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 زهاالحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية ودور هيئات الرقابة الشرعية في تعزي

 :المقدمة
سلين، وقدوة المرريين سريدنا محمرد الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المر 
 وعلى آله وصحيه، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، ويعد:

مثارًا لليحث والنقاش، خاصة الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية أصيح تطييق إن  
ولمرررا وجررد مجلررا الخررردمات صرر ت يالعديررد مرررن المؤسسررات الماليررة، األزمررات الماليررة التررري ع يعررد

معيرارًا سرالمية يكون  لحوكمة المؤسسات الماليرة اإلسالمية يماليزيا أنه من األفضل أن المالية اإل
التزامهرررا  مررر  تناسرررب، ويضررريل إليهررا مرررا يصرردر مرررن معرررايير دوليرررة اعتيرررارا مرررا فرررييأخررر  مسررتقاًل 

 ح عن ه ا االلتزام. مية واإلفصايتطييق أحكام الشريعة االسال

هرر ا الموضرول، لتحديرد أيعرادا الشررعية فري جانررب  فيرأتي هر ا اليحرث ليسرلط الضرو  علرى
 مهم من جوانيه، يرتيط يهيئات الرقاية الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية.

 ملخص: 
شرررررعي الوقرررول علرررى حقيقرررة الحوكمرررة وميادئهرررا، وييررران التأصررريل ال هررردفت هررر ا الدراسرررة

للحوكمرررة، واألهميرررة التررري تتميرررز يهرررا، ودور هيئررررات الرقايرررة الشررررعية فررري تعزيرررز الحوكمرررة داخررررل 
 المؤسسات المالية اإلسالمية.  

 أهداف البحث: 
 يهدل اليحث إلى تحقيق ما يلي:

 .وميادئها ةالحوكم . الوقول على حقيقة1
 .، وييان أهميتهالحوكمةالتأصيل الشرعي ل. 2
 .ات الرقاية الشرعية، وطييعة عملها، وشروط أعضائهاالتعريل يهيئ. 3
لررى قواعررد تشرركيل هيئررات الرقايررة الشرررعية، وتحديررد دورهررا فرري تعزيررز الحوكمررة فرري ع . الوقررول4

 .المؤسسات المالية اإلسالمية

 منهج البحث وخطته:
  يقوم اليحث على المنهج التحليلي االستنياطي من خالل النصوص الشرعية من القرآن
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وقرد ترم إعرداد خطرة اليحرث والمعلومات اإلجرائية والتنظيميرة  ات العالقرة، سنة وأقوال العلما ، وال
 يعد المقدمة السايقة كما يلي:

 .الحوكمة وميادئهاحقيقة الميحث األول: 
 المطلب األول: تعريل الحوكمة.
 المطلب الثاني: ميادئ الحوكمة.

 .ميتها، وأهالتأصيل الشرعي للحوكمةالميحث الثاني: 
 المطلب األول: التأصيل الشرعي للحوكمة.

 المطلب الثاني: أهمية الحوكمة.
 .هيئة الرقاية الشرعية ودورها في تعزيز الحوكمة في المؤسسة اإلسالميةالميحث الثالث: 

 .عريل هيئة الرقاية الشرعيةالمطلب األول: ت
 .المطلب الثاني: شروط أعضا  هيئة الرقاية الشرعية

 .ثالث: قواعد تشكيل هيئة الرقاية الشرعيةالمطلب ال
 .المطلب الراي : دور هيئة الرقاية الشرعية في تعزيز الحوكمة في المؤسسة اإلسالمية

 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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 المبحث األول: حقيقة الحوكمة ومبادئها
 المطلب األول: تعريف الحوكمة:

 أواًل: في اللغة:
الحوكمة مشتقة من ال عل حكم يحكم حكمًا وحكمة، ويقال: شخص حكيم: أي صار  

، وحكم الشي  وأحكمه: أي (1)عن روية ورأي سديدحكيمًا، وهو أن تصدر عنه أفعاله وأقواله 
صلحه كما تحكم ولدك: أي امنعه من ال ساد وأمنعه من ال ساد، وتقول العرب: حكم اليتيم كما 

 .  (2)، وأحكم الشي : إ ا أتقنهنعه من ال سادتصلح ولدك، وكما تم

 ثانيًا: في االصطالح:
في اللغة العريية، وريما يدأ ُيعتير مصطلح الحوكمة مصطلحًا حديث االستعمال 

ممن ساهم استعماله م  أوائل القرن الحادي والعشرين، وكان الينك الدولي وصندوق النقد الدولي 
الدولي، ثم انتقل استعماله على مستوى المؤسسات  في يروز ه ا المصطلح على المستوى

 .(3)والشركات والمنشآت
ألن كل واحد من ؛ إن من يتتي  تعري ات الخيرا  للحوكمة يكاد ال يجد تعري ًا موحدًا لها

يد من األمور ، وريما يرج   لك أيضًا إلى تداخل العدالياحثين عرل الحوكمة يحسب توجهاته
 ولتأكيد  لك إليك يعضًا من ه ا التعري ات: ؛(4)واالجتماعيةوالمالية واالقتصادية  التنظيمية

تحقق أفضل حماية وتوازن يرين  اعد والنظم واإلجرا ات التيالقو مجموعة الحوكمة هي: "
(5)"وأصحاب المصالح من ناحية أخرىحملة األسهم إدارة الشركة من ناحية و  مصالح 

. 

مجمول "قواعد "لي المصري أن الحوكمة هي: األهورد في النشرة االقتصادية للينك و 
اللعية" التي تستخدم إلدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلا اإلدارة ياإلشرال عليها لحماية 

 .(6)"المصالح والحقوق المالية للمساهمين
                                                                 

 .1/735ريية المعاصرة عمر وآخرون: معجم اللغة الع (1)
 .12/143اين منظور: لسان العرب  (2)
 .3-2يورقية: حوكمة المصارل اإلسالمية ص (3)
؛ وهية: حوكمة المصارل والمؤسسات 11سليمان: حوكمة الشركات ومعالجة ال ساد المالي واإلداري ص (4)

ية على الرايط: المالية اإلسالمية مقال منشور في مجلة المستثمرون على الشيكة العنكيوت
http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657 

 .1ص دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات يمصر: CIPEمركز المشروعات الدولية الخاصة(5) 
رسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة الشركات. النشرة الينك األهلي المصري، أسلوب مما (6)

 .2003االقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادا والخمسون، 

http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657
http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657
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وعّرل يورقية الحوكمة يأنها: "األدوات واإلجرا ات المنظمة لشيكة العالقات التي تريط 
وعمال  وموردين، وتتضمن يشكل رال من مساهمين ومسيرين ومجلا اإلدارة مختلل األط

صريح أو ضمني أسئلة حول السلطة والرقاية والمسؤولية في إطار تحديد استراتيجية التوجه العام 
 .(1)إلدارة المنشأة"

مما سيق يمكن القول إنه يالرغم من تعدد تعري ات الخيرا  للحوكمة إال أنها تت ق فيما 
نها على أن الحوكمة تتعلق يضيط وتنظيم العالقات يين مكونات المؤسسة من أجل الوصول يي

إلى المستوى األفضل في نجاعة األدا  وتحقيق التوازن يين مصالح اإلدارة والمساهمين فيها، 
في هم من  لك أن الحوكمة عيارة عن نظام يضيط إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها مراعيًا مصالح 

 كونات المؤسسة.جمي  م
ا يراا الياحث تعري ًا للحوكمة هو م الدكتور محمد عيد الحليم عمروريما كان تعريل 

القواعد واالجراءات التي تتبع لضبط وتنظيم العالقات يأنها: "حيث عّرفها  يعكا المقصود منه
دارتها وأصحاب المصالح فيها من أجل تحقيق كفاءة األداء والفعا لية بين مالك الشركة وا 

 .(2)"وحفظ حقوق كل منهم وتمكينهم من الرقابة وتقييم األداء
خضيري إلى أن العمل محسن ال الدكتور يشيرن منظور إسالمي حوكمة مالويخصوص 

اإلداري في اإلسالم له مقوماته العقدية وهو يقوم على أسا وميادئ شرعية تض  له ضوايط 
أو م  من سوا  عالقاتهم م  يعضهم اليعض،  ،هالعاملين معو  ةاإلداري الجهة تنظم عالقةوقيود 

 .(3)في دائرة المجتم  األوس  ميحيط يه
مبادئ مجموع يل حوكمة المؤسسة المالية من منظور إسالمي يأنها: يمكن تعر فوعليه 

بما يحقق  وبين إدارة المؤسسة مساهمينبين التضبط وتنظم العالقات  الشريعة اإلسالمية التي
 ، وتسمح للمساهمين بالرقابة وتقييم األداء.حقوقالظ كفاءة األداء، وحف

الهيئة الشرعية  النظم التي تبين عالقةأما حوكمة هيئة الرقاية الشرعية فمعناها: "
هيئة العمومية للمؤسسة، واإلدارة التنفيذية لها( من حيث المؤسسة المالية )مجلس اإلدارة، الب

سسة بالفتوى التي تصدرها الهيئة ومسؤولية أسس التعيين وضبط الفتوى ومدى التزام المؤ 
 .(4)"الهيئة الشرعية عن سالمة تطبيق المؤسسة للفتوى واإلجراءات الالزمة لسالمة التطبيق

     
                                                                 

 .4يورقية: حوكمة المصارل اإلسالمية ص (1)
 .3ص الجوانب المحاسيية للحوكمةعمر:  (2)
 .147الخضيري: اإلدارة في اإلسالم ص (3)
 .2ات الرقاية الشرعية في المؤسسات المالية صالسرطاوي: حوكمة هيئ (4)
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 المطلب الثاني: مبادئ الحوكمة:
كران لالهتمرام المتزايرد يالحوكمررة األثرر الكييرر فري قيررام العديرد مرن المؤسسرات والمنظمررات  

دار ووضر  المعررايير والميرادئ المحررددة لتطييرق الحوكمررة فري المؤسسررات ليرة يصصررالدو االقتصرادية 
ليك ييان  لك:  المالية وغيرها، وا 

 أواًل: مبادئ ومعايير منظمة التعاون االقتصادي للتنمية:
م مجموعة من الميادئ 1111منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام وضعت 

، 2004لها في عام  أصدرت تعديالً  سسات االقتصادية ثموالمعايير لتطييق الحوكمة في المؤ 
 :تناولت المعايير والميادئ اآلتيةو 
 :ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات -0

يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كال من تعزيز ش افية األسواق وك ا تها، كما يجب 
يم المسئوليات فيما يين السلطات أن يكون متناسقا م  أحكام القانون، وأن يصيغ يوضوح تقس

 اإلشرافية والتنظيمية والتن ي ية المختل ة.
 :حفظ حقوق جميع المساهمين -3

: تأمين أساليب وتشملفينيغي أن يك ل إطار حوكمة الشركات حماية حقوق المساهمين 
والحصول على المعلومات الخاصة يالشركة في  ،ملكية األسهم أو تحويل نقلو  تسجيل الملكية،

والحصول على حصص من  ،مجلا اإلدارة الوقت المناسب ويص ة منتظمة، وانتخاب أعضا 
 .والمشاركة والتصويت في االجتماعات العامة للمؤسسين ،الشركة أرياح

 :لمساهمينالمعاملة المتكافئة ل -2

يجب أن يك ل إطار حوكمة الشركات المعاملة المتكافئة لجمي  المساهمين، ومن يينهم 
المساهمين فرصة الحصول على  جمي أن تتاح لو همين والمساهمين األجانب، صغار المسا

، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات األساسية، انتهاك حقوقهم ةتعويض فعلي في حال
 االطالل على كافة المعامالت م  أعضا  مجلا اإلدارة أو المديرين التن ي يين.و 

 :اتفي حوكمة الشركدور أصحاب المصالح  -4

الينوك ) أصحاب المصالحيجب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على اعترال يحقوق 
وتشمل احترام حقوقهم  كما يرسيها القانون (والعاملين وحملة السندات والموردين والعمال 

آليات مشاركتهم ال عالة في الرقاية على ، و والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق ،القانونية
، وأن يعمل أيضًا على تشجي  التعاون يين الشركات المطلوية على المعلومات هموحصول ،الشركة

وتحقيق االستدامة للمشروعات القائمة  وأصحاب المصالح في مجال خلق الثروة وفرص العمل،
 .على أسا مالية سليمة
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 :اإلفصاح والشفافية -5

مالئم يشأن كافة الدقيق وفي الوقت ال اإلفصاح يجب أن يك ل إطار حوكمة الشركات تحقق
المسائل المتصلة يتأسيا الشركة، ومن يينها الموقل المالي، واألدا  والملكية، وأسلوب ممارسة 

واإلفصاح  ،واإلفصاح عن ملكية النسية العظمى من األسهم ،ودور مراقب الحسايات، السلطة
ك المعلومات ويتم اإلفصاح عن كل تل، المتعلق يأعضا  مجلا اإلدارة والمديرين التن ي يين

 .صالحيطريقة عادلة يين جمي  المساهمين وأصحاب الم

 :مسئوليات مجلس اإلدارة -6

الشركات الخطوط اإلرشادية االستراتيجية لتوجيه الشركات، كما  حوكمةأن يتيح إطار يجب 
يجب أن يك ل المتايعة ال عالة لإلدارة التن ي ية من قيل مجلا اإلدارة، وأن تضمن مسا لة مجلا 

تشمل هيكل مجلا اإلدارة وواجياته القانونية، وكي ية اختيار المساهمين، فدارة من قيل الشركة و اإل
 .(1)أعضائه ومهامه األساسية، ودورا في اإلشرال على اإلدارة التن ي ية

 :(Basel Committee)للرقابة المصرفية العالمية ثانيًا: مبادئ ومعايير لجنة بازل
خاصة يالحوكمة في ال مجموعة من اإلرشادات والميادئ 2006وضعت لجنة يازل في العام 

 التالية: ية والمالية، وهي تركز على الميادئالمؤسسات المصرف
 المبدأ األول:

يوظائ هم، ولديهم فهم واضح لدورهم يجب أن يكون أعضا  مجلا اإلدارة مؤهلين للقيام  
 يخصوص المصرل. يالنسية لحوكمة الشركات، وقادرين على القيام يحكم سليم

 المبدأ الثاني:
ومراقية األهدال االستراتيجية للمصرل والقيم المؤسسية التي على مجلا اإلدارة اعتماد  

 يتعامل يها داخل المؤسسة المصرفية.
 المبدأ الثالث:

 على مجلا اإلدارة وض  والتأكيد على خطوط واضحة للمسؤولية والمسا لة عير المؤسسة.     
 ع:المبدأ الراب
على مجلا اإلدارة أن يضمن توفير إشرال مالئم من قيل اإلدارة العليا ومنسجم م   

 سياسة مجلا اإلدارة.
                                                                 

 OECD Principles and annotations on Corporateميادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  (1)
Governance Arabic translation نشرة منشورة على موق  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على ،

 الشيكة العنكيوتية على الرايط: 
http://www.oecd.org/daf/ca/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm 

http://www.oecd.org/daf/ca/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm
http://www.oecd.org/daf/ca/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm
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 المبدأ الخامس:
من الوظائل التي يقوم يها كل من على مجلا اإلدارة واإلدارة العليا االست ادة ال عالة  

 مسؤول االمتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.
 سادس:المبدأ ال
على مجلا اإلدارة ضمان أن سياسات وممارسات المكافآت منسجمة م  الثقافة  

 المؤسسية للمصرل، وم  األهدال واالستراتيجيات طويلة المدى، وم  ييئته اإلشرافية.
 المبدأ السابع:

 يجب أن تتم إدارة المصرل يطريقة ش افة. 
 المبدأ الثامن:

دارة العليا فهم شامل للهيكل التشغيلي للمصرل، يجب أن يكون لدى مجلا اإلدارة واإل 
يما في  لك عمل المصرل في دول أخرى، أو من خالل التأكد من عدم إعاقة الهيكل لمتطليات 

   .(1)(الش افية )أي معرفة الهيكل الخاص يالمصرل

 :بماليزيا الصادرة عن مجلس الخدمات المالية االسالمية رشاديةالمبادئ اإلثالثًا: 
 :دأ األولالمب
 شاملة إدارة ضوايط لسياسة اً إطار  تض  أن اإلسالمية المالية الخدمات مؤسسات على يجب     
 واآلليرات المعتمردة اإلدارة ضروايط عناصرر عنصر مرن لكل االستراتيجية والوظائل األدوار تحدد

 .أصحاب المصالح مختلل تجاا اإلسالمية المالية الخدمات مؤسسات مسؤوليات لموازنة
 

 : )مجلرررررا اإلدارة واللجررررران المنيثقرررررة عنررررره، اإلدارةيقصررررد يعناصرررررر ضررررروايط اإلدارة كرررررل مررررنو 
 الحسايات الداخليين والخارجيين( يمراجع ،التن ي ية، هيئة الرقاية الشرعية

 يالترررررعتمررررراد التوصرررريات  ات العالقررررة اسسررررات الخررررردمات الماليررررة االسررررالمية يجررررب علررررى مؤ 
منظمرررررة التعررررراون  ئل ميرررررادمثرررر ت متعرررررارل عليهرررررا دوليررررراً تتضررررمنها معرررررايير ضررررروايط إدارة مؤسسررررا

ن تلتررررزم يالتعرررراميم / أ، كرررر لك يجرررب ييررررازل لإلشررررال المصرررررف ةوورقرررة لجنرررروالتنميررررة  ياالقتصررراد
، كمرا يجرب أن تلترزم يأحكرام الشرريعة افيةية الم عرول الصرادرة عرن السرلطات اإلشرر ر التوجيهرات سرا

 االسالمية وميادئها.
 :المبدأ الثاني
 معلوماتهرا تقرارير إعرداد أن مرن تتأكرد أن اإلسرالمية الماليرة الخردمات مؤسسرات علرى يجرب
 عليهرا المحاسريية المتعرارل المعرايير عليهرا ترنص التري المتطليرات يسرتوفي الماليرة وغيرر الماليرة

                                                                 

 .45دليل القواعد والممارسات ال ضلى لحوكمة المصارل في فلسطين ص سلطة النقد ال لسطينية: (1) 
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 قطرال الخردمات علرى تسرري والتري وميادئهرا اإلسرالمية الشرريعة ألحكرام وتكرون مطايقرة – دولًيرا
 .المعنية الدولة في اإلشرافية السلطات وتعتمدها ميةاإلسال المالية

يقررل  سررالمية تشركيل لجنرة مراجعرة تتكرون ممرا الى مجلرا إدارة المؤسسرة الماليرة اإليجرب علر
ائزين على خيرات مناسية ح عضائه غير التن ي يينأدارة من أعضا  يختارهم مجلا اإل عن ثالثة
وعلرى لجنرة المراجعرة االتصرال والتنسريق مر   ات المالية.تحليل القوائم المالية والمستند يوكافية ف

مؤسسررة الخررردمات هيئررة الرقايررة الشررررعية ولجنررة ضرروايط اإلدارة للتأكرررد مررن المعلومررات عرررن التررزام 
 المالية اإلسالمية يأحكام الشريعة اإلسالمية وميادئها.

 
 

 :المبدأ الثالث
 االستثمار حسايات أصحاب حقوقي اإلقرار اإلسالمية المالية الخدمات مؤسسات على يجب

 لضرمان المحافظرة الكافيرة الوسرائل ووضر  العالقرة،  ات والمخراطر اسرتثماراتهم أدا  متايعرة فري
 .وممارستها الحقوق ه ا على
أن تتحمرررل مسرررؤولية ياعتيارهرررا مضررراريًا يجرررب علرررى مؤسسرررات الخررردمات الماليرررة اإلسرررالمية ف

، مر  اإلفصراح والشر افية عرن وجب عقد المضراريةمب حسايات االستثمار ياستئمانية تجاا أصحا
 الوقت المالئم.  يف المعلومات

 :المبدأ الرابع
عتماد استراتيجية استثمار سليمة تتال م اسسات الخدمات المالية االسالمية يجب على مؤ 

الحسرريان التميررز يررين  يصررحاب حسررايات االسررتثمار )آخرر ين فررمر  المخرراطر والعوائررد المتوقعررة أل
 .عوائد يدعم أ ياعتماد الش افية فايات االستثمار المقيدة والمطلقة ( ياإلضافة الى أصحاب حس

 المبدأ الخامس:
يجرررب علررررى مؤسسرررات الخرررردمات الماليرررة االسررررالمية أن تضررر  آليررررة مناسرررية للحصررررول علررررى 

 يااللتررزام يالشرررريعة فررر األحكررام الشرررريعة مررن المختصرررين يهررا ، وااللترررزام يتطييرررق ال ترراوى ولمراقيرررة
 منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها. يمي  نواحج

وييقى تنول اآلرا  الشرعية من الخصائص الدائمة لقطال الخدمات المالية اإلسالمية، ويجب 
أن يحصررل المراجعررون الررداخليون والمراقيررون الشررررعيون علررى الترردريب الررالزم والمناسررب لتحسرررين 

 مهاراتهم من حيث مراجعة مدى االلتزام يالشريعة.
عية حيررث أن هررر ا يجررب مواصرررلة إصرردار وتشررجي  ميرررادرات التنسرريق يررين ال تررراوى الشررر كمررا 

 يست يدان من ال هم المشترك والتعاون يين علما  الشريعة. مة عموماً القطال خصوصا واأل
 :المبدأ السادس

  وميادئها اإلسالمية الشريعة يأحكام االلتزام اإلسالمية المالية الخدمات مؤسسة على يجب
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 تتريح اطرالل أن المؤسسرة علرى ويجرب. للمؤسسرة الشرريعة علمرا  قررارات فري عليهرا وصالمنصر
 والميادئ. األحكام ه ا على الجمهور

ويتطلررب  لررك أن تعتمرررد مؤسسررة الخرردمات الماليرررة اإلسررالمية الشرر افية فررري اعتمادهررا تطييرررق 
ب علرى المؤسسرة أحكام الشريعة اإلسرالمية وميادئهرا الصرادرة عرن علمرا  الشرريعة للمؤسسرة، ويجر
 االلتزام يقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو اإلفصاح عن سيب عدم االلتزام.

 :المبدأ السابع
ساسرية حرول يجب على مؤسسات الخدمات المالية االسالمية توفير المعلومات الجوهرية واأل

وفى الوقت  يتثمار وللجمهور يالقدر الكافتديرها ألصحاب حسايات االس يحسايات االستثمار الت
 المناسب.

ويتطلررب  لررك ترروفير المعلومررات ألصررحاب حسرررايات االسررتثمار حررول طرررق حسرراب االريررراح  
 االستثمار وآليات دعم العوائد.   واستراتيجيةوتوزي  الموجودات 

سرا توزير  االريراح أات ألصرحاب حسرايات االسرتثمار حرول كمرا يتطلرب  لرك تروفير المعلومر
 العرالن عرن حصرة كرل مرن المؤسسرة وأصرحاب حسرايات االسرتثمارقيل فتح حساب االستثمار وا

 .(1)رياح حسب مقتضيات عقد المضاريةاأل يف
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

تقتصر على تقديم  يشادية لضوايط إدارة المؤسسات التاإلر  ئالميادلية االسالمية: مجلا الخدمات الما (1)
 وما يعدها. 6، ص2006خدمات مالية اسالمية، إصدار ديسمير 
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 المبحث الثاني: التأصيل الشرعي للحوكمة، وأهميتها.
 ب األول: التأصيل الشرعي للحوكمة:المطل

االقتصادي  إن من يستقرئ ميادئ الحوكمة سوا  تلك الصادرة عن منظمة التعاون 
الحوكمة تقوم على يجد أن والتنمية، أو عن لجنة يازل أو عن مجلا الخدمات المالية اإلسالمية 

هي: العدالة، والمسؤولية والمحاسية و أريعة أسا  ياحثون على أنهايكاد يجم  ال ،أسا معينة
ا نصوص جامدة يل ولم تقدمها على أنهقد أقرتها الشريعة اإلسالمية،  ، وه ا الميادئ(1)والش افية

معاني اإليمان ومراقية اهلل تعالى تسري فيها؛ فتدف  من يلتزم يها إلى جعلت روح اإلخالص و 
تقان العملالت اني  ليك ييان  لك:، والح اظ على حقوق اآلخرين، والميادرة واألمانة وا   وا 

 إتقان العمل: أواًل:
ظهر  لك جليًا من خالل اتقان العمل مما دعت له الشريعة اإلسالمية، ويُيعتير  

 النصوص التالية:
 من القرآن الكريم: . أ
ِظيم   أ ْجر   و اتَّق ْوا ِمْنُهمْ  أ ْحس ُنوا ِللَِّذين    :قوله  -1 ع 

(2). 

  .(3)يمعنى اتقان العمل على أكمل وجه اإلحسان وجه الداللة:
ل ق   الَِّذي :قوله  -2 ْوت   خ  ي اة   اْلم  ُكمْ  و اْلح  اًل  أ ْحس نُ  أ يُُّكمْ  ِلي ْبُلو  م  ع 

(4). 

 .(7)معنى قوله )أحسن عمال(: أي أخلصه وأصويه وجه الداللة:

 من السنة: . ب
 .(6)"يتقنه أن عمالً  عمل إذا أحدكم من يحبُّ  اهلل إن: "قوله  -1

                                                                 

حوكمة المؤسسات اإلسالمية ... هل طيقت؟ مقال منشور على موق  رقاية لالستشارات المالية اإلسالمية  (1)
 ايط: على الشيكة العنكيوتية على الر 

http://www.raqaba.co.uk/search/node/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%
A9 
 (.152سورة آل عمران: اآلية ) (2)
 .4/160الزحيلي: الت سير المنير  (3)
  (.2سورة الملك: اآلية ) (4)
 .3/710لنس ي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ا (5)
؛ والهيثمي في 5/341(، 4316أخرجه أيو يعلى الموصلي في مسندا من مسند عائشة، حديث رقم ) (6)

، 2/304(، 612المقصد العلي في زوائد أيي يعلى الموصلي، كتاب اإلجارة، ياب إتقان العمل، حديث رقم )
 وقال عنه األلياني: حسن.

http://www.raqaba.co.uk/search/node/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
http://www.raqaba.co.uk/search/node/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
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  اهلل علمه يما يعمل أني يحكمه أيالحديث يدعو المسلم إلى أن يتقن العمل  وجه الداللة:
حسان إتقان عمل  .(1)اهلل خلق ن   يقصد وا 

 .(2)"يراك نهفإ تراه تكن لم نفإ تراه، كأنك اهلل تعبد إن...: "قوله  -2

 .(3)العمل إتقان وعلي  هلل اإلخالص على دليل يراا كأنه هلل اإلنسان عيادةوجه الداللة: 
 هأيرمما يقوم يه المرؤ من عمل إما لن سه أو كلل يعمله لغيرا يعقد ُي هم مما سيق أن  

  الواجب اإلتقان فيه وأن يض  فيه كل معرفته وخيرته.ف معه

 الوفاء بالعقود:ثانيًا: 
إن الوفا  يالعقود والقيام يالتزاماتها المترتية عليها هو من األمور الواجية في اإلسالم  

ليك دليل  لك:  وا 
 من القرآن:  . أ

ُنوا الَِّذين   أ يُّه ا يا :قوله  -1 ِباْلُعُقودِ  أ ْوُفوا آم 
(4). 

 .(7)فيه أ ن عقد يكل يالوفا لعيادا  من اهلل  أمراآلية نص في  ه الداللة:وج
ْهدِ  و أ ْوُفواْ  :قوله  -2 ْهد   ِإنَّ  ِباْلع  ْسُؤوالً  ك ان   اْلع  م 

(6). 

 .(5)إن األمر يالوفا  يالعهود والعقود الوارد في اآلية دليل على تعظيم  لك األمر وجه الداللة:
 من السنة: . ب

 .(1)"له عهد ال لمن دين وال له، أمانة ال لمن إيمان ال: "قوله   -1

 .(1)لمن غدر يالعهد ولم يل يه؛ لينزجر ويقل  عن الغدرفي الحديث وعيد  الداللة:وجه 

                                                                 

 2/216اوي: فيض القدير شرح الجام  الصغير، المن (1)
(، 70عن اإليمان، حديث رقم ) أخرجه اليخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، ياب سؤال جيريل النيي  (2)
 .1/31(، 1؛ ومسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، ياب اإليمان ما هو وييان خصاله، حديث رقم )1/11

 .1/410اين العثيمين: شرح رياض الصالحين  (3)
 (.1سورة المائدة: اآلية ) (4)
 .1/11الطيري: جام  الييان  (5)
 (.34سورة اإلسرا : اآلية ) (6)
 .2/367أيو جع ر: مالك التأويل  (7)
، وقال عنه األلياني: 1/422(، 114ياب فرض اإليمان، حديث رقم )أخرجه اين حيان في صحيحه،  (8)

 الشواهد. صحيح، وعّلق األرنؤوط يقوله: إسنادا حسن
 .1/101القاري: مرقاة الم اتيح  (9)
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 .(1)"السالم وبذل العهد، ووفاء الحديث، وصدق اهلل، بتقوى أوصيك: "لمعا  قوله  -2
من عقود األطرال المكونة للمؤسسة  ما ينظم العالقة يينكل ُي هم من النصوص السايقة أن 

 والتزامات هي واجية الوفا .

 :ل وعدم أكل أموال الناس بالباطلثالثًا: العد
في كل إن قيم العدل وعدم الظلم من أعظم القيم واألسا في اإلسالم، والعدل مطلوب  

 ، ودليل  لك ما يلي:مجاالت الحياة، ومنها العقود الشرعية

ُنوا الَِّذين   اأ يُّه   ي ا :قوله  -1 د اء   ِبالِقْسطِ  ق وَّاِمين   ُكوُنوا آم   .(2)ِللَّهِ  ُشه 

القيام يالقسط أي يالعدل، والشهادة هلل أي يالحق، وشهادة اإلنسان هي إقرار يالحق  وجه الداللة:
 . (3)لخصمه أو شهادة يحق غيرا على آخرال ي عليه 

ذ ا. :قوله  -2 ْهدِ  قُْرب ى ذ ا ك ان   ل وْ و   ف اْعِدُلواْ  قُْلُتمْ  ..و اِ  ِبع  اُكم ذ ِلُكمْ  أ ْوُفواْ  الّلهِ  و  صَّ  ِبهِ  و 
ت ذ كَُّرون   ل ع لَُّكمْ 

(4). 

اآلية دليل على وجوب القيام يقول الحق، ال يحايي أحدًا، فال يكتمه وال يمنعه  :الداللةوجه 
 ، وفيها دليل على الوفا  يالعهد.(7)أحداً 

لى ق ْوم   ش ن آنُ  نَُّكمْ ي ْجِرم   و ال... :قوله  -3 ِللتَّْقوى أ ْقر بُ  ُهو   اْعِدُلوا ت ْعِدُلوا أ الَّ  ع 
(6). 

  .(5)والعدو الولي في: اعدلوا العدل، ترك على قوم يغض يحملنكم ال: أي وجه الداللة:

 (:األمانة والصدقرابعًا: الشفافية )
 منها ما يلي:يرة كثاألمانة، وعلى وجوب الصدق  الدالة على وجوبالنصوص إن  

  من القرآن: . أ
دُّوا أ نْ  ي ْأُمُرُكمْ  اللَّه   ِإنَّ  :قوله  -1 أ ْهِلها ِإلى اأْل ماناتِ  ُتؤ 

(1). 

                                                                 

 . 1/111(، 313الخرائطي: اعتالل القلوب، ياب  كر الوفا  يالعهد والمحافظة على الود، حديث رقم ) (1)
 (.137سورة النسا : اآلية ) (2)
 .1/737الماوردي: النكت والعيون  (3)
 (.172سورة األنعام: اآلية ) (4)
 .2/142شافعي الشافعي: ت سير ال (5)

 (.1سورة المائدة: اآلية ) (6)
 .2/167الواحدي: الت سير الوسيط  (7)
 (.71سورة النسا : اآلية ) (8)
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يين  فيما األمانات يصدا  األمانات إلى أهلها وهي إن في اآلية أمرًا من اهلل  وجه الداللة:
 .(1)وغيرا المال في الناا ويين الشخص

ُنوا الَِّذين   أ يُّه ا يا :قوله  -2 ت ُخوُنوا و الرَُّسول   اللَّه   ت ُخوُنوا ال آم   و أ ْنُتمْ  أ ماناِتُكمْ  و 
ت ْعل ُمون  

(2). 

 أنفيجب  أمانة كل في العموم علىالنص القرآني ينهى عن خيانة األمانة، وهو  وجه الداللة:
 .(3)تخان وال تؤدى

 من السنة: . ب

     .(4)"خانك من تخن وال ائتمنك، من إلى األمانة أد: "قوله 

 :والمحاسبة خامسًا: المسؤولية
هو في موض  تحمل المسؤولية فيما فأدا  كاملة أن المسلم المكلل يملك أهلية الشك  

العاقد تجاا  يتعلق يالحقوق تجاا اآلخرين، ومن ه ا الحقوق ما ثيت يطريق االلتزامات التعاقدية
أو أمام قاضي  فقطق ت دنيوية أمام صاحب الحليسوه ا المحاسية ؤولية اآلخر، وه ا المس

 ، وه ا ما تؤكدا النصوص التالية:أمام قاضي اآلخرة  يل هي مسؤولية أخروية أيضاً ، الدنيا
ُكلَّ  :قوله  -1 ُنْخِرجُ  ُعُنِقهِ  ِفي ط اِئر هُ  أ ْلز ْمن اهُ  ِإْنس ان   و  ْوم   ل هُ  و  ةِ  ي   ي ْلق اهُ  ِكت اًبا اْلِقي ام 

ْنُشوًرا م 
(7). 

 .(6)يه يحاسب حّتى ي ارقه ال معه وشرا خيراعمله أي  وجه الداللة:

ْوم   :وقوله  -2 ِميعاً  اللَّهُ  ي ْبع ثُُهمُ  ي  ِمُلوا ِبما ف ُين بُِّئُهمْ  ج  ن ُسوهُ  اللَّهُ  أ ْحصاهُ  ع  و اللَّهُ  و 
(5). 

ولم ي ته  عملوا عدداً أحاط يما  اآلية دليل على المسؤولية والمحاسية؛ ألن اهلل  وجه الداللة:
 .(1)، فيحاسيهم ويويخهميه ييالوا لم ارتكيوا حين يه تهاونوا ألنهم َنُسواُ شي ، يينما هم 

                                                                 

 .3/117اين أيي حاتم: ت سير القرآن العظيم  (1)
 (.25سورة األن ال: اآلية ) (2)
 .2/311الماوردي: النكت والعيون  (3)
(، 3734ياب في الرجل يأخ  حقه من تحت يدا، حديث رقم ) أخرجه أيو داود في سننه، كتاب الييول، (4)
 ، وقال عنه األلياني: صحيح.3/210

 (.13سورة األن ال: اآلية ) (5)
 .6/11الثعليي: الكشل والييان عن ت سير القرآن  (6)
 (.6سورة المجادلة: اآلية ) (7)
 .4/411الزمخشري: الكشال عن حقائق غوامض التنزيل  (8)
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 .(1)"رعيته عن مسئول وكلكم راع، لكمك: "قوله  -2

 مطالب فهو شي  نظرا تحت كان ما كلو  ،عليه قام ما صالحي ملتزم مؤتمنفكل وجه الداللة: 
 .(2)الحهيمص والقيام فيه يالعدل

العالقة يين  من خالل التأصيل السايق يمكن القول يأن ميادئ الحوكمة كأسا لضيط 
واألمانة وح ظ الحقوق واألموال، والش افية،  مالية، والقائمة على العدلأطرال المؤسسة ال

الوازل ها يينادي يها اإلسالم، يل ويمزجوالمسؤولية وغيرها، هي قيم إسالمية وميادئ وسلوكيات 
  وتردعه عن المعاصي.  ،فتدفعه للوفا  ال ي يستشعر يه ال رد مراقية اهلل  الديني

 المطلب الثاني: أهمية الحوكمة:
 مالية؛ مما سيقها أزمات يل ن المناداة يتطييق الحوكمة لم يأت من فراغ، القول يأيمكن  

فترة غايت فيها المراقية  دف  العالم ألن ينظر إلى الحوكمة نظرة جديدة أكسيتها أهمية كييرة في
   .والش افية، وانتشر ال ساد، وانعدمت الثقة

وغير المالية الخاصة عامة و المختل ة الفي المؤسسات  يميادئهاالحوكمة وا  ا طيقت 
 أهميتها في النقاط التالية:المالية تأكدت 

 الالزمة ضد ال ساد وسو  اإلدارة.  خلق االحتياطات -1

والعدالة؛ مما يؤدي إلى تحقيق الحماية للمساهمين  ة االقتصاديةتشجي  الش افية في الحيا -2
 ، م  مراعاة مصالح العمل والعمال.وأصحاب المصالح

 مكافحة مقاومة المؤسسات لإلصالح. -3

الحد من استغالل السلطة في غير المصلحة العامة يما حوكمة الشركات الجيدة تساعد  -4
 سوا  األجنيية أم المحلية.  والوج ب رؤوا األميؤدي إلى تنمية االستثمارات 

 تساعد الحوكمة في الحد من هروب رؤوا األموال. -7

مكانية التمويل إتاحة ازدياد تساعد على الشركات حوكمة -6  مصادر على الحصول وا 
 للتمويل. أرخص

 .(3)مكافحة ال ساد ال ي يمثل أحد أهم إعاقة للنموو تعزيز الثقة  -5
 

                                                                 

؛ 2/7(، 113في القرى والمدن، حديث رقم )يخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، ياب الجمعة أخرجه ال (1)
 .3/1471(، 1121ومسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، ياب فضيلة اإلمام العادل، حديث رقم )

 .213/ 12النووي: شرح النووي على مسلم، ياب فضيلة اإلمام العادل،  (2)
 .11؛ يورقية: الحوكمة في المصارل اإلسالمية ص17رها صيوسل: محددات الحوكمة ومعايي (3)
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 ة ودورها في تعزيز الحوكمة في المؤسسة اإلسالمية.المبحث الثالث: هيئة الرقابة الشرعي
 ول: تعريف هيئة الرقابة الشرعية:المطلب األ
  الترري الجهررة اليررد مررن اإلشرارة إلررى أنن معنررى هيئررة الرقايررة الشررعية قيرل الشرررول فرري ييرا 

 قرررد اختلرررل عرررردد مرررن اليررراحثين فرررري الشررررعية الناحيررررة مرررن المؤسسررررة الماليرررة أعمرررال يضررريط تقررروم
 إدارة :وأخررى الشررعية، الرقايرة سرموها: وأحيانراً  الشررعية، الهيئرة اطلقروا عليهرا اسرم: فتارة ،اتسميته
قيرل تعريرل  المستحسرن مرنو  ومضرمونها، الرقاية الشررعية انعكا  لك على تعريلوقد   ،ال توى

 هيئة الرقاية الشرعية الوقول على تعريل الرقاية الشرعية، و لك كما يلي:
 ريف الرقابة الشرعية:تع -0

 تبياااُن الحكاام الشاارعي لمعاااماليأنهررا: "الرقايررة الشررعية  ُعرّرل الرردكتور أحمرد يررن حميرد
 .(1)"لمصرف بهالتزام اى علالمصرف واإلشراُف 

هيئة المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في عّرفت الرقاية الشرعية في أما 
 جميع في بالشريعة المؤسسة التزام مدى فحص عن عبارة" :يأنهرا معيار الضيط الصادر عنها

 والمعااامالت، والمنتجااات، والسياسااات، ، واالتفاقيااات العقااود، فحااص: ذلااك أنشااطتها ويشاامل
 المراجعاااة تقااارير وبخاصااة والتقااارير الماليااة، والقاااوائم األساسااية، والاانظم التأساايس، وعقااود
   .(2)"والتعاميم المركزي البنك هاب يقوم التي التفتيش عمليات وتقارير الداخلية

نظرري وهرو األول تنراول جرانيين: لرقاية الشررعية أن التعريل األول ل القارئ الحظوكما ي
يالشرررريعة أن التررزام المؤسسرررة الماليررة مرررن للتحقررق  إشررررافيالثرراني اإلفتررا  وييررران الحكررم الشررررعي، و 

 .يه اإلفتا  تموفق ما  اإلسالمية جا 
عمليرة التأكرد مرن مردى فقرط تنراول ف للرقايرة الشررعية اسرية والمراجعرةتعريل هيئة المحأما 

 التزام المؤسسة يالشريعة اإلسالمية في أنشطتها.
اإلفترا  وييرران الحكرم الشرررعي  أنإلررى  يعرودكمرا تررم التوضريح سررايقًا هر ا االخررتالل وريمرا 
ن كانرت  يالشرريعةام مرن االلترز والتحقرق عمليرة التأكرد تي تياشر الغير تلك شرعية تقوم يه هيئة  وا 

 .األخيرة مكملة لألولى
صرردار  ويررى الياحررث أن الرقايررة الشرررعية ينيغرري أال تنحصررر فرري ييرران الحكررم الشرررعي وا 

 ال توى فقط، يل اليد من أن تتوس  لتشمل التحقق من سالمة تطييقها.
 تعريف هيئة الرقابة الشرعية: -2

 فشملت التحقق من االلتزام توسعت  يالنظر إلى عدم اقتصار الرقاية على ال توى فقط يل
                                                                 

 .3حميد: دور الرقاية الشرعية في ضيط أعمال الينوك اإلسالمية ص  (1)
 .4 هيئة المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية: معايير المحاسية والمراجعة والضوايط ص (2)
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 فااي الشارعي الحكاام لبياان المتخصصااين مان مجموعااة  أنهرا: "ي هيئرة الرقايررة الشررعية تفرعرّ يهرا 
 .(1)"به المصرف التزام على واإلشرافِ  المصرف، معامالت

جهااز مساتقل عّرفتها يأنها: "حيث  راجعةهيئة المحاسية والمجا ت يه  و ات المضمون
غير الفقهاء أن يكون أحد األعضاء من  متخصصين في فقه المعامالت، ويجوزمن الفقهاء ال

علااى أن يكااون ماان المتخصصااين فااي مجااال المؤسسااات الماليااة اإلسااالمية ولااه إلمااام بفقااه 
المعامالت، ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها للتأكد من التزامها 

  .(2)"وقراراتها ملزمة للمؤسسة اويهاسالمية، وتكون فتبأحكام ومبادئ الشريعة اإل

 شروط أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:المطلب الثاني: 
وفقا لما جا  في تعريل هيئة الرقاية الشرعية ومهمتها المتمثلة في ييران الحكرم الشررعي،  

األهررردال كررران اليررد مررن تررروفر عرردة شررروط فررري أعضررائها لتحقيررق  والتأكررد مررن الترررزام المؤسسررة يرره
 ومن ه ا الشروط ما يلي:وقد أشارت إلى أغليها هيئة المحاسية والمراجعة، السايقة، 
 من أهمها:و ُيشترط في عضو هيئة الرقاية الشرعية ما ُيشترط في الم تي  -1

 .التكليل: أن يكون مسلمًا يالغًا عاقاًل 

 ياب ال سرررررق تكررررب الكييرررررة وال يصررررر علررررى الصررررغيرة، أي متنزهررررًا مررررن أسرررر: يررررأال ير العدالررررة
 ومسقطات المرو ة. 

  (3)يقًظا واالستنياط التصرل صحيح ال كر، رصين ال هن، سليم الن ا، فقيه يكونأن.  

يكرررون مرررؤهاًل  ولرررو جزئيرررًا؛ و لرررك يرررأن (4)أن تكررون لررره ملكرررة فقهيرررة، وقررردرة علرررى االجتهررراد -2
ومتعمقرررًا مية، شرررعيًا يحيررث يحمرررل علررى األقرررل درجررة الماجسررتير أو الررردكتوراا فرري الشرررريعة اإلسررال

لمسرتجدات ل اً أو متايعر اً ، ومطلعروت ريعراً تأصرياًل  في المعامالت الماليرةفقهيًا على وجه الخصوص 
 .(7)ه ا المجال، ومعرفة أحكامهاوالنوازل 

                                                                 

 .3لينوك اإلسالمية صفي ضيط أعمال احميد: دور الرقاية الشرعية  (1)
 .4هيئة المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية: معايير المحاسية والمراجعة والضوايط ص (2)
 .11؛ النووي: آداب ال توى والم تي والمست تي ص16اين الصالح: أدب الم تي والمست تي ص (3)
 وأحاديث األحكام، يآيات عالماً  يكون أن: ُيشترط فيمن يتصدى الستنياط األحكام "المجتهد" شروط هي (4)

 والمنسوخ، يالناسخ معرفة على يكون أن، و العريية ياللغة، و وقواعدا ال قه، يأصول عالماً  يكون أنو  .األحكام
: السيكي)الواق  فهم على قادراً  ،ال توى ومأالت الشريعة، يمقاصد عالماً  يكون أن، و والخالل اإلجمال ومواطن
 (. .4/471 المنير الكوكب شرح التحرير مختصر: النجار اين ؛3/274 المنهاج شرح في اإليهاج

فارا: ضوايط وآليات اختيار أعضا  هيئات ال توى والرقاية  للتوس  في  لك يمكن الرجول إلى يحث طه (5)
 وما يعدها. 13صالشرعية في المؤسسات المالية 
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العلرم يرأحوال النرراا وأعررافهم، والتنيره لحرريلهم فري التزويرر وقلررب الكرالم وتصروير الياطررل  -3
 .يصورة الحق

 .(1)، والعاملين فيها مما اطلعت عليه الهيئة، وآليات التطييقكتمان أسرار المؤسسة -4

 :أما المراقب الشرعي الداخلي والمكمل لهيئة الرقاية الشرعية فيشترط فيه  -7

 من ألن اإلحراج من ينول مح وفاً  الرقايي العمل لكون يالن ا والثقة الشخصية، قوة 
 م  الحزم جم  فيلزم تساهل، يرغ من ورفق تواض  من الخلق حسن ومنها الت تيش، أدواته
 .الرفق م  والقوة العدالة

 دنيوية أو كانت دينية الشرعي المراقب لعمل الالزمة لمعارلل النظري العلمي التحصيل. 

 وهو ،الشرعية يالرقاية المتصل المالية المؤسسات أعمال على العملي التطييقي ممارسة 
   .(2)(الخيرة) يمصطلح عنه يعير ما

 واعد تشكيل هيئة الرقابة الشرعية:ثالث: قالمطلب ال
ينيغري أن يخضر  لمجموعرة مرا إن تشكيل هيئة الرقاية الشرعية للعمل فري مؤسسرة ماليرة  

يستطي  أعضاؤها القيام يمهمتهم يموضوعية، ويحيادية، ويدون قيود من القواعد والضوايط؛ حتى 
 أو ضغوط، ومن ه ا القواعد ما يلي:

 :والحياد االستقاللية -0

والمررراد ياالسرررتقاللية هرري قررردرة الهيئررة الشررررعية للمؤسسررة علرررى اإلفتررا  دون الوقرررول تحرررت 
 مؤثرات أو ضغوط التيعية أو المحاياة؛ وتتحقق تلك االستقاللية يما يلي:

  سراهمينيكون من صرالحية الجمعيرة العموميرة للمأعضا  الهيئة الشرعية تعيين أو عزل 
 وليا لمجلا اإلدارة.

 اليرررة ألعضرررا  الهيئرررة الشررررعية تقررهرررا الجمعيرررة العموميرررة للمسررراهمين، ولررريا المكافررأة الم
 مجلا اإلدارة في المؤسسة.

  ؛ حتى ال ُيتهم يالمحاياةالشرعية صاحب أسهم في المؤسسة الهيئةأال يكون عضو. 

  ،وهري مرن تعتمررد وهرو مكمرل لهررا، مرجعيرة المراقرب الشررعي الررداخلي هري الهيئرة الشرررعية
 .(3)ط م  مجلا اإلدارة إداريًا فقطتقاريرا، ويرتي

                                                                 

 .وما يعدها 400 سالمية: المعايير الشرعية صهيئة المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية اإل (1)
 .11-13ص السعودية الينوك في الشرعية الرقايةاليهالل:  (2)
وما  1السرطاوي: حوكمة هيئات الرقاية الشرعية ص؛ 11الشييلي: الرقاية الشرعية على المصارل ص (3)

 (.11/3)155في قرارا  مجم  ال قه اإلسالمي؛ 5مشعل: الهيئات الشرعية وتدريب الكوادر صيعدها؛ 
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 التأهيل العلمي والعملي: -3

وحتى يكون عضو الهيئة الشرعية قادرًا على ييان الحكم الشرعي في القضايا المالية 
التي تواجه المؤسسة ينيغي أن يكون أهاًل ل لك، وقاعدة ارتكاز في  لك مؤهالته العلمية وخيرته 

 أو ال قه، تخصص في عليا أكاديمية درجة على اصالً حه وريما الضايط في  لك كون العملية،
 .المتعلقة يالمعامالت المالية والمصرفية ال قهية الدراسات من للعديد ينشرا

 يأصول الداخلي فاليد إلى جانب اإللمام الشرعي للمراقب والعملي العلمي التأهيل أما
 للعمل المناسية الخيرةمارسة العملية و الم لديه يكون أن وضوايطها، الشريعة في المالية المعامالت

   .(1)الشرعي التدقيق مجال في

 االجتهاد الجماعي:اإللزام ب -2

إن من يالحظ تعريل هيئة الرقاية الشرعية يدرك تمامًا أن عدد أعضائها اليد وأن يكون 
الحكرررم الشرررعي المطررراليون يييانرره يلرررزم أن يصرردر عرررن اجتهررراد جمعررًا، أي ثالثرررة فررأكثر، ومرررن ثررم 

جماعي، سوا  ياالت اق أو ياألغليية؛ وه ا االجتهاد يعطي ال توى قوة وقيواًل، ويعطي المسراهمون 
 .(2)واإلدارة ثقة وطمأنينة

هررري ف -القرررارات الصررادرة عرررن المجررام  ال قهيررة المختل ررة اعتيررار ويضررال إلررى مررا سررريق 
رعية العاملررة فرري لجميرر  الهيئررات الشرر تشرركل مرجعيررة هرراأن  -جميعهرا صررادرة عررن اجتهرراد جمرراعي

 المؤسسات المالية اإلسالمية، م  مراعاة أحوال وخصوصية كل يلد.

 اإللزام بالفتوى: -4

 إ األن ال ترروى  منهرا؛ يتجررزأ ال جرز    الشررعية الرقايررة هيئرات فتراوىإن عنصرر اإللرزام فرري 
نمرا ستوصرل يأنهرا شررعية، رقايرة هيئرة يأنهرا الهيئرة وصرل يصح فال اإللزام عن تجردت  ةهيئر وا 
 .(3)أخرى إفتا  جهة أي كشأن شأنها استشارية

 ه ا فقدان ألن ؛أال تلتزم اإلدارة ي تاوى وقرارات هيئة الرقاية الشرعية مقيواًل اليوم ولم يعد
إ ا مررا أنهرا سررتتحمل جريررة أيررة مخال رات هررا ومكانتهرا وثقررة النراا يهررا، خاصرة دور  يضرعل الميردأ

أن  لرك التطييررق إنمررا جررا   ، ظنرًا مررن النررااالمعررامالتانحرفرت المؤسسررة فرري تطييقاتهرا للعقررود و 
أن تتضرمن الحوكمرة مرا يرنظم عالقرة مجلرا إدارة المؤسسرة  وفق فتاوى الهيئرة الشررعية؛ فالواجرب

 .الرقاية هيئة لقرارات يهيئة الرقاية الشرعية يحيث يكون مجلا اإلدارة خاضعاً 
 

                                                                 

 .11الشييلي: الرقاية الشرعية على المصارل ص (1)
 .23المرج  السايق ص (2)
 .20-11ص السايق المرج (3) 
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 ية:الشرع وهيئتها للمؤسسة الشرعي المراقب بين التكامل -5

 مررررن ييقررررى المطلرررروب الترررردقيق الشرررررعي الررررداخلي يعرررد إجرائررررهاعتمررراد تقررررارير المراقررررب  إن
للمؤسسرة  شررعاً  يجروز السمعها، فرالشرعية، والمراقب الشرعي هو عينها و  الرقاية هيئة مسؤوليات

 مطايقتهررررا مرررنهيئرررة الرقايررررة الشررررعية  تتأكرررد دون أن الماليرررة أن تسرررتثمر أموالهرررا يعقررررود وات اقيرررات
، النرراا علررى يسراً وتدل تضررليالً  يعرد ألن  لررك ؛مررن حيرث الحكررم النظرري والتطييررق العملري تاواهرال 

لررن فخاصرة إ ا كانررت أسررماؤهم مشررهورة ضررا  الهيئررة الشرررعية فضراًل عررن اسررتغالل ثقررة العروام يأع
    .(1)في التعامل م  المؤسسةألجل ه ا الثقة يترددوا 

يررين الهيئرة الشرررعية التري ت ترري ويرين المراقررب اليرد مررن أن يكرون هنرراك تكراماًل هنررا مرن و 
ويحسررب الشررعي الر ي يترراي  ويراقرب صررحة وسرالمة التطييررق، ويرفر  فرري  لرك التقررارير الدوريرة، 

اتسررال عمرررل المؤسسرررة علرررى اإلدارة أن ترروفر العررردد الرررالزم مرررن المررراقيين الشررررعيين العررراملين فررري 
 مجلا اإلدارة. ، م  تمتعهم ياستقاللية عنمجال التدقيق والمراقية

 يز الحوكمة في المؤسسة اإلسالمية:المطلب الرابع: دور هيئة الرقابة الشرعية في تعز 
ن كانرت الغايرة منهرا تنظرريم   سريق القرول يرأن الحوكمرة فري المؤسسرات الماليرة اإلسرالمية وا 

سررية يرفرر  إلررى درجررة كييرررة مررن نوضريط العالقررة يررين مكونررات المؤسسررة، إال أن االلتررزام يميادئهرا 
 نجاح تلك المؤسسة.

، وتتمتررررر  ليررررة مررررافرررري مؤسسررررة ماوممررررا الشررررك فيرررره أن وجررررود هيئررررة رقايررررة شررررررعية فاعلررررة  
يالتالي و  تعزيز الحوكمة في المؤسسةيسهم ويدرجة عالية في يمكن أن يصالحياتها، واستقالليتها 

 كما يلي:من خالل ييان أهدال الرقاية الشرعية، ووظي ة هيئتها  لك  نجاحها، ويمكن تجلية
 أواًل: أهداف الرقابة الشرعية:

يمكن تلخيصها  اإلسالمية المالية المؤسسات في الشرعية الرقاية هيئات أهدال أهمإن 
 :ةاآلتي في النقاط

 .اإلسالمية الشريعة يأحكام يحيث تلتزم لمؤسسةضيط معامالت ا •
 . جديدة واستثمار تمويل صيغ ايتكار في اإلسهام •
 .النوازل المستجدة في مجالها في الجماعي االجتهادي المالية عامالتالم فقه إثرا  •
 .اإلسالمية والمصرفية اإلسالمي االقتصاد مجال في اليحث تطوير •
 .اإلسالمية المالية المؤسسات م  المتعاملين جمهور لدى والطمأنينة الثقةوتعزيز  يث •
  منهجية ووض  المؤسسة، أجهزة مي لج المرجعية الشرعية والرقاية ال توى هيئة تكون أن •

                                                                 

 .21ص المصارل على الشرعية الرقاية: الشييلي(1) 
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 .فيها العمل وقواعد وموظ يها األجهزة تلك مستوى رف  في لإلسهام
 مجالا مستوى على سوا  المؤسسة في اإلداري الجهاز يين الوصل حلقة يمثاية تكون أن •

 أم مستثمرين أكانوا سوا  اإلسالمي المصرل م  المتعاملين ويين التن ي ي الجهاز أو اإلدارة
 .(1)الينك م  متعاملين

 ثانيًا: وظائف هيئة الرقابة الشرعية:
  يتمثل دور هيئة الرقاية الشرعية أو وظائ ها في النقاط التالية:

 فيها والعاملين المؤسسة إلدارات الشرعية والمشورة الرأي إيدا ييان الحكم الشرعي م   .1
 .معها والمتعاملين

 فهي الرقاية هيئة وفتاوى لقرارات تطييقها ومدى الشريعة أحكامي المؤسسة التزام مراقية .2
 .الشريعة ألحكام المؤسسة مطايقة عن المسؤول الجهاز

 وتعديلها المؤسسة وات اقيات وعقود ونما ج صيغ إعداد في المؤسسة إدارات مشاركة .3
 .المحا ير من خلوها من والتأكد الشريعة أحكاميحيث توافق 

 وفق تطييقهاكي ية و  العمليات اتإجرا  على سةالمؤس في العاملين وتأهيل تدريب .4
 .الشرعية الضوايط

 .تعامالتها وتصحيح الشرعية الناحية من المؤسسة أعمال وتقييم مراجعة .7

لعمومية ا جمعيةالو  العليا واإلدارات الرقاية لهيئة ورفعها الرقايية التقارير إعداد .6
 .لشرعيةا ياألحكام المؤسسة التزام تحقق مدى وييان لمساهمين،ل

 لتجنب فيها المخال ات وقول يتكرر التي المعامالت عن الشرعية واليدائل الحلول تقديم .5
 .مستقيالً   لك

 وتحقق العمال  حاجة تليي التي الصيغ االستثمارية وايتكار والدراسات اليحوث إعداد .1
 .الشريعة يضوايط وتنضيط المؤسسة أهدال

رشاد توعية .1   .(2)ين  ون فيما الشرعية للضوايط مؤسسةال م  والمتعاملين العاملين وا 
تركه يتحقق من األثر ال ي يو  أهدال ووظائل هيئة الرقاية الشرعية تديرمن يإن 

وجودها في المؤسسة المالية من خالل عملية تقييم موضوعية يجد أن هيئة الرقاية الشرعية 
 والش افية القائمة على أسا العدل والمسؤولية  تساهم يصورة كييرة في تعزيز ميادئ الحوكمة

 ، ويمكن تأكيد  لك من خالل ما يلي:، وح ظ حقوق اآلخرينوالمحاسية
 حافظ على استحضار يوجود هيئة الرقاية الشرعية في المؤسسة المالية اإلسالمية  إن -1

                                                                 

 .332ال توى والرقاية الشرعية صحميش: هيئات  (1)
 .11ص اإلسررررالمية المصرررارل فرري الداخلية الشرعية الرقراية أساليب تطويرعيسى:  (2)
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تحسين األدا   م نحو؛ مما يوجههوعامليها المؤسسة ةإدار معاني الحالل والحرام في  هن 
 والحرص على االلتزام يميادئ الشريعة وقيمها في العمل.

 وفق المعامالت تطييقكي ية  اتإجرا  على سةالمؤس في العاملين وتأهيل تدريب -2
لدى أشخاص للسلوك اإلجرائي يساهم في ينا  أو تعزيز األيعاد الشرعية  الشرعية الضوايط
يتعليمات اإلدارة في المؤسسة فضاًل عن  في االلتزاموسجية ؛ مما يجعل  لك خلقًا العاملين

 تعليمات هيئة الرقاية الشرعية.

رشاد توعيةإن  -3 يساهم  للمعامالت الشرعية للضوايط مؤسسةال م  والمتعاملين العاملين وا 
رعاية يوجه السلوك نحو الجد واالجتهاد في فلديهم في غرا الوازل الديني والحارا اإليماني 

تقان العمل مما يعزز ميدأ الش افية  ؛الصدق واألمانة، فضاًل عن سلوك مصلحة المؤسسة وا 
 والمحاسية والرقاية ال اتية.

ة جعمنهج المراييم أعمال المؤسسة يجعل تقجعة و عية يمراالرقاية الشر قيام هيئة إن  -4
سلوكًا معتادًا في المؤسسة ال تقوم يه هيئة الرقاية الشرعية فقط، يل يح ز سائر اإلدارات والتقييم 

 في المؤسسة على اتياعه.

يدف  ، لتزام المؤسسة يأحكام الشريعة اإلسالميةامدى ية لالرقاية الشرع مراقية هيئةإن  -7
، يل يوجد لديها مراقية  اتية أثنا  ممارستها لعملها فتاواها وقراراتها تطييق إلى المؤسسة ةإدار 

  لك.توجهها نحو 

لى الجمعية العمومية قيام هيئة الرقاية الشرعية يرف  التقارير إلى اإلدارة العلياإن  -6 ، وا 
نشاط اقتصادي، العمل الدؤوب والمثايرة للحصول على أفضل  إلى للمساهمين يدف  إدارة المؤسسة

المرفوعة التقارير  فقد يكون من ياب الحرص أن تكونفصن لم يكن  لك من ياب الداف  الديني، 
 ق نجاح المؤسسة.وهو ما يحق ؛يجاييةإ

المراقب الشرعي الداخلي لمدى التزام المؤسسة ال ي يقوم يه تدقيق الو تحقق الإن  -5
وم وعامليها يأحكام الشريعة ويتطييق اإلجرا ات العملية وفق الضوايط الشرعية يعزز م ه

 .على تقيل  لك كسلوك داخل المؤسسة والعاملين د اإلدارة، يل يساعالمحاسية والش افية

، يل زيز الحوكمة داخل المؤسسةكما هو مالحظ يساهم يصورة كييرة في تع ما سيقكل 
 العمل يميادئها ليا ياعتيارها قواعد ويعطيها اليعد اإليماني؛ فيندف  جمي  مكونات المؤسسة إلى

نما ياعتيارها فيما العالقات  نظمجامدة ت شرعي وسلوك أخالقي يتطليه العمل في  حكميينها، وا 
   .النهوض ياقتصاد األمة فيوينجح النمو ج اإلسالمي  ، وُتح ظ الحقوق؛ فتنجح المؤسسةاإلسالم
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 الخاتمة
 كما يلي: إليها تنهاية ه ا اليحث يمكن إجمال أهم النتائج والتوصيات التي توصلفي  

 :أهم النتائج أواًل:
 الشركة مالك يين العالقات موتنظي لضيط تتي  التي واالجرا ات القواعدهي: الحوكمة   -1

دارتها  كل حقوق وح ظ وال عالية األدا  ك ا ة تحقيق أجل من فيها المصالح وأصحاب وا 
 .األدا  وتقييم الرقاية من وتمكينهم منهم

تضيط وتنظم  ميادئ الشريعة اإلسالمية التيمجمول : هيمن منظور إسالمي حوكمة ال -2
، حقوقالظ وح  يما يحقق ك ا ة األدا ، ويين إدارة المؤسسة مساهمينيين الالعالقات 

 وتسمح للمساهمين يالرقاية وتقييم األدا .

واألمانة وح ظ الحقوق واألموال، والش افية،  القائمة على العدل ميادئ الحوكمةن إ -3
الوازل ها يينادي يها اإلسالم، يل ويمزج ، هي قيم إسالمية وميادئوالمسؤولية وغيرها

 وتردعه عن المعاصي. ،فتدفعه للوفا  ال ي يستشعر يه ال رد مراقية اهلل  الديني

والخيرة  العلمي ن أهمها: التأهلمعضو هيئة الرقاية الشرعية ُتشترط فيه عدة شروط إن  -4
كتمان سر المؤسسة و ظاهر، العدالة وحسن السريرة والو يما يمكنه من ال توى،  العملية

 وطرق عملها.

: االستقاللية والحياد، أهمها تشكيل هيئات الرقاية الشرعية قائمة على أساقواعد  -7
 ، والتكامل يين المراقب الشرعي والهيئة الشرعية.االجتهاد الجماعي، إلزامية ال توى

 وجود هيئة الرقاية الشرعية في مؤسسة مالية يساهم يدرجة كييرة في تعزيز ميادئإن  -6
 غيرها.، والمسؤولية والش افية والمحاسية و لمالحوكمة القائمة على: إتقان الع

 التوصيات:أهم  ثانيًا:
 أنيجب  الشرعية الرقاية هيئة ألعضا  يارهاعند اخت للمساهمين العمومية الجمعية -1

 في كل عضو. المطلوية الشروط تحقق تراعي

 القائمة العالقة وضيط الشرعية، الرقاية هيئات تشكيل وقواعد لطرق تنظيمية لوائح وض  -2
 .المؤسسة إدارات ويين يينها

 التدقيق مجال في للعمل تنهض أن تستطي  التي الكوادر لتخريج تدريب مراكز إنشا  -3
 . الشرعية والمراقية

 عقد على المختل ة الجامعات يف والتجارة االقتصاد وكليات الشريعة كليات يين التعاون -4
 .الشرعية والرقاية االستثمار وطرق اإلسالمي االقتصاد مجال في المتخصصة الدورات
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -1
أيو محمد عيد الرحمن ين محمد ين إدريا ين المن ر التميمي،  اين أيي حاتم: -2

المحقق: ، ت سير القرآن العظيم الين أيي حاتم ،هر(325: تالحنظلي، الرازي اين أيي حاتم )
المملكة  -الناشر: مكتية نزار مصط ى الياز ، هر1411 -الثالثة الطيعة: ، أسعد محمد الطيب
 .العريية السعودية

عثمان ين عيد الرحمن، أيو عمرو، تقي الدين المعرول ياين الصالح  اين الصالح: -3
 -الطيعة: الثانية ، المحقق: د. موفق عيد اهلل عيد القادر، أدب الم تي والمست تي، هر(643: ت)

 .المدينة المنورة -كتية العلوم والحكم الناشر: م، م2002-هر1423
تقي الدين أيو اليقا  محمد ين أحمد ين عيد العزيز ين علي ال توحي  اين النجار: -4

المحقق: ، كب المنيرشرح الكو ، مختصر التحرير هر(152: تالمعرول ياين النجار الحنيلي )
 .الناشر: مكتية العييكان، م1115 -هر 1411ة: الطيعة الثانية الطيع، محمد الزحيلي ونزيه حماد

محمد ين حيان ين أحمد ين حيان ين معا  ين َمْعيَد، التميمي، أيو حاتم، اين حيان:  -7
ترتيب: األمير عال  ، اإلحسان في تقريب صحيح اين حيان، هر(374: تالدارمي، الُيستي )

، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، هر(531: تن علي ين يليان ال ارسي )الدي
 .الناشر: مؤسسة الرسالة، ييروت، م1111 -هر 1401الطيعة: األولى، 

هر(، شرح رياض 1421اين عثيمين: محمد ين صالح ين محمد العثيمين )ت:  -6
 ه، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض.1426الصالحين، الطيعة: 

لدين اين منظور األنصاري محمد ين مكرم ين على، أيو ال ضل، جمال ااين منظور:  -5
شر: دار صادر النا، هر1414 -الطيعة: الثالثة ، لسان العرب، هر(511: ت) ياإلفريق يالروي ع

 .ييروت –
مالك ، هر(501: تأحمد ين إيراهيم ين الزيير الثق ي الغرناطي، أيو جع ر )أيو جع ر:  -1

وض  حواشيه: ، التأويل القاط  ي وي اإللحاد والتعطيل في توجيه المتشايه الل ظ من آي التنزيل
 .لينان –الناشر: دار الكتب العلمية، ييروت ، عيد الغني محمد علي ال اسي

أيو داود سليمان ين األشعث ين إسحاق ين يشير ين شداد ين عمرو األزدي أيو داود:  -1
ِجْستاني ) ََ الناشر: د، محقق: محمد محيي الدين عيد الحميال، سنن أيي داود، هر(257: تالاِّ

 .ييروت –المكتية العصرية، صيدا 
الجام  المسند الصحيح ، : محمد ين إسماعيل أيو عيداهلل اليخاري الجع ياليخاري  -10

المحقق: محمد زهير ين ، وسننه وأيامه = صحيح اليخاري المختصر من أمور رسول اهلل 
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السلطانية  الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن، هر1422الطيعة: األولى، ، ناصر الناصر
 .محمد فؤاد عيد الياقي( رقيميصضافة ت
الينك األهلي المصري، أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة  -11

 .2003الشركات. النشرة االقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادا والخمسون، 
اليهالل: عيد اهلل ين فريح اليهالل، الرقاية الشرعية في الينوك السعودية _  يحث   -12

الشرعية _ المعهد لعالي للقضا  _ الرياض _  تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير _ قسم السياسة
 هر.1423-1424
يورقية: شوقي، الحوكمة في المصارل اإلسالمية، يحث منشور على الشيكة العنكيوتية   -13

 http://www.kantakji.com/fiqh/files/companies/yu1.pdf على الرايط:

لكشل والييان ا، هر(425: تأحمد ين محمد ين إيراهيم الثعليي، أيو إسحاق )الثعليي:   -14
مراجعة وتدقيق: األستا  نظير ، تحقيق: اإلمام أيي محمد ين عاشور، عن ت سير القرآن

 .لينان –دار إحيا  التراث العريي، ييروت الناشر:، م2002-هر1422الطيعة: األولى ، الساعدي
دور الرقاية الشرعية في ضيط أعمال الينوك  حميد: الدكتور أحمد ين عيداهلل ين حميد،  -17

قه اإلسالمي في دورته التاسعة ، يحث مقدم لمجم  ال أهميتها شروطها طريقة عملها اإلسالمية
 اإلمارات العريية المتحدة.دولة  –عشرة في إمارة الشارقة 

في المصارل  ال توى والرقاية الشرعيةهيئات  الدكتور هيد الحق حميشحميش:   -16
مؤتمر المؤسسات المالية اإلسالمية معالم الواق  وآفاق المستقيل _ كلية الشريعة ، اإلسالمية

 م.2007مايو  15-17والقانون _ جامعة اإلمارات _ 
حوكمة المؤسسات اإلسالمية ... هل طيقت؟ مقال منشور على موق  رقاية   -17

 لالستشارات المالية اإلسالمية على الشيكة العنكيوتية على الرايط:

.raqaba.co.uk/search/node/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9http://www 

أيو يكر محمد ين جع ر ين محمد ين سهل ين شاكر الخرائطي السامري  الخرائطي:  -11
الطيعة: الثانية، ، تحقيق: حمدي الدمرداش، اعتالل القلوب للخرائطي ،ر(ه325: ت)

 .الرياض-الناشر: نزار مصط ى الياز، مكة المكرمة، م2000هر1421
، معهد 21الخضيري: محسن أحمد الخضيري، اإلدارة في اإلسالم، وقائ  ندوة رق  -11

 .1110السعودية،  –ك اإلسالمي للتنمية، جدة اليحوث والتدريب، الين
لشريعة والمنهج، الزحيلي: د وهية ين مصط ى الزحيلي، الت سير المنير في العقيدة وا  -20

 دمشق. –هر، الناشر: دار ال كر المعاصر 1411الطيعة : الثانية ، 
لكشال ا، هر(731: ت)محمود ين عمرو ين أحمد، الزمخشريالقاسم أيو  الزمخشري:  -21

 .ييروت –الناشر: دار الكتاب العريي، هر1405-الطيعة: الثالثة، عن حقائق غوامض التنزيل

http://www.kantakji.com/fiqh/files/companies/yu1.pdf
http://www.raqaba.co.uk/search/node/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
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تقي الدين أيو الحسن علي ين عيد الكافي ين علي ين تمام ين حامد ين  السيكي:  -22
هاج ))منهاج الوصول إليهاج في شرح المنا، يحيي السيكي وولدا تاج الدين أيو نصر عيد الوهاب

، م1117 -هر 1416عام النشر: ، هر((517سنه  تإلي علم األصول للقاضي الييضاوي 
 .ييروت –الناشر: دار الكتب العلمية 

السرطاوي: محمود علي السرطاوي، حوكمة هيئات الرقاية الشرعية في المؤسسات   -23
المالية، دراسة مقدمة إلى ندوة "الهيئات الشرعية يين المركزية والتيعية" التي نظمتها شركة دراية 

، في 2012آ ار  21/22ه، 1433لثاني ريي  ا 21/21لالستشارات المالية اإلسالمية يتاريخ 
 المملكة األردنية الهاشمية. -عمان
قواعد والممارسات ال ضلى لحوكمة المصارل في سلطة النقد ال لسطينية: دليل ال  -24

 .شارل المناصرة –شارل نايلا، غزة  –م، رام اهلل 2001فلسطين، الطيعة األولى 
سليمان: محمد، حوكمة الشركات ومعالجة ال ساد المالي واإلداري )دراسة مقارنة(، الدار   -27

 .2006الجامعية، اإلسكندرية، 
أيو عيد اهلل محمد ين إدريا ين العياا ين عثمان ين شاف  ين عيد المطلب الشافعي:   -26

جم  وتحقيق ،  سير اإلمام الشافعيت، هر(204: تين عيد منال المطليي القرشي المكي )
، م2006 - ه1425الطيعة األولى: ، ودراسة: د. أحمد ين مصط ى ال رَّان )رسالة دكتوراا(

 .المملكة العريية السعودية -الناشر: دار التدمرية 
ضوايطها  الرقاية الشرعية على المصارل، د. يوسل ين عيد اهلل الشييليالشييلي:   -25

قه اإلسالمي في دورته التاسعة يحث مقدم لمجم  ال ، ودورها في ضيط عمل المصارلوأحكامها 
 اإلمارات العريية المتحدة.دولة  –عشرة في إمارة الشارقة 

: تمحمد ين جرير ين يزيد ين كثير ين غالب اآلملي، أيو جع ر الطيري )الطيري:   -21
تحقيق: الدكتور عيد اهلل ين عيد ، ت سير الطيري = جام  الييان عن تأويل آي القرآن، هر(310

جر الدكتور عيد السند يالتعاون م  مركز اليحوث والدراسات اإلسالمية يدار ه المحسن التركي
الناشر: دار هجر للطياعة والنشر والتوزي  ، م2001 -هر 1422الطيعة: األولى، ، حسن يمامة
 .واإلعالن
عمر: الدكتور محمد عيدالحليم عمر، محاضرة الجوانب المحاسيية للحوكمة، دورة   -21

 .21/2001_27مي، حوكمة الشركات، جامعة األزهر، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسال
معجم ، هر( يمساعدة فريق عمل1424: تد أحمد مختار عيد الحميد عمر )عمر:   -30
 .عالم الكتب الناشر:، م2001 -هر 1421األولى،  الطيعة:، ريية المعاصرةاللغة الع
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عيسى: موسى آدم عيسى، تطوير أساليب الرقراية الشرعية الداخلية فرري المصرررارل   -31
 اإلسررررالمية.

فارا: طه محمد فارا، ضوايط وآليات اختيار أعضا  هيئات ال توى والرقاية الشرعية   -32
في المؤسسات المالية، يحث مقدم إلى مؤتمر المصارل اإلسالمية يين الواق  والمأمول، دائرة 

 م.2001يونيو  3-مايو  31الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري يديي، 
: تعلي ين )سلطان( محمد، أيو الحسن نور الدين المال الهروي القاري ) ري:القا  -33
الناشر: ، م2002 -هر 1422الطيعة: األولى، ، مرقاة الم اتيح شرح مشكاة المصاييح ،هر(1014

 .لينان –دار ال كر، ييروت 
أيو الحسن علي ين محمد ين محمد ين حييب اليصري اليغدادي، الشهير  الماوردي:  -34

المحقق: السيد اين عيد المقصود ،  سير الماوردي = النكت والعيونت، هر(470: تيالماوردي )
 .لينان –ييروت  -الناشر: دار الكتب العلمية ، عيد الرحيم ين

 OECD Principles andميادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،   -35
annotations on Corporate Governance Arabic translation نشرة منشورة على ،
وتية على الرايط: موق  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على الشيكة العنكي

ategovernance.htmhttp://www.oecd.org/daf/ca/oecdprinciplesofcorpor 

مجلا الخدمات المالية االسالمية: الميادئ اإلرشادية لضوايط إدارة المؤسسات التي   -36
 .2006تقتصر على تقديم خدمات مالية اسالمية، إصدار ديسمير 

مجلا مجم  ال قه اإلسالمي الدولي المنيثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي: قرار   -35
( الصادر عن دورته التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة )دولة اإلمارات العريية 11/3)155

 م.2001نيسان )إيريل(  30 - 26هر، الموافق 1430جمادى األولى  7إلى  1المتحدة( من 
: دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات CIPEمركز المشروعات الدولية الخاصة  -31

 .2006كتويريمصر، أ
لمسند الصحيح ، اهر(261: تمسلم ين الحجاج أيو الحسن القشيري النيسايوري )مسلم:   -31

ر إحيا  الناشر: دا، المحقق: محمد فؤاد عيد الياقي، المختصر ينقل العدل عن العدل إلى 
 .ييروت –التراث العريي 

مشعل: د. عيد الياري مشعل، الهيئات الشرعية وتدريب الكوادر )رؤية إشرافية(، دراسة   -40
مقدمة إلى ندوة الهيئات الشرعية يين المركزية والتيعية، والتي عقدتها شركة دراية لالستشارات 

م، عمان المملكة 2012آ ار  21/22ه، 1433ريي  الثاني  21/21المالية اإلسالمية يتاريخ 
 ردنية الهاشمية.األ

http://www.oecd.org/daf/ca/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm
http://www.oecd.org/daf/ca/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm
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المناوي: زين الدين محمد المدعو يعيد الرؤول ين تاج العارفين ين علي ين زين   -41
هر(، فيض القدير شرح الجام  الصغير، 1031العايدين الحدادي ثم المناوي القاهري )ت: 

 مصر. –التجارية الكيرى  ، الناشر: المكتية1376الطيعة: األولى،
ن هالل التميمي، الموصلي: أيو يعلى أحمد ين علي ين المثُنى ين يحيى ين عيسى ي  -42

 – 1404هر(، مسند أيي يعلى، المحقق: حسين سليم أسد، الطيعة: األولى، 305الموصلي )ت: 
 دمشق. –، الناشر: دار المأمون للتراث 1114
، هر(510: تالنس ي: أيو اليركات عيد اهلل ين أحمد ين محمود حافظ الدين النس ي )  -43

مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، حققه وخرج أحاديثه: يوسل علي يديوي، راجعه وقدم له: محيي 
 م، الناشر: دار الكلم الطيب، ييروت.1111-هر1411مستو، الطيعة: األولى، الدين ديب

آداب ال توى ، هر(656: تأيو زكريا محيي الدين يحيى ين شرل النووي )النووي:   -44
الناشر: دار  ه،1401الطيعة: األولى، ، المحقق: يسام عيد الوهاب الجايي، والم تي والمست تي

 .دمشق –ال كر 
المنهاج شرح ، هر(656: تأيو زكريا محيي الدين يحيى ين شرل النووي )النووي:   -47

 .يروتي –الناشر: دار إحيا  التراث العريي ه،1312الطيعة: الثانية،، صحيح مسلم
هر(، 105الهيثمي: أيو الحسن نور الدين علي ين أيي يكر ين سليمان الهيثمي )ت:   -46

تحقيق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب المقصد العلي في زوائد أيي يعلى الموصلي، 
 لينان. –العلمية، ييروت 

هيئة المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية: معايير المحاسية والمراجعة   -45
 .2000والضوايط، اليحرين،

 أيو الحسن علي ين أحمد ين محمد ين علي الواحدي، النيسايوري، الشافعيالواحدي:   -41
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عيد الموجود، ، الوسيط في ت سير القرآن المجيد، (هر461: ت)

الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عيد الغني الجمل، الدكتور 
الطيعة: األولى، ، قدمه وقرظه: األستا  الدكتور عيد الحي ال رماوي، عيد الرحمن عويا

 .لينان –الناشر: دار الكتب العلمية، ييروت ، م1114 -هر 1417
وهية: حوكمة المصارل والمؤسسات المالية اإلسالمية مقال منشور في مجلة   -41

 ية على الرايط:المستثمرون على الشيكة العنكيوت
http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid=657 

يوسل: محمد حسن يوسل، محددات الحوكمة ومعاييرها م  إشارة خاصة لنمط تطييقها  -70
 .2005في مصر، ورقة صادرة عن ينك االستثمار القومي، يونيه 
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