املنتجات املصرفية اإلسالمية وفرزها ،أو وضع معيار قبوهلا ورفضها ،ليصلُ َح هذا ُ
للمنتجات اجلديدة احملتملة ،فال تبقى أسرية تعدد الرؤى الفردية القاصرة أحياناً وامللوثة باملصاحل الفردية
أحياناً أخرى.
وما يؤكد احلاجةَ إىل هذه احلوكمة ،وضرورَة إخراج أمر املنتجات الرئيسية عن سلطان اهليئات
اب الواسع واحمليرّ يف منتجات املصارفاإلسالمية؛ فاملنتج
الشرعية اخلاصة باملصارف هذا االضطر ُ
الواحد ،أواملعاملة الواحدة ،قد تكون حالالً يف مصرف وحراماً يف مصرف آخر! وقد تكون حالالً
اليوم بعد أن كانت حراماً باألمس يف ذات املصرف أو املؤسسة املالية! وأمثلة ذلك كثرية وواقعة،
الربا يف مصارف أخرى قيللة!
فالتورق يوصف حالل وممارس يف مصارف كثرية ،وبأنه حرام لتضمه ّ
واحلرام املختلط باحلالل يف االستثمارات ،كأسهم الشركات وحمافظ االستثمار ،كان يغتفر من قبل
وفق بعض املعايري الصادرة إن مل يتجاوز العائد منه  5%من العائد العام ،مث زاد هذا العائد إىل 10%
يف وقت الحق يف نفس املؤسسة ،20وقد يزيد الحقاً إىل نسبة أعلى! كما كانت بعض املشتقات املالية
خارج إطار الشرعية املتصور ،مث دخلت نطاق الشرعية يف بعض املؤسسات بعد هندستها «إسالمياً»
على حنو ال يفرقها جوهرياً عن نظرياهتا التقليدية احملرمة.
وقد وجدت مؤسسات استشارية شرعية خاصة ،تتنافس فيما بينها وتتسابق يف أسلمة املنتجات
لتصك
املالية ،ومتارس كذلك أمر هيكلة العقود املالية وفق رغبات العمالء من املؤسسات املالية،
ّ
17

18

19

20

الشافعي ،حممد بن إدريس ،األم( ،دمشق :دار الرتاث) ،1998 ،باب ال وصيّة لوارث ،ج ،4ص .114وقد أورد اإلمام الشافعي أدلة كثرية ملذهبه هذا
ذكرها يف هذا املوضع.
انظر ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر عبد العزيز ،حاشية ابن عابدين (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب) ،ط1407 ،2ﻫ1987/م ،ج ،5ص .48وانظر
الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)1990 ،م ،ج ،5ص.198
انظر الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة ،حاشية الدسوقي (بريوت :دار الفكر)  ،1980 ،ج ،3ص78؛ القرايف ،شباب الدين أبو العباس ،الفروق
(بريوت :دار الفكر ،1995)،ج ،3ص275؛ البهويت ،كشاف القناع( ،بريوت :دار الفكر) ،1989 ،ج ،3ص186؛ ابن قدامة ،أبو حممد ،موفق الدين،
املغين( ،بريوت :دار إحياء الرتاث) ،1984 ،ج ،4ص.278
وقع هذا يف سوق ديب املايل ،ففي النسخة األولية من معيار االستثمار يف أسهم الشركات كانت النسبة املغتفرة هي  5%من الدخل احملرم ،مث زيدت
هذه النسبة إىل  10%بعد مدة قليلة.
46

Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol.18, No. 1, June 2021

بعد ذلك تلك العقود املهي َكلة بصك املوافقة الشرعية ،مقابل أجر تتفاوض عليه مع املؤسسة املالية
21
العميل.
فاحلوكمة الشرعية إذن أمر بالغ األمهية حلماية العمل املصريف اإلسالمي ،وحلماية املؤسسات
املالية اإلسالمية اليت قد تشغلها مصلحتها اآلنية وتنافسها فيها بينها عن التأمل يف مستقبلها وما قد
يؤول إليه احلال مع تنامي الفوضى واالضطراب يف احلكم الشرعي على املنتجات.
ِ
املعامالت
وال خيفى أن احلوكمة الشرعية للمنتجات املالية ال ميكن أن تشمل بطبيعة احلال
اليوميةَ اخلاصة أو تلك املصممة وفق رغبات العمالء اخلاصة ،لتعذر ذلك طبعاً ،لكن ميكن حوكمة
العقود اليت تُستخدم عادة يف اهلندسة املالية اإلسالمية أو يف تصميم العمليات املصرفية اخلاصة .فمثالً،
ميكن حوكمة أصل العقود اليت ميكن أن تستخدم يف هيكلة املعامالت املالية ،كعقد التورق مثالً ،فال
يسمح باستخدامه يف هيلكة أو هندسة أي متويل خاص؛ وكذا حوكمة الوعد الثنائي امللزم للطرفني،
فيمنع استخدامه مثالً يف هندسة عقود الصرف اآلجلة ،أو هندسة املشتقات املالية.
أما من ميكن أن يتوىل هذه احلوكمة الشرعية للمنتجات والعقود ،فهو ما سيعرض له البحث
فيما يلي.
شرعية
ب-حوكمة الرقابة ال ّ
يقصد بالرقابة الشرعية عملية الضبط الشرعي بعمومها ،وهي اليت تشمل شرعنة املنتجات ،أي
إقرار شرعيتها من عدمهما (التشريع) ،وكذا عملية التدقيق الشرعي الداخلي ألعمال املؤسسة املالية
اإلسالمية ،أي التأكد من أن املؤسسة تلتزم مبا أقرته هلا أو حظرته هيئة اإللزام الشرعي (الـهيئة الشرعية)
جتوٌز يف التسمية ،ألن
للمؤسسة .وقد جرى تسمية هيئة اإللزام الشرعي للمؤسسة هبيئة الفتوى ،وهذا ّ
الفتوى ال تكون ملزمة؛ أما هنا فالقرار الصادر عن الـهيئة التشريعية للمؤسسة ،اليت تتوىل أمر حتديد
احملرم من املقبول من أعمال املصرف ،قر ٌار ملزم للمؤسسة ،إما بقوة إلزام من جهات تنظيمية عليا،
كاملصرف املركزي ،أو باختيار املؤسسة نفسها ملا اختارت إلزام نفسها بقرار تلك اهليئة حىت تتحقق
هلا املصداقية الشرعية يف نظر العمالء .ومن هنا ،فإن األصح تسمية تلك اهليئة هبيئة اإللزام الشرعي،
أو اهليئة الشرعية ،ال هيئة الفتوى.
وعليه ،فإن للرقابة الشرعية على املؤسسات املالية اإلسامية ش ّقني:
األول من حيث شرعنة أعمال املصرف ومنتجاته ،والثاين من حيث التحقق من التزام املصرف
مبا يصدر عن الـهيئة الشرعية  Shariah Boardاليت تتوىل الشق األول ،ويتوىل مسؤولية الشق الثاين ما
يسمى جبهاز التدقيق الشرعي .Shariah Audit
واملنطق يقتضي ،كما الشرع ،وجوب االستقالل التام جلهاز الرقابة الشرعية بشقيه عن املؤسسات
حق
املالية اليت هي قيد الرقابة ،فال يكون هلذه املؤسسات قر ٌار يف اختيارها أو التدخل بعملها ،أو ِّ
عزلـها .وباملقابل ،فإن املنطق ،كما الشرع أيضاً ملا سيأيت ،يقتضي أن يتحلّى أعضاء الرقابة الشرعية
باخلربة الالزمة ملمارسة هذا العمل املهم والدقيق .فتكون على هذا حوكمةُ الرقابة الشرعية ذات شقني
كذلك :الكفاءة واالستقالل.
21

التنيب ،رائد ،الرقابة الشرعية على املؤسسات املالية اإلسالمية ،ص .51
47

Abdulazeem Abozaid, Nah}wa H{aukamat Syar’iyyat Jadi>dat wa D{aru>riyyat li Al-Mu’asasa>t ...

 .1حوكمة كفاءة الرقابة الشرعية
أشار البحث فيما تقدم إىل أن بعض معايري احلوكمة الشرعية القائمة تقتضي أن يكون عضو
اهليئة الشرعية حاصالً على إجازة شرعية من جامعة معرتف هبا ،وبعضها يشرتط يف العضو أن يكون
تفرق هذه املعايري بني عضو اهليئة
للعضو ملكة فقهية ،وال يشرتط حصوله على شهادة شرعية .وال ّ
كل.
الشرعية أو املراقب الشرعي الداخلي (املدقق الشرعي) يف حتديد املؤهالت الواجب حتققها يف ٍّ
وهذه املعايري غري كافية يف احلقيقة ،فال حتقق شروط الكفاءة الالزمة يف عمل املراقب الشرعي
على مستوى التشريع أو التدقيق .وقضية االكتفاء باخلربة الفقهية دون شهادة معتربة يف التخصص ال
ميكن قبولـها ،ألنه على الرغم من وجود علماء ُكثُر متقنني لتخصصاتـهم دون حصوهلم على شهادات
دخل هذا اجملال من
فيها ،إال أن حساسية هذا العمل وخطره يقتضيان حتويطه مبؤكدات حىت ال يَ َ
ليس أهالً له .فكما ال يوثق مبن لديه خربة طبية دون شهادة علمية يف إجراء العمليات الطبية ،فكذا
ينبغي أال يوثَق باخلربة الفقهية دون وجود ما يؤكدها من شهادة أكادميية لِتبؤ منصب الرقابة الشرعية
على املؤسسات املالية.
وبسبب اختالف طبيعة عمل عضو اهليئة الشرعية ،وعمل املدقق الشرعي ،فإنه جيب التفريق
بني املؤهالت الواجب حتقيقها يف كل ،وذلك على النحو اآليت:
المؤهالت المفترضة في عضو الـهيئة الشرعية
الـهيئة الشرعية هي اجمللس الشرعي املسؤول عن إصدار األحكام الشرعية اليت تلتزم بـها املؤسسة املالية
اإلسالمية ،فهو ميارس دوراً تشريعياً ،وكذا رقابياً من حيث التأكد من التزام املؤسسة بتلك األحكام
اليت يصدرها ،من خالل تقارير التدقيق الشرعي اليت ترفع إىل هذا اجمللس دورياً.
ِ
(املصدر لألحكام الشرعية)
وعليه ،فإن املؤهالت اليت جيب أن تتحق يف عضو الـهيئة الشرعية
ينبغي أن تكون هي اآلتية:
 .1أن يكون من محلة الشهادات الشرعية العليا (ماجستري أو دكتوراه) يف ختصص الفقه املايل،
وليس الفقه بشكل عام ،وأن يكون ممارساً لـهذا االختصاص ومتابعاً فيه منذ مدة معتربة كح ّد
أدىن ،كخمس سنوات مثالً ،تعليماً وحبثاً.
 .2أن تتحقق لدى عضو اهليئة الشرعية الدرايةُ الكافية بفنيات العمل املصريف ،ألن احلكم على
تصور كاف عن املسألة اليت حيكم فيها،
الشيء فرع عن تصوره؛ فإن مل يكن لدى الشخص ٌ
فإن حكمه سيغلب عليه اخلطأ .وينبغي أن ال يكتفى عن هذا الشرط مبا يقوم به املصرفيون
من شرح املعاملة ألعضاء الـهيئة الشرعية ،ألن املصرفيني قد ال يُطلِعون أعضاءَ اهليئة على كامل
التفصيالت ل ٍ
ـجهل منهم مبا يقتضيه إصدار احلكم الشرعي من بيان وإفصاح ،أو طمعاً يف
بعض التفصيالت
حيجب املصرفيون َ
وجمرب ،فكثرياً ما ُ
احلصول على موافقتهم .وهذا أمر واقع ّ
اليت يدركون أن بياهنا قد يتسبب برفض املعاملة من قبل الـهيئة الشرعية .وعليه ،جيب يف عضو
اهليئة أن يكون ذا دراية ذاتية بفنيات العمل املصريف.
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 .3النزاهة ،فال يُقبل أن يكون عضو اهليئة ممّن ثبت عليه شيء خيرم نزاهته ويشكك فيها ،كسرقة
أو اختالس أو القيام بعمل شائن ،أو اجملاهرة مبعصية .أما التدين ،ككثرة صالة أو صوم ،فهذا
أمر شخصي خاص باملرء ال ينبغي أن يكون سبباً يف قبول شخص أو رفضه ،فضالً عن أن
متكلم حبكم الشرع،
التقوى أمر خفي ال يعلمه الناس .والسبب يف هذا الشرط أن عضو اهليئة
ٌ
تلوثت نزاهته.
فال يؤمتن على الشرع من ّ
 .4أن يكون عضو الـهيئة قادراً على قراءة وفهم املعروض عليه من حيث اللغة املكتوبة أو احملكية،
أو أن يُرتجم كل ذلك له ترمجة كاملة وصحيحة .فإذا كانت العقود باللغة اإلنكليزية ،كما هو
احلال يف الغالب ،فينبغي أن يكون عضو اهليئة قادراً على فهم هذه اللغة قراءة ومساعاً؛ أو أن
يُرتجم كل ذلك له .والرتمجة متعذرة عملياً ،فال ميكن للرتمجة أن تشمل كل الوثائق والعقود،
بالنظر إىل كثرة الوثائق اليت تعرض يف كل اجتماع للهيئة ،فقد تبلغ املئات ،فيصعب ترمجتها
خالل وقت قصري فضالً عن كلفة الرتمجة املرتفعة .ولذا كان ال بد لعضو اهليئة من أن جييد لغة
ٍ
امللخص
العقود ،وال يعتمد على
خالصة حملتوى العقود يقدمها غريه له بلغته اليت يفهمها ،ألن ِّ
احلكم إن عُلِمت.
قد يغفل عن أشياء يتغري هبا
ُ
مؤهالت المراقب الشرعي الداخلي (المدقق الشرعي)
املدقق الشرعي هو من يتوىل مراجعة تطبيق احلكم الشرعي الصادر عن الـهيئة الشرعية ،ليتأكد من
التزام املصرف به وعدم اخلروج عنه .ويتعذر على املراقب الداخلي مراجعةُ كل معاملة تطبيقية ملنتج من
املنتجات املصرفية ،فيكتفي مبراجعة مناذج خيتارها عشوائياً ،ويسجل مالحظاته عليها ويرفعها إىل اهليئة
الشرعية .وغالباً ما يتوىل التدقيق الشرعي عدة أشخاص حتت إدارة ما يسمى مبدير التدقيق الشرعي.
وما يلي هي املؤهالت الواجب حتققها يف املراقب الشرعي كما تستدعيها طبيعة عملُه:
.1

.2

مكمل لعمل اهليئة
العلم الشرعي :ال غىن للمدقق الشرعي عن العلم الشرعي ،ألن عمله ِّ
الشرعية ،وهو املراقب املقيم يف املصرف بدوام كامل ،فقد يطلع على أشياء ال يتسري للهيئة
الشرعية االطالع عليها؛ فإن مل تكن لديه اخلربة الشرعية األساسية ،فإنه لن يستطيع أن حيدد
املخالفات الشرعية لريفعها إىل الـهيئة الشرعية .وفوق ذلك ،فإن غري املتخصص شرعاً لن
يستطيع فهم قرارات الـهيئة الشرعية على الوجه الشرعي الصحيح ،لينظر يف مدى تطبيقها يف
املؤسسة وااللتزام بـها .وملا مل يكن املراقب الداخلي ممارساً لالجتهاد الفقهي ومصدراً لألحكام
الشرعية ،فمن الطبيعي أن ال يُشرتط فيه العلم الشرعي الذي يُشرتط يف الـهيئة الشرعية؛ فيكفي
مثالً أن يكون حائزاً على إجازة جامعية يف الفقه اإلسالمي (الشريعة) من جامعة معرتف بـها
أكادميياً.
الدراية الفنية بالعمل املصريف :الدراية الفنية بالعمل املصريف شرط أساسي كذلك يف املراقب
يسمى باملدقق الشرعي ،فبدوهنا لن يدرك األخطاء الشرعية اليت قد
الشرعي الداخلي ،أو من ّ
تتخلل العمل املصريف ،فال بد له أن يعرف كيفية تنفيذ املعاملة املصرفية حىت يَعلم كيف يدققها
شرعاً .ولعل هذا الشرط أوىل باملراعاة يف اهليئة الشرعية ،ألن املراقب الداخلي سيكتسب اخلربة
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.3

.4

الفنية املصرفية من خالل عمله داخل املصرف خبالف اهليئة اليت ال يتهيأ هلا هذا ،ولكن مع هذا
فإن الدراية الفنية بالعمل املصريف ينبغي أن تكون شرطاً مسبَّقاً لعمل التدقيق الشرعي ،ليُتحقق
االلتزام الشرعي من بداية األمر.
كما إن النزاهة شرط يف أعضاء اهليئة الشرعية ،فهي شرط كذلك يف عمل التدقيق الشرعي،
ألن غري النزيه قد يرى اخلطأ الشرعي وال يرفعه ،وقد يرى خطأ التطبيق لقررارت اهليئة الشرعية
وال يُعِر لـها باالً .لكن ال خيفى أن النزاهة هي شرط أش ّد يف اهليئة الشرعية منه يف عمل التدقيق
بالنظر إىل خطر عمل الـهيئة الشرعية ،فهي مبنزلة اهليئة الدستورية اخلاصة والتشريعية.
املدقق الشرعي قراءهتا وفهمها
العلم باللغة اليت تكتب هبا العقود والوثائق ،وذلك حىت يستطيع ُ
وحتديد األخطاء فيها ،لريفعها إن استدعى األمر إىل اهليئة الشرعية؛ فكيف يدقق املراقب
الشرعي أمراً ُكتب بلغة غري مفهومة له!

شرعية
اقتراحات لضمان كفاءة الرقابة ال ّ

 .1الحصول على ترخيص خاص بمزاولة المهنة
ملا كثرت املؤسسات العلمية األكادميية اليت تتساهل يف منح الشهادات ،وال سيما ملن يطلبها
احلصول
باملال ،وملا تفشت يف زماننا السرقات العلمية يف األحباث والدرجات األكادميية ،فأمكن الدارسني
ُ
على درجات علمية عالية دون كبري عناء ،فقد استدعى ذلك أن يُ َتوثق من ِعلم من ميارس عمالً ذا
خطر كعمل إصدار األحكام الشرعية للمؤسسات اليت تلتزم هبا .هذا من وجه ،ومن وجه آخر ،فإن
أمر ال يقل أمهية عن ضرورة العلم الشرعي ،وهذا أمر كذلك حيتاج إىل تثبت
العلم بفنيات العمل املصريف ٌ
وتأكد ،وال سيما عندما يُرتك للمؤسسة املالية نفسها أمر اختيار مراقبيها الشرعيني .لذا ،وبالنظر إىل كثرة
األخطاء الصادرة عن املراقبني الشرعيني ،وال سيما على املستوى الرقايب التشريعي بدليل فشو معامالت
كثرية خالفت أحكام الشريعة وقرارات اجملامع الفقهية وأثارت انتقادات واعرتاضات ،فقد أصبح من
الواجب التوثق من كفاءة املسؤولني عن الرقابة الشرعية ،وذلك بتعليق عملهم يف املؤسسة املالية على
حصوهلم على ترخيص خاص بذلك ،مث ربط احلصول على هذا الرتخيص بتجاوز امتحانات خاصة
يف موضوعات الفقه املايل املعاصر والقدمي ،فضالً عن فنيات العمل املصريف .وهذا أمر شائع يف بعض
حق مزاولة املهنة مبجرد خترجه ،بل يشرتط عليه اجتياز
األوساط يف جمتمعاتنا ،فالطبيب مثالً ال يمُ نح َّ
امتحانات عملية ونظرية خاصة ختوله ممارسة املهنة واستقبال املرضى ،وذلك خلطر عمله .وكذا احملامي،
فإنه ال يُسمح له بالرتافع يف القضاء مبجرد خترجه ،بل يشرتط عليه التدرب يف مكتب حماماة ألجل
حمدد قبل أن يستطيع متثيل أحد يف جملس القضاء ،وذلك صيانة حلقوق من قد ميثلهم يف القضاء .وكذا
القاضي ال يصبح قاضياً مبجرد التخرج منكليات احلقوق أو معهد القضاء ،بل مير بسلسلة من التدريبات
والتقييمات حىت يتبوأ هذا املنصب .وأمر إصدار األحكام الشريعة اإلسالمية للمؤسسات املالية ينبغي أال
املتكلم هبا إىل أناس آخرين تركوا
أثر التكلم بأحكام الشريعة
َ
يقل عن ذلك أبداً ،وال سيما عندما يتع ّدى ُ
احلرام إىل احلالل وائتمنوا املتكلم بأحكام الشريعة على تقرير ذلك،كما هو حال عمل اهليئة الشرعية ،فهو
يطال كل األطراف من مالك املصرف إىل مئات األلوف من األشخاص املتعاملني الذين تركوا املصارف
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التقليدية طلباً للحالل .ولذا ،وأسوًة مبا عليه أمر ممارسة التخصصات ذات اخلطر واألثر على اآلخرين،
فإنه ينبغي التوثق من كفاءة املراقبني الشرعني يف اهليئات الشرعية والتدقيق الشرعي عرب تعليق انضماهم
إىل املؤسسات املالية اإلسالمية على حصوهلم على ترخيص مبزاولة املهنة مر ٍ
تبط باجتياز امتحانات يف
موضوعات الفقه املالية واخلربة الفنية املصرفية.
 .2إضافة مستشارين خاصين إلى هيئات الرقابة الشرعية
قد تتجاوز بعض املسائل املعروضة على الرقابة الشرعية حدود معرفتهم املصرفية أو القانونية،
وكثرياً ما يقع هذا ،فأعضاء الرقابة الشرعية ليسوا مبصرفيني وال خبرباء قانونيني ،بل هم فقهاء على دراية
بأساسيات املعامالت املصرفية وبشيء من القضايا القانونية املرتبطة بذلك .والواقع أن احلكم الشرعي
على بعض املسائل املصرفية املعروضة قد يستلزم دراية عميقة بفنيات املعامالت املصرفية وباألمور القانونية
املرتبطة بـها ،كما يف إصدارات الصكوك مثالً من حيث مدى ِملكية محل الصكوك قانونياً ملوجوداهتا،
وهو أمر جوهري لشرعية الصكوك ،فال ميكن احلكم بشرعيتها قبل تأكيد القانونيني بتحقق تلك امللكية.
ضم خرباء مالني وقانونيني إىل الـهيئات الشرعية دو َن أن يكون هلم حق التصويت على املسائل
وعليه ،فإن ّ
الشرعية أمر قد تقتضيه الضرورة.
 .3تقيد عدد المؤسسات المالية التي يحق لعضو الهيئة الشرعية الواحد اإلشراف عليها
من مفرزات احلوكمة الشرعية القائمة احنصار اهليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية بعدد
مهمشة؛ فقد يتوىل شخص واحد عضوية
قليل من املراقبني الشرعيني على الرغم من وجود كفاءات كثرية َّ
22
عشرات اهليئات إلقبال املؤسسات املالية عليه لتساهله ،بينما تُرتك الكفاءات احلقيقية وجيري تـهميشها.
جتر عدة أخطار منها عدم إمكان قيام العضو بواجبات الرقابة على كل مؤسسة على
وهذه املمارسة ّ
ميرر أموراً أو يعطل أموراً مل تسنح له فرصة مراجعتها
النحو املفروض ،ألنـها فوق قدرته وطاقته ،مما جيعله ّ
ودراستها .ومنها أنه إن كان خيطأ يف حكمه على مسألة مالية ما ،فإن خطأه هذا سيتكرر بعدد الـهيئات
اليت هو عضو فيها؛ ومنها أن ذلك يؤثر على روح التجدد واالبتكار يف الصناعة املالية اإلسالمية؛ ومنها
أقدر على ممارسة دور الرقابة الشرعية .وعليه،
أنه يسد بذلك الطريق على آخرين قد يكونون أكفأ منه و َ
فإن تقييد عدد املؤسسات املالية اليت حيق للمراقب الشرعي الواحد اإلشراف عليها أمر بالغ األمهية،
فينبغي تداركه.
ج -حوكمة استقالل الرقابة الشرعية:
حق اختيار
ما عليه العمل يف املؤسسات املالية اإلسالمية هو أن هذه املؤسسات يُرتك هلا ُّ
مراقبيها الشرعيني ،سواء على مستوى اهليئة الشرعية أم على مستوى املدققني الشرعيني ،وهذا أمر
حيكم العقل واملنطق والشرع خبطئه ورفضه؛ فال بد من أن تتعارض مقتضيات الرقابة الشرعية مع
ُ
تدر رحباً للمصرف ،واحلك ِم بوجوب جتنيب
اليت
املعامالت
بعض
ع
كمن
اخلاصة،
املصرف
مصلحة
ِ
ّ
22

أجاز معاير احلوكمة الشرعية الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ذلك ضمناً ،وهذا نص املعيار“ :عندما يكون لعضو اهليئة الشرعية
مسؤوليات/عضويات متعددة يف أكثر من هيئة شرعية ،جيب أن يتأكد أنه يويل الوقت والعناية الكافية ألعمال كل مؤسسة خدمات مالية إسالمية.
ويعود إىل مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية أن تقرر إن كان عضو اهليئة الشرعية قادراً على أداء واجباته يف اهليئة الشرعية وما إذا كان قد أداها بصورة
مرضية” .انظر املعيار رقم  ،10فقرة رقم .45
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أرباح املعامالت اليت يثبت فيها خطأ التطبيق ،فكيف جيوز على هذا أن يُعطى املصرف حق اختيار
مراقبيه!
لعل هذه املمارسة تقوم على افرتاض أن املراقبني الشرعيني من النزاهة مبكان مينعهم من اخلضوع
احلق
إلمالءات املصرف ،أو أن املصرف ليس من مصلحته خمالفة الشريعة ألن ذلك يسيء إىل مسعته .و ُّ
أن هذا ال ميكن التسليم به ،فليس بني الناس من معصوم عن اخلطأ إال األنبياء ،وطبيعة التكليف
مر الزمن مواقف منكرة باتفاق من أناس
تقتضي أن يكون الناس كلهم عرضةً للفنت ،وقد ظهر على ّ
ظُنت نزاهتهم .هذا من وجه ،ومن وجه آخر فإن املصرف الذي يريد التملص من القيود الشرعية قد
ال يعمد إىل قرارات مراقبيه الشرعيني فيخالفها ،بل يسلك مسلكاً آخر هو باحلرص على اختيار فئة
خاصة من املراقبني الشرعينيٍ ،
فئة ثبت له مرونتها وتساهلها يف تقرير األحكام على النحو الذي حيقق
غايته.
واحلقيقة أنه ال يوجد يف الفقه اإلسالمي أي سابقة تشريعية أُجيز فيها ملن يلتزم حبك ِم جهة ما
أي حق يف اختيارها؛ إال أن يكون ذلك على سبيل التحكيم ،وهذا
أن خيتار تلك اجلهة أو يُعطى َّ
من باب الصلح االختياري الذي يكون بني طرفني ،فال يشبه مسألة التزام املصرف أو املؤسسة املالية
املدعى عليه ،ال جيوز له اختيار القاضي الذي ينظر يف
مبقتضيات الرقابة الشرعية .فاملدعي مثالً ،أو َ
قضيته ،دفعاً لتضارب املصارح ،ومنعاً من فساد القضاة .بل إن الشريعة على الرغم من أهنا تشرتط يف
القاضي أن يكون من أكثر الناس نزاهة فيما يعرفون ،فإهنا مل جتز للقاضي أن يتقاضى أجراً من أحد
23
خصومه أو حىت أن يقبل هدية من أي من الناس ،منعاً لفساد القضاة.
وما عليه العمل يف املؤسسات املالية اإلسالمية أن هذه املؤسسات هي اليت ختتار مراقبيها ،مع
أنـهم قضاة على معامالهتا ،وتدفع رواتبهم وتتحكم بقرار عزهلم أو استبداهلم مىت شاءت .وهذه ممارسة
يتحقق فيها جمموعها تعارض املصاحل على وجه ظاهر ،فاملؤسسة املالية قد ال تسعى خلف األكفأ،
العوض املادي
وقد تعزل الكفؤ إن عرقل معامالهتا وتستبدله بآخر ،بل وحىت الكفؤ قد يلينّ مواق َفه
ُ
الذي تدفعه إليه املؤسسة ،فيحرص على استمراره بعدم عرقلة معامالهتا .وهذه هي املعاين اليت جعلت
الشريعة حترص على استقالل مؤسسة القضاء والنجاء هبا عن كل ما قد يلوث نزاهتها.
أقرت معاير احلوكمة الشرعية القائمة هذه احلقيقة ملا منعت اإلدارة التنفيذية للمؤسسات
وقد ّ
املالية اإلسالمية من اختيار هيئتها الشرعية ،فأقرت بذلك أن إدارة املصرف قد تسعى خلف من حيقق
هلا مصاحلها بصرف النظر عن كفاءته؛ لكنها افرتضت أن قضية تضارب املصاحل هذه ميكن جتاوزها
جملس إدارة املؤسسة املالية أو اجلمعيةُ العمومية لتلك املؤسسة.
إن توىل قرار تعيني اهليئة الشرعية ُ
فمجلس اخلدمات املالية اإلسالمية على سبيل املثال يشرتط أن يتوىل جملس إدارة املؤسسة تعيني اهليئة
قر هذا التعيني الحقاً من قبل اجلمعية العمومية يف أول اجتماع هلا .وجييز معيار احلوكمة
الشرعية ،لي
ُ
ّ
هذا لإلدارة التنفيذية أن تقوم برتشيح اهليئة الشرعية ،لكن يبقى جمللس اإلدارة قرار التعيني 24.ومعيار
حق تعيني الـهيئة الشرعية للجمعية العمومية،
احلوكمة الشرعية الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة جتعل َ
23
24

انظر السرخسي ،مشس األئمة حممد بن أمحد ،املبسوط (دمشق دار الرتاث)1990 ،م ،ج ،16ص82؛ ابن قدامة ،املغين  ،ج ،9ص.105
جملس اخلدماتاملالية اإلسالمية ،املعيار رقم ( )10املبادئ اإلرشادية للضوابط الشرعية ،امللحق رقم( )1مع اهلامش.
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وال ينفي حق الرتشيح عن إدارة املصرف التنفيذية 25.والواقع أن منح حق التعيني جمللس إدارة املؤسسة
أو للجمعية العمومية على حنو ما فعلت هذه املعايري ال حيقق االستقالل املطلوب للهيئة الشرعية
مستأجر لإلشراف
ويورث تضارباً يف املصاحل ،فمجلس اإلدارة ليس مستقالً عن املؤسسة ،بل هو
ٌ
على البنك وحتقيق مصلحة مالّكه ،فرحبية البنك من أولوياته .وكذا حال اجلمعية العمومية ،فهي متثل
قيود
مالّك املصرف الذين يسعون إىل حتقيق الربح ،ويهمهم أال يعرقل مسريَة حتقيق الربح املنشود ٌ
تفرض على أعمال مصرفهم .فمن اخلطأ إذن افرتاض استقالل هؤالء عن املصرف ،بل هم واإلدارة
التنفيذية يف صف واحد.
وليس من القياس املقبول يف هذه املسألة أن يقاس املراقب الشرعي على مدقق احلسابات
املصرف اختياره ،وذلك ألن املدقق اخلارجي إمنا يدقق حسابات املصرف لتصري
اخلارجي الذي يتوىل
ُ
حساباته موافقة ملطالب املصرف املركزي ،فهو تدقيق للتأكد من االلتزام بأحكام املصرف املركزي،
املصرف لزيادة مندويب املصرف املركزي التفتيشية .أما اهليئة الشرعية ،فليس مثة من يفتش
فعمله يهيّأ
َ
على أعماهلا شرعياً بعد اهليئة الشرعية ،ليصح ذلك القياس!
وعليه ،فإن الواجب الذي يقتضيه الشرع واملنطق أن تكون الرقابة الشرعية مستقلةً متام االستقالل
عن املصرف ،فال يكون للمصرف حق اختيارها أو عزهلا ،ألن ذلك سيؤدي بطبيعة احلال إىل السعي
وسيعرض الرقابة الشرعية للضعظ املعنوي بتمرير أمور املصرف ،بغيةَ احلفاظ
خلف األلني ال األكفأ،
ِّ
على مكاسبها وعدم استبدال املصرف لـها.
ينوه إليه البحث ال يتحقق كذلك يف شركات االستشارة الشرعية اخلاصة
وهذا االستقاللِ الذي ّ
ِ
تصديق املنتجات واملعامالت املالية املعروضة سواء بعد ٍ
تعديل تدخله عليها
اليت متارس عمل هيكلة أو
أو دون تعديل ،ألن الطبيعة التنافسية بني هذه املؤسسات ،فضالً عن حرصها على حتقيق الكسب
أظهر يف
وإرضاء العمالء ،سيجنح بـها حنو التساهل يف اهليكلة والتصديق؛ بل إن أمر تعارض املصاحل ُ
عمل هذه املؤسسات منه يف عمل الـهيئات الشرعية اخلاصة باملؤسسات املالية اإلسالمية.
الحوكمة الشرعية المناسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية
ذكرها هو يف إجياد طرف خارجي مستقل عن
احلل املناسب ملشاكل احلوكمة الشرعية السالف ُ
املؤسسات املالية اإلسالمية يقوم حبكومة املنتجات املالية األساسية ،فيحدد املنتجات املخالفة للشريعة
ويلزم الرقابات الشرعية بعدم تسويغها ،فترتفع بذلك فوضى املنتجات يف الصناعة املصرفية اإلسالمية.
أمر اختيار املراقبني الشرعيني ،سواء أكانوا يف اهليئة الشرعية أم مدققني .وال
ويتولىّ هذا
ُ
الطرف كذلك َ
ينفع أن يتوىل ذلك املصارف املركزية ،ألن مصاحل املصرف املركزي هي بعدم تعرض أعمال املصارف
لشيء من األخطار اليت ال قد تنفك عن األنشطة االقتصادية احلقيقية اليت يقتضيها االلتزام بأحكام
الشريعة .فاألوىل أن يتوىل أمر اختيار اهليئة الشرعية جهة مستقلة دولية خاصة غري حكومية تُنشأ هلذا
كل املؤسسات املالية اإلسالمية حيثما كانت.
الغرض وختضع لـها ُّ
أما مصري شركات االستشارة الشرعية القائمة مع قيام هذا اجمللس ،فينبغي أن حيصر يف إبداء
االستشارة والرأي ،ورمبا هيكلة بعض املعامالت ،للمؤسسات اليت تطلب منها ذلك ،دون متكينها من
25

هيئة احملاسبة واملراجعة ،معيار حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية ،رقم .3/1
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إقرار أو تصديق شرعية أي معاملة تُعرض عليها أو هيكلة تقوم هبا ،حبيث ال ميكن للمؤسسة املالية
االعتماد على ذلك التصديق يف اعتماد املعاملة ومزاولتها يف املؤسسة.
ُ
وميكن تسمية هذه اجلهة الدولية املستقلة مبجلس الرقابة الشرعية على املؤسسات املالية
اإلسالمية؛ فيتوىل هذا اجمللس أمر التي ّقن من كفاءة املراقبني الشرعيني 26من حيث العلم الشرعي
ص مزاولة عمل الرقابة
والدراية الفنية ،ويتوىل أمر تدريبهم إن لزم ،وأمر اعتمادهم ومنحهم ُر َخ َ
ِ
طلبات املؤسسات املالية
الشرعية على املؤسسات املالية اإلسالمية على النحو الذي تق ّدم .مث يستقبل
حق ِ
عزل
اإلسالمية بتعيني الرقابة الشرعية الالزمة فيها ،فيعينها هذا اجمللس دون أن يكون للمؤسسة ُّ
ٍ
أحد من املراقبني الشرعيني إال بطلب مربر إىل اجمللس ،ليقوم اجمللس بالعزل إن قام ما يستدعي ذلك،
كثبوت تشدد غري مقبول يف عمل بعض األعضاء مثالً.
كما يتوىل هذا اجمللس تثبيت أجور املراقبني الشرعيني (على مستوى التشريع والتدقيق) وتوحيدها
كل وطبيعة عمل اجلهة اليت يراقِب عملَها .وميكن أن حيدد اجمللس مدة تعيني
حبسب طبيعة عمل ٍّ
املراقب الشرعي يف مؤسسة ما بفرتة زمنية ال ميكن جتاوزها ،كسنتني مثالً ،ضماناً لعدم قيام حتالف
ُمريب بني املراقب الشرعي واملؤسسة املالية .ويبقى بعد ذلك أن يقوم اجمللس بزيارات تفتيشية من حني
آلخر للمؤسسات املالية اإلسالمية بغية التأكد من سالمة وسالسة عمل املراقبني الشرعيني.
وملا كانت املؤسسات املالية اإلسالمية قد جتنح إىل عدم تيسري عمل املراقبني الشرعيني والتقييد
عليهم ،وعدم متكنيهم من احلصول على الوثائق اليت يتحاجوهنا للتدقيق ،أو عدم متكني املراقبني
الداخليني من زيارة بعض األقسام أو الفروع لتدقيقها ،أو منعهم من القيام بزيارات تفتيشية غري معلن
عنها؛ ملا كان كل ذلك ممكناً وحمتمالً ،فإنه ينبغي متكني الرقابات الشرعية العاملة من رفع شكاوى إىل
اجمللس ضد املؤسسات اليت تعيق عملها.
مهام مجلس الرقابة الشرعية المقترح ومسؤولياته:
بناءً على تقدم ،تكون األعمال التالية من مهام اجمللس املقرتح ومسؤولياته:
بالنص على
 )1رفع االضطراب يف احلكم بشرعية املنتجات القائمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية
ّ
املنتجات اليت ال حيق للمؤسسات املالية اإلسالمية التعامل هبا وإلزام الرقابات الشرعية بذلك.
 )2التوثق من كفاءة املراقب الشرعي العلمية والسلوكية.
يب الشرعي والفين الالزم.
 )3تدريب املراقبني الشرعيني التدر َ
 )4اعتماد املراقبني الشرعني ومنح تراخيص مزاولة عمل الرقابة الشرعية على املؤسسات املالية.
 )5استقبال طلبات املؤسسات املالية اإلسالمية بإرسال مراقبني شرعيني إليها وتعيينهم فيها.
 )6تعيني املراقبني الشرعيني وتوزيعهم على املؤسسات املالية اإلسالمية بعقود زمنية حمددة.
 )7حتديد عدد املؤسسات املالية اليت جيوز ملراقب اهليئة الشرعية متثيل اجمللس فيها .وذلك حبسب
كفاية املراقبني املؤهلني للمؤسسات املالية اإلسالمية القائمة.
26

عمال رقابياً شرعياً على املؤسسات املالية سواء أكان يف اهليئة الشرعية أم مدققاً داخلياً.
املقصود باملراقب الشرعي هنا كل من ميارس ً
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التأكد من سالمة عمل املراقبني الشرعيني بإرسال مندوبني يقومون بزيارات تفتيشية مفاجئة.
استقبال شكاوى املراقبني الشرعيني املتعلقة بعرقلة عمل املؤسسة املالية اإلسالمية لعمل املراقب
الشرعي.
عزل املراقب الشرعي إن قام ما يستدعي ذلك ،بشكوى أو بدون شكوى من املؤسسة املالية
اإلسالمية.
حتديد أجور املراقبني الشرعيني وفق اختالف طبيعة أعماهلم وطبيعة املؤسسات اليت يراقبون
عملها .وهذه األجور أما أن تدفعها املؤسسة املالية مباشرة إىل مراقبيها ،أو تودعها يف حساب
اجمللس الذي يتوىل بدوره دفعها إىل املراقبني العاملني يف تلك املؤسسة.

صفة مجلس الرقابة الشرعية المقترح:
 )1اجمللس هو هيئة رقابية عليا تضم خنبة من اخلرباء الشرعيني يف أعمال األسواق املالية والعمل
يضم مستشارين من
املصريف ميكن حتديدهم بعدد معني تتحقق معه الغاية الرقابية املطلوبة ،كما ُّ
خرباء املال والقانون.
 )2كل أعضاء اجمللس مستقلون وغري عاملني يف املؤسسات املالية أو مراقبني شرعيني فيها.
 )3يتمتع أعضاء اجمللس خبربة مصرفية كبرية ،وبدارية وافرة بتحديات العمل اإلسالمي املايل واملصريف
وعوائقه القانونية.
كل املراقبني الشرعيني العامليني يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،سواء
 )4يتبع هذا
اجمللس إدارياً ُّ
َ
أكانوا يف اهليئة الشرعية أم مدققني شرعيني.
كل املؤسسات املالية اإلسالمية األعضاء ،فتتوزع نفقاته عليها وتتفاوت
 )5ينهض مبيزانية اجمللس ُّ
حبسب حجم وطبيعة كل مؤسسة.
الخاتمة
يف اخلتام ،ال شك أن هذا اجمللس املتقرح أعاله سيحتاج إىل مؤيدات جزائية ليستطيع مباشرة عمله
فعل شيء للمؤسسة املالية اإلسالمية
وحتقيق الثمرات املرجوة منه؛ فإنه إن مل يكن بوسع هذا
اجمللس ُ
ِ
أي فرق يذكر.
يقدم هذا
ث َّ
اجمللس َّ
أي فائدة أو حيد َ
اليت ال تلتزم بتشريعاته ،فلن َ
ُ
ومن غري الواقعي والعملي ،على األقل يف الظروف الراهنة ،أن نفرتض أنه سيكون بوسع
اجمللس التأثري على املصرف املركزي بإصدار قرار يقضي بسحب رخصة املؤسسة املالية املخالفة أو
غري امللتزمه بقرارات اجمللس .لكن مع هذا ميكن للمجلس أن ِ
حيمل املؤسسات املالية اإلسالمية على
االلتزام حبوكمته وقراراته مبا حيقق الغاية املنشودة من إنشاء اجمللس ،وذلك من خالل إدراج املؤسسة
املخالفة يف قائمة سوداء تُعلن على املأل عرب املوقع اإللكرتوين للمجلس ،مما يؤثر على مسعة تلك
املؤسسة ومصداقيتها الشرعية ،وهو األمر الذي يؤثر على إقبال العمالء على هذه املؤسسة .وباملقابل،
ميكن للمجلس أن يعد قائمة شرف ومتي ٍز للمؤسسات املالية اليت ال يثبت قيامها بأي خطاء ،واليت
تلتزم التزاماً كامالً مبقتضيات احلوكمة الشرعية .ومن شأن هذا أن يزيد يف مصداقية املؤسسة فيزيد يف
عمالئها وجناحها.
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املؤسسات املالية اإلسالمية،
فتستجيب حلوكمته
النجاح الكامل
اجمللس يف أول قيامه
ُ
َ
َ
وقد ال حيقق ُ
أول املعارضني لقيامه واملشككني يف جدواه املراقبون الشرعيون احلاليون أنفسهم بالنظر
بل وقد يكون َ
إىل تضرر مصاحلهم بقيامه من حيث حتققه من كفاءاهتم وعزل غري الكفؤ منهم ،ومن حيث تقييده
عضويتهم يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،وحتديد أجورهم ،وخضوعهم ملراقبة شرعية أعلى ،فضالً
عن تضرر واعرتاض أصحاب شركات االستشارة الشرعية اخلاصة ،ألن دور هذه الشركات سينحصر
حينئذ يف تقدمي االستشارة الشرعية ملن يطلبها من املؤسسات اإلسالمية دون إمكان تصديق شرعية
أي معاملة مالية ليمكن للمؤسسة املالية اعتماد ذلك التصديق يف تبين املعاملة وطرحها يف املؤسسة.
لكن املأمول واملتوقع مع ذلك أن تنضوي بعض املؤسسات املالية حتت هذا اجمللس ،وأن يزداد عدد
املؤسسات املالية اإلسالمية املنضوية حتت هذا اجمللس تدرجيياً ،إن قام اجمللس على أسس سليمة،
وأشرف على إدارته أناس أكفاء نزهاء ال غاية هلم سوى تدارك حمال اخللل يف واقع الرقابة الشرعية على
املؤسسات املالية اإلسالمية.
ويف هناية املطاف ،ميكن اجلزم بأنه ال سبيل إلصالح واقع االلتزام الشرعي يف الصناعة املالية
اإلسالمية بغري تأسيس جهة إشرافية عليا مستقلة تتوىل املهام واألمور السابقة اليت متت اإلشارة إليها،
ألن تلك املهام واألمورترتبط مبحال اخللل القائم يف احلوكمة الشرعية كما ّنوه إليها البحث ،واليت ال
ينكرها كل مطّلع منصف.
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