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  اإلسالمية المصارف لدى الشرعية عمل هيئات الرقابةنظام 

  السورية العربية في الجمهورية العاملة 
  

  القبول شروط :األولالباب 
كحـد     التالية للشروط اًمستوفي يكون أن المصرف لدى الشرعية الرقابة هيئة لعضوية المرشح لقبول يشترط

  :أدنى

  :الشروط المدنية: أوالً

 على األخيرة الخمس للسنوات حكمهم في من أو السورية العربية الجمهورية رعايا من شحالمر يكون أن  - أ 

 .األقل

 جنحـة  أو بجناية حكم عليه قد يكون وأال المدنية، حقوقه بكافة ومتمتعاً السيرة حسن المرشح يكون أن  -ب 

 : وذلك ،خارجية أم محلية كانت قضائية جهة أية قبل من العامة بالثقة مخلة أو شائنة

 أو االحتيـالي  اإلفالس أو احتيال أو تزوير أو األمانة، إساءة أو سرقة أو عادية جريمة أي الرتكاب .١

 سـحب  أو بالمخدرات أو االتجار أو تمويل اإلرهاب األموال غسل أو المال اغتصاب أو االختالس

 جنحـة  أو جنايـة  أي أو العامة بالثقة المخلة أو الجرائم الدولة مكانة من النيل أو مقابل بدون شيك

كـان  أ سـواء  األمـوال  هذه تصريف أو الجرائم هذه إحدى بنتيجة األموال المحرزة إخفاء أو شائنة

 شريكًا مأ أصيالً الًفاع كان المحكومأ وسواء ،الخارج في مأ السورية العربية الجمهورية في صادراً

 .المذكورة الجرائم من أي في الًمتدخ مأ

 .فيها االشتراك أو أعاله) ١-ب(  ةالفقر في عليها المنصوص بالجرائم القيام لمحاولة .٢

 .المصرفية السرية وانينق أحكام لمخالفته .٣

بسبب مسـائل   أو استقال من وظيفة أو مهام مشابهةقالته ، أو طلبت استالمرشح قد تم طرده يكونال أن   -ج 

 أو إنهـاء صـالحياته اإلداريـة   من العمل كمدير قد تم طرده  ، أوأو اآلداب العامة تتعلق باألمانة والثقة

 .مانة أو الثقة أو اآلداب العامةبسبب أفعال مخلة باأل

 :  التأهيل العلمي والكفاءة المهنية: ثانياً

 :التأهيل العلمي  - أ 

على شهادة جامعية  ويجب أن يكون حاصالً المعامالت، فقه في المتخصصين الفقهاء من المرشح يكون أن

مـن   يكـون  أن علـى  الفقهـاء  غيـر  من األعضاء يكون أحد أن ويجوز على األقل،في فقه المعامالت 

  .المعامالت بفقه وملماً اإلسالمية الصيرفةمجال  في المختصين

 :الكفاءة المهنية  -ب 

  :ألمور التاليةبا يكون ملماًيجب على عضو هيئة الرقابة الشرعية أن 

للمصـرف  األنشـطة المقترحـة   ومبادئها التي تنطبق على اإلسالمية الغراء أحكام الشريعة  -١-ب

  .من خالل الممارسة المهنية أو الخبرة البحثية أو التدريب المالئم اإلسالمي



 العاملة اإلسالمية المصارف لدى نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية

 ٢/١١  

ال سيما القوانين ، العام الذي قد ينطبق على الوظائف التي سيؤديهاالقانوني والرقابي  اإلطار -٢-ب

  .واألنظمة المصرفية النافذة والتعليمات الصادرة بمقتضاها

  .السلوك والممارسة المهنية السليمةمعايير  -٣-ب

 ثـالث  عن تقل ال لمدة المجال هذا في سابقة خبرة لهم ممن أعضاء هيئة الرقابة الشرعيةيكون  أن يجب  -ج 

في مجال فقـه  وأن يكون عضو الهيئة حائزاً على شهادة جامعية المؤسسات المالية اإلسالمية،  مع سنوات

في إصـدار الفتـاوى    سنوات ثالث عن تقل ال سابقة خبرةبئة لهيارئيس  يتمتعأن كما يجب المعامالت، 

  .اإلسالمية المالية المؤسسات مع واألحكام الشرعية

 أو لمراقبتهم، المصارف الخاضعة في إضافية وظيفة أية يشغلوا أن الشرعية الرقابة هيئة ألعضاء يجوز ال :ثالثاً

  .المصرف على أعمال فعاالً تأثيراً يملكون الذين المساهمين من يكونوا أن

  :المصرف لدى الشرعية الرقابة هيئة في عضوبصفة  يعين أن يجوز ال :رابعاً

 أو المساهمين بأحد كبار المصاهرة أو بعةاالر الدرجة حتى النسب أواصر تربطهم الذين األشخاص  - أ 

 .أو بمعاونه العام بمديره أو المعني المصرف إدارة مجلس بأعضاء

 يشغلون الذين أو األشخاص السابقة الفقرة في المحددين األشخاص أحد مع شركاء هم الذين األشخاص  -ب 

 .لديهم وظيفة

 غيـر  أو بطريقـة مباشـرة   تهمجموعمؤسسات  من مؤسسة ألية أو للمصرف المدينون األشخاص  -ج 

  .مباشرة

 ابةالرق هيئة لعضوية ترشيح طلب كل مع المصارف لدى الحكومة مفوضية لدى يودع أن مصرف كل على :خامساً

 حـاالت الحظـر   مـن  اًأي عليه تنطبق ال أنه المهمة المرشح لهذه الشخص بموجبها يتعهد وثيقة الشرعية،

 مفوضية موافاة المصرف وعلى المصرف المعني قبل من عليها ومصادق ،النظام هذا في عنها المنصوص

لدى المصارف ومة مفوضية الحكإعالم كما يجب على المصرف ، تعديل يطرأ بأي المصارف لدى الحكومة

  .بعد التعيين أياً من حاالت الحظر المشار إليها تحققفي حال 
  

  الشرعية الرقابة هيئة اختيار: نيالباب الثا

 :هيئة الرقابة الشرعية تشكيل وتعيين  - أ 

 مـن  تتكون للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة شرعية رقابة هيئة يشكل أن إسالمي مصرف كل على يجب .١

من المقيمين في الجمهورية العربيـة  أعضاء الهيئة  غالبيةعلى أن يكون  ،ثالثة عن معدده يقل ال أعضاء

أن يمتلك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خبـرة أو درايـة    يفضل وإضافة إلى خبرتهم الشرعيةالسورية، 

منتجات في مجاالت التجارة والتمويل مثل قطاع التجزئة المصرفية أو بحثية أو تدريسية لفقه المعامالت و

القانون  أو المحاسبة أو االقتصاد أو األعمال إدارة في بمختصين ، وللهيئة االستعانةاألسواق المالية اإلسالمية

  .وغيرهم

تابعـة ألي مؤسسـة    ال يجوز أن يتم تعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية في أكثر من هيئة رقابة شرعية .٢

 .فقط الجمهورية العربية السوريةفي  مصرفية



 العاملة اإلسالمية المصارف لدى نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية

 ٣/١١  

ـ ت علـى  بناء وذلك للجمعية العمومية السنوي االجتماع في المساهمين قبل من الهيئة تعيين يجري .٣  يةوص

 .اإلدارة مجلس

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة بوضع سياسات مكافآت وتعويضات هيئة الرقابة   .٤

 .الشرعية بما يتناسب ومهامهم ومسؤولياتهم

 يـتم  أن يجب كما شروط التعاقد، على والمصرف الشرعية الرقابة هيئةعضو  ينب االتفاق يتم أن يجب .٥

 .التعيين خطاب في االتفاق شروط تثبيت

 الرقابـة  هيئةعضو  قبول وتأكيد بتوثيق المصرف قيام من التأكد الشرعية الرقابة هيئةعضو  على يجب .٦

تدل  إشارة على التعيين خطاب يشتمل أن ويجب ،وبما يتماشى والتشريعات ذات العالقة للتعيين الشرعية

كحـد   الشرعية الرقابة هيئةعضو ، ويجب إعالم اإلسالمية الشريعة ومبادئ بأحكام المصرف التزام على

 :باألمور التاليةأدنى 

 .العضو أو إنهاء خدمة الجهة المخولة بتعيين   -أ -٦

 .ومسؤولياته وواجباته هيئة الرقابة الشرعية حقوق عضو   -ب -٦
 .مدة التعيين   -ج -٦

أو فترة إنذار يجب االلتزام بها قبل إنهاء العقد مـن قبـل أحـد    /أسباب معينة و دى وجودم  -د -٦

 . األطراف

ويجب أن تكون األتعـاب التـي    ،، بما فيها الرسوم المهنيةوالتعويضات والمكافآت األتعاب  -ه -٦

هيئة الرقابة الشرعية مخصصة للقيام بمهام الفتوى ومهام التدقيق التـي  عضو حصل عليها ي

جميع األعمال المتعلقة بالتدقيق الميداني الشـرعي والمتابعـات واجتماعـات الهيئـة      تشمل

الخاصة بمهام التدقيق ودراسة المالحظات الشرعية والبت فيها وإعـداد التقريـر السـنوي    

 . للهيئة

 إلـى  بطلـب  الترشيحات والمكافآتعلى اقتراح لجنة وبناء على توصية مجلس اإلدارة  المصرف يتقدم .٧

 هيئـة  عضاءأ اختيار على والتسليف النقد موافقة مجلس على للحصول المصارف لدى الحكومة يةمفوض

 الذاتيـة  السـير  الطلـب  مع يرفقو ،الجمعية العمومية على عرض التوصية قبل وذلك الشرعية الرقابة

 .المرشحين لألعضاء العلمية المفصلة والمؤهالت

 من الشرعية الرقابة هيئة لعضوية المرشحين براتوخ مؤهالت المصارف لدى الحكومة مفوضية تدرس .٨

 ثـم  ،مناسبة تراها التي بالطرق عنهم مرشح وتستعلم كل حول المتوفرة والمعلومات الذاتية السيرة واقع

 عليها لشروط المنصوصالمرشحين ل استيفاءالتأكد من بعد  النقد والتسليف مجلس إلى تقرير بتقديم تقوم

 .النظام هذا في

 وفي الهيئة أعضاء الختيار المعني المصرف وطلب الحكومة مفوضية تقرير والتسليف النقد سمجل يدرس .٩

 للشروط المنصـوص  كافية غير الشرعية الرقابة هيئة لعضوية وخبرات المرشحين مؤهالت كانت حال

 ذهبه للقيام أخرى أسماء ترشيح المعني المصرف من والتسليف النقد مجلس يطلب النظام، هذا في عليها

 .المهمة



 العاملة اإلسالمية المصارف لدى نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية

 ٤/١١  

 توصـية  رفض في المساهمين حق حال بأي ديقي ال المرشحين لألعضاء والتسليف النقد مجلس قبول إن .١٠

الشـروط   ، وفي هذه الحالة يتم إعادة ترشيح أعضاء جـدد للهيئـة وفـق   ترشيحهم حول اإلدارة مجلس

 .النظام هذا في عليها المنصوص

خالل مـدة   الشرعية الرقابة هيئة تعيين بقرار زيالمرك سورية إعالم مصرف المصرف إدارة علىيجب  .١١

 .يوماً من تاريخ قبول المساهمين تعيين الهيئة) ١٥(أقصاها 

 :وانتهاء العضوية حاالت سحب القبول  -ب 

 :بإحدى الحاالت التاليةتنتهي عضوية عضو هيئة الرقابة الشرعية  .١

 .في العام مهما كان العذرمتتالية غيابه عن ثالثة اجتماعات   - أ 

 .هيئة الرقابة الشرعيةاء مدة تكوين انته  -ب 

 القـوانين  خالف أحكـام  إذا الشرعية الرقابة هيئة عضو قبول يسحب أن والتسليف النقد لمجلس  -ج 

 .اإلسالمي المصرفي بالعمل الصلة ذات المعتمدة الشرعية المعايير أو النافذة

 .ستقالةاال  - د 

 عجزال   - ه 

 .الوفاة   - و 

 مـن  معللة توصية بموجب الهيئة كامل أو الشرعية لرقابةا هيئة عضو إقالة أو عزلسحب قبول أو  يتم .٢

 اجتمـاع  فـي  المساهمين من قبل إقرارهاب النظر يتم )الثلثين بغالبية متخذ قرار بموجب( اإلدارة مجلس

  .العمومية الجمعية

أحد أعضائها  أو الشرعية الرقابة بقرار عزل هيئة مجلس النقد والتسليفإعالم  يجب على إدارة المصرف .٣

مع تبرير أسباب العزل، وفي حال لم يعتـرض مصـرف سـورية     صدور القرارخالل فترة أسبوع من 

  .يعتبر موافقاً على القرار تبليغهمن تاريخ  اًيوم) ٦٠(خالل فترة  القرارالمركزي على 

هـذه  إعالم مصرف سورية المركزي بمبررات في حالة استقالته يجب على عضو هيئة الرقابة الشرعية  .٤

 .قالةاالست

ويخضع تعيـين العضـو    سلفه، مدة البديل يكمل هيئة الرقابة الشرعية أحد أعضاء منصب شغور حال في .٥

لضمان استمرار االلتزام بالشروط والمؤهالت المحـددة  مجلس النقد والتسليف المسبقة موافقة خذ ألالبديل 

خالل مدة أقصـاها   ورة آنفاًالمذكويجب إعادة ترشيح شخص آخر وفق اإلجراءات  ،والمرفقة بهذا القرار

، وفي حال قبول المرشح الجديد من قبل مجلس النقـد والتسـليف،   انتهاء العضويةيوماً من تاريخ ) ٢١(

بتعيـين  يمارس العضو الجديد عمله ويعرض الموضوع على الجمعية العمومية عند أول اجتماع لها للبت 

يتم الدعوة الجتماع غير عادي للهيئة العامة  العضو الجديد، لكن في حال شغور أكثر من نصف األعضاء

   .للمساهمين
  

  هيئة الرقابة الشرعيةصالحيات اختصاصات و: ثالثالباب ال

 :ام وواجبات هيئة الرقابة الشرعيةمه: أوالً

تتولى هيئة الرقابة الشرعية مراجعة وإقرار العقود واالتفاقيات والمعامالت وسياسات ونظم وآليـات   .١

 ويجب على هيئة الرقابة الشرعية، وأي تعديل يطرأ عليها وتقديم المنتجات والخدماتوبرامج العمل 



 العاملة اإلسالمية المصارف لدى نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية

 ٥/١١  

والتوصيات الصادرة عن الهيئـة االستشـارية    القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف مراعاة

 . الشرعية القراراتالفتاوى و إصدارعند  ، وذلكالشرعية المعتمدة أصوالً

ة مراجعة وإقرار دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بـااللتزام بأحكـام   تتولى هيئة الرقابة الشرعي .٢

 .ومبادئ الشريعة اإلسالمية

 .إلى الجمعية العمومية للمساهمين سنوياً يئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريراًتقدم ه .٣

) لحكومـة توافق عليه مديرية مفوضية ا(لهيئة الرقابة الشرعية عند الحاجة االستعانة بمدقق مستقل  .٤

 .ق الشرعي وإعداد التقرير السنويللقيام بمهام تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقي

لما  تتولى هيئة الرقابة الشرعية التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية وأنه يعمل وفقاً .٥

 .هو مقصود منه

تـزام بأحكـام ومبـادئ الشـريعة     تنسق هيئة الرقابة الشرعية مع لجنة التدقيق بشأن التأكد من االل .٦

 .اإلسالمية

تطلع هيئة الرقابة الشرعية على التقارير كافة التي تتضمن مراجعـة االلتـزام بأحكـام الشـريعة      .٧

اإلسالمية ومبادئها وكذلك تقارير المصرف المركزي والمدقق الخارجي، وردود اإلدارة على تلـك  

ـ أكد من االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  الت في سبيل ـلتقييم الجهود المبذولة  التقارير، 

 . ومراعاتها عند التخطيط ألعمال التدقيق الشرعي الخارجي لهيئة الرقابة الشرعية

تعمل هيئة الرقابة الشرعية على تقديم النصح إلدارة التدقيق الشرعي الداخلي بشأن نطـاق التـدقيق    .٨

دارة التدقيق الشرعي الداخلي وردود اإلدارة عليها، الشرعي المطلوب، وتطلع على خالصة تقارير إ

 .كفاية وفعالية إدارة التدقيق الشرعي الداخليللتأكد من 

حـول القضـايا    يحق لهيئة الرقابة الشرعية االستعانة بخبراء خارجيين لتقديم المشورة لها وتحديداً .٩

 .القانونية والمالية، وذلك على نفقة المصرف

لشرعية، عند الطلب، تقديم المشورة لألطراف التي تقدم خدمات للمصرف مثـل  تتولى هيئة الرقابة ا .١٠

 .المدققين والقانونيين والمستشارين

تقترح هيئة الرقابة الشرعية ـ في ضوء الحاجة التي تقدرها ـ البرامج التدريبية الشرعية للعاملين    .١١

 .في المصرف

 :الهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة الشرعية :ثانياً

 :هيئة الرقابة الشرعية رئيس  - أ 

 السـنوي  االجتمـاع  في المساهمين قبل من بالتعيين لها رئيساً الشرعية الرقابة هيئة أعضاء أحد اختيار يجب

 أعضـاء  قبل من باالنتخابالرئيس نائب ويختار ، باالنتخاب من قبل أعضاء الهيئة نفسها أو للجمعية العمومية

رئـيس هيئـة الرقابـة     وعلـى ، األخير أثناء غياب الرئيس بمهامئيس نائب الريقوم و ،هيئة الرقابة الشرعية

  :الشرعية أن يضطلع بما يلي

  .واإلدارة التنفيذية للمصرفاإلدارة مجلس وإقامة عالقة بناءة بين كل من هيئة الرقابة الشرعية  .١



 العاملة اإلسالمية المصارف لدى نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية

 ٦/١١  

ايا التي يوجد تشجع على النقد البناء حول القض ـخالل اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية   ـثقافة   إيجاد .٢

حولها تباين في وجهات النظر بين األعضاء، كما تشجع على النقاشات وتوفير اإلجمـاع حـول تلـك    

  .القضايا

التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ومجلس إدارة المصرف  .٣

  .والمساهمين وفي الوقت المناسب

 :ةسر هيئة الرقابة الشرعي انةأم   -ب 

وفي حال غيابه يكلف ، كأمين سر هيئة الرقابة الشرعيةمدير التدقيق الشرعي الداخلي يجب أن يعين 

ويقوم أمين سر هيئة الرقابة الشـرعية بالمهـام   أحد موظفي إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بمهامه، 

  : التالية

وتـدوين   هامحاضر اجتماعاتإعداد وتوثيق اإلعداد ألعمال هيئة الرقابة الشرعية واجتماعاتها، و .١

 .كافة نقاشات واقتراحات األعضاء وتصويتهم والقرارات المتخذة

تزويد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بجدول أعمال االجتماع وكافة ما يتطلبه من دراسات ووثائق  .٢

 .وغيرها في فترة ال تقل عن أسبوع قبل تاريخ االجتماع
هيئة الرقابة الشرعية، باإلضـافة إلـى تبليـغ مواعيـد     التأكد من تبادل المعلومات بين أعضاء  .٣

 .قبل مدة زمنية كافية الهيئةاجتماعات 
 .ن هيئة الرقابة الشرعية للجهات ذات العالقة بالمصرفت والتوصيات الصادرة عاتبليغ القرار .٤

  

  تنظيم أعمال هيئة الرقابة الشرعية: الباب الرابع

 :اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية  -أ 

ومع ذلـك   ،اجتماعات في السنة ٦يقل عدد االجتماعات الدورية لهيئة الرقابة الشرعية عن  يجب أال .١

إدارة المصرف مشـورتها   أن تجتمع إذا احتاجت هيئة الرقابة الشرعيةكلما تطلب األمر، يجب على 

 .طارئة حول المسائل المتعلقة بأحكام الشريعة اإلسالميةوآراءها بصفة 

 الهيئـة  تحـدده أو في المكان الذي  اإلدارة العامة للمصرففي  ااجتماعاتههيئة الرقابة الشرعية عقد ت .٢

 .، كما يجوز استخدام وسائل االتصال الحديثةالقادم االجتماعه

 .باإلجماع اخارج سورية بقرار يصدر عنه اعقد اجتماعاتهلهيئة الرقابة الشرعية يحق  .٣

ات بطريق التمرير إال في الحاالت التـي ال يمكـن فيهـا عقـد     إلى اتخاذ القرار يفضل عدم اللجوء .٤

وذلك مع مراعاة أن يكـون   ،فقطالطارئة  القرارات عرضيتم أن االجتماع بالوسائل المعتادة، وعلى 

   .القرار في هذه الحالة باإلجماع

 :ة الرقابة الشرعيةالنصاب المطلوب لعقد اجتماعات هيئ  -ب 

، هائالنصاب المطلوب الجتماعاتها وذلك اعتماداً على عدد أعضا عيةهيئة الرقابة الشر يجب أن تحدد .١

  .هائأعضا يعن ثلث في كل اجتماععلى أن ال يقل عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 

، بينما من غـاب  "غائب بعذر"يجب تدوين اسم العضو المتغيب عن االجتماع ألسباب يمكن تبريرها  .٢

 .ذكر ذلك في محضر الجلسةوي ،"غائب دون عذر"مقنع  مسوغن ود



 العاملة اإلسالمية المصارف لدى نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية

 ٧/١١  

   .بالتوقيع على محضر الجلسة يتم إثبات الحضور خطياً .٣

 :اتخاذ القرارات   -ج 

  .هائالحاضرين من أعضاأصوات على أغلبية  يجب اتخاذ قرارات هيئة الرقابة الشرعية اعتماداً -١

   .الرقابة الشرعية رئيس هيئةجانب  يرجح األصوات تساوي حال في -٢

هيئـة   أمـام  المعروضـة  األمور في) الهيئة بالنسبة ألعضاء( متحفظ أي عن يجب أن يتم اإلفصاح -٣

 .الجلسة في محضر إثباته يجب أمر وهو ،الرقابة الشرعية

خطيـاً   تحفظهأن يسجل سبب  هيئة الرقابة الشرعيةأي قرار من قرارات المتحفظ على على العضو  -٤

 .قبل توقيعه

 :ة الشرعيةالجتماعات هيئة الرقاب حضور اإلدارة التنفيذية  - د 

حضور اجتماعات هيئة الرقابة لأعضاء اإلدارة التنفيذية للمصرف لهيئة الرقابة الشرعية دعوة يمكن  .١

لتمثيل وجهات نظر اإلدارة حول المسائل التي تتم مناقشتها فـي االجتماعـات، لكـنهم ال     الشرعية

 .التحفظيتمتعون بحقوق التصويت أو 

أي  دعـوة بصـالحيات   الرئيس بالنيابة في حال غيـاب األول، يتمتع رئيس هيئة الرقابة الشرعية، و .٢

 .معنيين في المصرف لحضور جلسات هيئة الرقابة الشرعية نمسؤولي

 :تقارير هيئة الرقابة الشرعية  -ه 

معامالتـه   فـي جميـع   صـرف التزام المتبين مدى يجب على هيئة الرقابة الشرعية إصدار تقارير  .١

 .سالميةوعملياته بأحكام ومبادئ الشريعة اإل

نصـف  تقريـر إنجـاز   : ، األولد أدنى نوعين من التقاريركحيجب أن تصدر هيئة الرقابة الشرعية  .٢

سنوي حـول  تقرير : والثاني ،يتضمن حجم العمل المبذول من الهيئة الشرعية في تنفيذ مهامهاسنوي 

مبادئ الشريعة إدارة المصرف بأحكام والتزام بشأن مدى  الرأيبإبداء  االلتزام الشرعي ويكون خاص

يجب أن يحتوي تقرير هيئة الرقابة الشرعية على العناصـر الرئيسـة   ، واإلسالمية بصورة صحيحة

 :التالية

  .عنوان التقرير  - أ 

  .الجهة التي يوجه إليها التقرير  -ب 

  .الفقرة االفتتاحية  - ج 

  .، وتحتوي على وصف طبيعة العمل الذي تم أداؤهفقرة نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية  -د 

بأحكـام ومبـادئ الشـريعة    لرأي، وتحتوي على إبداء الرأي بشأن التـزام المصـرف   فقرة ا  -ه 

   .اإلسالمية

 .تاريخ التقرير  - و 

 .توقيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية  -ز 

 .يجب أن ينشر تقرير هيئة الرقابة الشرعية ضمن التقرير السنوي للمصرف .٣

الرقابة الشرعية التابعة له خالل يجب أن يقوم المصرف بنشر الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة  .٤

 .ارهادسنة من تاريخ إص



 العاملة اإلسالمية المصارف لدى نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية

 ٨/١١  

 :ر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعيةمحاض  -و 

يكلف أمين سر هيئة الرقابة الشرعية بتحرير محاضر اجتماعات الهيئة، ويجب أن يرسل إلى الجهات  .١

 فـي  المتحفظـة المختصة بالمصرف لتوضيح أية اختالفات في وجهات النظر أو وجهـات النظـر   

 .المحضر

إلـى  والقرارات والتوصيات الصادرة عنها يجب تقديم كل محاضر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية  .٢

 .في المصرفالمعنية الجهات الرقابية 

يجب أن يرتب أمين سر هيئة الرقابة الشرعية في األرشيف كل المحاضر وأوراق العمل والوثـائق   .٣

الـداخلي  المـدقق  ين الطلب، ويجب تقديمها وفقاً لطلب والمستندات الخاصة بها وذلك للعودة إليها ح

 .مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف ـ والمدقق الخارجي ومصرف سورية المركزي

مـن   ةطلب إعطائه صورة عن كل محضر موقعمن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يحق ألي عضو  .٤

 .الهيئة رئيس

 :قة بهاصدار الفتاوى والقرارات المتعلآلية عرض األعمال على هيئة الرقابة الشرعية إل  -ز 

يجب توفير المعلومات الكاملة والكافية وفي الوقت المناسب لهيئة الرقابة الشرعية لكي تؤدي واجباتها  .١

 .قبل كل اجتماع وبصفة مستمرة

 ،موجه من قبل إدارة المصرف إلى هيئة الرقابة الشرعية) مذكرة عرض(يجب اعتماد صيغة خطاب  .٢

 .ت خاصة بشأن أي موضوع يتم طرحه على هيئة الرقابة الشرعيةيحدد إيضاحا

يجب االلتزام بتلقي خطاب المصرف من قبل أمانة سر هيئة الرقابة الشرعية ودراسته من قبل العضو  .٣

وذلك قبل اجتمـاع هيئـة الرقابـة    الهيئة، أعضاء بشأنه للعرض على التنفيذي للهيئة وإعداد مذكرة 

ـ  ، وال يمكن تقديم الطلبات بعدتقديرالشرعية بأسبوع على أقل  ة رئـيس هيئـة   هذا األجل إال بموافق

 .الرقابة الشرعية أو من ينوب عنه

المتعلقـة بالمسـائل التـي    اإليضاحات واألبحاث والمعلومات يجب أن تتضمن مذكرة العرض كل   .٤

الالزمة إدارة المخاطر وخلفيتها ونسخاً من وثائق اإلفصاح، والقوائم المالية وتقارير  ستتناولها الهيئة

كما يجب قدر اإلمكان تكييـف هـذه المسـتندات    هيئة الرقابة الشرعية، لتصور الموضوع من قبل 

هيئة الرقابة الشرعية على تحليل الجوانب الشكلية وكذلك المسـائل الـواردة   وتقديمها بطريقة تساعد 

 .ارعي مناسب بشأنهومن ثم التوصل إلى حكم شورأي التدقيق الشرعي الداخلي، أمامها، 

  األخالقيات والسلوكيات المهنية ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية: خامسالباب ال

 :والموضوعية االستقاللية  -أ 

وأن ال ينقاد لتأثير اآلخرين االستقاللية الفكرية والمهنية التامة،  يجب أن يكون لعضو هيئة الرقابة الشرعية -١

 .باته وخدماته الوظيفية والمهنيةتكوينه ألحكامه المهنية وتأديته لواجعند 

األحكـام   إصداريجب أن تؤدي هيئة الرقابة الشرعية دوراً إشرافياً قوياً ومستقالً، مع القدرة الكافية على  -٢

، بما في ذلك إمكانية الوصول المباشر إلـى  الموضوعية حول المسائل المتعلقة بأحكام الشريعة اإلسالمية



 العاملة اإلسالمية المصارف لدى نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية

 ٩/١١  

ويجب أن ال يسـمح ألي شـخص أو مجموعـة     .عند الضرورة المساهمين ومصرف سورية المركزي

 .هيئة الرقابة الشرعية القرارات المتخذة من قبلبالتحكم في 

ون هيئة الرقابة الشرعية وأعضاؤها على ارتباط، بأية صـفة مـا، بـالقرارات اإلداريـة     كيجب أن ال ت -٣

 .وليات تسيير األعمال في المصرفومسؤ

شرعية حماية استقالليته في الظاهر والباطن فال يضع نفسه في مواقف قد يجب على عضو هيئة الرقابة ال -٤

تؤثر على حياده أو قد تدفعه إلى التحيز أو البعد عن العدل أو الوقوع تحـت تـأثير الغيـر ممـا يهـدد      

عضو ن على إموضوعية حكمه المهني، وعليه أال يقدم أي معلومات على غير حقيقتها، وبناء على هذا ف

 :قابة الشرعيةهيئة الر

 .من موضوعية حكمه المهني صعدم قبول أية عطايا أو هبات أو خدمات تقدم له مما قد ينتق  .أ .٤

وجـود عالقـات   : ه مع مصالح المصرف، مثلتجنب ما يضعه في مواقف تتعارض فيها مصالح  .ب .٤

وكلما برزت حاالت تعارض  .عائلية أو شخصية مع المصرف مما قد يهدد موضوعيته واستقالليته

لح ال يمكن تفاديها، يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إعالم المصرف كتابيـاً بـذلك،   مصا

اإلفصاح عن أي حاالت تعارض مصالح تتعلق بأفراد أسرهم أو شركائهم في األعمـال أو  ويجب 

وفي حال وجود هذا التعارض في المصالح يجب علـى أعضـاء    .الشركات التي لهم فيها مصالح

 .لشرعية االمتناع عن المشاركة في القرار أو اإلجراء ذي الصلةهيئة الرقابة ا

كأن يمتلك في المصـرف   ـفي الظاهر أو الباطن   ـعدم وضع نفسه في مواقف تهدد استقالليته    .ج .٤

له مصالح مالية أخرى مع المصرف أو مؤسسات أخرى لها عالقة  ن، أو تكومهمأسهماً ذات تأثير 

 .بالمصرف

ضوعيته في تأدية واجباته المهنية، مثـل تقـديم   أخرى للمصرف تهدد مو عدم تقديم خدمات مهنية  .د .٤

 .مقابل أتعاب معينةالدورات التدريبية 

يجب تمكين هيئة الرقابة الشرعية من الوصول بصورة منفصلة ومستقلة إلى اإلدارة التنفيذية للمصـرف   -٥

 .لسريةفيما يتعلق بكل المعلومات التي تحتاجها، مع التزامها بواجب احترام ا

 :، يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إتباع الخطوات التاليةعند مواجهة أي معوق لالستقاللية -٦

 .توثيق المسألة  -أ -٦

 .مراجعة المسألة من قبل هيئة الرقابة الشرعية  -ب -٦

، يجب على عضـو هيئـة   إذا ظلت المسألة قائمة عقب مراجعتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية  -ج -٦

عني بتلك المسألة تقديم استقالته، كما يجب إخطار الجمعية العمومية للمصرف الرقابة الشرعية الم

 .بذلك -مديرية مفوضية الحكومة  –ومصرف سورية المركزي 

  .يجب لفض النزاع في جميع المستويات المذكورة أعاله، مراعاة القوانين واألنظمة النافذة  -د -٦

االئتمانية المباشرة وغير المباشرة ألي من أعضاء  يجب على المصارف االلتزام التام بعدم منح التسهيالت -٧

 : مهيئة الرقابة الشرعية بصفتهم الشخصية، واألطراف ذوي العالقة بهم وه

أقارب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الطبيعيين حتى الدرجة الرابعة، وأزواجهم وأقربـائهم حتـى     -أ -٧

 . الدرجة الثانية



 العاملة اإلسالمية المصارف لدى نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية

 ١٠/١١  

 .فما فوق من رأس مالها% ٥بة الشرعية بمقدار الشركة التي يساهم فيها عضو هيئة الرقا  -ب -٧

الشركات األم والتابعة والزميلة والشقيقة للشركة التي يسهم فيها عضو هيئـة الرقابـة الشـرعية      -ج -٧

 .فما فوق من رأس مالها% ٥بمقدار 

يجب على المصارف االلتزام أيضاً بعدم منح تسهيالت ألي جهة يكون المستفيد األخيـر منهـا بطريقـة     -٨

 .ة أو غير مباشرة أياً من أولئك األشخاصمباشر

أعاله ) ب -٧أ، -٧( البندينتعامل الكفالة الشخصية التي تقدم من قبل أي من األشخاص المشار إليهم في  -٩

معاملة التسهيالت االئتمانية ويطبق عليها حكماً  ـ  ألي عميلـ لقاء تسهيالت ممنوحة من قبل المصرف  

 .الحظر المشار إليه أعاله

 :اية المهنيةالعن  -ب 

أمام اهللا تعالى، ثم أمام مجتمعه ومهنته ونفسه بأن يؤدي واجباته وخدماتـه   ملتزمعضو هيئة الرقابة الشرعية 

على عضـو هيئـة الرقابـة    يجب  هن، ولكي يتحقق ذلك فإواإلتقانالوظيفية والمهنية بأعلى مستويات الكفاية 

  :الشرعية

نية بإتقان، بما يتوافق مـع أحكـام ومبـادئ الشـريعة     تأدية الواجبات والخدمات الوظيفية والمه -١

 .اإلسالمية والقوانين واألنظمة النافذة

أن يفحص بعناية وتأن قبل قبوله أي تعيين إن كان في وضع يسمح له بأداء ذلك الواجب باعتبار  -٢

 .التزامه وكفاءته

مالية والخبرة المهنية الشرعي في المعامالت الاكتساب مستوى رفيع من التأهيل العلمي والعملي و -٣

والمحافظة على ذلك المستوى من خالل التأهيل والتدريب الجيد، والتنمية المتواصـلة لمعارفـه   

 .الشرعية والمهنية

 .المحافظة على العدل واإلنصاف بين أصحاب المصالح كافة -٤

 .التصرف بطريقة تسمح له بالحفاظ على أمانته ونزاهته -٥

 .أداء الواجبات والمهام بكفاية ويسرالتعاون مع اآلخرين للتمكن من  -٦

تقدير اختالف اآلراء بين مختلف المذاهب الفقهية وتباين الخبرة بـين أعضـاء هيئـة الرقابـة      -٧

  .الشرعية

 :السرية  -ج 

 أن المعلومات التي يحصـلون عليهـا طـوال أداء   من يجب أن يتأكد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية  -١

ت السرية في هذا الصدد المعلومات التي يحصـل عليهـا   واجباتهم تظل سرية، والمقصود بالمعلوما

وغير المتاحة للجمهور وال يسمح باإلعالن عنها، ومن أمثلة المعلومات  أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

 :السرية

 .للجمهور المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة التي يخطط المصرف لتقديمها  .أ .١

 .دارة التنفيذيةإلرات لمجلس إدارة المصرف أو امواضيع مسودات اآلراء والقرا  .ب .١

ة على شكل المسودات أو بشكلها النهائي التي يتم تحضيرها والمتعلقة بمسائل المذكرات الداخلي  .ج .١

 .قدمت أو سيتم تقديمها إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية



 العاملة اإلسالمية المصارف لدى نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية

 ١١/١١  

التفاوض بشأنها  محتوى أو مداوالت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالمسائل التي تم  .د .١

 .في اجتماعاتهم مع ممثلي المصرف

وجهات نظر من مختلف األطراف خالل المناقشات بشأن مسألة معينـة أمـام هيئـة الرقابـة       .ه .١

 .الشرعية

 . الوثائق التي تم االطالع عليها في معرض ممارسة دور التدقيق الشرعي الخارجي  .و .١

، أو عند انتهـاء مسـألة مـا،    الرقابة الشرعيةهيئة  يةواجبات احترام السرية بانتهاء عضو يال تنته -٢

ويجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية االلتزام بالسرية إال إذا حصلوا علـى تـرخيص رسـمي    

 .بالنسبة لموضوع معين وصريح من المصرف يعفيهم من هذا الواجب

 :التناسق  - د 

ت يتعلق بالحكم المهنـي الـذي يقدمـه    إن تفسير أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها اعتماداً على فقه المعامال

في اآلراء التي يقدمونها لدى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ومع ذلك فيجب على األعضاء أن يكونوا متناسقين 

للمصرف، وفي هذا الصدد يتعلق التناسق باالستقاللية والموضوعية والعناية  خدمتهم في هيئة الرقابة الشرعية

  .وهو أيضاً من مسائل أخالقيات المهنة المهنية كما ورد آنفاً،

 :التدريب والتأهيل  -ه 

هيئة الرقابة الشرعية إلى التحسين المستمر لقدراته الشخصية والمهنية، خاصة  يجب أن يسعى عضو .١

 .تلك المتعلقة بالمعارف الشرعية، وعلى وجه التحديد فقه المعامالت

على مزيد من التدريب خاصـة فيمـا    هيئة الرقابة الشرعية من وقت آلخر أن يحصل أعضاءيجب  .٢

لمصرف سـورية  ويمكن ، والمخاطر التجارية المتغيرة، الجديدة ذات الصلة، والنظم القوانينبيتعلق 

حسـب الحاجـة حتـى    هيئة الرقابة الشرعية التدريب ألعضاء برامج من  اًأنواع هيئيأن  المركزي

 .يكونوا مزودين بالمعارف الخاصة بالصناعة

 :الجزاءات  -و 

هيئـة الرقابـة    للتطبيق على أعضاءالمصرف قابلة  أعدهاب أن تكون قواعد السلوك المهني التي يج .١

   .العضويةوالتي يجب أن تشمل سلطة إنهاء الشرعية من خالل تنفيذ العقوبات، 

يجب على المصرف إنشاء آلية التخاذ إجراءات المحاسبة أو اإلجراءات اإلدارية ضد هيئة الرقابـة   .٢

بصورة مناسبة،  واتخاذ اإلجراءات الالزمةحد أعضائها، كي تضمن تحملهم للمسؤولية الشرعية أو أ

حال تسريب أحد أعضائها معلومات سرية أو معلومات حساسة إلـى السـوق أو كشـفها    في  السيما

ألطراف غير مصرح لهم، وعدم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص قبل الحصول على موافقة مصرف 

 .سورية المركزي

  الجودة النوعية: سسادب الالبا

 من وجودللتأكد  ،تطبيق سياسات وإجراءات كافية للجودة النوعيةاعتماد وهيئة الرقابة الشرعية يجب على  -١

 .هذا النظاممتطلبات ل وذلك وفقاً ،الهيئةتوثيق كاف وكفء يعكس التنفيذ الفعلي الختصاصات وصالحيات 

وقت الكافي للقيام بمهام الفتوى والتدقيق الشرعي على يجب على عضو هيئة الرقابة الشرعية تخصيص ال -٢

  .الوجه األكمل


