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INDEPENDENCE OF LEGAL ORGANIZATIONS 

 

Mohammed Aboud ALAMODI1 
 

 Abstract: 

Worldwide, there is a dramatic increase in the Islamic banks that 

provides different finance and investment services. According to 
one article there are 390 banks and Financial institutions in 48 

countries around the world with financial assets of more than 

trillion dollars. 

At the same time, they are committed to not use usurious 

transactions and other forbidden transactions. There is no way to 

control it and safe its workflow except by governance and legal 
organizations. Therefore, that's will lead to earn the trust of 

shareholders and the concerned in the financial institutions. 

Moreover, legitimacy authority is one of the main content to 

control companies in Islamic financial institutions.  
Keywords: Legal Organizations, Saudi Governance, Islamic 
Banks. 
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 إطار احلوكمة السعودي ودوره يف استقاللية وتقوية اهليئة الشرعية
 

 2حممد عبود سعيد العمودي 
 

 :امللخص
زايد املصارف اإلسالمية اليت تقدم اخلدمات املالية املختلفة من متويل واستثمار وغري ذلك، ملتزمة يف ظل ت

 48مصرفًا ومؤسسة مالية منتشرة يف  390بتجنب الراب وغريه من التعامالت احملرمة. حيث تزيد على 
 ببهاا واحملافةة على سرياا دولة على مستوى العامل، وتزيد أصوهلا املالية على تريليون دوالر وال سبيل إىل

إال من خالل احلوكمة واهليئات الشرعية؛ وذلك لكسب ثقة املسامهني وأصحاب املصلحة يف املؤسسات 
املالية، وإذ تعد اهليئة الشرعية من املكوانت األساسية حلوكمة الشركات يف املؤسسات املالية اإلسالمية 

ل املصرفـي اإلسالمي إذ متثـل دورا مامـا للغايـة فـي ببـط وإحـدى الدعائـم األساسية ملؤسسـات التمويـ
ممارسـات اـذه املؤسسـات مـن الوجاـة الشـرعية، كمـا تعـد إحـدى عناصـر البيئـة الصديقـة للمؤسسـات 
املاليـة التـي تقـدم منتجـات متوافقـة مـع الشـريعة اإلسالمية وإحـدى أاـم األجاـزة فـي تلـك املؤسسـات؛ 

لـك أن دعـوى أيـة مؤسسـة ماليـة بـأن منتجاهتـا متوافقـة مـع الشـريعة اإلسـالمية ال تكـون مقبولـة إذا لـم ذ
تكـن مصدقـة ابهليئـة الشـرعية لدياــا؛ إذ بوجــود اــذه اهليئــة ميكــن التمييــز بيــن مؤسســات التمويــل املصرفــي 

ـوي، وقد جاء هللا البحث ملناقشة إطار احلوكمة الشرعية للمصارف اإلســالمي، ومؤسسـات التمويـل الرب
 .والبنوك احمللية العاملة ابململكة العربية السعودية

 .اهليئة الشرعية، املصارف اإلسالمية، احلوكمة السعودي الكلمات املفتاحية:
 

 أهداف البحث:
 يف املصارف.االطالع على املبادئ اإلرشادية للايئات الشرعية ومدى تهبيقاا  -1
 التعرف على دور اهليئات الشرعية من خالل إطار احلوكمة الشرعية للمصارف ابململكة. -2
 أتصيل مستند القضااي املتعلقة ابهليئات الشرعية للمصارف اإلسالمية من الناحية الشرعية والقانونية. -3

 
  منهجية الدراسة:

 يتبع الباحث يف حبثه مناج التحليلي النقدي.
 

 توقعة:النتائج امل
 يتوخى الباحث من خالل حبثه حتقيق اآليت:

 إبراز جمموعة من الضوابط واملبادئ اليت تتعلق ابهليئة الشرعية للمصارف اإلسالمية من خالل إطار احلوكمة السعودي -1
 توبيح أثر إطار احلوكمة السعودي يف تعزيز استقاللية اهليئة الشرعية. -2

 

                                                           

malamodi4513@gmail.com 
،اململكة العربية السعودية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، الباحث 3  
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 أسئلة الدراسة:
 ة وما أادافاا؟ما املقصود ابحلوكم -1
 ما اي البنود املعززة لالستقاللية يف إطار احلوكمة السعودي؟ -2
 ما النبود اليت تضعف االستقاللية وما آلية تقويتاا؟ -3

 
 فهرس البحث:

 :املهلب األول: اإلطار العام للايئة الشرعية يف البنوك وفيه مقدمة مبحثان 
 .املبحث األول: تعريف اهليئة الشرعية يف البنوك

 املبحث الثاين: املستند القانوين والشرعي للايئة الشرعية يف البنوك.
 املبحث الثالث: أدوار اهليئة الشرعية يف البنوك.

 .املهلب الثاين: تعريف اإلطار احلوكمة السعودي وأام معامله 
 :املهلب الثالث: بنود اإلطار املعززة الستقاللية اهليئة الشرعية يف البنوك. وفيه مبحثان 

 التأصيل القانوين الستقاللية اهليئة الشرعية يف البنوك.املبحث األول: 
 املهلب الثاين: أام البنود اليت عززاا اإلطار الستقاللية اهليئة الشرعية 
 .املهلب الرابع: البنود اليت فياا إبعاف الستقاللية اهليئة الشرعية يف املصارف وكيفية تهويراا 
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 يئة الشرعية يف البنوك.املبحث األول: تعريف اهل
يرتكب عنوان املبحث من عدة كلمات تركيبا وصفيا واي )اهليئة، الشرعية، البنوك( واملركب يتوقف فام معناه على فام 

 أجزائه، لذا سأعرف املفردات مث سأعرف املصهلح فأقول:
تقول: ااء فالن يااء ايئة. وقريء: )ائت  قال الليث: اهليئة للمتاىيء يف ملبسه وحنوه، (1)حال الشيء وكيفيته: اهليئة لغة

  (2)لك( أي هتيأت لك
من شرع الوارد املاء فاو شارع، واملاء مشروع فيه إذا تناوله بفيه. والشريعة واملشرعة: موبع على شاطىء  : والشرعية لغة

شرع هللا للعباد شريعة من الصوم  ما  قال الليث: وهبا مسي (3)البحر أو يف البحر يايأ لشرب الدواب، واجلمع: الشرائع، واملشارع
 (4)والصالة واحلج والنكاح وغريه.

وتهلق الشريعة ويراد هبا دين اإلسالم مبعىن شامل، أي: ما شرعه هللا لعباده من العقائد والعبادات واألخالق واملعامالت 
ويراد هبا مجلة القواعد والقوانني اليت حتدد طريقة وتهلق  (5)ونةم احلياة، يف شعباا املختلفة، لتحقيق سعادهتا يف الدنيا واآلخرة 

عبادة اإلله من خالل نصوص شفاية أو مكتوبة، ومن خالل ممارسات عملية يقصد هبا التدريب العملي على اذه الكيفية ممن 
الفكر والتصور فإن الشريعة  وكل إليه أمر إنشاء الدين أو إبالغه كما يف األداين السماوية. وبعبارة موجزة إذا كانت العقيدة يرتمجاا

ترتجم املوقف والعالقة اليت يفرتض أن تكون بني العابد واملعبود بناء على تعاليم اإلله، أو من وكل إليه البالع، أو من ابهلع 
 (6)ابإلنشاء والتأسيس يف الدايانت الوبعية 

 واجلمع بنوك (7)متكن : يقال: رده إىل بنكه، أي: أصله. وتبنك فالن يف عز ومنعة أي: البنك لغة
 (8)مؤسسة تقوم بعمليات االئتمان ابالقرتاض واإلقراض ألغراض جتارية، فتستثمر الودائع واألموال واصطالحا:

وإذا التزم البنك يف مجيع املعامالت واألنشهة واالستثمارات ابلشريعة اإلسالمية ومقاصداا وأباداف اجملتمع اإلسالمي 
 (9)إسالميا.داخليا وخارجيا كان البنك 

أبهنا: جااز مستقل من الفقااء (10)وعرفت اهليئة الشرعية يف البنوك بعدة تعاريف مناا تعريف ايئة احملاسبة األيويف
املتخصصني يف فقه املعامالت، وجيوز أن يكون أحد األعضاء من غري الفقااء على أن يكون من املتخصصني يف جمال املؤسسات 

م بفقه املعامالت، ويعاد هليئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات املؤسسة ومراقبتاا واإلشراف علياا؛ للتأكد املالية اإلسالمية وله إملا
 (11)من التزاماا أبحكام ومبادئ الشرعية اإلسالمية، وتكون فتاوااا وقراراهتا ملزمة للمؤسسة. 

تلف األعمال واألنشهة يف مجيع وعرفاا يوسف فرحات أبهنا: ايئة مستقلة متخصصة دائمة تتوىل فحص وحتليل خم
مراحلاا يف بوء أحكام الشريعة اإلسالمية، وكذا التحقق من مدى تنفيذ الفتاوى واألحكام الشرعية وإجياد البدائل والصيغ 

 (12)املشروعة املناسبة ملا او غري مشروع
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 املبحث الثاين: املستند القانوين والشرعي للهيئة الشرعية يف البنوك.
بوجود جااز ايئة شرعية مستقلة وبيان مااماا وواجباهتا والنص عليه يف احلوكمة تكفل حتقيق أكرب قدر من  إن اإللزام

االستقاللية للايئة الشرعية حال ممارسة نشاطاهتا فتصدر القرارات بقوة وصراحة، واالستقالل وااللزام يعهي اهليئة الشرعية قوة 
 القابي يف احلكم وااللزام.

لرقابة الشرعية برورة حيوية للمصارف اإلسالمية؛ لتعرف عن طريقاا ما حيل هلا وما حيرم علياا من وال خيفى أن ا
املعامالت وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وقواعداا، وحىت يهمئن املسلمون املتعاملون معاا أهنا تهبق املبدأ الذي قامت على 

 أساسه على وجه مرٍض شرعاً.
عليه املصارف اإلسالمية: أهنا تقدم البديل الشرعي للبنوك الربوية التقليدية، اليت أقامت ذلك أن األساس الذي قامت 

االستعمار يف البالد اإلسالمية أايم حكمه هلا وتسلهه علياا، بوصفاا جزًء من النةام الرأمسايل الوبعي الغريب الذي حل حمل 
 (13)الشريعة اإلسالمية يف أوطان املسلمني. 

الرقابة الشرعية شاد تهورًا وتنوعًا يف اخلربات واألشكال والدرجات، فقد بدأت الرقابة الشرعية بشكل  ومعلوم أن نةام
مستشار شرعي يف البنك، وكان املستشار خيتار من العلماء املعروفني دون التدقيق يف ختصصه يف فقه املعامالت، ومن خالل 

عامالت مع اإلملام ابلعمل املصريف، ابعتبار أن احلكم على الشيء فرع عن التجربة نشأت احلاجة إىل تفضيل املتخصصني يف فقه امل
تصوره، ومن انا نشأت احلاجة إىل تعيني أفراد ذوي ختصصات قانونية أو اقتصادية ممن هلم إملام ابلشريعة اإلسالمية يف ايئات 

 الرقابة، حىت يتكامل العلم الشرعي مع فقه الواقع.
والزمه  تنص بعض املؤسسات املالية على االلتزام ابإلحكام اإلسالمية يف معامالهتا مث تطورت املصارف فأصبحت

وجود ايئة رقابة شرعية، جاء يف موقع بنك الراجحي: اتفق مؤسسو املصرف مجيًعا على برورة امتثال مجيع معامالته ملبادئ 
 (14)الشريعة اإلسالمية.

كما او شائع يف املؤسسات املالية يف الدول غري اإلسالمية،   ةوقد ينص املصرف على وجود انفذة شرعية يف املؤسس
وعلى وجود ايئة شرعية يف كل مصرف، كما  كما نصت قوانني بعض الدول على وجوب االلتزام أبحكام الشرعية اإلسالمية

عملت املؤسسة على وبع إطار  جاء يف إطار احلوكمة الشرعية للمصارف والبنوك احمللية العاملة يف اململكة العربية السعودية وفيه:
إشرايف للبنوك واملصارف اليت متارس نشاط املصرفية اإلسالمية متمثال كمرحلة أوىل يف إصدار إطار احلوكمة الشرعية للبنوك 

فية واملصارف احمللية العاملة يف اململكة؛ لغرض تهبيق متهلبات حوكمة شرعية فعالة للمصارف، والعمل على توافق املعامالت املصر 
اإلسالمية يف اململكة مع أحكام ومبادئ الشرعية، ويادف اإلطار إىل وبع حد أدىن ملمارسات احلوكمة الشرعية ذات العالقة 
مبمارسة نشاط املصرفية اإلسالمية وتعزيز بيئة االلتزام ابألحكام واملبادئ الشرعية، كما يشمل حتديد أدوار ومسؤوليات جملس 

ية واللجنة الشرعية وإدارات الرقابة الداخلية، ابإلبافة إىل عدد من اجلوانب األخرى فيما يتعلق اباللتزام اإلدارة واإلدارة التنفيذ
 أبحكام الشريعة ومبادئاا.

وكذلك نصت دولة اإلمارات العربية املتحدة على النص يف عقد أتسيس املصرف أو املؤسسة املالية أو الشركة االستثمارية 
 م األساسي لكل مناا على تشكيل ايئة للرقابة الشرعية.اإلسالمية، ويف النةا

ونفس األمر جاء يف بنك الكويت املركزي قد مت تشكيل اهليئة العليا للرقابة الشرعية وتهوير القهاع املصريف يف الكويت، 
 (15)وترسيخ احلوكمة يف شىت جماالت اذا القهاع، وذلك لتعزيز االستقرار املايل يف البالد،.
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ستند الشرعي فإن وجود اهليئة الشرعية أمر الزم بناء على القاعدة الفقاية: )ما ال يتم الواجب إال به فاو وأما امل
واذا الواجب ال يتحقق إال بوجود اهليئة الشرعية واستقالليتاا واو وسيلة إلزالة الضرر الواقع على املؤسسة املالية  (16)واجب(،

 دمات املصرفية اإلسالمية يف نةام يتسق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وتهبيقاا العملي.وعلى املتعاملني على أن تقدم اهليئة اخل
كما أن اهليئات الشرعية حتقق مقصد حفظ الدين وحفظ املال الذي يشكل مقصدا من مقاصد الشريعة اليت أوجبت 

جود، ودرء املفسدة عنه بصيانته عن أسباب الشريعة راعيته واحلرص عليه، والغاية منه حتقيق املصلحة حبفظ املال من جانب الو 
فساده، واذا من األمر ابملعروف والناي عن املنكر الذي او مجاع الدين، ويف اذا يقول ابن تيمية: "وإذا كان مجاع الدين ومجيع 

وعلى  (17)املنكر" او األمر ابملعروف والناي عن -صلى هللا عليه وسلم–الوالايت او أمر وهني فاألمر الذي بعث هللا به رسوله 
اذا فكل ما حيقق اذا املقصد من الوسائل والتنةيمات واإلجراءات اليت تساعد على حفظ املال إجياداً أو إعداماً فاو من املصاحل 

 املعتربة شرعاً.
ب فقد كان يتفقد األسواق ويفحص السلع ويراقب الباعة، وقد جاء طل -عليه الصالة والسالم-وتستند الرقابة إىل فعله

الصحابة للنيب أن يسعر هلم لتقنني السوق وببط األسعار فقالوا أي: الصحابة ربي هللا عنام: اي رسول هللا، سعر لنا، أي: أن 
أيمر التجار وأال السوق بسعر مسمى ال يزاد عليه وال ينقص، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا او املسعر، وإين ألرجو 

، أي: إن املانع يل من التسعري خمافة أن يةلم الناس يف أمواهلم، (18)منكم يهلبين مبةلمة يف دم وال مال( أن ألقى ريب وليس أحد
ويف التسعري مفاسد مناا: حتريك الرغبات واحلمل على االمتناع من البيع، وكثريا ما يؤدي إىل القحط، وذلك إذا تضمن ظلم 

ثمن ال يربونه، أو منعام مما أابح هللا هلم، وقد ذاب بعض العلماء إىل إابحة التجار والبائعني وإكرااام بغري حق على البيع ب
 (19)التسعري عند الضرورة أو احلاجة، بشرط أن يتضمن العدل بني الناس.
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 املبحث الثالث: أدوار اهليئة الشرعية يف البنوك.
مؤكدا وحمفزا لالستثمار حااث عليه إن وافق  إن الرقابة الشرعية ليست عثرة يف طريق العمل املصريف، فاإلسالم جاء مقدمة:

الشرع ووافق مقاصده، وما خالف الشرع نبذه وطرحه ملخالفة الشرع، وما احتاج إىل هتذيب عدله واذبه ليوافق الشرع احلنيف، 
فر أربعة أجازة وعلى اذا سارت اهليئات الشرعية على كافة املستوايت، وال ميكن أن يتحقق املقصود من اهليئة الشرعية إال بتو 

 واي:
 هيئة الفتوى: .1

وتضم جمموعة من علماء الشريعة املتخصصني يف التعامالت املالية، ممن مجعوا بني اخلربة بفقه املعامالت املالية، وال     
 يقل عددام عن ثالثة؛ ليتحقق بذلك أن الفتوى صادرة عن اجتااد مجاعي.

 الداخلي: الرقابة .2
 الشرعيني ممن هلم إملام ابلضوابط الشرعية، أو يكونون حماسبني أو قانونيني أو غريام. ووجود ويضم جمموعة من املراقبني    

اذا اجلااز بروري حلفظ أعمال املصرف عن املخالفات الشرعية، ومتابعة تنفيذ قرارات ايئة الفتوى، وعلى اذا فوجود اذا 
ى بال رقابة ستبقى راينة اجتااد املوظف الذي قد خيهئ يف اجلااز واجب؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فاو واجب، والفتو 

 (20) تنفيذاا، أو حيرف بعض ما تضمنه جاالً منه مبضموهنا.
 اهليئة العليا للرقابة الشرعية:  .3

واليت تتبع البنك املركزي وتقوم ابإلشراف على املصارف اإلسالمية على مستوى الدولة ابلتنسيق مع ايئات الرقابة الشرعية 
 مصرف. لكل

 وحدة البحوث: .4
فقد يتهلب العمل الرقايب دراسة مسألة مستجدة مل يسبق هليئة الفتوى أن اختذت رأاًي فياا، فمن املناسب وجود عدد 
مناسب من الباحثني الشرعيني، لدراسة املسألة، ومجع أقوال أال العلم فياا، مث عرباا على ايئة الفتوى قبل أن تصدر قراراا 

إلياا إطار احلوكمة السعودي يف املادة الرابعة: أن تشكل وحدة تعىن إبجراء األحباث والدراسات الشرعية والتنسيق فياا، وقد أشار 
  بني اإلدارة واللجنة وتوزيع القرارات الشرعية على أصحاب املصلحة داخل املصرف. ابإلبافة إىل القيام مباام السكراترية للجنة.

 مناا:  وتقوم اهليئة الشرعية بعدة ماام
 اعتماد املنتجات واخلدمات اليت يقدماا البنك. .1
اعتماد اجلوانب الشرعية يف مذكرة التأسيس وعقد التأسيس واللوائح وكذلك االستمارات والسياسات اليت  .2

 يستخدماا البنك.
 اعتماد االتفاقيات والعقود واملستندات اخلاصة ابملنتجات اليت يقدماا البنك. .3
أن املنتجات اليت يقدماا البنك وإصدار الفتاوى بشأن التساؤالت واملعامالت اليت تقدم تقدمي الرأي الشرعي بش .4

 إلياا.
متابعة عمليات البنك وأنشهته للتأكد من أن التعامالت واألنشهة واالستثمارات اليت ينفذاا البنك تقع بمن  .5

 إطار املنتجات املعتمدة من قبل اهليئة.
مكنة للمشاكل الناشئة عن التعامالت املالية مبا يتفق مع املبادئ واألحكام الشرعية تقدمي واقرتاح احللول الشرعية امل .6

 (21)وإجياد بدائل شرعية سليمة. 
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مراجعة تقارير إدارة التدقيق والرقابة الشرعية فيما يتعلق بتدقيق معامالت البنك ومدى التزامه ابملبادئ واألحكام  .7
 (22)املصرف اإلسالميالشرعية توعية العاملني واملتعاملني مع 

إقامة الندوات واملؤمترات وحلقات البحث العلمي، فاناك حاجة ملحة إىل التهوير واإلبداع وتقدمي احللول والبدائل   .8
كل اذه األعمال حتتاج إىل حوار ونقاش ومن اجلدير ذكر اإلشارة إىل ما تقوم به ايئ احملاسب واملراجعة املالية يف 

 (23)ت. البحرين من عقد ورش وجلسا
 نشر أعمال الرقابة الشرعية. .9

 إعداد وصياغة مناذج العقود واخلدمات املصرفية ومناقشة املشروعات ودراسات اجلدوى من وجاة النةر الشرعية. .10
اعتماد اجلوانب الشرعية يف عقد التأسيس والنةام األساسي واللوائح والنماذج والسياسات املتبعة يف أعمال  .11

 (24)املصرف.
 

 ين: تعريف اإلطار احلوكمة السعودي وأهم معاملهاملطلب الثا
تعد حوكمة الشركات واحلوكمة الشرعية من املوبوعات األكثر أمهية يف جمال التمويل اإلسالمي، واي برورية لنشر 

وكمة مبادئ الصدق والنزااة والشفافية واملساءلة واملسؤولية بني مجيع أصحاب املصلحة يف املؤسسة، ويف الوقت نفسه تعد احل
الشرعية متهلبا أساسيا لكسب ثقة املسامهني وأصحاب املصلحة يف املؤسسات املالية اإلسالمية واحلفاظ علياا، وتقوم احلوكمة 
اجليدة يف املؤسسات املالية بدورين مامني األول: طمأنة أصحاب املصلحة أبن أنشهة املؤسسة تتوافق مع الشريعة، والثاين: 

 (25) املالية على حتسني قيمتاا وإدارة موارداا بكفاءة واحملافةة على استقرار املؤسسة وثقة الناس هبا. التأكد من قدرة املؤسسة
 (OECDوعرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية احلوكمة )

أبهنا: جمموعة من العالقات بني إدارة الشركة وجملس إدارهتا ومسامهياا وأصحاب املصلحة اآلخرين. وتوفر حوكمة 
 (26)لشركات أيًضا اهليكل الذي يتم من خالله حتديد أاداف الشركة، ويتم حتديد وسائل حتقيق تلك األاداف ومراقبة األداء. ا

 وعرفتها هيئة السوق املالية:
ارة أبهنا القواعد اليت يتم من خالهلا قيادة الشــركة وتوجيااا، وتشــتمل على آليات لتنةيم العالقات املختلفة بني جملس اإلد

واملديريــن التنفيذييــن واملســامهني وأصحاب املصالــح، وذلك بوبع إجراءات خاصة لتســايل عمليــة اختاذ القــرارات وإبفاء طابع 
الشــفافية واملصداقية علياا بغرض محاية حقوق املسامهني وأصحاب املصالــح وحتقيق العدالة والتنافســية والشفافية يف السوق وبيئة 

 (27)عمالاأل
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 املطلب الثالث: بنود اإلطار املعززة الستقاللية اهليئة الشرعية يف البنوك
وعرفتاا ايئة احملاسبة املالية  (28) سلهة متكن اهليئة الشرعية من ممارسة اختصاصاهتا بتجرد وحرية اتمة.معىن االستقاللية: 

عة لتأثري املصاحل املتعاربة وبغوطاا، وتتحقق من خالل الوبع أبهنا: قناعة ذانية ال يقبل حاملاا أن تكون آراؤه وقراراته خاب
 (29)التنةيمي واملوبوعية. 

 املبحث األول: التأصيل القانوين الستقاللية اهليئة الشرعية يف البنوك:
ت اهليئة إن استقاللية اهليئة الشرعية اي أام املبادئ اليت يرتكز علياا عمل اهليئات الشرعية فإذا حتققت االستقاللية أت

ادفاا ومضموهنا، وإن من أبرز األدلة القانونية اليت أكدت على لزوم استقاللية ايئات الرقابة الشرعية اي قياس عضو اهليئة 
الشرعية على املراجع احملاسيب، فقد مت النص يف املعايري احملاسبية على استقاللية املراجع احملاسيب، ومن ابب أوىل أن ينص على 

و اهليئة الشرعية جبامع أن كال مناما موكل إليه النةر يف أعمال املؤسسة املالية واحلكم علياا وإيصال ذلك احلكم استقاللية عض
 (30)للجماور، فليس أي مناما أبقل أمهية من اآلخر حىت حنكم ابستقاللية أحدمها وال حنكم ابستقاللية اآلخر.

 اللية اهليئة الشرعيةاملبحث الثاين: أهم البنود اليت عززها اإلطار الستق
جيب أن تؤدي اهليئة الشرعية دوراا اإلشرايف بقوة واستقالل، وأن يكون هلا القدرة يف إصدار األحكام االرتباط التنظيمي:  .1

مبوبوعية وحياد حول املسائل الشرعية املتعلقة ابملصرف، كما جيب علياا أن يكون هلا القرار األخري واحلاسم دون أتثري بغوط 
خاصة من قبل إدارة املؤسسة، وما أوبحه اإلطار من إلزام املؤسسات املالية اإلسالمية يف اململكة من وبع سلهة شرعية  خارجية

 (31) إشرافية مستقلة او من أقوى الدعائم على اذه االستقاللية.
ل أخرى كاإلشراف على إن عمل عضو اهليئة الشرعية ال يقتصر على عمل الفتوى فحسب، بل يقرتن به أعمااجلانب املايل:  .2

موافقة التعامالت املصرفية مع مبادئ الشرعية، وإصدار القرارات بشأن املسائل، والتأكد من توافق السياسات واإلجراءات الشرعية 
اليت يعداا املصرف، وحضور االجتماعات وغرياا من األعمال، وبناء على ذلك فال مانع شرعا وال عرفا من أن أيخذ عضو اهليئة 

بال على عمله وجاده، ولكن ينبغي وبع بعض الضوابط حىت ال تؤثر األتعاب اليت يتلقااا على االستقاللية ومن تلك مقا
 الضوابط:
 (32) أال تكون األتعاب اليت يتلقااا العضو يف مقابل حتقيق نتيجة معينة، أو ربط األتعاب بنتائج اخلدمات. .1
كآفأة، حبيث لو متيز العضو حصل على مقابل مايل أكرب ألن ذلك أن ال يكون اناك ربط بني اإلشراف الشرعي وامل .2

 يؤثر على مستوى االستقاللية.
أال أيخذ عضو اهليئة نسبة على عوائد املنتج الذي يعتمد جوازه ألنه يؤثر على جترد املفيت لذلك العقد ألن له مصلحة  .3

 فيه.
 أو من طرف حمايد خارجي. أن يكون حتديد األتعاب من قبل اجلمعية العمومية للمسامهني، .4
 (33)أن مينع من تقدمي اهلدااي اخلارجة عن املألوف حتت أي مسمى .5

إن املكافآت اليت أيخذاا عضو ايئة الرقابة من البنك تثري الشكوك يف االستقاللية ألنه متام كما قال يف الفقااء .... 
ائق يف االستقاللية، وينبغي عدم عرض خدمات اإلشراف ابإلبافة إىل أن أتخري املستحقات اليت يتلقااا عضو اهليئة تثري ع

 الشرعي يقضي بعدم املهالبة ابألتعاب ما مل يتم حتقيق نتيجة أو ربط األتعاب بنتائج تلك اخلدمات
وإذا كانت األنةمة متنع املراجع القانوين واحملاسيب من أن يكون له مصلحة يف تقرير املراجعة الذي يصدره فالتدقيق 

 وىل بذلك..الشرعي أ
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الفرق بني الفتاوى العامة وبني فتاوى اهليئات الشرعية او عنصر اإللزام، فاإللزام جزء ال يتجزأ من عمل  الفتوى امللزمة: .3
اهليئات الشرعية، واذا او عنصر القوة، وإذا جتردت الفتوى عن اإللزام فال يصح وصف اهليئة أبهنا ايئة رقابة شرعية، بل اي يف 

، (34)استشارية شأهنا كشأن أي جاة إفتاء أخرى، وفقدان اذا املبدأ يضعف من اهليئة ويفقداا مبدأ االستقالليةاحلقيقة ايئة 
وسيجعل املصرف ينتقي من قرارات اهليئة ما يروق له وخيدم مصاحله، ومستند االلزام يف اهليئة الشرعية جاء عن طريق: الشرع 

فليس للمصرف أن حييد عن اذا األمر،  ل اذه الشريعة عامة لكل جوانب احلياة،والشرط، فأما الشرع فاهلل سبحانه وتعاىل جع
 وأما الشرط فموجود من جاتني:

األوىل: يف الشرط الذي بني املسامهني )الشركاء( وإدارة املصرف، من خالل ما يتضمنه النةام األساسي  -
ذا ال يتأتى إال بوجود رقابة شرعية للمصرف أو عقد التأسيس، أبن تكون معامالته متوافقة مع الشريعة، وا

 ملزمة.
 والثانية: يف العقد بني املصرف وعمالئه عندما ُيسوَّق هلم املنتج على أنه متوافق مع الشريعة. -

بذل مجاعة من الفقااء جاودام، يف البحث والتشاور، الستنباط حكم شرعي، القرارات اجلماعية: الفتوى اجلماعية وهو:  .4
لشرعية يف حال اختالف أعضائاا يف مسألة من املسائل على الرتجيح بني األقوال أبخذ رأي األغلبية، واذا وقد درجت اهليئات ا

او املعمول به يف عامة اجملامع الفقاية وايئات االجتااد اجلماعي، واو الذي تقوم به اهليئات الشرعية يف املصارف اإلسالمية 
صلى هللا عليه وسلم، وفيه تالقح لألفكار وتنويع لزوااي النازلة، واو أحرى إبصابة ويستأنس ابلرأي اجلماعي يف بعض أقضية النيب 

 احلق.
تفرتض السلهة الرقابية أن يتوفر لدى املصارف واجملموعات الوضوح يف اإلطار والصالحيات واملنهج والصالحيات:  .5

يكل التنةيمي ومنةمة املراقبة واهليئة الشرعية املصرفية سياسات وعمليات منضبهة وشاملة للحوكمة تشمل على سبيل املثال اهل
ومسؤوليات إدارات املصارف وإداراهتا العليا، والتعويضات واملكافآت وتتناسب اذه السياسات والعمليات للحوكمة مع حجم 

يتهلب وجود اإلطار القانوين املالئم املخاطر لدى املصرف، كما يتمتع نةام الرقابة املصرفية الفعال مبسؤوليات وأاداف وابحة، و 
للرقابة املصرفية الذي مينح كل سلهة رقابية الصالحيات القانونية الالزمة للرتخيص للمصارف وممارسة الرقابة املتواصلة والقيام 

 إبجراءات تصحيحية يف الوقت املناسب لتعزيز سالمة وكفاءة النةام املصريف.
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 إضعاف الستقاللية اهليئة الشرعية يف املصارف وكيفية تطويرها. املطلب الرابع: البنود اليت فيها

 تعدد مرجعية اهليئات الشرعية يف البنوك واملطلوب توحيد مرجعية اهليئات الشرعية: -1
إن ما مييز البنوك اإلسالمية او التزاماا بتحقيق املعايري الشرعية والتمويل اإلسالمي يف مجيع األنشهة، ولكن يالحظ 

املؤسسات وجود اختالف يف تهبيق فتاوى اهليئات الشرعية بني جميز ومانع يف منتج واحد وتنسبه كل ايئة إىل نفساا أو عمالء 
إىل رأي جممع فقاي، واذا قد يؤدي إىل  تعهيل بعض الصيغ اليت توفر للمؤسسة مرونة يف العمل، ويرجع ذلك إىل غياب املرجعية 

بنوك اإلسالمية يف الدولة الواحدة، لذا كان برورة تهبيق إجراءات موحدة حتمل رؤية واحدة الشرعية املوحدة اليت تضمن أداء ال
 للتحقق من شرعية املعامالت اليت يتم إجراؤاا لتحصيل الكسب احلالل وتنمية املال.

للتدقيق يف  كما أن تعدد املرجعيات الشرعية يف كل بنك يضع عبئا على املؤسسة ألهنا تكون مكلفة إبعداد برامج وخهط
بوء املرجعية الشرعية لكل بنك، وعبئا ماليا كذلك، واهليئة املوحدة ختفف التكاليف اليت تواجه البنوك اإلسالمية ، كما أن توحيد 
املرجعية الشرعية يساعد يف أتسيس سوق مايل إسالمي يستلزم وجود جاة مركزية منوط هبا مسؤولية إصدار الفتاوى واألحكام 

، وأيضا إن وجود جلنة الفتوى املوحدة تعد نوعا من الشفافية املهلوبة (35)فق املنتجات املالية مع أحكام الشريعةبشأن مدى توا
لضمان أن تكون جلان الفتوى والرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية حرة وقادرة على القيام بدوراا يف التدقيق ومراقبة أعمال 

اح عن املعلومات والشفافية وإاتحتاا للجميع الذي او سبب يف الربكة كما قال صلى هللا املؤسسة من الناحية الشرعية، واإلفص
، وقد أمجع املدققون الشرعيون على (36)عليه وسلم: )فإن صدقا وبني بورك هلما يف بيعاما وإن كتما وكذاب حمقت بركة بيعاما(

ير أنشهة الرقابة والتدقيق الشرعيني لكي تتمكن بدوراا من برورة توحيد املرجعية الشرعية يف مانة التدقيق الشرعي ودعم وتهو 
تهوير املنتجات املالية اإلسالمية مبا يواكب العصر ويليب احتياجات اجلماور والشركات على حد سواء، وقد صدرت هبذا توصية 

رافية والرقابية على غرار اجمللس مؤمتر املدققني الشرعيني الثالث وأنه يؤكد على أمهية تكوين جملس شرعي أعلى لدى اجلاات االش
االستشاري للرقابة الشرعية يف ايئة أسواق املال، على أن تتضمن مامة اذا اجمللس متثيل اجلاات االشرافية يف الرقابة الشرعية على 

ح عند االختالف بني املؤسسات، واقرتاح اللوائح املنةمة لعمل ايئات الرقابة الشرعية وإدارات املراجعة والتدقيق الشرعي، والرتجي
 (37)اهليئات الشرعية مع حق الزام اجلميع ببعض الفتاوى اإلسالمية مما يتعلق بعمل املؤسسات

أن توحيد مرجعية اهليئات الشرعية وتفعيلاا يف مؤسسات التمويل املصريف اإلسالمي يساعد يف  (38)ويرى الباحث مادوغي
نفع على مجيع األطراف ابإلبافة إىل حتقيق االستقرار الفقاي يف جمال املالية إجياد تهوير لعمل تلك املؤسسات، والذي يعود ابل

اإلسالمية املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، كما يؤدي إىل حتقيق الوبوح والشفافية الفقاية وختفيف التكاليف عالوة على 
ساام يف ببط عمل اهليئات الشرعية، واحلد من اختالف أن األخذ به يؤدي إىل حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية للمال. واال

فتاوااا، وتفعيل دوراا يف مؤسسات التمويل اإلسالمي، فإنشاء ايئة شرعية موحدة على مستوى الدولة حتت إشراف املصرف 
عة من املتخصصني يف املركزي كما او يف اإلمارات العربية املتحدة والسودان مع متتعاا ابالستقاللية التامة امللزمة وتضم جممو 

 سبيل األجنع الستقاللية اهليئات.املعامالت املالية او ال
 العزل والتعيني ألعضاء اهليئة الشرعية -2

إن عزل وتعيني أعضاء اهليئة الشرعية والعناية يف انتقاء األنفع واألصلح من األمور اليت جيب بذل الوسع يف حتصيلاا، أبن 
ألعمال املوكلة إليه، وأن يكون ذا ابع واسع يف املعامالت املالية واحلكم مبنةور شامل، ولديه القدرة يكون العضو من كفأ للقيام اب

على املمارسة واحلكم مبوبوعية، وأن يكون لديه خربة اقتصادية مالية وصفات شخصية مالئمة، وذكر اإلطار بعض الصفات اليت 
 ينبغي أن يتحلى هبا عضو اهليئة ومناا:
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 ن يكون قياداي يدير الصالحيات وحيفز اآلداء لتهبيق أفضل املمارسات.القيادة: أب -
 االستقاللية: أبن يكون حمايدا موبوعيا يف اختاذ القرار. -
 الكفاءة: ويعكساا مستوى التعليم والتدريب واملاارات والرغبة يف مواصلة التعلم، واخلربة يف جماالت العمل. -
 متع هبما والقدرة على قراءة البياانت والتقارير املالية.املعرفة الشرعية واملالية: فينبغي الت -

وقد حدد اإلطار اجلاة املسؤولة عن تعيني اهليئة وأنه من صالحيات جملس اإلدارة بعد احلصول على عدم املمانعة من 
ي أن تكون طريقة التعيني املؤسسة، وأنه إبمكان املصرف احلصول على موافقة اجلمعية العامة لتعيني أعضاء اهليئة الشرعية، والرأ

 حىت تكون االستقاللية أكرب. -البنك املركزي-إىل مؤسسة النقد السعودي 
وهبذا يتحتم جعل التبعية القانونية يف تعيني أعضاء اهليئة الشرعية أو االستغناء عن خدماهتم موكولة إىل اجلمعية العمومية 

اخل املؤسسة املالية مقارنة مبجلس اإلدارة، والذي تقوم اهليئة الشرعية ابلتفتيش يف ابعتباراا اجلاة األكثر حتقيقا ملبدأ االستقاللية د
أعماله هبدف حفةاا عن املخالفات الشرعية والتثبت من موافقتاا للشرعية اإلسالمية، لذا نصت املعايري الشرعية لأليويف على أنه 

 االجتماع السنوي للجمعية العمومية وذلك بناء على توصية من جيب أن يكون لكل مؤسسة ايئة رقابة شرعية يعيناا املسامهون يف
  (39) جملس اإلدارة.

م ذكر أنه جيب على كل بنك إسالمي تشكيل جلنة رقابية شرعية تعهى 1983كما أن االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية 
البنك، واذا لضمان استقالليتاا وحريتاا خالل سلهتاا من املسامهني يف اجلمعية العمومية وليست من قبل جملس اإلدارة أو إدارة 

أدائاا ملااماا، فحىت تتمتع ايئة الرقابة الشرعية ابستقالليتاا فإنه جيب أن يتم انتخاب جلنة الرقابة الشرعية من قبل أصحاب 
ينبغي أن تتمتع جلنة الرقابة املؤسسة أو املصرف )أعضاء اجلمعية العمومية( وليس من قبل جملس اإلدارة أو إدارة البنك، وعليه فإنه 

الشرعية بنفس القوة اليت يتمتع هبا مدقق احلساابت اخلارجي يف الغرب، ففي بريهانيا جند أن قانون الشركات يقر بوبوح أن 
املسامهني هلم احلق املهلق بتعيني مدقق حساابت، حسب اختيارام وجيب أن حيرتم رأيه يف كل األوقات، وأنه من الضروري جدا 

 (40) تأكيد على استقاللية املدقق ومحايتاا.ال

 التعويضات واألجور اليت يتقاضها أعضاء اهليئة الشرعية -3
إن حتديد مكافآت جلنة الرقابة الشرعية بواسهة جملس اإلدارة أو إدارة املصرف نفساا قد يؤثر يف دوراا وأنشهتاا وجيعلاا 

عارض مع قوانني تدقيق احلساابت، السيما إن كان اختيار اهليئة الشرعية من قبل تقرتب أكثر من اجمللس أو اإلدارة، األمر الذي يت
جملس اإلدارة، واملشكلة اليت تنشأ عن ذلك اي أنه قد يتأثر األعضاء يف اهليئة الشرعية وحيابون اإلدارة وحياولون مراعاهتا يف بعض 

ألنشهة اليت متارساا بعض املصارف اإلسالمية مع عمالئاا من غري اآلراء اليت تبيح بعض املعامالت اليت فياا شباة الراب، خاصة ا
املسلمني أو املصارف يف الدول غري اإلسالمية، األمر الذي قد يؤدي إىل عدم استقاللية ايئة الرقابة الشرعية يف قراراهتا وفتاوااا 

قوله )فمن اتقى الشباات فقد استربأ لدينه وانزالقاا يف مزالق الشبه اليت دعاان إىل جتنباا عليه أفضل الصالة والسالم ب
ولذلك جند أن أتعاب اهليئات الشرعية يف معةم املصارف « ، ومن وقع يف الشباات كراع يرعى حول احلمى(41)وعربه(

 اإلسالمية حتدد من قبل اجلمعية العمومية لتلك املصارف. 
مهني تفويض جملس اإلدارة يف حتديد مكافآت اهليئة وهبذا يعلم اخللل الذي اشتمل عليه معيار الضبط وفيه: حيق للمسا

وال شك أن اذا اإلجراء ميثل ثغرة تنايف كمال مبدأ االستقاللية وينبغي أن يكون قرار حتديد مكافآت وتعيني اهليئة  (42)الشرعية.
اص الذي يتمتع هبذا النوع الكامل الشرعية بيد اجلمعية العمومية، وذلك أن مركز اهليئة الشرعية ال يقل عن مركز املراجع املايل اخل

 من االستقاللية.
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وإن جعل التبعية للجمعية العمومية وإن كان يعزز استقاللية اهليئة الشرعية إال أهنا ليست الوسيلة األعلى واملثلى لضمان 
جملس اإلدارة، ومثل  حتقق االستقاللية، وذلك أن واقع اجلمعيات العمومية قد يغلب عليه التكتالت اليت تستحوذ على توجاات

اذا جيعل مبدأ االستقاللية يذاب أدراجه، مما يعزز التوجه جبعل التبعية القانونية للرقابة الشرعية إىل جاة شرعية رمسية عليا، كأن 
أية جاة مالية تكون اتبعة للايئة العليا للرقابة الشرعية للدولة إن وجدت، أو اتبعة إلدارة التدقيق واملراجعة يف البنك املركزي، أو 

عامة يف الدولة حبيث تقوم اذه اجلاة الرمسية العليا بتعيني وإعفاء وحتديد مكافآت أعضاء اهليئة الشرعية واملراقبني الداخليني يف 
املؤسسات املالية وفق معايري وشروط موبوعية وحمايدة وأمينة، ليتم حتقيق أعلى قدر من االستقاللية يف عمل اهليئة الشرعية يف 

 (43)ملؤسسة املالية.ا
 

 التوصيات:
 إلزام املصارف بتهبيق معايري احلوكمة املتعلقة ابستقاللية اهليئة الشرعية. -1
 السعي إىل العمل على توحيد املرجعية الشرعية للايئة يف البنوك لزايدة ثقة املتعاملني مع البنوك اإلسالمية. -2
عضائاا وحتديد أجورام اتبع للايئة العليا يف الدولة، أو للجمعية أن تكون اهليئة الشرعية مستقلة متاما، ويكون اختيار أ -3

 العمومية، وال عالقة جمللس اإلدارة به.
 االبتعاد عن كل ما يضعف استقاللية اهليئة الشرعية. -4
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 املراجع
 بريوت: دار إحياء الكتب العربية. سنن ابن ماجه.اـ(. )بال اتريخ(.  ٢٧٣ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )ت 

بريوت: دار إحياء الرتاث  صحيح مسلم.اـ(.  ١٣٧٤اـ(. ) ٢٦١ - ٢٠٦أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )
 العريب.

ك فاد املدينة النبوية: جممع املل جمموع الفتاوى.اـ(. ١٤١٦اـ(. )٧٢٨أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )ت 
 لهباعة املصحف الشريف.

 دار الرسالة العاملية. سنن أيب داود.اـ(.  ١٤٣٠اـ(. ) ٢٧٥ - ٢٠٢أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاين )
بريوت: دار  كتاب العني.اـ(. )بال اتريخ(. ١٧٠أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراايدي البصري )ت 

 ل.ومكتبة اهلال
 صحيح البخاري.اـ(.  ١٣١١أبو عبد هللا، حممد بن إمساعيل بن إبراايم بن املغرية ابن بردزبه البخاري اجلعفي. )ببوالق مصر، 

 بريوت: دار طوق النجاة.
 بريوت: دار الغرب اإلسالمي. اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(.م(.  ١٩٩٦اـ(. ) ٢٧٩أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )ت 

 ماجستري. الرقابة الشرعية على أعمال املصارف اإلسالمية .(. 1427بد العفو العليات. )أمحد ع
 الرايض: كرسي سابك. النةام املايل اإلسالمي املبادئ واملمارسات.(. 2011األكادميية العاملية للبحوث الشرعية. )

 الرايض: مؤسسة الرسالة. بل.مسند اإلمام أمحد بن حناـ(.  ١٤٢١اـ(. ) ٢٤١ - ١٦٤اإلمام أمحد بن حنبل )
بريوت:  الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية.ه(.  ١٤١٦الدكتور حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي. )

 مؤسسة الرسالة العاملية.
موقع الدرر  . مت االسرتداد منhttps://cutt.us/hcWJdاملشرف العام علوي بن عبد القادر السقاف. )بال اتريخ(. 

 السنية.
-https://www.alrajhibank.com.sa/alrajhi-group/governance/alبنك الراجحي. )بال اتريخ(. 

rajhi-shariah-group. 
 .https://cutt.us/myszE. مت االسرتداد من بنك العز اإلسالمي(. 2012بنك العز اإلسالمي. )

 . مت االسرتداد من بنك الكويت املركزي. https://cutt.us/Jx9pxبنك الكويت املركزي. )بال اتريخ(. 
 . مت االسرتداد من بنك الكويت. https://cutt.us/Jx9pxبنك الكويت املركزي. )بال اتريخ(. 
جملة (. استقاللية ايئات الرقابة ودوراا يف تعزيز العمل املصريف اإلسالمي. 2018, 10 18خلود أمحد طنش، إبراايم عبادة. )

 .37، صفحة ارقةجامعة الش
 عامل الكتب. معجم اللغة العربية املعاصرة.اـ(. ١٤٢٩اـ(. ) ١٤٢٤د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )ت 

، املؤمتر الثالث للايئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية(. النةرية العامة للايئات الشرعية. 2003رايض اخلليفي. ) 
 )صفحة (. الكويت.

 بريوت: منشورات ايل. املصارف االسالمية.(. 2004)رميون يوسف فرحات. 
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. مت االسرتداد من موقع األسس الفنية للرقابة الشرعيةعبد الفتاح أبو غدة. )موقع اجمللس العام للبنوك واملؤسسات اإلسالمية(. 
 اجمللس العام للبنوك واملؤسسات اإلسالمية.

 .جريدة العرب االقتصاديةملصارف اإلسالمية تعمل كمؤسسات خريية. (. ايئات رقابية شرعية يف ا2010عبد اهلادي حبتور. )
 .253-237، الصفحات جملة العلوم اإلنسانية(. الرقابة الشرعية يف أعمال املصارف. 2014فتحية بوارين. ) 

لرقابة الشرعية ببنك (. الرقابة الشرعية على أعمال املصارف اإلسالمية : دراسة ميدانية هليئة ا2014فتيحة، بوارين. )ديسمرب, 
 .253 - 237، الصفحات جملة العلوم اإلنسانيةاإلمثار البحريين. 
(. توحيد مرجعية اهليئات الشرعية وتفعيلاا يف مؤسسات التمويل املصريف 2019, 10 10مادو غي ين سيدي سيال. )

 .34، صفحة جملة الشارقة للعلوم الشرعيةاإلسالمي. 
  املبادئ اإلرشادية لنةم الضوابط الشرعية للمؤسسات .(. 2009مية. )جملس اخلدمات املالية اإلسال
 دار الدعوة. املعجم الوسيط.(. ١٤٣١جممع اللغة العربية ابلقاارة. )

 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. هتذيب اللغة.م(. ٢٠٠١اـ(. )٣٧٠حممد بن أمحد بن األزاري اهلروي، أبو منصور )ت 
 بريوت: دار صادر. لسان العرب.اـ(.  ١٤١٤)حممد بن مكرم بن على. 

 الدوحة: دار الثقافة. اإلنسان واألداين )دراسة مقارنة(.م (. 1985حممد كمال جعفر. )
 بريوت: مؤسسة الرسالة. التشريع والفقه يف اإلسالم.(. 1402اـ(. )١٤٢٠مناع بن خليل القهان )ت 

. مت االسرتداد من منةمة التعاون االقتصادي https://g.co/kgs/kvFFhi(. 1961منةمة التعاون االقتصادي والتنمية. )
 والتنمية.

 الرايض. حوكمة الشركات.ايئة السوق املالية. )بال اتريخ(. 
 الرايض: دار امليمان. املعايري الشرعية.(. 1437ايئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. )

. مت االسرتداد من وكالة األنباء https://cutt.us/f8eGK(.  https://cutt.us/f8eGKوكالة األنباء الكويتية. )
 الكويتية )كوان(.
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