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 یمالز شرعی ظارتن ای شور  با تأکید رب نقش شورای فقهی رد بازار سرماهی اسالمی
مجتبی کاوند
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 چکیده

 بهست که اشورای نظارت فقهی  ،ای در کشورهای مختلفهای مالی، بانکی و بیمهفعالیت یعتطباق با شرعضروری برای اطمینان از انارکان یکی از 

 ص بازار پول و بیمه وطور خاص، دو شورای نظارت شرعی مرکزی وجود دارد که یکی مخت. در کشور مالزی بهشودتشکیل میهای متفاوتی مدل

 وجود دارد. عنوان مکمل شوراهای فقهی در سطح نهادهای مالی اسالمیقهی نیز بههای فبازار سرمایه است. کمیته ۀدیگری ویژ

گزارش  ارائه به منظور1993مالزی مصوب  )SCA(2قانون کمیسیون اوراق بهادارکمیسیون اوراق بهادار مالزی، یک نهاد قانونی است که بر اساس 

توسعة بازار سرمایه در مالزی محسوب  گذاری ووعة کامالً تنظیمی برای مقرراتاین نهاد یک مجم .داری تأسیس شده استمستقیم به وزیر خزانه

 های پایاپای، و نظارت مستمرها، اتاقهای نهادهای بازار شامل بورسگذاری و نظارت بر فعالیتول مقرراتطور مستقیم مسئ. این کمیسیون بهشودمی

این  .است 1993مصوب  )FIA( 4و قانون صنعت قراردادهای آتی 1983مصوب  )SIA (3ادارهای صادره بر اساس قانون صنعت اوراق بهروی مجوز بر

قرار داده است. این برنامه در برنامة کالن مد نظر عنوان برنامة اصلی خود منظور توسعة بازار سرمایه ملی، توسعة بازار سرمایة اسالمی را بهکمیسیون به

عنوان مرکز آغاز گردیده، گنجانده شده است. یکی از اهداف اصلی مطرح شده در این برنامه تبدیل مالزی به 2001فوریه  22بازار سرمایه مالزی که از 

 المللی است. کمیسیون اوراق بهادار مالزی برای دستیابی به این هدف، دو رویکرد زیر را مد نظر قرار داده است:بازار سرمایه اسالمی بین

 حقیق، بحث و تبادل نظر؛ وهای ضروری برای تایجاد زیرساخت -1

 انجام تالش ویژه برای توسعه و تقویت بازار سرمایة اسالمی در مالزی. -2

های مهمی اهد کرد. این کمیسیون گامتبدیل خو دوگانه سیستمهای بیمه و بانکداری به استفاده از این رویکردها، سیستم بازار سرمایه را مانند بخش

 یاز جهت توسعة بازار سرمایه اسالمی انجام داده است که عبارتند از:های مورد نبرای استقرار زیرساخت

 د بازار سرمایة اسالمی معروف است؛که به واح )ICMD( 5تأسیس دپارتمان بازار سرمایه اسالمی -1

 ؛)IISG( 6تأسیس گروه مطالعاتی ابزارهای مالی اسالمی -2

 .تأسیس شورای مشورتی فقهی -3

 یون اوراق بهادار مالزیهای آن در کشورهای مختلف به شورای مشورتی فقهی کمیسهای شرعی و مدلمیتهزارش پس از معرفی انواع کدر این گ

 طور خاص پرداخته شده است.به

های مختلف ارائه نظارت شرعی، شورای نظارت شرعی، شورای نظارت شرعی کمیسیون های شرعی، مدل: نظارت شرعی، انواع کمیتهکلیدی کلمات

 مالزی اوراق بهادار

                                                                 

 مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی -کارشناس گروه بازارها و ابزارهای مالی 1
2 The Securities Commission Act  
3 Securities Industry Act  
4 Futures Industry Act  
5 The Islamic Capital Market Department  
6 The Islamic Instrument Study Group  
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 قدمهم
که به  ورد مسائلینیاز است تا در م معتبری مورد رکن، های بازار سرمایه و ابزارهای متنوع پیشنهادیبا توجه به پیچیدگیامروزه، 

 رکن که اینت آن اس امر اینپیش نیاز ضروری د. دهه ئتعریف و ارارهنمودهایی لحاظ شرع اسالم مجاز است یا مجاز نیست، 

 اید.ا ایفا نمرهای خود و مؤثر فعالیت کرده و کارکرد آبه طور کار بتواندفی را داشته باشد تا سیستم های کازیرساخت

کمیسیون اوراق بهادار اختیار داده شده تا در  2گذاری بازاردر بخش توسعه و سیاست 1در این راستا، به واحد بازار سرمایه اسالمی

 را توسعه دهد. ها، پژوهش نموده و آنوجود داردمایه اسالمی در مالزی بازار سر درهایی که فعالیتمورد محصوالت و 

 های شرعیانواع کمیته

عی سه نوع کمیته شر ای از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. به طور کلیهای شرعی به طور قابل مالحظهنقش کمیته

 وجود دارد که عبارتند از:

 )ISBs(3المللیهای شرعی بینکمیته -1

بانک توسعة  و )AAOIFI( 4سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمیهای شرعی توان به کمیتهمیمثال برای 

کمیته شرعی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی، انتشار  . نقش اصلیاشاره نمود )IDB( 5اسالمی

های شرعی بانک توسعة اسالمی نیز در اسالمی است. کمیتههای صنعت مالی استانداردهای شرعی به منظور هنجارسازی رویه

ها این نقش را از طریق ارائة نظرات شرعی و ارتباط کاری نزدیک با سایر کنند. این کمیتهجایگاه مشاور ایفای نقش می

 دهند.به منظور توسعة استانداردها انجام می )IFSB( 6المللی نظیر کمیتة ثبات مالی اسالمیمؤسسات بین

 )NSBs( 7های شرعی ملیکمیته -2

ی ته شرعی ملین مورد، کمیاکمیته شرعی کشورهای مالزی، پاکستان، سودان و اندونزی اشاره نمود. در توان بهبرای مثال می

 گذاری و چارچوب نظارت شرعی دارد.روی سیاستبر یک حاکمیت کلی 

  )SSBs(8های شرعی نهادیکمیته -3

های اسالمی بانک کنند.یمو در سطح نهادی فعالیت  شوندهای نظارت شرعی شناخته میان کمیتهعنوها معموالً به این کمیته

سالمی نظیر مالزی اها و نهادهای مالی اسالمی کشورهای فعال در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و یا بانک

 ی می باشند.یهادارای چنین کمیته

                                                                 
1 The Islamic Capital Market Unit 
2 Market Policy and Development Division  
3 International Shariah Boards  
4 Acounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution  
5 Islamic Development Bank  
6 Internationa Financial Stability Board  
7 National Shariah Boards  
8 Institutional Shariah Boards  
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 عیهای مختلف ارائه خدمات نظارت شرمدل

 بندی نمود:توان در پنج دسته به شرح ذیل طبقههای ارائه خدمات نظارت شرعی را میطور کلی مدلبه

 هاهای نظارت شرعی مختلف در سطح بانکشورای نظارت شرعی مرکزی و کمیته -1

زی دو شورای نظارت شور مالان مثال در کعنوگیرد. بهاین مدل در کشورهای مالزی، پاکستان و سودان مورد استفاده قرار می

ای و یک شور گارای مالزینظارت شرعی در بانک طور مجزا وجود دارد. یک شورای نشرعی مرکزی برای بازار پول و سرمایه به

 های شرعی وجود دارند.کمیته نظارت شرعی نیز در کمیسیون اوراق بهادار مالزی وجود دارد. البته در سطح نهادهای مالی نیز

 این شورای نظارت شرعی مرکزی در کشورهای مختلف را بیان کرده است:جدول ذیل وضعیت 

 زی در کشورهای مختلفکمیته نظارت شرعی مرک -1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 World Bank منبع:         

 هاهای نظارت شرعی در سطح بانککمیته -2

های ترین بانکز بزرگدر سطح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مانند بحرین وجود دارد. برخی ا بیشتراین مدل 

 شرح ذیل تند بهی کمیته نظارت شرعی مستقل هساسالمی متعلق به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که دارا

 باشند:می

آن به عهدۀ دکتر حسین حامد حسن  ئیساعضای کمیته نظارت شرعی این بانک پنج نفر است و ر :4الف. بانک اسالمی دبی

 .است

خونیام مد ابن اعضای کمیته نظارت شرعی این بانک متشکل از پنج عضو که رئیس آن شیخ عبداهلل ابن مح :5ب. بانک الراجی

 و نائب رئیس آن دکتر یوسف ابن محمد الغفیس است.

                                                                 
1 Centralized SSB  
2 High Shariah Authority 
3 Fatwa Board 
4 Dubai Islamic Bank (DIB) 
5 Al Rajhi Bank 

 3یا کمیته فتوا 2یا مقام شرعی عالی 1کمیته نظارت شرعی متمرکز کشور

 ندارد اردن

 دارد مالزی

 دارد سودان

 ندارد بحرین

 دارد کویت

 دارد پاکستان

 دارد امارات

 دارد اندونزی
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: اعضای کمیته نظارت شرعی این مؤسسه نیز پنج نفر بوده و رئیس آن دکتر سید محمد السعید 1مؤسسه مالی کویت ج.

 عبدالرزاق الطبطائی است.

بوده و رئیس آن شیخ محمد تقی العثمانی  ک شامل پنج نفرـرعی این بانـاعضای کمیته نظارت ش :2د. بانک اسالمی ابوظبی

 است.

الذکر سه نفر بوده و رئیس آن شیخ ولید ابن اعضای کمیته نظارت شرعی این بانک برخالف موارد فوق :3بانک اسالمی قطر ه.

 هادی است.

 دهد:ان مینش را در کشورهای مختلف و کمیته نظارت شرعی مرکزی جدول زیر وضعیت نظارت شرعی در سطح شرکتی

 

 هادهای نظارت شرعی شرکتی در کشورهای مختلفن -2جدول 

دپارتمان تکافل و  کشور

 بانکداری اسالمی مجزا

کمیته نظارت شرعی متمرکز 

 شریعت عالیکمیته یا 

بندی مؤسسه رتبه

 اسالمی

دپارتمان بازار سرمایه 

 اسالمی مجزا

 بحرین
دارد، ادارۀ نظارت نهادهای 

 مالی اسالمی

بازار مالی اسالمی  ندارد، ولی

المللی در حال ارتقای بین

و همگرا کردن تفاسیر  استاندادها

 شرعی است.

ندارد، ولی مؤسسات 

بندی اسالمی رتبه

المللی در بحرین بین

 کنند.فعالیت می

 ندارد

 دارد، ادارۀ بانکداری شرعی اندونزی

دارد، کمیته شرعی ملی برای 

انتشار فتاوای مرتبط با 

ها دمات و عملیاتمحصوالت، خ

 در سطح اندونزی را اختیار دارد.

 ندارد ندارد

 ندارد ندارد ندارد ندارد اردن

 ندارد کویت

کمیته شرعی در وزارت امور 

 اسالمی و اوقاف، مقام نهایی برای

اظهار نظر پیرامون منازعات 

شرعی است. نظر این کمیته 

زمانی که اختالف میان اعضای 

د، کمیته نظارت شرعی باش

 آور است.الزام

 ندارد ندارد

 مالزی
گذاری دارد، دپارتمان مقررات

 تکافل و بانکداری اسالمی

دارد، شورای فقهی به بانک 

مرکزی در زمینة موضوعات 

در دهد و شرعی مشاوره می

اختالفات مربوط به تفاسیر 

شرعی، داور نهایی است. 

 کرهنمودها یا دستورات توسط بان

بندی دارد، شرکت رتبه

ار دپارتمان باز-مالزی 

 سرمایه اسالمی.

 -دارد، کمیسیون اوراق بهادار مالزی

دپارتمان بازار سرمایه اسالمی. 

همچنین کمیسیون اوراق بهادار خود 

 نظارت شرعی دارد.کمیته 

                                                                 
1 Kuwait Finance House (KFH) 
2 Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) 
3 Qatar Islamic Bank (QIB) 
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اورۀ شورای نگارای مالزی با مش

شود. این فقهی منتشر می

های ارائه ا برای بانکهدستور

آور دهندۀ خدمات اسالمی الزام

 است.

 سودان

نامشخص، کل نظام 

گذاری مالی، اسالمی مقررات

 است.

دارد، کمیته عالی نظارت شرعی 

ول فتاوا، نمونه قراردادها، مسئ

اختالفات، مشاورۀ مربوط به 

های حقوقی اسالمی، جنبه

ها و آموزش، تحقیق، سخنرانی

 سمینارها است.

 ندارد
گذاری نامشخص، کل نظام مقررات

 لی، اسالمی است.ما

 پاکستان
دارد، دپارتمان بانکداری 

 اسالمی

 دارد، کمیته شرعی بانک ایالتی به

های مرکزی در مورد بانک

دهد. موضوعات شرعی مشاوره می

همچنین، نمونه قراردادهای مالی 

اسالمی مجاز را برای اطمینان از 

های انطباق آن با حداقل

استاندادهای شرعی تنظیم و ارائه 

 دهد.می

 ندارد

 ندارد، اما چندین دپارتمان پرتفوی

مالی اسالمی را با هم به اشتراک 

 گذارند.می

 ندارد امارات

دارد، مقام عالی شرعی که در 

وزارت امور اسالمی و دادگستری 

د استقرار دارد، داور نهایی در مور

موضوعات شرعی است. همچنین، 

این مقام نظارت شرعی را نیز بر 

 عهده دارد.

 ندارد ندارد

 Official Country Websites and Central Bank Annual Reports; World Bank منبع:

 سپاری خدمات نظارت شرعیبرون -3

که برخی ارند در صورتید که نظام مالی متعارفدلیل آندر کشورهای اروپایی کاربرد دارد. این کشورها به بیشتراین مدل 

سپاری نالی اسالمی برومباشند، بخش نظارت شرعی آن را به خبرگان  ت مالی اسالمی داشتهنهادهای مالی قصد ارائه خدما

 شورهای انگلیس و لوگزامبورک اشاره نمود.کتوان به کنند. در این زمینه میمی

 کمیته شرعی مرکزی برای کل گروه -4

های مختلف دینگ در رشتهسیا است. این هلهای پیشتاز در عربستان سعودی و غرب آشرکت هلدینگ دلّه البرکه یکی از شرکت

ی برای رعی مرکزمیته شکاز جمله تجارت، خدمات مالی، مستغالت، بهداشت و درمان و غیره فعالیت دارد. این هلدینگ یک 

 های خود دارد.نظارت بر تمامی فعالیت
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 افراد دارای نقش نظارت شرعی -5

نقش  توانند به تنهاییز مینفره برای نظارت شرعی بود ولی افراد نی ای چندمواردی که تاکنون اشاره شد، متشکل از کمیته

 ت شرعی را در برخی موارد به عهده گیرند.رنظا

 1در مالزی نقش شورای مشورتی فقهی

ی ابتدا در ورتی فقهرای مشویژگی اصلی محصوالت بازار سرمایة اسالمی انطباق آن با اصول اسالمی است. در این راستا، شو

 با اهداف ذیل تأسیس شد: 1996سال 

 راق بهادار در مورد موضوعات شرعی؛مشاوره به کمیسیون او -1

 استانداردسازی و ایبرمنظور کمک  ها و معامالت بازار سرمایة اسالمی بهة رهنمودهای شرعی در مورد فعالیتئارا -2

 ؛ها و کاربردهاهنجارسازی عملیات

منابع دیگری چون از که در حالی است 2ر مورد احکام شرعی، قرآن و سنتمنبع و مأخذ اصلی پژوهش د ،از دیدگاه اهل سنت

)اجرت یا  7اجره از قبیلاسالمی مختلف  عقود. نوآوری و تولید محصول بر مبنای 6شوداستفاده مینیز  5و مصالح 4، قیاس3اجماع

 الحسنه و مشارکت است.ه، قرضمضاربه، مرابح، بیع دین، اجاره، استصناع، کارمزد استفاده از نیروی کار و منافع(

 اعضای شورای مشورتی فقهی در مالزی فرآیند انتخاب

این تأسیس شد.  1993 قانون کمیسیون اوراق بهادار مصوب 18شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار بر اساس بخش 

عالیت ف. دامنة گردیدسیس المی است، تأکه فعالیت بازار سرمایه اسالمی منطبق با اصول اسمنظور اطمینان از اینشورا به 

عنوان مرکز هرکردها ب، و کافقهی، مشاوره دادن در زمینة کلیة موضوعات مرتبط با توسعة جامع بازار سرمایة اسالمی یشورا

می و های اسالیا فق مرجع موضوعات مرتبط با بازار سرمایة اسالمی است. اعضای شورای مشورتی فقهی شامل دانشمندان

 صان مالی اسالمی است.متخص

شود. اوراق تأیید های آوریل و اکتبر به روزرسانی میفهرست اوراق بهادار تأیید شده توسط شورای مشورتی فقهی ساالنه در ماه

ها و حقوق مشترک هستند. این بدان معنی است که وارانت 8و انتقالها و حقوق مشترک قابل نقلشده شامل سهام عادی، وارانت

. از اندبندی شدهعنوان اوراق بهادار مورد تأیید طبقهبه که سهام پایة منطبق با شرع دارند، از نظر شرعی وانتقال نیزقلقابل ن

که بر مبنای اصول شرعی منتشر شده باشند، فقط در صورتی  9ه یا سهام وام سرمایهسوی دیگر، اوراق قرضه و سهام قرض

 .شوندمحسوب میمنطبق با شرع 

                                                                 
1 The Shariah Advisory Council (SAC) 
2 Sunnah 
3 Ijma  
4 Qiyas 
5 Maslahah 

 (، اجماع و عقل هستند.السالمعلیهمام شرعی قرآن، سنت )قول و فعل معصومین از دیدگاه شیعه منابع استخراج احک 6

7 Ujrah 
8 Transferable Subscription Rights 
9 Loan Stocks and Bonds 
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 ن بازار سرمایة اسالمیدپارتما

بازار موسوم  ةگذاری و توسعستدر راستای توسعة بازار سرمایة اسالمی، کمیسیون اوراق بهادار مالزی دپارتمانی ذیل بخش سیا

ها و توسعة محصوالت ژوهشهای این دپارتمان شامل راهبری پولیتئمس .به دپارتمان بازار سرمایة اسالمی تأسیس کرده است

های پذیرفته شده در رکتشهای سهام، اوراق بدهی و مشتقات و همچنین، تحلیل اوراق بهادار یة اسالمی در بخشبازار سرما

دارند،  الی مدرنمالت و بورس است. این دپارتمان کارمندان تمام وقتی را که تحصیالت فقهی به ویژه در رشتة فقه معام

نیل به اهداف تعیین شده،  رمنظوبه ،دو رشته، در ایجاد گروه کاری تواناکند. ترکیب نیروی انسانی متخصص از این استخدام می

 شود.ه میئمنظور تأیید آنان اراهای پژوهشی این دپارتمان، برای شورای مشورتی فقهی بهیافته ،اساسی است. در نهایت یشرط

 گروه مطالعاتی ابزارهای اسالمی

ز ه متشکل اوعضای این گرمطالعاتی مالی اسالمی را تأسیس کرده است. اگروه  1994کمیسیون اوراق بهادار مالزی در سال 

ی در ه بازار سرمایة اسالمها است. این گروه در زمینة موضوعات مربوط بشرکت معروف و دارای وجهةمشاوران فقهی و افراد 

 د.کنسازی میمالزی بحث و تبادل نظر کرده و تصمیم

 ابزارهای اسالمی پس از توسعه آن( مطالعاتی)گروه  در مالزی شورای مشورتی فقهی

وه مطالعاتی ابزارهای اسالمی عنوان دبیرخانة گربه. همچنین دهدهای پژوهشی انجام میدپارتمان بازار سرمایة اسالمی فعالیت

ن گروه ة نقش ایعاسالمی، توس کمیسیون اوراق بهادار مالزی معتقد است که برای گروه مطالعاتی ابزارهای .کندنیز فعالیت می

 تقا یافت. تأسیس این شوراتر به نام شورای مشورتی فقهی اربه یک نهاد رسمی 1996می  16مهم است در نتیجه این گروه در 

رفت. گبر عهده  ول اسالمی راداری حمایت شد و شورا نقش اطمینان از انطباق بازار سرمایة اسالمی با اصاز سوی وزیر خزانه

 ی آنکارکردها سالمی، وارمایة سفقهی، مشاوره دادن در زمینة کلیة موضوعات مرتبط با توسعة جامع بازار  یدامنة فعالیت شورا

 عنوان مرکز مرجع موضوعات مرتبط با بازار سرمایة اسالمی است.به

و درستی ابزارهای اعتبار  بررسیدر معرفی ابزارهای بازار سرمایة اسالمی، شورای مشورتی فقهی دو رویکرد دارد. رویکرد اول 

روی ساختار، سازوکار و کاربرد ابزارها بر بازار سرمایه داخلی از دیدگاه شرعی است. این بررسی  رمالی متعارف مورد استفاده د

که این ابزارها مخالف با اصول شرعی نباشند، متمرکز است. رویکرد دوم شامل فرموله کردن و توسعة ابزارهای برای اثبات این

ول انتشار فهرست ابزارهای منطبق با شرع نیز ئد بر اساس اصول شرعی است. همچنین شورای مشورتی فقهی مسمالی جدی

طور مستمر به روزرسانی شود. این فهرست به لیست اوراق بهادار مورد تأیید شرع نیز معروف است. این لیست بهمحسوب می

گذاران کند. این امر برای کمک به سرمایهرا دو بار در سال اعالم میبه روزشده  فهرستشود و کمیسیون اوراق بهادار مالزی می

گذاری منظور شناسایی اوراق بهادار منطبق با شرع بسیار اساسی است و منجر به افزایش اعتماد آنان هنگام سرمایهمسلمان به

عنوان مبنا برای به فهرست. این داردهای مالی غیرشرعی نیز وجود چون نظام مالی در مالزی دوگانه بوده و فعالیت شودمی

با وجود این  گیرد.توسط بورس مالزی آغاز شده است، مورد استفاده قرار می 1999آوریل  17ساخت شاخص شرعی که از 

اگرچه شورای مشورتی  طور کارا و مؤثر پیگیری نمایند.های خود را بهگذاریتوانند عملکرد سرمایهگذاران میسرمایه ،شاخص

کند که کمیسیون اوراق بهادار مشخص می قانون 16کند ولی بخش طور صریح تشکیل این شورا را اعالم نمیی بهفقه
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تواند کند که کمیسیون میهمان قانون مشخص می 18کمیسیون برای انجام وظایف خود اختیار کامل دارد. از این رو، بخش 

تواند هر فردی را که صالحیت د کمک نماید. همچنین کمیسیون میای تشکیل دهد تا به شورا برای انجام وظایف خوکمیته

اعضای شورای مشورتی فقهی هر دو سال یک بار توسط کمیسیون اوراق  عنوان عضو این کمیته منصوب نماید.داشته باشد، به

 شوند.بهادار مالزی انتخاب می

 در کمیته فقهی عضویت
 انتصاب و انتصاب مجدد

ة انتصابات هاد کمیتساس پیشنبر اباید رئیس سازمان، مؤسسه یا نهاد هی در خارج کمیسیون قرار دارد؛ در حالتی که کمیته فق

تر موافقت کتبی نهاد ناظر کسب برای انتصاب و انتصاب مجدد عضو کمیته باید پیش اعضای کمیته شرعی را منصوب نماید.

های فقهی، موافقت ضای کمیتهیش از انتصاب یا انتصاب مجدد اععنوان مثال، در کشور مالزی، نهادهای مالی اسالمی پشود. به

 قابل تمدید است. وساله بوده  2کنند. مدت انتصاب اعضای کمیته بانک نگارا یا کمیسیون اوراق بهادار را اخذ می

عالوه بر  را روریضشرایط یک سری به منظور تأیید انتصاب و انتصاب مجدد اعضای کمیته فقهی، نهاد ناظر ممکن است 

 واهد شد.خمنجر  الزامات نهادهای مالی، وضع نماید. عدم رعایت هر یک از این شرایط، به لغو تأیید مقام ناظر

 کمیته فقهی های درخواسترویه

ام نتصاب پیشنهادی به مقاهای شرعی باید حداقل شش روز قبل از تاریخ درخواست برای انتصاب و انتصاب مجدد اعضای کمیته

 شود.ه میائه شود. این درخواست در فرم مخصوصی که توسط مقام ناظر تهیه شده است، تهیه و ارائناظر ار

 کمیته فقهی شرایط عضویت

عنوان عضو کمیته فقهی تواند بهبنابراین، شرکت، نهاد یا شخصیت حقوقی نمی ؛عضو کمیته فقهی باید شخص حقیقی باشد

ر موارد زم را دجربة الکمیته فقهی باید حداقل شرایط یا دانش، تخصص و ت معرفی و منصوب شود. همچنین، عضو پیشنهادی

 ذیل داشته باشد:

 فقه اسالمی به ویژه فقه ربا؛ یا -1

 معامالت اسالمی یا قانون تجارت )فقه معامالت(. -2

ه فقهی میتدر ک عضویت الزم به ذکر است که داشتن مدرک تحصیلی در موارد فوق به تنهایی کافی نیست و فردی که نامزد

 الذکر داشته باشد.است، باید عالوه بر مدرک تحصیلی، تخصص و تجربة الزم را در موارد فوق

 کمیته فقهی ترکیب

 .داقل دارای سه عضو باشدطور مؤثر است، ترکیب اعضای کمیته فقهی باید حکه کارکرد کمیته فقهی بهبرای اطمینان از این

 کمیته فقهی دبیر

ی، نهادهای مالی اسالمی ملزم به داشتن حداقل یک کارمند که ترجیحاً دانش فقهی نیز داشته باشد، عالوه بر کمیته شرع
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 نماید.عنوان دبیر کمیته فقهی ایفای نقش میهستند. این فرد به

 اعضای کمیته فقهی سلب صالحیت

ا دارد که هر راین حق  ناظر ند. نهادکه شهرت، شخصیت و صداقت قابل قبولی داشته باش اعضای کمیته فقهی باید افرادی باشند

تواند به دلیل هر یک از موارد طور خاص، هر عضو میعضوی را که الزامات و شرایط الزم را نداشته باشد، رد صالحیت نماید. به

 سلب صالحیت شود: یر که مربوط به حاکمیت شرکتی است،ز

 د شود؛نوان عضو کمیته فقهی تردید ایجاعای عمل نماید که در حفظ جایگاه وی بهگونهعضو کمیته به -1

 اشته باشد؛در طول یک سال بدون علت موجه حضور ند اریزی شده ردرصد جلسات برنامه 75عضو کمیته فقهی  -2

 عضو کمیته فقهی ورشکست شود یا طبق قانون برای وی از دادگاه تقاضای ورشکستگی شود؛ -3

 شناخته شود؛ی مهمی، گناهکار یعضو کمیته فقهی به دلیل جرم جنا -4

و  تحت نظر ین جهتابرای عضو کمیته فقهی دستور بازداشت، نظارت، محدودیت در سکونت یا تبعید صادر شده و از  -5

 محدودیت باشد.

قام ناظر یا تأیید م لیل عدمای کمیته فقهی فاقد صالحیت است، یا ادامه عضویت وی به داعض هر یک ازچنانچه معلوم شود که 

 هد.ایان دمشکل مواجه است، نهاد مالی اسالمی باید به ادامه عضویت وی در کمیته پ مفاد دستورالعمل با

 اعضای کمیته فقهی عضویت پایاناستعفا یا 
 آن به اطالع مقام ناظر برساند. روز از تاریخ وقوع 14نهاد مالی اسالمی باید استعفا یا پایان عضویت عضو کمیته را ظرف مدت 

 ود.شاتمة همکاری عضو با نهاد مالی اسالمی قید و به مقام ناظر ارائه در این صورت باید دالیل خ

 های اعضای شورای مشورتی فقهیمحدودیت

های شرعی که در نهادهای مالی نهادهای مالی اسالمی اجازه ندارند، هیچ یک از اعضای شورای مشورتی فقهی را در کمیته

 شوند، استفاده نمایند.اسالمی تشکیل می

جود دارد، نهادهای مالی ومالی  حوزۀای که در این ل محرمانهئاد منافع و به دلیل مساـری از تضـه منظور جلوگیهمچنین ب

د استفاده ورـم ،ندلیت دارت مشابهی فعاـی که در صنعـدر صورترا ی نهاد دیگر ـاسالمی نباید هیچ یک از اعضای کمیتة شرع

 قرار دهند.

توانند از یک فرد شوند میارت مییمه نظمی که تحت مقام ناظر بازار پول، بازار سرمایه یا بازار ب، نهادهای مالی اسالدر این راستا

 عنوان عضو کمیته فقهی استفاده نمایند. برای مثال:به

 ؛ده استشت بانکداری اسالمی منصوب فرد الف به عنوان عضو کمیته فقهی یک نهاد مالی اسالمی در صنع .1

 می(بیمه اسالتکافل ) به عنوان عضو کمیته فقهی یک نهاد مالی اسالمی در صنعتط است تا هنوز واجد شرایفرد الف  .2

 د؛ومنصوب ش

های د شرایط است تا عضو کمیته فقهی یک نهاد در سایر صنایع مانند مدیریت صندوقـفرد الف همچنین واج .3
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 .گذاری باشدسرمایه

 های کمیته فقهییتلوظایف و مسئو

شود، مشارکت اعالم می اعضای کمیته فقهی در سنجش و ارزیابی موضوعات شرعی که پیشاپیش به آنانرود تمامی انتظار می

 ت:های مهم کمیته شرعی به صورت ذیل اسنموده و خود را فعاالنه درگیر نمایند. وظایف و مسئولیت

 آن های تجاریها و عملیاتد مسائل شرعی فعالیترمشاوره به اعضای هیئت مدیره شرکت در مو -1

ری نهاد لیات تجاکه عم ل شرعی مشاوره دهد تا اطمینان حاصل شودئکمیته شرعی باید به اعضای هیئت مدیره در مورد مسا

 مالی اسالمی در همة اوقات با اصول شرعی منطبق است.

 های انطباق با شریعتتأیید دستورالعمل -2

نه یک تقاضا یا د که چگوشخص شو. در این دستورالعمل باید منهاد مالی اسالمی باید دستورالعمل انطباق با شریعت داشته باشد

ضوع گیری برای هر موصمیمتگردد و ادارۀ جلسات کمیته فقهی و چگونگی انطباق و درخواست مشاوره به کمیته فقهی ارائه می

 . دستورالعمل باید به تأیید کمیته فقهی برسد.استچگونه 

 تأیید و اعتبارسنجی مستندات مربوطه -3

ا تأیید روارد ذیل ه فقهی باید مکه نهادهای مالی اسالمی در همة ابعاد با اصول شرعی منطبق هستند، کمیتی اطمینان از اینبرا

 نماید:

 ت؛ وورد استفاده برای اجرای معامالمنامه یا سایر مستندات قانونی الف. شرایط و ضوابط موجود در فرم تقاضانامه، قرارداد، توافق

ر معرفی محصول استفاده منظو ه بهکابی، بروشورها و توضیحات مربوط به فروش ـهای بازاریمحصول، آگهیب. دستورالعمل 

 شود.می

 رعی برای مشاوره بر اساس درخواستکمک به طرفین مربوطه در موضوعات ش -4

د ت در مورری مشوطرفین مربوطه در نهادهای مالی اسالمی مانند مشاور حقوقی، حسابرس یا مشاور، ممکن است در پ

طور نطباق با اصول شریعت بهارود تا به آنان کمک نماید تا موضوعات شرعی از کمیته فقهی باشند. از کمیته فقهی انتظار می

 کامل اجرا شود.

 مشاوره در موضوعاتی که باید به شورای مشورتی فقهی ارجاع داده شود -5

حل به راه شرعی که وضوعاتمدن به شورای مشورتی فقهی در مورد کمیته فقهی باید به نهادهای مالی اسالمی برای مشاوره دا

 نرسیده یا توسط شورای مشورتی فقهی تأیید نشده است، کمک نماید.

 ارائة نظرات شرعی مکتوب -6

عی باید نظرات شرعی طور خاص، کمیته شرشود. بهکمیته فقهی ملزم به ثبت هرگونه نظر یا پیشنهادی است که ارائه می

 در شرایط زیر آماده نماید:مکتوب را 
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 الف. نهاد مالی اسالمی برای مشاوره قصد ارجاع نظرات خود به شورای مشورتی فقهی را دارد؛

منظور کند تا رهنمودهای الزم را بههای خود برای تأیید محصول جدید را نزد مقام ناظر ثبت میب. نهاد مالی اسالمی درخواست

 یافت کند.تأیید آن محصول از مقام ناظر در

 عطف به توصیه ارائه شدهکمک به شورای مشورتی فقهی  -7

های خود را وصیهده و تبرای شورای مشورتی فقهی تبیین نمو را کمیته فقهی باید موضوعات شرعی که در دستور کار دارد

همچنین از  باشد.رتبط معتبر بع مبه آنان ارائه نماید. موضوعات شرعی ارائه شده باید با ادبیات فقهی منا گیریمنظور تصمیمبه

ب . پس از کسمی کمک نمایدرود تا به شورای مشورتی فقهی در مورد موضوعات ارجاعی نهاد مالی اسالکمیته فقهی انتظار می

طور کامل توسط ی بهتی فقهره از شورای مشورتی فقهی، کمیته فقهی باید اطمینان یابد که تمامی تصمیمات شورای مشورومشا

 شود.اسالمی اجرا می نهاد مالی

مالی  خدماتو هیئت  (AAOIFI) دیدگاه سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی

 مشورتی فقهیشورای  در مورد (IFSB) اسالمی

ورد معامالت شرعی مشود که فهم یکسان در امروزه تعداد زیادی کمیته شرعی در سطح جهان وجود دارد و این موجب می

: می مشارکت دارندالی اسالسازی ملی، وجود نداشته باشد. دو سازمان غیردولتی وجود دارند که عمدتاً در استانداردبازارهای ما

باشد و نیز هیئت خدمات که مقر آن در کشور بحرین می (AAOIFI) سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی

بزرگ  سازمان کشور مالزی است. اگر چه هیچ یک از این دوکه مقر آن در شهر کوآالالمپور (IFSB) مالی اسالمی

گیری در صمیمهمی در تمب نقش صراحتاً قوانین یکی از چهار مذهب اهل تسنن را نپذیرفته است، اما این مذاه ،استانداردسازی

 مورد انطباق با شرع بودن محصوالت مالی دارند. 

انونی متعهد به پیروی از قهای اسالمی ممکن است به لحاظ اند که بانکدهها تعداد زیادی استاندارد تصویب نمواین سازمان

برخی آور هستند. ن نرم یا غیرالزامشود. بنابراین، این استانداردها معموالً قانوها اجرا میها نشوند ولی معموالً توسط بانکآن

حرین به برخی از الزی و بمرت در رای مثال، قانون نظای که نظام مالی دوگانه دارند، وجود دارد. باستثنائات در مورد کشورهای

 .های اسالمی ملزم به تبعیت از این اصول هستندها ارجاع داده و بانکاستانداردهای این سازمان

کرد کمیته شرعی، نظارت عبارت دیگر، کارکارکرد کمیته شرعی، صدور تأییدیه شرعی برای محصوالت مالی است. به نتریمهم

ا متخصص مسائل سه خبره یطور معمول، اعضای کمیته شرعی شریعت است. به احکامانطباق محصوالت مالی با بر روی 

میته تحلیل و بررسی، ک کنند. فرآیند بررسی اغلب خیلی غیرشفاف است. پس ازشرعی هستند که محصوالت مالی را بررسی می

دار کند. الزام فتوا برای مسلمانان دینینماید، منتشر مرا تأیید یا رد مینظارت شرعی فتوا یا نظر قانونی خود را که انطباق با شرع 

یسی ترجمه ان انگلبزقل به ی که معموالً مکتوب هستند یا حدایبه قدرت متخصص یا خبرۀ قانونی مربوطه بستگی دارد. فتاوا

رو، دالیل و مباحثات معموالً در فتوا د. از اینناند، اغلب در اینترنت منتشر شده و برای عموم قابلیت دسترسی بیشتری دارشده

 شود. در نتیجه، کمیته شرعی ملزم به تجزیه و تحلیل بیشتری است.منتشر نمی

تری دارد. کارکرد نظارت از نام آن های اسالمی اهمیت ویژهنظارت توأم است و این مسئله در مورد بانک دکارکرد تأیید با کارکر

 دوکار را رصکسب هایهای اسالمی، این کمیته کلیة ساختاردر مورد بانککامالً مشخص است. یعنی کمیته نظارت شرعی 
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دهای سازمان حسابداری و حسابرسی راسالمی منطبق است. در این راستا، استاندا احکامتا اطمینان یابد که با اصول  کندمی

قش مهمی دارد. برای مثال، یک بانک اسالمی اجازۀ نهادهای مالی اسالمی و برخی اصول شرعی هیئت خدمات مالی اسالمی، ن

ها شامل تولیدکنندگان گوشت خوک و الکل یا ی با اهداف تجاری غیرقانونی را ندارد. این شرکتیهاگذاری در شرکتسرمایه

د و این وکار را ندار.کمیته نظارت شرعی وظیفة رصد مدیریت نقدینگی یا سودآوری کسبهستندمنشرکنندگان مجالت مستهجن 

 دارد. رهیئت مدیره بانک قرا ابر عهدۀ کمیته نظارت قانونی ی هوظیف

عة ازار، توسول جدید به بزیرا مدیریت اغلب پیش از معرفی محص ؛های شرعی معموالً مشاوره دادن استسومین کارکرد کمیته

کند. کارکرد ورت میکمیته شرعی مشگذاری جدید با های جدید یا توسعة سیاست سرمایهقمحصول مالی جدید، تأسیس صندو

ت مالی یئت خدماهنظور، ممشاوره ممکن است با کارکردهای تأیید یا نظارت کمیته نظارت شرعی در تعارض باشد. برای این 

ا یفه دارد تارتمان وظود. این دپتأسیس ش نیز دپارتمان انطباق داخلیعالوه بر کمیته شرعی، طور ویژه توصیه کرده تا اسالمی به

ی به مشاوران داخلی خود هستند. ها صرفاً متکگاهی اوقات بانکاالت روزانة مربوط به انطباق با اصول اسالمی را پاسخ دهد. ؤس

فاوت تبنابراین  ؛ی دارندین اسالمد قوانآشنایی خوبی در مور ، معموالً باشند مالی یشینةاما حتی اگر این مشاوران، اغلب افرادی با پ

از این توانند فتوا منتشر کنند. ی، متخصص یا خبرۀ قانونی نیستند بنابراین نمید. مشاوران داخلاردوجود شرعی زیادی با شورای 

 های شرعی و مشاوران داخلی با یکدیگر همکاری دارند. در عمل، کمیتهرو 

شرعی برای نهاد مالی  ۀسه مدل برای یکپارچه کردن مشاور های شرعی،به منظور انجام وظایف سه گانة فوق از سوی کمیته

 وجود دارد:

ن شرعی رگابعموالً خمن یکپارچگی خبرگان شرعی با مدیریت یا هیئت مدیره را مطرح کرد. اتواول میلحاظ نظری، به -1

مند به دریافت مشاوره و قهتمایل به کار تمام وقت برای فقط یک نهاد مالی اسالمی را ندارند. همچنین نهادهای مالی عال

. دارندن ره دائمییئت مدیهاز خبره شرعی هستند اما تمایل به حضور وی به صورت عضو  ی و پاره وقتبه صورت موردتأییدیه 

ضویت در هیئت مدیره نهاد های الزم برای عاگرچه برخی خبرگان شرعی، دارای پیشینة مالی نیز هستند ولی معموالً صالحیت

 مالی را ندارند.

ای در کنار هیئت مدیره داگانهجکامالً متعارف است که خود را در هیئت  اسالمی برگان مالیبه همین دلیل، این امر برای خ -2

های مالی برای نهاد سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمیحاکمیت دهای ردهند. براساس استانداقرار می

انونی که در فقه مستقل از خبرگان ق (؛ هیئت نظارت شرعی باید یک شخصیت1997مصوب  1اسالمی )استاندارد شماره 

در مجمع ی اسالمی باید (. به عالوه، طبق این اصل هر نهاد مال2بخش  1)استاندارد شماره  ، باشدمعامالت تخصص دارند

 1ه ارد شمار)استاند انتخاب نمایدت شرعی توسط سهامداران رنظایک کمیته عمومی سالیانه خود طبق توصیة هیئت مدیره 

اشد ب انیشاوردنبال م ممکن است به شرعیهیئت نظارت میته نظارت شرعی باید متشکل از حداقل سه عضو باشد. (. ک2بخش 

 (.2بخش  1شماره  )استانداردهستند  غیره، حسابداری و / یا حقوق، اقتصاد، های بازرگانیرشتهکه دارای تخصص در 

ی با نام دپارتمان انطباق با شرع وجود یهایا دپارتمانغیر از کمیته نظارت شرعی خارجی، اغلب مشاوران شرعی داخلی  -3

استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی در مورد حاکمیت مصوب  3دارند. بر اساس استاندارد شماره 

ق دپارتمان/ بخش شرعی داخلی باید از طری نظارت»وجود دارد: الزام ، برای تأسیس نظام انطباق با شرع داخلی 1999سال 

 نظارت(. 2بخش  3شماره  دمستقلی یا بخش دپارتمان حسابرسی داخلی، بسته به اندازۀ نهاد مالی اسالمی انجام شود )استاندار

های نهاد مالی اسالمی های نظارتی نهادهای مالی اسالمی است و تحت سیاستسازمانای از شرعی داخلی، بخش یکپارچه
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 3شرعی داخلی باید به هیئت مدیره پاسخگو باشد )استاندارد شماره  نظارت(. رئیس 3بخش  3رد شماره کند )استاندافعالیت می

 (.7بخش 

 اعضای شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی

اعضای شورای مشورتی  عضو است. اسامی و سَِمت هر یک از 10شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی دارای 

 قهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی به شرخ ذیل است.ف

 

 سمت نام ردیف

 قاضی ارشد اسبق در مالزی الحمید ابن حاجی محمددجناب آقای عب 1

 مشاور حقوق شرعی، دادستانی کل غزالی ابن حاجی عبدالرحمانجناب شیخ  2

 رئیس گروه، مشاوران امانیه جناب آقای دکتر محمد داد بکار 3

 Amanahهای منطبق با شرع رئیس، کمیته شرعی صندوق قای دکتر عبدالحلیم ابن اسماعیلجناب آ 4

Mutual Bhd 

 مدیر پیشین بانک اسالمی برهاد مالزی الدین ابن عبدالرحمانجناب آقای احمد تاج 5

اد جناب آقای دکتر اشرف ابن محمد هاشم )درجه علمی است 6

 دانشگاه(

می المللی مالی اسالی بینمؤسسه تحقیقات شرعمدیرعامل 

 )ایسرا(

المللی اسالمی مؤسسه مالی و بانکداری اسالمی دانشگاه بین دکتر ربیعه عداویه انگکو علی 7

 مالزی

المللی اسالمی مؤسسه مالی و بانکداری اسالمی دانشگاه بین گاه(انشدجناب آقای دکتر ازنان این حسن )درجه علمی دانشیار  8

 مالزی

 یالزرئیس، دانشکده بازرگانی اسالمی، دانشگاه یوتارا م مدی محمد نعیمدکتر اص 9

المللی مالی وهشگر ارشد، مؤسسه تحقیقات شرعی بینژپ دکتر شمسیه محمد 10

 اسالمی )ایسرا(

 شرعی شناسی مورد استفاده در فرآیند تأییدروش

شناسی مناسبی را برای صدور روش ،ر گیرد. این قواعدمورد مالحظه قراقراردادی در فتوا وجود دارد که باید برخی قواعد 

به این سازد. ص میمشخ محصوالت مختلف در مالی و بانکداری اسالمی نسبت بهشریعت را  دیدگاهنشان داده و مصوبات 

برای اطمینان  استاندارد عنوانبهآن را کمیته فقهی  ای کهگونهبه داشتتوجه باید در طول فرآیند ارزیابی محصول شناسی روش

صدور مصوبه و قبل از ه ، یک فرآیند شرعی بسیار جامع است کشناسیاین روش .بپذیرداز رویه مناسب فتوا و صدور مصوبه 

ند صدور مصوبه و بعد از آن شناسی طی فرآیین روشا. کندر پیدا میودر فتوا بروز و ظهاتخاذ تصمیم نهایی در مورد محصول، 

دهند، به صورت هی نشان میته فقـهاد در کمیـاده از اجتـفـاستاسی را در ـشنی که این روشیداردهاـاستان شود.ی مییـاجرا

 ل هستند:ـذی
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 تأیید شرعی محصول در مالی اسالمیقواعد و استانداردهای عمومی حاکم بر 

شود، اعضای کمیته فقهی می که به صدور فتوا یا مصوبه مربوط به مجاز بودن محصول منتهی قبل از شروع استفاده از اجتهاد

 ن قواعد عبارتند از:فهمیده و درک نمایند. ایقواعد زیر را های خود در مسیر صحیح، ییتوسعة توانابه منظور  باید

 وا؛تداشتن روش روشن و مشخص برای ارائة ف .1

 فتوا است؛ وعموردی که محدود به موضی یهاموقعیتصدور فتوا از طریق تطبیق شرایط و پیروی از مسیر آسان  .2

 ؛اجتناب از نظرات فقهی ضعیف .3

 ؛ۀ محتاطانه از مجوزهامعتدل کردن مشکالت از طریق استفاد .4

 های حقوق تأسیس شده و ادبیات اسالمی در قانون اسالمی؛گیری از نظرات دانشکدهبهره .5

 حمایت از اجتهاد جمعی در صدور فتوا؛ .6

 اطمینان از جدیت فتوا؛ .7

 ا؛های مالی فتوج پیامدیفهم نتا .8

 رای ذینفعان نهادهای مالی اسالمی.پیامدهای فتوا بفهم  .9

 فعالیت کمیتة فقهی است.این قواعد مورد اشاره در باال، رهنمودهای حاکم بر فرآیند کلی 

 شناسی و استانداردهای فتوا در مالی اسالمی پیش از صدور فتوا و مصوباتروش

گاه شریعت ط به دیدات مربوپیش از صدور مصوب ،ی استانداردهای دیگربرخعالوه بر قواعد باال که حاکم بر اجتهاد هستند، 

 نسبت به محصول وجود دارد. این استانداردها به شرح ذیل هستند:

 (؛کنندهالؤفهم و درک کامل مورد یا مسئله مطرح شده از سوی مستوفی )س .1

 فهم و ادراک کامل شرایط و وضعیت مستوفی؛ .2

 که توضیحات مستوفی روشن نباشد.درخواست اطالعات بیشتر در صورتی .3

ر مورد اساس مصوبه درستی د کند تا ادراک کاملی از محصول داشته باشد و بر ایناستانداردهای باال به کمیته فقهی کمک می

 شوند.پیش از صدور هرگونه نظری در مورد محصول مشاهده میمحصول ارائه نماید. این استانداردها 

 سالمی در مورد صدور قواعد اسالمیشناسی فتوا در مالی اروش

به موجب آن کمیته فقهـی  و شودمییایشناسی طی فرآیند صدور فتوا یا مصوبه در ارتباط با ارزیابی محصول اجراین روش

 :اردها عبارتند ازین استاندازیر را در طول فرآیند بررسی نظر شریعت در مورد مجاز بودن محصول بپذیرد.  باید استانداردهای

 و منابع ثانوی اسالمی در صدور فتوا؛ ررسی منابع دست اولب .1

 ؛منابع اسالمی حقوقی صحیحاز طریق بررسی صدور فتوا  .2

 پردازش فتاوا مطابق با الزام اجتهاد در فقه اسالمی؛ .3
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 ده است؛مطرح شای است که از سوی مستوفی طور کامل منطبق با مورد و مسئلهکه فتوا بهاطمینان از این .4

 ن نظرات اکثریت فقهای مسلمان؛داد درارمد نظر ق .5

 فقهای مسلمانان؛در نظر گرفتن استدالل اقلیت  .6

 کند؛مد نظر قرار دادن نظرات شرعی متفاوت که مالی اسالمی را تقویت می .7

 د؛که مورد مطرح شده نیاز به بررسی بیشتری داربه تعویق انداختن صدور فتاوا به آینده زمانی .8

 استفاده از عدل و انصاف؛حفظ اعتدال در فتاوا و  .9

 استفاده از مقاصد الشریعه در فتاوا؛ .10

 ارجاع به اصول حقوقی در حمایت از حکم شریعت؛  .11

 توجه ویژه به اهداف شریعت در معامالت تجاری در فتوا؛ .12

 نظارت بر اصول شرعی در مالی اسالمی؛ .13

 دانش کافی مالی اسالمی؛ .14

 لی اسالمی؛وکار، و هنجارهای ماو نبایدهای کسب هاباید، های ویژۀ تجارت در اسالمویژگی در نظر گرفتن .15

 ها در بازار اسالمی؛در نظر گرفتن راه و رسم )عرف( مالی اسالمی و بهترین رویه .16

 ی(؛در نظر گرفتن استانداردهای شرعی در مالی اسالمی )سازمان حسابداری و حسابرسی مالی اسالم .17

 در مالی اسالمی؛ (IFSB)می در نظر گرفتن رهنمودهای هیئت خدمات مالی اسال .18

 ند؛المللی در مالی که با اصول و قواعد اسالمی سازگاردر نظر گرفتن استانداردهای متعارف بین .19

 تحدید فتاوا؛ .20

 حل ارائه نماید؛پیشنهاد و راهشود بلکه باید فتوا به صدور حکم ختم ن .21

 رویه موازی احکام شریعت در صنعت بانکداری مشابه؛تطبیق  .22

 .1فتن اصول ضرورتدر نظر گر .23

ده توسـط کمیتـه فقهـی شـدهد تا از درستی مصوبات صـادر میایمنی را نشاناین استانداردها که در باال اشاره شد، فرآیند 

 اطمینان حاصل شود.

 شناسی ارائة فتاوا در مالی اسالمیروش

این مسئله ن، ؛ بنابرایمحصول مالی است ش و جایگاه شریعت است که تأثیر آن بر روی مجاز بودنزموقعیت کمیته فقهی مؤید ار

 ،اسـتمشـاهده قابـل یـر زشناسی ارائة مصوبه که در استانداردهای این فرآیند با روشای مستندسازی شود. باید به طور شایسته

 باشد:مرتبط می

 بیان مقدمه؛ .1

 مستندات فتوا؛ .2

 شود؛کند، به طور روشن بیان ای که آن را بیان میجلسهفتوا باید در صورت .3

                                                                 

1 The Principles of Al Darurah 
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 ارائة مدارک و شواهد فتوا؛ .4

 ارائة توجیه برای فتوا؛ .5

 که این حکم خدا یا حکم پیامبر وی است؛به این هصدور فتوا بدون اشار .6

 فتوا باید به طور جامع موضوع کلی مطرح شده از سوی مستوفی را پوشش دهد؛ .7

 شفافیت فتوا؛ .8

 بر فتوا؛ مدر نظر گرفتن شرایط حاک .9

 ئة فتوا؛منظور از موضوعات در ارا .10

 .ارجاع به مکاتب حقوقی .11

یی مورد توجه سمی و نهارتأیید  برای مقامات ناظر به منظور استانداردهای باال باید به طور ویژه طی پردازش بعدی محصول

بی جهـت طور مناسه بم ناظر برای تصمیم در مورد محصول توسط کمیته فقهی باید مستند شده و مقا درخواستقرار گیرد. 

ی اسـت کـه ط کمیته فقهبتنی بر مصوبة مستند شده توسمبرای تأیید محصول  ری مقام ناظیتصمیم نها رائه گردد.بایگانی ا

 عناصر اشاره شده در باال است.در بردارندۀ 

 شناسی تقویت فتاوا در مالی اسالمیروش

الی اسـالمی مـد میک محصول صدور مصوبه در مورد شناسی جامع در به منظور داشتن روشباید ی زیر یاستانداردهای نها

یفـا احـت بررسـی تمحصول  دو دیدگاه شریعت در موراستانداردها نقش مهمی در روشن کردن مصوبه نظر قرار گیرد. این 

ت ر و درسـتی تصـمیماگذاران در مورد اعتبـاسرمایه و نیز مقامات ناظر رسمی  ،نشناسی برای سهامدارا. این روشکنندمی

 فقهی اطمینان ایجاد خواهد کرد. این استانداردهای عبارتند از:تخاذ شده توسط کمیته ا

 ؛ارجاع به دلیل )مدارک و شواهد( .1

 ؛نظرات شرعی مختلف با احکام فقه اسالمی برقراری ارتباط میان .2

 ؛با احادیث صادر شدهفتاوای  وفقهی  تحقیق پیوند دادن .3

 عنوان مدارک اضافه؛ها بهارجاع به استدالل .4

 عاد اجتماعی و تجاری در صدور فتوا.در نظر گرفتن اب .5

 .تاسفرآیند تأیید یک محصول شناسی اجرای مد نظر کمیته فقهی در روشی یگام نها ،استانداردهای فوق

 کمیتة فقهی در بازار سرمایة ایران

مالی جدید در  های قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای، زیرساخت1386اوراق بهادار در سال پس از تصویب قانون بازار 

به تصویب هیئت مدیره  1386کمیته تخصصی فقهی در سال دستورالعمل بر این اساس، بازار سرمایه ایران فراهم شد. 

بررسی شرعی ابزارهای و این کمیته در بدو فعالیت خود  .گردیدآغاز  آنفعالیت  سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و

 75حدود جلسه برگزار و  150سال از فعالیت خود بالغ بر  10و تاکنون با گذشت  دادنهادهای جدید را در دستور کار قرار 
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های کمیته تخصصی فقهی و افزایش حجم موضوعات ارجاعی به این کمیته، سازمان با گسترش فعالیت مصوبه داشته است.

ته به عنوان بازوی کمیته فقهی، بروس و اوراق بهادار تصمیم گرفت، کارگروه تخصصی فقهی در قم تشکیل شود تا این کمی

مطرح نماید ها را در کمیته فقهی حلبندی نماید و سپس راهموضوعات ارجاعی به کمیته تخصصی فقهی را بررسی و جمع

کارگروه تخصصی فقهی قم در بهمن  ،گیری در مورد موضوعات شتاب بیشتری به خود گیرد. بر این اساستا روند تصمیم

و به طور معمول جلسات آن  فقیه متجزی آشنا به مسائل بازار سرمایه است 5این کارگروه متشکل از  تشکیل شد. 1390ماه 

منظور به شود.، هر دو هفته یکبار تشکیل میمطرح خواهد شدبا محور موضوعاتی که در آینده در دستور کار کمیته فقهی 

هیئت مدیرۀ سازمان رسیده است. این دستورالعمل  تشکیل کمیتة تخصصی فقهی، دستورالعملی تهیه گردید که به تصویب

 در ذیل ذکر شده است.

 در بازار سرمایة ایران دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته تخصصی فقهی

ت محترم وزیران در خصوص هیئ 8/9/85( قانون بازار اوراق بهادار و همچنین تشکیالت مصوب 7( ماده )13به استناد بند )

 .دصویب رسیتیر به ت مدیره، دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته تخصصی فقهی به شرح زئصصی هیتشکیل کمیته های تخ

 تعاریف -الف 

 :( اصطالحات به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر است1ماده 

است و بعد از این  کیل شده( قانون بازار اوراق بهادار تش5سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی که به موجب ماده ) .1

 .شودنامیده می "سازمان"

 این دستورالعمل تشکیل 4موجب تشکیالت مصوب سازمان و براساس ماده ای است که بهکمیته تخصصی فقهی: کمیته .2

 .شودیمگردد و در این دستورالعمل کمیته نامیده می

 فعالیت موضوع –ب 

ارهای مالی کشور لی در بازهادهای ماننظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و ( مأموریت کمیته عبارت است از بررسی و ارائه 2ماده 

 و ارائه پیشنهادات اصالحی الزم؛

 تشکیالت -ج 

یل ازمان تشکژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سپ مرکزکند و دبیرخانه آن در نظر سازمان فعالیت می ( کمیته زیر3ماده

 .شودمی

ل پیگیری مصوبات انه مسئوکند و دبیرخت دبیرخانه را برعهده دارد زیرنظر رئیس کمیته فعالیت میتبصره: دبیر کمیته که مسئولی

 .باشدکمیته می

 :شوندشرح زیر انتخاب میباشد که به( اعضای کمیته هشت عضو می4ماده 

 ؛ت مدیرهئنظر در مسائل بازار سرمایه به تصویب هی پنج نفر فقیه )مجتهد متجزی( صاحب .1

 ؛متخصص مالی با تعیین رئیس سازمانیک نفر  .2
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 ؛زار سرمایه با تعیین رئیس سازمانیک نفر حقوقدان آشنا با با .3

 ؛زار سرمایه با تعیین رئیس سازمانیک نفر اقتصاددان آشنا با با .4

 کلیه جلسات کمیته به امضاء( این ماده خواهد بود. صورت1گیری در مسائل فقهی با افراد مذکور در بند ): تصمیم1بصره ت

 .رسداعضای حاضر کمیته می

 .ید در جلسات کمیته حضور پیدا کندتواند حسب صالحد: رئیس سازمان می2تبصره 

( ضروری 4ی موضوع ماده )نفر از سایر اعضا 2( و حداقل 1( برای رسمیت جلسه حضور حداقل سه نفر از اعضای بند )5ماده 

( ضروری بوده و در هرحال 4اده )( م1( نفر از اعضای بند )3د حضور حداقل )شواست. در جلساتی که منتهی به اتخاذ تصمیم می

 .است ( الزامی4( ماده )1( نفر از اشخاص موضوع بند )3برای اتخاذ تصمیم در جلسات موافقت حداقل )

 .خواهد بود (4ت مدیره و یکی از پنج فقیه مذکور در ماده )ئ( رئیس کمیته به انتخاب هی6ماده 

س از جدد آنها پباشد. تعویض و جایگزینی اعضاء و یا انتخاب مدت مأموریت هر یک از اعضای کمیته سه سال می( م7ماده 

 .پایان دوره مأموریت بالمانع است

ظرف  شین وی رامیته جان( سازمان موظف است در صورت احراز عدم صالحیت یا فوت و یا استعفای هر یک از اعضای ک8ماده 

 .نصوب خواهد شد( م4جانشین وی برای مدت باقیمانده به همان ترتیب مقرر در ماده ) .مایدپانزده روز معرفی ن

 .شودیس سازمان تعیین میالزحمه اعضای کمیته توسط رئ( حق9ماده 

  اختیارات و وظایف –د 

 :( وظایف و اختیارات کمیته به شرح زیر است10ماده 

 ؛یدگاه فقهیها و بازارهای خارج از بورس از دتفاده در بورسارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای اس .1

 ؛های مناسبحلبررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه .2

 ؛هاسن اجرای آنحمنظور اطمینان از ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به .3

 ؛مدیره سازمان به هیئتطراحی ابزارهای مالی اسالمی برای بازار سرمایه کشور و پیشنهاد آن  .4

 ؛های داخلی و خارجیبه در سایر سازمانها و شوراهای مشاهمکاری با کمیته ر5

 ؛های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسالمیهمکاری در توسعه و گسترش برنامه .6

 ؛های علمی در زمینه مالی اسالمیهمکاری در برگزاری نشست .7

 ؛رمایهبررسی ابعاد فقهی مسائل بازار س .8

 .انجام سایر موارد ارجاعی سازمان در راستای مأموریت کمیته .9

به تصویب رسید و  23/2/1386مدیره سازمان مورخ و سه هیئتتبصره در جلسه پنجاه 3ماده و  11( این دستورالعمل در 11ماده 

 .صالح شدوسومین جلسه هیئت مدیره ادر یکصدوشصت 28/09/88در تاریخ 
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