
المصارف في الشرعية الرقابة
السإلماية

 حماد الكريم عبد حمزة
hamza041@yahoo.com

مااجستير لرسإالة مالخص عن عبارة البحث (هذا
الجاماعة – الشريعة كلية – وأصوله الفقه في

)2004 الردنية

عن بتميزه إل تتم ل السإلمية وشخصيته المصرف هوية أن المعلوم من

أن التميز هذا لتحقيق السإلمية المصارف على والواجب الربوية، المصارف

الفعل، مع السإم يتطابق لكي المعاملتا، من يحرم وبما يحل بما تتقيد

جاء لذا المر؛ هذا ضمان في الكبير الدور المصارف في الشرعية وللرقابة

وطبيعة     دورها،     متناول     الشرعية     الرقابة     موضوع     على     الضوء     ليلقي     البحث     هذا

.بها     يتعلق     وما     عملها،
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الشرعية الرقابة - مافهوم1

المفهوم وهذا معينة، لهيكلية مستحدث مفهوم الشرعية الرقابة إن

على للوقوف مفرداته؛ وتقييد حدوده، وضبط معالمه، تحديد إلى بحاجة

لكي وأيضا المستخدمة، المفاهيم من بغيره يختلط لئل منه، المراد المعنى

أقول: لذا غموض؛ أو ضباب يعتريها فل المفهوم، هذا حول الصورة تتضح

:لغة     الرقابة

على يدل مطرد واحد والباء: أصل والقاف فارس: الراء ابن قال

للدللة العربية اللغة "رقب" في لفظ واسإتعمل ،)1(شيء لمراعاة انتصاٍب

المعاني: هذه أبرز ومن معنى، من أكثر على

:النتظار - 1

َبُه، َترق تنظر كذلك وهو النتظار، والترقب: هو انتظره، أي واْرتقبه َك

ِظر هو والرقيب الشيء، وتوقع .)2(المنت

:والحراسإة     الحفظ - 2

ُبه، الشيء رقب من ُق َبه َيْر َق ِرقابا ُمراقبة ورا والرقيب: هو حرسإه، أي و

يشرف الذي الحارس القوم: هو ورقيب شيء، عنه يغيب ل الذي الحافظ

َقبة على .)3(الحافظ الحارس هو إذا فالرقيب ليحرسإهم، َمْر

:والعلو     الشراف - 3

َقُب وعل، عليه أشرف أي المكان ارتقب من َقبة: الموضع والَمْر والَمْر

من ارتفع وهي: ما مراقب والجمع الرقيب، عليه يرتفع الذي المشرف

.)4(الرض

:اصطلحا     الرقابة

الهداف تحقق مدى من التأكد بواسإطتها يمكن وسإيلة عن عبارة هي

.)5(المحدد الوقت في وفاعلية بكفاية
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:الشرعية     الرقابة     مفهوم

أعمال مطابقة مدى من بأنها: التأكد الشرعية الرقابة عرفت

الفتاوى حسب السإلمية الشريعة لحكام السإلمية المالية المؤسإسة

.)6(الفتوى جهة من المعتمدة والقراراتا الصادرة
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الشرعية الرقابة  - ماكونات2

من     السإلمية     المصارف     في     الشرعية     الرقابة     تتكون     أن     أرى     إنني

وتقوم الفتاوى، بإصدار أسإاسإا ُتعنى والتي الفتوى     هيئة: هما     هيئتين،

بالناحية أسإاسإا ُتعنى التي الشرعي     التدقيق     وهيئة النظرية، بالناحية

منهما كل عن وسإأتكلم الفتوى، هيئة فتاوى تنفيذ متابعة خلل من العملية

حدة. على

:منها     عدة،     لسإباب     الخرى     عن     إحداهما     تستغني     ول

يتعدى ل السإلمية المصارف معظم في الفتوى هيئاتا دور  - أن1

أعمال على الفعلية بالرقابة القيام إلى النظري الفتاء دور

وهل الهيئة؟ من صدرتا كما الفتوى طبقت هل ولكن المصارف،

إلى بحاجة فنحن لذا ؟)7(المصرف به يقوم ما كل الهيئة على ُيعرض

أعمال جميع وعرض الفتاوى تنفيذ بمتابعة تقوم التي التدقيق هيئة

الفتوى. هيئة على المصرف

وتشعب أعمالها وتزايد السإلمية المصارف ونمو تطور  - مع2

هيئاتا على اليسير غير من أصبح والسإتثمارية، المصرفية أنشطتها

جميع على تطلع متفرغة- أن غير تكون ما غالبا -والتي الفتوى

ومدى التنفيذ مجرياتا بمتابعة بنفسها وتقوم والنشاطاتا، العمال

أرى فإنني كله لذلك ؛)8(وقراراتها بتوجيهاتها المصرف إدارة التزام

الشرعي. التدقيق هيئة وجود ضرورة

المحكمة بمنزلة تكون عليا هيئة وجود من بد ل الهيئتين وجود ومع

السإلمية. البنوك في الفتاوى هيئاتا لجميع العليا

:هي     الشرعية     للرقابة     هيئاتا     ثلث     وجود     من     بد     ل     أنه     أرى     هنا     ومن

السإلمية المصارف مستوى على للرقابة: وهي العليا  - الهيئة1

كافة.

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/05/article03.shtml#_8%23_8
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/05/article03.shtml#_7%23_7


وتقوم حدة، على مصرف كل مستوى على الفتوى: وهي  - هيئة2

لمشاكل العملية والحلول الشرعية البدائل وإيجاد النظرية بالناحية

السإلمية. المصارف

وتقوم مصرف كل مستوى على الشرعي: وهي التدقيق  - هيئة3

بالحدود المصرف إدارة التزام من التأكد أي العملية، بالناحية

هيئة بتوجيهاتا والتزامها الشرعية الناحية من لها المرسإومة

منها. الصادرة والفتوى الفتوى



الشرعية الرقابة  - أهمية3

من لكثر السإلمية للمصارف بالغة أهمية ذاتا الشرعية الرقابة إن

أبرزها: من سإبب،

هو المعاصرة السإلمية المصارف عليه قامت الذي السإاس  - أن1

يخفى ول المشروعة، غير الربوية للمصارف الشرعي البديل تقديم

السإلمية، للمصارف حيوية ضرورة الشرعية الرقابة أن أحد على

السإلمية المصارف عمل سإير وترصد تراقب التي الجهة فهي

الشرعية. للحكام معاملتها في وتطبيقها والتزامها

العاملين جميع قبل من السإلمية المعاملتا بقواعد الحاطة  - عدم2

.)9(السإلمية المصارف في

أنواع وانتشرتا التجارية، الصور فيه تعقدتا الذي الوقت هذا  - في3

والحساباتا الئتمان، كبطاقاتا التجارية المعاملتا من جديدة

المصادر في أحكام لها يوجد ل التي اللكترونية والتجارة بأنواعها،

على القائمين المصرفيين فإن الحكام وجدتا وإن القديمة، الفقهية

بأنفسهم. عنها للكشف مؤهلين غير المصرفي النشاط

إلى تحتاج بالذاتا والتمويل السإتثمار في المصرفية العملياتا  - إن4

التكرار وعدم بالتغير العملياتا هذه لتميز نظرا الفتوى؛ هيئة من رأي

فالعاملون ثم ومن المصرف، يموله مشروع أو عملية أو حالة كل مع

مع مستمر اتصال على يكونوا أن يجب السإتثماري النشاط في

وواقعاتا نوازل في الفتيا إلى بحاجة دائما لنهم الشرعية؛ الرقابة

عملهم. أثناء تواجههم

الصبغة المصرف ُيعطي المصرف في الشرعية الرقابة وجود  - إن5

المتعاملين جمهور لدى ارتياحا الرقابة وجود ُيعطي كما الشرعية،

.)10(المصرف مع
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السإاسإية نظمها تنص جادة غير واسإتثمارية مالية كياناتا  - ظهور6

وجود دون الشريعة، لحكام وفقا تعمل أنها على إنشائها وقوانين

.)11( ذلك من التحقق تكفل رقابة
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الرقابة عمل  - ماجالت4

الشرعية

:الفتوى     هيئة     عمل      - مجالتا1

:العلمية     المجالتا-  أ

هذه ومن العلمية، المجالتا في كبير دور لها الفتوى هيئة إن

المجالتا:

المصرفية، المالية المعاملتا ميدان في السإلمي الفقه  - تأصيل1

القواعد وتطبيق السإتثمارية النشطة في الشرعي الرأي وإبداء

النشطة من وغيرها السإتثمارية المصرف أنشطة على الشرعية

المصرفية.

عديدة تساؤلتا الفقهية: تثور والسإتفساراتا السإئلة على  - الرد2

من الشرعية الناحية من وحكمها المصارف أنشطة بعض عن

دور يأتي وهنا المشككين، أو الموظفين أو الباحثين أو المتعاملين

.)12(للسائل الشرعي الرأي وتوضيح بيان في الهيئة

السإلمي: المصرفي العمل قطاع في للعاملين والتثقيف  - التوعية3

الحكام يفقهون الذين العاملين إلى يحتاج السإلمي المصرف إن

وخصوصا الدين في التفقه من معقول قدر على ويكونون الشرعية،

السإلمية. المصرفية المعاملتا ميدان في

الذين العاملين وإن نسبيا، النشأة حديثة السإلمية المصارف إن

ونحن قليلة، أعدادهم السإلمي المصرفي العمل في خبراتا لديهم

البنوك من بهم جيء السإلمية المصارف موظفي من كثيرا أن نجد

العمل أسإاليب على تعودوا قد فإنهم وبالتالي السإلمية، غير

آخر جانب ومن الشرعية، الحكام مع تنسجم ل التي المصرفي
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الشقين في لديهم سإابقة خبرة ل الموظفين من آخر عدد فهناك

ْبئا     يلقي     كله     وهذا والشرعي، المصرفي الفتوى     هيئة     كاهل     على     ِع

في:     وتثقيفهم     وتوعيتهم     العاملين     بهؤلء     بالرتقاء

الشرعية. المعاملتا  - أحكام1

السإلمي. المصرفي العمل وقواعد  - أسإس2

المعاصرة. المالية المعاملتا  - أحكام3

بها. التحلي المصرف موظف على يجب التي  - الداب4

بالكتب وتزويدهم العمل، وورش الدوراتا عقد خلل من ذلك ويتم

.)13(والنشراتا

تحدياتا العلمي: هناك البحث وحلقاتا والمؤتمراتا الندواتا  - إقامة4

وهناك مستجداتا وهناك السإلمي، المصرفي العمل تواجه كبيرة

هذه كل والبدائل، الحلول وتقديم والبداع التطوير إلى ملحة حاجة

إلى يحتاج وهذا العقول، وتلقح والحوار النقاش إلى تحتاج العمال

مستوى على أو الدولة مستوى على ومؤتمراتا وندواتا لقاءاتا عقد

تواجه التي المشتركة والتحدياتا المشكلتا لتدارس دول عدة

وطرق سإبل واسإتكشاف لحلها، بدائل وطرح السإلمية المصارف

تعدد المشكلتا هذه ومن السإلمي، المصرفي بالعمل الرتقاء

التي المسائل ومن الواحدة، المسألة في الفتوى لهيئاتا الفتاوى

.)14(مثل الئتمان بطاقة عليه متفق واضح حكم إلى تحتاج

في الشرعية للهيئاتا مؤتمرين انعقاد تم أنه هنا بالذكر الجدير ومن

.)15(البحرين في عقد وكلهما السإلمية المالية المؤسإساتا

الرأي تنوير إلى ماسإة بحاجة الشرعية: إننا الرقابة أعمال  - نشر5

النظر وجهة من والقتصادية المصرفية بالمسائل المسلم العام

العمال شرعية حول الشائعاتا أمام الباب إغلق أجل من الشرعية،

الكتب وإصدار نشر طريق عن هذا يتم أن ويمكن المصرفية،

فتاوى تبيان في النترنت صفحاتا من والسإتفادة والنشراتا

المصرفية. العمال حول الفتوى هيئة وقراراتا
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موسإوعة إصدار إلى السعي ضرورة هنا بالذكر الجدير ومن

السإلمية المصارف إليه تحتاج ما كل تضم شاملة إسإلمية اقتصادية

كل في ويصدر المصارف، لهذه مرجعا لتكون شرعية أحكام من

ٌق سإنة .)16(معاملتا من يستجد ما أحكام على يحتوي لها ملح

:التنفيذية     المجالتا-  ب

الفتاء يتجاوز ل السإلمية المصارف معظم في الفتوى هيئة عمل إن

السإتثمارية عملياتها مراجعة للهيئة تتيح المصارف من وقليل النظري،

بحيث وبالدخل، بالسإتثماراتا الخاصة المالية بياناتها واقع من بالتفصيل

ل؟ أم شرعية بصورة تمت هل العملياتا هذه على الحكم من الهيئة ُتمكن

وقعت. إن المخالفاتا لتصحيح التوجيهاتا إعطاء مع

وتشارك العمل، تفاصيل على يدها تضع كونها في للهيئة الرؤية هذه إن

تراها أن بعد شرعا المحرمة للمعاملتا شرعية وبدائل حلول إيجاد في

صورة في عملها حصر من بكثير أقوى الميدان، أرض في فعليا منفذة

وجواب. سإؤال

الفتوى     هيئة     عمل     مجالتا     لتفعيل     نموذجا     يلي     فيما     أعرض     أن     أود     لذلك

محاور:     ثلثة     من     يتكون     النموذج     وهذا     التنفيذية،

التنفيذ). (قبل الوقائية الول: الرقابة المحور 

التنفيذ). (أثناء العلجية الثاني: الرقابة المحور 

التنفيذ). (بعد التكميلية الثالث: الرقابة المحور 

:التنفيذ)     (قبل     الوقائية     الرقابة

إسإلمي نموذج تقديم في كبيرة مسئولية السإلمية المصارف أمام

ْبئا يلقى وهذا الربوية، المصرفية للمعاملتا كبديل المصرفي للعمل ِع

النظرية الشرعية القواعد تأصيل في الفتوى هيئة كاهل على كبيرا

إنها حيث النظرية، والقواعد السإس مع المنسجمة العملية والتطبيقاتا

للمعاملتا الشرعية الباحة خليج نحو السإلمية المصارف دفعت

العمال:     هذه     أبرز     بعرض     المحور     هذا     في     وسإأقوم المصرفية،
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والنظام واللوائح التأسإيس عقد في الشرعية الجوانب  - مراعاة1

.)17(السإاسإي

المصرفية، والخدماتا العقود، نماذج وصياغة إعداد على  - إشرافها2

الجدوى ودراسإاتا المشروعاتا ومناقشة الخرين، مع والتفاقياتا

:النماذج     هذه     أمثلة     ومن الشرعية، النظر وجهة من

بأنواعها. مثل: الودائع الئتمانية، الحساباتا فتح عقود - نماذج أ

العملتا، وبيع مثل: شراء المصرفية، الخدماتا تقديم - نماذج ب

المستندي. العتماد

بأنواعها، مثل: البيوع المختلفة، السإتثمارية الصيغ - نماذج ج

السإتصناع. المشاركة، المضاربة،

مثل: اليراداتا، الختامية، الحساباتا وإجراءاتا - سإياسإاتا د

.)18(والخسائر الرباح حساب المصروفاتا،

السإلمي للمصرف المناسإبة الشرعية الصيغ من المزيد  - إيجاد3

.)19(المصرفية والخدماتا السإاليب في التطور لمواكبة

جديدة. اسإتثمار أسإاليب من ُيقترح ما لكل الشرعية  - المراجعة4

.)20(السإلمية غير البنوك مع التعامل لضبط اللزمة القواعد  - وضع5

يشمل الذي الجراءاتا وهو: دليل شرعي، عملي دليل  - إعداد6

الجارية، الحساباتا فتح من ابتداء المصرف عملياتا مختلف

المرابحة في التمويل بعملياتا ومرورا السإتثمار، وحساباتا

وفتح حوالتا من المصرفية الخدماتا بأشكال وانتهاء والمضاربة

المنهج توحيد ُيسهل كونه في الدليل هذا أهمية اعتماداتا. وتكمن

العاملين لدى الوعي تنمية على كذلك ويعمل والمراقبة، والضبط

المصرفي للعمل الحاكمة الشرعية بالسإس يحيطون بحيث

ُيعين السإلمي، من المصرفية العمال وراء ما لمعرفة الفتوى هيئة و

.)21(تعاقدية ارتباطاتا

:التنفيذ)     (أثناء     العلجية     الرقابة
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في يقع قد والسإتثمارية المصرفية أعماله في المصرف سإير أثناء

تحتاج التي الشكالتا وبعض المسائل لبعض يتعرض قد أو شرعية، أخطاء

سإير خط وتصحيح ضبط في الهيئة دور يبرز وهنا شرعي، رأي إلى

والمشكلتا. للمسائل الشرعي الرأي وتقديم اعوجاجه، وتقويم المصرف

من     نقاط،     مجموعة     في     التنفيذ     أثناء     الهيئة     دور     نلخص     أن     ويمكن

:)22(  أبرزها

المصرف. معاملتا من إليها ُيحال فيما الشرعي الرأي  - إبداء1

وإبداء السإتثمارية العملية تنفيذ مراحل لجميع الشرعية  - المراجعة2

بأول. أول تصحيحها ومتابعة الملحظاتا

قبل السإتثمارية المشروعاتا إتمام على الهيئة موافقة  - اشتراط3

التنفيذ. في النهائية الخطوة اتخاذ

المصرف إلى الشرعية المشورة من مناسإبا الهيئة تراه ما  - تقديم4

المصرفية. المعاملتا أمور من أمر أي في

التنفيذ أثناء الشرعية الناحية من الشكاوى في التحقيق  - سإرعة5

تجاهها. اللزم وعمل

ويجعله التنفيذ على يؤثر الفهم في خطأ لي والتقييم  - التوجيه6

وغاياته. أهدافه عن منحرفا

المراجعة بشأن الشرعي التدقيق هيئة تقارير على  - الطلع7

بشأنها. الرأي وإبداء المصرف لعملياتا الشرعية

:التنفيذ)     (بعد     التكميلية     الرقابة

من المصرف عمل تقييم من الفتوى لهيئة بد ل عام كل نهاية في

العمل قواعد تطبيق هو المصرف قيام أسإاس لن الشرعية؛ الناحية

المستمرة المراجعة الهيئة من يتطلب المر وهذا السإلمي، المصرفي

:  )23  (  منها     عديدة     وسإائل     خلل     من     المراجعة     هذه     وتتم المصرف، لعمال

التنفيذ. بعد السإتثمارية العملياتا ملفاتا  - مراجعة1

الحساباتا. مراقب وتقرير العامة الميزانية على  - الطلع2
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مثل، المركزي كالبنك الخارجية الرقابية الجهاتا تقارير  - مراجعة3

في رأيها فيه تبدي دوريا تقريرا الهيئة تقدم المراجعة هذه ضوء وفي

الصادرة بالفتاوى التزامه ومدى المصرف أجراها التي المعاملتا

على الرقابة هذه تتم وحتى والرشاداتا، والتوجيهاتا الهيئة عن

بـ: تقوم أن الهيئة فعلى الكمل الوجه

على:     تشتمل     والتي الشرعية، الرقابة برامج  - وضع1

المصرف. أنشطة كافة مراقبة يتضمن - برنامج أ

الرقابة. عملية توقيت يتضمن زمني - برنامج ب

الرقابة. عملية لتسهيل والمعلوماتا البياناتا تجميع نماذج  - وضع2

تتضمن:     والتي الشرعية، الرقابة تقارير نماذج  - وضع3

شرعيا. مراجعتها تمت التي - العملياتا أ

المراجعة. عملية أثناء ظهرتا التي - الملحظاتا ب

الملحظاتا. هذه بشأن تم - ماذا ج

المخالفاتا لمعالجة الواجبة والنصائح والرشاداتا - التوصياتا د

والخطاء.

اجتماعاتا وعقد الشرعي، التدقيق هيئة عمل هيكلية  - تخطيط4

وتطويره العمل سإير لمتابعة التدقيق وهيئة الفتوى هيئة بين دورية

الحسن. إلى

:المصرفية     العمال     تطوير     في     الفتوى     هيئة     أثر-  ج

وذلك المصرفية العمال تطوير في الكبير الدور الفتوى لهيئة إن

مخالفا جاء ما واسإتثناء بداية، العقد على الشرعية القواعد بتطبيق

مع متناسإق شرعي بديل إيجاد نحو والسعي ثانيا، الشرعية للقواعد

:وتطويرها     تقعيدها     للهيئة     كان     التي     المجالتا     ومن ثالثا، القواعد

: - المشاركة1

دورا السإلمية المصارف دور جعل من الفتوى هيئاتا تمكنت لقد

يعتمد الذي الثابتة المشاركة أسإلوب فطورتا التنمية، مجالتا في إيجابيا

أطراف من طرف كل مساهمة على القائمة الدائمة الشركة على



يتنازل بالتمليك المنتهية المشاركة إلى المال رأس في بنصيب المشاركة

بحيث معه المشارك عميله إلى حصته من جزء عن سإنويا فيها المصرف

.)24(النهاية في إليه كامل المشروع ملكية تؤول

ملكية انتشار في يساعد المشاركة من النوع هذا أن إلى هنا وأشير

المشاريع.

:الئتمان     بطاقة - 2

المحرمة شروطها من البطاقة بتهذيب الفتوى هيئاتا قامت لقد

فوائد دفع شرط ومنها: حذف السإلمية، الشريعة أحكام مع لتتماشى

المكشوفة، الحساباتا أصحاب لعملئه المصرف سإداد على تأخير

معاملتا أية بالبطاقاتا المعاملة هذه على يترتب أل الهيئة واشترطت

بسعر العملتا تحويل يكون أن كذلك واشترطت إعطاء، أو أخذا بالفوائد

.)26()25(الدفع يوم المعلن الصرف

:السإتصناع - 3

دورا احتل الذي السإتصناع صيغ تطوير الفتوى هيئاتا اسإتطاعت لقد

بتمويل المصارف قامت إذ السإلمية، البنوك اسإتثماراتا في رئيسا

وسإاهمت السإتصناع، عقود بنظام والسإتثمارية السكنية المباني

على القائمة الزراعية كالصناعاتا عديدة صناعاتا في السإلمية المصارف

.)27(مثل والتجفيف كالتعليب الزراعية المنتجاتا

:منها     أمورا     يقتضي     التطوير     هذا أن إلى هنا وأشير

يكفي، ل واحدة هيئة فجهد الفتوى، لهيئاتا الجماعي الجهد  - ضرورة1

للمصارف الفتوى هيئاتا أعضاء بين لقاءاتا عقد من بد ل بل

تواجه التي المشكلتا ويتدارسإون فيها يجتمعون السإلمية

أعمالها. في الرقي وسإبل السإلمية المصارف

للمصارف الشرعية والرقابة للفتوى العليا الهيئة إحياء  - ضرورة2

الهيئاتا. فتاوى لتراجع السإلمية

يواجهها ما عليها لتعرض الفقهية بالمجامع الهيئاتا اتصال  - ضرورة3

جماعي. اجتهاد إلى تحتاج مصرفية مشكلتا من

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/05/article03.shtml#_27%23_27
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/05/article03.shtml#_26%23_26
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/05/article03.shtml#_25%23_25
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/05/article03.shtml#_24%23_24


وضرورة الفتوى، هيئة لعضاء المصرفي التأهيل تعميق  - ضرورة4

المصرفية. العمال أسإاليب بشتى معرفتهم

من والفادة الشرعية والمعاهد الكلياتا مع الهيئة أعضاء  - تعاون5

السإلمية. البنوك مجال في الجامعية الرسإائل

ما لعرض الواحد البلد في الهيئاتا مستوى على الندواتا  - عقد6

الواحد. البلد مستوى على معاملتا من يستجد

لتؤدي السإلمية المصارف في الشرعية البحوث بأقسام  - الهتمام7

والدراسإة. والمتابعة التوجيه في دورها

البحوث وإجراء السإلمية المصارف بين التدريب فكرة  - دعم8

.)28(السإلمية للمصارف بالعموم المتصفة المشتركة

:الشرعي     التدقيق     هيئة     عمل     مجالتا

وتشعب وتفرع أعمالها وتزايد السإلمية، المصارف وتطور نمو مع

الفتوى هيئة على اليسير غير من والسإتثمارية: أصبح المصرفية أنشطتها

لمدى والمتابعة المصرف- الطلع في للعمل متفرغة غير غالبا -وهي

عنها، الصادرة والجراءاتا بالتوصياتا المصرف وأقسام إداراتا التزام

العلم بين يجمع للهيئة تابع جهاز إيجاد إلى الملحة الحاجة برزتا لذلك

هيئة وهي أل مهامها أداء على لها معينا ليكون المصرفي والعلم الشرعي

السإئلة عن بالجابة تقوم الشرعي التدقيق هيئة الشرعي. إن التدقيق

يمارسإها التي النشاطاتا مشروعية على ترد التي اليومية والسإتفساراتا

التوصياتا وتنفيذ اللتزام متابعة على وتشرف السإلمي، المصرف

المختلفة المعاملتا بتدقيق تقوم كما الفتوى، هيئة عن الصادرة والفتاوى

الشرعية والمعايير الشروط تطبيق من وتتأكد المصرف بها يقوم التي

.)29(فيها

المعاملتا     لبعض     الهيئة     تدقيق     ووجوه     كيفية     يلي     فيما     وسإأسإتعرض

:المصرف     يجريها     التي

أول: المرابحة

.)30(ربح زيادة مع الول بالعقد ُملك ما وهي: نقل
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َأَحل قوله المرابحة صحة على يدل ومما َو َع اللُه تعالى: } ْي َب ْل َوَحرَم ا

َبا المباحة، العقود ضمن تدخل ] فهي275 البقرة: آية { [سإورة الر

منها:     عدة،     شروط     لصحتها     ويشترط

وخاصة العقد لطرفي "الول" معلوما الصلي الثمن يكون  - أن1

أخرى. تكاليف من عليه يحمل ما وكذلك الثاني، للمشتري

الول. الثمن من نسبة أو معلوما: مقدارا الربح يكون  - أن2

مثيل له يكون أن بمعنى المثال، ذواتا من المال رأس يكون  - أن3

والعددياتا. والموزوناتا كالمكيلتا

الربا، أموال من بجنسه مقابل الول العقد في الثمن يكون  - أل4

بمثلها. السلعة بيع يجوز ول مرابحة، النقود بيع يصح ل بمعنى

الول. بالعقد مرتبط المرابحة بيع لن صحيحا؛ الول العقد يكون  - أن5

أن أي البيع، عقد إبرام حين البائع عند موجودة السلعة تكون  - أن6

المشتري؛ إلى تسليمها على وقادرا لها ومالكا للبضاعة حائزا يكون

الحاضر. البيع على يقوم المرابحة بيع عقد لن

:بحالتين     يتميز     المرابحة     بيع     فإن     المصرفي،     العمل     مجال     وفي

يطلب فمثل أجر، مقابل بالشراء الوكالة  وهيالولى:     الحالة – أ

أوصاف ذاتا معينة سإلعة شراء السإلمي المصرف من العميل

معين. أجر إليه مضافا المصرف إلى ثمنها يدفع بحيث محددة،

شراء السإلمي المصرف من العميل الثانية: يطلب - الحالة ب

على المصرف مع التفاق بعد الوصاف، محددة معينة سإلعة

النوع هذا عليها. ويتضمن معلوم ربح إضافة ثم شرائها تكلفة

الشروط حسب السلعة بشراء العميل من وعدا التعامل من

طبقا البيع هذا بإتمام المصرف من آخر ووعدا عليها، المتفق

.)31(الشروط لذاتا

ما     بالشراء     للمر     المرابحة     عملياتا     في     الشرعي     التدقيق     هيئة     وعلى

:يلي
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المصرف بين بالشراء للمر المرابحة بيع عقد على  - الطلع1

وطريقة الرباح ومقدار البضاعة تفاصيل على مشتمل والعميل

صحة من والتأكد أخرى، شروط وأي السماح وفترة ومدته، السداد

الربا. من وخلوه العقد

المر من المطلوبة البضاعة وثمن مواصفاتا بيان على  - الطلع2

السإعار). عرض فاتورة (أو بالشراء

عن صادرة السإلمي المصرف باسإم شراء فاتورة على  - الطلع3

المشتراة. البضاعة تفاصيل فيها موضح البضاعة مورد

البضاعة. لقيمة المصرف سإداد من  - التأكد4

من والتأكد المورد من البضاعة اسإتلم محضر على  - الطلع5

البضاعة تسليم محضر على والطلع العيوب، من وخلوها سإلمتها

الصول. حسب موقعة العميل إلى

الشرعية. الناحية من الضماناتا سإلمة من  - التأكد6

وحصر بالشراء، المر قبل من للمصرف المدفوع الجزء  - حصر7

على المستحقة البيعية القيمة لباقي المعادلة المؤجلة الكمبيالتا

عليه). المتفق الربح إليها مضافا (التكلفة بالشراء المر

الملكية. ونقل التسجيل إجراءاتا من  - التأكد8

للمر البيع أن والتأكد للعملياتا، التاريخي التسلسل من  - التحقق9

قبل وليس لها وحيازته للبضاعة المصرف شراء بعد تم قد بالشراء

.)32(ذلك

:السلم     ثانيا: بيع

.)33(عاجل يعطى ببدل الذمة في موصوف بيع وهو

أسإلف     وسإلم: "من     عليه     الله     صلى     قوله     مشروعيته     في     جاء     وقد

.)34(معلوم"     أجل     إلى     معلوم     ووزن     معلوم     كيل     في     فليسلف

منها:     معينة،     شروط     ضمن     الجائزة     العقود     من     السلم     عقد     إن
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الجنس معلوم المال رأس يكون كأن المال، برأس تتعلق - شروط أ

إن وبالوزن مكيل، كان إن بالكيل المقدار معلوم يكون وأن مثل، كالقمح

معدودا. كان إن وبالعدد موزونا، كان

َلم بالسلعة تتعلق - شروط ب وأن الذمة، في تكون كأن فيه)، (الُمس

عنها تنفي محددة معينة صفاتا ذاتا تكون وأن معلوما، الجل يكون

التسليم. مكان تحديد يتم وأن الجهالة،

:السلم     بيع     على     المترتبة     الحكام     ومن

العوضين. في الملك  - انتقال1

قبضه. قبل السلم دين في  - التصرف2

فيه. المسلم  - إيفاء3

المتعاقدين. برضا كانت إذا جائزة السلم عقد في  - القالة4

المصارف بها تقوم التي السإتثمار أوجه أحد السلم بيع ويعتبر

عملء على بالنفع يعود كونه عن فضل جيدا، ربحا لها ويحقق السإلمية،

.)35(لهم المالية النواحي وتوفير إنتاجهم زيادة ناحية من المصرف

:يلي     ما     السلم     بيع     لعملية     مراجعتها     خلل     الشرعي     التدقيق     هيئة     وعلى

الفتوى. هيئة قبل من العقد نموذج اعتماد من  - التأكد1

َلم –المبيع كون من  - التحري2 والقدر والنوع الجنس فيه- معلوم الُمْس

النزاع. إلى المؤدية للجهالة منعا وذلك والصفة،

معلوم. أجل إلى التسليم مؤجل المبيع كون من  - التأكد3

تكون أن تصلح ل النقود لن نقودا؛ المبيع كون عدم من  - التأكد4

مبيعا.

الجل. حلول عند التسليم مقدور المبيع كون من  - التأكد5

التسليم. مكان معرفة من  - التأكد6

َلم (النقود، البدلين خلو من  - التحقق7 الربا. علة فيه) من الُمس

من لي شرط خيار فيه ليس أي باتا، العقد كون من  - التأكد8

العاقدين.
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مجلس في فعل للبائع وتسليمه السلم مال رأس تعجيل من  - التأكد9

العاقدان. يفترق أن قبل العقد

المقدار. معروف يكون وأن السلم، مال رأس بيان من  - التأكد10

.)36(الضماناتا سإلمة من  - التحقق11

:الشرعية     والرقابة     للفتوى     العليا     الهيئة     عمل     مجالتا

النظر وجهاتا تختلف قد إذ كبيرة، أهمية له العليا الهيئة وجود إن

لخرى، فتوى هيئة من المصرفية المعاملتا مسائل بعض حول الشرعية

المصارف مع المتعاملين ثقة زعزعة إلى الختلف هذا يؤدي ل وحتى

فيها المختلف المسائل إليها لترفع العليا الهيئة إلى بحاجة فنحن السإلمية،

فيها. البت ثم بدراسإتها فتقوم

التحاد قرر وقد الهيئة، هذه لتشكيل معينة صيغة على يتفق أن ويمكن

من الشرعية والرقابة للفتوى عليا هيئة تشكيل السإلمية للبنوك الدولي

الرقابة هيئاتا رؤسإاء قبل من ينتخبون منهم عشرة عضوا، عشر خمسة

السإلمية للبنوك الدولي بالتحاد العضاء السإلمية بالمصارف الشرعية

الثقاتا العلماء من يختارون الخرون والخمسة سإنواتا، ثلث لمدة

الفتوى شمول وبحقيقة العصر بمتطلباتا والملمين الفق بسعة المتصفين

معرفتهم ضرورة إلى أشير أن وأود ،)37(معين لمذهب تعصب ما غير في

المعاصرة. المالية المعاملتا وواقع المصرفي، الواقع بفقه

:)38(أعمالها     أبرز     ومن

العضاء بالمصارف الفتوى هيئاتا من الصادرة الفتاوى  - دراسإة1

الرأي. توحيد إلى سإعيا

مدى من للتأكد بالتحاد العضاء السإلمية المصارف نشاط  - مراقبة2

قد بما المعنية الجهاتا وتنبيه السإلمية، الشريعة بأحكام التزامها

العليا الشريعة. وللهيئة لحكام مخالفة من النشاطاتا هذه في يظهر

ولوائح قوانين على الطلع المر- حق هذا تنفيذ من تتمكن لكي–

على المحافظة ضمان مع والعقود، النماذج وعلى السإلمية البنوك

الحوال. جميع في السرية
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تطلبها التي والمالية المصرفية المسائل في الشرعي الرأي  - إبداء3

المصارف.

بالمعاملتا تتعلق أمور من الفتوى هيئاتا عليها تعرضه فيما  - النظر4

فيها. الرأي وإبداء والمصرفية المالية

المستجدة. القتصادية للمسائل الشرعية الحكام لبيان  - التصدي5

للبنوك الدولي التحاد إدارة مجلس إلى سإنوي تقرير  - تقديم6

الشريعة بأحكام العضاء المصارف التزام مدى فيه تبين السإلمية

معاملتها. في السإلمية

:قضايا     ثلث     إلى     النظر     وألفت

للمصارف ملزمة العليا الهيئة وفتاوى قراراتا تكون أن بد : لالولى

في الختلف حالة في أما بالجماع، صدرتا إذا التحاد في العضاء

أن العليا الهيئة تقرر لم ما الرأيين بأي يأخذ أن بنك فلكل الرأي

معين. برأي اللزام تقتضي المصلحة

السإلمية المصارف في الفتوى هيئاتا تكون أن : ضرورةالثانية

العليا. الهيئة من معتمدة

فقهية موسإوعة إصدار إلى السعي العليا بالهيئة : حريالثالثة

معاملتا جميع تشمل عصري، وبأسإلوب بطريقة اقتصادية

المصارف. لجميع ملزما دسإتورا وتكون السإلمية المصارف



هيئة تعترض التي  - العوائق5

الفتوى

إلى سإيؤدي المصرف إدارة أذهان في الرقابة مفهوم تبلور عدم إن

معتمد واضح منهج وجود عدم عند خاصة الهيئة، لهذه عديدة مشاكل خلق

هيئة     منها     تعاني     التي     المشاكل     ومن الهيئة، لعمال المصرف إدارة من

:السإلمية     المصارف     في     الفتوى

المصرفية المعاملتا مجال في المتخصصين الفقهاء عدد  - قلة1

واضح تصور وجود عدم إلى يؤدي مما الحديثة؛ القتصادية والمسائل

الصحيح الشرعي للحكم الوصول صعوبة ثم ومن المسائل، لهذه

.)39(فيها

متابعتها وصعوبة القتصادية المعاملتا في والكبير السريع  - التطور2

الشرعي. الحكم وبيان بالفتوى

المصرف، إدارة قبل من الهيئة لقراراتا السريعة السإتجابة  - عدم3

والعتياد الشرعية المخالفاتا وجود اسإتمرار إلى سإيؤدي المر وهذا

رقابة إلى المر نهاية في وسإيقودنا الموظفين، قبل من عليها

.)41()40(لها معنى ل صورية شرعية

بعض لباحة الهيئة على المصرف إدارة تمارسإها قد التي  - الضغوط4

بدقائق الكامل الهيئة إلمام عدم على الدارة تعتمد وقد التصرفاتا،

تكييفا وتكييفه السؤال بصياغة مثل فتقوم المصرفية، المعاملتا

للواقع مخالفة السؤال صياغة تكون قد أو منه، أجزاء حذف أو معينا،

ما على بناء التصرف بإباحة الهيئة لتقوم للهيئة تقدمه ثم العملي

.)42(لها قدم

على الحيان أغلب في دورها فيقتصر الهيئة، اختصاصاتا  - ضيق5

البديل وتقديم الخطاء بتقويم تقوم ل ثم وجواب، سإؤال صورة
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لضافة الواجهاتا، بقية تكمل شرعية واجهة بذلك وتصبح الشرعي،

.)43(المسلمين جمهور أمام ودعاية المصرف، على الشرعية الصبغة

:مقترحة     حلول

مجموعة أقدم فإنني الفتوى، هيئة مشكلتا لبرز عرضته ما ضوء في

المقترحة: الحلول من

الفقه أحكام في المتبحرين العلماء من الكفاء اختيار إلى  - السعي1

المعاملتا بطبيعة الدقيق العلم مع المالية، المعاملتا في وبالذاتا

خاص. بشكل المصرفية

المصرفية. المعاملتا مجال في بمختصين الفتوى هيئة  - تطعيم2

كلياتا خريجي تقبل ومعاهد علمية مراكز إيجاد إلى  - السعي3

في دراسإية ومواد بدوراتا بتزويدهم وتقوم بالذاتا الشريعة

المصرفية. المعاملتا

وعدم المصرف تصرفاتا كافة في النظر من الفتوى هيئة  - تمكين4

ذهن في صغيرا كان مهما عنها التصرفاتا من تصرف أي إخفاء

البعض.

المصارف كافة في الشرعي التدقيق هيئة إيجاد إلى  - السعي5

السإلمية.

قد ما ومتابعة قراراتها وتفعيل الهيئة قرار على اللزامية  - إضافة6

.)44(بتعديله أوصت
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بين الفتاوى تعدد  - إشكالية6

المصارف في الفتوى هيئات

السإلماية

وأحكام واجتهاداتا واحدة مصرفية مسألة إشكالية لدينا برزتا

المصارف تكذب ل حتى النظر وجهاتا توحيد إلى السبيل هو فما متعددة،

المتعاملين؟. جمهور أمام بعضها السإلمية

وجهاتا     المكان- ولتوحيد     قدر   –  الخلف     لتخفيف     آلية     وجود     أقترح

اللية:     هذه     معالم     وأبرز     النظر،

بالعمال لتقوم الشرعية والرقابة للفتوى العليا الهيئة دور  - تفعيل1

بها. المنوطة

عامة هيئة إيجاد إلى بالسعي نقوم أن فعلينا سإبق ما تعذر  - إن2

وتضم الدولة، ترعاها مؤسإسة تكون الدولة مستوى على للفتوى

الفتوى لهيئاتا مرجعا وتكون والقتصاد الفقه في مختصين علماء

الدولة. نفس في السإلمية المصارف في

القطار في للفتوى لجان بـ: إنشاء نقوم أن فعلينا سإبق ما تعذر  - إن3

هيئاتا على العامة الرقابة وإسإناد المختصين العلماء من السإلمية

في الفصل القول ويكون لهم، السإلمية المصارف في الفتوى

لهم. الفقهية المسائل

عنها يصدر ما كل ونشر الن، القائمة الفقهية المجامع دور  - تفعيل4

وجهاتا تقريب في مهم عامل وهذا وبحوث، وتوصياتا قراراتا من

واجتهاداتهم. العلماء نظر



حول البحث وحلقاتا المؤتمراتا من المزيد عقد إلى  - السعي5

ومناقشة السإلمية، المصارف معاملتا في المستجدة القضايا

الختلف. من ممكن قدر بأقل والخروج لبعضهم العلماء

الفتاوى تحدثه لما جماعية، الفتاوى تكون أن بضرورة  - التذكير6

مشاكل. من الفردية

هي السإلمية الشريعة أحكام أن المقام هذا في بالذكر الجدير  - من7

العكس، وليس السإلمية المصارف معاملتا على المهيمنة الحاكمة

لتوافق الشريعة أحكام وتكيف تطوع أن الهيئة عمل من فليس

وخبيثه، طاهره المصرفي العمل عليه لما الخضر الضوء وتعطي

أحكام لتساير المصرفية العمال تطويع عملها إنما وسإقيمه، صحيحه

.)45(السإلمية الشريعة
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الفتوى على الجرة  - أخذ7

الفتوى: جواز هيئاتا في العاملين على كشبهة تثور التي القضايا من

)46(الفتوى. على الجرة أخذ

أجورا أو مكافآتا الفتوى هيئاتا في العاملين أخذ حكم سإأتناول لذا

وإفتائهم. عملهم على

:الفتوى     على     الجرة     أخذ     حكم     في     وأدلتهم     الفقهاء     أقوال

ول بفتواه متبرعا المفتي يكون أن الولى أن على الفقهاء اتفق لقد

ذلك؟ له يصح فهل أجرا، يأخذ أن أراد إن ولكن ،)47(أجرا عليها يأخذ

هذه     وسإأسإتعرض     قول،     من     أكثر     إلى     المسألة     هذه     في     الفقهاء     ذهب

:يلي     فيما     القوال

:الول     القول

يجوز ل أنه إلى ،)50(قول في  والحنابلة)49( والشافعية)48(الحنفية ذهب

مطلقا. الفتوى على الجرة أخذ

أبرزها:     من     أدلة،     القول: بجملة     هذا     أصحاب     واسإتدل

كما عليه المعاوضة يجوز فل ورسإوله الله عن تبليغ منصب الفتيا - أن أ

فهذا بأجرة إل الصلة أو الوضوء أو السإلم أعلمك له: ل قال لو

.)51(قطعا حرام

أخذ له يحل فل باطل عن وينهى بحق يأمر فتياه في المفتي - أن ب

.)52(المر هذا على أجرة

:الثاني     القول

أخذ له يجوز فل المفتي على الفتوى تعينت إذا أنه إلى المالكية ذهب

الخذ. له جاز تتعين لم وإذا المستفتي، من الجرة
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يحل فل الفتوى عليه تعينت إذا المفتي بأن القول هذا أصحاب واسإتدل

واجب على اعتياض هنا الجرة وأن عليه؛ متعين أمر على الجرة أخذ له

.)53(عليه

:الثالث     القول

أخذ له فيجوز كفاية للمفتي يكن لم إذا أنه إلى الحنابلة بعض ذهب

.)54(فل وإل يستفتيه ممن الجرة

بالفتوى باشتغاله المفتي كان بأنه: إن القول هذا أصحاب واسإتدل

وبمن به ضرر إلى سإيفضي المر فهذا تكسبه عن يمنعه بها يتعلق وبما

اشتغل وإن شرعا، منفي أمر وهذا ومشقة حرج في ويوقعهم يعولهم

(الجرة من بد ل لذا أيضا، ضرر وهذا للمستفتي الضرر سإيحصل بتكسبه

55(.

:الراجح

ل الفتوى هيئاتا عمل إن إذ الفتوى على الجرة أخذ جواز هو أراه الذي

جدل سإلمنا فلو كثيرة، أخرى بأعمال تقوم بل الفتوى، مجرد على يقتصر

إضافة العمال، باقي على تحرم فل الفتوى على الجرة أخذ يحل ل بأنه

تفرغ إلى يحتاج المصرفية المالية المعاملتا قضايا في الفتاء أن إلى

من العلماء من نوجد أن اسإتطعنا لما بذلك نقم لم كبير. ولو جهد وإلى

الكبير. الجهد بهذا يقوم

بديل ل موضوع الشرعية الرقابة موضوع أقول: إن البحث لهذا ختاما

للرقي السبل أفضل ليجاد السإلمية، للمصارف فيه والتفصيل للبحث

درجة لنيل رسإالتي في حاولت وقد السإلمي، المصرفي بالعمل

هذا ضمن فيها ورد ما أبرز وعرضت البحر، هذا في أبحر أن الماجستير

والسداد. التوفيق اسإأل فالله البحث،
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رقب. مادة ،397-396 ص اللغة، مقاييس معجم فارس، ابن )1(
. رقب مادة ،91-90 ص المحيط، القاموس آبادي،  الفيروز)2(
رقب. مادة ،276-274 ص ،1ج/ العروس، تاج  الزبيدي،)3(
رقب. مادة ،91-90ص المحيط، القاموس آبادي،  الفيروز)4(
العامة الدارة أعمال على الرقابة مبادئ وأبحاث دراسإاتا  الشوبكي،)5(

.31 ص الردن، في
منه اسإتفدتا النترنت     شبكة     على     المصرفية     الراجحي     شركة  موقع)6(

31/7/2003بتاريخ: 
.73 ص ، السإلمية البنوك  - عطية،)7(

موقع في منشور ،البنوك     في     الشرعية     الرقابة     لجان     خدعة     السلطان،- 
م.31/7/2003 بتاريخ منه الرياض. اسإتفدتا

)،188( عدد السإلمي، القتصاد مجلة الشرعي، التدقيق الباري،  عبد)8(
.45 ص

 انظر:)9(
القتصاد مجلة الثانية)، (الحلقة السإلمية المصارف - الزحيلي،

.31 ص )،199( عدد السإلمي،
.86 ص ، الخاص القطاع ودور السإلمي التمويل - السرطاوي،

مجلة الولى)، (الحلقة الرقابة آلياتا تفعيل  انظر: القرضاوي،)10(
بعدها.  وما15 )،ص238( عدد السإلمي، القتصاد

القتصاد مجلة الولى)، (الحلقة الشرعية الرقابة دور  زعير،)11(
.44 ص )،186( عدد السإلمي،

.23ص الشرعية، الرقابة  انظر:- داود،)12(
في الشرعية الرقابة م)،2002هـ1423( الغفار، عبد محمد - الشريف،

.8ص منشور، غير السإلمية، المالية والشركاتا المصارف
.234ص الشامل، - إرشيد،
.223ص المصرفي، العمل أسإاسإياتا - صوان،

 انظر:)13(
القتصاد مجلة الولى)، (الحلقة الرقابة آلياتا تفعيل - القرضاوي،
.16) ص238( عدد السإلمي،

ص )،240( عدد السإلمي، القتصاد مجلة الشرعية، الضوابط - شحاتة،
37.
ُلسإس وريحان، غدة - أبو .7ص الشرعية، للرقابة الفنية ا

.24 – 23ص الشرعية، الرقابة - داود،
 وما663 ص والتطبيق، النظرية بين السإلمية المصارف - الهيتي،
بعدها.

 انظر:)14(
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السإلمي، القتصاد مجلة الخيرة)، (الحلقة الداري التنظيم - شحاتة،
.47ص )،117( عدد

.6ص منها، لعدد شرعية دراسإة السإلمية المصارف - المصري،
الرجوع يمكن الول المؤتمر وتوصياتا موضوعاتا حول  للتفصيل)15(

إلى:
القتصاد مجلة الشرعية، الهيئاتا مؤتمر في ومؤتمراتا، - ندواتا

.17 – 16)،ص248( عدد السإلمي،
إلى: الرجوع يمكن الثاني المؤتمر وتوصياتا محاور - وحول
القتصاد مجلة الشرعية، للهيئاتا الثاني المؤتمر ومؤتمراتا، - ندواتا

.23 – 22ص )،261-260( عدد السإلمي،
)16((......) 
 انظر:)17(

.4ص السإلمية، المصارف - المصري،
.5 ص الشرعية، للرقابة الفنية السإس وريحان، غده - أبو

 انظر:)18(
.223ص ، السإلمي المصرفي العمل أسإاسإياتا - صوان،
.25 ص والشرعية، المالية الرقابة - ريحان،

.368/ص2ج الربوي، المصرف تحول  انظر: الربيعة،)19(
.57 – 56ص الشرعية، الرقابة  انظر: داود،)20(
 انظر:)21(

.73ص السإلمية، البنوك -عطية،
التطبيقاتا ندوة في  (بحث194/ص1ج الشرعية، الرقابة - حمود،

القتصادية).
 انظر:)22(

التطبيقاتا ندوة في (بحث ،187/ص1ج الشرعية، الرقابة - حمود،
القتصادية).

.223ص المصرفي، العمل أسإاسإياتا - صوان،
.57ص الشرعية، الرقابة - داود،
السإلمي، القتصاد مجلة الولى)، (الحلقة الشرعية الرقابة دور - زعير،
46ص )،186( عدد

منشور).  (غير18ص والشرعية، المالية الرقابة - ريحان،
القتصاد مجلة الولى)، (الحلقة الشرعية الرقابة دور  انظر:- زعير،)23(

.46ص )،186( عدد السإلمي،
ُلسإس وريحان، غده - أبو منشور).  (غير7ص الشرعية، للرقابة الفنية ا

السإلمي، القتصاد مجلة الخيرة)، (الحلقة الداري التنظيم - شحاتة،
.47-46ص )،117( عدد

 انظر:)24(
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السإلمي، القتصاد مجلة الثانية)، (الحلقة الشرعية الرقابة دور - زعير،
.48 ص )،187( عدد

.102 ص ، عادل نقدي نظام نحو - شابرا،
القتصاد مجلة الثانية)، (الحلقة الشرعية الرقابة دور  زعير،)25(

.44-43 )،ص187( عدد السإلمي،
يمكن الشرعي وحكمها الئتمان بطاقة موضوع حول أكثر  للتفصيل)26(

وأحكامها التجارية البنكية حقيقتها الئتمان، إلى: بطاقة الرجوع
زيد. أبو الله عبد بن بكر الشرعية،

القتصاد مجلة السإتصناع، معاملتا على الشرعية الرقابة  - زعير،)27(
.18 ص ،16 ص )،216( عدد السإلمي،

السإلمي، القتصاد مجلة الثانية)، (الحلقة الشرعية الرقابة دور - زعير،
.50-49 ص ،45ص ،43 ص )،187( عدد

.237-236 ص الشامل،  - إرشيد،)28(
السإلمي، القتصاد مجلة الثانية)، (الحلقة الشرعية الرقابة دور - زعير،
.50-49 ص ،45ص ،43 ص )،187( عدد

 انظر:)29(
)،188( عدد السإلمي، القتصاد مجلة الشرعي، التدقيق الباري، - عبد
.46 ص

القتصاد مجلة الثانية)، (الحلقة الرقابة آلياتا تفعيل - القرضاوي،
.9 ص )،239( عدد السإلمي،

السإلمي، القتصاد مجلة الخيرة)، (الحلقة الداري التنظيم - شحاتة،
.40 ص )،117( عدد

.150 ص والسإلمية، القتصادية المصطلحاتا معجم  الجمعة،)30(
.126 ص المصطلحاتا، معجم  - الجمعة،)31(

.152-151 ص المصرفي، العمل أسإاسإياتا - صوان،
- وانظر:

بعدها.  وما261 ص ،7ج/ المحتار، رد عابدين، ابن 
،المستحدثة، المالية العقود لهم شرعية دراسإة الشنقيطي

 .381 ص
- وانظر:

بعدها.  وما329 ص ،1م/ الشرعي، الجزء العلمية، الموسإوعة
فلكها: في يدور وما المرابحة موضوع تناول ممن 

تجريه كما بالشراء للمر المرابحة بيع القرضاوي، د. يوسإف
 السإلمية. المصارف

الحل بين السإلمية البنوك في المرابحة بيع عيد، يحيى
 والحرمة.

ضوء في المرابحة لبيع المصرفية التطبيقاتا فياض، عطية
 السإلمي. الفقه

.30 ص والشرعية، المالية الرقابة  ريحان،)32(
.142 ص المصطلحاتا، معجم  الجمعة،)33(
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)2( رقم باب ) السلم،35( رقم كتاب البخاري، صحيح  البخاري،)34(
.399 ص ،2240 رقم حديث معلوم، وزن في السلم

.144-143 ص المصطلحاتا، معجم  - الجمعة،)35(
بعدها.  وما171 ص المصرفي، العمل أسإاسإياتا - صوان،

إلى: الرجوع يمكن أكثر - وللتفصيل
375-340 ص ،1م/ الشرعي، الجزء العلمية، الموسإوعة. 
المعاصرة. وتطبيقاته السلم بيع عقد العساف، د. عدنان 

.34 ص والشرعية، المالية الرقابة  انظر: ريحان،)36(
 انظر:)37(

ص )،20( عدد السإلمي، القتصاد مجلة العليا، الهيئة اجتماع - حول
24-25.

.19 ص )،7( عدد السإلمية، البنوك مجلة مصر، مفتي مع حوار - عقل،
 انظر: )38(

.285-284 ص الشرعية، والرقابة السإتثمار - البعلي،
ص )،17( عدد السإلمية، البنوك مجلة الشرعية، الرقابة وظيفة - طلبة،

66.
( عدد الشريعة، أضواء مجلة المصارف، في المالية الرقابة - الكفراوي،

.365ص )،14
الشريعة     برنامج     ضمن     حلقة     الشرعية،     المعاملتا غدة،  انظر:- أبو)39( 

بتاريخ: منها اسإتفدتا الجزيرة، موقع في منشورة ،والحياة
م20/8/2003

.35 ص الشرعية، الرقابة  انظر: داود،)40(
المرابحة، بيع فيها الشرعية المخالفاتا تقع قد التي المثلة  - من)41(

الهيئة أن يجد السإلمية البنوك أحد في الرقابة هيئة محاضر يراجع والذي
اتباع بضرورة وأوصت المخالفاتا هذه على نبهت قد البنك ذلك في

وتكرره التنبيه اسإتمرار ولكن المعاملة، هذه لتصحيح الشرعية الخطواتا
المخالفاتا. باسإتمرار يوحي

.651-650ص السإلمية، البنوك في السإتثمار مشكلة - الصاوي،
.73 ص السإلمية، البنوك  عطية،  انظر:)42(
بتاريخ الكردي، الحجي أ.د. أحمد مع خاصة  انظر:- مراسإلة)43(

الشرعية     الفتاوى     شبكةموقع:  في م. منشورة20/9/2003
النترنت. موقع نفس السابق،  انظر: المرجع)44(
فقهية وفتاوى بحوث م)،1999( الحجي، أحمد  انظر:- الكردي،)45(

364 ص بيروتا، السإلمية، البشائر دار ،1ط/ معاصرة،
منشور ،السإلمية     المصرفية     المؤسإساتا     حول     تحقيق وعثمان، - أحمد
م.28/7/2003بتاريخ:  منه السإلمي. اسإتفدتا موقع:الوعي في

 انظر:)46(
.171ص ،156 ص المنقوص، التدين - هويدي،
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ص م،25/11/1989 اليوسإف، روز مجلة للبيع، فتاوى كامل، الله - عبد
24-25. 

موقع:الرياض. في نشر مقال ،الشرعية     الرقابة     لجان     خدعة     السلطان،- 
م.31/7/2003بتاريخ:  منه اسإتفدتا

.309ص ،3ج/ الهندية، الفتاوى  - نظام،)47(
.111-110ص ،11ج/ الطالبين، روضة - النووي،

.47ص ،8ج/ المحتار، رد عابدين،  ابن)48(
.103ص ،1ج/ المجموع،  النووي،)49(
231ص ،4ج/ الموقعين، أعلم القيم،  ابن)50(
.231ص ،4ج/ الموقعين، أعلم القيم،  ابن)51(
.19 ص والقضاء، القاضي أدب  القيسي،)52(
.470-469 ص ،3ج/ السالك، بلغة  الصاوي،)53(
.548 ص ،4ج/ المنير، الكوكب شرح النجار،  ابن)54(
.35 ص الفتوى، صفة حمدان،  - ابن)55(

.548/ص4ج المنير، الكوكب شرح النجار، - ابن
.4047/ص8ج التحبير، - المرداوي،

.470/ص3ج السالك، بلغة - الصاوي،
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