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أ .العنوان

بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقديم :
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،فقد كان مشروع توثيق جتربة السودان يف
جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية غاية تبدو بعيدة املنال ،كثرية الطالب،
باعتبار أن السودان من البالد القليلة اليت أقدمت بتوكل عظيم وجرأة نادرة على
تطبيق النظام املصريف اإلسالمي على حنو شامل .وأصاب يف جتربته هذه كثرياً من
التوفيق والنجاح وريادة االبتكار.
دفع هذا النجاح املؤسسات اإلسالمية والبنوك املركزية واملؤسسات العاملية
إىل السعي للتعرف على هذه التجربة ،والكتابة عنها ،والتعريف بها ،واإلشادة مبا
اشتملت عليه من مميزات وإضافات كبرية للصناعة املصرفية العاملية.
تقديراً لكل هذا االهتمام ووفاء هلذه التجربة عقدنا العزم على توثيقها وحتليلها
وضبطها بإحكام وتقدميها هدية لكل الناس .وعهدنا إىل زمرة من أهل االختصاص
للعكوف على إعداد مسودات هذا املشروع املشتمل على ستة خمططات هي :
 .1خمطط الوثائق  -اليت أسست بها هذه التجربة وغذتها بالتعديل واالستدراك
والتطوير.
 .2خمطط الرقابة الشرعية  -باعتبار أن الشريعة هي معتمد هذه التجربة .
 .3خمطط اجلهاز املصريف  -باعتبارها األجهزة اليت تضطلع بالنشاط املصريف .
 .4خمطط املؤسسات املالية املساعدة  -باعتبارها األجهزة اليت تضطلع بالنشاط
املصريف.
 .5خمطط الرقابة واإلشراف املصريف  -باعتبارها أهم وظائف املصرف املركزي .
 .6خمطط السياسة النقدية  -باعتبارها أهم وظائف املصرف املركزي .
ولقد كانت الفرق اليت عهد هلا بأداء هذا العمل عند حسن الظن بها .وعلى الرغم
من أنها أخذت ثالث سنوات  -بسبب عدم تفرغهم ألداء هذه املهمة  -إال أنهم قدموا
دراسات حازت على رضا املقومني.
وضعت اللجنة العليا املشرفة على هذا العمل منهجية علمية جيدة إلعداد هذه
املخططات ،ومراجعتها ،والتزمت بها التزاماً دقيقاً يف مراجعة الدراسات .جتدون هذه

املنهجية يف مقدمات هذه املخططات .ويقيين أن ذلك لن يغنينا من أن نطلب من القراء
والدارسني أن يوافونا مبالحظاتهم واستدراكاتهم وتصويباتهم حتى نضمها يف الطبعة
املنقحة جبهودكم.
هاحنن ندفع بالنسخة األوىل باللغة العربية وحدها ،ونأمل أن نتمكن من القيام
منفردين أو مع البنك اإلسالمي للتنمية برتمجة هذا العمل إىل اللغات اإلجنليزية
والفرنسية ثم إىل غريهما إن تيسر.
نرجو أن يكون توثيق التجربة وعرضها يف مستوى االهتمام والتقدير الذي
حظيت به إقليمياً وعاملياً .وما كان هلذه التجربة أن تبلغ ما بلغته لوال توفيق اهلل تعاىل
وتسديده .وتضافر جهود البنك املركزي مع املصارف العاملة يف السودان ،وجهود
املؤسسات اإلسالمية كهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وجملس
اخلدمات املالية اإلسالمية ،ورعاية الدولة يف مجهورية السودان هلذا العمل ومراقبة
أهل السودان هلذا النشاط.
جزى اهلل اجلميع خري اجلزاء ووفقهم ملواصلة املسرية.
واهلل ولي التوفيق والسداد .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

د .صابر حممد حسن
حمافظ
بنك السودان املركزي
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تعليق بروفيسور الصديق الضرير



احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى سائر األنبياء
واملرسلني  ،وبعد …
فقد طلب مين الدكتور أمحد علي عبد اهلل  -األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية بصفته رئيس جلنة إعداد خمطط هيئات الرقابة الشرعية،
املنبثقة عن جلنة توثيق جتربة السودان يف جمال البنوك اإلسالمية ،مراجعة املخطط الذي
يتكون من -:
 .1الفتاوى الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
للفرتة 1413هـ 1992 -م حتى 1424هـ 2003 -م وهي تشتمل على ثالثة كتب.
 .2كتاب عن املراشد الفقهية.
 .3كتاب عن نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية.
وقد اطلعت على هذا املخطط بكامله ،حيث قرأته مبفردي ،ودونت مالحظاتي عليه،
من حيث املوضوع واللغة والطباعة ،ثم جلست مع جلنة  -مكونة من عدد من املراجعني-
للمناقشة والتداول حول مالحظاتي مع مالحظات كل عضو من أعضائها ،خالل الفرتة من
 2005/6/28إىل  2005/8/17يف ( )15اجتماع.
واعتمد من التعديالت ما مت االتفاق عليه بني أعضاء اللجنة ،وبذلك اعتمدت نسخة موحدة
متفق عليها.
لقد غطت الكتب الثالثة األوىل  -اليت جاءت يف أكثر من  600صفحة  -كل الفتاوى الصادرة
عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية يف الفرتة من - 1413
1424هـ 2003 - 1992 ،م .وكان منهج اللجنة يف اجلمع والرتتيب جيداً ،حيث التزمت
بكتابة نص الفتوى ثم املالحق املتصلة بها ،وأهم ما يعتمد عليه إليصال املعلومة كاملة إىل
القارئ ،تسهيالً الستيعابها مع ربطها بسببها ومعتمدها.
 رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وأحد املراجعني.
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية



وغطى كتاب املراشد الفقهية الذي جاء يف  153صفحة مخس صيغ هي  :بيع املراحبة لآلمر
بالشراء والسلم واالستصناع واملضاربة واملشاركة ونص يف كل صيغة على :
 األحكام الفقهية إجراءات الدراسة والتصديق الضوابط احملاسبية املعايري احملاسبيةعلماً بأن هذه الصيغ املذكورة من أهم صيغ التمويل اإلسالمي حسب التجربة العملية.
أما الكتاب اخلامس (نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية) فقد جاء يف  122صفحة،
وتناول نشأة وتطور اهليئات للمصارف ذات النشأة اإلسالمية من جانب ،وذات النشأة
التقليدية من جانب آخر ،عالوة على البنوك اليت نشأت بعد إسالم اجلهاز املصريف ،ثم ختم
بتقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية.
وبصفيت حمكماً يف هذا املخطط فإني أرى أن اللجنة قد بذلت جهداً مقدراً يف مجع املادة
وتصنيفها ومراجعة نصوصها وطباعتها وهو جهد علمي ممتاز ،وقد غطى نشاط اهليئة منذ
نشأتها يف 1413هـ 1992 -م ألكثر من عشر سنوات ،فدون فتواها مبسبباتها وأثبت
مراشدها ،وأ ّرخ لنشأة هيئات الرقابة الشرعية وتطورها ،وهو كاف ملن اطلع عليه واستوعبه
الشتماله على جل (إن مل نقل كل) مستجدات العمل املصريف وما عليه العمل يف السودان مما
جيعل منه مادة علمية وعملية مفيدة.
عليه أوصي بطبعه ونشره لتعم الفائدة الناس عامة واملصرفيني على وجه اخلصوص داخل
السودان وخارجه.
واهلل ويل التوفيق

الربوفيسور  /الصديق حممد األمني الضرير
أستاذ كرسي الشريعة اإلسالمية  -جامعة اخلرطوم
رجب 1426هـ  -أغسطس 2005م



نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية
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تعليق الدكتور عبد اهلل الزبري
على خمطط هيئات الرقابة الشرعية
احلمد هلل رب العاملني … والصالة والسالم على رسول اهلل األمني  ،وعلى سائر املرسلني
أما بعد :
فت من قبل األمانة العامة للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات
فقد ُكلّ ُ
املالية بالتحكيم واملراجعة والتصحيح ملخطط هيئات الرقابة الشرعية املعد من قبل جلنة
تكونت من ثلة فاضلة ازدادت فضالً بعلمهم وفقههم .وهذا هو تقريري -:
أوالً  :توصيف املخطط املعد -:
إن مجلة املخطط اخلاص بهيئات الرقابة الشرعية مخسة أجزاء ،خصصت اللجنة ثالثة
منها للفتاوى الصادرة من اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف الفرتة من  1992إىل عام 2003م.
وجعلت الكتاب الرابع يف املراشد الفقهية الصادرة من اهليئة العليا للرقابة الشرعية ،بينما كان
الكتاب اخلامس خاصاً بتقويم تطور هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك اإلسالمية.
ثانياً  :تقدير اجلهد البحثي والعلمي للمخطط -:
مبا أننا قرأنا الكتب اخلمسة ملخطط هيئات الرقابة الشرعية قراءة املدقق املصحح الناظر بعني
البحث والتفتيش للمالحظات ،فإنين أستطيع القول باطمئنان :يظهر أن ما بُذل من جهد
علمي وحبثي من أعضاء اللجنة إلعداد وإجناز هذا املشروع العلمي النافع كان كبرياً (واملشروع
يستحقه) وذلك من حيث :
ِ .1ع َظم املادة العلمية اجملموعة «التارخيية والفقهية واإلجرائية والتوثيقية».
 .2تصنيف املستندات والطلبات والفتاوى والبحوث وغريها حبيث يوضع ٌ
كل فيما يليه
من املوضوعات والقضايا.
 .3تتبع األخبار املتعلقة بهيئات الرقابة الشرعية من الندوات واملؤمترات واملشاركات
وحصرها.
 .4ترتيب الفتاوى الصادرة من اهليئة العليا للرقابة وتنسيقها ومراجعتها وترقيمها حبسب
الرتتيب الزمين لصدورها.


 عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي واملؤسسات وأحد املراجعني.
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية



 .5توثيق النصوص الشرعية والقواعد الفقهية والنقول وعزوها إىل مصادرها وختريج
األحاديث منها وحنو ذلك.
 .6تكوين الرأي وبذله يف تقويم هيئات الرقابة الشرعية وتتبع تطورها .وغري ذلك مما
يعكس حبق عظم ما بذل من جهد إلعداد هذا العمل العظيم جزاهم اهلل عنا خري اجلزاء.
ثالثاً  :تقويم األداء -:
 /1من جهة املنهج :
إن املنهج الذي اتبعته اللجنة املعدّة للمخطط كان هو املنهج األليق بغرض هذا املخطط ،إذ أن
غرض املخطط واقع ضمن مشروع توثيق جتربة السودان يف جمال املصارف اإلسالمية ،فكان
املنهج املتبع هو املنهج التوثيقي اجلامع لكل ما ميكن وجيوز ويستحق توثيقه ونشره مبا حيمل
من علم أو خرب أو جتربة أو أسلوب التعامل مع ذلك.
 /2من جهة التوثيق البحثي :
يظهر حرص األخوة املعدَين هلذا املخطط على السلوك البحثي يف إعدادهم للمخطط ،حيث
جند يف مواطن كثرية القيام باإلحاالت ،والعزو ،واالهتمام باحلاشية ،مما حيمد هلم ذلك.
 /3من جهة التعامل مع النصوص الشرعية :
ما ورد يف جملدات املخطط اخلمسة من النصوص الشرعية  -قرآناً وحديثاً  -كان قليالً
بالنسبة إىل حجم املخطط ،غري أنه ما قابل احلاجة ،وقد استكملنا معهم خدمتها بالتوثيق
والعزو إىل خمرجيها والتخريج من مظانها.
 /4من جهة اللغة والتعبري والصياغة :
لقد اتسم املخطط بسالمة اللغة وحسن التعبري والصيغة ،إذ كانت املالحظات التعبريية
واللغوية  -حنوية وصرفية  -والطباعية واإلمالئية نادرة وقليلة بالقياس إىل عظم حجم
املخطط ،وهذا يدل على اجلهد الذي توفر لدى اللجنة إلتقان األداء ،ومدى اهلمة يف إخراج
العمل على أفضل ما ميكن .جزاهم اهلل خرياً .على أنها مجيعاً قد استكملت مراجعتها
وتصحيحها وضبطها حبمد اهلل تعاىل.
رابعاً  :مالحظات ومقرتحات -:
لدي بعض املالحظات واملقرتحات القليلة اليت متثل وجهة نظر أرجو اعتباراها عند إخراج
هذا املخطط العظيم :


نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية

 .1املالحظ يف أجزاء الفتاوى الثالثة أن الفتوى غالباً تأتي بعد ذكر املداوالت والبحوث
واملناقشات وطلبات االستفتاء والشكاوى وحنو ذلك بتفاصيلها ،وهذا يطيل القراءة ويشغل
الباحث عن حكم املسائل واألقضية اجملابة ،والشك أن أكثر الباحثني عن األحكام واحملتاجني
للفتاوى لن يقفوا عند هذه البيانات واملعلومات إال قليالً ،وهلذا لو اقتصرت املعلومات املصاحبة
لالستفتاء و ُركز على الفتاوى وأُظهرت بقوة لكانت الفائدة أكثر ،ثم حتقيقاً ملقتضى التوثيق
تجُ عل املعلومات املصاحبة لالستفتاء مالحق يف آخر كل جمموعة سنوية من الفتاوى.
 .2أرى حذف األمساء الواردة يف الشكاوى والردود واإلجابات والفتاوى ،إال ما كان من جهة
رمسية يعكس اشتغال الدولة ودعمها للتأصيل وإسالم احلياة عامة واجلهاز املصريف خاصة،
وميكن الرمز عليها باحلروف ،إذ ال فائدة من إثباتها ،وقد يكون ذكرها غري حسن إذا نشرت
هذه الكتب ،ومطلوب التوثيق حمقق بدون ذكرها.
 .3لقيام العذر اآلن ملنهج التوثيق للفتاوى باملخطط (امللحظ « ، )»1نرجو أن تتاح فرصة
أخرى عاجلة يف القريب لنشر الفتاوى الصادرة من اهليئة العليا للرقابة الشرعية مع جتريدها
من املستندات واملكاتبات والشكاوى املصاحبة وباختصار االستفتاء ،وترتيبها موضوعياً ال
زمنياً.
تعجل األمانة العامة
 .4هذا العمل اجلليل واجملهود الطيب يستحق أن ينشر ،وجيب أن ّ
للهيئة العليا للرقابة الشرعية باجلمع والرتتيب والتصنيف والتوثيق واإلخراج خاصة ألعمال
اهليئة وما فيها من اجملهودات العلمية واخلربات ومناهج النظر واالستنباط وتقرير األحكام
فيصدر يف آخر كل عام كتاب مستبني جامع جملهود كل عام.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات …
وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم …
د .عبد اهلل الزبري عبد الرمحن
مدير مركز البحوث
جامعة القرآن الكريم
أم درمان  -السودان
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تعليق  الشيخ  /الدكتور عبد الستار أبو غدة
رئيس اهليئة الشرعية املوحدة جملموعة الربكة املصرفية
وعضو جممع الفقه اإلسالمي الدولي جبدة
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعني .أبدأ أوالً بالتنويه بهذا اجلهد املربور واملأجور إن شاء اهلل  .هذه سابقة
حسنة ،وسنة طيبة ،هلذا البلد أجرها وأجر من يعمل بها يف املستقبل .
إن الصحوة اإلسالمية اليت شهدها العامل اإلسالمي كان من أهم مكاسبها البنوك اإلسالمية
ألنها ترمجة عملية لفقه املعامالت الذي طغت عليه القوانني الوضعية وكان أيضاً يف هذه
البنوك تطهري للكسب وصوالً إىل احلالل الذي هو عبادة  ،فالدين املعاملة والبنوك اإلسالمية
هلا فلسفتها ووظائفها وخصائصها وهذه الفلسفة اخلاصة اليت تتميز بها تقوم علي اقتصاد
املشاركة ،وعلى فقه املعامالت ،بعيداً عن الربا واحملرمات يف التعامل املالي  .وكان البد هلا
من مؤسسات  .ومن أهم مؤسساتها يف تطبيق ذلك وحتقيقه هيئات الرقابة الشرعية  .ولكن
ظهرت هناك ثغرة وهي أن معطيات وخمرجات الرقابة الشرعية بدأت ختتلف حتى يف البلد
الواحد وكان هذا حمل نقد من كثري من األوساط باإلضافة إلي أنهم كانوا يتساءلون عن  :ما
هي املرجعية للعمل املصريف اإلسالمي؟ وقد مت بعون اهلل من خالل املؤسسات املساعدة الداعمة
للعمل املصريف اإلسالمي ( مثل  :هيئة احملاسبة من خالل جملسيها جملس احملاسبة ،
وجملس املعايري الشرعية ) أن مجعت أدبيات العمل املصريف اإلسالمي الذي يتناول صيغ
االستثمار والتمويل والقضايا املصرفية الشائكة اليت كان يقع فيها اخلالف .
ولكن بقى وجود آلية للتنسيق بني هيئات الرقابة الشرعية يف البلد الواحد ،وال نقول توحيد
معطياتها  ،ألن هذا اخلالف يعترب ثروة فقهية  ،وكما أن املذاهب الفقهية ثروة فكذلك ما
يتمخض عن أعمال هيئات الرقابة الشرعية يعترب ثروة حيتاج إليها يف البيئات املختلفة ،ويف
األزمنة املتعددة  ،ولكن البد من التنسيق ،والبد من املتابعة والرقابة  .وهذا هو الدور الذي
تقوم به اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية يف السودان  .كان
ذلك أمنية نودي بها كثرياً يف املؤمترات والندوات  ،واحلمد هلل كان السبق والريادة هلذا البلد
 مجموع من عدة تعليقات شفوية للشيخ الدكتور أبو غدة إبان مشاركته فى ورشة العمل التي عقدت ملناقشة توثيق
جتربة السودان في مجال املصارف و املؤسسات املالية اإلسالمية باخلرطوم في  6و  7مارس 2006م.



نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية

الكريم  .وإن توثيق هذه التجربة يشجع األوساط األخرى على اكتسابها واقتباسها  ،فاحلكمة
ضالة املؤمن ومن سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة .
وقد لفت نظري الدور الذي تقوم به اهليئة العليا للرقابة الشرعية بالنسبة لبنك السودان
املركزي  ،فهي تقوم بدور رقابي شرعي على هذا البنك مع أنه جهة رقابية  .وهذا الدور الذي
تقوم به اهليئة العليا يف السودان مل جنده يف هيئات شرعية أخرى موجودة يف إطار البنوك
املركزية األخرى  .ولألمانة هذه مبادرة طيبة إن شاء اهلل ستكون أمثولة للبالد األخرى اليت
حتول أعمال البنوك كلها إىل أعمال إسالمية فتحتاج إىل أن يقوم البنك املركزي بالدور الذي
يقوم به البنك املركزي يف السودان يف عالقته باهليئة العليا للرقابة الشرعية ،فالبنك املركزي
يراقب اجلهاز املصريف من ناحية شرعية ويقوم بدور املمول األخري ويعاقب البنوك بالغرامة
املالية والعقوبات اإلدارية بسبب املخالفات الشرعية وغريها.ولفت نظري يف بعض األجوبة من
اهليئة العليا أنها أرادت أن تنبه البنك املركزي بأن ال يستغل دوره الرقابي إذا كان يتعامل
مع بنك آخر  .وإمنا ينبغي أن تسود أحكام صيغة التعامل بني الطرفني .
من حيث منهجية هذا التوثيق يبدو لي أن املالحظات اليت قدمها الدكتور /عبد اهلل
الزبريحقيقة يف حملها فاملالحق قد تصرف نظر القارئ عن أهمية الفتاوى لذلك ميكن
اختصارها ،أو الرتكيز على املوطن الشاهد منها  ،وليس بالضرورة أن تذكر حبيثياتها
وتوارخيها  .أما األمساء فتطوى ويرمز هلا  .هذه أمور إن شاء اهلل تؤخذ يف االعتبار .
ُصدر لكل فتوى بسطرين أو ثالثة يلخص فيها املبدأ
لكن أريد أن أقول إنه يستحسن أن ي َّ
الشرعي الذي جاءت به الفتوى وهذا الشيء طبقته دار اإلفتاء املصرية حينما نشرت الفتاوى
املصرية  ،وهي فتاوى مطولة يف أسئلتها وأجوبتها .فكان يوضع يف صدر كل فتوى ثالثة أسطر
أو أربعة تلخص املبدأ الشرعي الذي ظهر يف هذه الفتوى ،أو الذي يعترب قضية جوهرية ملن
ال يريد أن يقرأ حيثيات الفتوى .كذلك فإن التزام الرتتيب التارخيي هذا يصلح يف التحضري
ولكن عندما خترج هذه الفتاوى  ،فإن املفضل أن ترتب موضوعياً على صيغ االستثمار ويفصل
ما يتعلق بالبنك املركزي عن البنوك األخرى  ،حتى يربز ويتبني  .وينبغي أن توضع هناك
فهارس تسهل معرفة ما يشتمل عليه الكتاب من فهرس مصطلحات و مداخل حتى يتمكن من
يريد فكرة معينة من الوصول إليها من تلك املداخل املختصرة فالفهارس التحليلية أصبحت
من مزايا هذا العصر سواء يف الكتب اليت حتقق ملخطوطات أو الكتب اليت تؤلف أو يف
املوسوعات.
 أنظر التعليق السابق للدكتور عبد اهلل الزبير .
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية



وأريد أن أنوه إىل بعض األمور اليت تستحق اإلبراز واإلشهار  .منها أن هناك كثرياً من القضايا
ظهرت يف قرارات اجملامع الفقهية ولكنها مل تؤخذ يف االعتبار يف فتاوى اهليئة العليا بسبب
التحفظ الذي نشهده دائماً من بعض أعضاء هذه اهليئة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الضرير
ولكننا جيب أن نستفيد من هذه املفردات فمثالً ضمان الطرف الثالث ُذكر يف الفتاوى أنه
غري مقبول ومل يشر إىل قرار للمجمع يف سندات املضاربة أنه أجاز ضمان الطرف الثالث على
أساس أنه تربع باهلبة من طرف ثالث ليس شريكاً وال مديراً وال مضارباً وال وكيالً  .كذلك
يف معاجلة املطل يف الديون وهي مشكلة تعاني منها املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية
طرحت عدة آراء يف هذه الفتاوى ما بني املنتج أو التسويق أو غريها ومل يشر إىل طريقة وسيطة
أو وسط بني هذه اآلراء وهي إحلاق زيادة (غرامة) ترتتب على املماطل وتصرف يف اخلريات
وال يضمها البنك إىل أصوله وال يتملكها ابتعاداً عن شبهة الربا ،ولكن هذه الغرامة تضغط
على هذا املماطل فال يتسبب يف تعثر ديون البنوك اإلسالمية يف حني أنه يهتم بسداد قروض
البنوك الربوية خشية الفوائد اليت ترتب عليه .وهذا املبدأ مبدأ شرعي مؤصل وقد ظهر يف
املعايري الشرعية يف اجمللس الشرعي الذي ترعاه هيئة احملاسبة يف البحرين وهو مأخوذ من
بعض آراء يف املذهب املالكي فينبغي أن يؤخذ به ألنه حيقق نصف املطلوب كما تعلمون :
العقوبات يف الشريعة اإلسالمية زواجر من ناحية و جوابر من ناحية أخرى  .هذا البنك
الذي ُع ّطلت أمواله يستطيع أن يزجر هذا املماطل وغريه ممن يهملون هذا األمر  ،كذلك هذه
الزيادة اليت تؤخذ تصرف يف اخلريات وال تُضم إىل إيرادات البنك  .وهناك أيضاً يف الفتاوى
عدم منع املطالبة بالتعويض بدون تفصيل بني أن تكون هذه املطالبة عن طريق القضاء واإللزام
أو عن طريق ودي فليس هناك ما مينع من املطالبة الودية هلذا املماطل أو هذا املتأخر يف سداد
ما عليه أن يعوض املتضرر بشكل رضائي وهذا قد أشري إليه يف معيار املدين املماطل الذي صدر
عن اجمللس الشرعي .
هناك أيضاً قضية الدين هل ميكن أن يكون رأمسال للسلم ؟ جاء يف الفتاوى أنه ممنوع
ومل تتم اإلشارة إىل رأي ابن القيم وابن تيمية يف جواز ذلك فواضح أن املنع بسبب خشية
أن يكون يف تسعري السلم ما يقابل هذا الدين فيكون هو من الزيادة على الدين ولكن
إذا كان التسعري يف حدود سعر املثل وكانت هناك رقابة شرعية عليه فليس ما مينع من
أن يكون دين السلم أو دين املضاربة أو غريه من هذه الديون أن تكون رأمسال وال سيما
أننا يف احلسابات اجلارية رغم أننا نعتربها قرضاً إال أننا نقبل أن تكون رأمسال ألنه قرض
 الفتوى 94/8
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حتت الطلب وقابل للسداد يف أي وقت .
كذلك جاء يف بعض هذه الفتاوى يف جمال التأمني أنه ال ميكن خلط أموال املساهمني مع
أموال املشرتكني ألنه ال ميكن حتديد ما خيص كل مال من الربا والربح  ،بسبب أن أموال
املشاركني تدفع تعويضات وخترج وتدخل االقتصاد لكن هناك مبدأ حساب النمر وهذا املبدأ
طرح أول ما طرح يف ندوة الربكة اليت حيضرها فضيلة الشيخ الصديق والدكتور أمحد وغريهما
ثم ظهر يف قرار للمجمع بشأن حسابات االستثمار وقرر أن مبدأ النمر الذي يؤخذ فيه الوحدة
النقدية والوحدة الزمنية حتى تعاجل التخارج املستمر يف الوعاء االستثماري املشرتك وهو أعدل
الطرق إلعطاء كل ذي حق حقه من األرباح فإذن عندنا هذه اآللية اليت تساعد على تالفى
هذا األمر.
أخرياً أريد أن أقول إنه يف بعض الفتاوى كان هناك تساؤل عن تكييف االحتياطي الذي
يلزم به البنك املركزي البنوك األخرى .ما هو تكييف هذا املال هل هو قرض؟ أم هو أمانة؟
وقد يرتتب على هذا معاجلة القضية اليت أخذت حيزاً كبرياً يف هذه الفتاوى وهي الغرامة سواء
كانت غرامة أولية أو غرامة تالية و ميكن أن نقول إن دور البنك املركزي يف هذا اجملال هو دور
العدل يف الرهن وهو طرف ثالث ألن هذا االحتياطي هو حلماية أصحاب احلسابات اجلارية
ألنها قروض .فلضمان التزام البنك بسداد هذه األموال عند الطلب فأصحاب احلسابات
اجلارية دائنون للبنك والبنك هو مدين وعُمد إىل طرف ثالث وهو البنك املركزي فأودعت لديه
هذه األموال ضماناً هلذه األشياء فهو من العدل الذي يعترب وكيالً عن الطرفني ولكن غري قابل
للعزل لتعلق حقوق الغري به فلعل هذا جيعل هذه األموال ليست ديناً لدي البنك وال قرضاً
لديه حتى نتفادى الغرامات  .وهذا املوضوع حيتاج إىل تطويل أكثر من ذلك ال أريد أن أتوسع
اآلن فيه لضيق الوقت.
وهذه الفتاوى أيضاً حفلت مبساجالت علمية بني اهليئة العليا ورئيس هيئة الرقابة الشرعية
ألحد البنوك وهو شئ يُثلج الصدر ويبني الشفافية والوضوح واالختالف يف الرأي الذي ال
يفسد للود قضية واملطايبات اليت متت بني الشيخ وبني تلميذه البار فهذه املساجالت احلقيقة
مضبطة طيبة جداً  ،لكن أرى أن تفُصل وال تبقي يف صلب الفتاوى إمنا تفصل كملحق علمي
ملن يريد أن ينظر فيها ألنه خيشى من قراءة األشخاص العاديني هلا فيشعروا بأن هناك شيئاً
يف الصدور .
 الفتوى رقم 95/4
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ولدي بعض املالحظات على املنهجية بالنسبة لنشاط اهليئة العليا فحينما واجهت اهليئة
العليا إحدى الشركات باألخطاء اليت ارتكبتها مع العمالء تذرعت الشركة بأنها ليست
مؤسسة مالية وأنها تعمل نشاطاً جتارياً ولكن اهليئة قطعت عليها الطريق وقالت حنن تلقينا
استفتاء وأبدينا الرأي يف هذا االستفتاء .ومهما كانت الشخصية االعتبارية لتلك الشركة أو
انتماؤها سواء أكانت مؤسسة مالية تقوم بعمل البنوك والوساطة املالية أم أنها تقوم باألعمال
التجارية البحتة ،فهذا جواب مسكت ويثري لنا مشكلة إذ لدينا عقود مشرتكة بني البنوك
اإلسالمية وبني الشركات كعقد السلم وعقد اإلستصناع وعقد املراحبة ...اخل وال يقتصر تطبيق
هذه العقود على البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ألنها من عقود فقه املعامالت ولو حتولت
إىل صيغ مبا فيها من وعود أو من إجراءات فما الذي مينع أن تكون هناك توسعة ومشولية
جملال عمل اهليئة العليا حتى ال يقتصر دورها على املؤسسات املالية واملصارف فقط بل تشمل
الشركات اليت تقدم عقوداً مالية إسالمية ،مثل هذه العقود ،ألن الشركة كان ميكن أن حتتج
فتقول إذا كان هذا استفتاء فنحن نذهب إىل اإلفتاء العام وال نأتي إليكم مثالً لكن الشركة
مخدت وعرفت تقصريها ألن احليثيات تبني أنه كان مثة تالعب ،إذ غررت بالعمالء ثم
محلت العمالء الذنب وانسلت (رمتين بدائها وانسلت) وقالت هلم أنتم وقعتم يف الربا مع أنها
هي اليت قدمت هلم عقوداً ربوية وورطتهم فيها  .وهذا األمر يذكرني أنه عندما نشأ أول بنك
إسالمي يف الكويت (بيت التمويل الكوييت) كان القانون ال يسمح إال بالبنوك الربوية فتحايلوا
على ذلك أو وجدوا خمرجاً لذلك بأن أنشأوا له قانوناً خاصاً وأتبعوه إىل وزارة التجارة ومع
هذا فإن بيت التمويل الكوييت كان يقدم تقاريره للبنك املركزي حتوطاً وشعوراً بأن دوره دور
وساطة مالية إسالمية .بعدئذ وجد قانون للبنوك اإلسالمية ومشل هذه اجلهات .فلذلك أنا
أقرتح أن ال يكون دور اهليئة العليا مقصوراً فقط يف جمال املصارف واملؤسسات املالية بل
يشمل كل جهة تتعامل باملصارف واملعامالت املالية اإلسالمية وأي جهة تدعى أنها تطبقها
فإذا ظهر أنها احنرفت يف تطبيقها عن ضوابطها الشرعية ميكن أن حتاسبها اهليئة العليا
للرقابة الشرعية ألن هذا دور من باب احلسبة الشرعية اليت تشمل احلسبة على أعمال البنوك
واحلسبة على التجارة .وكما تعلمون فإن أحكام احلسبة ال تدع شاردة وال واردة من املهن
والوظائف والصناعات إال تدخل فيها .
هذه نقطة أحببت أن أبرزها حتى تؤخذ يف االعتبار و األمر الثاني هو موقف اهليئة العليا
من الفتاوي اليت تصدر عن جهات أخرى وأضرب مثاالً لذلك بصكوك التأجري اليت صدرت
يف البحرين .هذه الصكوك يف احلقيقة وضعت هلا آلية حتقق شيئاً مل حتققه الصكوك األخرى
 الفتوى 2000/3
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ألننا نعلم أن الصكوك حينما توزع األرباح توزع يف الكبونات أرباح مع إطفاء تدرجيي يف
األخري لينطفئ الصك فوجدت آلية يف هذه الصكوك بأنها توفر ما يشبه الضمان بدون أن يكون
هناك ضمان مباشر وإمنا آلية من شأنها أن حتقق الضمان ولكنه قد ال يتحقق ألنه مربوط
تلفت ذهب هذا الضمان هباء منثورا وطريقة عمل هذه
باألصول ،أصول األعيان املؤجرة  ،فإذا ْ
اآللية هي أن تباع األصول للجهة اليت تشرتيها ممثلة للمستثمرين ثم تقوم اجلهة اليت باعتها
باستئجارها استئجاراً منتهياً بالتمليك وهذا التمليك يقع بعد ثالث سنوات  .أين العينة يف
هذا األمر عندما يشرتي شخص حاجة بثمن حال ثم يؤجر هذا الشيء بأقساط إجارة مؤجلة
وال حيصل التملك إال بعد ما يسميه الفقهاء حوالة األسواق؟ العينة تنتفي إذا مرت فرتة طويلة
بني البيع األول والبيع الثاني .البيع األول احلال والبيع الثاني مؤجل وإال معناه يبقى اإلنسان
طوال عمره حتت سيف العينة  ،ال ميكن هذا  ،العينة هي عبارة عن عملية مرتادفة على طول
حتى ترجع العينة ملالكها األول ويرتتب يف ذمة من اشرتاها صورياً دين ويأخذ نقداً وهذا هو
الربا احلقيقي فليست العينة هنا موجودة وإمنا هناك آلية بأن هذه اجلهة اليت هي اآلن دورها
مستأجر تقول أنا سأشرتي هذه العينة  .كيف تشرتيها ؟ تشرتيها بالقيمة السوقية أو بالقيمة
االمسية أو بأي قيمة يتم االتفاق عليها فأين العينة؟ وراعين أنه ملا عُرضت هذه الصيغة على
اهليئة العليا من بعض اجلهات اليت أرادت أن تطبقها أفتت اهليئة العليا بأنها باطلة وفاسدة
وكان ميكن أن تقول  :إن اهليئة ال ترى العمل بهذا  ،وقد يكون اإلجراء صحيحاً واهليئة
العليا ترى أنه ال يعمل به .والناحية الثانية أن اهليئة العليا درجت على أنه حينما يُقدم هلا
استفتاء من طرف ومثة طرف آخر فإنها تطلب رأي الطرف اآلخر ولكنها مل تفعل هذا هنا
وإمنا اكتفت بإصدار صورة الفتوى  .والفتوى عادة تصدر للتأسيس والتأصيل وليست لإلجابة
عن اإلشكاالت واإليرادات اليت قد تورد على هذه الصيغة فكان مأموالً من اهليئة العليا أن
تتصل باجلهات أو باألشخاص الذين تبنوا هذه الفتوى  .وكما تعلمون فإنه إذا عملت جهة
من اجلهات بفتوى صادرة من جهة معتربة فهذا يربئ ذمتها  .الشيء اآلخر هو موضوع ضمان
االستثمار الذي ورد يف الكتاب الثالث الصفحة  8فقد استبعدت اهليئة العليا التعاون مع
صندوق ضمان االستثمار املوجود لدى مؤسسة ضمان االستثمار اليت يف الكويت وحسناً فعلت
ألنها تقوم على أساس تقليدي وسبق لفضيلة الشيخ الضرير أن أصدر فيها رأياً حينما حضر
هناك مؤمتراً قدمياً وقال هذا ال يصح وقدم البديل ولكن مل تشر اهليئة العليا إىل البديل الذي
وجد فعالً يف إطار البنك اإلسالمي للتنمية البنك اإلسالمي للتنمية الذي أنشأ مؤسسة لصاحل
البنوك اإلسالمية اليت عزفت عن التعاون مع ضمان االستثمار يف الكويت مع أنها دولية وهذه
 الفتوى رقم 2000/2
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املؤسسة امسها املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمارات وائتمان الصادرات وقد سبق لفضيلة
الشيخ الصديق أن راجع نظامها األساسي وتشرفت أنا بعد ذلك بأن عُرضت عل ّي بعض
اللوائح اليت ختصها فنقيتها مما فيها من شوائب فكان األفضل التعاون معها  ،والسيما أنها
يف إطار البنك اإلسالمي للتنمية الذي هو بنك البنوك اإلسالمية  .كما أنه ويف نفس الفتوى
قالت اهليئة أنه ال يُتعاون مع هذا الضمان ولكن ميكن أن يستفاد من هذا الضمان الذي متنحه
تلك الشركة يف املراحبات ،فيكون تأميناً للمراحبات  .لكن هذا الضمان الذي يؤخذ من ضمان
جبعل فهل حيق أن حنصل على ضمان جبعل لنتحصل من خالله على
االستثمار الكوييت ٍ

متويل مشرف؟ أما موضوع غلق الرهن فقد رأيت الفتوى بشأنه يف الكتاب الثالث وليس
هناك غلق رهن ألن غلق الرهن هو سيطرة الدائن على الرهن بدون رضا املدين لكن ملا كان هذا
الرهن يوضع لدي جهة ثالثة أو يأتي القاضي فيبيع هذا الرهن فإن القاضي لديه سلطة نزع
امللكية إذا وجد يف ذلك مصلحة يبيع مال املفلس جرباً عنه حتى يويف الديون  ،فليس هناك
غلق رهن  .غلق الرهن هو عبارة عن شئ يشرتطه الدائن يقول إذا مل تدفع أنا أضع يدي على
هذا الرهن بالغاً ما بلغ .هذا هو املمنوع فهذا ليس من هذا القبيل .
وال أريد أن أطيل فاكتفي بهذا منوهاً بهذا العطاء الكبري وهذا اجلمع الوفري للفتاوى والسيما
يف جمال اجلهات الرقابية اإلشرافية اليت نفتقد فيها إىل تطبيقات يف جمال الرقابة الشرعية
داخل املؤسسات املالية اإلسالمية  .واهليئات الشرعية مل ُ
تأل جهداً يف ذلك ولكن بقى جمال
العالقة بني البنوك املركزية وبني املؤسسات املالية دائماً حمل مطالبة بتنسيق هذه العالقة
وتوضيحها وبلورتها  .وقد وجدنا يف هذا التوثيق معطيات كثرية تنظم هذا العمل وحتقق التواؤم
بني هاتني اجلهتني  :اهليئة العليا للرقابة الشرعية وبنك السودان املركزي ألنهما يتعاونان
يف حتقيق أهداف املؤسسات املالية اإلسالمية واحلمد هلل رب العاملني.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تعليق الشيخني  :د .حممد أنس الزرقا ود .سامي سويلم
على التجربة السودانية يف جمال البنوك اإلسالمية
متيز جتربة السودان يف املصارف اإلسالمية



طاملا شعر املعنيون باالقتصاد اإلسالمي باألهمية العظيمة لتوثيق جتربة السودان يف جمال
املصارف اإلسالمية والزكاة ،وحتسروا على أنها غري معروفة إال للقليل جداً من الباحثني
وصانعي السياسات ،لذلك كانت فرحتنا كبرية عندما تلقينا نسخة من اجلزء األول من الفتاوى
السودانية املصرفية قبل أقل من سنة ،باعتبارها جانباً مهماً من التجربة املذكورة .وتضاعفت
الفرحة عندما علمنا بنهوض بنك السودان مبهمة التوثيق ،وتفضله بدعوتنا للمساهمة يف إبداء
الرأي يف (خمطط هيئات الرقابة الشرعية) يف ورشة العمل األوىل املعنية بذلك ،واليت نقدم هلا
هذه الورقة مع االعتذار عن عدم التمكن من احلضور الرتباطات سابقة.
ملاذا التوثيق وملن ؟
ما أهمية توثيق هذه التجربة؟ وملن؟ جتربة السودان يف هذا اجملال رائدة ومتميزة يف أكثر
من جانب .لذلك فهي مهمة لكل من يُعنى باملصرفية اإلسالمية تنظرياً أو تطبيقاً على مستوى
املؤسسة املالية الواحدة ،أو على مستوى صانعي السياسات الشاملة للقطاع املصريف ،فاملعنيون
بذلك كثريون .ثم إن هذا التوثيق هو حق األمة اإلسالمية على الرواد ،أن يوثقوا جتربتهم
حبلوها ومرها لينفعوا من يليهم فيكون هلم ذكر يف األرض وذخر يف السماء.
بعض جوانب التميز :
املصرفية اإلسالمية يف سائر البالد اليت توجد فيها اليوم متثل جزيرة (ال ربوية) يف حبر
ربوي ،إال يف السودان وإيران وباكستان حيث اهلدف هو تشغيل القطاع النقدي واملصريف برمته
على حنو متوافق مع الشريعة .وهناك توثيق حمدود للتجربة اإليرانية اليت هلا خصوصيات
كثرية ،مما يزيد من أهمية توثيق التجربة السودانية.
اهليئات الشرعية املنفردة :
عندما نشأت املؤسسات املصرفية اإلسالمية األوىل شكلت هيئات شرعية تقدم هلا الفتاوى يف
املستجدات  -وكل أعماهلا كانت مستجدة  -كما تعطي اجلمهور املتعامل الثقة بأن املؤسسة
 د .الزرقا  :عالم اقتصادي وباحث مبركز أبحاث اإلقتصاد اإلسالمي  ،جامعة امللك سعود بجدة.
* السويلم  :عالم اقتصادي  ،باحث وعضو األمانة العامة في هيئة الرقابة الشرعية مبؤسسة الراجحي املصرفية  -ويعمل
حاليا ً بالبنك اإلسالمي للتنمية بجدة.
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية



تلتزم أحكام الشريعة حسب اجتهاد هيئتها الشرعية.
وال ريب أن هذا كان نقله نوعية كربى يف النشاط االقتصادي املستهدي بأحكام الشريعة ،مما
جعل بعض كبار الفقهاء املعاصرين يعدون وجود هذه اهليئات وعملها من املميزات احلسنة
للدور الفقهي احلالي الذي نعيشه ،مقارناً بأدوار سابقة مر بها الفقه اإلسالمي  ،وقد مارست
هذه اهليئات «اجتهاد اجلماعة» على نطاق مصغر ،يف جمال األعمال املصرفية اجلديدة كل
اجلدة على الفقه السابق ،مما اقتضى تفرقاً كامالً أو عمالً كثرياً من هذه اهليئات.
وكان طبيعياً واحلالة هذه أن تتحمل املؤسسات املالية تكلفة هذا العمل الكثري الذي ال يتيسر
تقدميه على أساس التربع  ،وأن تقوم عالقة وظيفية بني اهليئة الشرعية واملؤسسة املالية.
تكييف طبيعة عمل اهليئة الشرعية:
إن أقرب األعمال املعروفة اليوم ملا تقوم به هيئة شرعية ملؤسسة مالية هو :عمل املفيت من
جهة وعمل املراجع (احملاسب القانوني  )Auditor -من جهة أخرى ،مع فوارق مهمة
منها :أن املفيت يقدم خدمة عامة ويتقاضى تعويضاً من الدولة ال من اجلهة اليت تطلب
فتواه.
كما أن املراجع القانوني وإن كان يتقاضى مكافأة من املؤسسة ،لكنه يطبق معايري حماسبية
مل يضعها هو بل وضعتها جهات مستقلة متاماً عنه وعن املؤسسة بينما اهليئة الشرعية تضع
املعايري (الفتاوى) تتخريها من حبر الفقه العميق أو تنشئها باجتهادها الذاتي ،ثم تراقب بقدر
ما مدى التزام املؤسسة بهذه املعايري ،أقول بقدر ما ،ألن اهليئة الشرعية نادراً ما تضم من
يتقن املهارات املهنية اليت يتقنها املراجعون لكشف املخالفات.
إن تقرير مراجع احلسابات الذي ينشر عادة مع البيانات املالية السنوية للمؤسسة يشبه
تقرير اهليئة الشرعية بأنها راقبت التزام املؤسسة بفتواها وباألحكام الشرعية عموماً .وكال
التقريرين هو شهادة موجهة للجمهور املتعامل مع املؤسسة.
واحملصلة هي أن عمل اهليئة الشرعية بعضه فتوى وبعضه شهادة على مدى التزام املؤسسة
فعالً بأحكام الشريعة.
وفقهاؤنا من لدن عصر الصحابة الكرام فمن بعدهم الحظوا خماطر تكليف املستفيت مبكافأة
املفيت على عمله ،فعدّوا الفتوى وظيفة عامة هي من حقوق الرعية على الراعي ،أن ينصب هلم
من يفتيهم ويكافئه الراعي من بيت املال ،مثلما ينصب هلم قاضياً بفض النزاعات وحمتسباً
 انظر مثالً مصطفى أحمد الزرقا ،املدخل الفقهي العام ،ط 1996م ،دار القلم ،دمشق «الدور الفقهي الثامن».
 من االستثناءات اجلميلة أن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار حتى عام  2000كانت تقدم عملها
متبرعة باستثناء عضو واحد متفرغ هو فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه اهلل.
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يراقب املهن واألسواق … ،اخل كما الحظ فقهاؤنا بل دلت النصوص الشرعية على خطر قيام
عالقة وظيفية بني الشاهد واملشهود له ،فردوا الشهادة حينئ ِذ اتقاء للتهمة.
قانون غريشام والفتاوى املنفردة :
الحظ االقتصاديون من زمن بعيد ظاهرة مسوها باسم مكتشفها االقتصادي غريشام Gresham
نقول أنه يف حال تعدد العمالت يف اجملتمع فإن (العملة الرديئة تطرد العملة اجليدة من
التداول) ،ألن الناس يفضلون بذل الرديئة مثناً ملا يشرتون ،وحيفظون اجليدة ألنفسهم
فتختفي من السوق.
واملتأمل لألحوال اليت تتعدد فيها املؤسسات املالية اإلسالمية يف البلد الواحد (وهو تعدد
مرغوب وحممود شرعاً واقتصاداً واجتناباً حملاذير االحتكار) وتتعدد تبعاً لذلك اهليئات
الشرعية املنفردة ،يرى سريان قانون غريشام على الفتاوى املالية ،حيث (الفتوى الضعيفة
تطرد الفتوى اجليدة من التداول) .وأقصد بالضعيفة هنا  :املرتخصة بإفراط واملهتمة باألثر
اجلزئي على املؤسسة الواحدة ،دون رعاية املآالت االجتماعية الكلية للفتوى .فعندما تسمح
هيئة منفردة بصيغة متويلية فيها ترخيص مفرط ،فإن قلة التكاليف والسهولة جتذب العمالء
من املؤسسات املالية غري املرتخصة ،مما يولد ضغطاً جتارياً قوياً أو تهددها باخلسارة إن
مل جتار املرتخصني ،كما يولد ضغطاً نفسياً على هيئتها الشرعية بأنها تتسبب يف تراجع
نشاط املؤسسة أو خسارتها ،وبهذا التنافس حنو الذي هو أدنى ينطبق قانون غريشام ،كما
الحظنا يف أكثر من حالة ،نذكر منها صيغة التورق املنظم  -صيغة شاعت مؤخراً  -وصكوك
اإلجارة.
وهكذا نرى أن السيولة املالية تشبه السيولة املائية فتنساب عفواً حنو أدنى احلفر ،وال ترتقي
لرتوي جنة بربوة فتؤتي أكلها ضعفني إال أن يرفعها رافع جبهد وتدبري.
وإذا كان االقتصار على اهليئات الشرعية املنفردة مفهومة مربراته التارخيية ،فكيف نربر
استمراره واستمراؤه إىل اليوم ،وكيف جيوز أن نستثين طريقة عمل هذه اهليئات من األحكام
الفقهية يف الفتوى والشهادة اليت خضع هلا جيل الصحابة ،ويؤيدها العقل السليم والعرب
التارخيية؟ بالطبع ال ميكن االستغناء عن هذه اهليئات مثلما ال ميكن لشركة أن تستغنى
باملراجع اخلارجي عن مدير مالي وحماسب ،لكن الذي نقرتحه هو قيام هيئة عليا للفتوى
والرقابة املالية تُعنى بالفتاوى األساسية املفصلية ومبعايري الرقابة الشرعية ،وتكون ترجيحاتها
ملزمة للهيئات املنفردة ،فتكسر بذلك قانون غريشام .وهذه اهليئة املركزية مستقلة متاماً إدارياً
ومتوهلا الدولة أو املصرف املركزي مما يقيها ما ذكرناه من حماذير ويف ظلها يستقيم استمرار
اهليئات املنفردة.
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إن هذا احلل هو ما مشلته التجربة السودانية فنثين عليه وندعو اآلخرين إىل االستفادة منه.
ولن تشمل هذه الورقة القصرية تعليقاً مفصالً على فتاوى اهليئة الشرعية العليا السودانية،
سوى التأكيد على األهمية الكبرية والقيمة العلمية لتوثيقها ونشرها ألهمية املوضوعات اليت
مشلتها ،وللمنهج الفقهي الرصني الذي بررت به كل فتوى.
وندعو باخلري لكل من ساهم يف هذا العمل القيم ألنه مما ينفع وميكث يف األرض إن شاء
اهلل.
ملحوظات متفرقة :
 .1يالحظ أن مجيع الفتاوى موقعة من قبل عضو واحد ،واألصل أنها فتوى مجاعية .فرمبا
كان من األنسب ذكر أمساء األعضاء املوقعني مجيعاً.
 .2هنالك فتاوى إجرائية وهنالك فتاوى تأصيلية .الفتاوى اإلجرائية مثل ما يتعلق مبخالفات
أو سوء التطبيق أو الدعاوى ميكن مجعها يف قسم واحد ،ورمبا كانت احلاجة هلا قليلة .أما
الفتاوى التأصيلية اليت تتعلق بأحكام كلية أو عقود أو منتجات أو تعامالت عامة فهي ذات
فائدة أكرب على املدى البعيد ،ولذا يستحسن إبرازها بشكل أفضل.
 .3يفضل حذف األمساء اخلاصة باالفراد والبنوك أو الشركات الواردة يف الوثائق حفاظاً على
اخلصوصية وعدم التشهري .وميكن االكتفاء بالرمز بدالً منها.
 .4الفتوى اخلاصة بضمان القيمة احلقيقية لرأمسال ودائع االستثمار (الكتاب األول،
ص )146ذات أهمية خاصة ،وكان املتوقع هو مزيد من الدراسة اليت تبني ترجيح املصلحة يف
هذا اإلجراء .وتعليق األستاذ حممد احلسن برمية (ص )154-152وجيه جداً ،ومع ذلك ال
يوجد جواب عنه ضمن الوثائق .كما أن التفريق بني وديعة االستثمار والوديعة اجلارية حمل
نظر كما أشار د.حممد هاشم عوض يف تعليقه (ص.)159
 .5يفضل عمل كشاف موحد جلميع اجمللدات ليسهل على الباحثني الوصول للمعلومة ،كما
أن مجع اجمللدات على قرص ليزر سيجعل املشروع أكثر فائدة وأكثر انتشاراً.
واحلمد هلل رب العاملني ،،،
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تعليق  :السيد /عبداهلل املهتدي الوسيلة
على خمطط هيئات الرقابة الشرعية
أوالً  :تقديم املخطط
يتكون خمطط هيئات الرقابة الشرعية من مخسة جملدات حمتوياتها على النحو اآلتي :
 )1اجمللدات من ( 1إىل  : )3اشتملت على كل الفتاوى اليت صدرت من اهليئة العليا
للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية ،وقد اشتمل كل جملد على الفتاوى اليت
صدرت خالل فرتة زمنية حمددة على النحو اآلتي:
 اجمللد األول اشتمل على الفتاوى اليت صدرت خالل الفرتة 1994 - 1992م. اجمللد الثاني اشتمل على الفتاوى اليت صدرت خالل الفرتة 1999 - 1995م. اجمللد الثالث اشتمل على الفتاوى اليت صدرت خالل الفرتة 2003 - 2000م.وقد كان اهلدف من جتميع الفتاوى هو ملعرفة واقع عمل اهليئة العليا للرقابة الشرعية من
خالل الفتاوى اليت أصدرتها منذ تكوينها يف العام  1992وحتى ديسمرب .2003


 )2اجمللد الرابع  :اشتمل على املراشد الفقهية عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
املصريف واملؤسسات املالية.
وقد اتبعت اللجنة منهجية موحدة يف إصدار املراشد بتقسيمها وفقاً ملا يلي:
 األحكام الفقهية إجراءات الدراسة والتصديق الضوابط احملاسبية املعايري احملاسبية )3اجمللد اخلامس  :استعراض نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية يف اجلهاز
املصريف واملؤسسات املالية.
وقد تناول االستعراض اهليئات الفرعية باملصارف القائمة بأشكاهلا املختلفة باإلضافة للهيئة
العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان املركزي .وقد اشتملت الدراسة اليت جاءت يف ثالثة
فصول ،نشأة وتطور هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية ،ويف الفصل الثاني مت
استعراض نشأة وتطور اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية ،أما
 مدير عام اإلدارة العامة للتفتيش ببنك السودان املركزي.
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الفصل األخري استعرض فيه تقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية باملصارف الوطنية.
ثانياً  :التعليق على حمتويات املخطط :

سوف أعلق على احملاور الثالثة للمخطط (الفتاوى  ،املراشد الفقهية  ،نشأة وتطور هيئات
الرقابة الشرعية) يف شكل نقاط دون إسهاب يف التفاصيل ،ورمبا أتوسع يف النقاط من خالل
تقديم تعليقي يف ورشة العمل.
وأرجو أن أشري إىل أن اللجنة اليت أعدت املخطط مل توضح لنا ما إذا كان ما قدمته من مادة
ميثل املرحلة النهائية يف عملية التوثيق أم أنه ميثل املرحلة قبل النهائية ،ولذلك فإن ما سوف
يأتي يف تعليقي من مالحظات سيمثل نواقص يف عملية التوثيق يف حالة إذا ما كان الذي أمامنا
ميثل املرحلة النهائية لعملية التوثيق وأرى أن تؤخذ يف االعتبار هذه النقاط لتحسني عملية
التوثيق ،أما إذا كانت هذه املرحلة هي املرحلة قبل النهائية يف عملية التوثيق فأرى أن تؤخذ
املالحظات يف عملية اإلعداد لكتابة التوثيق.
وأرجو أن أستعرض أدناه املالحظات اجلوهرية عن حمتويات املخطط :
جمهودات وعمل اللجنة :
 .1يف تقديري أن اللجنة قامت جبهود مقدرة يف جتميع املستندات والوثائق املتعلقة
بأعمال اهليئة العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية للمصارف السودانية وهذا
جهد يستحق التقدير والشكر ملا يعود منه من فائدة كمرجعية لطالب الدراسات يف جمال
الصريفة اإلسالمية وألي شخص له اهتمامات يف هذا اجملال.
 .2أيضاً أعتقد أن اللجنة بذلت جمهودات يف ترتيب وتبويب املستندات والوثائق بصورة
منظمة ومرتبة تساعد يف الرجوع إليها.
 .3املالحظة الثالثة هي أن اللجنة حصرت عملها فقط يف جتميع وتبويب وترتيب املادة
اجملموعة دون أن تضيف أي شئ من عندها.
 .4املالحظة األخرية أن هذا العمل امتد من تاريخ تشكيل اللجان املكلفة بإعداد خمططات
التوثيق يف  2003/7/10وحتى تاريخ تقديم هذا املخطط يف أواخر فرباير  2006وإذا ربطنا
هذا الزمن بطبيعة العمل الذي أجنز  -والذي مل يتعد جتميع الوثائق واملستندات  -نرى
أنه أخذ وقتاً طويالً كان ميكن اختصاره.
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التعليق على جملدات الفتاوى -:
 .1يالحظ أن ترتيب الفتاوى جاء حسب التسلسل الزمين إلصدارها وهذا يف تقديري ال
يتناسب مع عملية التوثيق وكان يفرتض أن تبوب وترتب الفتاوى حسب املواضيع والقضايا
اليت تؤسس لتحول العمل املصريف من النظام التقليدي إىل النظام اإلسالمي حتى يعطى للقارئ
واملطلع على املخطط فكرة كاملة عن عمليات التحول بني النظامني ،وأن يشكل املخطط خارطة
طريق ألي دولة تريد أن حتول نظامها املصريف من النظام التقليدي إىل النظام اإلسالمي أو ألي
شخص يريد أن يؤسس مصرف إسالمي.
 .2عملية التوثيق أو التجميع للفتاوى متثلت يف جتميع الفتاوى ووقائع اجتماعات اهليئة
العليا للرقابة الشرعية اليت سبقت إصدار الفتوى وخطابات اجلهات اليت طلبت الفتوى وقد
مت ذلك دون أي تصرف من اللجنة ،وكان يفرتض من اللجنة أن تتدخل وتتصرف يف تلخيص
املستندات على النحو التالي -:
أ) أن تلخص القضايا اجلوهرية املراد الفتوى فيها دون استعراض كل ما جاء خبطاب
اجلهة الطالبة للفتوى.
ب) أن تربز النقاط األساسية من حماضر اجتماعات اللجنة اليت استندت عليها الفتوى
اليت مت إصدارها بدالً من استعراض كل آراء أعضاء اللجنة يف حمضر االجتماعات.
ج) أن تشري اللجنة يف الفتاوى اليت تصدرها إىل اإلسناد الشرعي الذي اعتمدت عليه يف
إصدار الفتاوى أي أن تتبع نفس النهج الذي التزمت به يف حالة املراشد الفقهية.
 .3يف عملية التوثيق يفرتض أن نركز على الفتاوى اليت تؤسس للتحول من العمل املصريف
التقليدي إىل العمل املصريف اإلسالمي واليت تتطرق للمسائل واجملاالت اجلوهرية لعملية
التحول ،إال أننا جند أن جملدات الفتاوى مشلت حتى الفتاوى اليت أصدرتها اهليئة يف
النزاعات والشكاوى الفردية يف العمل املصريف بني العمالء واملصارف وبني املصارف فيما بينها
وبني املصارف وبنك السودان ،ويف تقديري هذه تفاصيل ال تفيد املطلع على توثيق التجربة.
وقد كان عدد الفتاوى الصادرة يف النزاعات والشكاوى حوالي ( )50فتوى من أصل ( )84فتوى
أصدرتها اهليئة ،ألن اهلدف من التوثيق ليس هو إبراز كل األعمال اليت قامت بها اهليئة من
ناحية الكم وإمنا اهلدف هو إبراز كل األعمال اليت تؤسس للقضايا اجلوهرية يف عملية التحول
إىل العمل املصريف اإلسالمي.
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 .4أيضاً يالحظ أن اهليئة تفيت يف مسائل غري شرعية وأرى أن حتذف هذه الفتاوى يف مرحلة
التوثيق ،ونذكر منها على سبيل املثال شكوى مقدمة من د.حممود الشعراني ود .إدريس البنا
ضد الشركة السودانية للهاتف السيار (موبيتل) فبجانب أن الشكوى تتعلق بتسعرية خدمات
جند أن الشركة املقدم ضدها الشكوى ال تقع يف اختصاص اهليئة ،أيضاً الفتوى اخلاصة
بتحويل أرباح بنك الغرب اإلسالمي بالدوالر .أرى أن حتذف مثل هذه الشكاوى يف عملية
التوثيق وأن نكتفي فقط بإبراز الفتاوى اليت تتناول قضايا جوهرية كما أشرت من قبل.
 .5يالحظ أيضاً أن بعض الفتاوى املدرجة يف اجمللدات متثل استئنافات لفتاوى صادرة من
اهليئة وهذه قضايا يف تقديري ال داعي إلظهارها يف عملية التوثيق ألنها ال تفيد املطلع على
جتربة السودان يف جمال العمل املصريف اإلسالمي بشئ ،باإلضافة إىل أنها تشكك يف قبول
فتاوى اهليئة ويف الزاميتها يف التطبيق ،وأرى أن يتم حذفها.
 .6ظهر يف إحدى الفتاوى سجال بني رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية وأمينها العام
وهي الشكوى اليت تقدم بها بنك فيصل اإلسالمي السوداني ضد غرامات بنك السودان ،وهذه
مسائل يف تقديري ال تستحق اإلشارة هلا يف التوثيق.
 .7هناك فتاوى مكررة يف نفس املوضوع ،أرى أن يؤخذ بآخر فتوى صدرت يف املوضوع.
 .8كنت أتوقع أن تتحدث اللجنة يف حمور الفتاوى عن آليات اهليئة يف متابعة االلتزام
بالفتاوى اليت تصدرها وعن املشاكل أو العقبات اليت تواجه اهليئة العليا يف أداء دورها وعن
االسرتاتيجية اليت اتبعتها يف خدمة التحول من النظام املصريف التقليدي إىل النظام املصريف
اإلسالمي ،وهل هي متلقية لدراسات التحول يف اجملاالت املصرفية املختلفة أم أنها مبادرة
يف هذه اجلوانب؟ أيضاً عن تعاونها وتنسيقها مع املرجعيات اإلسالمية يف جمال العمل
املصريف وعلى وجه التحديد يف جمال الفتاوى وإىل أي مدى تستعني بالفتاوى الصادرة من تلك
اجلهات.
ثالثاً  :التعليق على جملد املراشد الفقهية
الصادرة عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية
 .1الشك أن املراشد الفقهية الصادرة من اهليئة العليا للرقابة الشرعية تؤسس وتؤطر للعمل
املصريف اإلسالمي يف جمال صيغ التمويل املختلفة وأن اللجنة أظهرته يف اجمللد دون أي
تصرف منها ودون أي إضافات أو تعليق ،وكنت أتوقع من اللجنة أن تشري يف تقدميها هلذا
املخطط عن التعاون والتنسيق اخلارجي للهيئة مع املرجعيات اإلسالمية يف هذا اجملال وخاصة
جتارب الدول اليت انتهجت العمل املصريف اإلسالمي جزئياً أو كلياً .أيضاً احلديث عن املعايري
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اليت تصدرها هيئة احملاسبة واملراجعة اإلسالمية بالبحرين يف نفس هذه اجملاالت.
 .2أيضاً تربز اللجنة ما إذا كان للهيئة العليا للرقابة الشرعية دور يف إصدار معايري رقابية
مصاحبة هلذه املراشد أم أنها تكتفي فقط بإصدار مراشد املعامالت املصرفية وكيفية تنفيذها.
 .3هل هذه املراشد ثابتة وال تتغري زيادةً أو نقصاناً يف حمتوياتها أو تتغري يف بنودها للتطور
يف العمل املصريف اإلسالمي أو عن طريق إضافة بنود أخرى نتيجة لفتاوى جديدة تصدر ذات
عالقة مبوضوع املرشد.
رابعاً  :التعليق على نشأة وتطور هيئات الرقابة الشرعية
باملصارف السودانية خالل الفرتة 2003 - 1977م :
 .1يالحظ أن هنالك إسهاب وتكرار يف استعراض نشأة هيئات الرقابة الشرعية للمصارف
التقليدية خالل الفرتة 1991 - 1984م ،وكان يفرتض اختصار هذا اجلانب واالكتفاء بإعطاء
ملخص أو صورة عامة بقيام هذه اهليئات يف املصارف الوطنية بدالً من استعراض مراحل تكوين
كل هيئة على حدها ،وأن يتم استعراض السمات العامة هلذه اهليئات ودورها من ناحية عامة
يف التحول إىل املعامالت املصرفية اإلسالمية داخل مصارفها ومرجعياتها يف إصدار الفتاوى
وهل هنالك تنسيق فيما بينها يف إصدار الفتاوى أم أن هنالك تباين يف هذه الفتاوى.
 .2يفرتض أن تتحدث اللجنة عن دور هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف يف قيادة التحول
للصريفة اإلسالمية داخل مصارفها ،وأن يتم تناول هذا الدور خالل املراحل الثالثة اليت مرت
بها جتربة العمل املصريف يف السودان وهي:
 الفرتة األوىل  :منذ تأسيس بنك فيصل اإلسالمي وحتى صدور قوانني سبتمرباإلسالمية.
 الفرتة الثانية  :بعد صدور قوانني سبتمرب وحتى قيام ثورة اإلنقاذ الوطين يف1989/6/30م.
 الفرتة الثالثة  :بعد 1989/6/30م . 2003 -كان يفرتض أن يتم استعراض دور هذه اهليئات خالل كل فرتة ومساهماتها يف التحول إىل
الصريفة اإلسالمية وللمشاكل والعقبات اليت واجهتها يف أداء دورها.
 .3العقودات مكررة يف الكتاب الرابع واخلامس.
 .4فيما يتعلق باملبحث اخلاص بتقويم أداء اهليئة العليا للرقابة الشرعية خالل الفرتة
 2003 -1992جند أن التقويم مشل فقط األعمال اليت أجنزتها اهليئة دون احلديث عن مدى
جناحها أو فشلها حتى لو كان حمدوداً يف حتقيق أهدافها املتمثلة يف تغطية التحول الكامل
إىل العمل املصريف اإلسالمي ،وما هي املشاكل والعقبات اليت واجهتها.
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية



 .5كان يفرتض أن يفرد مبحث خاص يف الكتاب اخلامس للحديث عن العالقة بني اهليئة
العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية يف املصارف فيما يتعلق باملهام واالختصاصات
وتوافق بعض الفتاوى اليت تصدر على مستوى اهليئة وعلى مستوى هيئات الرقابة يف املصارف
وعن مدى إلزامية وسيادة فتوى اهليئة العليا على فتاوى هيئات املصارف ،أيضاً احلديث
عن وجود أعضاء يف اهليئة العليا للرقابة الشرعية ويف نفس الوقت جندهم أعضاء يف هيئات
شرعية لبعض املصارف وما أثر ذلك على حيادية الفتاوى اليت تصدر من اهليئة العليا للرقابة
الشرعية ،وأشري هنا إىل شكوى بنك فيصل اإلسالمي ضد الغرامات اليت يصدرها بنك السودان
وما أحدثته من خالف بني رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية وأمينها العام.
 .6بالنسبة للمبحث اخلاص بتقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية ،أرى
أن يركز على تقييم دور تلك اهليئات يف ترسيخ املعامالت املصرفية اإلسالمية داخل مصارفها
وأن حيدد الدور الذي قامت به من الناحية التشريعية ومن الناحية الرقابية يف تنفيذ املعامالت
املصرفية وفقاً للمتطلبات والضوابط الشرعية.
وعليه ال أرى ضرورة للمادة املعروضة يف املبحث وميكن احلديث عنها بصورة عامة بدالً من
الدخول يف تفاصيل كثرية كما جاء يف باملبحث.

عبد اهلل املهتدي الوسيلة
مدير عام
اإلدارة العامة للتفتيش  -بنك السودان املركزي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

توصيات وقرارات ورشة عمل خمطط الرقابة الشرعية
شارك يف هذه الورشة ( حلقة الدراسة املتخصصة) سبعة وثالثون من العلماء و اخلرباء
ممن أرسلت إليهم هذه الوثائق ودرسوها  .وأن أكثر من  %50منهم قدموا مداخالتهم شفاه ًة
وشفعوها مبالحظاتهم مكتوب ًة .
أوالً  :هناك أربعة من املشرتكني من خارج السودان هم :
 .1الدكتور  /عبد الستار أبو غدة عضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي للتنمية
ورئيس هيئة الرقابة املوحدة جملموعة دلة الربكة .
 .2الدكتور  /رفعت أمحد عبد الكريم األمني العام السابق هليئة احملاسبة و املراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية و األمني العام جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية مباليزيا .
 .3أما الدكتور  /أنس الزرقا و الدكتور  /سامي السويلم فلم يتمكنا من احلضور الرتباطات
سابقة ولكنهما أرسال تقريراً مشرتكاً متت قراءته على املشاركني
ثانياً  :مثل احلضور من الداخل :
 .1هيئات الرقابة الشرعية وأمناء اهليئات.
 .2قضاة احملكمة العليا – باهليئة القضائية وهيئة املظامل .
 .3االقتصاديون واخلرباء يف العمل املصريف و األكادمييون .
 .4ممثلو ديوان النائب العام وغريهم من القانونيني.
ثالثاً  :تداول املشاركون يف هذين اليومني و أبدوا آراءهم بشجاعة وموضوعية  ،وخلصوا إىل
التوصيات اآلتية :
 .1أمجع املشرتكون على اإلشادة الكبرية بإعداد هذه الوثائق  ،ومبناهج إعدادها ومراجعتها،
وبالصرب على حتمل تكاليف هذا اإلعداد فنياً ومادياً  .وأمجعوا على ضرورة نشرها بعد
إدخال مالحظاتهم عليها ثم ترمجتها من بعد ذلك  .ويشكرون لبنك السودان املركزي هذه
املبادرات الكبرية ويسألون اهلل تعاىل له التوفيق والسداد والرشاد يف كل شأنه  ،ويف إمتام
ما تبقى من نشر هذه الوثائق وترمجتها .
 .2وجه عدد كبري من املشاركني انتقادات على منهج التوثيق الذي اعتمد التسلسل
التارخيي إلصدار الفتاوى بديالً للرتتيب املوضوعي  ،وأشاد عدد غري قليل بهذا املنهج،
غري أن اجلميع اتفقوا على أن تكون اإلصدارة األوىل وفقاً للتسلسل التارخيي على أن
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يشتمل كل كتاب على كشف موضوعي واعتماد الرتتيب املوضوعي من الطبعة الثانية .
 .3حذف املسميات من األشخاص واملؤسسات يف الفتاوى حفاظاً على أسرار الناس
واملؤسسات .
 .4أفرزت جتارب العمل املصريف اإلسالمي اجتاهات عامة للرقابة الشرعية منها ما
اتسم:
 )1باالستسهال والرتخيص .
 )2بالتشدد .
 )3بالوسطية .
ومنهج اهليئة العليا وفقاً ملا تعكسه الئحة اهليئة ميثل مرجعية مفتوحة وهو منهج الوسطية
وينبغي على اهليئة العليا مراعاة التزامه .
 .5لقد ابتكر السودان نظام اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
وأبرزه جهازاً متكامالً وبني أهدافه واختصاصاته  ،وجعل فتواه ملزمة لألجهزة املصرفية
ووفر له اإلمكانات البشرية واملالية  .وسبق السودان برؤاه الصائبة ألهمية هذا اجلهاز .
ومت التعاون الوثيق بينه وبني البنك املركزي  .ومل تفطن له البالد األخرى إال من خالل
منتجاته املشرتكة مع بنك السودان املركزي  ،ثم أخذت البنوك املركزية حتذو حذو
السودان من ماليزيا والبحرين والبنك اإلسالمي للتنمية جبدة وباكستان  .وينبغي إبراز
هذه احلقيقة يف اجمللد اخلامس عن الرقابة الشرعية .
 .6قدم السيد /الشيخ سيد أمحد حتليالً موضوعياً وافياً عن نظام الرقابة الشرعية ومنتجاته
وآثاره  ،وينبغي استيعاب هذا التعقيب يف اجمللد اخلامس .
 .7مواصلة إعمار العالقة بني اهليئة العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية
باملصارف واملؤسسات املالية .
 .8التوصية جلهات االختصاص بضرورة االهتمام والتأصيل بالقطاعات األساسية يف
االقتصاد كقطاع اإلنتاج والتوزيع واالستهالك حتى يتمكن القطاع املصريف من تقديم خدمته
هلذه القطاعات وفقاً ملقاصدها الصحيحة .
 .9توسيع اختصاصات اهليئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل كل املؤسسات املالية .
 .10إنشاء أمانة عامة متفرغة لكل هيئة رقابة شرعية .
 .11تكثيف التدريب والتأهيل للعاملني باجلهاز املصريف واملؤسسات املالية .
 .12تزويد مؤسسات التعليم العالي بهذه الوثائق حتى تكون مادة مساعدة للتدريس
والبحوث والدراسات العليا .
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 .13العمل على تطوير املراشد الفقهية لتصبح أدلة عمل للتعاون مع اجلهات املعنية من
املصرفيني والقانونيني واملراجعني القانونيني .
 .14العمل على استكمال املراشد الفقهية .
 .15يكون اجمللد اخلامس هو اجمللد األول حتى يكون مقدمة للفتاوى ألنه يشتمل على
نشأة هيئات الرقابة الشرعية باملصارف واهليئة العليا للرقابة للجهاز املصريف واملؤسسات
املالية .
 .16يصدر كل جملد بنبذة خمتصرة عن اهليئة العليا واختصاصاتها .
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املقدمة العامة

تشكيل جلنة خمطط هيئات الرقابة الشرعية وخطة عملها
أوالً  :تشكيل اللجنة :
يف إطار السعي لتوثيق جتربة السودان االقتصادية عموماً والنقدية منها على وجه اخلصوص
يف ظل نظام مصريف إسالمي  ،مت تكوين ست جلان بتكليف من السيد /حمافظ بنك السودان
بتاريخ 2003/7 /10م  .أنيط بهذه اللجان العمل على إعداد خمططات تشمل التجربة
املذكورة أعاله مبختلف مستوياتها  ،وكان من ضمن اللجان الست املكونة  ،جلنة خمطط
هيئات الرقابة الشرعية باجلهاز املصريف السوداني  .وقد مشلت عضوية هذه اللجنة:
 .1الدكتور /أحـمد على عبد اهلل-األمني العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية  -رئيساً
 .2الدكتور /عبد املنعم حممد الطيب-املعهد العالي للدراسات املصرفية واملالية  -عضواً
 عضواً		
 .3األستاذ /حممد البشري عبد القادر-اهليئة العليا للرقابة الشرعية
 عضواً		
 .4األستاذ /إبراهيم أمحد الشيخ الضرير-جممع الفقه اإلسالمي
 عضواً		
 .5األستاذ /حسن جعفر احلفيان-اهليئة العليا للرقابة الشرعية
ثانياً  :خطة عمل اللجنة -:
بدأت اللجنة أعماهلا بعقد أول اجتماع بتاريخ  ، 2003/8/3وعقد االجتماع الثاني بتاريخ
 2003/8/7وفيه مت االتفاق على عقد اجتماعات دورية (مرتني يف األسبوع ) واستمر ذلك
حتى 2003 /10/25م ثم صارت االجتماعات شبه يومية خالل الفرتة من 2003/10/27حتى
 . 2004/1/25ثم عادت االجتماعات دورية مبعدل ثالثة اجتماعات يف األسبوع خالل الفرتة
من  2/8إىل  .2004/4/20مت مبوجب ذلك مناقشة اجلوانب املختلفة لعمل اللجنة من حيث
مجع املادة واحلصول على املراجع وعمل االستبيانات وتوزيع العمل بني أفراد الفريق والشروع
يف إجناز اخلطة  .وفيما يلي استعراض خمتصر هلذه اجلوانب :
أ -املدى الزمين  :مت االتفاق على أن جيتهد أعضاء اللجنة إلجناز هذا األمر يف فرتة زمنية
قدرها ستة أشهر حبيث يتم يف نهاية هذه الفرتة الفراغ من إعداد املسودة النهائية للمخطط .
ب -املوضوعات اليت يشملها خمطط الرقابة الشرعية  :بعد التداول والنقاش بني أعضاء
اللجنة مت االتفاق على أن يشمل خمطط الرقابة الشرعية املوضوعات التالية:
 .1نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية يف اجلهاز املصريف السوداني.
 .2الفتاوى الصادرة عـن اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية .
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 .3املراشد الفقهية للمعامالت املصرفية يف اجلهاز املصريف السوداني.
 .4الندوات واملؤمترات اليت عقدتها اهليئة العليا للرقابة الشرعية .
 .5البحوث اليت أعدتها اهليئة العليا للرقابة الشرعية .
ج -منهج عمل اللجنة  :من أجل إجناز هذا العمل مت توزيع املوضوعات على عضوية
اللجنة وفقاً لآلتي:
 .1يتوىل الدكتور  /أمحد علي عبد اهلل والدكتور عبد املنعم حممد الطيب كتابة اجمللد
اخلاص بتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية يف اجلهاز املصريف السوداني .
 .2يتوىل األستاذان حممد البشري عبد القادر وحسن جعفر احلفيان مهمة مجع املعلومات
املتعلقة بالفتاوى من حماضر اجتماعات اهليئة العليا للرقابة الشرعية خالل الفرتة
2003-1992م .
 .3يتوىل مراجعة الفتاوى وترتيبها وتنسيقها وإخراجها يف صورتها النهائية كل من الدكتور
أمحد علي عبد اهلل والدكتور عبد املنعم حممد الطيب واألستاذ إبراهيم الضرير  ،أما املراجعة
اللغوية فيقوم بها األستاذ حسن جعفر احلفيان .
 .4يتوىل الدكتور عبد املنعم حممد الطيب مهمة مجع وحصر الندوات واملؤمترات اليت عقدتها
اهليئة العليا للرقابة الشرعية ومراجعتها مع التنسيق مع األستاذين حسن جعفر احلفيان
وحممد البشري عبد القادر .
 .5يتوىل الدكتور أمحد علي عبد اهلل  ،والدكتور عبد املنعم حممد الطيب واألساتذة إبراهيم
الضرير  ،حممد البشري عبد القادر وحسن جعفر احلفيان باإلضافة للدكتور حممد علي يوسف
الباحث باهليئة العليا للرقابة الشرعية  ،إعداد اجمللد املتعلق باملراشد الفقهية .
 .6أسندت مهمة مجع البحوث اليت أعدتها اهليئة العليا للرقابة الشرعية للدكتور عبد املنعم
حممد الطيب بالتنسيق مع الدكتور حممد علي يوسف .
 .7أسندت مهمة وضع تصور مبدئي ملسودات جملدات خمطط هيئات الرقابة الشرعية
واإلخراج النهائي للدكتور عبد املنعم حممد الطيب .
 .8قام الدكتور أمحد علي عبد اهلل  ،مبراجعة املسودة النهائية للمخطط .
 .9مت تكليف السيدة  /صفاء بشري مصطفى والسيدة  /تقوى عبد الرحيم حسن بطباعة
موضوعات املخطط املختلفة .
 وبعد مجع املعلومات تبني للجنة كرب حجم العمل  ،ولذلك رأت أن تكتفي يف هذهاملرحلة بتقديم املوضوعات الثالثة األول ومواصلة العمل يف املوضوعني األخريين بعد انتهاء هذه
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املرحلة .علماً بأن املوضوعات الثالثة ستصدر يف حوالي مخسة كتب منها ثالثة كتب للفتاوى
وكتاب رابع عن املراشد وخامس عن الرقابة الشرعية .
 كما أن عظم العمل املناط بهذه اللجنة وعملية االنتقال من دار بنك السودان القدمية إىلالدار اجلديدة قد أديا إىل انفالت كبري يف زمن إعداد مسودة هذه املوضوعات .
هذا ويتقدم أعضاء اللجنة بالشكر إلدارة بنك السودان وللهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
املصريف واملؤسسات املالية  ،اللذين كان هلما الفضل يف أن يرى هذا اجلهد النور والشكر
موصول أيضاً للمصارف السودانية اليت تعاونت مع اللجنة .
ويف اخلتام ينبغي االعرتاف بأن خروج هذه اجمللدات بهذه الصورة  ،يرجع الفضل فيه يف
املقام األول للموىل ع ّز وجل وتوفيقه  ،ثم ملثابرة وجهد أعضاء اللجنة وعملهم بإخالص وتفان
نابع من قناعتهم وإميانهم التام بأن اخلري للبشرية بصفة عامة ولألمة اإلسالمية بصفة خاصة
يكمن يف إخضاع معامالتهم االقتصادية واملصرفية لشرع اهلل سبحانه وتعاىل  ،وأن التجربة
املصرفية اإلسالمية السودانية هي خطوة جريئة وموفقة يف هذا السبيل ،وأنها ميكن أن تكون
مثاالً حيتذى .
واهلل املستعان وعليه التكالن .
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مقدمة كتاب نشأة وتطور وتقويم
هيئات الرقابة الشرعية يف اجلهاز املصريف السوداني
إن املقصود بالرقابة الشرعية يف املصارف واملؤسسات املالية  ،وضع ضوابط وأحكام شرعية
مستمدة من األدلة الشرعية  ،بغرض مزاولة املؤسسة لنشاطها وفق هذه الضوابط واألحكام ثم
متابعتها للتأكد من صحة التطبيق  ،وذلك حرصاً علي تصحيح أي أخطاء أوالً بأول لضمان
استمرار التطبيق الشرعي السليم .
ويقصد بالرقابة الشرعية كذلك فحص عينات كافية من األعمال اليت تقوم بها األفراد
واجلماعات واملؤسسات والوحدات وحتليلها للتأكد من أنها تتم وفقاً ألحكام وقواعد الشريعة
اإلسالمية  .ويتم ذلك باستخدام الوسائل واألساليب املالئمة املشروعة وبيان املخالفات واألخطاء
والعمل على تصويبها فوراً وتقديم التقارير إىل اجلهات املعنية متضمنة املالحظات والنصائح
واإلرشادات وسبل التطوير إىل األفضل .
هذا ويراد بالضوابط الشرعية للمصارف اإلسالمية يف هذا املقام كل العناصر اليت يتحقق بها
ضبط املسرية الشرعية للمصارف اإلسالمية كما أن جلهة الضبط صالحية اإلحاطة والتحكم يف
مجيع األساليب واإلجراءات املتبعة.
وهيئة الرقابة الشرعية باملصرف اإلسالمي تستمد مشروعيتها من بداية التفكري يف إنشاء
املصرف اإلسالمي وذلك كي ترعـى خطوات إنشاء املصرف وتراجع أوالً بأول إجراءات قيام

ذلك الكيان اجلديد  ،وتدعو إليه بني الناس وتضفي الشرعية لقيامه
أسست هيئات الرقابة الشرعية لتواكب جتربة تأسيس املصارف اإلسالمية وتطويرها التماساً
للمالئمة الشرعية بني العقود احلديثة يف املعامالت املصرفية واألصول الفقهية اليت استنبطها
الفقهاء وتوافقوا عليها حبيث تكون نتائج هذه املالءمة الشرعية استحداث تكييف شرعي
للمعامالت املصرفية املعاصرة حتقيقاً ألهداف املصارف اإلسالمية يف تسخري مزايا العلم املصريف
يف تنمية وترقية احليازة االقتصادية عرب املؤسسة املالية مع االحتفاظ هلا بنطاق تأصيلي ينأى
بها عن املعامالت املصرفية البينة احلرمة (كالربا) أو املشبوهة (كاالحتكار) .
يف الواقع تتم الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية بعدة طرق حيث تأخذ أمساءً متعددة
منها ما تسمي بالرقابة الشرعية وأخري تسمي جلنة فتوى ومنها ما يسمي باملستشار الشرعي،
ولكل من املسميات السابقة دالالت وانعكاسات حمددة .
 حسن يوسف داؤود ،الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،دراسات في االقتصاد
اإلسالمي ( ، )16مطبعة املعهد العاملي في الفكر اإلسالمي  ، 1999ص . 15
 فيصل عبد العزيز  ،هيئة الرقابة الشرعية  -،بنك البركة السوداني  ،اإلطار القانوني ،ص . 1
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فعلى سبيل املثال قد تتكون هذه الرقابة من عامل واحد متخصص يف الشريعة ويسأل فقط
من قبل إدارة البنك يف حالة عدم التأكد من عقد ما ويقتصر دوره فقط علي هذه األسئلة وميكن
القول بأن مثل هذا التقرير من الرقابة غري كاف للتأكد من شرعية املعامالت ،األمر الذي
جيعل مثل هذا التقرير مقتصراً علي اإلفادة بأن النماذج والعقود اليت عرضت عليها موافقة
للشريعة اإلسالمية .
إن تقرير هيئة الرقابة الشرعية جيب أن يوضح – مستعيناً بتقارير إدارة املراجعة  -أن
العمليات اليت وقفت عليها متكنها من إصدار حكم على درجة موافقة نشاط املصرف للشريعة
اإلسالمية وعلى الرغم من أن اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية ختول هلا القيام بالتفتيش
والتدقيق الشرعي إال أن عدم التفرغ ألعضاء هيئات الرقابة الشرعية ال ميكنها عملياً من قيامها
بهذه املهمة .
وميكن القول أن البنك اإلسالمي يف الدمنارك وكذلك بنك التضامن اإلسالمي يف السودان هلما
خربة يف هذا اجملال  ،فالبنك اإلسالمي الدولي يف الدمنارك عني مدقق شرعي داخلياً علي
غرار مدقق احلسابات الداخلي وأصبح مسؤوالً عن تدقيق كل أنشطة البنك وممتلكاته وديونه
وحساب األرباح واخلسائر وله سلطة مدقق احلسابات الداخلي .
من اجلدير بالذكر أن البنك اإلسالمي السوداني الدولي يف الدمنارك هو البنك اإلسالمي
الوحيد الذي حيدد نسبة املعامالت الشرعية يف البنك  ،وإنه ملن املفيد جداً لكل من املساهمني
واملستثمرين وعمالء البنك واجملموعات األخرى املستفيدة إذا ما سارت البنوك اإلسالمية علي
هذه السياسة وأوضحت مباشرة نسبة املعامالت الشرعية  .ويف بنك التضامن اإلسالمي يف
السودان تعترب جلنة الرقابة الشرعية متفرغة متاماً للفتوى والتدقيق وهذه اللجنة بعض من
كل أو إدارة من إدارات البنك األمر الذي يتيح هلا اجملال ملواكبة العقود والعمليات للشريعة
اإلسالمية  .
بهدف توثيق جتربة املصارف اإلسالمية يف السودان والوقوف على تطبيقات تلك التجربة
يف القطاع املصريف واملؤسسات املالية ذات الصلة  ،يأتي هذا املخطط ليغطي اجلانب املتعلق
بهيئات الرقابة الشرعية ،كما نشري إىل أن هذا الكتاب هو األول ضمن هذا املخطط ويأتي
بعنوان تطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية يف اجلهاز املصريف السوداني  ،حيث تتناول
الدراسة اهليئات الفرعية باملصارف القائمة بأشكاهلا املختلفة باإلضافة للهيئة العليا للرقابة
الشرعية ببنك السودان املركزي  .وقد تكونت الدراسة من ثالثة فصول باإلضافة للخامتة حيث
 د .فارس محمود أبو معمر  ،أثر الرقابة الشرعية واستقالليتها علي معامالت البنك اإلسالمي  ،اجلامعة اإلسالمية ،
غزة  1994،ص 5ـ6
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يشري الفصل األول إىل نشأة وتطور هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية بينما يتناول
الفصل الثاني نشأة وتطور اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية أما
الفصل الثالث فيستعرض تقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية .
أوالً  :أهمية خمطط الرقابة الشرعي:
تنبع أهمية خمطط الرقابة الشرعية استناداً إىل أنه ميثل األساس الفكري لقيام املصارف
اإلسالمية يف السودان ،وذلك اعتماداً على أنه:
 -1يعترب اآللية الرئيسية للتغيري وإحداث النقلة من النموذج التقليدي للمصارف الذي كان
سائداً قبل العام 1978م إىل النموذج اإلسالمي ابتداءً من قيام بنك فيصل اإلسالمي وقرار بنك
السودان بالتحول حنو الصيغ اإلسالمية يف العام 1984م ومدى تأثريه على املعامالت املالية
وحتوهلا من تقليدية إىل إسالمية  ،وإبراز مفهوم املصرف الشامل.
 -2السماح والقيام بإنشاء منظومة املؤسسات املالية اإلسالمية مثل سوق املال (سوق اخلرطوم
لألوراق املالية)  ،شركات التأمني اإلسالمية القائمة على مبدأ التأمني التعاوني ( ،شركة التأمني
اإلسالمية  ،صكوك التمويل احلكومية اليت تصدرها شركة السودان للخدمات املالية).
 -3القيام بإنتاج وتطوير األدوات واملنتجات اليت توائم التمويل واالستثمار داخل منظومة
املؤسسات واملصارف املالية واالستثمارية.
 -4الدور الكبري يف إحداث التغيري والنقلة اجلذرية من النظام التقليدي إىل النظام
املالي اإلسالمي الشامل من خالل استنباط اآلليات اليت متثلت يف املرجعيات واألدوات
والسياسات.
 -5إن هيئات الرقابة الشرعية وهي تقوم بأداء وظائفها املنوطة بها على املستوى اجلزئي
(هيئة كل مصرف) والكلي ( اهليئة العليا للرقابة الشرعية) ساهمت بفعالية يف نقل التجربة
واملمارسة من احمللية (داخل السودان) إىل البعد العاملي والدولي  .مما أضحى أن يكون
السودان أمنوذجاً فريداً يف ترسيخ جتربة الصريفة اإلسالمية يف العامل أمجع.
ثانياً :أهداف دراسة وثائق خمطط الرقابة الشرعية.
 -1تطور هيئات الرقابة الشرعية  ،من هيئة شرعية تعنى بقضايا املصرف  ،إىل هيئة عليا
تهتم بقضايا اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية بالدولة ككل.
 -2االنتقال من إلزامية املصارف إىل إلزامية البنك املركزي ومؤسسات الدولة.
 -3التطور من حرية االجتهاد الفردي إىل ممارسة االجتهاد اجلماعي داخل الدولة،
كمرحلة أوىل  ،ثم إىل اجتهاد األمة يف مرحلة تالية.
 -4إن هذه النقالت ساعدت ويسرت يف تطوير منوذج االقتصاد اإلسالمي ،حبيث أدت إىل
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زيادة فعالية املمارسة تنظرياً وتنفيذاً وختطيطاً ومراجعة وتقومياً وتطويراً.
ثالثاً :تطور هيئات الرقابة الشرعية
 -1إن تطور هيئات الرقابة الشرعية  ،ساهم يف مقابلة التحديات الكربى باالجتهاد وذلك
يف ظل الضغوط الداخلية واخلارجية من املصادر املختلفة اليت واجهت جتربة املصارف
اإلسالمية مثل:
 تباعد الزمان واملكان يف تطبيق جتربة االقتصاد اإلسالمي عموماً واملصارف اإلسالميةعلى وجه اخلصوص.
 قلة العدد املؤهل الذي قاد هذه التجربة . وجود البيئة القائمة علي النموذج التقليدي يف إطارها املؤسسي وما أفرزته من عقباتيف املمارسة على مستوى املؤسسات واألفراد  ،مما أدى إىل تعارض أهداف النقلة واخلوف
من آثار ذلك .
 -2بناء روافد ونظم وأدوات وكوادر النموذج البديل اجلديد ،مع االهتمام ببناء عالقات
خارجية ضرورية لتشغيل النظام اجلديد.
 -3بناء النموذج على أدوات البحث والدراسات والفتاوى وفق منهجية علمية مدروسة من
النواحي الشرعية والتطبيقية .
 -4املساهمة واملشاركة يف بناء مؤسسات على مستوى املرجعيات الفكرية الشرعية ،باإلضافة
إىل تشغيلها وزيادة فعالياتها .
 -5القيام بالتوعية والدعوة بهدف إعالم اجلمهور واملسئولني واألكادمييني .
 -6بناء املؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية والتنسيقية.
رابعاً( :تطور هيئات الرقابة الشرعية ) منوذج اهليئة العليا للرقابة الشرعية
 -1تأسست بأمر إداري بناءً على قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م ،ثم انتقلت إىل
التأسيس بالقانون وذلك بتعديل قانون تنظيم العمل املصريف يف العام 1994م.
 -2استطاعت اهليئة العليا للرقابة الشرعية أن متنح نشاطها مشوالً وأبعاداً من خالل
املؤشرات التالية:
أ -املوشر األول :مهام اهليئة العليا وميكن دراسة ذلك باألخذ يف االعتبار ما يلي:
( 513اجتماعاً)
			
 االجتماعات الدورية( 85فتوى)
				
 الفتاوي الشرعية( 54حبثاً)
					
 البحوث املشاركة يف التدريب بالندوات واحملاضرات ( 81ندوة وحماضرة)
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( 27مشاركة)
		
 املشاركة واالسهامات اخلارجيةب -املؤشر الثاني  :مراجعة القوانني عقود التأسيس واللوائح .وذلك اعتماداً على:
 إصدار األحكام الفقهية لصيغ التمويل (املراحبة  ،السلم  ،االستصناع  ،املضاربة ،املشاركة )… ،
 العالقة املباشرة مع هيئات الرقابة الشرعية باملصارف  ،من خالل دورها التنسيقيواالستشاري واإللزامي.
 املشاركة يف صياغة وإعداد القوانني واللوائح والعقود مثل  :قانون تنظيم العملاملصريف.
 قانون صكوك التمويل. قانون صندوق ضمان الدوائع. الئحة جزاءات قانون تنظيم العمل املصريف . عقد تأسيس والئحة (شهامة ومشم)ج -املؤشر الثالث :مرجعيات اهليئة العليا
 املراشد الفقهية ،واليت مشلت . األحكام الفقهية للصيغ التمويلية . إجراءات الدراسة والتصديق . الضوابط احملاسبية واإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح. التنفيذ واملتابعة والتصفية للعمليات التمويلية.خامساً  :املنهجية العلمية اليت أنتجت وطورت النموذج البديل للعامل:
 -1إن مربرات االهتمام باملنهجية اليت اتبعت يرجع إىل:
أ -أنها أنتجت النموذج البديل للعامل .
ب -قدرتها على استخدام األسلوب العلمي املفقود يف املمارسة علي كل املستويات
(الدولة ،املؤسسة  ،الفرد) بهدف إعادة النظر ملواطن اخللل اليت حرمت الدولة من التقدم
والتطور .
ج -تقديم احلجة على أن منهجية اإلسالم إذا ما اتبعت فهي قادرة على اإلجناز
واإلبداع واملساهمة مبا حيقق االطمئنان للمؤمنني ويدعم املسرية ولكي يراجع املتشككون
مواقفهم.
 -2املنهجية العلمية اليت اتبعتها اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف بناء النموذج.
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أ -مكونات النموذج ويقوم على التسلسل التالي:
 ملخص االستفتاء . إثبات معتمد الفتوى . قرار اهليئة . إضافة املستندات ذات الصلة . -دعوة كل األطراف ذات الصلة قبل إصدار الفتوى .



نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية

الفصل األول

نشأة وتطور هيئات الرقابة الشرعية
باملصارف السودانية
(2003 - 1977م 1423 - 1397 /هـ)

املبحث األول
نشأة هيئات الرقابة الشرعية للمصارف اليت نشأت إسالمية وتطورها

( 1984-1977م 1404 -1397 /هـ )
 1-1-1بنك فيصل اإلسالمي
تأسس بنك فيصل اإلسالمي السوداني يف اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس 1977م ،
وهو أول مصرف إسالمي يف السودان .
وجتدر اإلشارة إىل أن بنك فيصل اإلسالمي السوداني هو ثاني بنك جتاري إسالمي بعد بنك
دبي اإلسالمي الذي تأسس يف عام 1975م  .ذلك أن بنك فيصل بدأ تأسيسه يف عام 1976م
وافتتح يف 1977م.
ولقد أفلح املؤسسون حني عملوا على تكوين هيئة الرقابة الشرعية مبكراً منذ فرتة التأسيس.
وشاركت معهم اهليئة يف وضع مسودات عقد التأسيس والنظام األساسي  .ومتكنت اهليئة
بذلك من وضع املواد األساسية اليت تؤمن التزام البنك بأحكام الشريعة اإلسالمية  .كما متكنت
من :
أ -إبراز مكانة هيئة الرقابة الشرعية ضمن هيكل البنك الوظيفي املكون من  :اجلمعية
العمومية وهيئة الرقابة الشرعية وجملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .
ب -وضع التفاصيل الالزمة ألهداف هيئة الرقابة الشرعية وكيفية تكوينها واختصاصاتها
وإلزامية ما تقضي به وتنظيم اجتماعاتها ومنهج عملها.
إن ما وضع يف النظام األساسي لبنك فيصل اإلسالمي كان هو األساس الذي انبنى عليه
تكوين هيئات الرقابة الشرعية فيما بعد  .وكان لذلك أكرب األثر يف تفرد العمل املصريف
اإلسالمي يف السودان  .وقد مت ذلك بتوفيق من اهلل تعاىل واخالص نوايا القائمني على هذا األمر
وباملكانة اليت يتمتع بها السادة رئيس وأعضاء أول هيئة رقابة شرعية وهم :
 .1الربوفيسور الدكتور الشيخ الصديق حممد األمني الضرير – أستاذ الشريعة اإلسالمية
جبامعة اخلرطوم.
 .2صاحب الفضيلة الشيخ عوض اهلل صاحل  -مفيت مجهورية السودان .
 .3الدكتور الشيخ يوسف حامد العامل  -عميد كلية الشريعة جبامعة أم درمان اإلسالمية.
 .4الدكتور حسن عبد اهلل األمني  -قاضي احملكمة العليا .
 .5الدكتور خليفة بابكر احلسن  -رئيس قسم الشريعة بكلية القانون  ،جامعة اخلرطوم .
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية



وقد أصدرت هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل اإلسالمي أول جمموعة فتاوى وقرارات
حيث تعكس هذه الفتاوى الصادرة :
أ -فاعلية هيئة الرقابة الشرعية (األم) واألسوة احلسنة هليئات الرقابة الشرعية يف املصارف
اإلسالمية السودانية .
ب -حجم القضايا األساسية اليت ابتدرت هذه اهليئة تناوهلا والبت فيها بعد تكييفها
تكييفاً صحيحاً من حيث الواقع العملي وتنزيل احلكم الشرعي املالئم وفق منهجيتها اليت
سنتحدث عنها الحقاً .
وابتدرت هذه اهليئة تطبيق كل صيغ املعامالت اإلسالمية ومل تتشبث بصيغة واحدة أو
صيغتني تفرغ فيهما كل وجوه التعامل يف النشاط االقتصادي املتنوع واملتجدد .
ومن خالل تصفح موضوعات هذه الفتاوى نستطيع أن نقف بوضوح على هذه احلقيقة .
نستعرض فيما يلي الفتاوى اليت أصدرتها هذه اهليئة كما تضمنها كتابها األول :
 .1فتوى حول التأمني .
 .2فتوى حول التأمني لدى الشركات التجارية .
 .3فتوى حول إعادة التأمني .
 .4فتوى حول التأمني على البنك ومشاريعه مؤقتاً .
 .5فتوى حول عموالت إعادة التأمني واألرباح على االحتياطيات .
 .6فتوى حول التحاويل .
 .7فتوى حول طريقة التعامل مع البنوك اخلارجية .
 .8فتوى حول جوائز االدخار .
 .9فتوى حول خطابات الضمان .
 .10فتوى حول حتديد قيمة النصاب يف النقود .
 .11فتوى حول حتديد منطقة مجع الزكاة وتوزيعها .
 .12فتوى حول تأخري شيء من مال الزكاة للعام القادم .
 .13فتوى حول أسس إخراج زكاة أسهم بنك فيصل .
 .14فتوى حول ختصيص جزء من الزكاة لـ :
أ -الصندوق القومي لرعاية الطالب الفقراء واحملتاجني .
ب -مؤسسات التبشري اإلسالمي .
ج -اجلمعيات اخلريية .
 .15فتوى حول إخراج زكاة املشاركات الزراعية بواسطة أحد الشركاء .
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 .16فتوى حول الزيادات والنقصان اليت حتدث يف خزائن الصيارفة
 .17فتوى حول بيع السلم .
 .18فتوى حول املتاجرة يف الذهب .
 .19فتوى حول املراحبة .
 .20فتوى حول قاعدة الغنم بالغرم .
 .21فتوى حول اختالف نسبة املشاركة يف الربح عنها يف حالة اخلسارة .
 .22فتوى حول النص يف عقد املشاركة أو املضاربة على مراجعة نسبة الربح أو اخلسارة
عند نهاية الصفقة .
 .23فتوى حول طلب البنك تأمينات عينية أو شخصية من الشريك .
 .24فتوى حول اشرتاط ما زاد على مبلغ حمدد من الربح لشريك البنك ومراجعة حسابات
الشريك .
 .25فتوى حول املشاركة مع مستورد بتسهيالت يف الدفع .
 .26فتوى حول حتويل قيمة مستندات شحن بضاعة باملشاركة .
 .27فتوى حول أسس توزيع األرباح بني أصحاب األسهم وأصحاب ودائع االستثمار .
وقد نص يف عقد التأسيس والنظام األساسي على التزام بنك فيصل اإلسالمي بتعاليم اإلسالم،
حيث نصت املادة ( )3من عقد التأسيس على خضوع مجيع معامالت البنك ملا تفرضه األحكام
القطعية والقواعد األساسية يف الشريعة اإلسالمية وباألخص عدم التعامل بالربا .
أما النص املباشر الختصاصات ومهام هيئة الرقابة الشرعية  ،فقد متت اإلشارة إليه يف املادة
( ) 73على النحو التالي -:
 .1املادة  )1(73تشكل هيئة الرقابة الشرعية من ثالثة أعضاء على األقل وسبعة على األكثر
من علماء الشرع  ،تعينهم اجلمعية العمومية للمساهمني لثالث سنوات وحتدد أتعابهم يف قرار
التعيني  ،كما أشارت املادة  )2(73إىل املهام اليت تضطلع بها اهليئة فيما يلي -:
أ -االشرتاك مع املسئولني بالبنك يف وضع مناذج العقود واالتفاقات والعمليات العائدة
جلميع معامالت البنك مع املساهمني واملستثمرين والغري  ،ويف تعديل وتطوير النماذج املذكورة
عند االقتضاء ويف إعداد العقود واالتفاقات اليت يزمع البنك إبرامها مما ليس له مناذج
موضوعة من قبل – وذلك كله بقصد التأكد من خلو العقود واالتفاقات والعمليات املذكورة من
احملظورات الشرعية .
ب -إبداء الرأي من الناحية الشرعية فيما حييله إليها جملس اإلدارة أو املدير العام من
معامالت البنك .
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية
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ج -تقديم ما تراه مناسباً من املشورة الشرعية إىل جملس اإلدارة يف أي أمر من األمور
العائدة ملعامالت البنك .
د -مراجعة عمليات البنك من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ مقتضى ما جاء يف البنود
أ،ب،ج السابقة .
 .2تقدم هيئة الرقابة الشرعية دورياً وكلما اقتضى األمر تقاريرها ومالحظاتها إىل كل من
املدير العام وجملس اإلدارة .
 .3تقدم هيئة الرقابة الشرعية للجمعية العمومية للمساهمني تقريراً سنوياً مشتمالً على رأيها
يف مدى متشي البنك يف معامالته مع أحكام الشرع  ،وما قد يكون لديها من مالحظات يف
هذا اخلصوص .
 .4تباشر اهليئة عملها وفقاً لالئحة تقرتحها ويصدر مبقتضاها قرار من اجلمعية العمومية
للمساهمني ،ولرئيس اهليئة أو نائبه حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية للمساهمني
وللهيئة كذلك إدراج أي موضوع يف جدول اجتماع أي مجعية عمومية ومناقشته يف االجتماع

واالشرتاك خبصوصه يف املداوالت بدون أن يكون هلا صوت عند إصدار القرارات .
تأتى بعد الالئحة العامة لبنك فيصل االسالمى الالئحة اخلاصة هليئة الرقابة الشرعية التى
صدرت مبوجب املادة  )5( 69من النظام األساسى التى تنص على اآلتي-:
تباشر هيئة الرقابة عملها وفقاً لالئحة تقرتحها ويصدر مبقتضاها قرار من اجلمعية العمومية
للمساهمني.
وقد جاءت هذه الالئحة مكملة ملا جاء فى عقد التأسيس والنظام األساسي والالئحة العامة
للبنك .
من ذلك ما نصت عليه املادة ( )4بأن تتوىل أمانة جملس اإلدارة سكرتارية اهليئة .
وما نصت عليه املادة ( )8بأن تكون اجتماعات اهليئة كل أسبوع إال إذا اقتضى العمل
خالف ذلك  ،وعلى أن النصاب القانونى الجتماعات اهليئة ثالثة أعضاء على األقل  ،على
أنه جيوز أن ينعقد االجتماع حبضور عضوين على أن يعرضا ما توصال إليه فى اجتماع كامل
النصاب الختاذ القرار النهائى  ،كما نصت الالئحة على أنه جيوز للهيئة أن تدعو من تشاء
للمشاركة فى اجتماعاتها من غري أن يكون له حق فى التصويت .
ومن أهم ما أضافته الئحة اهليئة -:
 بنك فيصل اإلسالمي السوداني  ،عقد التأسيس والنظام األساسي  ، 1977 ،ص. 18 .
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خطة اهليئة يف اإلجابة عن االستفسارات وإصدار الفتوى :
وضعت اهليئة اخلطة التالية ونصت عليها يف املادة ( )10من الالئحة باآلتي تسري اهليئة
وفق اخلطة التالية يف إجاباتها عن االستفسارات املوجهة إليها من جملس اإلدارة أو املدير
العام :
أ -تدرس اهليئة املوضوع املستفسر عنه دراسة وافية للوقوف على حقيقته  ،مستعينة مبقدم
االستفسار ،ومبن ترى حاجة إىل االستعانة به من املتخصصني .
ب -تبحث اهليئة عن احلكم الشرعي يف املوضوع املستفسر عنه مستعينة مبا دونه العلماء
من األحكام الفقهية الفرعية  ،وما دون يف أصول التشريع من استنباط األحكام.
ج -إذا كان املوضوع املستفسر عنه فيه حكم متفق عليه بني الفقهاء باجلواز أو املنع
أفتت اهليئة به  ،وإذا اختلفت آراء الفقهاء أفتت مبا ترجحه منها  ،وما تراه أكثر حتقيقاً
للمصلحة ،وإذا مل يكن يف املوضوع حكم للمتقدمني من الفقهاء أفتت اهليئة فيه باجتهادها
مراعية يف ذلك قاعدة  :األصل يف املعامالت اجلواز والصحة إذا كانت برضا الطرفني  ،إالّ
ما ورد فيه نص باملنع .
د -ليس من خطة اهليئة تطويع أحكام الشريعة اإلسالمية لتساير ما عليه العمل يف املصارف
القائمة  ،وإمنا خطتها تطويع األعمال املصرفية لتساير الشريعة اإلسالمية  ،فشريعة اهلل
حاكمة ال حمكومة فما يوافق الشريعة من أعمال املصارف تقره اهليئة  ،وما خيالفها تعدله إذا
كان قابالً للتعديل  ،وترفضه كلية إذا مل يقبل التعديل  ،وتبحث عن بديل إسالمي للعمل
املرفوض  ،إذا كان وسيلة إىل مصلحة حقيقية .
هـ -يقوم كل عضو من أعضاء اهليئة منفرداً بالبحث عن احلكم الشرعي يف املوضوع املعروض
وفق األسس املتقدمة  ،ويدون ما تيسر له  ،ثم تُعرض اآلراء يف اجتماع اهليئة  ،وتناقش
للوصول إىل احلكم الذي تقره.
و -تُطبع اإلجابة يف صورتها النهائية ويوقع عليها مجيع األعضاء ثم يسلمها السكرتري
للجهات املعنية.
ز -إذا كان ألحد األعضاء رأي خمالف يدون يف اهلامش .
يرى من هذا أن الالئحة افرتضت يف عضو اهليئة أن تكون له أهلية الرتجيح يف
املسائل اخلالفية  ،وأهلية االجتهاد يف املسائل املستحدثة اليت ليس فيها حكم للمتقدمني

من الفقهاء.
 البروفيسور الصديق محمد األمني الضرير  ،املؤمتر األول لهيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية  -هيئة
املعايير واحملاسبة املالية اإلسالمية – البحرين ص. 9-7 .
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 2-1-1بنك التضامن اإلسالمي -:
على الرغم من البداية املوفقة والقوية للرقابة الشرعية غري املتفرغة املمثلة يف هيئة الرقابة
الشرعية ببنك فيصل اإلسالمي السوداني  ،إالّ أن التجربة السودانية أفرزت نوعاً جديداً
مبتكراً من الرقابة متيزت بتفرغها الكامل ألداء وظيفة الرقابة الشرعية ومتثل ذلك يف إدارة
الفتوى والبحوث ببنك التضامن اإلسالمي .
ومن مميزات هذه اإلدارة :
أ -كانت يف متناول إدارات البنك وفروعه على املستوى اليومي بل كانت تشرتك يف جلان
االستثمار على مستوى جلنة االستثمار العليا برئاسة نائب مدير عام البنك ويف جلنة االستثمار
بالفرع الرئيسي بوساطة رئيس قسم الشريعة يف اإلدارة .
ب -وكانت اإلدارة حبكم تفرغها يف متناول استفسارات البنوك األخرى يف املسائل العاجلة
اليت ال تنتظر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية  .ويف متناول استفسارات اإلدارة العامة
للرقابة على املصارف بالبنك املركزي  .وظلت اإلدارة تقدم اخلدمات إلدارات البنك وفروعه
وللمصارف اإلسالمية األخرى يف الفرتات اليت ال تكون فيها هيئة الرقابة الشرعية منعقدة
وللبنك املركزي .
ج -ابتدرت هذه اإلدارة قيام ندوات ومؤمترات سنوية لطرح واقرتاح احللول للقضايا العملية
اليت تواجه املصارف اإلسالمية  .وكان إقبال العاملني يف اجلهاز املصريف وهيئات الرقابة
الشرعية للمؤسسات العلمية ورجال األعمال على االشرتاك يف هذه الندوات كبرياً ومشجعاً .
د -وأصدرت هذه اإلدارة كتيبات عن صيغ املعامالت اإلسالمية وعن املوضوعات اليت
تناولتها باملناقشة وكانت من املادة األساسية للدارسني واملتعاملني مع املصارف اإلسالمية ومن
ذلك .
 .1التاجر الصدوق وبدائل االستثمار الربوى حيث يشتمل الكتيب على تعريف بعقود
املضاربة واملراحبة واملشاركة والسلم (صدرت منه حتى عام  1993ثالث طبعات).
 .2أحكام الضمان يف الفقه والقانون (صدرت منه طبعة ثانية منقحة ومزيدة عام )1999
 .3املشاركة  :أحكامها الفقهية وتطبيقاتها يف املصارف اإلسالمية (صدرت منه حتى عام
1995م ثالث طبعات) .
 .4الندوة السنوية املتخصصة الثانية يف العام . 1985
 .5الندوة السنوية املتخصصة الثالثة يف العام . 1987
 .6املزارعة وأحكامها الفقهية يف العام . 1988
 .7الندوة السنوية املتخصصة الرابعة يف العام . 1990
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 .8عقد االستصناع يف الفقه اإلسالمي يف العام 1992م .
 .9جرائم خيانة األمانة  /االحتيال  /إعطاء أو تظهري صك مردود يف القانون اجلنائي لعام
( 1991دراسة مقارنة ) يف العام . 1992
 .10بنك التضامن اإلسالمي النشأة والتطور ( )1993-83يف العام . 1994
 .11الفتاوى الشرعية لبنك التضامن اإلسالمي يف العام . 1997
 .12عقد بيع السلم أحكامه الفقهية وتطبيقاته العملية يف العام . 1997
 .13رؤى تأصيلية للعمل املصريف واالقتصاد املعاصر  :جمموعة موضوعات الندوات السنوية
املتخصصة (األوىل – الرابعة ) يف العام . 2000
 .14عقد اإلجارة يف الفقه والقانون يف العام . 2002
أما الفتاوى اليت أصدرتها إدارة الفتوى والبحوث ببنك التضامن اإلسالمي فقد مشلت
املوضوعات التالية-:
 .1أحكام عن بيع الدين .
 .2أحكام عن بيع العينة .
 .3فتوى عن بيع العني بدون ترحيلها .
 .4كيفية إمتام بيع املراحبة يف السلع اليت ال ميكن استالمها للمشرتي .
 .5املعاجلة الشرعية عند اكتشاف عدم شرعية املعاملة .
 .6التملك احلقيقي للسلعة دون رؤيتها .
 .7توكيل فروع البنك الواحد لبعضها البعض يف املراحبات .
 .8صورية املراحبة وحكمها .
 .9سداد مثن السلعة حمل املراحبة بغريها واإلقالة .
 .10حق البنك يف حبس السلعة إىل حني استيفاء الثمن .
 .11الرأي الشرعي يف هامش اجلدية .
 .12كساد السلعة حمل البيع باملراحبة .
 .13شراء السلعة من البنك وبيعها بواسطة العميل للحصول على النقود .
 .14كيفية حساب البنك ألرباحه يف بيع املراحبة .
 .15تسليم الثمن لآلمر بالشراء دون السلعة وحكمه الشرعي .
 .16الرأي الشرعي يف إضافة املصروفات والعموالت لثمن السلعة .
 .17الرأي الشرعي يف الدخول يف عملية مراحبة مع مالك السلعة نفسها .
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 .18الرأي الشرعي يف شراء بضاعة يف عرض البحر .
 .19الرأي الشرعي يف شراء جنينة فواكه وبيعها مراحبة .
 .20الرأي الشرعي يف حتديد سعر السلعة حمل املراحبة .
 .21كيفية بيع السلع اليت تسلم كدفعات عن طريق املراحبة .
 .22كيفية نقل البنك ملكية السلعة لآلمر بالشراء .
 .23شراء السلعة حمل املراحبة من أحد أقارب اآلمر بالشراء .
 .24الرأي الشرعي يف تعديل األرباح عند تعجيل السداد .
 .25بعض أحكام املضاربة .
 .26الرأي الشرعي يف التزام املضارب باخلسارة .
 .27عملية املضاربة املقيدة يف جمال التخليص .
 .28الفرق يف معاينة البضاعة يف املضاربة واملراحبة .
 .29الرأي الشرعي حول اشرتاط رب املال لربح حمدد .
 .30الرأي الشرعي يف تقييد املضارب باالجتار يف سلع حمددة .
 .31أحكام عقد السلم .
 .32بيع احملصول املسلم فيه قبل قبضه .
 .33اثر تغري السعر يف عقد السلم وجواز تعديله .
 .34استالم كميات أقل من املسلم فيه .
 .35أحكام عقد املشاركة .
 .36احلاالت اليت يتح ّمل فيها الشريك اخلسارة يف املشاركة .
 .37تنازل أحد الشركاء لآلخر مبقابل .
 .38حتويل املساهمة يف مشاركة إىل مساهمة رأمسالية .
 .39تصفية املشاركة بناءً على مؤشرات الدراسة .
 .40مساهمة الشريك العينية جوازها وتقييمها .
 .41أسباب تقديم الضمان يف املشاركة .
 .42أحكام عقد االستصناع .
 .43حكم من أستصنع شيئاً آلخر وأنكره .
 .44متى يكون االستصناع سلماً .
 .45كيفية متويل العقارات عن طريق عقد االستصناع .
 .46احلكم الشرعي إذا مل ينجز الصانع العمل .
16

نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية

 .47هل جيوز تعامل البنك يف السجاير والتمباك .
 .48الدخول يف املراحبات واملضاربات احتكاراً .
 .49الرأي الشرعي يف بيع السلعة قبل متلكها .
 .50بيع العميل البضاعة بعد أن يشرتيها له البنك .
 .51قبول إذن التسليم مقابل البضاعة احلاضرة .
 .52تظهري البنك للبضاعة باملستندات دون قبضها .
 .53رؤية منوذج من البضاعة ثم نقلها للعميل .
 .54كيفية القبض يف الشريعة .
 .55شرعية العموالت اليت يتقاضاها البنك إلصدار الشيك .
 .56شرعية العمولة على شيك يف حالة كشف حساب العميل .
 .57الرأي الشرعي حول أرباح الودائع اجلارية .
 .58تسليم الثمن قبل تسليم املبيع .
 .59الرأي الشرعي حول طلب املدير تنفيذ عملية خمالفة للشرع .
 .60االقتصار على صيغة املراحبة واملشاركة يف التمويل .
 .61السلع والبضائع اجلائز التعامل فيها شرعاً .
 .62العمولة يف إصدار خطاب الضمان .
 .63الرأي الشرعي حول ختصيص نسبة أرباح للودائع اجلارية .
 .64فتح حساب لتصفية شركة تتعامل بالربا .
 .65متويل نظافة وسقي ورعاية جنينة لعميل .
 .66إجيار أشجار الفاكهة من أصحابها .
 .67كيفية تعامل البنك اإلسالمي مع البنك الربوى .
 .68الفرق بني عقد املراحبة و القرض بفائدة .
 .69كيف يستبدل الذهب بالذهب أو بغريه .
 .70البيع عن طريق املستندات .
 .71صرف الشيك بعملة غري اليت حرر بها .
وقد جاء يف النظام األساسي لبنك التضامن اإلسالمي أن البنك نشأ على اتفاق عدد من
املسلمني على تأسيس بنك يزاول نشاطه ومعامالته على هدى اإلسالم وأحكام الشريعة
اإلسالمية وال يتعامل بالربا باعتباره حمظوراً شرعياً .
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية
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كما أشارت املادة ( )3من عقد التأسيس إىل أن من األغراض اليت تأسس من أجلها
البنك-:
 قبول الودائع باجلنيه السوداني وبالعمالت األجنبية وفتح احلسابات ومنح القروضاملختلفة اآلجال مقابل أنواع الضمانات وكل ذلك وفقاً لقواعد الشريعة اإلسالمية .
 املساهمة واملشاركة واملضاربة واملراحبة يف مجيع أنواع املعامالت االقتصادية واملاليةوالتجارية ومشاركة عمالء البنك يف كافة املشروعات التجارية والصناعية والزراعية والعقارية
وفقاً لألسس املقررة شرعاً ويولـي البنك اهـتماماً خاصاً باملشروعات االقتصادية ذات األجل
املتوسط والطويل .
 القيام بكافة أنواع التعامل بالنقد األجنيب وفقاً ملا تسمح به القوانني واللوائح وقواعدالشريعة اإلسالمية.
 أن يقوم بأي عمل يعترب من أوجه النشاط العادية للبنوك أو أي أعمال أخرى يرى البنكأنها ضرورية أو مالئمة أو من شأنها أن تعود بالفائدة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة أو تزيد

من قيمة ممتلكاته أو موجوداته واستثماراته وكل ذلك وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية .
كما نصت املادة ( )57من النظام األساسي للبنك على إنشاء إدارة متخصصة ضمن إدارات
البنك تسمى إدارة الفتوى والبحوث خيتار جملس اإلدارة من يرأسها وختتص باآلتي -:
أ -تكون مسؤولة عن مطابقة كل أعمال البنك ألحكام الشريعة اإلسالمية .
ب -تشارك يف وضع مناذج العقود واالتفاقات والعمليات املتعلقة جبميع معامالت البنك
وذلك للتثبت من عدم خمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية .
ج -إعداد البحوث والدراسات يف اجملاالت االقتصادية واملوضوعات املتعلقة باملصارف
اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي .
د -اإلشراف على النواحي القانونية واالقتصادية للبنك .
هـ -أي مهام أخرى حيددها جملس اإلدارة أو املدير العام .
واستناداً على ما جاء يف النظام األساسي للبنك حول إنشاء إدارة الفتوى والبحوث وحتديد
مهامها ومسئولياتها فصل مرشد اإلدارة تلك املهام واملسئوليات واالختصاصات حيث تضمن
املرشد املذكور كل ما يتعلق بشأن الرقابة واملراجعة الشرعية والقانونية ألعمال البنك حتت
مهام قسم الشريعة اإلسالمية وقسم الشئون القانونية باإلدارة .
 بنك التضامن اإلسالمي  ،عقد التأسيس  ،املعدل حتى سبتمبر 2001م  ،ص . 5 - 1
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أوالً  :أقسام إدارة الفتوى والبحوث :
ومما جيدر ذكره هنا أن إدارة الفتوى والبحوث بالبنك تشتمل على ثالثة أقسام هي -:
 /1قسم الشريعة اإلسالمية .
 /2قسم الشئون القانونية .
 /3قسم البحوث االقتصادية والتخطيط .
وقد تضمن مرشد إدارة الفتوى والبحوث الفلسفة اليت قامت عليها هذه اإلدارة وبررها
باآلتي -:
األصل الفكري الذي انبثقت منه هذه اإلدارة هو -:
أن الفتوى والبحوث حتتاج لنوعني متالزمني من الفقه أو املعرفة هما -:
(أ ) فقه الواقعة  ،واملراد به معرفة الواقعة املستفتى فيها معرفة متكاملة .
(ب) صفة احلكم الشرعي هلذه الواقعة .
ولكن والبتعاد سلطان الشريعة من حياة املسلمني كان أن أصبح الواقع حمكوماً بشرائع أخرى غري
اإلسالم – هي يف بالدنا قوانني االقتصاد الرأمسالي والقانون العام اإلجنليزي  ..وظلت دراسة
الشريعة ولوقت قريب – يف هذا اجملال جمرد دراسة نظرية  .فإذا أردنا أن حنكم الشريعة يف هذا
اجلانب – املعامالت – فالبد من بسط سلطان الشريعة على الواقع أو مبعنى آخر إدخال
الواقع كما كان حتت مظلة الشريعة .
ولكن ليست هناك جهة واحدة تؤدي هذا الدور كما كان يؤديه الفقهاء كأبي حنيفة من قبل.
فرجال الشريعة ليس هلم بصر دقيق بالفقه األول – فقه الواقع  .ورجال االقتصاد والقانون
الذين هلم ذلك البصر ليست هلم معرفة بالشريعة .
وإلزالة هذه الثنائية ولضرورة بسط الشريعة على حياة املسلمني يف جانب املعامالت كان
التفكري والتقنني ومن ثم تكوين هذه اإلدارة .
هذه كانت اخلطوة األوىل وهي مبادرة فذة وجريئة حيمد للقائمني على أمر هذا البنك
ابتدارها  .غري أن التحدي األكرب يكمن يف ترمجة هذا التصور إىل عمل ..
وهناك بعض الصعوبات اليت البد من التنويه إليها  -منها -:
(أ ) نظام التدريب والدراسة .
(ب) خلو اجملال من جتربة عملية .
(ج) قلة – إن مل يكن عدم وجود – من يرجع إليه من شخص أو كتاب يف هذا الصدد .
ولكن كل صعب يهون إذا -:
(أ ) قصد الناس بهذا العمل وجه اهلل .
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية
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(ب) أقبلوا عليه بذهن منفتح وصدر رحب .
الكيفية -:
االعتماد يف البحث على الدراسات املقارنة اليت يتزود فيها كل فريق مبا ينقصه من علم
وفقه إخوته اآلخرين  ..وال يتم ذلك إال حبالة التلمذة والتلقي املستمرين  ..ونأمل أن ندعم
هذه الشروح حتى يتم التالقح بني هذه العلوم املتداخلة  ..فيكون لبنك التضامن السبق يف
إعداد فقهاء يف الشريعة يف هذا العصر جيمعون بني فقه الواقع وفقه احلكم كما كان احلال
من قبل .
وإن إجناز هذه املهمة  ..حيتاج إىل برنامج حبث ذي نفس طويل توفر له اإلمكانات املادية
واملعنوية  ..وتوفر فيه من ثم ظروف البحث املتصل ملن يلون هذا األمر حتى ال يتطلعوا لغريه
– عندئذ وبتوفيق من اهلل نتوق لنجاح هذه التجربة .
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ثانياً  :مرشد إدارة الفتوى والبحوث ومهمة املراجعة الشرعية -:
جاء بالفصل التاسع من مرشد البنك – يف اجلزء الثاني حول قسم الشريعة اآلتي -:
(يقوم القسم مستعيناً بأقسام اإلدارة بتأصيل نشاطات البنك وضبطها وفقاً لقواعد وأحكام
الشريعة اإلسالمية) .
وجاء بشأن املراجعة املنوط بالقسم القيام بها للتأكد من توافق كل أعمال البنك ونشاطاته مع
أحكام الشريعة اإلسالمية اآلتي -:
 /1مراجعة توافق أعمال البنك ونشاطاته مع أحكام الشريعة اإلسالمية :
• لتحقيق املراجعة املذكورة أعاله يضع القسم يف أول كل عام مالي للبنك خطة ملدى عام
يتفق عليها مع مدير اإلدارة تشتمل على بيان برنامج زمين حمدد للمراجعة يغطي فروع البنك
املختلفة وحيدد أهداف املراجعة وما تتناوله املراجعة من األعمال واملعايري اليت تتم املراجعة
على ضوئها وتقويم أعمال الفروع املراجعة للخروج بنتائج وتوصيات تقارن مع النتائج السابقة
بقصد ترقية العمل وتطويره ورفع التوصيات للجهات املختصة داخل البنك .
• تغطي املراجعة كل أعمال البنك ونشاطاته اليت تباشرها إدارات البنك وأقسامه املختلفة
للتأكد من موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية  ،إال أن العمل االستثماري يستأثر بالنصيب
األوفر يف املراجعة ملا ميثله االستثمار من األهمية يف البنك اإلسالمي وتنوع صيغه وأساليبه
ولدقة شروطه وأحكامه والحتماالت دخول احملظور فيه كدخول الغرر والربا وأكل املال
بالباطل  ..اخل .
• تتم املراجعة باالطالع على املستندات وامللفات والدفاتر واألوراق للفرتة السابقة لتاريخ
املراجعة لنفس العام املالي أو لفرتات سابقة وتدوين املالحظات يف كل حالة مع بيان ما مييز
العمل والنشاط واحلالة من رقمها أو أمساء أطرافها أو رقم احلساب أو وضعها املميز هلا وتصاغ
املالحظات بعد االنتهاء من مراجعة كل نوع متميز من األعمال والنشاطات .
• يتم إبالغ املالحظات ملدير الفرع املعين وإذا استدعى األمر تنوير سائر املوظفني يف اإلدارة أو
الفرع أو القسم بتلك املالحظات (عقد حلقة  /اجتماع لذلك) .
• يعد القسم تقريراً تفصيلياً ملدير اإلدارة باملراجعة اليت تشتمل على اخلطة اليت اتبعها القسم
يف املراجعة .وبيان األعمال والنشاطات اليت مشلتها املعايري اليت متت مراجعة كل عمل من
األعمال والنشاطات يف ضوئها  ،ثم املالحظات اليت كشفت عنها املراجعة ومدى خمالفتها
لألحكام الشرعية وإىل أي مدى تبطل أو تفسد العمل والنشاط وتؤثر يف مشروعيته وصحته ،
والطريقة اليت مت بها معاجلة األخطاء واملخالفات ومقارنة نتائج املراجعة مبا سبقها من نتائج
عند مراجعة الفرع أو اإلدارة أو القسم  ،ثم مقارنة النتائج املختلفة ببعضها .
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• على ضوء املراجعة اليت يقوم بها القسم وتقررها اإلدارة تقدم اإلدارة تقارير ثلث سنوية
دورية للمدير العام مشتملة على مالحظاتها جبانب املالحظات القانونية والفنية يف أي من
أعمال البنك كلما اقتضى األمر ذلك طبقاً لنص املادة ( )58من النظام األساسي للبنك .
• بيان الرأي الشرعي واإلجابات الشرعية وإصدار الفتاوى فيما يعرض على القسم من
املوضوعات سواء كان ذلك شفاهة أو كتابة يف شكل مذكرات أو حبوث أو كتب أو جمالت ..
ومن خالل املادة املسموعة واملرئية  ..اخل .
ويقوم قسم الشئون القانونية باملراجعة لعمليات ونشاطات البنك من الناحية القانونية  .حيث
نص مرشد اإلدارة يف مهام واختصاصات القسم املذكور على اآلتي  :ثالثاً  :صياغة ومراجعة
العقود اليت تدخل فيها رئاسة إدارة البنك وفروعه مع اآلخرين من بيع وشراء وإجيار ومقاولة
ومتويل خدمات وغريها ..هذا باإلضافة إىل مراجعة مجيع عقود عمليات االستثمار بالبنك
وفروعه والتأكد من استيفاء اإلجراءات القانونية املوضوعية والشكلية للضمانات هلذه العمليات
مبا حيفظ أموال البنك  .هذا باإلضافة لقيام القسم بإعداد النظم واللوائح الداخلية للبنك مثل
لوائح احملاسبة واملخازن والصيانة واملشرتيات والنثريات والقروض احلسنة وغريها .
 /2منهج املراجعة الشرعية والقانونية للعمليات االستثمارية بالفروع وإدارة االستثمار
ومصلحة استثمارات النقد األجنيب .
أشارت جتربة بنك التضامن اإلسالمي إىل أن هناك موجهات عامة جيب على املدقق
مراعاتها قبل البدء يف عملية املراجعة -:
 .1التحقق من آخر تاريخ للمراجعة الشرعية والقانونية للفرع أو اإلدارة .
 .2اإلطالع على املالحظات الشرعية والقانونية يف آخر تقرير مراجعة شرعية وقانونية للفرع
أو اإلدارة ملعرفة مدى جتاوزها أو تكرارها .
 .3أي مالحظات شرعية أو قانونية أبداها فريق تفتيش بنك السودان خالل العام املطلوب
إلجراء املراجعة فيه .
 .4حصر العمليات القائمة من حيث العدد ثم التحقق من عدد العمليات االستثمارية املتعثرة
حالياً بالفرع أو اإلدارة .

 .5أخذ املنشورات الصادرة من اإلدارة العامة للبنك يف االعتبار .
 مخاوي مضوي مخاوي  ،جتربة بنك التضامن اإلسالمي في الرقابة الشرعية والقانونية ألعمال البنك  ،املؤمتر الثاني
لهيئات الرقابية الشرعية  ،جمادى األولى 1424هـ  ،يوليو 2003م  ،ص . 5 – 2
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 3-1-1بنك التنمية التعاونى االسالمى :
أشارت املادة الثالثة من عقد تأسيس البنك باعتباره شركة مساهمة عامة حمدودة أن تلتزم
الشركة فى كل تصرفاتها بأحكام الشريعة اإلسالمية وهديها ويفسر هذا العقد والنظام الداخلي
واللوائح األخرى وفقاً لذلك .
كما تعمل الشركة عن طريق املساهمة واملشاركة واملضاربة واملراحبة فى مجيع أنواع املعامالت
االقتصادية واملالية والتجارية ومشاركة عمالء الشركة فى كافة املشروعات التجارية والصناعية
والزراعية والعقارية وغريها وذلك وفق األسس املقررة شرعاً وفى مقابل الضمانات األخرى .
أشار النظام األساسى لبنك التنمية التعاوني اإلسالمى كما جاء فى املادة ( )77إىل مهام هيئة
الرقابة الشرعية اليت متثلت يف اآلتي -:
 .1االشرتاك مع املستشار القانونى واملسئولني بالشركة فى وضع مناذج العقود واالتفاقيات
والعمليات العائدة جلميع معامالت الشركة مع املساهمني واملستثمرين والغري وذلك بغرض
التأكد من خلو العقود واالتفاقات والعمليات املذكورة من احملظورات الشرعية .
 .2إبداء الرأى من الناحية الشرعية فيما حييله إليهم جملس اإلدارة فى أمر من األمور
املتعلقة مبعامالت الشركة ذات الصلة باألحكام الشرعية .
 .3تقديم ما يرونه مناسباً من املشورة الشرعية إىل جملس اإلدارة فى أمر من األمور املتعلقة
مبعامالت الشركة ذات الصلة باألحكام الشرعية .
 .4مراجعة عمليات الشركة من الناحية الشرعية للتحقق من التزام الشركة باألحكام
الشرعية .
 .5تقدم اهليئة دورياً وكلما اقتضى األمر تقاريرها ومالحظاتها إىل كل من املدير العام
وجملس اإلدارة .
 .6تقدم اهليئة تقريراً سنوياً مشتمالً على رأيهم فى مدى متشى الشركة فى معامالتها مع
األحكام الشرعية وما قد يكون لديهم من ملحوظات فى هذا اخلصوص .
 .7تتقدم اهليئة مبشروع الئحة تنظم أعماهلا وتصدر مبقتضى قرار من اجلمعية العمومية
وهلا كذلك إدراج أى موضوع فى جدول أعمال أى مجعية عمومية واملشاركة فى املناقشات
واملداوالت دون أن يكون هلا حق التصويت أو االقرتاع .
 4-1-1بنك تنمية الصادرات -:
أشارت املادة ( )3من عقد تأسيس بنك تنمية الصادرات إىل األغراض اليت من أجلها أنشئ
البنك على هدى اإلسالم والتزاماً باألحكام والقواعد األساسية يف الشريعة اإلسالمية اليت حتل
البيع وحترم الربا يف مجيع األعمال اليت متارسها البنوك اإلسالمية يف التجارة والتوزيع
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية
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والصناعة والتعدين والزراعة واملساهمة يف إنشاء شركات التأمني والنقل وكافة اخلدمات
االقتصادية والعمرانية واملشروعات التنموية .
كما أشارت الفقرة (ر) من املادة (  ) 3إىل تشكيل هيئة للرقابة الشرعية من فقهاء
مقتدرين توافق عليهم اجلمعية العمومية وذلك إلسداء النصح يف نهج البنك وشرعية أعماله
ويكون رأيها ملزماً للبنك كما له أن يشرتك يف هيئة موحدة لإلفتاء الشرعي كبديل هليئة

الرقابة الشرعية.
تضمن النظام األساسي لبنك تنمية الصادرات  ،اختصاصات وتكوين هيئة الرقابة الشرعية
حيث جاء يف بيان املادة ( )17ما يلي -:
أ /يكون للبنك هيئة دائمة للرقابة الشرعية تعمل مبوجب الئحة يقرها اجمللس وتوضح
الالئحة املهام اليت تزاوهلا اهليئة ومن بينها -:
 .1االشرتاك يف وضع النماذج والعقود واالتفاقيات وسائر عمليات البنك للتأكد من مطابقتها
ألحكام الشريعة .
 .2االشرتاك يف تعديل النماذج وتطويرها .
 .3مراجعة أعمال البنك يف جمال اختصاصاتها للتأكد من عدم إخالهلا بالقواعد الشرعية.
 .4إبداء الرأي فيما حييله هلا اجمللس أو املدير العام .
 .5تقديم تقرير كل  3شهور عن أعماهلا ومالحظاتها للمدير العام لرفعه للمجلس.
 .6تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية توضح فيه رأيها عن مدى التزام البنك بأحكام
الشرع يف تعامالته.
ب /رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية -:
 .1تعني اجلمعية العمومية ما ال يقل عن ( ) 3وماال يزيد عن (  ) 5من علماء الشرع ليكونوا
أعضاء يف هيئة الرقابة الشرعية وحتدد مكافآتهم .
 .2يعمل العضو يف هيئة الرقابة الشرعية لفرتة ثالث سنوات وجيوز متديد خدمته لفرتة
أخرى .
 .3خيتار أعضاء اهليئة رئيساً هلم من بينهم .
 .4تعمل اهليئة يف نطاق الالئحة اليت جييزها اجمللس وأي اختصاصات يضيفها اجمللس
من وقت آلخر .
 .5حيق لرئيس اهليئة حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وجيوز للهيئة طلب إدراج أي
أمر داخل اختصاصاتها يف جدول أعمال اجلمعية العمومية ومناقشة ذلك األمر دون أن يكون
 بنك تنمية الصادرات عقد التأسيس – تعديل  ، 2003ص5-1 .
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ألعضائها حق التصويت عند إصدار القرارات  ،كما جيب على رئيس اهليئة االستجابة لطلب
ً 
اجمللس حلضور أي من اجتماعاته كلما رأى ذلك ضروريا .
 5-1-1البنك اإلسالمي السوداني -:
يعترب البنك اإلسالمي السوداني من املصارف اليت قادت العمل املصريف اإلسالمي من حيث
النشأة والتطور ،لذلك هدف القائمون على أمر البنك أن تكون هيئة رقابة مهمتها الرئيسية
مراجعة أعمال البنك والتأكد من خلوها من احملظورات الشرعية .
أشار عقد تأسيس البنك إىل قيام البنك جبميع األعمال املصرفية واملالية التجارية وكافة
أعمال االستثمار ويسهم -:
 يف املشروعات الزراعية والصناعية واملؤسسات االقتصادية واالجتماعية وذلك بالطريقةوالكيفية اليت يراها البنك مناسبة وفقاً للشريعة اإلسالمية .
 للبنك أن يسحب ويستخرج ويقبل ويظهر وينفذ ويصدر الكمبياالت والشيكات وبوالصالشحن ومجيع األوراق القابلة للتحويل والتحصيل والنقل والرهن وغريها على أن ختلو
مجيعها من احملظورات الشرعية.
 أن يشرتك مع شركات أو مؤسسات أو شراكات أو خالفه تزاول أعماالً شبيهة بأعمالهكما جيوز أن يشرتي أو يتحصل على كل أو جزء من ملكية أو شهرة أو حقوق أو أعمال أو
امتيازات أي فرد أو شركة أو هيئة أو مؤسسة شريطة أن ال يكون يف ذلك حمظور شرعي .
 يقوم البنك بفتح خطابات الضمان وخطابات االعتماد وضمان القروض وأداء االلتزاماتواملسئوليات حنو العمالء والراغبني يف التعامل معه متى ما كان ذلك مفيداً للبنك ويف احلدود
الشرعية .
 يقبل البنك اهلبات والتربعات ويوجهها وفق رغبة أصحابها أو مبا يعود بالنفع علىاجملتمع كما يقبل البنك أموال الزكاة ويوجهها حسب النظم الشرعية .
 جيوز للبنك أن يتعامل أو يتعاون مع البنوك األخرى وخاصة البنوك اإلسالمية يف الداخلواخلارج وجيوز متثيل تلك البنوك واملشاركة يف احتاداتها وتبادل اخلربات معها مع مراعاة

قواعد الشريعة اإلسالمية.
كما أشار النظام األساسي للبنك اإلسالمي السوداني يف املواد ( )75 – 72فيما خيتص بهيئة
الرقابة الشرعية إىل اآلتي -:
 بنك تنمية الصادرات  ،النظام األساسي  ،تعديل .22-21 ، 2003
 البنك اإلسالمي السوداني  ،عقد التأسيس  ،ص . 3 -1
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أوالً -:
أ -تتكون هيئة الرقابة الشرعية من مخسة أعضاء على األكثر من علماء الشرع وفقهاء القانون
املؤمنني بفكرة البنك اإلسالمي يتم تعيينهم بواسطة راعي البنك ملدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد  .كما يكون للراعي احلق يف عزل أي من أعضائها إذا ثبت عرقلته ألعمال اهليئة أو
ختلف من أداء عمله منها وحيق للراعي حضور اجتماعات اهليئة ورئاسة جلساتها .
ب -للجمعية العمومية احلق يف تعيني هيئة الرقابة الشرعية وعزل أي من أعضائها بتوصية
من جملس اإلدارة .
ثانياً  :ختتص هيئة الرقابة الشرعية باملسائل اآلتية -:
أ -تقديم املشورة واملراجعة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية .
ب -مراقبة احلسابات لضمان تطبيق الشريعة اإلسالمية .
ج -حضور اجتماعات جملس اإلدارة بواسطة رئيسها أو أحد أعضائها بدعوة من اجمللس
على أال يكون هلذا العضو صوت معدود .
د -جيوز هليئة الرقابة الشرعية طلب عقد جلسة خاصة جمللس اإلدارة لشرح وجهة نظر
معينة يف املسائل الشرعية إذا اقتضى األمر ذلك .
ثالثاً  :تسلك هيئة الرقابة الشرعية يف عملها ويف عالقاتها مع إدارة البنك وهيئاته املختلفة
ما يسلكه مراقب احلسابات من وسائل واختصاصات وفقاً لنصوص هذا النظام األساسي .
كشف أسرار البنك -:
رابعاً  :تكون حسابات البنك واملودعني ومعامالت البنك املالية والتجارية وزبائنه سرية
ال جيوز االطالع عليها أو كشفها ألي أحد أو جهة مهما كانت إال بناء على حكم قضائي

نهائي ،ما عدا امليزانيات واحلسابات اخلتامية .
وقد أصدرت إدارة التوجيه الشرعي والبحوث الشرعية سلسلة من الفتاوى متثل خدمة فكرية
وفقهاً عملياً يسهم يف دفع احلركة العلمية والعملية الشرعية يف جمال االقتصاد واملصارف
اإلسالمية ولتكون إضافة جديدة خلدمات البنك االقتصادية واالجتماعية املتعددة واهلادفة
ألسلمة اجملتمع إلصالحه وتطويره  .وهذه السلسلة من الفتاوى الشرعية تأتي إضاءة نرية
وسط نزاعات التصورات اخلاطئة اليت متخض عنها نظم املصارف الربوية وتصحيحاً لكثري من
املفاهيم املغلوطة يف جمال االقتصاد  ،وهي إجابات من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك اإلسالمي
مستمدة من الشرع احلنيف الستفتاءات صادرة من إدارة البنك خالل نشأته ومسريته املباركة
كما أنها متثل وجهة نظر الشرع الراجحة لدى اهليئة فيما اختلف فيه من عقود االستثمار
 البنك اإلسالمي السوداني  ،النظام األساسي  ،ص . 16 -15
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بني املصارف اإلسالمية  .وحتوي اجتهاداً هلا فيما استحدث من معامالت مصرفية عصرية
مل تكن موجودة يف صدر اإلسالم األول .
ومتتاز سلسلة الفتاوى الشرعية مبراعاتها يف منهجها لآلتي -:
 .1استيعاب آراء فقهاء املذاهب اإلسالمية املشهورة مع النظر ألدلتهم الصحيحة من املنقول
واملعقول .
 .2األخذ بالراجح من الفقه اإلسالمي وعدم التقيد باجتاه مذهب معني ألن فقه مذهب معني
ال ميثل فقه الشريعة كله .
 .3مراعاة احلاجة واملصلحة والتطور الزمين واألعراف الصحيحة اليت ال تصادم روح
الشريعة وتنسجم يف افقها العام وهدفها البعيد مع مبادئ اإلسالم وروح التشريع فيه ومقاصده
الكلية يف املعامالت املعاصرة .
 .4الواقعية والعملية والبعد عن املسائل الفرضية البعيدة احلصول .
 .5سهولة األسلوب  ،تبسيط الكالم وبيان األمثلة والتنظيم األقرب لفهم أهل العصر .
وقد مشلت الفتاوى الصادرة املوضوعات التالية -:
 .1أخذ األجر على احلساب اجلاري .
 .2تأجري خزائن خصوصية .
 .3التعامل مع البنوك الربوية .
 .4مصاريف التحاويل الداخلية واخلارجية .
 .5املشاركة يف الربح .
 .6املتاجرة يف صفقات معينة .
 .7الكمبياالت .
 .8استرياد آالت للحرفيني .
 .9املعاملة مع البنوك األجنبية .
 .10شيكات مسحوبة تورد يف حساب العمالء مسحوبة على فروع البنوك خارج العاصمة.
 .11التأمني على ممتلكات البنك والبضائع اخلاصة بعمالئه .
 .12االستدانة من بنك السودان .
 .13املساهمة يف الشركات اليت تتعامل بالربا أخذاً وعطاء .
 .14املشاركة يف املعاصر الزيتية .
 .15التعاقد على استرياد بضائع من اخلارج بتسهيالت الدفع اآلجل .
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية
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 .16مساهمة غري املسلمني يف تأسيس البنوك اإلسالمية .
 .17استفسار حول موضوع ختليص بضائع على ضوء معلومات معينة .
 .18مشاركة يف استرياد خشب أبيض من النمسا .
 .19بيع عقار مراحبة ورهن العقار رهناً حيازياً حلني تسديد املبلغ .
 .20شهادة االستثمار ألجل .
 .21سحب شيكات قبل حلول أجلها .
 .22استفسار عن دفع البنك للعميل قيمة الكمبيالة كاملة على سبيل املضاربة .
 .23استفسار عن جواز إقراض البنك ألموال املساهمني واملستثمرين قرض حسن بغرض
االستثمار والربح.
 .24إنشاء خمصص ملخاطر االستثمار .
 .25االدخار االستثماري .
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املبحث الثاني

نشأة وتطور هيئات الرقابة الشرعية للمصارف اليت نشأت تقليدية وتطورها

( 1991-1984م 1421-1414 /هـ )

 1-2-1البنك الزراعي السوداني -:
عمالً بأحكام املادة ( )3من قانون البنك الزراعي السوداني لسنة 1957م  ،أصدر جملس اإلدارة
الئحة هيئة الرقابة الشرعية يف العام  ، 1984وقد تضمنت الالئحة التفاصيل التالية-:
أوالً  :تكوين اهليئة وتعيني أعضائها ومدة بقائهم يف مناصبهم -:
أشارت الئحة هيئة الرقابة الشرعية للبنك الزراعي لآلتي -:
 .1تعترب اهليئة أقوى األجهزة االستشارية للبنك املنوط بها كل ما يتعلق بالنواحي الشرعية
يف األعمال واألنشطة اليت يقوم بها البنك وتتكون من -:
أ -ثالثة من العلماء يف فروع االقتصاد والقانون والشريعة اإلسالمية يعينهم جملس
اإلدارة.
ب -ثالثة من املختصني بالبنك يف جماالت القانون والعمل املصريف والعمليات يعينهم
جملس االدارة.
 .2يظل أعضاء اهليئة يف مناصبهم ملدة ثالث سنوات من تاريخ تعيينهم وجيوز إعادة
تعيينهم .
ثانياً  :اختصاصات اهليئة -:
ختتص اهليئة باآلتي -:
 .1مساعدة املسئولني بالبنك يف  :وضع مناذج العقود واالتفاقيات وتعديلها وتطويرها عند
االقتضاء .
 .2إبداء الرأي من الناحية الشرعية فيما حيال إليها من معامالت البنك .
ثالثاً  :وسائل إجناز اهليئة -:
أشارت الالئحة إىل أن وسائل إجناز مهام اهليئة تتمثل فى -:
 .1أن ختطر إدارة البنك اهليئة بأنواع العمليات اليت يباشرها مع عمالئه مع وصف كامل
للمراحل التى متر بها وذلك بتقديم اآلتى-:
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أ -نسخة من كل أورنيك أو استمارة مستخدمة فى البنك إىل اهليئة .
ب -نسخة من العقود التى أبرمها البنك فى املاضى .
ج -مشروع أي عقد يراد إبرامه فى املستقبل وذلك للتأكد من توافقه مع الشريعة
اإلسالمية.
 .2جيوز للهيئة أن تستعني بأي موظف بالبنك لتوضيح أي أمر يتعلق باملوضوع لكي تكون
رأيها يف املسألة املطروحة للبحث والرأي .

رابعاً :اجتماعات اهليئة -:
 .1جتتمع اهليئة فى مقر رئاسة البنك  ،إال إذا اقتضى العمل خالف ذلك .
 .2النصاب القانوني الجتماعات اهليئة عضوان من األعضاء املشار إليهم يف أوالً (أ) ،
وتصدر اهليئة توصياتها بأغلبية األصوات إال إذا كانا عضوين فيلزم اتفاقهما .
 .3ينتخب اجمللس من بينهم رئيساً للهيئة .
 .4يتوىل الرئيس إدارة االجتماع  ،وفى حالة غيابه يرأس االجتماع أكرب األعضاء سناً .
 .5جيوز للهيئة أن تدعو من تشاء للمشاركة فى اجتماعاتها لالستنارة من غري أن يكون
له حق التصويت .ويتوىل السكرتري دعوة اهليئة لالجتماع ويقوم بتحرير حماضر االجتماعات
ويثبت أمساء احلاضرين واملعتذرين والغائبني ويلخص املناقشات التى دارت والتوصيات التى
اختذت .
خامساً  :خطة عمل اهليئة -:
تسري اهليئة فى إجاباتها على االستفسارات املوجهة اليها من البنك وفق اخلطة
التالية-:
 .1تقوم اهليئة بدراسة االستفسارات دراسة وافية للوقوف على حقيقتها مستعينة باجلهة
التى تقدمت باالستفسار وباملستندات املتعلقة به ومبن ترى حاجة إىل االستعانة به من
املختصني .
 .2تضع اهليئة االستفسار فى القالب الشرعى وتبحث عن احلكم الشرعى له مستعينة بكل
الوسائل الشرعية التى تعني على ذلك .
 .3يكون احلكم الشرعى وفق ما اتفق عليه الفقهاء باجلواز أو املنع وإذا اختلفت آراؤهم فيه،
أفتت اهليئة مبا ترجحه منها أو مبا تراه أكثر حتقيقاً للمصلحة – وإذا مل يكن فيه حكم أفتت
اهليئة فيه باجتهاد أعضائها مراعية فى ذلك قاعدة أن األصل فى املعامالت اجلواز والصحة
إذا كانت برضى الطرفني إال ما ورد فيه نص باملنع .
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 .4يقوم كل عضو من أعضاء اهليئة بالبحث عن احلكم الشرعى فى املسألة املعروضة وفق
األسس املتقدمة ويدون رأيه ثم تعرض اآلراء فى اجتماع اهليئة وتناقش اآلراء للوصول إىل
احلكم الذى تقره األغلبية .
 .5تطبع اإلجابة فى صورتها النهائية ويوقع عليها أعضاء اهليئة ثم يسلمها السكرتري
للجهات املعنية.
 .6إذا كان ألحد األعضاء رأى خمالف يدون هذا الرأى ويوقع عليه العضو املذكور .
سادساً  :عدم صالحية األعضاء واألماكن الشاغرة -:
 .1يفقد العضو صالحيته الن يكون عضواً فى اهليئة:
أ -إذا استقال .
ب -إذا تغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية بدون سبب .
ج -إذا أصبح عاجزاً عن املساهمة فى أعمال اللجنة .
 .2إذا خال أى منصب من مناصب األعضاء ميأل ذلك املنصب بشخص آخر يكون له نفس
ختصص العضو الذى خال منصبه .

سابعاً  :مكافآت أعضاء اهليئة -:
يقرر اجمللس ما يراه مناسباً من مكافآت ألعضاء اللجنة مقابل حضورهم اجتماعات اهليئة
– كما جيوز أن تدفع هلم نفقات السفر الفعلية ونفقات اإلقامة واملصروفات الضرورية التى
يتحملونها نتيجة حلضورهم االجتماعات املنعقدة خارج املركز الرئيسى للبنك .
 2 -2-1جمموعة بنك اخلرطوم -:
تأسس هذا البنك يف العام 1913م وهو نتاج جملموعة من عمليات الدمج والضم اليت متت
يف بعض مصارف القطاع كان آخرها يف العام 1992م عندما دمج البنك القومي للتصدير
واالسترياد وبنك الوحدة يف بنك اخلرطوم ليصبح االسم اجلديد هلذه البنوك الثالثة جمموعة
بنك اخلرطوم .
مواكبة للتحـول الذي طرأ على مسرية العمل املصريف يف السودان يف مطلع التسعينيات من
القرن املاضي أوصى مديرو فروع بنك اخلرطوم يف ختام أعمال مؤمترهم الذي عقد يف يونيو
1990م  ،بضرورة إنشاء وحدة للفتوى والبحوث الشرعية والفقهية لتحقيق هدفني -:
أوهلما  :مساعدة موظفي البنك على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء يف األعمال
املصرفية .
وثانيهما  :تعزيز ثقة اجلمهور املتعامل مع بنك اخلرطوم يف أن معامالته تتم وفق أحكام
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الشريعة اإلسالمية الغراء بأفضل أسلوب حتقيقاً للحديث الصحيح  ( :جتدون الناس معادن

خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا ).
وعليه فقد تدرج أمر الرقابة الشرعية يف بنك اخلرطوم وفق ما يلي -:
 .1يف سبتمرب 1990م متت إضافة وحدة الفتوى والبحوث الشرعية والفقهية إلدارة التخطيط
والبحوث والدراسات  ،وقد مت استيعاب موظف متخصص مبؤهل يف الفقه املقارن للقيام مبهام
الوحدة .
 .2مت تطوير الوحدة يف عام  1995م إىل هيئة للفتوى والبحوث الشرعية تتبع للمدير العام
وتتكون من ثالثة أعضاء .
 .3تطبيقاً ملعيار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  /البحرين  ،اخلاص
بهيئة الرقابة الشرعية باملؤسسة املالية اإلسالمية الذي قرر أن النموذج األمثل هليئة الرقابة
الشرعية أن تكون مستقلة عن املؤسسة املعنية وإن كانت غري متفرغة ولكن بأمانة متفرغة ،
فقد صدر قرار يف شهر ربيع األول 1424هـ  -مايو  2003من جملس إدارة بنك اخلرطوم
يقضي بتكوين هيئة الرقابة الشرعية لبنك اخلرطوم .وهذا التكوين يتفق مع ما ذهب إليه
املعيار وهو املقتبس من تكوين اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
يف السودان .
 3-2-1البنك األهلي السوداني  -:
مل يشر عقد والئحة التأسيس إىل التزام البنك باألعمال املصرفية وفق أحكام الشريعة
اإلسالمية  ،وذلك نظراً ألن البنك يعترب من البنوك التقليدية املنشأ والتأسيس  ،حيث باشر
العمل املصريف اإلسالمي مع التحول الفوري للتعامل بالصيغ اإلسالمية يف ديسمرب 1984م
كسائر البنوك التقليدية العاملة عندئ ٍذ .
 4-2-1البنك السوداني الفرنسي  -:
مل يشر القانون األساسي والئحة البنك السوداني الفرنسي إىل قيام البنك باألعمال املصرفية
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية  ،حيث تأسست الشركة يف السادس من يوليو  1975قبل
 صحيح البخاري  ،كتاب املناقب  ،حديث رقم (. )3304
 تولي رئاسة الهيئة موالنا عبد القادر حسن فضل اهلل أسكنه اهلل فسيح جناته ورحمه رحمة واسعة  ،ثم خلفه األخ
األستاذ سراج الدين عثمان مصطفى  ،أما العضوين فهما عبد الهادي يعقوب عبد اهلل وإبراهيم أحمد خليل .
 تأسس هذا البنك ومارس نشاطه في العام 1982م .
 تأسس هذا البنك في العام  1978ومت افتتاحه في العام 1979م .
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افتتاح البنوك اإلسالمية يف السودان ومما جيدر ذكره أن جملس إدارة البنك أصدر الئحة
لتنظيم أعمال هيئة الرقابة الشرعية متثلت مالحمها يف اآلتي -:
أ -تشكل اهليئة من ثالثة أعضاء من محلة الدرجات العلمية العليا يف الفقه اإلسالمي يف
جماالته املختلفة يعينهم جملس إدارة البنك وحيدد مكافأة أتعابهم يف قرار التعيني ويف حالة
خلو مقعد أحدهم يعني جملس اإلدارة من خيلفه .
ب -تتكون اهليئة من رئيس وعضوين ومقرر هلا .
أوالً  :مهام اهليئة -:
أشارت املادة ( )5من الالئحة إىل أن مهام اهليئة تتمثل يف اآلتي -:
أ -تشارك يف وضع مناذج العقود واالتفاقيات اخلاصة بالعمليات املتعلقة جبميع معامالت
البنك والقيام بتعديل وتطوير كل أو بعض النماذج املذكورة كلما اقتضى األمر ذلك بقصد التأكد
من خلو معامالت البنك من احملظورات الشرعية والتيقن من عدم خمالفتها ألحكام الشريعة
اإلسالمية .
ب -تقديم النصح واملشورة الشرعية إىل جملس اإلدارة أو إدارة البنك كلما اقتضى األمر
ذلك.
ج -مراجعة عمليات البنك من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ مقتضى ما جاء فى
الفقرتني (أ  .ب) أعاله .
د -تقدم هيئة الرقابة الشرعية دورياً وكلما اقتضى األمر تقاريرها ومالحظاتها إىل جملس
اإلدارة أو إدارة البنك .
ثانياً  :وسائل تنفيذ مهام اهليئة -:
تقوم هيئة الرقابة بتنفيذ مهامها وفقاً ملا يلى :
أ -ختطر إدارة البنك اهليئة بأنواع العمليات التى يباشرها البنك مع الشرح التفصيلى
هلا.
ب -تقدم إدارة البنك إىل اهليئة نسخة من كل استمارة مستخدمة فى البنك ونسخة من
العقود املعمول بها ونسخة من مشروع أي عقد مع جهة أخرى فى املستقبل كل ذلك من أجل
التأكد من عدم خمالفة هذه العقود ألحكام الشريعة اإلسالمية .
ج -حيق للهيئة أن تطلب حضور املوظف املختص أمامها لتقديم التوضيح الذى حتتاجه
بشأن املسألة املطروحة للبحث حتى تتمكن من تكوين رأيها بصورة سليمة ومتكاملة .
د -حيق للهيئة أن تطلع فى أى وقت على دفاتر البنك وسجالته ومستنداته باإلضافة إىل
البيانات واإليضاحات التى قد حتتاجها ألداء مهامها.
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ثالثاً  :اجتماعات اهليئة -:
اشارت املادة ( )7إىل تنظيم اجتماعات اهليئة كما يلى :
أ -جتتمع اهليئة مرة كل أسبوع فى مقر رئاسة البنك إال إذا اقتضى األمر خالف ذلك .
ب -يكون اجتماع اهليئة قانونياً حبضور عضوين من أعضائها  ،وتصدر اهليئة قراراتها
باإلمجاع أو األغلبية .
ج -يتوىل رئيس اهليئة إدارة االجتماعات وفى حالة غيابه ينوب عنه أكرب األعضاء سناً .
د -يتوىل مقرر اهليئة حترير وقائع االجتماعات مبيناً األجندة وأمساء احلاضرين واملعتذرين
والغائبني  ،وملخصاً للمناقشات التى تدور فى االجتماعات والقرارات التى تصدرها اهليئة ،
على أن جتاز وقائع أى اجتماع فى االجتماع التاىل لـه  ،وأن يطلع مقرر اهليئة األعضاء على
موقف تنفيذ القرارات التى أصدرتها اهليئة .
رابعاً  :أسلوب عمل اهليئة فى اإلجابة على االستفسارات -:
تقوم هيئة الرقابة الشرعية للبنك السوداني الفرنسي بأداء مهامها فيما يتعلق باإلجابة على
االستفسارات املقدمة إليها عرب اخلطوات التالية -:
أ -تدرس اهليئة املوضوع املستفسر عنه دراسة وافية للوقوف على حقيقته (فقه الواقعة) ويف
سبيل ذلك ميكنها أن تستعني جبهة اختصاص يف املوضوع .
ب -تبحث اهليئة عن احلكم الشرعي اخلاص باملوضوع املستفسر عنه على ضوء أحكام
الشريعة اإلسالمية املتعلقة باملعامالت املالية (فقه املسألة شرعاً) .
ج -تفيت اهليئة بشأن املوضوع املستفسر عنه باجلواز أو املنع إذا كان فيه حكم متفق عليه
بني الفقهاء باجلواز أو املنع  .وإذا اختلفت آراء الفقهاء حول املوضوع تفيت اهليئة مبا ترجحه
من هذه اآلراء أو أكثرها حتقيقاً للمصلحة العامة  .وإذا مل يكن يف املوضوع حكم شرعي سابق
باجتهاد الفقهاء األقدمني تفيت اهليئة باجتهادها إذا كان باإلمجاع وإالّ جيب أن تقوم برفع
األمر للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية لدى بنك السودان لتفصل
فيه .
د -ما ال يتعارض مع مقاصد الشريعة اإلسالمية وأحكامها تقره اهليئة وما خيالفها تعدله إذا
كان قابالً للتعديل أو ترفضه كلية إذا مل يقبل التعديل ثم تبحث عن بديل إسالمي للمعاملة
املعروضة إذا كانت وسيلة إىل مصلحة حقيقية معتربة شرعاً .
هـ -تتخذ اهليئة قراراتها باإلمجاع أو األغلبية شريطة أن تكون هذه القرارات (أو
االجتهادات) مكتوبة ويوقع عليها مجيع أعضاء اهليئة  ،ويف حالة أخذ القرارات باألغلبية
البد أن يسجل الرأى املخالف فى هامش حمضر االجتماع الذى اختذ فيه القرار .
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خامساً :اسلوب عمل اهليئة فى مراجعة العقود :
تناولت املادة ( )9أسلوب عمل اهليئة وفقاً للمنهج التاىل -:
أ -تدرس اهليئة العقود املقدمة إليها للمراجعة دراسة وافية ثم تقوم بإقرار ما كان منها
موافقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية أو غري متعارض معها  ،وترفض ما كان منها خمالفاً هلا .
ب -مناذج العقود التى حتتاج إىل حبث تبحثها اهليئة بالكيفية املبينة فى املادة ( )8من
الالئحة .
سادساً  :توجيهات عامة تضمنتها الالئحة:
تضمنت الالئحة مجلة من التوجيهات العامة ميكن تلخيصها فى اآلتى :
أ -جيب أن تهدف اهليئة إىل تطويع األعمال املصرفية والتمويلية لتساير أحكام الشريعة
اإلسالمية و ال تتعارض معها .
ب -جيب أن ال تتعارض مجيع القرارات واالجتهادات واالستشارات التى تقدمها اهليئة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
ج -تباشر هيئة الرقابة الشرعية للبنك السودانى الفرنسى أعماهلا وفقاً هلذه الالئحة بعد
أن يصدر قرار من جملس اإلدارة باملوافقة عليها .

 5-2-1البنك العقاري التجاري  :
أصدر جملس إدارة البنك العقارى السودانى ـ سابقاً ـ البنك العقارى التجارى حالياً قراراً
بتشكيل هيئة الرقابة الشرعية للبنك فى العام 1993م برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ (الشهيد)
أمحد حمجوب حاج نور عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أفريقيا العاملية،
وعضوية أصحاب الفضيلة البكرى البيلى (عليه رمحة اهلل ) وخماوى مضوى خماوى  .ثم
أعيد تكوين اهليئة برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ /حممد ابراهيم حممد القاضى باحملكمة
العليا وضمت عضوية اهليئة خالل السنوات (1995ـ 2001م) الشيوخ وهبى أمحد دهب وعبد
القادر حسن فضل اهلل (عليه رمحة اهلل ) وعبد القيوم إبراهيم حممد  .وأعضاء اهليئة حالياً
هم املشايخ الطاهر أمحد الطاهر وحممد سعيد اجلاك وخماوى مضوى خماوى  .وتوىل البنك
تعيني املقررين من بني مستشاريه القانونيني .

الئحة هيئة الرقابة الشرعية بالبنك
اشتملت الئحة هيئة الرقابة الشرعية اجملازة من جملس إدارة البنك على بيان واجبات
واختصاصات اهليئة وتنظيم اجتماعاتها ومنهجها وأسلوب عملها وذلك كاآلتى :
 تأسس البنك في العام  1967وحتول إلى البنك العقاري التجاري الحقا ً .
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أوالً  :واجبات اهليئة :
تنص املادة رقم ( )5من الالئحة على اآلتى :
أ -إنزال شرع اهلل على كل عمليات البنك فشريعة اهلل هى احلاكمة وعمل البنك بكل أبعاده
حمكوم بشرع اهلل .
ب -وضع مناذج العقود و االتفاقات والعمليات جلميع معامالت البنك وتعديلها وتطويرها
وفقاً ألحكام الشريعة والتأكد من خلوها من أى حمظورات شرعية .
ج -تقدم ما تراه مناسباً من املشورة الشرعية للمجلس وللمدير العام .
د -تقدم اهليئة تقريراً كل ثالثة أشهر للمجلس عن سري البنك من اجلوانب الشرعية وعن
أدائها  .وتقدم تقريراً سنوياً مشتمالً على رأيها ومدى متشي معامالت البنك مع الشرع .
ثانياً  :اجتماعات اهليئة :
حتدثت املادة رقم ( )7عن االجتماعات حتت الفقرات التالية :
أ -جتتمع اهليئة مرة كل شهر على األقل فى مقر رئاسة البنك إال إذا اقتضى األمر خالف
ذلك .
ب -يكون اجتماع اهليئة قانونياً حبضور نصف أعضاء اهليئة وتصدر قراراتها باألغلبية .
ج -يتوىل رئيس اهليئة إدارة االجتماعات وفى غيابه يرأس اجللسة أكرب األعضاء سناً .
د -جيوز للهيئة أن تدعو من تشاء للمشاركة فى اجتماعاتها من غري أن يكون له حق فى
التصويت .
هـ -يتوىل مقرر اهليئة حترير حماضر اجللسات ويتم إجازة احملضر فى االجتماع التاىل .
و -يتوىل مقرر اهليئة أمر التنفيذ وميكن للهيئة أن تشارك فى تدريب املوظفني لزيادة
احلصيلة الشرعية بالتنسيق مع إدارة التدريب .
ثالثاً  :خطة عمل اهليئة :
نصت املادة رقم ( )8من الالئحة على خطة اهليئة فى أداء عملها إذ تقرأ كاآلتى :
تتخذ اهليئة أحسن الطرق وأقربها وأشبهها للحق فى أداء مهامها وذلك عرب :
أ -دراسة اهليئة للموضوع املطروح أمامها دراسة وافية .
ب -تبحث اهليئة عن احلكم الشرعى إلنزاله على املوضوع أو الواقعة .
ج -منهج اهليئة االلتزام مبا أمجع عليه الفقهاء  .فإن مل يكن هناك إمجاع أفتت مبا تراه
حمققاً للمصلحة مع استصحاب املتغريات وروح العصر  .واذا مل يكن يف املسالة حكم للمتقدمني
من الفقهاء اجتهدت وافتت منضبطة بقواعد أصول الفقه .
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د -ميكن لكل عضو أن يبدي رأيه شفاه ًة أو كتابة وفى حالة القرار النهائى فإنه يصدر
باألغلبية وإن كان هناك رأى خمالف له ميكن أن يسجل ضمن القرار .
رابعاً  :املهام اليت قامت بها اهليئة من غري الفتاوى -:
قامت اهليئة منذ إنشائها بعقد اجتماعات دورية كانت أسبوعية ملراجعة النظم واللوائح
اليت يعمل البنك يف إطارها  ،واطلعت على مناذج العقود والسجالت واالستمارات املعمول
بها  ،حيث متت مراجعتها وأبدت املالحظات حوهلا  .وقد تركز جل عمل اهليئة يف بداية
تكوينها على تأصيل أنشطة عمل البنك حتقيقاً إلسالم اجلهاز املصريف  ،ثم قامت بعد ذلك
باالطالع على ملفات العمليات االستثمارية لفحص مستنداتها وحمتوى تلك املستندات تتلقى
االستفتاءات من البنك واملتعاملني معه واجلهات ذات الصلة بعمل البنك  .وإمجاالً يف غري
جانب الفتاوى واآلراء الشرعية قامت اهليئة باآلتي -:
 .1مراجعة قانون البنك العقاري السوداني لسنة 1966م ومشروع القانون لسنة 1993م .
 .2مراجعة الئحة البنك العقاري السوداني لسنة 1968م .
 .3مراجعة مناذج العقود املعمول بها .
 .4اقرتاح وتصميم مناذج عقود بديلة للنماذج اليت كانت تقنن للتعامل الربوي .
 .5تصميم مناذج عقود جديدة لصيغ معامالت غري مطبقة من قبل يف البنك منها عقد
تنازل عن ملكية منفعة وعقود املضاربة املقيدة واملضاربة املطلقة واملقاولة واملشاركة واالستصناع
(مقاولة عمل ومواد ) .
 .6مراجعة مناذج االستمارات واملستندات والسجالت املعمول بها فى البنك  .ومناذج
االيصاالت واألذونات املستخدمة .
 .7عقد لقاءات مع منسوبى اإلدارات والوحدات بالبنك ملعرفة مهام كل إدارة ومناقشة ما
يلزم التنبيه عليه من الناحية الشرعية .
 .8التنسيق مع إدارتى املراجعة والتفتيش لبحث املسائل واملالحظات الشرعية فى أعمال
البنك كنتائج للمراجعة والتفتيش .
 .9االشرتاك فى تصميم برامج ومناهج التدريب بإدارة التدريب لتفقيه العاملني فى شرعية
املعامالت واخلدمات املصرفية والعقود املشروعة .
 .10القيام بتدريب العاملني عرب الدورات التدريبية السنوية بإدارة التدريب .
 .11تصميم برامج خاصة بالصيغ الشرعية وأحكامها خاصة ما له عالقة بالعمل املصرفى
سواء فى جانب االستثمار أو جانب اخلدمات املصرفية .
 .12املشاركة يف الندوات والسمنارات ذات الصلة بأعمال هيئات الرقابة الشرعية التى
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تنظمها اجلهات املختصة مثل اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية
وبنك السودان واحتاد املصارف السودانى واملعهد العاىل للدراسات املصرفية واملالية .
 .13التنسيق مع اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفى واملؤسسات املالية فى
موضوع الفتوى .
 .14اإلجابة على االستبيانات ذات الصلة باهليئة وبعملها فيما استفسرت عنه اجلهات
ذات الصلة واملعنية بشئون هيئات الرقابة الشرعية داخل السودان وخارجه .
 .15مناقشة مسودات مشاريع معايري احملاسبة واملراجعة واملراشد املعدة بواسطة اهليئة
العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفى واملؤسسات املالية ببنك السودان وهيئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية .
 .16مراجعة أعمال البنك سنوياً باالطالع على ملفات العمليات االستثمارية املصدقة واملنفذة
واملنتهية (املصفاة) وإبداء الرأى فيها وتدوين املالحظات ورفع تقرير دورى بنتيجة املراجعة،
والتنبيه على املالحظات أوالً بأول إلجراء املعاجلات الالزمة .

 6-2-1مصرف االدخار والتنمية االجتماعية -:
أغراض املصرف وسلطاته -:
صدر قانون مصرف االدخار والتنمية االجتماعية مبوجب مرسوم مجهوري يف العام 1995م
ومت تعديله يف العام 1998م حيث نصت املادة ( )5على أن تكون أغراض املصرف تنمية
الوعي االدخاري وتشجيعه لدى املواطنني وجتميع املدخرات واستثمارها يف جماالت التنمية
االقتصادية واالجتماعية  ،ومباشرة أعماله وفقاً ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية وهديها
وأحكام قانون تنظيم العمل املصريف العام 1991م مع مراعاة الطبيعة اخلاصة للمصرف  ،ومع
عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون للمصرف األغراض اآلتية -:
أ -ختطيط سياسة املصرف االدخارية ووضع قواعد اإلشراف عليها والتنسيق مع اجلهات
املختصة لتنفيذها يف إطار السياسة العامة للدولة .
ب -توجيه موارده حنو النشاط االقتصادي خلدمة التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة .
ج -تقديم التمويل الالزم ملختلف القطاعات ،وعلى وجه اخلصوص املشروعات اخلاصة
بالفقراء وصغار املنتجني واحلرفيني واملهنيني واألسر املنتجة وذوي الدخل احملدود ومستحقي
الزكاة والطالب واملرأة واملنظمات واهليئات وأصحاب العمل  ،مع مراعاة الضمانات املالئمة
لظروفهم .
 تأسس البنك في العام 1973م ومت افتتاحه في العام 1974م باسم بنك االدخار السوداني إال أنه في العام  1995مت تغيير
اسم البنك إلى مصرف االدخار للتنمية االجتماعية .
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الئحة تنظيم أعمال هيئة الرقابة الشرعية مبصرف االدخار والتنمية االجتماعية -:
عمالً بأحكام املادة  28من قانون مصرف االدخار والتنمية االجتماعية لسنة 1995م وتعديله
لسنة 1998م  ،أصدر جملس إدارة مصرف اإلدخار والتنمية االجتماعية الالئحة اآلتي
نصها.
أوالً  :اختصاصات اهليئة -:
تكون للهيئة االختصاصات املوضحة يف القانون ودون مساس بعمومية ما تقدم تكون للهيئة
االختصاصات التالية -:
أ -إبداء الرأي واملشورة فيما يعهد إليها من معامالت املصرف .
ب -دراسة املشاكل الشرعية اليت تواجه املصرف وإبداء الرأي فيها .
ج -إصدار الفتاوي الشرعية يف املوضوعات اليت يطلب يف شأنها فتوى شرعية .
د -مراجعة القوانني واللوائح واملنشورات اليت تنظم عمل املصرف بغرض إزالة ما بها من
تعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
هـ -معاونة أجهزة الرقابة الفنية للمصرف يف أداء مهامها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
و -التوقيع على الفتاوي واملذكرات اليت تصدرها اهليئة .
ثانياً  :سلطات اهليئة -:
أ -االطالع على أي مستندات أو وثائق أو سجالت أو عقود أو مكاتبات باملصرف ترى أنها
الزمة وضرورية لتمكينها من أداء أعماهلا .
ب -تفتيش أعمال املصرف بغرض التأكد من سالمة تطبيق اجلوانب الشرعية .
ثالثاً  :إلزامية فتوى اهليئة -:
تكون الفتوى الصادرة من اهليئة يف املسائل الشرعية ملزمة للمصرف .
رابعاً  :اجتماعات اهليئة -:
أ -جتتمع اهليئة مرتني يف الشهر على األقل مبقرها باملصرف أو أي مكان آخر حيدده
الرئيس .
ب -حيدد الرئيس جدول األعمال بالتشاور مع املقرر .
ج -يكون االجتماع قانونياً حبضور ثالثة من األعضاء .
د -إذا مل يكتمل النصاب وحضر أقل من ثالثة أعضاء جيوز هلم النظر يف املوضوعات
املطروحة وإصدار التوصيات بشأنها على أن تعرض هذه التوصيات يف أول اجتماع قانوني
إلصدار قرار بشأنها .
هـ -جتاز القرارات باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين .
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و -يف حالة تساوي األصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
ز -يتوىل الرئيس إدارة االجتماعات ويف حالةغيابه ينوب عنه أكرب األعضاء سناً.
ح -جيوز للهيئة أن تدعو من تشاء من أهل اخلربة للمشاركة يف مناقشة أي موضوع دون أن
يكون له حق التصويت .
خامساً  :رئيس اهليئة ومهامه -:
أ -تنتخب اهليئة رئيساً هلا من بني أعضائها .
ب -تكون مهام الرئيس كما يلي -:
 /1اإلشراف على أداء اهليئة والسعي لرتقيته .
 /2رئاسة اجللسات .
 /3تقديم التقارير الدورية للمجلس .
 /4توقيع الفتاوى واملذكرات والتقارير اليت تصدرها اهليئة إىل جهات خارج املصرف.
سادساً  :مقرر اهليئة -:
يقوم املقرر باملهام التالية -:
أ -تبليغ الدعوة لالجتماعات وإرسال جدول األعمال مع حمضر االجتماع السابق قبل
يومني من تاريخ االجتماع .
ب -تسجيل وتدوين حماضر اجللسات .
ج -احملافظة على سرية مداوالت اهليئة .
د -أي مهام يكلف بها من قبل اهليئة أو الرئيس .
سابعاً  :خطة عمل اهليئة -:
تسري اهليئة يف عملها وفق اخلطة التالية -:
أ -تدرس اهليئة املوضوع املطروح ملناقشته بصورة مجاعية توجيهاً للبحث فيه .
ب -يقوم كل عضو من أعضاء اهليئة منفرداً بالبحث عن احلكم الشرعي يف املوضوع املعروض
ويقدم للهيئة مذكرة مكتوبة مبا توصل إليه .
ج -تعرض املذكرات املكتوبة يف اجتماع اهليئة للمناقشة والوصول إىل احلكم الذي تقره
اهليئة .
ثامناً  :طلبات الفتوى -:
جيوز للمصرف وعميل املصرف وكل حمتسب أن يطلب من اهليئة إصدار فتوى يف أي
موضوع يتعلق بعمل املصرف على أن يكون ذلك كتابة .
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تاسعاً  :استئناف الفتوى -:
جيوز للمصرف( كما جيوز لعميل املصرف)استئناف الفتوى الصادرة من اهليئة للهيئة العليا
للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية ببنك السودان .
عاشراً  :مقر اهليئة -:
يكون مقر اهليئة مبصرف االدخار والتنمية االجتماعية قطاع اخلرطوم .
حادي عشر  :تعديل الالئحة -:

يتم تعديل هذه الالئحة بأغلبية أعضاء اهليئة .

 7-2-1بنك العمال الوطين -:
أشارت املادة ( )3من عقد تأسيس بنك العمال الوطين  ،إىل مزاولة البنك جلميع األعمال
املصرفية داخل السودان وفقاً لقوانني السودان واألحكام واألنظمة اليت يصدرها بنك السودان،
مما يعين القيام بتلك األعمال املصرفية وفقاً لتوجيهات البنك املركزي الذي يلزم املصارف
بالعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية .
كما أشار النظام األساسي لبنك العمال الوطين إىل سلطة جملس اإلدارة يف تكوين هيئة
للرقابة الشرعية بتحديد عدد أعضائها وواجباتها واختصاصاتها ومدتها واملكافأة اليت متنح
ألعضائها .
 8-2-1بنك أبو ظيب الوطين -:
تضمن تصريح بنك السودان الصادر يف  27مارس  1976مبقتضى املادة  51من قانون بنك
السودان لسنة  ، 1959املوافقة على افتتاح فرع لبنك أبو ظيب الوطين باخلرطوم  ،وقد أشار
الشرط األول إىل االلتزام بنصوص القوانني واللوائح والنشرات املنظمة للمصارف بالسودان
املوجودة حالياً واليت قد تصدر مستقبالً  ،وهذا يعين ضرورة التزامه بتطبيق املعامالت
املصرفية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية .

 9-2-1بنك الشمال اإلسالمي -:
أشار عقد تأسيس البنك  ،يف املادة ( )3إىل أن من األغراض اليت أنشئ من أجلها
البنك  ،نشر وتطوير العمل املصريف بكل أنواعه على النمط اإلسالمي وترسيخ الوعي املصريف
واالستثماري القائم على املبادئ اإلسالمية  ،هذا باإلضافة إىل العمل على دعم وتطوير
وتنسيق التعامل التجاري واالقتصادي واملالي بني السودان وبني الدول واملنظمات والشركات
واملؤسسات اإلسالمية والعربية والدولية مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
 الئحة هيئة الرقابة الشرعية  ،مصرف االدخار والتنمية االجتماعية لسنة 2003م  ،ص . 3 -1
 مت تأسيس البنك في العام  1987ومت افتتاحه في العام 1988م .
 مت تأسيس البنك في العام 1985م ومت افتتاحه في العام  . 1990وقد مارس هذا البنك نشاطه اسالميا ً منذ نشأته .
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كما أشارت املادة ( )3أيضاً إىل مزاولة البنك لكل أعمال املصارف مبا يتفق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية.
وقد تضمن النظام األساسي للبنك تكوين هيئة الرقابة الشــرعية حيث نصت املادة ()74
على اآلتي-:
 .1تعني اجلمعية العمومية مستشاراً شرعياً أو هيئة من ثالثة أعضاء من علماء الشرع وعلوم
االقتصاد لثالث سنوات برتشيح من جملس اإلدارة وحتديد أتعابهم يف قرار التعيني وجيوز
إعادة من انتهت عضويته منهم  ،ويف حالة خلو منصب املستشار أو أحد أعضاء اهليئة قبل
نهاية مدته يعني جملس اإلدارة من حيل حمله لنهاية املدة املذكورة .
 .2يعهد للمستشار الشرعي أو هليئة الرقابة الشرعية باملهام التالية -:
أ -االشرتاك مع املسئولني يف البنك يف وضع مناذج العقود واالتفاقات والعمليات العائدة
جلميع معامالت البنك مع املساهمني واملستثمرين والغري  ،ويف تعديل وتطوير النماذج
املذكورة عند االقتضاء ويف إعداد العقود واالتفاقات اليت يزمع البنك إبرامها مما ليس له
مناذج موضوعة من قبل  ،وذلك كله بقصد التأكد من خلو العقود واالتفاقات والعمليات
املذكورة من احملظورات الشرعية .
ب -إبداء الرأي الشرعي فيما حييله إليهم جملس اإلدارة أو املدير العام من معامالت
البنك .
ج -تقديم ما يرونه مناسباً من املشورة الشرعية إىل جملس اإلدارة يف أي أمر من األمور
العائدة ملعامالت البنك .
د -مراجعة عمليات البنك من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ ما جاء يف البنود أ ،
ب  ،ج السابقة .
 .3يقدم املستشار أو هيئة الرقابة الشرعية دورياً أو كل ما اقتضى األمر تقاريرهم ومالحظاتهم
إىل كل من املدير العام وجملس اإلدارة .
 .4يقدم املستشار أو هيئة الرقابة الشرعية للجمعية العمومية للمساهمني تقريراً سنوياً
مشتمالً على رأيهم يف مدى متشي البنك يف معامالته مع أحكام الشرع وما قد يكون لديهم من
ملحوظات يف هذا اخلصوص .
 .5يباشر املستشار أو اهليئة عملهم وفقاً لالئحة يقرتحونها ويصدر مبقتضاها قرار من
اجلمعية العمومية للمساهمني وللمستشار أو لرئيس اهليئة أو نائبه حق حضور اجتماعات
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اجلمعية العمومية للمساهمني وهلم كذلك إدراج أي موضوع يف جدول أعمال اجتماع أي مجعية
عمومية ومناقشته يف االجتماع واالشرتاك خبصوصه يف املداوالت بدون أن يكون هلم صوت
عند إصدار القرارات .
وفقاً ملقتضى املادة ( )74من النظام األساسى للبنك  ،فقد صدرت الئحة هيئة الرقابة
الشرعية لبنك الشمال اإلسالمى فى 12ديسمرب 1993م بعد اعتمادها والتصديق عليها من قبل
رئيس جملس اإلدارة .
وقد تضمنت الالئحة باالضافة إىل االختصاصات الواردة يف النظام األساسي وواجباتها
ووسائل إجناز مهام اهليئة اآلتي -:
 /1التدريب للعاملني .
 /2الوقوف على تقارير إدارة التفتيش واملراجعة اليت ينبغي أن تدرب تدريباً خاصاً  ،يعينها
على معرفة أحكام الشريعة اإلسالمية يف كل جانب من جوانب العمل املصريف ويكون تقريرها
متضمناً ألي خمالفات شرعية .
 /3التفتيش الذي تقوم به اهليئة مباشرة .
 /4التحقيق يف كل ما يبلغها من خمالفات من اجلمهور واملتعاملني مع البنك ومن العاملني
فيه .
 /5تشجيع الذين يؤدون واجباتهم بهمة ودقة وكفاءة وقدرة يف تطبيق أحكام الشريعة
اإلسالمية .
أما فيما يتعلق باجتماعات اهليئة  ،فقد تناولته املادة ( )8كما يلي -:
أ /جتتمع اهليئة مرة كل أسبوع يف مقر رئاسة البنك إالّ إذا اقتضى العمل خالف ذلك.
ب /يكون اجتماع اهليئة قانونياً حبضور نصف أعضائها وتصدر اهليئة قراراتها بأغلبية
أصوات احلاضرين .
ج /جيوز أن ينعقد االجتماع حبضور عدد أقل من النصاب على أن يعرض ما توصل إليه
احلاضرون يف اجتماع قانوني الختاذ القرار النهائي .
د /يتوىل رئيس اهليئة إدارة االجتماع ويف حالة غيابه ينوب عنه أكرب األعضاء سناً.
هـ /جيوز أن تدعو اهليئة من تشاء للمشاركة يف اجتماعاتها من غري أن يكون له حق
التصويت.
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 .1يتوىل سكرتري اهليئة حترير حماضر االجتماعات ويثبت فيها أمساء احلاضرين واملعتذرين
والغائبني من األعضاء وتلخيص املناقشات اليت دارت يف االجتماع والقرارات اليت تصدرها
اهليئة .
 .2تتم إجازة احملضر يف االجتماع التالي .

 .3يطلع السكرتري اهليئة مبوقف تنفيذ قراراتها .

 بنك الشمال اإلسالمي  ،الئحة هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشمال اإلسالمي /12ديسمبر  ، 1993ص. 5-1 .
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املبحث الثالث

نشأة وتطور هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف اليت نشأت
يف مرحلة تعميق إسالم اجلهاز املصريف (2003-1992م)
صاحب تطبيق جتربة النظام املصريف اإلسالمي العديد من اجلوانب السلبية حيث متثل
ذلك يف عدم وجود منهج موحد لتطبيق تلك التجربة  ،كما أن املصارف التقليدية القائمة مل
يكن لديها اخلربات الالزمة للتطبيق مما حدا ببعض وحدات اجلهاز املصريف بتطبيق صيغ
متويلية هي أقرب يف تطبيقها إىل التعامل بأسعار الفائدة ( حقيقة العائد التعويضي )  ،أما
البنك املركزي  ،فهو كذلك كان يفتقر لتلك اخلربات  ،وتأسيساً على ذلك هدفت الدولة إىل
ضبط معامالتها املالية واملصرفية مبا يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية ال سيما املرتبطة بالبنك
املركزي نفسه واملؤسسات احلكومية األخرى  ،وكذلك احلال بالنسبة للمعامالت اليت تتم من
خالل وحدات اجلهاز املصريف .
لذلك تبنت الدولة مرحلة من التصحيح مسيت مبرحلة تعميق إسالم اجلهاز املصريف اعتباراً
من العام  1990وكان من نتائجها املادية امللموسة هو قيام اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية وتوجيه املؤسسات املصرفية اليت نشأت بعد ذلك التاريخ
بضرورة النص يف عقد والئحة التأسيس على التعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية مع ضرورة
إنشاء هيئة رقابة شرعية للبنك املزمع قيامه .

 1-3-1بنك القضارف لالستثمار -:
أشار عقد تأسيس بنك القضارف لالستثمار يف املادة ( )3إىل قيام البنك مبمارسة مجيع أعماله
وأغراضه اليت يتضمنها عقد التأسيس وقانونه النظامي وفق قانون بنك السودان والقوانني
األخرى السائدة يف مجهورية السودان .
كما أشارت املادة ( )4أن من أغراض البنك القيام باألعمال املصرفية واملالية واالستثمارية
وتشمل دون حتديد االستثمار واملساهمة يف مشروعات التنمية الصناعية والزراعية واحليوانية
والتصنيع الزراعي والتعدين واملشاريع العمرانية واخلدمية والتجارية ومشاريع النقل وفق

توجيهات بنك السودان .
أصدر بنك القضارف لالستثمار الئحة مؤقتة هليئة الرقابة الشرعية  ،حيث تناولت
اآلتي-:
 تأسس البنك وباشر أعماله في العام 1995م .
 بنك القضارف لالستثمار  -والية القضارف  ،عقد والئحة التأسيس  ،ص . 1
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أوالً  :تشكيل اهليئة -:
أشارت املادة ( )3إىل أن هيئة الرقابة الشرعية للبنك مت تشكيلها وفقاً لآلتي -:
أ -تشكل اهليئة من ثالثة أعضاء  -على األقل  -من ذوي الكفاءة واإلملام بأحكام املعامالت
الشرعية.
ب -تعني اجلمعية العمومية للمساهمني أعضاء اهليئة املذكورين يف البند ( )1وذلك بناء على
توصية جملس اإلدارة  ،على أن هلا احلق يف إجازة أو إضافة أو حذف اسم أي عضو دون
التقيد بتوصية جملس اإلدارة .
ج -تتضمن توصية جملس اإلدارة حتديد رئيس اهليئة على أن يرتك للجمعية العمومية
إجازة أو تعديل اسم املرشح للرئاسة .
د -مدة العضوية ثالثة أعوام وجيوز إعادة تعيني من انتهت مدة عضويتهم .
هـ -جيوز ألي عضو أن يتقدم جمللس اإلدارة باستقالته كتابة وللمجلس احلق يف قبوهلا أو
رفضها  ،كما جيوز جمللس اإلدارة عزل من أدين يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة .
و -يف حالة استقالة أي عضو أو أكثر أو إبعادهم جيوز للمجلس ترشيح أشخاص جدد وذلك
للمدة املتبقية من عضوية األعضاء املستقيلني أو املعزولني .
ثانياً  :اختصاصات اهليئة -:
أ -مراجعة مناذج العقود واالتفاقيات املعمول بها يف البنك وذلك بغرض اتساقها مع أحكام
الشريعة اإلسالمية .
ب -وضع مناذج العقود واالتفاقيات اليت حتكم مسار نشاطات البنك  ،وإعداد العقود
واالتفاقيات اليت يزمع البنك إبرامها مما ليس له مناذج موضوعة من قبل  ،كذلك مراجعة
وتطوير صياغة وضبط العقود وغريها من الوثائق من حني آلخر .
ج -إبداء الرأي من الناحية الشرعية فيما حييله إليها جملس اإلدارة أو املدير العام من
معامالت البنك.
د -تقديم ما تراه مناسباً من املشورة الشرعية إىل جملس اإلدارة يف أي أمر من األمور املتعلقة
مبعامالت البنك .
هـ -مراجعة عمليات البنك من الناحية الشرعية وذلك للتحقق من مطابقتها للشرع والتزامها
بنماذج وفتاوى ومشورة اهليئة .
و -تقوم بإصدار الفتاوى فيما يعرض عليها  ،وعلى البنك عندئذ االلتزام به .
ثالثاً  :واجبات اهليئة -:
أ -تقدم اهليئة كلما اقتضى األمر تقاريرها ومالحظاتها إىل كل من املـدير وجملس اإلدارة.
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ب -تقدم اهليئة للجمعية العمومية تقريراً سنوياً متضمناً رأيها يف مدى مطابقة معامالت
البنك ألحكام الشرع وما قد يكون لديها من مالحظات يف هذا الشأن .
رابعاً  :وسائل إجناز مهام اهليئة -:
تتبع اهليئة الوسائل التالية إلجناز مهامها -:
أ -التدريب للعاملني .
ب -التفتيش الذي تقوم به اهليئة .
ج -الوقوف على تقارير إدارة التفتيش واملراجعة اليت ينبغي أن تدرب تدريباً خاصاً يعينها
على معرفة أحكام الشريعة اإلسالمية يف كل جانب من جوانب العمل املصريف على أن يكون
تقريرها متضمناً ألي خمالفات شرعية .
د -التحقق من كل ما يبلغها من خمالفات من اجلمهور أو املتعاملني مع البنك ومن العاملني
يف البنك مع التصحيح .
هـ -تشجيع الذين يؤدون واجباتهم بهمة ودقة وكفاءة وقدرة يف تطبيق أحكام الشرع
احلنيف .
خامساً  :اجتماعات اهليئة -:
أ -جتتمع اهليئة مرتني على األقل يف كل شهر وذلك يف مقر رئاسة البنك  ،إال إذا اقتضى
العمل خالف ذلك .
ب -يتوىل رئيس اهليئة إدارة االجتماع ويف حالة غيابه ينوب عنه أكرب األعضاء سناً .
ج -جيوز للهيئة أن تدعو من تشاء للمشاركة يف اجتماعاتها من غري أن يكون له حق يف
التصويت .
د -يكون اجتماع اهليئة قانونياً حبضور اثنني من أعضائها  ،وعندئذ تصدر قراراتها
ثان ينعقد بكامل
باإلمجاع  ،فإذا تعذر اإلمجاع يعرض ما توصل إليه احلاضرون يف اجتماع ٍ
اهليئة وعندئذ يصدر القرار باألغلبية .
هـ -يقوم الرأي املكتوب عند الضرورة مقام االجتماع  ،على أن يرتك العمل بهذا األسلوب
وفقاً لتقدير رئيس اهليئة .
و -يتوىل سكرتري اهليئة حترير حماضر االجتماعات ويثبت فيها أمساء احلاضرين واملعتذرين
والغائبني من األعضاء وملخص املناقشات اليت دارت والقرارات اليت صدرت .
ز -تتم إجازة حمضر االجتماع يف االجتماع التالي .
ح -يطلع سكرتري اهليئة مبوقف تنفيذ قراراتها .
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سادساً  :حضور اهليئة اجتماعات اجلمعية العمومية واجتماعات جملس اإلدارة -:
أ -لرئيس وأعضاء اهليئة حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية .
ب -جيوز للهيئة أن تطلب اجتماع جملس اإلدارة أو جلنة من جلانه  ،وذلك إذا ما رأت
أن هنالك ما يستدعى ذلك  ،وعلى اجمللس وجلنته عندئذ االستجابة لذلك .
ج -جيوز جمللس اإلدارة أن يطلب من اهليئة االجتماع بها أو بأحد جلانها يف أي وقت
متى ما رأى أن هنالك ما يستدعى ذلك .
سابعاً  :خمصصات اهليئة -:
حيدد جملس اإلدارة خمصصات اهليئة بتفويض من اجلمعية العمومية أو بإجازتها .
ثامناً  :نهاية هذه الالئحة وتعديلها -:
أ -يبدأ العمل مؤقتاً بهذه الالئحة من تاريخ إجازتها بواسطة جملس اإلدارة على أن تصبح
نهائية بعد إجازتها بواسطة اجلمعية العمومية استناداً للنظام األساسي للبنك أو تعديالت قد
تطرأ عليه .
ب -يتم اقرتاح تعديل هذه الالئحة بأغلبية جملس اإلدارة  ،على أن يعمل بالتعديل بعد
إقراره من اجلمعية العمومية .

 2-3-1بنك النيل األزرق احملدود -:
مل يشر النظام األساسي لبنك النيل األزرق احملدود إىل ممارسة األعمال املصرفية وفق أحكام
الشريعة اإلسالمية  ،إال أن البنك يلتزم جبميع القوانني واللوائح املنظمة للعمل املصريف الصادرة
من قبل البنك املركزي  ،مما يشري إىل ممارسة أعماله كسائر وحدات القطاع املصريف العاملة
واليت تلتزم مجيعها بالعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية .
 3-3-1بنك الثروة احليوانية -:
أشار عقد تأسيس بنك الثروة احليوانية إىل أن البنك يعمل على تنمية قطاع الثروة احليوانية
فى خمتلف جماالته وأنواعه وذلك بالقيام جبميع أعمال املصارف والبنوك االستثمارية واملالية
والتجارية وعلى وجه اخلصوص تنمية وتشجيع صغار مربى احليوان وتنمية صادر الثروة
احليوانية جبمهورية السودان  .ودون املساس بعمومية هذا النص يعمل البنك فى :
أ -تقديم التسهيالت االئتمانية الالزمة والقروض والدخول فى عمليات استثمارية لتنمية
وتطوير وحتديث مشاريع الثروة احليوانية الكبرية واملتوسطة والصغرية للقطاع التقليدى وصغار
املنتجني وغريهم  ،وذلك فى جماالت إنتاج وتسويق املاشية واللحوم واألمساك والدواجن
 مت تأسيس هذا البنك وافتتاحه في العام 1983م .
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واأللبان واجللود واألدوية البيطرية واألمسدة والكيماويات واملراعى واملخلفات احليوانية وتربية
احليوان وصيده وأية نشاطات أخرى ذات صلة باإلنتاج احليوانى شاملة التخزين والرتحيل
وكل عمليات التسويق على املستوى احمللى والعاملى وفى جمال الصادر والوارد لتحقيق
أغراض البنك وذلك وفقاً للشرع اإلسالمى .
ب -فتح خطابات الضمان وخطابات االعتماد املستندية وفتح احلسابات اجلارية وقبول
الودائع وضمان القروض وأداء االلتزامات واملسؤوليات حنو العمالء وعمل خزائن حلفظ ودائع
وممتلكات العمالء متى كان ذلك ضرورياً ومفيداً ألعمال البنوك وخالياً من احملظورات
الشرعية.
ج -التعامل والتعاون مع البنوك األخرى  ،وخاصة تلك التى تتعامل بالنظم اإلسالمية فى
الداخل واخلارج وجيوز له متثيل تلك البنوك داخل السودان واملشاركة فى احتاداتها وتبادل
اخلربات معها  ،وأن يعمل على إنشاء فروع له داخل السودان وخارجه .
د -العمل على إنشاء شركة للتأمني على احليوان والتأمني البحرى والربى واجلوى وكذلك
األنواع األخرى من التأمني على احلياة واملمتلكات واحلقوق ضد احلرائق والسرقات وعوادي
الزمان على أن يكون ذلك وفقاً للشرع اإلسالمى .
هـ -التأمني لدى أي شخص أو شركة على ممتلكات البنك أو بضائعه و ديونه أو أى شئ
خيص البنك ،وذلك وفقاً للشرع اإلسالمى وخلو هذه املعامالت من احملظورات الشرعية.
و -أن يؤسس شركات ومؤسسات وشركات وخالفه تزاول أعماالً شبيهة بأعماله كما جيوز
له أن يشرتى أو حيصل على كل أو بعض من ملكية أو شهرة أو حقوق و امتيازات أى شخص
أو شركة او هيئة أو مؤسسة أو عالمات جتارية أو براءات اخرتاع أو منوذج صناعى أو حق
تأليف على أال يكون ذلك حمظوراً شرعياً .

 4-3-1بنك أم درمان الوطين -:
أنشئت هيئة الرقابة الشرعية ببنك أمدرمان الوطين يف العام 1414هـ املوافق  ، 1994عقب
تأسيس البنك مباشرة  ،وذلك استناداً إىل املادة ( )3من عقد تأسيس بنك أمدرمان الوطين
اليت تنص على اآلتى -:
«خيضع بنك أمدرمان الوطين يف مجيع معامالته ألحكام الشريعة اإلسالمية وهديها»
وعلى الرغم من أن االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية هو مسئولية كل العاملني يف البنك
وأجهزته اإلدارية إال أنه البد من إجياد جهة متخصصة يف الشريعة اإلسالمية تكون راعية
وموجهة ومشرفة ورقيبة على التزام العاملني بأحكام الشريعة اإلسالمية وهديها  ،فكان ميالد
 تأسس بنك أم درمان الوطني في العام 1993م وافتتح في العام 1994م .
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هيئة الرقابة الشرعية حمققاً هلذا الغرض .
ولقد اهتمت اهليئة منذ إنشائها مبراجعة الوثائق األساسية للبنك خاصة عقد التأسيس
والنظام األساسي لالستيثاق من موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية .


ومن أهم ما اضطلعت به اهليئة من أعمال :
 .1وضعت مناذج للعقود وفقاً لصيغ املعامالت اليت يزاوهلا البنك يف جمال االستثمار
واخلدمات املصرفية.
 .2اإلجابة على األسئلة واالستفسارات اليت تقدمت بها اإلدارة العليا للبنك وفروع وإدارات
البنك املختلفة .
 .3النظر والفصل يف كل الشكاوى اليت تقدم بها عمالء البنك أو العكس متعلقاً بعدم شرعية
التعامل بينهما .
 .4املشاركة يف تنفيذ برامج التدريب ما كان منها متعلقاً بفقه املعامالت وما يتصل به من
جتارب وخمالفات وحيل يف التجربة العملية .
 .5مراجعة مناذج متنوعة من معامالت البنك يف جمالي االستثمار واخلدمات املصرفية.
 .6أبطلت اهليئة بعض املعامالت اليت ُوجدت خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية .
 .7عقدت اهليئة دورات تدريبية عن صيغ املعامالت اإلسالمية بإدارتي االستثمار والتفتيش
واملراجعة  ،وذلك حتى متكن إدارة االستثمار من مزاولة عملها اليومي على معرفة بأحكام
الشريعة اإلسالمية  ،حتى تتأكد إدارة التفتيش واملراجعة من صحة معامالت البنك والتزامه
بأحكام الشريعة اإلسالمية .
 .8هذا باإلضافة لألعمال العادية واالستفسارات الواردة من اإلدارة العليا واإلدارات املركزية
وفروع البنك املختلفة ومن عمالء البنك على تنوعها .
 .9تقوم اهليئة مبراجعة التقرير السنوي لالستيثاق من موافقته لألسس الشرعية .
 .10تقوم اهليئة أحياناً بدور احملكم بشرط اتفاق طريف النزاع على ذلك .
ولقد تبنى بنك امدرمان الوطين منهجاً تفرد به يف التذكرة املتواصلة للعاملني فيه متمثالً يف
حلقات التالوة واملوعظة عقب الصلوات ودراسة السرية وغري ذلك من آداب السلوك سواء على
املستوى اجلماعي أو االجتماعات الفردية  .وساعدت اهليئة يف وضع منهج خلدمة هذا اهلدف
الذي تشرف عليه مجعية القرآن الكريم بالبنك .
 بنك أمدرمان الوطني  ،عقد التأسيس .
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وتتميز إدارة البنك والعاملني فيه بتعاون كبري مع هيئة الرقابة الشرعية وبادراك لوظيفتها،
ويتمثل ذلك يف كثرة األسئلة واالستفسارات الواردة إىل اهليئة ويف درجة التزامهم مبا يصدر
اليهم من فتاوى وتوجيهات.

نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية

51

الفصل الثاني

نشأة وتطور اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية وتطورها
(2003 - 1992م  1423 - 1412 /هـ)

املبحث األول

اإلنشاء والتكوين واالختصاصات والسلطات
 1-1-2الفكرة واحملاوالت األوىل -:
بدأ التفكري يف انشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية أو هيئة جامعة ذات نظرة كلية شاملة للعمل
املصريف اإلسالمي مبكراً .والدواعي لذلك أن هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف اليت نشأت
إسالمية بدأت تواجه قضايا وحتديات كبرية يف وجه العمل املصريف اإلسالمي وتنادى أعضاء
هيئات الرقابة الشرعية للمصارف اليت نشأت إسالمية للتفاكر والتداول حول تلك القضايا.
ومما ساعد على ذلك أن االحتاد العاملي للمصارف اإلسالمية كان له مكتب إقليمي يشرف
عليه الربوفسور حممد هاشم عوض أستاذ االقتصاد جبامعة اخلرطوم واألب الروحي لكلية
االقتصاد بهذه اجلامعة.
وسرعان ما وجدت فكرة اهليئة اجلامعة للرقابة الشرعية القبول واحلماس والتشجيع الواسع
من الربوفسور حممد هاشم عوض .وصار مكتبه ببنك التنمية التعاوني اإلسالمي هو مقر اجتماع
ممثلي هيئات الرقابة الشرعية للتداول حول القضايا اليت تواجه املصارف اإلسالمية وكيفية
تفعيل وتطوير الرقابة الشرعية.
كان من أخطر التحديات اليت واجهت املصارف اإلسالمية يف السودان عموماً وهيئات الرقابة
الشرعية على وجه اخلصوص منشور بنك السودان عن العائد التعويضي عند صدور الربنامج
الثالثي لالنقاذ االقتصادي يف منتصف عام 1990م والذي اشتمل على سياسات تعميق إسالم
اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية  .كون السيد وزير املالية واالقتصاد الوطين حملاور الربنامج
الثمانية مثاني جلان  .كان من أهم هذه اللجان جلنة السياسات التمويلية .واليت انبثقت منها
جلنة تعميق إسالم اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية  .تناولت توصيات هذه اللجنة.
 -1إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية  -لبنك السودان .
 -2تكثيف التدريب والتأهيل للعاملني يف اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية.
 -3ترفيع معهد املصارف ليكون من مؤسسات التعليم العالي وتفعيل دوره .
 -4تكثيف التدريب والتأهيل للعاملني ببنك السودان خاصة يف اإلدارات ذات العالقة
بالرقابة املصرفية وإصدار السياسات وإمكانية إحلاق بعض العاملني يف املصارف اليت نشأت
إسالمية ببنك السودان.
ولقد مت حبمد اهلل تعاىل تنفيذ كل هذه التوصيات وكانت هلا آثار كبرية يف التصور والتخطيط
والتنفيذ.
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يف إطار هذه التصورات املتالحقة واملتنامية تطورت الفكرة ونضجت واكتسبت يف كل مرحلة
بعداً وعمقاً جديدين حتى مت تكوين اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف العام 1992م على
أساس:
أ -أن تكون هلا اختصاصات واسعة فهي هيئة عليا للرقابة الشرعية لكل من:
 بنك السودان . املصارف العاملة يف السودان . املؤسسات املالية . وأن تكون كذلك مستشاراً لوزير املالية .ب -وكان تكوينها متسعاً وشامالً للمجاالت والتخصصات اليت تستوعب أطر عملها الواسع
واملتشعب .فكونت من :
أحد عشر عضواً منهم علماء يف الشريعة اإلسالمية وهم األغلبية وروعي فيهم اإلملام
بفنون العمل املصريف .وعلماء يف االقتصاد بفروعه وخرباء بالعمل املصريف مع االهتمام واإلملام
بالشريعة وأن حمافظ بنك السودان عضو بهذه اهليئة العليا .ويف هذا أمنوذج جديد جيمع
يف مجلته بني فقه الواقع للعمل املصريف اإلسالمي ،وفقه احلكم الشرعي  ،وذلك يعني على
إدارة وتوجيه السياسات املالية والنقدية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية  ،باالضافة جلزئيات
العمل املصريف اإلسالمي.
ج -عني للهيئة العليا أمني عام متفرغ من بني أعضائها وزودت األمانة العامة بباحثني
ميكنون األمانة العامة من تيسري النظر يف املوضوعات املختلفة املعروضة أمامها بإعداد البحوث
واالتصال باألطراف املعنية وتقديم إفاداتهم ومتابعة قرارات اهليئة.
د -جتتمع اهليئة العليا منذ إنشائها يف يوم االربعاء من كل أسبوع ملدة ( )3ساعات وتوكل
بعض مهامها للجنة فرعية تعرض توصياتها على اهليئة العليا للتقرير بشأنها  .كما جتتمع
اهليئة اجتماعات استثنائية كلما اقتضى جدول أعماهلا ذلك.
إن اهليئة العليا جعلت من اإلدارة العامة للرقابة علي املصارف واإلدارة العامة للتفتيش
ذراعها التنفيذي لدى اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية ومن خالل هذين اإلدارتني تبلغ
فتاواها وقراراتها ألي مصرف ومؤسسة مالية كما أنها من خالهلما تتحصل على أية معلومة
مطلوبة.
هـ -صدر قرار تكوين اهليئة العليا بأمر إداري من السيد وزير املالية واالقتصاد الوطين
يف  4مارس 1992م .وضمن هذا القرار اإلداري الحقاً يف قانون تنظيم العمل املصريف
للعام 2003م.
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 2-1-2سبق السودان يف إنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية:
كان للسودان السبق والفضل يف إنشاء أول هيئة عليا للرقابة الشرعية حبيث يكون مقرها
بالبنك املركزي منذ 1992م .وتعمل هذه اهليئة العليا متضامنة ومتعاونة مع البنك املركزي
لضمان سالمة اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية من الناحية الشرعية .وتعمل اهليئة العليا على
أن تكون السياسات والتعليمات الصادرة عن اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية موافقة ألحكام
الشريعة اإلسالمية وهديها.
ومن خالل التعاون الكبري والتنسيق بني البنك املركزي واهليئة العليا يف احملافل اإلقليمية
والدولية مت التعرف على جتربة اهليئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان ومن ذلك :
 1-2-1-2البنك املركزي املاليزي:
فهو من أوائل البنوك املركزية اليت أدركت أهمية جتربة اهليئة العليا للرقابة الشرعية
بالسودان وعالقتها بالبنك املركزي يف السودان حيث ك ّون البنك املركزي املاليزي اهليئة
الشرعية االستشارية العليا ( )High Shariah Advisory Councilيف عام 1996م.
واعتماداً على جناح هذه التجربة يف السودان اختار البنك املركزي املاليزي األمني العام للهيئة
العليا للرقابة الشرعية بالسودان عضواً يف اهليئة الشرعية االستشارية العليا ملدة ( )3سنوات.
وعلى الرغم من اختالفنا الكبري مع الفقه الذي تتعامل به هذه اهليئة وما أنتجته من أدوات
مالية إال أن هذه اهليئة تعترب من أنشط اهليئات العليا وأن قراراتها نافذة على اجلهاز املصريف
اإلسالمي يف ماليزيا.

 2-2-1-2البنوك املركزية األخرى :
بعد التجربة الثانية صارت جتربة اهليئة العليا معروفة وصدرت فيها أدبيات ومنتجات مما
حدا ببعض املؤسسات النقدية املركزية إىل تبين نظامها  -ومن ذلك :
أ -مؤسسة نقد البحرين .
ب -البنك اإلسالمي للتنمية يف العام 2004م .
ج -البنك املركزي الباكستاني يف العام 2005م .
إن جتارب البنك املركزي املاليزي ومؤسسة نقد البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية والبنك
املركزي الباكستاني يف اهليئة العليا للرقابة الشرعية على أهميتها إال أنها مل تبلغ ما بلغته
جتربة السودان من حيث:
 -1إشراف اهليئة العليا يف السودان على السياسات الصادرة من البنك املركزي للمصارف
اإلسالمية للتأكد من مدى موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية.
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 -2حجم عضوية من ( )11عضواً وتنوع ختصصاتها مبا يتماشى مع طبيعة املهام املوكلة
إليها وانتظامها يف االجتمعات األسبوعية  -وما فوق ذلك .
 -3األمانة العامة املتفرغة .
 -4وغري ذلك من املميزات .
قلنا أن السودان سبق يف إنشاء اهليئة العليا للرقابة  ،وهذا صحيح باعتبار نشأة اهليئة العليا
يف مؤسسات ذات سلطان على اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية وهي البنوك املركزية  .لكن
يعلم اجلميع أن االحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية كان قد أنشأ هيئة عليا للرقابة الشرعية يف
عام 1983م حتت ضيافة بنك دبي اإلسالمي  ..وعقدت عدة اجتماعات من بعد ذلك حتت
إدارة األمانة العامة لالحتاد غري أن عمر هذه احملاوالت مل يدم طويالً.
وكونت هيئة عليا مرة أخرى يف جدة يف مرحلة تالية وكانت هذه املرة جريئة ومباركة غري
أن ظروفاً عاقت مسريتها  .ولو كتب هلا االستمرار ألسهمت مبكراً يف إنشاء اهليئات العليا
لدى األجهزة الرقابية على املصارف اإلسالمية.
 3-1-2إنشاء اهليئة -:
مت إنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية استناداً على أحكام املادة الثانية من قانون تنظيم
العمل املصريف لسنة 1991م ومتشياً مع القرارات الصادرة بإلغاء الصيغ الربوية يف معامالت
الدولة املالية واالقتصادية  ،وكان ذلك يف إطار أسلمة النظام املصريف وإزالة كل املعامالت
الربوية يف املعامالت املالية يف بنك السودان واملصارف واملؤسسات املالية اليت متارس أعماالً
مصرفية .
وقد نص القرار اإلداري رقم  184بتاريخ  2مارس  1992الصادر من السيد وزير املالية
واالقتصاد الوطين على اآلتي -:
اسم القرار وبدء العمل به -:
يسمى هذا القرار (قرار بإنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات
املالية )  .ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
إنشاء اهليئة -:
تنشأ هيئة عليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية يف بنك السودان يكون هلا
األهداف واالختصاصات والسلطات الواردة بهذا القرار .
وهناك تطور تشريعي نقل اهليئة من جمرد مرجعيتها ألمر إداري من وزير إىل النص عليها
يف صلب قانون تنظيم العمل املصريف  ( 2003كما سيأتي تفصيله يف املبحث الثاني من هذا
الفصل) .
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 4-1-2تكوين اهليئة -:
كان تكوين اهليئة العليا للرقابة الشرعية مشتمالً على رؤساء هيئات الرقابة الشرعية وغريهم
من أهل االختصاص من علماء الشريعة اإلسالمية وخرباء يف االقتصاد والصريفة اإلسالمية وكان
تكوين اهليئة العليا األوىل على النحو التالي -:
 .1الربوفيسور الصديق حممد األمني الضرير  ،أستاذ كرسي الشريعة اإلسالمية جبامعة
اخلرطوم  -رئيساً.
 .2الشيخ شيخ حممد اجلزولي  ،قاضي القضاة ونائب رئيس القضاء  -عضواً .
 .3الشيخ الصديق أمحد عبد احلي  ،قاضي احملكمة العليا ومفيت مجهورية السودان
 عضواً. .4الشيخ أمحد حمجوب حاج نور  ،عميد كلية الشريعة جبامعة أفريقيا العاملية  -عضواً
 .5الربوفيسور حممد هاشم عوض  ،أستاذ كرسي االقتصاد – جامعة اخلرطوم  -عضواً
ً 
 .6السيد  /حمافظ بنك السودان  .عضوا
 .7الربوفيسور حممد احلسن برمية ،مدير معهد إسالم املعرفة– جامعة اجلزيرة  -عضواً
 .8الدكتور أمحد جمذوب أمحد  -عضواً
 .9الدكتور مصطفى زكريا رئيس قسم االقتصاد – جامعة اخلرطوم  -عضواً
 .10والدكتور أمحد علي عبد اهلل  -عضواً وأميناً عاماً
إن اهلدف من التكوين بهذه الصورة إمنا مت بغرض التكامل بني علماء الشريعة اإلسالمية
وخرباء االقتصاد والصريفة الذين يكيفون املعامالت وفقاً لواقعها العملي احمللي والدولي
وكانت التجربة مفيدة ورائدة خدمت أغراضها وتكامل فيها العلمان .

 5-1-2أهداف اهليئة وفقاً ملا جاء يف القرار-:
تكون للهيئة األهداف التالية -:
• مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان واملصارف واملؤسسات املالية اليت متارس أعماالً
مصرفية بتطبيق الصيغ الشرعية اإلسالمية .
• تنقية النظام املصريف من الشوائب الربوية يف املعامالت املالية واالقتصادية يف إطار أحكام
الشريعة اإلسالمية .
 6-1-2اختصاصات وسلطات اهليئة :
أشار القرار إىل منح اهليئة اختصاصات وصالحيات واسعة مشلت ما يلي -:

 كان احملافظ وقتها السيد /الشيخ سيد أحمد .
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• االشرتاك مع املسئولني بالبنك يف وضع مناذج العقود واالتفاقيات جلميع معامالت البنك
واملصارف واملؤسسات املالية اليت متارس أعماالً مصرفية للتأكد من خلوها من احملظورات
الشرعية .
• إبداء الرأي واملشورة فيما يعهد إليها من بنك السودان أو احملافظ من معامالت البنك أو
املصارف واملؤسسات املالية اليت متارس أعماالً مصرفية .
• مراقبة عمليات البنك واملصارف واملؤسسات املالية وتقديم ما تراه مناسباً من املشورة
الشرعية إىل حمافظ بنك السودان يف أي من األمور اخلاصة مبعامالت البنك أو املصارف
واملؤسسات املالية اليت متارس أعماالً مصرفية .
• دراسة املشاكل الشرعية اليت تواجه بنك السودان أو املصارف أو املؤسسات املالية وإبداء
الرأى فيها .
• إصدار الفتاوى الشرعية يف املوضوعات اليت يطلب يف شأنها فتوى شرعية .
• مراجعة القوانني واللوائح واملنشورات اليت تنظم عمل بنك السودان واملصارف واملؤسسات
املالية اليت متارس أعماالً مصرفية بغرض إزالة ما بها من تعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختلفة .
• مراقبة مراعاة التزام وتقيد بنك السودان واملصارف واملؤسسات املالية اليت متارس أعماالً
مصرفية باجلوانب الشرعية يف مجيع أعماهلا املصرفية واملالية .
• معاونة أجهزة الرقابة الفنية على املصارف يف أداء مهامها وفقاً ألحكام الشريعة
اإلسالمية.
• مساعدة إدارة بنك السودان يف وضع برامج تدريب العاملني بالبنك واملصارف واملؤسسات
املالية اليت متارس أعماالً مصرفية مبا يؤدي إىل استيعاب الصيغ اإلسالمية واجلوانب الفقهية
والشرعية يف املعامالت.
• إعداد البحوث والدراسات اليت تؤدي إىل إثراء اتباع النهج اإلسالمي يف االقتصاد
• تقديم تقرير سنوى لوزير املالية والتخطيط االقتصادي عن السالمة الشرعية ملعامالت البنك
واملصارف واملؤسسات املالية اليت متارس أعماالً مصرفية .
• أي اختصاصات أخرى تراها اهليئة الشرعية الزمة لتحقيق أهدافها .
• إصدار الئحة لتنظيم أعماهلا وحتديد اجتماعاتها .
 7-1-2سلطات اهليئة
يكون للهيئة يف سبيل حتقيق االختصاصات املنصوص عليها يف املادة ( )5من هذا القرار
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السلطات اآلتية-:
• االطالع على أي مستندات أو وثائق أو سجالت أو عقود أو مكاتبات ترى أنها الزمة
وضرورية لتمكينها من أداء مهامها .
• تفتيش أعمال بنك السودان واملصارف واملؤسسات املالية اليت متارس أعماالً مصرفية بغرض
التأكد من سالمة تطبيق اجلوانب الشرعية يف أعماهلا .
 8-1-2إلزامية الفتوى -:
• تكون الفتوى الصادرة من اهليئة يف املسائل الشرعية ملزمة .
 9-1-2خمصصات رئيس اهليئة وأعضائها -:
• حيدد وزير املالية والتخطيط االقتصادى بالتشاور مع حمافظ بنك السودان خمصصات

رئيس وأعضاء اهليئة وشروط خدمة األمني العام .
 10-1-2مقر اهليئة -:
• يتوىل بنك السودان جتهيز املقر للهيئة وتوفري امليزانية الالزمة ألداء أعمال اهليئة .

 القرار الوزاري رقم ( )184لسنة  ، 1992إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي واملؤسسات املالية  ،ص
. 46
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املبحث الثاني

اللوائح والقوانني املنظمة ألعمال اهليئة العليا للرقابة الشرعية
 1-2-2الئحة تنظيم أعمال اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفى واملؤسسات
املالية-:
مبوجب املادة /5ط من قرار اإلنشاء أصدرت اهليئة هذه الالئحة فى اليوم االول من ذى
القعدة 1424هـ املوافق الثانى عشر من أبريل 1994م وقد مسيت هذه الالئحة بالئحة تنظيم
أعمال اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفى واملؤسسات املالية وقد تضمنت املادة
الثانية من هذه الالئحة التعريفات التالية-:
أ .اهليئة  :يقصد بها اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفى واملؤسسات املالية .
ب .القرار :يقصد به قرار إنشاء اهليئة الصادر من الوزير بالرقم (1992 /184م).
ج .الوزير  :يقصد به وزير املالية .
د .احملافظ  :يقصد به السيد /حمافظ بنك السودان .
هـ .الرئيس  :يقصد به رئيس اهليئة .
و .العضو  :يقصد به السيد /عضو اهليئة .
ز .األمني العام  :يقصد به األمني العام للهيئة .
ح .املقرر :يقصد به مقرر اهليئة .
 1-1-2-2تشكيل اهليئة -:
أشارت املادة ( )3إىل تشكيل عضوية اهليئة من عشرة أعضاء من املختصني يف الشريعة
اإلسالمية واملتخصصني يف االقتصاد  ،واملتخصصني يف أعمال املصارف  ،واملتخصصني يف
القانون على أن ال يقل عدد املتخصصني يف الشريعة عن النصف .
 2-1-2-2اجتماعات اهليئة -:
حددت املادة الرابعة من الالئحة اجتماعات اهليئة وفقاً لآلتي -:
• جتتمع اهليئة مرة واحدة يف األسبوع على األقل مبقرها ببنك السودان أو أي مكان آخر
حيدده األمني العام بالتشاور مع الرئيس .
• حيدد األمني العام بالتشاور مع الرئيس جدول األعمال ويرسل اجلدول مع حمضر االجتماع
السابق قبل يومني من تاريخ االجتماع إىل األعضاء .
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• يكون االجتماع قانونياً حبضور نصف األعضاء .
• إذا مل يكتمل النصاب وحضر ما ال يقل عن ثالثة أعضاء جيوز هلم النظر يف املوضوعات
املطروحة وإصدار التوصيات بشأنها  ،على أن تعرض هذه التوصيات يف أول اجتماع قانوني
إلصدار قرار بشأنها .
• جتاز القرارات باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين املصوتني بشرط أال جياز قرار بأقل من
ثالثة على أنه جيوز للهيئة عند بداية مناقشة أي موضوع أن تشرتط الفصل يف هذا املوضوع
بأغلبية عضوية اهليئة .
• يف حالة تساوي األصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
• يتوىل الرئيس إدارة االجتماعات ويف حالة غيابه ينوب عنه أكرب األعضاء سناً .
• جيوز للهيئة أن تدعو من تشاء من أهل اخلربة للمشاركة يف مناقشة أي موضوع دون أن
يكون له حق التصويت .
 3-1-2-2أهداف اهليئة واختصاصاتها وسلطاتها -:

تكون للهيئة األهداف واالختصاصات والسلطات املوضحة يف القرار (سبق تناوهلا).
 4-1-2-2مهام الرئيس
حددت املادة ( )6من الالئحة مهام رئيس اهليئة باآلتي -:
• اإلشراف على أداء املهام املوكلة للهيئة والسعي لرتقية أدائها .
• رئاسة اجللسات .
• تقديم التقرير السنوي للسيد الوزير .
 5-1-2-2مهام األمني العام
أشارت املادة ( )7بأن يقوم األمني العام باملهام التالية -:
• الدعوة لالجتماعات وإعداد جدول األعمال بالتشاور مع الرئيس .
• حتضري أي مادة مطلوبة للنظر يف أي موضوع مقدم للهيئة .
• متابعة تنفيذ قرارات اهليئة .
• البت يف املسائل العاجلة بعد التشاور مع الرئيس ما أمكن .
• التنسيق مع اجلهات ذات الصلة يف بنك السودان واحتاد املصارف واملؤسسات املالية .
• إعداد خطة العمل السنوية وإعداد التقرير السنوي لتقدميه للوزير .
 أنظر ص . 56
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 6-1-2-2مهام املقرر
حددت املادة ( )8بأن يقوم املقرر باملهام التالية -:
• تبليغ الدعوة لالجتماعات .
• تسجيل وتدوين حماضر اجللسات .
• احملافظة على سرية مداوالت اهليئة .
• أى مهام أخرى يكلف بها من قبل اهليئة أو األمني العام .
 2-2-2خطة اهليئة يف معاجلة ما تتناوله من موضوعات
أشارت املادة ( )4من الالئحة بأن تسري اهليئة وفق اخلطة التالية -:
• تدرس اهليئة املوضوع دراسة وافية للوقوف على حقيقته مستعينة مبن ترى حاجة
لالستعانة به من املتخصصني .
• تبحث األمانة عن احلكم الشرعي للموضوع مستعينة مبا دونه العلماء من األحكام الفقهية
الفرعية وما دون يف أصول التشريع من قواعد الستنباط األحكام وتقدم بذلك مذكرة للهيئة .
• إذا كان املوضوع فيه حكم متفق عليه بني الفقهاء باجلواز أو املنع أفتت اهليئة به  ،وإذا
اختلفت آراء الفقهاء يف املوضوع أفتت مبا ترجحه منها أو ما تراه أكثر حتقيقاً للمصلحة ،
وإذا مل يكن يف املوضوع حكم للمتقدمني من الفقهاء أفتت اهليئة فيه باجتهادها مراعية يف
ذلك قاعدة أن األصل يف املعامالت اجلواز والصحة إذا كانت برضى الطرفني إال ما ورد فيه
نص باملنع .
• هذا « وال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان » فإذا كان احلكم املتفق عليه أو املختلف فيه
بني الفقهاء مبنياً على العرف أو املصلحة وتغري العرف أو تبدل وجه املصلحة فيمكن االجتهاد
فيه مستأنفاً  ،وفق األصول املذكورة .
• سيكون من منهج اهليئة أن ختضع كل النشاط املصريف ومعامالت املؤسسات املالية ألحكام
الشريعة اإلسالمية  ،فما وجد منها موافقاً للشريعة أقرته وما كان منها خمالفاً للشريعة عدلته
مبا يوافق أحكام الشريعة اإلسالمية  ،إذا كان قابالً للتعديل وإذا مل يكن قابالً للتعديل أبطلته
ونظرت يف البديل اإلسالمي إذا كان هناك مقتضى للنظر .
• يقوم كل عضو من أعضاء اهليئة منفرداً بالبحث عن احلكم الشرعي يف املوضوع املعروض
وفق األسس املتقدمة كلما كان ذلك ممكناً ويدون ما تيسر له ثم تعرض اآلراء يف اجتماع اهليئة
وتناقش للوصول إىل احلكم الذي تقره .
• أما املادة ( )10فقد أشارت بأن يتم تعديل هذه الالئحة بأغلبية أعضاء اهليئة .
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 3-2-2الئحة البحوث واملكافآت -:
صدرت الئحة البحوث واملكافآت للهيئة فى  24ذو القعدة 1424هـ 10 -مايو 1994م وقد
هدفت اهليئة من هذه الالئحة إىل تشجيع البحث وتطويره وتأصيله يف جمال االقتصاد عموماً
والعمل املصريف اإلسالمي على وجه اخلصوص وتعنى هذه الالئحة بدرجة خاصة -:
• بتقديم حبوث أصيلة فى موضوعها  ،وأسلوب معاجلتها .
• بتناول القضايا العلمية ومعاجلتها .
• بتشجيع البحث املشرتك .
• بالعمل على نشر البحوث وغريها من املادة العلمية .
كما أشارت الالئحة بأن تكون للهيئة جلنة من بني أعضائها بتنفيذ املهام املنصوص عليها
فى الالئحة ،وبأن تسعى اهليئة إىل -:
• توفري الكتب ومادة البحث مبكتبة بنك السودان ما أمكن .
• تيسري عمليات التصوير للمواد النادرة .
• تقديم احلوافز اجملزية حبسب درجات البحث .
أما مصادر التمويل للبحوث واحلوافز فقد حددت الالئحة بأن تتكون من -:
• املبالغ املرصودة يف ميزانية اهليئة .
• إيرادات الندوات واحملاضرات .
• إيرادات مطبوعات اهليئة .
• التربعات .
• أي إيرادات أخرى تقررها اهليئة .
كما حددت الالئحة ضوابط للباحثني الذين يتقدمون مبشروعات حبثهم إىل اللجنة بغرض
إجازتها  ،بأن تتضمن املشروعات -:
• خطة البحث .
• أهمية املوضوع وسبب اختياره .
• املدى الزمين لتقديم البحث .
• ميزانية البحث .
كما اشرتطت الالئحة على الباحث بأن يتقدم بتقرير دوري إىل اللجنة عن مراحل البحث ،
وتضمنت الالئحة أيضاً بأنه جيوز تقديم نتائج البحوث حبسب أهميتها ومناسبة موضوعها يف
ندوة عامة أو خاصة  ،وتعمل اهليئة على طباعة البحوث املوصى بطباعتها من قبل اللجنة
ويتقاسم الطرفان عائدات البحث .
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أما مكافأة الباحث  ،فقد أشارت الالئحة بأن تقرر اللجنة املكافأة وفقاً لألسس التالية -:
• أهمية املوضوع .
• درجة البحث واجلهد املبذول .
• النتائج اليت توصل إليها .

 4-2-2القوانني املنظمة ألعمال اهليئة العليا للرقابة الشرعية
تطور القرار الوزاري الصادر من وزير املالية واالقتصاد الوطين رقم  184بتاريخ  2مارس
 1992من أمر إداري صادر من الوزير إىل تضمني اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف قانون تنظيم
العمل املصريف لسنة  2003حيث جاء الفصل الثاني من القانون متضمناً إنشاء اهليئة العليا
للرقابة الشرعية ومقرها ومكافآت رئيس وأعضاء اهليئة وأغراضها واختصاصاتها وسلطاتها
وإلزامية الفتوى الصادرة منها .
وقد جاء يف سياق قانون تنظيم العمل املصريف لسنة  2003ما يلي -:

 1-4-2-2إنشاء اهليئة :
نصت املادة ( )15من قانون تنظيم العمل املصريف فيما يتعلق بإنشاء اهليئة على اآلتي :
 .1تنشأ هيئة مستقلة غري متفرغة تسمى اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف
واملؤسسات املالية يتم تعيينها بقرار من رئيس اجلمهورية بالتشاور مع الوزير .
 .2تتكون اهليئة من عدد ال يقل عن سبعة أشخاص  ،وال يزيد عن أحد عشر شخصاً
من علماء الشريعة وخرباء االقتصاد والصريفة والقانون علي أن تكون غالبيتهم من علماء
الشريعة.
 .3حيدد القرار رئيس اهليئة ونائبه واألمني العام .
 .4تكون مدة العضوية يف اهليئة مخس سنوات قابلة للتجديد .
 2-4-2-2مقر اهليئة :
يتوىل احملافظ بالتشاور مع الوزير جتهيز املقر املالئم للهيئة وتوفري امليزانية الالزمة ألداء
أعماهلا .
 3-4-2-2مكافآت رئيس وأعضاء اهليئة :
حيدد الوزير بالتشاور مع احملافظ مكافآت رئيس وأعضاء اهليئة وشروط خدمة أمينها
العام.
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 4-4-2-2أغراض اهليئة :
يكون للهيئة األغراض التالية :
 .1إصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات واملشورة وذلك لتوحيد األسس واألحكام الشرعية
اليت ينبين عليها النشاط املصريف واملالي .
 .2متابعة سياسات وأداء البنك املركزي ونشاط املصارف واملؤسسات املالية بغرض إخضاعها
ألحكام وقيم الشريعة اإلسالمية .
 .3تنقية قوانني ولوائح ومراشد البنك املركزي واملصارف واملؤسسات املالية ونشاطها من
املعامالت الربوية وحيلها الظاهرة واخلفية  ،وكل ما من شأنه أن يؤدي إىل أكل أموال الناس
بالباطل .
 .4العمل مع جهات االختصاص لوضع صيغ املعامالت اإلسالمية موضع التنفيذ واستنباط
صيغ تالئم كل احتياجات وأدوات التمويل وتطويرها لتناسب السوق األولية والثانوية لألوراق
املالية .
 5-4-2-2اختصاصات اهليئة :
أشارت املادة ( )12من القانون إىل أن اختصاصات اهليئة تتمثل يف اآلتي :
 .1النظر وإبداء الرأي الشرعي يف املسائل اليت تعرض عليها من الوزير أو احملافظ أو مديري
املصارف أو املتعاملني مع املصارف واملؤسسات املالية وإصدار الفتاوى والتوصيات و املشورة .
 .2معاونة أجهزة الرقابة الفنية يف البنك املركزي واملصارف واملؤسسات املالية علي أداء
مهامها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية .
 .3مساعدة البنك املركزي واملصارف واملؤسسات املالية يف دفع وتنفيذ برامج التأهيل
والتدريب مبا ميكن هذه اجلهات من الوصول بالعاملني فيها الي مرتبة الصرييف الفقيه.
 .4معاونة إدارات وأقسام البحوث علي تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر مبا خيدم
األهداف واالختصاصات .
 .5النظر يف اخلالفات الشرعية اليت تنشأ بني اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون
واملتعاملني معها وإصدار الفتاوى والتوصيات بشأنها .
 .6أي اختصاصات أخرى تراها اهليئة الزمة لتحقيق أهدافها بشرط موافقة الوزير عليها.
 .7ال جيوز للهيئة النظر يف املسائل املعروضة أمام القضاء أو اليت صدر فيها حكم من حمكمة
ذات اختصاص .
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 6-4-2-2سلطات اهليئة :
يكون للهيئة السلطات التالية :
أي من العاملني باملصارف واملؤسسات املالية أو املتعاملني معها ميت ما رأت
 .1استدعاء ٍ
ذلك .
 .2طلب املستندات واالطالع عليها وتفتيش أعمال املصارف واملؤسسات املالية مباشرة أو
بواسطة البنك املركزي .
 7-4-2-2إلزامية الفتوى :
نصت املادة ( )21من القانون اآلتي :
 .1تكون الفتوى الشرعية اليت تصدرها اهليئة يف أي نزاع يتعلق بالنشاط املصريف ملزمة للبنك
املركزي واملصارف واملؤسسات املالية وواجبة التنفيذ ما مل يطعن فيها الغري أمام القضاء .
 .2تكون الفتوى اليت تصدرها اهليئة يف أي نزاع يف املسائل الفقهية ملزمة للبنك املركزي

.
واملصارف واملؤسسات املالية

 قانون تنظيم العمل املصرفي لسنة 2003م ص (8ـ)10
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املبحث الثالث

مناذج عقود املعامالت املصرفية الصادرة
من اهليئة العليا للرقابة الشرعية
يعترب إصدار مناذج عقود للمعامالت املصرفية من ضمن املهام اليت أجنزتها اهليئة العليا
للرقابة الشرعية حيث مت توجيهها إىل املصارف القائمة لكي تستهدي بها يف أداء معامالتها
 ،وقد مشلت تلك النماذج ما يلي -:
 1-3-2منوذج عقد بيع بالتقسيط
أبرم هذا العقد يف -:
اليوم …………… من شهر …………… سنة ……………… 14هـ
اليوم …………… من شهر …………… سنة ……………… 20م
بني كل من -:
أوالً  :السيد  /السادة ……………………… فرع ………………
ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد بالبنك ( طرف أول ) .
ثانياً  :السيد  /السادة ……………………………………………
ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد بالطرف الثاني 0
مبا أن الطرف الثاني قد رغب يف شراء …………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
اململوكة للبنك وقام مبعاينتها ومبا أن البنك قد وافق على بيع …………………
……………………………………………………………
فقد اتفق الطرفان على إبرام عقد البيع بينهما على النحو التالي -:
 /1باع البنك للطرف الثاني …………………………………………
مببلغ …………………………………………………………
 /2قبل الطرف الثاني شراء البضاعة باملبلغ املذكور يف البند ( )1أعاله بعد معاينتها.
 /3يلتزم الطرف الثاني بدفع املبلغ املنصوص عليه يف البند ( )1من هذا العقد على النحو
التالي -:
أ -يدفع (  ) %من مثن البيع عند التوقيع على هذا العقد 0
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ب -والباقي على :
 -1قسط واحد مقداره …………………… يف يوم …………………
شهر ……………… سنة ………………
 -2أقساط كاآلتي :ـ
التاريخ

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

املبلغ املستحق

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

القسط

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

تدفع األقساط املذكورة أعاله مبوجب شيكات حيررها الطرف الثاني باسم البنك ويسلمها
للبنك بعد توقيع هذا العقد مباشرة 0
 /4على الطرف الثاني تقديم ضمان مصريف  /عقاري  /شخصي  /عيين  ،مقبول للبنك يضمن
قيام الطرف الثاني بسداد كل األقساط املستحقة عليه للبنك يف مواعيدها احملددة مبوجب
هذا العقد 0
 /5إذا فشل الطرف الثاني يف سداد أي قسط من األقساط تعترب بقية األقساط واجبة السداد
وحيق للبنك التصرف يف الضمان 0
 /6تؤمن البضاعة تأميناً شامالً ضد كل األخطار بواسطة الطرف الثاني لدى شركة تأمني
مقبولة للبنك ولصاحله 0
 /7إذا فشل أو امتنع الطرف الثاني عن تسلم البضاعة أو أي جزء منها بعد التوقيع على
هذا العقد يف مدة أقصاها  000000000000ميهله البنك مدة  0000000000000فإذا مل
يتسلم البضاعة يف أثناء املدة حيق للبنك بيع البضاعة بسعر السوق وبالكيفية اليت يراها مناسبة
الستيفاء حقوقه مبوجب هذا العقد كما جيوز له مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن أي ضرر
يلحق به من جراء ذلك 0
 /8إذا نشأ نزاع حول هذا العقد جيوز برضا الطرفني أن حيال ذلك النزاع إىل جلنة حتكيم
تتكون من ثالثة حمكمني خيتار كل طرف حمكماً واحداً منهم ويتفق الطرفان على احملكم
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الثالث الذي يكون رئيساً للجنة التحكيم وفى حالة فشل الطرفني يف االتفاق على احملكم
الثالث أو عدم قيام أحدهما باختيار حمكم يف ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة
الطرف اآلخر حيال األمر للمحكمة املختصة لتقوم بتعيني ذلك احملكم أو احملكمني املطلوب
اختيارهم0
تعمل جلة التحكيم حسب أحكام الشريعة اإلسالمية وتصدر قراراتها باألغلبية العادية
وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفني 0
		
		

			
وقع عليه
				
ع  /البنك
				
( الطرف األول )

وقع عليه
الطرف الثاني

الشهـــــود
0000000000000000000 -1
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 2-3-2منوذج عقد بيع مراحبة
أبرم هذا العقد يف -:
اليوم …………… من شهر …………… سنة ……………… 14هـ
اليوم …………… من شهر …………… سنة ……………… 20م
بني كل من -:
أوالً  :السيد  /السادة ……………………… فرع ………………
ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد بالبنك ( طرف أول ) 0
ثانياً  :السيد  /السادة ……………………………………………
ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد بالطرف الثاني 0
مبا أن البنك ميتلك ………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
وحيث إن الطرف الثاني طلب شراء البضاعة املذكورة عن طريق بيع املراحبة فقد أبرما
بينهما العقد على النحو اآلتي :ـ
 /1باع البنك للطرف الثاني ………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………
مببلغ ………………………………………………………
……………………………………………………………
ميثل هذا املبلغ مثن الشراء …………………………………………
وقدره مبلغ ……………………………………………………
……………………………………………………………
زائداً الربح وقدره مبلغ ……………………………………………
……………………………………………………………
 /2قبل الطرف الثاني شراء البضاعة املذكورة ……………………………
……………………………………………………………
……………………………………………… بالثمن املذكور 0
 /3يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين ……………………………………
ووجدها خالية من العيوب 0
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 /4يلتزم الطرف الثاني بدفع مثن البيع املنصوص عليه يف البند ( )1من هذا العقد على
النحو التالي:ـ
 ) %من مثن البيع عند التوقيع على هذا العقد 0
أ -يدفع (
ب -والباقي على :
 /1قسط واحد مقداره …………………………………………
يف يوم …………… شهر …………… سنة ……………
 /2أقساط كما يلي -:
التاريخ

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

املبلغ املستحق

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

القسط

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

تدفع األقساط املذكورة أعاله مبوجب شيكات حيررها الطرف الثاني باسم البنك ويسلمها
للبنك بعد توقيع هذا العقد مباشرة 0
 /5على الطرف الثاني تقديم ضمان مصريف  /عقاري  /شخصي  ،مقبول للبنك يضمن قيام
الطرف الثاني بسداد كل األقساط املستحقة عليه للبنك يف مواعيدها احملددة مبوجب هذا
العقد 0
 /6إذا فشل العميل يف سداد أي قسط من األقساط تعترب بقية األقساط واجبة السداد وحيق
للطرف األول التصرف يف الضمان 0
 /7تؤمن البضاعة تأميناً شامالً ضد كل األخطار بواسطة الطرف الثاني لدى شركة تأمني
مقبولة للبنك ولصاحله 0
 /8إذا فشل أو امتنع الطرف الثاني عن تسلم البضاعة أو أي جزء منها بعد التوقيع على
هذا العقد يف مدة أقصاها  0000000000000ميهله البنك مدة  000000000فإذا مل يتسلم
الطرف الثاني البضاعة يف أثناء املدة حيق للبنك بيع البضاعة بسعر السوق وبالكيفية اليت
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يراها مناسبة الستيفاء حقوقه مبوجب هذا العقد كما جيوز له مطالبة الطرف الثاني بالتعويض
عن أي ضرر يلحق به من جراء ذلك 0
 /9إذا نشأ نزاع حول تفسري أو تنفيذ هذا العقد جيوز برضا الطرفني أن حيال ذلك النزاع
إىل جلنة حتكيم تتكون من ثالثة أعضاء خيتار كل طرف عضواً واحداً منهم وجيتمع العضوان
الختيار العضو الثالث ليكون رئيساً للجنة التحكيم  ،ويف حالة فشلهما يف اختيار العضو
الثالث أو عدم قيام أحد طريف العقد باختيار حمكم يف ظرف سبعة أيام من تأريخ إخطاره حيال
األمر للمحكمة املختصة لتعني الشخص أو األشخاص املطلوب تعيينهم  ،على أن تعمل اللجنة
وحتكم وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ونصوص هذا العقد  ،وتكون قراراتها سواء اختذت
باإلمجاع أو باألغلبية نهائية وملزمة للطرفني 0

			
وقع عليه
		
		
الطرف األول
					

وقع عليه
ع /البنك
الطرف الثاني

الشهـــــود
0000000000000000000000 -2 0000000000000000000 -1
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 3-3-2منوذج عقد بيع مراحبة لآلمر بالشراء
أبرم هذا العقد يف -:
اليوم …………… من شهر …………… سنة ……………… 14هـ
اليوم …………… من شهر …………… سنة ……………… 20م
بني كل من -:
أوالً  :السادة بنك ………………………… فرع ………………
ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد بالبنك ( طرف أول ) .
ثانياً  :السيد  /السادة ……………………………………………
ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد بالطرف الثاني 0
مبا أن الطرف الثاني قد تقدم للبنك طالباً منه شراء ………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
وبيعه  /بيعها له عن طريق بيع املراحبة لآلمر بالشراء ووعد البنك بشراء …………
……………………………………………………………
وبيعه  /بيعها للطرف الثاني 0
ومبا أن البنك قد قام بشراء …………………………………………
مبوجب عقد البيع  /الفاتورة  /املستند املرفق وعرضه  /عرضها على الطرف الثاني الذي قبـــل
شراءه  /شراءها فقد أبرما بينهما عقد بيع املراحبة على النحو التالي :ـ
 -1عرض البنك بيع ……………………………………………
على الطرف الثاني مببلغ …………………………………………
……………………………………………………………
ليمثل هذا املبلغ مثن شراء البنك ……………………………………
وقدره مبلغ ……………………………………………………
زائداً املصروفات وقدرها مبلغ ………………………………………
زائداً ربح البنك وقدره مبلــغ ………………………………………
 -2قبل الطرف الثاني شــراء …………………………… باملبلغ املذكور .
 -3يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين …………………………………
……………………………………وأنها خالية من كل العيوب 0
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 -4يلتزم الطرف الثاني بدفع مثن البيع املنصوص عليه يف البند ( )1من هذا العقد على
النحو التالي:ـ
أ -يدفع (  )%من مثن البيع عند التوقيع على هذا العقد 0
ب -والباقي على :ـ
 /1قسط واحد مقداره ……………………………………………
يف يوم ……………… شهر ……………… سنة ………………
 /2أقساط كما يلي -:
التاريخ

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

املبلغ املستحق

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

القسط

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

تدفع األقساط املذكورة أعاله مبوجب شيكات حيررها الطرف الثاني باسم البنك ويسلمها
للبنك بعد توقيع هذا العقد مباشرة 0
 -5على الطرف الثاني تقديم ضمان مصريف/عقاري/شخصي  ،مقبول للبنك يضمن قيام
الطرف الثاني بسداد كل األقساط املستحقة عليه للبنك يف مواعيدها احملددة مبوجب هذا
العقد.
 -6إذا فشل العميل يف سداد أي قسط من األقساط تعترب بقية األقساط واجبة السداد وحيق
للطرف األول التصرف يف الضمان 0
 -7تؤمن البضاعة تأميناً شامالً ضد كل األخطار بواسطة الطرف الثاني لدى شركة تأمني
مقبولة للبنك ولصاحله 0
 -8إذا فشل أو امتنع الطرف الثاني عن تسلم البضاعة أو أي جزء منها بعد التوقيع على
هذا العقد يف مدة أقصاها  0000000000000ميهله البنك مدة  00000000000000فإذا مل
يتسلم الطرف الثاني البضاعة يف أثناء املدة حيق للبنك بيع البضاعة بسعر السوق وبالكيفية
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اليت يراها مناسبة الستيفاء حقوقه مبوجب هذا العقد كما جيوز له مطالبة الطرف الثاني
بالتعويض عن أي ضرر يلحق به من جراء ذلك 00
 -9إذا نشأ نزاع حول هذا العقد جيوز برضا الطرفني أن حيال ذلك النزاع إىل جلنة حتكيم
تتكون من ثالثة حمكمني خيتار كل طرف حمكماً واحداً منهم ويتفق الطرفان على احملكم
الثالث الذي يكون رئيساً للجنة التحكيم وفى حالة فشل الطرفني يف االتفاق على احملكم
الثالث أو عدم قيام أحدهما باختيار حمكم يف ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة
الطرف اآلخر حيال األمر للمحكمة املختصة لتقوم بتعيني ذلك احملكم أو احملكمني املطلوب
اختيارهم 0
تعمل جلنة التحكيم حسب أحكام الشريعة اإلسالمية وتصدر قراراتها باألغلبية العادية
وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفني 0
		
		

وقع عليه				
ع  /البنك				
( الطرف األول )

وقع عليه
الطرف الثاني

الشهـــــود
0000000000000000000 -1
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 4-3-2منوذج عقد بيع مراحبة لآلمر بالشراء ( استرياد )
أبرم هذا العقد يف -:
اليوم …………… من شهر …………… سنة ……………… 14هـ
اليوم …………… من شهر …………… سنة ……………… 20م
بني كل من -:
أوالً  :السادة بنك ………………………… فرع ………………
ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد بالبنك ( طرف أول )
ثانياً  :السيد  /السادة ……………………………………………
ويسمى فيما بعد ألغراض هذا العقد بالطرف الثاني 0
 /1مبا أن الطرف الثاني قد تقدم للبنك طالباً منه شراء ………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
وبيعه  /بيعها له عن طريق بيع املراحبة لآلمر بالشراء ووعد البنك بشراء 0
……………………………………………………………
وبيعه  /بيعها للطرف الثاني 0
ومبا أن البنك قد قام باسترياد ………………………… وقبضه  /قبضها
قبضاً حكمياً حسبما تثبته مستندات الشحن املرفقة وعرضه /عرضها على الطرف الثاني
الذي قبـــل شراءه/شراءها فقد أبرما بينهما عقد بيع املراحبة على النحو التالي :ـ
 -1عرض البنك بيع البضاعة املذكورة أعاله ……………………………
……………………………………………………………
على الطرف الثاني مببلغ …………………………………………
ليمثل هذا املبلغ مثن شراء البنك ……………………………………
وقدره مبلغ ……………………………………………………
زائداً املصروفات وقدرها مبلغ ………………………………………
زائداً ربح البنك وقدره مبلــغ ………………………………………
 -2قبل الطرف الثاني شــراء ………………………………… باملبلغ
املذكور.
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 -3يقر الطرف الثاني بأنه قد فحص املستندات ووجدها مطابقة للمواصفات اليت طلبها
……………………………………………………………
……………………………………………………………
 -4يلتزم الطرف الثاني بدفع مثن البيع املنصوص عليه يف البند ( )1من هذا العقد على
النحو التالي:ـ
أ -يدفع (  )%من مثن البيع عند التوقيع على هذا العقد .
ب -والباقي على :
 /1قسط واحد مقداره ……………………………………………
يف يوم ……………… شهر ……………… سنة ………………
 /2أقساط كما يلي -:
التاريخ

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

املبلغ املستحق

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

القسط

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

تدفع األقساط املذكورة أعاله مبوجب شيكات حيررها الطرف الثاني باسم البنك ويسلمها
للبنك بعد توقيع هذا العقد مباشرة 0
 -5على الطرف الثاني تقديم ضمان مصريف/عقاري/شخصي  ،مقبول للبنك يضمن قيام
الطرف الثاني بسداد كل األقساط املستحقة عليه للبنك يف مواعيدها احملددة مبوجب هذا
العقد.
 -6إذا فشل العميل يف سداد أي قسط من األقساط تعترب بقية األقساط واجبة السداد وحيق
للطرف األول التصرف يف الضمان 0
 -7تؤمن البضاعة تأميناً شامالً ضد كل األخطار بواسطة الطرف الثاني لدى شركة تأمني
مقبولة للبنك ولصاحله 0
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 -8إذا فشل أو امتنع الطرف الثاني عن تسلم البضاعة أو أي جزء منها بعد التوقيع على
هذا العقد يف مدة أقصاها  0000000000000ميهله البنك مدة  00000000000000فإذا مل
يتسلم الطرف الثاني البضاعة يف أثناء املدة حيق للبنك بيع البضاعة بسعر السوق وبالكيفية
اليت يراها مناسبة الستيفاء حقوقه مبوجب هذا العقد كما جيوز له مطالبة الطرف الثاني
بالتعويض عن أي ضرر يلحق به من جراء ذلك 00
 -9إذا نشأ نزاع حول هذا العقد جيوز برضا الطرفني أن حيال ذلك النزاع إىل جلنة حتكيم
تتكون من ثالثة حمكمني خيتار كل طرف حمكماً واحداً منهم ويتفق الطرفان على احملكم
الثالث الذي يكون رئيساً للجنة التحكيم وفى حالة فشل الطرفني يف االتفاق على احملكم
الثالث أو عدم قيام أحدهما باختيار حمكم يف ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة
الطرف اآلخر حيال األمر للمحكمة املختصة لتقوم بتعيني ذلك احملكم أو احملكمني املطلوب
اختيارهم 0
تعمل جلنة التحكيم حسب أحكام الشريعة اإلسالمية وتصدر قراراتها باألغلبية العادية
وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفني 0
		
		

وقع عليه				
ع  /البنك				
( الطرف األول )

وقع عليه
الطرف الثاني

الشهـــــود
0000000000000000000 -1
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 5-3-2منوذج شروط شهادة وديعة االستثمار املطلقة
 .1يلتزم البنك يف مجيع معامالته بأحكام الشريعة اإلسالمية وال يتعامل بنظام الفائدة
(الربا) .
 .2يتم االستثمار على أساس املضاربة املطلقة ويفوض رب املال (املودع) املضارب (البنك) يف
استثمار الوديعة مبا حيقق مصلحة الطرفني .
 .3يوافق املودع على أن خيلط البنك هذه الوديعة بأمواله وأموال الودائع األخرى .
).
			
 .4احلد األدنى لوديعة االستثمار مبلغ (
 .5تتحمل ودائع االستثمار املصروفات املباشرة فقط للعمليات االستثمارية .
 .6جيوز لصاحب الوديعة أن يسحب -عند احلاجة -كل أو أي جزء من وديعته بشرط أن يعلن
البنك قبل أسبوع نيته يف السحب وال تستحق املبالغ املسحوبة رحباً ما مل متكث احلد األدنى للوديعة
وهو …………………………………
 .7يوزع صايف األرباح الناتج من ودائع االستثمار بني البنك واملودعني كما يلي -:
( )% -للبنك ( )% -للمودع يف حالة الودائع ألجل (  ) 12شهراً .
( )% -للبنك ( )% -للمودع يف حالة الودائع ألجل (  ) 9أشهر .
( )% -للبنك ( )% -للمودع يف حالة الودائع ألجل (  ) 6أشهر .
( )% -للبنك ( )% -للمودع يف حالة الودائع ألجل (  ) 3أشهر.
 .8يقدم البنك للمودع شهادة أو دفرت استثمار لرصد عمليات اإليداع والسحب .
 .9جيب تقديم الدفرت للبنك عند اإليداع أو السحب من حساب الوديعة .
 .10حفظ هذه الشهادة أو الدفرت مسئولية املودع وعليه إخطار البنك فوراً يف حالة فقدانه
مع تبليغ األمر للسلطات املختصة الختاذ االحتياطات الالزمة .
 .11ال يتحمل البنك أي مسئولية يف حالة متكن شخص ثالث من االستفادة من هذه الشهادة
ما مل يثبت تقصري البنك يف ذلك .
 .12أي كشط أو تغيري يف بيانات الشهادة أو الدفرت جيب أن يؤيد خبتم البنك .
 .13ال جيوز لصاحب الوديعة التنازل عن الشهادة أو الدفرت أو حتويلها لشخص آخر .
 .14تتجدد هذه الشهادة تلقائياً ما مل يطلب صاحبها سحبها قبل مخسة عشر يوماً من
انقضاء أجلها.
 .15إذا حصلت خسارة من غري تعد وال تقصري يتحملها رب املال ويضمن البنك أي خسارة
حتصل بتع ٍد أو تقصري منه .
 .16البنك ال خيرج زكاة ودائع االستثمار وعلى صاحبها إخراج زكاتها .
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية

81

 .17تعفى من الضرائب األموال املودعة بغرض االستثمار .
 .18يضمن البنك سرية احلسابات ومجيع البيانات اخلاصة باملستثمرين .
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 6-3-2منوذج شروط شهادة وديعة االستثمار املقيدة
 .1يلتزم البنك يف مجيع معامالته بأحكام الشريعة اإلسالمية وال يتعامل بنظام الفائدة
(الربا) .
 .2يتم االستثمار على أساس املضاربة املقيدة وفقاً لشروط رب املال املتسقة مع السياسات
التمويلية  .على أنه ال جيوز أن يكون التقييد حبيث يغ َل يد املضارب (البنك ) يف العمل .
 .3يوافق املودع أن خيلط البنك هذه الوديعة بأمواله وأموال الودائع األخرى ذات الشروط
املماثلة .
 .4جيوز للمودع إذا كانت وديعته كبرية حبيث ميكن استثمارها منفردة أن يشرتط عدم
خلطها بأموال البنك أو الودائع األخرى .
 .5احلد األدنى لوديعة االستثمار املقيدة هو مبلغ …………………………
……………………………………………………………
 .6تتحمل ودائع االستثمار املقيدة املصروفات املباشرة لعملياتها .
 .7جيوز لصاحب الوديعة املختلطة أن يسحب عند احلاجة كل وديعته أو أي جزء منها
بشرط أن يعلن البنك قبل أسبوعني بنيته يف السحب وال تستحق املبالغ املسحوبة رحباً ما مل
متكث احلد األدنى للوديعة وهو ………………………………………
 .8يوزع صايف األرباح الناتج من ودائع االستثمار املقيدة بني البنك واملودعني كما يلي -:
أ /الودائع املقيدة املختلطة -:
 %للمودع يف حالة الودائع ألجل  12شهراً .
للبنك و
%
 %للمودع يف حالة الودائع ألجل  6أشهر .
للبنك و
%
ب /الودائع املقيدة غري املختلطة -:
 %للمودع يف حالة الودائع ألجل  12شهراً .
للبنك و
%
 %للمودع يف حالة الودائع ألجل  6أشهر .
للبنك و
%
وال جيوز سحبها قبل أجلها .
 .9يقدم البنك للمودع شهادة أو دفرت استثمار لرصد عمليات اإليداع والسحب عند
الضرورة.
 .10جيب تقديم الدفرت للبنك عند اإليداع أو السحب من حساب الوديعة .
 .11حفظ هذه الشهادة أو الدفرت مسؤولية املودع وعليه إخطار البنك فوراً يف حالة فقدانها،
مع تبليغ األمر للسلطات املختصة الختاذ االحتياطات الالزمة .
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 .12ال يتحمل البنك أي مسئولية يف حالة متكن شخص ثالث من االستفادة من هذه الشهادة
ما مل يثبت تقصري البنك يف ذلك .
 .13أي كشط أو تغيري يف بيانات الشهادة أو الدفرت جيب أن يؤيد خبتم البنك .
 .14ال جيوز لصاحب الوديعة التنازل عن الشهادة أو الدفرت أو حتويلها لشخص آخر .
 .15تتجدد هذه الشهادة تلقائياً ما مل يطلب صاحبها سحبها قبل مخسة عشر يوماً من
انقضاء أجلها.
 .16إذا حصلت خسارة من غري تع ٍد وال تقصري يتحملها رب املال ويضمن البنك أي خسارة
حتصل بتعد أو تقصري منه .
 .17البنك ال خيرج زكاة ودائع االستثمار وعلى صاحبها إخراج زكاتها .
 .18تعفى من الضرائب األموال املودعة بغرض االستثمار .
 .19يضمن البنك سرية احلسابات ومجيع البيانات اخلاصة باملستثمرين .
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املبحث الرابع

تقويم أداء اهليئة العليا للرقابة الشرعية خالل الفرتة 2003 -1992م

ميكن النظر إىل أداء اهليئة العليا للرقابة الشرعية وفقاً للمهام احملددة يف قرار اإلنشاء رقم
1992/184م الصادر من وزير املالية واالقتصاد الوطين خالل الفرتة من  ، 2003-1992من
خالل الربنامج الذي اختطته للعمل والذي يتمثل يف اآلتي -:
أوالً  :االجتماعات
ثانياً  :الفتاوى والقرارات
ثالثاً  :التأهيل والتدريب .
رابعاً  :البحوث والدراسات
خامساً  :السمنارات وورش العمل
سادساً  :املشاركة اخلارجية للهيئة
سابعاً  :التنسيق مع إدارات بنك السودان املركزية ذات الصلة .
 1-4-2االجتماعات -:
درجت اهليئة العليا للرقابة الشرعية على عقد اجتماعات دورية أسبوعية منذ إنشائها،
باستثناء أيام األعياد والعطالت الرمسية  ،واجلدول رقم ( ) 1يبني تلك االجتماعات خالل
الفرتة 2003-1992م .
جدول رقم ()1
اجتماعات اهليئة العليا للرقابة الشرعية
خالل الفرتة 2003 - 1992م

العام
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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عدد االجتماعات
 32من آخر مارس حتى ديسمرب
46
45
48
40
45
43
44
42
85

عدد االجتماعات
العام
42
2001
45
2002
41
2003
513
اجملموع
يشري اجلدول رقم ( )1إىل أنه مت عقد ( )513اجتماعاً خالل الفرتة 2003-1992م  .وهذه
االجتماعات مبعدل اجتماع يف كل أسبوع على مدى ( )11شهراً باعتبار أن شهر رمضان يعترب
إجازة للهيئة وجتتمع اهليئة يوم األربعاء من كل أسبوع (عدا رمضان والعطالت الرمسية) .
 2-4-2الفتاوى والقرارات -:
أصدرت اهليئة العليا للرقابة الشرعية عدة فتاوى وقرارات من خالل االجتماعات اليت متت
االشارة إليها ،وميكن اجياز بعض منها يف اجلدول رقم ( )2وقد مت نشرها يف اجلزء املخصص
للفتاوى .
جدول رقم ()2
فتاوى وقرارات اهليئة العليا للرقابة الشرعية

العام
1993/1992
 /1كيفية حتديد نسبة االحتياطي النقدي .

الفتاوى والقرارات

1994
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 /2اللجوء للتمويل بالعجز عند الضرورة .
 /3هامش التأجيل احملتسب على بعض املراحبات .
 /4اسرتداد قيمة الشيكات السياحية بالدوالر احلسابي .
 /5البت يف شكوى عدد من املصدرين الذين تأخروا يف سداد عائدات الصادر .
 /6إبداء الرأي الشرعي يف اقرتاح حتويل السحب على املكشوف إىل متويل من بنك
السودان للبنوك التجارية بصيغة املشاركة أو املضاربة .
 /7الفصل يف مذكرة احتاد املصارف حول منشور بنك السودان فيما خيتص بالئحة تنظيم
التعامل بالنقد األجنيب .
 /8البت يف النزاع بني مزارعي القضارف واملصارف املمولة هلم .
/9الفصل يف النزاع بني احتاد مزارعي حلفا واحتاد اجلمعيات التعاونية حول عقد السلم
 /10الفصل يف النزاع بني احتاد مزارعي مؤسسة الرهد الزراعية وحمفظة البنوك
 /1معاجلة حصيلة الصادر .
 /2احلكم الشرعي لسندات القبض .
 /3شكاوى بعض املستوردين من رجوع البنوك عليهم بفرق السعر .
 /4معاقبة الشخصية االعتبارية .
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية

العام
1995

1996

1997

1998

الفتاوى والقرارات
 /1حتويل أرباح املساهمني بالعمالت احلرة .
 /2متويل البنوك للسلع التموينية .
 /3احلكم مبصادرة الكسب اخلبيث وإعطاء البنك احملكوم ضده حق االستئناف
 /4إلزام بنك السودان بالرجوع للهيئة يف إصدار املنشورات .
 /5إعادة صياغة منشور بنك السودان اخلاص بتوزيع أرباح البنوك التجارية .
 /1الرأي الشرعي يف الغرامة اليت يوقعها بنك السودان على البنوك يف حالة نقص
االحتياطي القانوني أو عدم االحتفاظ باالحتياطى القانونى أصالً .
 /2منوذج لنظام تكلفة متويل يطبق على استالف احلكومة من البنك املركزي .
 /3فتوى بشأن املعسرين من املزارعني بوالية كسال .
 /4فتوى حول فوائد احلسابات اجلارية لدى البنوك األجنبية .
 /5التكييف الفقهي خلطاب الضمان
 /6ضوابط متويل الصادر الواردة فى منشور بنك السودان اخلاص بالسياسة التمويلية
1996م
/7عدم جواز فرض غرامة على املدين املماطل بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخر يف
األداء.
 /1التصور املقرتح حلساب األرباح واخلسائر .
 /2إجازة تقرير وتوصيات جلنة اقرتاح أصول بديلة للدوالر .
 /3مقرتح بعثة صندوق النقد الدولي حول مشروع متويل احلكومة عن طريق اجلمهور
(.)GMC
 /4استفسار حمفظة التكافل لضمان الودائع .
 /5شهادة مشاركة املصرف املركزي .
 /1اإلعسار وحكمه يف الشريعة اإلسالمية .
 /2االستثمار يف النوافذ اإلسالمية للبنوك الربوية .
 /3عقود بيع بذرة القطن وعقود بيع األمسنت .
 /4منوذج شهادة مشاركة البنك املركزي .
 /5املوافقة على نظام املقاصة اجلديد املقدم من بنك السودان .
 /6شهادة مشاركة حكومة السودان .
 /7إجازة السياسة التمويلية للعام . 1999
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العام
1999

2000

2001

2002

88

الفتاوى والقرارات
 /1إجازة دراسة جلنة املرشد حول األحكام الشرعية والضوابط احملاسبية لصيغة بيع
املراحبة لآلمر بالشراء .
 /2إجازة دراسة جلنة التمويل املتعثر باجلهاز املصريف .
 /3الفصل يف استئنافات فتاوى هيئات الرقابة باملصارف .
 /4الفصل يف التعاقد بني حمفظة متويل لقيط القطن وبنك التنمية التعاوني اإلسالمي /5
مراجعة قرار اهليئة حول شهادات مشاركة حكومة السودان .
 /6تصفية مضاربة ذرة موسم  99/98بني بنك السودان والبنك الزراعي .
 /7الفصل يف النزاع بني شركة ناسكو وبنك اخلرطوم .
 /1إنشاء شركة للمساعدة يف حتصيل الديون املتعثرة .
 /2تسهيالت املؤسسة العربية لضمان االستثمار .
 /3االستفتاء حول بيع شركة أمسنت عطربة .
 /4نافذة التمويل االستثماري عن طريق العطاءات .
 /5حسابات االستثمار امليسرة .
 /6االتفاقية الفرعية لقرض ومنحة مشروع التنمية الريفية لشمال كردفان (االيفاد)
 /7استثمار أمنيات طالب مرحلة األساس والثانوي بالوالية الشمالية .
 /1استفتاء إدارة جملس مشروع اجلزيرة .
 /2ترتيب أولوية حقوق أصحاب الديون باملصرف الذي تتم تصفيته .
 /3تفسري الفقرة  7والفقرة  4من منشور إدارة تنمية اجلهاز املصريف .
 /4حكم الشريعة اإلسالمية يف رسوم املناقصات اليت ال ترد .
 /5استفتاء عن مشروعية بطاقات سوبرميا .
 /6الفصل يف النزاع بني احتاد مزارعي الزراعة اآللية بالقضارف وبنك فيصل والتضامن.
 /7الفصل يف النزاع بني بنك الثروة احليوانية وشركة سوتسكو .
 /8استفسار بنك الربكة عن بيع املراحبة لآلمر بالشراء (استرياد) .
 /1احلساب اجلاري للمشاركة يف رأس املال العامل .
 /2الرؤية الشرعية حول حتفيز احلسابات اجلارية .
 /3دليل بطاقة شامخ الذكية متعددة األغراض .
 /4مراجعة تعريف الربا يف قانون الثراء احلرام .
 /5تصحيح البند ( )15من شروط وديعة االستثمار ألجل .
 /6الرد على االستفسارات حول العمالت الورقية واملعدنية .
 /7الفصل يف شكوى املواطن الشيخ عبد الرمحن األمني .
 /8الفصل يف شكوى شركة الدالي واملزموم
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العام
2003

الفتاوى والقرارات
 /1شكوى د .حممود شعراني ود .إدريس البنا ضد الشركة السودانية للهاتف السيار
موبيتل.
 /2نشرة صكوك االستثمار احلكومية .
 /3املستثمرون يف شهامة .
 /4احلكم الشرعي يف االشرتاك يف شركة بزناس وما شابهها من شركات التسويق
الشبكي.
 /5فتوى حول إنتاج الكحول وبيعها .
 /6شكوى السيد /ابراهيم حممد خري ضد بنك التنمية التعاوني .
 /7عقد السلم لتمويل الدولة .

 3-4-2التأهيل والتدريب
شاركت اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف العديد من الدورات الشرعية واملصرفية اليت مت
عقدها خالل الفرتة  ،2003-1992واجلدول رقم ( )3يبني تفاصيل تلك الدورات .
جدول رقم ()3
الدورات التدريبية اليت شاركت فيها اهليئة العليا للرقابة الشرعية
خالل الفرتة 2003-1992

مكان االنعقاد
تاريخ االنعقاد
اسم الدورة
العام
 /1 1993/1992دورة يف جمال الشراكات  92/11/5-10/31 ،والية اخلرطوم
إدارتها وتصفيتها .
ً
 /2دورة عن بيع السلم مقارنا  93/3/4-2/27والية اخلرطوم
بالبيوع األخرى
 /3دورة عن االستصناع وعقد  93/8/19-8/14والية اخلرطوم
املقاولة
 /4دورة عن صيغ االستثمار  93/12/27-13والية اخلرطوم
واخلدمات املصرفية
* أقيمت عدة دورات بالواليات
حول صيغ التمويل اإلسالمي
وهي-:
 92/9/21-19بورتسودان
 /1دورة يف بورتسودان
 93/11/26-21ود مدني
 /2دورة يف ود مدني
 93/1/21-16القضارف
 /3دورة بالقضارف
 93/2/4-1/30األبيض
 /4دورة باألبيض
 93/3/17-10كوسيت
 /5دورة بكوسيت
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية

89

العام
1994

اسم الدورة
 /1دورات متخصصة يف الصيغ
اإلسالمية
 /2دورات متخصصة يف فقه البيوع
للتجار
 /1دورات صيغ التعامل اإلسالمية
 /2امللتقى املصريف األول
 /3ندوات ومنتديات اجلهاز
املصريف
 /4الندوات اليت قدمها األمني العام
يف عدد من املصارف
عقدت اهليئة ( )11دورة تدريبية
متثلت يف املوضوعات التالية-:
 /1الدور الرسالي للموظف املصريف
 /2الربا وآثاره االجتماعية
واالقتصادية
 /3سعر الصرف
 /4صيغة املشاركة
 /5صيغة املراحبة
 /6صيغة املضاربة
 /7صيغة السلم
 /8حماضرة بعنوان (أسلمة اجلهاز
املصريف )

1997

قدمت اهليئة عدة حماضرات تتعلق
باآلتي-:
 /1الدور الرسالي للموظف املصريف
 /2أثر التقوى يف املعامالت املالية
 /3الصرف
 /4املراحبة
 /5السلم
/6املشاركة
 /7املضاربة
 /8التكييف الشرعي للخدمات
املصرفية

1995

1996
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تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد
العاصمة والواليات
والية اخلرطوم

1995/10/26

مركز التدريب -بنك السودان
مدينة األبيض
املعهد العالي للدراسات
املصرفية

مركز التدريب–بنك السودان
مركز التدريب–بنك السودان
مركز التدريب–بنك السودان
مركز التدريب–بنك السودان
مركز التدريب–بنك السودان
مركز التدريب–بنك السودان
مركز التدريب–بنك السودان
بنك السودان – فرع نياال

األبيض
األبيض
األبيض
األبيض
األبيض
األبيض
األبيض
األبيض
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العام
1998

1999

2000
2001

اسم الدورة
 /1حماضرات تتعلق بالصيغ
اإلسالمية
 /2املشاركة يف دورة الصيغ
اإلسالمية والتحليل املالي
 /3أسبوع ثاقايف .

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد
مركز التدريب–بنك السودان
بنك السودان – فرع مدني
بنك السودان

شاركت اهليئة يف إقامة عدة دورات
للتمويل املصريف -:
اخلرطوم
مايو 99 /
 /1دورة التمويل املصريف
جوبا
يوليو 99 /
 /2دورة التمويل املصريف
األبيض
أغسطس99 /
 /3دورة التمويل املصريف
اخلرطوم
99/2/11-6
 /4دورة بالتنسيق مع هيئة معايري
احملاسبة واملراجعة بالبحرين
ومعهد البحرين للدراسات املصرفية
وبنك السودان
اخلرطوم
مارس
 /1دورة صيغ التمويل اإلسالمية
اخلرطوم
يونيو
 /2دورة صيغ التمويل اإلسالمية
دنقال
اغسطس
 /3دورة صيغ التمويل اإلسالمية
 2001/1/28-17مركز التدريب–بنك السودان
 /1دورة التمويل املصريف
مركز التدريب–بنك السودان
2/17-1/14
 /2دورة العمليات املصرفية
مركز التدريب–بنك السودان
2001/5/27
 /3دورة مداخل اخلدمة للموظفني
اجلدد
 2001/1/22-30مركز التدريب–بنك السودان
 /4الدورة الدعوية
مركز التدريب–بنك السودان
8/8-7/14
 /5الدورة الدعوية
أوراق عمل شارك بها األمني العام
-:
/1إدارة األصول يف املصارف  2001/4/16-14احتاد املصارف السوداني
اإلسالمية
املعهد العالي للدراسات
2001/4/26
 /2اإلشراف والرقابة على املصارف
املصرفية
(الوضع الراهن والتطورات
املستقبلية)
 /3التعثر يف تصفية التمويل (ورشة  2001/10/4-2احتاد املصارف السوداني
عمل)
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العام
2002

2003

تاريخ االنعقاد
يناير 2002

مكان االنعقاد
بنك السودان

اسم الدورة
 /1برنامج صيغ التمويل املصريف
اإلسالمي
 /2حماضرة عن صيغ التمويل ديسمرب  2002بنك السودان
اإلسالمية للوفد املاليزي الزائر
 /3حماضرة يف صيغ التمويل ديسمرب  2002بنك السودان
اإلسالمية للوفد العراقي الزائر
 /1دورة املعامالت املصرفية 2003/8/4-7/22
اإلسالمية
 /2املشاركة يف دورة مداخل
اخلدمة
 /3حماضرات يف دورة املعايري  2003/11/21-9املعهد العالي للدراسات
احملاسبية للخدمات املالية
املصرفية واملالية
اإلسالمية

 4-4-2البحوث والدراسات -:
كلفت اهليئة العليا للرقابة الشرعية أعضاءها والباحثني بإعداد حبوث ودراسات ذات
صلة باالقتصاد اإلسالمي عموماً و بالعمل املصريف على وجه اخلصوص  ،وميكن حصر تلك
البحوث والدراسات اليت متت منذ تكوين اهليئة يف العام 1992م وحتى العام  2003م كما
هو موضح يف اجلدول رقم ()4
جدول رقم ()4
البحوث والدراسات اليت أعدتها اهليئة العليا للرقابة الشرعية
خالل الفرتة 2003 – 1992م

اسم البحث أو الدراسة
العام
 /1 1994مسئولية الشخص االعتباري .
 /2مسئولية املصارف كشخصيات اعتبارية .
 /3العقوبة املالية على البنوك واملؤسسات املالية .
 /4صكوك القرض احلسن بعملة يتمتع سعر صرفها بثبات نسيب .
 /5فتح خطاب اعتماد ملستورد .
 /6مدى اختاذ النقود سلعة .
92

نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية

العام
1995

1996

1997

اسم البحث أو الدراسة
 /1خطاب الضمان يف الشريعة اإلسالمية .
 /2التعريف بنظام التأمني اإلسالمي .
 /3حنو صيغة مثلى للتأمني اإلسالمي .
 /4التأمني (حكمه) والبديل اإلسالمي له .
 /5بعض مالمح املصرف اإلسالمي .
 /6أخذ األجر أو العمولة على خطاب الضمان
 /7حكم الشريعة يف خلق االئتمان .
 /8تعريف االعتمادات املستندية وأنواعها وطبيعة عملها
 /9منهجية البحث يف االقتصاد اإلسالمي .
 /10شروط املفيت .
 /11االدخار الفردي يف إطار االقتصاد اإلسالمي .
 /1حكم الغرامة اليومية واألسبوعية اليت وقعها بنك السودان على بنك فيصل
اإلسالمي .
 /2البيع على الصفة وتعقيب عليه .
 /3مذكرات حول موضوع االدخار .
 /4مذكرة خبصوص شهادات االستثمار بالعملة احلرة .
/5مذكرة حول الديون املتعثرة يف اجلهاز املصريف .
 /6هل يصح أن يكون الدين رأس مال للشركة .
 /1البيع على الصفة .
 /2مشروع متويل احلكومة عن طريق اجلمهور .
 /3توفيق أوضاع املصارف يف اجملال القانوني .
/4األصل يف هامش الربح يف البيع املؤجل .
 /5احلفاظ على قيمة ودائع االستثمار مبعدل التضخم يف فرتة الوديعة .
 /6مراجعة قانون بنك السودان وقانون العمل املصريف .
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اسم البحث أو الدراسة
العام
 /1 1998ضروب الربا وممارساته .
 /2قضايا االنفاق العام .
 /3الظاهرة االجتماعية ونظامها املعريف يف القرآن الكريم .
 /4توفيق أوضاع املصارف يف اجملال القانوني .
 /5مماطلة املدين يف الوفاء بدينه يف أجله .
 /6طريقة حساب األرباح يف البنوك .
 /7شهادات مشاركة البنك املركزي .
1999
 /1دراسة حول أنواع األسهم وتصور مكوناتها ومدى جواز رهنها وبيعها .
 /2دراسة حول صكوك اإلجارة .
 /3التمويل املتعثر باجلهاز املصريف بسبب املماطلة .
 /4التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي .
 /5األحكام الشرعية والضوابط احملاسبية لصيغ بيع املراحبة لآلمر بالشراء .
2000
 /1تأقيت القراض هل يتعارض مع القول بعدم اللزوم .
 /2صكوك التأجري اإلسالمية .
 /3شروط بيع الدين بالنقد .
 /4خطاب الضمان .
 /1 2001حكم إجارة األسهم يف شركات املساهمة .
 /2إجارة االسهم .
 /3صكوك التأجري اإلسالمية .
 /4التنضيض احلكمي .
فرص تطوير معايري موحدة للرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية .
 /1 2002دراسة حول احلساب اجلاري للمشاركة يف رأس املال العامل .
 /2الرؤية الشرعية لتحفيز احلسابات اجلارية .
 /3أسس احتساب العائد على شهادات املشاركة احلكومية .
 /1 2003غلق الرهن .
 /2املشرتي حسن النية يف الدعاوى املدنية واجلنائية .
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 5-4-2السمنارات وورش العمل -:
شاركت اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف تنفيذ العديد من السمنارات وورش العمل خالل
الفرتة 2003 -1992م  ،منها ورشة عمل تفعيل الرقابة الشرعية بتوسيع وظيفة التفتيش
الداخلي  ،ومسنار إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية ومسنار التخطيط اإلسرتاتيجي.
 6-4-2املشاركات اخلارجية للهيئة -:
شاركت اهليئة العليا للرقابة الشرعية ممثلة يف رئيسها وأمينها العام يف العديد من الندوات
واالجتماعات والنشاطات اليت مت عقدها خارج السودان خالل الفرتة 2003 – 1992م ،
بعض منها يف اجلدول رقم ( . ) 5
وميكن إجياز ٍ
جدول رقم ( ) 5
املشاركات اخلارجية للهيئة العليا
للرقابة الشرعية خالل الفرتة 2003 – 1992

طبيعة املشاركة
العام
 /1 1998شاركت اهليئة بعضوية رئيس اهليئة يف اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بالبحرين .
 /2شاركت بعضوية األمني العام للهيئة يف جملس املعايري احملاسبية بالبحرين
.
 /1 1999املشاركة يف دورة صيغ التمويل اإلسالمي – معهد البحرين للدراسات
املصرفية.
 /2مستجدات العمل املصريف يف السودان .
 /3املشاركة يف ندوة الربكة السابعة عشرة لالقتصاد اإلسالمي – جدة .
2000
 /1املؤمتر املصريف العربي الدولي – فرنسا .
 /2ندوة دلة الربكة الثامنة عشرة – دمشق .
 /3ندوة دلة الربكة التاسعة عشرة – جدة .
 /4فقه املعامالت للمصارف اإلسالمية .
 /5دورة تدريبية مبعهد الدراسات املصرفية بالبحرين .
 /6جلنة االفتاء والتحكيم – الرياض .
 /7زيارة الباحث الشرعي للشركة العربية بالبحرين
 /8ندوة مصرف أبو ظيب اإلسالمي .
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية
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العام
2001

طبيعة املشاركة

 /1جلنة االفتاء والتحكيم – البحرين . 2001/4/12
 /2حتديات العوملة للمصارف اإلسالمية – األردن – . 2001/21-19
 /3املؤمتر األول للهيئات الشرعية – البحرين – . 2001/10-10-9
 /4ندوة الربكة احلادية والعشرين لالقتصاد اإلسالمي – مكة املكرمة .
 /5حلقة حول الشروط والتدابري التى تقرتح لضمان احلصول على الديون املستحقة

.

 /1 2002اجتماعات جلنة املعايري الشرعية رقم 2و – 3البحرين .
 /2ندوة عن اخلدمات املالية اإلسالمية من خالل املؤسسات املالية التقليدية
– البحرين .
 /3السلم بسعر السوق يوم التسليم – شركة الراجحي – الرياض .
 /4جتارب النظام املصريف اإلسالمي الشامل بني املزايا واملشكالت – األردن .
 /5اجتماع هيئة الرقابة الشرعية للسوق املالية – البحرين .
 /6ندوة الربكة لالستثمار والتنمية  -جدة
 /7عقد البيع املوثق باالعتماد املستندي – مكة املكرمة .
2003
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املشاركات اخلارجية
 /1املشاركة يف اجتماعات جلنة املعايري الشرعية – البحرين
 /2توثيق جتربة السودان يف جمال االقتصاد اإلسالمي – جدة
 /3ندوة دور املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف متويل املنشآت الصغرية
واملتوسطة – األكادميية العربية للعلوم املالية املصرفية (األردن) .
 /4ورقة بعنوان  :أساليب متويل البنوك اإلسالمية لالحتياجات النقدية الطارئة
رأس املال العامل النقدي للشركات الصناعية والتجارية – املعهد اإلسالمى
للتدريب والبحوث (جدة).
 /5ورقة عن  :هيئات الرقابة الشرعية ودور الفتوى يف ضبط اآلثار الكلية لصيغ
االستثمار على االقتصاد – ندوة الربكة الرابعة والعشرون – مكة .
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 7-4-2التنسيق مع إدارات بنك السودان املركزي ذات الصلة -:
يف إطار التعاون والتنسيق بني األمانة العامة للهيئة العليا للرقابة الشرعية وإدارات بنك
السودان املختلفة ،قامت األمانة العامة للهيئة بتقديم االستشارة الشرعية وإصدار املنشورات
اخلاصة باجلوانب الفقهية وغري ذلك  ،وذلك بالتنسيق مع اإلدارات املختلفة بالبنك
املركزي.
 8-4-2اللوائح والقوانني اليت راجعتها اهليئة -:
قامت اهليئة العليا للرقابة الشرعية مبراجعة القوانني واللوائح الصادرة من البنك املركزي
واليت ميكن تفصيلها كما يلي -:
جدول رقم ()6
اللوائح والقوانني اليت راجعتها اهليئة

العام
1994

1995

اللوائح والقوانني
 /1مراجعة قانون تنظيم العمل املصريف والئحة اجلزاءات املالية .
 /2أ /الئحة تنظيم أعمال اهليئة .
ب /الئحة البحوث واملكافآت .
 /1قانون صكوك التمويل لسنة . 1995
 /2قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996م .
 /3الئحة تنظيم الصرافة .

 /1 1998مراجعة قانون صندوق ضمان الودائع املصرفية فيما خيتص بتعديل املادة
 4/24اخلاصة خبصم رسم إضايف يف حالة تأخري سداد مساهمات البنوك
السنوية يف الصندوق .
 /2إجازة عقد التأسيس والئحة صندوق عمليات مشاركة البنك املركزي-
(مشم).
 /3إجازة عقد التأسيس والئحة صندوق عمليات مشاركة البنك املركزي
(شهامة).
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الفصل الثالث

تقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية
باملصارف السودانية

املبحث األول

معايري تقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية
 1-1-3افرتاضات التقويم
لعله من الالزم يف مقدمة هذا التقويم عن هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية
تعيني مجلة االفرتاضات اليت تقوم عليها ,حتى تتضح طبيعة املعايري اخلاصة باالستقصاء,
وحتى يتيسر احلكم على النتائج اليت ينتهي إليها هذا التقويم  ,ومن أهم هذه االفرتاضات
ما يلي-:
 .1ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية لإلفتاء فيما يعرض إلدارات البنك املختلفة من مسائل
تتطلب معرفة احلكم الشرعي فيها ,ويلزم تعدد أعضاء هذه اهليئة مبا ميكنهم من التشاور
حول املسائل اليت تعرض هلم ,وتتطلب احلكم الشرعي فيها ,وامنا لزم وجود هذه اهليئة ألنها
السبيل املتاح لتحقيق األحكام الشرعية .
 .2تتنوع الوظائف اليت يقوم بها أعضاء هيئات الرقابة الشرعية ,حيث يعهد إليهم القيام
باإلفتاء والتحكيم واحلسبة أو الرقابة على املمارسات املصرفية املختلفة ملعرفة مدى اتفاقها مع
األحكام و األصول الشرعية  ,وجيب على عضو هيئة الرقابة الشرعية بهذا اإلملام باجلوانب
الفنية أو بكيفيات التعرف عليها سواء مبعونة غريه من الفنيني أو بالرجوع بنفسه إىل املصادر
الفنية الكفيلة بتوضيح هذه املسائل له  ،وميكن أن تشمل اهليئة الشرعية على عضو قانوني
أو اقتصادى يلجأ إليه عند االقتضاء  ،ومع ذلك فيلزم عضو اهليئة الشرعية اكتساب اخلربة
الفنية حتى تصبح جزءاً من خربته.
 .3ضرورة وجود عضو من أعضاء اهليئة يف املصرف وله مكتب يوجد فيه يف أوقات معينة
مما يتيح للعاملني اإلحساس بوجوده  ,والقدرة على الرجوع اليه وتبادل الرأي معه  ,فيما يعود
بالفائدة على العمل نفسه وعلى األطراف املشرتكة فيه.
 .4يلزم النص على اختصاصات اهليئة الشرعية  ،وكيفية تشكيلها وموقعها يف اهليكل
التنظيمي للبنك يف الوثائق األساسية  ،مبا جيعلها قادرة على القيام بعملها على حنو
منضبط.
 .5الدور الذي تقوم به اهليئات الشرعية يف اإلفتاء يف املمارسات املصرفية دور بالغ
األهمية ويكاد يتلخص يف مراجعة العمليات املصرفية القائمة من وجهة النظر الشرعية لرفض
ما خيالف األصول الشرعية وقبول ما يتفق مع هذه األصول.
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 2-1-3املصارف موضوع الدراسة-:
استقر رأى اللجنة املكلفة على العمل بهدف الوصول إىل إعداد تقرير تفصيلي عن كل مصرف
داخل السودان  ،لبيان مدى التزامه باألحكام الشرعية ,وقد وضعت اللجنة هذا املبدأ نصب
أعينها فآخذت يف دراسة وحتليل وإرسال االستقصاء إىل مجيع املصارف  ،وتأسيساً على ذلك
فان املصارف اليت استجابت بالرد على استمارة االستبيان فقد مشلها البحث والتقويم .
على أنه جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن تقويم بعض املصارف قد ارتكز على حتليل
الوثائق األساسية أو على ردود هذه املصارف على االستبيان أو على االثنني معاً بعد إجراء
املوازنة واملقارنة بينهما.
 3-1-3احملاور األساسية لعملية التقويم -:
قام عمل اللجنة يف تقويم عمل املصارف يف السودان من وجهة النظر الشرعية على احملاور
األساسية التالية -:
 )1تشمل املصارف و املؤسسات املالية موضوع التقويم مجيع أحناء السودان وليس منطقة
جغرافية معينة.
 )2يهدف التقويم إىل معرفة اجلهود املبذولة من هيئة الرقابة الشرعية يف ضمان االلتزام
بأحكام الشريعة اإلسالمية مع حتديد نواحي القصور يف هذه اجلهود.
 )3تعدد مراحل التقويم وتنوع أدواته واالعتماد على أسلوبي التحليل للوثائق األساسية
واالستبيان مع املوازنة بينهما.
 )4تنوع مصادر املعلومات اليت يعتمد عليها يف التقويم واشتماهلا على إجابات املسئولني
يف هذه املصارف على استمارات االستقصاء وعلى التقارير السنوية والنظام األساسي وعقد
التأسيس.
 4-1-3مقاييس ومعايري تقويم هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف السودانية-:
يتم تقويم اهليئة الشرعية ونشاطها وفقاً للمعايري التالية -:
أوالً :اهليئة ذاتها من حيث-:
 -1تشكيلها .
 -2قرار التكوين.
 -3مسمى اهليئة.
 -4تاريخ تكوينها.
 -5فرتة تكوينها.
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 -6ختصصات أعضاء اهليئة وعددهم.
 -7طريقة تعيني أعضاء اهليئة.
ثانياً  :طريقة عمل اهليئة -:
أ -االجتماعات.
ب -قرارات اهليئة.
ج -مشاركة اهليئة يف األعمال األخرى للمصرف.
د -دور اهليئة يف معاونة اإلدارة يف حتسني أداء العمل.
هـ -مقرتحات اهليئة حنو تطوير اخلدمات املصرفية و املالية .
و -قيام اهليئة بالتفتيش الشرعي.
ز -عالقة اهليئة باملصرف باهليئة العليا للرقابة الشرعية.
 5-1-3استمارة االستقصاء املعدة جلمع البيانات واملعلومات امليدانية-:
 )1قرار تكوين اهليئة يتم وفق:
)
قانون بنك السودان (
		
)
النظام االساسي (
 )2مسمي اهليئة الشرعية باملصارف.
)
) مراقب شرعي (
هيئة رقابة ( ) ادارة فتوى وحبوث (
 )3تاريخ أول تكوين للهيئة الشرعية باملصرف …………
 )4فرتة تكوين اهليئة
		
) كل  4سنوات (
		
كل سنتني ( ) كل  3سنوات (
)
 )5عدد أعضاء اهليئة الشرعية ( 		
 )6ختصصات أعضاء اهليئة الشرعية
)
(ج) مصريف (
(ب) قانوني ( )
(أ) شرعي ( )
) (و) أخري ( )
(د) اقتصادي (
وعند تعدد التخصصات داخل اهليئة يذكر عدد األعضاء أمام كل ختصص.
 )7يتم تعيني أعضاء اهليئة الشرعية عن طريق
) (ب) جملس اإلدارة ( )
(أ) اجلمعية العمومية (
 )8اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية تتم:
) (ب) كل أسبوعني ( ) (ج) كل شهر ( )
(أ) أسبوعياً (
)
(د) متى ما طلب منها (
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 )9تعترب قرارات اهليئة الشرعية:
(أ) ملزمة ( ) (ب) غري ملزمة ( ) (ج) استشارية ( )
 )10هل تشارك اهليئة يف :
نعم ( )  ،ال ( )
		
أ) اإلجراءات التنفيذية لعمليات االستثمار
ب) إعداد ومراجعة العقود الضابطة ملعامالت املصرف نعم ( )  ،ال ( )
نعم ( )  ،ال ( )
				
ج) متابعة تنفيذ الفتاوى
نعم ( )  ،ال ( )
				
د) الرد على أسئلة العمالء
نعم ( )  ،ال ( )
			
هـ) مناقشة خطط البنك املستقبلية
 )11هل تقوم اهليئة مبعاونة اإلدارة يف حتسني أداء العمل كالتدريب والبحوث
نعم ( )  ،ال ( )
							
 )12هل للهيئة مقرتحات ساعدت يف تطوير اخلدمات املصرفية والتمويلية
نعم ( )  ،ال ( )
							
نعم ( )  ،ال ( )
			
 )13هل تقوم اهليئة بالتفتيش الشرعي
 )14إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فهل يتم التفتيش :
بصورة منفصلة عن التفتيش املصريف ( )
بالتنسيق مع إدارة التفتيش املصريف ( )
 )15هل تلتزم إدارة املصرف بإعداد القوائم املالية وفقاً ملعايري هيئة احملاسبة واملراجعة
نعم ( )  ،ال ( )
				
للمؤسسات املالية اإلسالمية
 )16هل قام املصرف بإصدار مرشد لصيغ املعامالت اإلسالمية نعم ( )  ،ال ( )
 )17عالقة اهليئة باملصرف باهليئة العليا للرقابة الشرعية
)
) (ب) عالقة استشارية (
(أ) عالقة تنسيقية (
)
(ج) عالقة إلزام من اهليئة العليا (
 )18هل خيضع ترشيح اعضاء اهليئة باملصرف الجازة اهليئة العليا للرقابة الشرعية
نعم ( )  ،ال ( )
							
نعم ( )  ،ال ( )
		
 )19هل يوجد للهيئة الشرعية أمني عام متفرغ
 )20اذا كانت االجابة بنعم فما هي مؤهالته الشرعية ………………………
باإلضافة ملا سبق نرجو مدنا باملعلومات اآلتية:
 )1التقارير السنوية خالل الفرتة 1995م – 2002م.
 )2النظام األساسي والئحة تأسيس املصرف.
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 )3مرشد الرقابة الشرعية باملصرف ( الئحة أعمال اهليئة ).
 )4مناذج عقود الصيغ اإلسالمية املستخدمة يف السابق وحالياً.
 )5مرشد البنك يف جمال اخلدمات املصرفية والتمويل املصريف.
 )6تطور هيئة الرقابة الشرعية باملصرف منذ بدء العمل وحتى تارخيه.
 )7أي معلومات أخرى ترونها مناسبة وتفيد أغراض هذا االستبيان.
 6-1-3أمساء املصارف اليت مشلتها الدراسة-:
 .1بنك فيصل اإلسالمي .
 .2بنك التضامن اإلسالمي .
 .3بنك الربكة السوداني .
 .4البنك الزراعي السوداني .
 .5بنك تنمية الصادرات .
 .6بنك التنمية التعاوني اإلسالمي .
 .7بنك الشمال اإلسالمي .
 .8بنك اخلرطوم .
 .9البنك األهلي السوداني .
 .10البنك السوداني الفرنسي .
 .11البنك السعودي السوداني .
 .12البنك العقاري التجاري .
 .13بنك العمال الوطين .
 .14بنك الثروة احليوانية .
 .15بنك أم درمان الوطين .
 .16مصرف املزارع التجاري .
 .17مصرف اإلدخار والتنمية االجتماعية .
 .18بنك القضارف لالستثمار .
 .19بنك االستثمار املالي .
 .20بنك النيل األزرق املشرق .
 .21بنك أبو ظيب الوطين .
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية
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طرق تشكيل هيئات الرقابة الشرعية
 :1-2-3تشكيل اهليئة :
(ا) قرار التكوين :

جدول رقم()7
قرار تكوين هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية

البيان
النظام األساسي
قانون بنك السودان
اجملموع

النسبة %
75
25
100

العدد
15
05
20

يتضح من اجلدول رقم (  ) 7أن قرار تكوين هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية
جاء بنسبة  %75وفقا للنظام األساسي ,بينما اعتمدت %25من املصارف فى قرار التكوين على
قانون بنك السودان .
غري أن تكرار ومماثلة قرار تكوين اهليئة وفقا للنظام األساسي باملصارف السودانية قد يكون
النموذج السائد ,والشكل رقم (  ) 1يبني ذلك.
شكل رقم ( ) 1
قرار تكوين هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية
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 :2-2-3مسمى اهليئة الشرعية :

جدول رقم ()8
مسمى هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية

البيان
هيئة رقابة شرعية
إدارة فتوى وحبوث
مراقب شرعي
اجملموع
من اجلدول رقم (  )8يتبني مايلى :

العدد
19
1
2
22

النسبة %
86.4
4.5
9.1
100

 /1تسمية اهليئة بالرقابة الشرعية معمول به لدى  %86.4من إمجالي املصارف اليت أجابت على
االستبيان ,فيما اقتصر مسمى إدارة الفتوى والبحوث باملصارف على مصرف واحد «بنك التضامن
اإلسالمي» بنسبة .%4.5
 /2أما تسمية املراقب الشرعي فقد اقتصرت على مصرفني فقط بنسبة .%9.1

 /3تستنج مما سبق أن التسمية الغالبة للهيئة الشرعية بالقطاع املصريف السوداني تركزت
على هيئة رقابة شرعية  .كما يبني الشكل رقم ( ) 2مسمى هيئات الرقابة الشرعية .
شكل رقم ()2
مسمى هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية
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 :3-2-3دورة تكوين اهليئة :

جدول رقم ()9
فرتة تكوين هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية

البيان
كل سنتني
كل  3سنوات
كل  4سنوات
دائمة
اجملموع
من اجلدول رقم ( )9يالحظ أن :

النسبة %
23.1
46.2
23.1
7.6
100

العدد
3
6
3
1
13

/1تباينت دورة تكوين هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية حيث كانت الغالبة للتكوين
هى فرتة ثالث سنوات بنسبة %46.2كما جاءت دورة التكوين لكل سنتني وكل أربعة سنوات بنسبة
متساوية .%23.1
/2أما تكوين هيئة شرعية دائمة فقد تركز فى بنك واحد وهو بنك التضامن اإلسالمي بنسبة
 %7.6مع العلم بأنه املصرف الوحيد الذي حيتفظ مبسمى إدارة الفتوى والبحوث من بني املصارف
السودانية .ويبني الشكل رقم (  )3فرتة تكوين هيئات الرقابة الشرعية .
شكل رقم ( )3
فرتة تكوين هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية

8%

23%

23%

46%
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 :4-2-3عدد أعضاء هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية
جدول رقم()10
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية باملصارف السودانية

البيان
عضو واحد
عضوان
ثالثة أعضاء
أربعة أعضاء
مخسة أعضاء
ستة أعضاء
اجملموع

النسبة %
4.8
52.3
28.6
4.8
9.5
100

العدد
1
11
6
1
2
21

من اجلدول رقم ( )10يتضح أن عدد أعضاء هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية ترتاوح
ما بني عضو واحد إىل ستة أعضاء مما يدل على انه ليس هناك اتفاق بني هذه املصارف فى عدد
معني ألعضاء اهليئة وهو ما يبني التنوع فى هذا الشان .
غري أن اتفاق اهليئة فى أحد عشر مصرفًا على ثالثة أعضاء بنسبة  %52.3من مجلة هذه املصارف
يعطى مؤشراً على أن تشكيل اهليئة من ثالثة أعضاء قد يكون النموذج املالئم وبالتالي ميكن أن يكون
وسيلة جيدة للوصول إىل الرأي الفقهي السديد والشكل رقم ( )4يبني عدد أعضاء هيئات الرقابة
الشرعية باملصارف .
شكل رقم ()4
عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية باملصارف السودانية
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 :5-2-3أعضاء هيئات الرقابة الشرعية
جدول رقم( )11
ختصصات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية باملصارف السودانية

البيان
شرعي
قانوني
مصريف
اقتصادي
أخرى
اجملموع

النسبة %
49.3
22.4
9
9
10.3
100

العدد
33
15
6
6
7
67

من اجلدول رقم ( )11يتضح أن ختصصات أعضاء هيئات الرقابة الشرعية فى املصارف السودانية
مل تنحصر على ختصص واحد وإن كانت قد احنصرت بشكل رئيسى فى أربعة ختصصات شرعية
وقانونية ومصرفية واقتصادية إال أن الرتكيز بالدرجة األوىل كان على الناحية الشرعية تلتها القانونية
ومن ثم املصرفية واالقتصادية  .والشكل رقم (  )5يبني ختصصات أعضاء هيئات الرقابة

الشرعية.

شكل رقم ()5
ختصصات أعضاء هيئات الرقابة الشرعية
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 :6-2-3تعيني أعضاء هيئات الرقابة الشرعية من حيث طريقة االختيار باملصارف
السودانية
جدول رقم ()12

تعيني أعضاء هيئات الرقابة الشرعية من حيث طريقة االختيار باملصارف السودانية

البيان
اجلمعية العمومية
جملس اإلدارة
اهليكل الوظيفي
اجملموع

النسبة %
58.8
35.3
5.9
100

العدد
10
6
1
17

يالحظ من اجلدول رقم (  )12أن نسبة  %58.8من بني جمموعة هذه املصارف يتم تعيني أعضاء
هيئات الرقابة الشرعية عن طريق اجلمعية العمومية  ،وأن نسبة  %35.3يتم تعيني أعضاء اهليئة بها
عن طريق جملس اإلدارة أما املتبقي من هيئات الرقابة الشرعية فيتم التعيني فيها من خالل اهليكل
الوظيفي «بنك التضامن اإلسالمي» والشكل رقم (  )6يبني طريقة اختيار هيئة الرقابة الشرعية .
شكل رقم ()6
طريقة اختيار هيئة الرقابة الشرعية
58.8
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مهام هيئة الرقابة الشرعية وعالقاتها باهليئة العليا للرقابة الشرعية

 :1—3-3كيفية أداء اهليئة ملهامها
 :1-1-3-3مشاركة اهليئة فى أداء أعمال املصارف

جدول رقم ()13

طبيعة املشاركة
اإلجراءات التنفيذية
مراجعة العقود
متابعة تنفيذ الفتاوى
الرد على أسئلة العمالء
مناقشة خطط البناء املستقبلية

ال تشارك اهليئة
العدد النسبة%
55
11
صفر
4.8
1
صفر
60
12

تشارك اهليئة
العدد النسبة%
45
8
100
21
95.2
20
100
19
40
8

اجملموع
العدد النسبة%
100
19
100
21
100
21
100
19
100
20

من اجلدول رقم (  )13يتضح إن هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية هلا دور بارز فى
مشاركة إدارات املصارف فى مراجعة العقود والرد على أسئلة العمالء ومتابعة تنفيذ الفتاوى بينما
يشارك  %45من تلك اهليئات فى اإلجراءات التنفيذية باملصارف أما مناقشة خطط البنك املستقبلية
فال تشارك فيها إال  %40فقط من هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية والشكل رقم () 7
يبني ذلك.
شكل رقم ()7
مشاركة اهليئة فى أداء أعمال املصرف
8
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:2-1-3-3قيام اهليئة مبعاونة إدارة املصرف فى حتسني أداء العمل
جدول رقم ()14

قيام اهليئة مبعاونة اإلدارة فى حتسني أداء العمل

البيان
هلا دور
ليس هلا دور
اجملموع

النسبة %
85
15
100

العدد
17
3
20

يالحظ من اجلدول رقم «  » 14أن الدور البارز هليئات الرقابة الشرعية يف القيام مبعاونة
إدارات املصارف يف حتسني أداء العمل من خالل املشاركة يف الربامج التدريبية والبحوث ،
كان دوراً فاعال  ،حيث أن %85من هيئات الرقابة الشرعية فى املصارف السودانية أشارت
إىل قيامها بهذا الدور بينما جند أن هناك بعض اهليئات مل تلتزم بذلك وهى نسبة ضعيفة
( )%15وبالتالي فإن مساعدة إدارات املصارف فى حتسني بيئة العمل املصريف حيسب لصاحل
تلك اهليئات والشكل رقم «  »8يبني ذلك .
شكل رقم ()8
قيام اهليئة مبعاونة اإلدارة فى حتسني أداء العمل
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:3-1-3-3مقرتحات اهليئة فى تطوير اخلدمات املصرفية والتمويلية
جدول رقم ()15
دور اهليئة فى تطوير اخلدمات املصرفية والتمويلية

البيان
هلا دور
ليس هلا دور
اجملموع

النسبة %
90.5
9.5
100

العدد
19
2
21

من اجلدول رقم ( )15يتضح إن هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية تؤدى دوراً هاما
فى تطوير اخلدمات املصرفية والتمويلية بتلك املصارف ,حيث أوضحت الدراسة قيام هيئات
الرقابة الشرعية بهذا الدور بنسبة بينما مل تقم بعض اهليئات بهذا الدور وتشكل نسبة ضعيفة جداً
( ،)%9.5والشكل رقم ( )9يبني ذلك.
شكل رقم ()9
دور اهليئة يف تطوير اخلدمات املصرفية والتمويلية
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9.5

έϭΩ ΎϬϟ βϴϟ

114

έϭΩ ΎϬϟ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية

:2-3-3دور اهليئة فى إلزام املصارف باجلوانب الشرعية
جدول رقم ()16
قيام اهليئة بالتفتيش الشرعي

البيان
تقوم بالتفتيش الشرعي
ال تقوم بالتفتيش الشرعي
اجملموع

النسبة %
75
25
100

العدد
15
5
20

يتبني من اجلدول رقم (  )16أن غالبية املصارف فى السودان (مخسة عشر مصرفاً ) ،كان هليئات
رقابتها الشرعية دور فى القيام بالتفتيش الشرعي لتلك املصارف (.)%75
وقد أوضحت الدراسة أن عدم قيام هيئات الرقابة الشرعية بالتفتيش الشرعي مل يوجد إال فى
مخسة مصارف من جمموعة هذه املصارف بنسبة ،%25ومما الشك فيه أن قيام هيئات الرقابة
الشرعية بالتفتيش الشرعى والتأكد من سالمة األعمال املصرفية من الناحية الشرعية يعد جناحاً لتلك
اهليئات الشرعية وذلك من خالل عدم تكرار األخطاء التى تقع فيها املصارف فى التطبيق مستقبالً،
والشكل رقم (  )10يبني ذلك .
شكل رقم ()10
قيام اهليئة بالتفتيش الشرعى

25
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 :2-2-3-3كيفية إجراء اهليئة للتفتيش الشرعي
جدول رقم()17
كيفية القيام بالتفتيش الشرعي هليئات الرقابة الشرعية

البيان
القيام بالتفتيش بصورة
منفصلة عن التفتيش املصريف
القيام بالتفتيش بالتنسيق
مع إدارة التفتيش املصريف
اجملموع

العدد

النسبة %

10

66.67

5

33.33

15

100

يالحظ من اجلدول رقم ( ) 17أن %66.67من هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية تقوم
بعلميات التفتيش الشرعي بصورة منفصلة عن التفتيش املصريف ،بينما جند أن  %33.33من اهليئات
تقوم بالتفتيش الشرعي بالتنسيق مع إدارة التفتيش املصريف .
إن فصل التفتيش الشرعي عن التفتيش املصريف يؤثر سلبا على نشاط املصارف ,وذلك من خالل
االزدواجية التى تعكسها تقارير املفتشني الشرعيني واملصرفيني .نظرا الختالف اخلربات الشرعية
واملصرفية ،ولذا البد من أن يكون هناك تنسيق بني االثنني حتى يؤدى ذلك إىل تطور املصارف
وإحكام معامالتها فى كل اجلوانب والشكل رقم ( ) 11يبني ذلك
شكل رقم () 11
كيفية القيام بالتفتيش الشرعي هليئات الرقابة الشرعية
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1:-2-3-3مدى التزام املصرف بإعداد القوائم املالية وفقا للمعايري اإلسالمية
جدول رقم ()18
إعداد القوائم وفقا ملعايري هيئة احملاسبة واملعايري املالية اإلسالمية

البيان
يلتزم املصرف بإعداد القوائم املالية وفقا للمعايري
اإلسالمية
ال يلتزم املصرف بإعداد القوائم املالية وفقا للمعايري
اإلسالمية
اجملموع

العدد

النسبة %

20

95.2

1

4.8

21

100

يشري اجلدول رقم (  )18إىل التزام  %95.2من املصارف السودانية حمل الدراسة بإعداد القوائم
املالية وفقا ملعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،بينما أشار مصرف واحد
فقط إىل عدم االلتزام بإعداد تلك القوائم والشكل رقم ( )12يبني ذلك .
شكل رقم ()12
إعداد القوائم املالية وفقا ملعايري هيئة احملاسبة املالية اإلسالمية
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:4-2-3-3جهود اهليئة فى إصدار مرشد املعامالت اإلسالمية
جدول رقم ()19
قيام اهليئة بإصدار مرشد للمعامالت اإلسالمية

البيان
ساهمت اهليئة فى إصدار مرشد للمعامالت اإلسالمية
مل تسهم اهليئة فى إصدار مرشد للمعامالت
اإلسالمية
اجملموع

العدد
11
8
19

النسبة %
57.9
42.1
100

من اجلدول رقم ( )19يتضح أن %57.9من املصارف أسهمت فى إصدار مرشد للمعامالت
اإلسالمية،بينما مل تسهم %42.9من اهليئات األخرى فى إصدار املرشد،ومما الشك فيه أن عدم قيام
األخرية بذلك والتأكد من سالمتها من الناحية الشرعية ،يعد نقطة قصوراً فى األداء الشرعي هلذه
املصارف لذلك ينبغى العمل على تالفيه والشكل رقم ( )13يبني ذلك .
شكل رقم ()13
قيام اهليئة بإصدار مرشد للمعامالت اإلسالمية
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:4-3-3عالقة هيئة الرقابة الشرعية باملصارف السودانية باهليئة العليا للرقابة الشرعية
بالبنك املركزي
جدول رقم ()20
عالقة هيئة املصرف باهليئة العليا للرقابة الشرعية

البيان
عالقة تنسيقية
عالقة استشارية
عالقة إلزام
اجملموع

النسبة %
65
10
25
100

العدد
13
2
5
20

يتبني من اجلدول رقم ( )20أن  %65من هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية ترتبط بعالقات
تنسيقية مع اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية بالبنك املركزي ،بينما
اعتربت  %25من اهليئات حمل الدراسة أن عالقتها باهليئة العلياهى عالقة إلزام،فى حني أن %10
من تلك اهليئات اعتربت هذه العالقة هى عالقة استشارية فقط والشكل رقم ( ) 14يبني ذلك .
شكل رقم ()14
عالقة هيئة املصرف باهليئة العليا للرقابة الشرعية
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 :2-4-3-3ترشيح أعضاء اهليئة باملصارف وعالقة أجازته من اهليئة العليا للرقابة
الشرعية بالبنك املركزي
جدول رقم ()21
ترشيح أعضاء اهليئة باملصرف وأجازته من اهليئة العليا للرقابة الشرعية

البيان

العدد

النسبة %

خاضع لإلجازة من اهليئة العليا

6

40

غري خاضع لإلجازة من اهليئة العليا

9

60

اجملموع

15

100

يشري اجلدول رقم() 21إىل أن  %60من هيئات الرقابة الشرعية أشارت إىل أن ترشيح األعضاء بها
غري خاضع لإلجازة من اهليئة العليا للرقابة الشرعية،بينما التزمت%40من اهليئات األخرى بتعيني
أعضائها بعد املوافقة عليه من قبل اهليئة العليا للرقابة الشرعية بينما مل حتدد ستة من املصارف
حمل الدراسة موقفها من تعيني األعضاء بها ودرجة ارتباطه باهليئة العليا للرقابة الشرعية والشكل
رقم ( ) 15يبني ذلك .
شكل رقم ()15
ترشيح أعضاء اهليئة باملصرف وإجازته من اهليئة العليا للرقابة الشرعية
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 :5-3-3أمانة اهليئة الشرعية
 :1-5-3-3تفريغ أمني عام اهليئة الشرعية
جدول رقم ()22
تفريغ أمني عام اهليئة الشرعية

البيان
يوجد أمني متفرغ
ال يوجد أمني متفرغ
اجملموع

النسبة %
42.1
57.9
100

العدد
8
11
19

يالحظ من اجلدول رقم ( )22وجود أمني متفرغ فى بعض املصارف السودانية وذلك بنسبة %42.1
حيث أوضحت الدراسة أن أحد عشر مصرفا ال يوجد بها أمني متفرغ للرقابة الشرعية ,وذلك بنسبة
 %57.9إىل عدم وجود أمني متفرغ هليئتها والشكل رقم ( )16يبني ذلك .
شكل رقم ()16
تفرغ أمني عام اهليئة
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 :2-5-3-3مؤهالت آمني عام هيئة الرقابة الشرعية
جدول رقم ()23
مؤهالت أمني عام الرقابة الشرعية

البيان
شرعي
قانوني
اقتصادي
مصريف
أخرى
اجملموع

النسبة %
85.7
14.3
100

العدد
6
1
7

يتبني من اجلدول رقم (  )23أن ختصص أمني هيئة الرقابة الشرعية لعدد ستة مصارف اشتمل
على ختصص شريعة بنسبة  ، %85.7بينما كان ختصص أمني اهليئة قانونياً فى مصرف واحد
قانوني بنسبة %14.3من إمجالي املصارف.وهذا يعنى أن معظم املصارف التى كان هلا أمني عام
متفرغ احنصر فى التخصص الشرعي والشكل رقم (  )17يبني ذلك .
شكل رقم ()17
مؤهالت أمني عام هيئة الرقابة الشرعية
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اخلـامتــــة
تناول هذا الكتاب بالتحليل والدراسة نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية باجلهاز
املصريف السوداني ،حيث مت استعراض نشأة وتطور هيئات الرقابة الشرعية باملصارف
السودانية ،خالل الفرتة من  . 2003 – 1977باعتبار أن هذه اهليئات سابقة يف التكوين
للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية  ،وقد مت الرتكيز ابتداءً على
هيئات الرقابة باملصارف ذات النشأة اإلسالمية باعتبارها رائدة يف هذا اجملال كهيئة بنك
فيصل اإلسالمي السوداني اليت ترأسها الربوفيسور الصديق حممد األمني الضرير ،ثم منوذج
إدارة الفتوى والبحوث الذي انفرد به بنك التضامن اإلسالمي منذ نشأته وحتى تاريخ كتابة
هذا البحث  ،ثم جتربة بنك التنمية التعاوني اإلسالمي وبنك تنمية الصادرات والبنك
اإلسالمي السوداني .
كما تناول البحث أيضاً نشأة وتطور هيئات الرقابة الشرعية للمصارف ذات النشأة التقليدية
( وتعين املصارف القائمة فعالً عند تعميم أسلمة املصارف يف السودان يف العام 1984م ) ،
وقد مشلت تلك املصارف ،البنك الزراعي السوداني و بنك اخلرطوم و البنك األهلي السوداني
و البنك السوداني الفرنسي و البنك العقاري التجاري ومصرف االدخار والتنمية االجتماعية
وبنك العمال الوطين  ،باإلضافة لبنك أبو ظيب الوطين و بنك الشمال اإلسالمي .كما استعرض
البحث أيضاً نشأة و تطور هيئات الرقابة الشرعية للمصارف يف مرحلة تعميق إسالم اجلهاز
املصريف (خالل الفرتة 2003 -1992م ) ،وقد مشلت تلك املصارف ،بنك الثروة احليوانية
وبنك أمدرمان الوطين بنك القضارف لالستثمار و بنك النيل األزرق املشرق .
كما تناولت الدراسة نشأة وتطور اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات
املالية خالل الفرتة 2003 -1992م  ،حيث متت اإلشارة إلنشاء وتكوين واختصاصات
وسلطات اهليئة العليا للرقابة الشرعية ،من خالل تناول القرار الوزاري املتعلق بإنشاء اهليئة
وتكوينها  ،باإلضافة إىل إبراز التطور التشريعي املتعلق بنقل اهليئة من جمرد مرجعيتها
ألمر إداري من وزير إىل النص عليها يف صلب قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 2003م ،
هذا باإلضافة إىل استعراض اللوائح الداخلية املنظمة لعمل اهليئة و مناذج عقود املعامالت
املصرفية اليت أصدرتها اهليئة خالل فرتة الدراسة املشار إليها  .كما متت اإلشارة يف هذا
اجلانب إىل تقويم أداء اهليئة من خالل الربنامج الذي اختطته اهليئة العليا للعمل والذي
متثل يف اجتماعات اهليئة والفتاوى و القرارات الصادرة منها  ،وبراجمها املتخصصة يف
نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية
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التأهيل والتدريب والبحوث والدراسات والسمنارات وورش العمل  ،باإلضافة ملشاركات
اهليئة اخلارجية  ،ومدى تعاونها مع اإلدارات املختلفة بالبنك املركزي .
وقد ركزت الدراسة أيضاً على تقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية باملصارف السودانية من
خالل استعراض معايري تقويم تلك اهليئات ،واليت متثلت يف االفرتاضات اليت انبنى عليها
التقويم لتلك اهليئات ،باإلضافة إىل استمارة االستقصاء اليت من خالهلا مت مجع البيانات
واملعلومات امليدانية ) و أمساء املصارف اليت مشلتها الدراسة .
وتأسيساً على ذلك اشتمل تقويم هيئات الرقابة الشرعية باملصارف على طرق تشكيل
اهليئات واليت أفضت إىل مجلة نتائج مت إثباتها ضمن التحليل يف ثنايا البحث  .وقد مت
ختصيص اجلزء األخري من الدراسة ملهام هيئات الرقابة الشرعية باملصارف وعالقتها باهليئة
العليا للرقابة الشرعية  ،من خالل دراسة كيفية أداء اهليئات باملصارف ملهامها ودورها يف
إلزام املصارف باجلوانب الشرعية وجهودها يف إصدار مرشد للمعامالت اإلسالمية ،وحدود
عالقة تلك اهليئات باهليئة العليا للرقابة الشرعية ،ومدى التزام هيئات املصارف بتعيني
أمني متفرغ للهيئة .
ميثل هذا البحث حماولة أوىل لدراسة نشأة وتطور وتقويم أداء هيئات الرقابة الشرعية
للجهاز املصريف السوداني من املنظور الكلي  ،وسوف تكون هناك دراسات الحقة تعكس هذا
التطور من املنظور اجلزئي إن شاء اهلل.
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ف
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ض
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