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  : الدكتورة 
  جامعة السلطان قابوس –كلية احلقوق  –أستاذ القانون التجاري املساعد 
  * مانسلطنة ع* 

  

  : ملخص
االسالمية حيث مسح تعترب التجربة العمانية هي االحدث على مستوى الوطن العريب يف جمال البنوك 

ذا النوع من النشاط املصريف عام  املركزي يتناول البحث دراسة حتليلية  لدور البنك . 2012املشرع العماين 
يف مساندة املصارف االسالمية،  من خالل التمويل  مبا يتوافق مع طبيعتها القائمة على اجتناب التعامل  العماين

الرقايب الذي ميارسه هذا البنك  مبا يضمن حسن االداء وتفادي االثار السلبية بالفوائد، كما يتضمن حتليال للدور 
كل من آليات التعاون بني    نالدراسة ببياتسمح . ملخاطر العمل املصريف مثل خماطر السيولة وخماطر االئتمان

ك املصارف، كما تتيح البنك املركزي واملصارف االسالمية، و أدوات الرقابة اليت ميارسها البنك املركزي على تل
ال ال لتقييم الدور الذي رمسه املشرع العماين للبنك املركزي يف هذا ا   .ا

  
Abstract: 

 Omani experience is considered the latestin the Arab world in the field of 
Islamic banks.the Omani legislatorallo wed this kind of banking activityin2012. This 
paper deals with an analytical study of the role of the Central Bank of Oman in 
support of Islamic banks through funding in accordance with its nature based on 
avoiding banking interests , also the paper includes an analysis of the supervisory 
role exercised by the Omani central bank to ensure good performance of Islamic 
banks and to avoid the negative effects of the risks of the banking business, such as 
liquidity risk and credit risk. This study explain the mechanism of cooperation 
between the Central Bank and Islamic banks and the tools of supervision exercised 
by the central bank to control Islamic banking in Oman, to provide an assessment to  
the role of the Central Bank in this area. 
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  : مقدمة

العر  الدول من عدد سالمية فة الص قطاع قدرن استقطاب ية العر وغ ية

عام يا مال املعامالت من النوع ذا شأة منذ املدخرات من دورا1940كب النجاح ذا ل ان وقد ،

رغبة ة التجر ذه ع باإلقدام سالمية فة الص مجال دخول ترددت ال الدول عض اقناع

ا مزايا من للق. ستفادة ان مجالكما املتخصصة الدولية يئات ال عن الصادرة واعد

الدو ات سو ال بنك مثل عموما، املصرفية Bank for International settlementاملعامالت
سالمية املالية دمات ا مجلس مثل صوص ا وجھ ع سالمية فة الص   1ومجال

international financial service board(IFSB)فةبال للص املنظمة القواعد ع ثر غ

فة الص مجال العمانية ة التجر حداثة من بالرغم عمان سلطنة ا وم الدول عض سالمية

حيث ية، العر الدول من ه لغ سبة بال يا س ي العما املصر القطاع وحداثة ، شاءسالمية إ تم

عام اية مع ي العما املركزي رقم1974البنك املصر القانون بمقت القطاع 2 .7/1974، وحظي

أك أحد منھ جعل مما الدولة، قبل من متواصل تمام با خ، التار ذلك منذ ي، العما املصر

الت تفرضھ ما مواكبة ع وقدرة تطوراً الوط قتصاد قليميةقطاعات قتصادية طورات

إطار املالية دمات ا تجارة ر تحر نحو ايد امل التوجھ ظل سيما ال متطلبات، من والدولية

العاملية التجارة رقم. منظمة ي السلطا املرسوم صدر ذلك ع ناء طياتھ114/2000و حامال

املصر القطاع تنظيم أعاد جديدا مصرفيا العالمقانونا ده ش ما عتبار آخذا امل بال ي العما

مدعما املركزي البنك لعمل امال مت تنظيما تضمن إذ املصرفية املعامالت مجال تطورات من

املصر العمل ع وإشرافيھ رقابية ة كج شمل. لطبيعتھ ل املصرفية عمال وم مف توسع كما

جديد شطة ا السلطنة البنوك دشاط ع و ثمار س وادارة واملشروعات ات الشر ل تمو ا م ة

ي  التأج الشراء ل وتمو والوساطة م س اصدارات فة. غطية الص ي العما املشرع وقدأقر

عام رقم2012سالمية ي السلطا املرسوم للقانون69/2012بمقت جديدا بابا أضاف الذي

عام الصادر سالمية"  عنوان2000املصر املصرفية الرقابة"  عمال سلطة املركزي للبنك مانحا

سالمية املصارف شطة أ ع شراف   3.و

ية العر غ و ية العر عات شر ال من عدد ي العما املشرع تأثر من بالرغم انھ والواقع

الدولية القواعد دور ار إن يمكن ال انھ إال سالمية، فة الص بازلمجال نة قواعد املتمثلة

املصرفية فة4للرقابة الص قواعد ع سالمية املالية دمات ا ملجلس رشادية والقواعد ،

والرقابة شراف بقواعد او ذاتھ املصر بالقانون يتعلق فيما سواء عمان سلطنة سالمية

مس تحت ي العما املركزي البنك عن املصرفيةطار" الصادرة لألعمال ي والرقا التنظي

  "سالمية
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خالل من سالمية واملصارف ي العما املركزي البنك ن ب العالقة البحث ذا ستعرض و

رقابة من ا عل يفرضھ وما مساندة من سالمية للمصارف البنك ذا يقدمھ ع. ما سمح ما و و

التعاو  آليات من ل يان ب النظري الرقابةاملستوى أدوات و سالمية واملصارف املركزي البنك ن ب ن

الدور لتقييم العم املستوى ع املجال يح ي كما املصارف، تلك ع املركزي البنك ا يمارس ال

التا النحو ع وذلك ، املجال ذا املركزي للبنك ي العما املشرع رسمھ   :الذي

ول املرك: املبحث البنك عماندور سلطنة سالمية املصارف مساندة   زي

ي الثا عمان: املبحث سلطنة سالمية املصارف ع الرقابة املركزي البنك   دور

ول  عمان: املبحث سلطنة سالمية املصارف مساندة املركزي البنك   دور

ومجموعة املركزي البنك من ي العما املصر القطاع ون اذيت ، ة التجار املصارف من

محلية ة تجار مصارف سبعة القطاع ذا ن5يضم متخصص ن ومي ح ن ن6ومصرف ومصرف

ن ية. 7إسالمي اجن ملصارف فروع سعة مان عُ سلطنة عمل   .8 كما

س ال القدم من بالرغم عمان سلطنة حدث املمارسة سالمية املصارف عت و

املص ة سالميةلتجر عام9.ارف إال سالمية البنوك ي العما ع شر ال يقر لم صدور2012حيث مع

رقم ي السلطا افة. 69/2012املرسوم ل سالمية املصارف خضوع ع املرسوم ذا أكد وقد

ا طبيع مع يتعارض ال بما املصر القانون الواردة املر 10.القواعد البنك أصدر ذلك ع ناء كزيو

سالمية" املصرفية لألعمال ي والرقا التنظي عمل" طار لتنظيم الئحة بمثابة عت والذي

بما سالمية املصارف مع املركزي البنك عامل اسس تضمن حيث السلطنة، سالمية املصارف

ا خصوصي مع واملصارف . يتوافق املركزي البنك ن ب لعالقة صياغة تمت كذا خاللو من سالمية

املصارف من ا غ اسوة املصارف ذه ل واملساندة الدعم تقديم البنك ع يفرض ي قانو إطار

املركزي  البنك لرقابة ضوع ا سالمية املصارف ع يفرض وما يمكن11 .التقليدية   وال

سالمية املصارف قطاع مساندة املركزي البنك دور ع نتعرف ي السلطنةوفيما

املركزي البنك ودور سالمية للبنوك اصة ا الطبيعة من ي العما املشرع موقف بيان خالل من

ا طبيع مع يتعارض ال بما اجة، ا عند املصارف، لتلك الدعم   .تقديم

ول  سالمية: املطلب للمصارف اصة ا الطبيعة من ي العما املشرع   موقف

ا املحاوالت للبنوكعددت فات عر لوضع ن قتصادي او ن القانوني من سواء ية لفق

كمؤسسات12سالمية سالمية للبنوك اصة ا الطبيعة حول فات التعر تلك أغلب تمحورت وقد

التعامل م تحر ا مقدم و سالمية عة الشر بمبادئ ام ل خالل من ح الر تحقيق دف س مالية
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م. بالفوائد و سالميةو البنوك عرف حيث سالمية للبنوك الدو تحاد اتفاقية ف عر أجملھ ا

سالمية عة الشر بمبادئ ام ل ع صراحة سا ا ونظام ا شا إ قانون ينص كمؤسسات

عطاء أو أخذا بالفائدة التعامل عدم خصائص. وع عدة تاج است يمكن ف التعر ذا خالل ومن

سالميةللص تجاه. فة يت عمان سلطنة سالمية فة للص املنظمة القواعد باستقراء و

املصر شاط ال من النوع ذا ملراعاة ي العما املشرع ناه ت   .الذي

فة خصائص .1   عمان سلطنة  سالمية الص

ال تحقيق دف س مؤسسات ا و جانب إ سالمية، املصارف ض مةيف املسا ح، ر

أفراده ن ب افل الت تحقيق خالل من املجتمع ختالف.13تنمية فكرة اء الفق عض د يؤ ولذلك

ووحيد، اسا دف ك ح الر ة خ دف س إذ التقليدية، البنوك و سالمية املصارف ن ب ذري ا

، اسا دف ك املجتمع تنمية إ سالمية البنوك س نما حب الر تحقيق الرغبة إغفال دون
سالمية،14 عة الشر ام أح مراعاة املصارف. مع خصائص إجمال يمكن ختالف ذا ع ناء و

ن أمر   :سالمية

ضوع: أوال ام ا عة ألح ة املالية شطة ممارسة  سالمية الشر ثمار س   : و

و  للمبادئ سالمية البنوك تخضع سبحانھإذ هللا مال املال أن أساس ع تقوم وال سالمية القيم

عا و سبحانھ قال كما خرة عليھ وسيحاسب فيھ مستخلف سان وأن عا [: و

   [15    ]   

[ 16وقولھ :][  17.  

افة سالمية عة الشر موقف عن بالتحري سالمية املصارف م تل عليھ ناء و

علماء من نخبة تضم الشرعية للرقابة يئات ن بتعي سالمية البنوك تقوم ما وغالبا ، ا معامال

سالمية عة الشر مع ا توافق لضمان ا أعمال مراقبة مسؤولية لتتو ، سالمي قتصاد و . الفقھ

مرسوم فرض يئة2012وقد ال بخالف ، الشرعية للرقابة داخلية يئة شاء إ اسالمي مصرف ل ع

الغرض ذا ل املركزي البنك داخل ا شا إ تم   18.ال

بالف: ثانيا التعامل املصرفيةاجتناب   وائد

عتمد وال التقليدية املصارف عن سالمية املصارف تمي ساسية اصية ا و

ن ض واملق ن املودع مع ا معامال الفوائد املشاركة،. ع نظام سالمية املصارف بدل س و

ن ب ة ثمار س العمليات مخاطر ع توز ع يقوم الت(والذي وطالب لاملمول الفوائد) مو بنظام

شرعيتھ ع   .19املختلف
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العمانية سالمية املصارف عض أعلنت سالمية فة للص صائص ا تلك من وانطالقا
من20 ل ش أي التعامل عن متناع مثل املجال ذا تباع واجبة ساسية القواعد عض

ا الر ال الفائدة(أش استال ) أو أو دفعا ان ةسواء التجار شطة ثمار س عن متناع و ، ما

شرعية(محرمة الغ ال) أو ة التجار شطة و ة س و ير ا م و الكحوليات التجارة مثل

عتمد ال شطة من شاط أي املتاجرة عن متناع و ، سالمية وغ خالقية غ للقيم ج تروّ

وا الغرر املخاطرةع و سارة وا ح الر واملشاركة ، مار القُ ال أش من شكالً عت ُا ا حيث الة،

اء الشر جميع ن ب املتبادل تفاق أساس بالغنم( ع الغرم ية الفق للقاعدة وأيضا21)تطبيقا ،

مل ع للبا مملوكة السلعة ون ت أن فيجب ع البا لك ومُ ضمان س ل ما بيع عن بحيثمتناع ناماً اً

سلعتھ وخسارة ضمان راج( يتحمل با الضمان ية الفق للقاعدة   22)تطبيقا

سالمية-2 املصارف شاط لطبيعة ي العما املشرع   مراعاة

 افة سالمية املصارف خضوع ع 2012 مرسوم أكد  املصر القانون   الواردة القواعد ل

ذلك 23سالمية صرفيةامل عمال طبيعة مع يتعارض ال بما ي املشرع اختار و  من  الوسط موقف العما

ن ات ثالث ب ا استقرت اتجا عات عل ا ضمن سالمية املصارف اعتمدت ال الدول  شر  نظام

ل يقبل لم  حيث قتصادي، از تحو امل املصر ا  من ل  حدث ما غرار ع سالمي للنظام بال

اكستان إيران  البنوك منظومة عن عيدا  سالمية للمصارف خاص نظام وضع تفادى كما 24.و

يار ذلك يفرضھ بما التقليدية شاء من ا  البنوك  العمل ورقابة لتنظيم خاص اسالمي مركزي  بنك إ

و.  سالمية تھ الذي املوقف و يا من ل تب ردن تركيا و مال ان25.و شاء السماح اختار  أن و  كبنو  بإ

ا  اسالمية ا تخضع ال والرقابة التنظيم قواعد لنفس  وإخضاع از خالل من التقليدية البنوك ل  ا

و القائم املصر ي املشرع وكذلك ،26 املصري  املشرع اتخذه الذي املوقف نفس و  ان وإن ،27مارا

ي املشرع اصة الطبيعة  مراعاة ع أكد قد العما ا  سالمية للمصارف ا  ع املركزي  بالبنك عالق

 28.الـتأكيد ذا أغفل الذي املصري  املشرع  عكس

 ع تفادى شر ي، ال   املركزي،  البنك عن الصادرة اللوائح أو القانون  مستوى  ع سواء العما

ف وضع   سالمية للمصارف شارة ع 2012 مرسوم اقتصر إذ 29سالمية للبنوك محدد عر

ا مرخص كمصارف ا مانحا سالمية املصرفية عمال بمزاول  ل ق إيا  عمال افة ممارسة  ا

ام مع يتعارض ال بما املصرفية عة أح يل ع  املعامالت  من عدد ذكر مع سالمية الشر س املثال س  ول

صر ع كقبول  30.ا ثمار حسابات إدارة و الودا ك س اح، او برسوم املخصص او املش ل ار  والتمو

ثمار س ة صيغة  و  القروض او ستصناع او السلم او جارة أو املرابحة او املشاركة او املضار

سنة ا ا وك إصدار وكذلك الشرعية، الصيغ من وغ ثمار واملشروعات باألصول  املدعمة الص س  و

ا و. ف ي املشرع رغبة عكس ما و يعاب  العما  مجال  العاملة املالية ؤسساتامل انواع افة اس
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فة ف التقيد دون  سالمية الص ع بتعر اف امام عائقا يقف قد جامع ما  معينة مؤسسة شرعية ع

ا ال قد   مستحدثة مالية معامالت ممارسة  ترغب ف ذا مثل ستوع   .  التعر

 ي التنظي طار حدد   املصرفية عمال فاصيلت 31 سالمية املصرفية لألعمال والرقا

عة مع املتوافقة ا، املصرح و 32سالمية الشر يفاء عد بممارس خيص، متطلبات اس  املجال فتح مع ال

شاط مجال  أعمال من ستجد ما ملمارسة سالمية املصارف أمام صول  شرط املصر ال  ع ا

ات املركزي  البنك موافقة و. مؤسسة ل  الشرعية الرقابة وج  املالية للمؤسسات سمح ما و

 . املصر العمل مجال  التطورات بمواكبة سالمية

 ي التنظي طار  حدد صول  متطلبات سالمية املصرفية لألعمال والرقا  ترخيص ع ا

فة ممارسة ل  سالمية الص  ولفروع ، 33املجال ذا  املتخصصة الوطنية املصرفية املؤسسات  من ل

ية املصارف شاء التقليدية للبنوك سمحت   كما 34.السلطنة  جن فة  أقسام بإ  أطلق  سالمية للص

ا يفاء شرط 35املحلية التقليدية للمصارف  سالمية النوافذ مس عل خيص متطلبات اس  ذا  ال

و. املجال ن التوازن  تحقيق  املشرع رغبة عكس ما و فة التقليدية فةالص ب س سالمية والص   ل

ي املجتمع داخل  املصرفية للمؤسسات سمح كما الواحدة، املصرفية املؤسسة داخل  بل وحسب العما

ا باالحتفاظ التقليدية ن عمال  . سالمية املصارف مع التعامل  الراغب

 شاء سالمية فةالص  ممارسة  ترغب مؤسسة ل ع املصر القانون  أوجب  نة إ

ي التنظي طار تو وقد.  املؤسسة أعمال ع الشرعية الرقابة تتو داخلية  املصرفية لألعمال والرقا

نة شكيل متطلبات تحديد سالمية ال عدد حيث من ال  اوجب كما. عضاء واختصاصات ومؤ

شاء نفسھ املركزي  البنك ع القانون   36. الغرض فسلن عليا يئة إ

   ي املشرع را ة موال ع بالتعامل يتعلق فيما سالمية البنوك طبيعة العما  العقار

ثمارا وشراء بيعا واملنقولة ا و واس ئجارا، تأج ا سمح إذ واس يل ع التعامل من النوع ذا ل  س

ناء، ي املصر القانون  يحظر حيث ست اضعة البنوك ع  العما  العقار أو املنقول   تتعامل أن لھ ا

ان أو البنك أعمال إلدارة املخصص العقار عدا ما 37املقايضة أو البيع أو بالشراء ن إس  او. بھ العامل

 فيھ بالتصرف البنك يقوم أن ع الغ قبل لھ لدين وفاء البنك إ ملكيتھ تؤول الذي العقار و املنقول 

خ من سنة خالل   .ذلك الضرورة اقتضت إذا املدة مد املركزي  البنك إدارة وملجلس كيةاملل أيلولة تار

دف س ظر ذا من املشرع و يطة متطلبات مراعاة  ا ذر، ا اصة العمليات ترتبط حيث وا  ا

ع بتلقي التقليدية البنوك  باإلقراض ا ستحق وال الودا  قص أجل عد أو الطلب عند الدفع معظم

ضامل فمن ولذلك ، ون  أن ف ع ذه ت و جل، قص لالستخدام محال الودا ا مع يتعارض ما و  تجميد

ة أصول   ا التخلص يتعذر عقار ع ذه سداد آجال حلول   عند م  .الودا

 عمل طبيعة مع يتالءم ال فإنھ التقليدية، البنوك عمل وطبيعة يتفق املنطق ذا ان وإذا

شا أن إذ. سالمية املصارف ثماري  طال  التعامل اجتناب ع والقائم سالمية، باملصارف س
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 يتطلب حيث التقليدية، البنوك  الفوائد، ع أساسا القائم ، قراض طبيعة عن يختلف بالفوائد،

شاط ذا ا والثابتة املنقولة صول   سالمية املصارف عامل ضرورة ال ا  الستخدام  عمليا

ة، ثمار   سالمية املصارف عامل فإن ذلك وع. صول  تلك تملك غالبا معھ يقت مما س

ا، ضرورات من ضرورة عت واملنقولة الثابتة صول  ا قيام ا دون  عوق  ذلك من ومنع ا تحقيق داف  أل

ة ثمار فة شاط ومساندة دعم  ورغبة. س ناء سالمية الص ي املشرع أعفى ذلك ع و  العما

فرض ال الرسوم من سالمية املصارف العقار  التعامل ع تُ   .38واملنقولة ةصول

املصر للقانون ا خضوع ظل سالمية للبنوك اصة ا الطبيعة مراعاة أن والواقع

معينة قواعد تخصيص املركزي البنك من استد خاص ل ش املركزي البنك وقواعد عام ل ش

املجاللدعم ذا العاملة املالية املؤسسات   .ومساندة

ي الثا ل: املطلب التمو خالل من سالمية للمصارف ي العما املركزي البنك   دعم

للبنوك املا الدعم بتقديم العالم املصرفية نظمة أغلب املركزي البنك م يل

للسيولة البنوك ذه احتياج حالة لرقابتھ اضعة قدا ال املالية، املعامالت عض إلتمام املالية

للعمالء النقدية الطلبات ة مواج عن ا ز ل أو البنك، لدى املتوفر املالية السيولة احتياطي تفوق

البنك ا يمر قد ال نائية ست الظروف عض ب من39س ه كغ ي العما املركزي البنك واجھ وقد

الع عض سالمية بالنظرالبنوك سالمية للمصارف التمو بالدور قيامھ يل س قبات

التنظي طار تضمن ولذلك بالفوائد، العمل ا واجتنا املصارف تلك املعامالت صوصية

الية ش تلك ع للتغلب القانونية ليات عض سالمية املصرفية لألعمال ي   .والرقا

ة -1  .العادي املصر للنظام وفقا عمان سلطنة  سالمية للمصارف اامل الدعم تقديم صعو

ان أيا الدولة، العاملة للبنوك قروض صورة املركزي البنك جانب من املا الدعم ذا يقدم

ا وقد. نوع الكمبياالت، ة تجار ألوراق خصم صورة ون ت فقد ال أش عدة القروض تلك وتأخذ

ق صورة ون بفوائدت مباشرة، تملكھ. روض ما لشراء املركزي البنك استعداد صورة ون ت وقد

ا عرض دون ممكن وقت أقل سيولة من إليھ تحتاج ما لتوف ومية ح مالية أوراق من البنوك تلك

وراق تلك لبيع ة ضطرار ا حاج ا سب رأسمالية ذه. سائر تطبيق من املركزي البنك دف و

سيولة من ى أد حد وضمان النقدية، املؤسسات مختلف ن ب املدفوعات ة سو يل س إ السياسة

عوامل توف خالل من عامة بصفة املصر النظام استقرار ع املحافظة عن فضال ، املصر از ا

الظروف ذه مثل للبنوك والضمان   40.مان
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تجاه ذا ي العما املشرع تب لعام41وقد املصر القانون سمح تحت2000حيث املركزي للبنك

ئتمان"مس و ثمار س ام أذون"م مثل املالية، وراق من متعددة ألنواع املركزي البنك شراء

السلطنة املرخصة املصارف ا تحتفظ ال ة التجار وراق و السلطنة، ومة ح وسندات زانة، . ا

قانون سمح تتجاوز2000كما ال ملدة املخصصة للمصارف قروض بتقديم املركزي يوما90للبنك

مالية بأوراق القروض تلك ضمان يتم ان ع املركزي البنك محافظي مجلس يحدده فائدة سعر

للتداول  قابلة إذنيھ سندات او السلطنة   42.ومة

الت اجتناب ع القائمة سالمية البنوك طبيعة أن دونوالواقع حائال تقف بالفوائد عامل

السلطنة املصر للقطاع املركزي البنك مساندة من عمان سلطنة سالمية البنوك استفادة

وراق خصم حالة ح او ة، تجار او مالية اوراق بضمان بفائدة، املباشر، القرض حالة سواء

س للمصارف سبة بال ا ر عت والذي ة ع43المية،التجار مباشر غ ل ش يؤثر قد الذي مر

النقدي ب ال طلبات ة ملواج مرتفعة سيولة سبة ب لالحتفاظ ا يضطر إذ املصارف، ذه شاط

جل ة قص ثمارات اس صورة أو ثمرة، مس غ نقدية موارد صورة إما واملفاجئة، املتوقعة

ا بطبيعة عد ما و و السيولة، املصارفمرتفعة ذه ثماري س شاط لل معوقا   44.ال

سالمية البنوك منظومة ا ف سع ت اخرى دول لة مش ائل ا ذا ل ش ال قد و

بنك ألي املالية املساندة لتقديم الوحدات تلك اتف تت حيث ا، وحدا ن ب بالتعاون سمع بما وتتعدد

ال  املالية، السيولة لة مش يواجھ لاسالمي للتحو قابلة الدولة عملة انت إذا ح45.سيما اق وقد

مثل املجال ذا املالية املؤسسات ن ب فيما للتعاون الفعالة ليات عض الفقھ من شاء: جانبا إ

متبادلة ائتمانية يالت س منح ا م م ون ت سالمية املصارف ن ب فيما اقراض  Mutualصناديق
credit Facilities سارةوف وا ح الر املشاركة ملبدأ  Profit and Loss sharing  قا

Framework  ة التجار البنوك لدى املعروفة بفوائد قراض صناديق نظام عن وابرام. عيدا

استعمال بمقتضاه يتم املركزي البنك ن و ة ج من مجتمعة، ، سالمية املصارف ن ب جما اتفاق

حتياط مبلغ من املركزيجزء البنك لدى بإيداعھ سالمية املصارف م تل والذي لزامي، ي القانو ي

املصارف تلك ن ب فيما متبادلة ائتمانية يالت س لتوف ، .46  

النوع    ذا السلطنة د ع وحداثة عمان، سلطنة سالمية املصارف عدد محدودية ولكن

تل من ستفادة دون حالت املعامالت يمن العما املركزي البنك دفع مما ، ن ح ليات ك

الوقت نفس وتتفادى سالمية، للمصارف املا الدعم بتقديم سمح توافقية صيغة عن للبحث

الفوائد لنظام املصارف ذه   47.إخضاع
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ل آليات -2 ي املركزي  البنك تمو ا مع يتوافق بما سالمية للمصارف العما  .خصوصي

ج عدةواجھ املركزي البنك من اض ق حال للفوائد سالمية البنوك تفادي الية إش الفقھ من انبا

ي ما ا م حات   :مق

ل .1 ع سالمي للمصرف املركزي  البنك تمو ة عقد ع بناء مالية بودا  بمقتضاه يحصل مضار

ح معدل ع املركزي  البنك ع تلك من املتوقعة الفائدة معدل يوازي  للر  48الودا

ل .2 د حيث ، مشاركة عقد خالل من سالمي للمصرف املركزي  البنك تمو  املركزي  البنك س

ل قيمة م الذي املشروع عائد خالل من التمو  49.سالمي املصرف مع سا

ل تقديم   .3  بدون  حسنا قرضا للسيولة، حاجتھ عند سالمي، البنك إقراض خالل من التمو

نفس القيمة بنفس القرض ذات سالمي البنك ذلك رضيق أن مقابل فائدة، ا املدة و  املركزي  للبنك الحقً

 50.أيضا فائدة بدون 

ثمار حسابات أرصدة من محددة سبة إيداع .4 اصة س  بخالف سالمية، باملصارف ا

م الذي النقدي حتياطي ا املركزي، البنك لدى بإيداعھ البنوك افة تل   املركزي  كالبن لدى وإيداع

ا لالستفادة فائدة بدون  مستقل حساب اجة وقت م   51.ا

ليات من عددا سالمية املصرفية لألعمال ي والرقا التنظي طار تضمن وقد

املالية للسيولة حتياج حالة ل التمو ع صول با سالمية للمصارف سمح ال القانونية

للتعامل ضطرار ذادون من التاسع الفصل ن ق حيث ا، صوصي املناقض الفوائد بنظام

املصارف بحصول سمح ال العقود عض الثانية، مادتھ السيولة، بمخاطر اص ،وا النظام

جل قص ل التمو ع ا،52سالمية بي من املركزي البنك ناء است يتم لم أخرى، مصارف من

ضمن مقبول مسإطار تحت سالمية عة الشر ثمار"قواعد واس السيولة لق سالمية العقود

موال مع" فائض املجال ذا عة الشا املالية باملعامالت شاد س يل س ع ن التقن ذلك وجاء

امل قبل الداخلية الشرعية الرقابة ان موافقة و توجيھ ع سالمية املصارف حصول اط اش

العقود ذه ل53التعامل التمو ع سالمي املصرف بحصول ا م سمح ما إيجاز يمكن ال

التا النحو   :ع

ة عقود -1 ن فيما املضار  :املصارف  ب

ة ع  مشروع تنفيذ دف آخر طرف من املقدم العمل مع طراف أحد من املقدم املال اتحاد املضار

ثماري  ن اس مق54  مع او ثمار سالمي للمصرف السماح يتم تضا  أن يمكن ، أخر مصرف أموال باس

ون  اح من سبة ع خر املصرف حصول  مقابل  نفسھ، املركزي  البنك ي ذا لعائد املتحققة ر  ل

ثمار  .  س
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املصارف -2 ن ب فيما املشاركة  عقود

مة سمح عقود و ه مع  سالمي املصرف بمسا ا بما التقليدية أو سالمية ملصارف،ا من  غ  ف

ثمار  املركزي، البنك ن مشروع  س ا إعادة عدف معينة بضاعة شراء او مع مقت.  بيع  ذا و

ع يتم أن ع خرى  املصارف من مالية سيولة ع سالمي املصرف يحصل تفاق ح توز سارة الر  وا

ن اء ب سبة وفقا الشر م ل حصة ل  . م

املصارف -3 ن ب الة الو  .توظيف

مقت الة تلك و ا معينة مالية سيولة ع سالمي املصرف يحصل 55الو ثمار  املشروعات احد  الس

ة ناء. خرى  املصارف احد عن وكيل جل قص  مقابل ع سالمي املصرف يحصل ذلك  ع و

التھ ثمار  لو نما س ثمار ذا عائد ع خر املصرف يحصل ب ي املشرع حرص وقد. س  ع العما

ثمار ممارسة الراغبة املصارف تحذير ق عن س الة طر  السلبية ثار من سالمية املصارف مع الو

ذا املحتملة ثمار  الراغبة املصارف توجيھ مع ، املعامالت من النوع ل ق ذا س  صيغ توحيد نحو الطر

ي كإطار املستخدمة العقود ذا قانو ل من النوع ل   56.املجال ذا  الدولية ملمارسات ألفضل وفقا التمو

ي املركزي  البنك اعتماد القول  يمكن سبق مما ن فيما التعاون  لسياسة العما  لتوف سالمية املصارف ب

ل شمل تلك التعاون  دائرة ساعبا القول  يمكن كما. املالية للسيولة حتياج حالة  املطلوب التمو  ل

عة قواعد مع يتعارض ال بما   التقليدية املصارف ي التنظي طار  أسند وقد.  سالمية الشر  والرقا

مة سالمية املصرفية لألعمال ت م يئة املجال ذا  تتم معاملة أي شرعية من التث  الشرعية الرقابة ل

 بدور  يتعلق فيما أما57.املركزي  البنك  الشرعية الرقابة نة بجان إ ذا  إسالمي مصرف ل داخل

غم التعاون  ذا  املركزي  البنك ي التنظي طار نصوص ضمن ذكره عدم من ف  لألعمال والرقا

ات كأحد ، سالمية املصرفية ل تقوم ان يمكن ال ا  خلق عقود خالل من سالمية املصارف بتمو

ة، ، رابحةامل(  السيولة الة واملضار انية و الرا أن إال)  والو نائھ لعدم نظرا بذلك قيامھ إم  بنص است

  .املجال ذا  خاص

ي الثا عمان: املبحث سلطنة سالمية املصارف ع الرقابة املركزي البنك   دور

لالد حماية الرقابة من متعددة ألنواع عام ل ش املصرفية املؤسسات العامتخضع خار

م اموال حماية دف مون، املسا ا يمارس ال الداخلية الرقابة ن ب الرقابة تلك تتم حيث الدولة،

ن و ، ا شاط ل املؤسسة ممارسة أثناء العمومية معيات ا ق طر عن املؤسسات، تلك ثمرة املس

الغرض نفس لتحقيق مؤسسات عدة ا تمارس ال ارجية ا العامالرقابة دخار حماية و و

معا ن م واملسا ن املودع اموال حماية خالل من ع. الدولة ارجية ا الرقابة مؤسسات وتتعدد

وقت كتتاب و س التأس أعمال عة بمتا املعنية ومية ا املؤسسات رقابة ن ب املصرفية املؤسسات

مدققي ورقابة ، املركزي البنك ا م أ و املؤسسة شاء الوضعإ سالمة عة بمتا ن القائم سابات ا
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للمؤسسة التقليدية58.املا البنوك موقف عن الصدد ذا سالمية املصارف موقف يختلف وال

مع ا معامال توافق عة ملتا الشرعية، للرقابة ضوع با سالمية املصرفية املؤسسات وتتم بل

البنك رقابة جانب إ سالمية، عة البنك. املركزي الشر ع انكر قد الفقھ من جانب ان وإن

فة الص مجال التقليدية، البنوك مع املعتاد ل بالش ي، الرقا دوره ممارسة حقھ املركزي

املصارف.  سالمية خصائص مع تتوافق املجال ذا بديلة بحلول الرأي ذا اب ا وطالب

ا. سالمية ع نتعرف ي رقابةوفيما مالئمة مدى استعراض خالل من حة املق البديلة لول

الصدد ذا ي العما املشرع وموقف سالمية املصارف لطبيعة املركزي ستعرض) 1(البنك ثم

سالمية املصارف لرقابة ي العما املركزي البنك طرف من املتبعة   ).2(ليات

ول  املر : املطلب البنك رقابة عمانمالئمة سلطنة سالمية املصارف لطبيعة  كزي

دف أموال الرقابة س حماية دولة أي املصر القطاع ع املركزي البنك ا يمارس ال

ن املودع من ن و ل م دف املسا س كما املصرفية، من املؤسسات املعروض كمية ع السيطرة

ئتمان بمعدالت حتفاظ و الوطنية ضمناالعملة ة دود الدولة تلك. املرغو دف س ا وأخ

ا الرقابة وتوج املالية املدخرات شاط عبئة ثمار ل داف يضمن س العامة أ السياسة

فرض59.للدولة مالئمة عدم إ راء عض ت اتج سالمية للمصارف اصة ا للطبيعة النظر و

سال  املصارف ع املركزي البنك اتجھرقابة نما ب املصارف ذه خصائص مع الرقابة تلك لتنا مية

الرقابة ذه لتأييد الفقھ من آخر ي. جانب نوفيما الرأي كال ع   :نتعرف

 :سالمية للمصارف املركزي  البنك رقابة مالئمة عدم -1

اب اتجھ ناد إ الرأي ذلك أ ناملود أموال حماية  املركزي  البنك دور  لتعارض س ن ع م   واملسا

 بنظام التعامل عدم ع القائمة  سالمية املصارف شاط طبيعة مع  عادة املصرفية املؤسسات

ن أموال ضمان وعدم الفوائد،   . املودع

حدود فرض املركزي البنك رقابة ستد الفائدة وسعر بالفوائد التعامل الجتناب سبة فبال

ل ا م تل الفائدة لسعر يرفضمعينة الذي سالمي املصرف يالئم ال ما و و الدولة داخل البنوك

بالفوائد   .  أساساالتعامل

ك املركزي  البنك ان فإذا"  ل ي  يقوم ال املصرفية العمليات عن العائد معدالت تحديد سلطة بنك ل

صم سعر أن إال العمليات، ذه طبيعة حسب ا ض لذيوا املركزي  البنك قبل من املحدد ا  بھ تق

ة البنوك ا بھ تمنح ال الفائدة سعر تحديد  البنوك ذه عليھ عتمد الذي املؤشر يمثل التجار   .قروض

صم، سعر برفع املركزي  البنك قام ما فإذا ة البنوك فإن ا ا ع العبء ذا بنقل تقوم التجار  عمال

ق عن تب مما القروض، ع الفائدة سعر رفع طر صول   فراد رغبة من دا عليھ ي  ع ا
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التا ئتمان،  سعر بتخفيض املركزي  البنك قيام حالة  تماما والعكس ئتمان، م ينكمش و

صم   .ا

النظر                  ا ال سالمية البنوك أن  الرأي ذا أنصار يرى  الفائدة سعر سياسة إ و  ستفادة يمك

ا، ا حيث م ا من مع عارضتت إ  البنك أن حيث. عطاء أو أخذا بالفائدة التعامل عدم ع القائم عمل

وم ير املركزي  از  قانونية كآلية الفائدة سعر مف ا املصر ا ا، يحم عضد ا و عت  مقياسا و

ا رغم ساباتھ، ومؤشرا ا من أ يل فع املحرم، الر ط املثال س  من العديد ي املصر  املركزي  البنك ر

اصة املخالفات  كما الفائدة سعر أساس ع تحسب مالية غرامات البنوك مخالفات ز ا   بال

سبة ،  النقدي حتياطي سبة  تدفعھ الذي السنوي  الرقابة رسم سداد  والتأخر ، النقدية السيولة و

ذا ،  املركزي  للبنك البنوك  البنوك عمل ونظام طبيعة مع فقيتوا ال املركزي  البنك من املسلك و

عت سالمية، ا معوقا و شاط   60".ل

ذه حماية املركزي البنك سياسات دف س ف ن املودع أموال بضمان يتعلق فيما أما

وال عتھ ود اصل للمودع سالمي البنك يضمن ال نما ب الفوائد مع ا برد البنك ام ال وضمان موال

فا ا م ح الر لھ تصيضمن فال لذا معا سارة وا ح الر ك شر سالمي للبنك سبة بال ملودع

البنوك شاط لتنظيم التقليدية البنوك شاط ومة ا ا تنظم الت املصرفية والقواعد ن القوان

سالميةوقد61.سالمية البنوك ع رقابة لفرض البديلة لول ا من عدد تجاه ذا انصار قدم

متتالءم وم سالمية، للبنوك الدو لالتحاد الرقابة تلك اسناد ح اق من م فم ا شاط طبيعة مع

ا عضو ك ش دولية ومية ح مؤسسة باعتباره بجدة للتنمية سالمي للبنك ا اسناد ح اق من

سالمية الدول أسب. جميع لعدة بالفشل بادت قد احات ق تلك افة ان عدموالواقع ا م ا اب

سالمية املصارف خضوع تضمن سلطة بأي الوطنية ة املركز للبنوك البديلة املؤسسات تلك تمتع

ا لرقابة62.لتعليما سالمية املصارف خضوع بوجوب القول إ الفقھ اغلب اتجھ فقد لذلك

املركزي  البنك   . وإشراف

 :زي املرك البنك لرقابة سالمية املصارف خضوع وجوب -2

ال والرقابة التنظيم قواعد لنفس سالمية املصارف إخضاع إ الفقھ الغالب الرأي اتجھ

لعدة وذلك القائم املصر از ا خالل من التقليدية البنوك ا ل تخضع وال املركزي البنك ا يمارس

  :اسباب

انية عدم - 1  العامة السياسة مع تتعارض قد بھ خاصة سياسات سالمي البنك انفراد إم

 63.قتصادي املجال  للدولة
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س الفوائد بنظام سالمية البنوك عامل عدم -2 را ل ا للقول  م نا ضوع من باست  لرقابة ا

انية ناك أن أذ املركزي  البنك  64.سالمية املصارف خصائص مع تتوافق رقابية آليات لتحديد إم

انية -3 ة من ستفادة إم  سالمية املصارف اخضاع دون   املجال ذا  الدولية  تاملؤسسا خ

ا ق عن وذلك املباشرة، لرقاب عات اعتماد طر شر ود لنتاج الداخلية والقواعد ال  من املؤسسات تلك ج

  . موحدة قواعد

املصارف افة ع املركزي البنك رقابة بفرض موقفھ ي العما املشرع حدد وقد

قا خالل فمن رقمالسلطنة، ي السلطا باملرسوم الصادر البنوك قانون البنوك تم114/2000نون

ي العما املركزي للبنك ساسية ام امل تنظيم65تحديد سلطة البنك ن املحافظ ملجلس سندت أُ كما

ا عل شراف و السلطنة املصرفية ذا66.عمال نطاق امتداد ع التأكيد تم عد وفيما

إ عامختصاص ا شا بإ السماح مع سالمية الئحة2012.67املصارف املركزي البنك أصدر كما

مس تحت عمان سالمية املصارف عمل املصرفية"لتنظيم لألعمال ي والرقا التنظي طار

املص"سالمية ع املركزي البنك رقابة بفرض سمح ال الرقابية ليات من عدد ارفمتضمنا

ا شاط طبيعة مع تتعارض وال   .سالمية

ي الثا سالمية: املطلب للمصارف ي العما املركزي البنك رقابة   آليات

اضعة   ا البنوك العمل س حسن لضمان متعددة اساليب ة املركز البنوك ستخدم

ن م واملسا ن املودع اموال وحماية ا العما. إلشراف املركزي البنك حدد الرقابةوقد مجال تھ رؤ ي

من السلطنة سالمية فة الص شاط استمرار و اسا دف خالل من سالمية املصارف ع

تلك مال راس كفاية را و سالمية املصارف مصداقية يضمن وفعال داعم ي رقا إطار خالل

ا ل خالل من املصا اب وا ن املودع اموال وحماية الدوليةاملصارف املمارسات بأفضل م

املجال سالمية68.ذا املصرفية لألعمال ي والرقا التنظي طار صدر ة الرؤ لتلك نادا واس

ابواب عشرة شرافيةمتضمنا و الرقابية املسائل حول ومفصلة ة وا عليمات ع اشتملت

واملعاي الشرعية، والرقابة خيص ال بمتطلبات واملراجعة،املتعلقة التدقيق ر وتقار ية، املحاس

وإدارة شغيلية، ال واملخاطر السوق، ومخاطر ئتمان ومخاطر املال، رأس بكفاية املتعلقة واملتطلبات

ا املرتبطة واملخاطر يئات.السيولة عن الصادرة الدولية للقواعد ملا املجال ذا شارة وتجدر

طا ذا ع أثر من مخاطرمتخصصة تفادي وآليات املال راس كفاية مجال سيما ال التنظي ر

ملقررات ما ار إن يمكن ال حيث املصر بازل"العمل املال69"نة راس كفاية قواعد شأن

دمات ا مجلس عن الصادرة رشادية املبادئ وكذلك ، املصر العمل ع والرقابة شراف و

سالمية رشادات70املالية من كب عدد تضمن وال التنظي طار ذا قواعد ع أثر من
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وخصائص طبيعة مع يتالءم بما املصر العمل مخاطر لتفادي سالمية املصرفية للمؤسسات

سالمية املركزي. املصارف البنك ا انت رقابية آليات عدة ن ب التمي يمكن طار ذا خالل ومن

ي املجالالعما ذا دافھ ا   .لتحقيق

ي املصر القانون  يتطلب .1 صول   العما  شاط أي ملمارسة  املركزي  البنك من ترخيص ع ا

ي التنظي طار حدد وقد ، مصر خيص منح متطلبات سالمية املصرفية لألعمال والرقا  ال

فة شاط ملمارسة   ترغب بالفعل قائمة مصرفية ؤسسةمل او ناشئة ملؤسسة سواء سالمية، الص

فة خدمات تقديم   :71التا النحو ع للمجتمع سالمية الص

ى حد . أ خيص طالبة املؤسسة نوع حسب يختلف املال راس من اد اوح إذ ، ال ن ي  مليون  100 ب

ال ي ر ن 10 و سالمي، للمصرف عما ال مالي ع سالمية املعامالت لفرع ر  او وط تقليدي ملصرف التا

، ال مليون  20و أجن  . سالمية للمعامالت فرع فتح  يرغب بالسلطنة عامل غ اجن بنك ألي ر

ل تطلب . ب مة الشركة ش  سالمية الصرفة شاط ممارسة  الراغبة املؤسسة  املسا

و مستقل، مصرف  أليات خالل من داخلية ورقابة للمؤسسة عالية مالية مقدرة بضمان سمح ما و

ات  الداخلية الرقابة مة الشر  املسا

اط . ت فة شاط ممارسة  الراغبة املؤسسة جدية عكس الوثائق من عدد تقديم اش  الص

ا سالمية خيص طالب سالمي للمصرف جدوى  دراسة: م  املصرف  سالمية املعامالت لفرع او ال

از التقليدي، ن اعضاء يضم إسالمي مصرف ل داخل الشرعية للرقابة ج ل  والوثائق املجال، ذلك  مؤ

خيص طالبة للمؤسسة سا النظام و سالمية، املعامالت يدعم تق نظام لوجود ملؤكدة  .ال

ي املصر النظام قيد .2  الصافية القيمة بحدود سالمي للمصرف ستدانة حدود العما

اص املال لراس املحددة  72.تقليدي مصرف ألي سالمية املعامالت بفروع او سالمي باملصرف ا

م .3 عة عمان  سالمية املصارف تل ة بود اوح املركزي  البنك لدى إجبار ن ت  500و الف 10 ب

ال ألف ي ر ة عما  املعامالت فروع أعفاء مع73.للمؤسسة املصرفية املوارد من سبة اساس ع محسو

ام ذا من التقليدية للبنوك سالمية نادا ل  .نفسھ التقليدي املصرف جانب من ألدائھ اس

 ع لديھ، نقدي باحتياطي حتفاظ سالمية املصارف من يطلب ان املركزي  للبنك يجوز  .4

يل عة، س ا الود سبة وفقا محسو ة ل ع اليومية القيمة من معينة مئو ثمار وحسابات للودا  لدى س

اصة الضوابط سالمية للمصارف التنظي طار ددح وقد. البنك ع ذه ا نيا  الودا ا مست  من ا

 74. سالمية املصارف طبيعة اعتباره  آخذا الفوائد نظام

ى بحد حتفاظ عمان سلطنة  سالمية املصارف ع يجب .5  السائلة املالية صول  من أد

ا للوفاء اما شادية القواعد من عدد سالمية ملصارف التنظي طار  رسم وقد 75. بال   س

 القواعد ذه صدرت وقد76. املصر العمل مجال  السيولة مخاطر لتفادي  سالمية للمصارف
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شادا دمات مجلس عن والصادرة السيولة مخاصر إلدارة رشادية باملبادئ اس  عام سالمية املالية ا

2012 77 

ثمار مصارف أعمال بممارسة سالمية مصارفلل سمح .6 ل من س  املشروعات تمو

ات دمات الوساطة وأعمال والشر ة، وا شار د س  مجال  املالية وراق اصدارات بتغطية والتع

ثمار  عدد التنظي طار وضع وقد. املركزي  البنك من بذلك مستقل ترخيص ع صول  شرط س

ام من دف سالمي املصرف عاتق ع اتل ن العالقة صياغة س ثمر البنك ب  من إطار  واملس

ن املصا عارض تتفادى والشفافية التعاون  ثمر، البنك ب ق املركزي  البنك احتفاظ مع  واملس   با

ادة بطلب التدخل  78. ثمارس اعمال من أي ممارسة  خ بدء قبل سالمي املصرف رأسمال ز

ي املركزي  البنك يتو .7 دود حيث من سالمية املصارف ع الرقابة فرض  العما  القصوى  ا

شاط املتعلقة العمليات لقيمة ن ب دود وضع  مثال(  مع  عند صدارات  كتتاب لتغطية القصوى  ا

م  كتتاب بتغطية سالمي للمصرف السماح  ) س

ي املركزي  البنك فرض .8  من عمان خارج العمانية سالمية املصارف فروع ع رقابتھ العما

ا خالل ا وملزما بذلك، ترخيص منح ر بتقديم إيا ة تقار ا عن سنو ة شاط ر من و  املقدمة التقار

ط كما املضيف، البلد  الرقابية للسلطات ن سبة تقل  التنظي طار اش  حملة من العماني

م شاء عند س ن عدد يقل وأال كتتاب، عند% 60 عن سالمي املصرف ا  دارة مجلس  العماني

ن عن  79.الثلث

م .9 اما عمان سلطنة  سالمية املصارف تل   تفاصيل عن املركزي  للبنك  باإلفصاح  امال ال

ا ا واوجھ املالية موارد  للمصرف ما ز أي غطية  ةاملستخدم املالية املوارد مصادر وعن ، استغالل

س املجال ذا  القواعد من عدد التنظي طار حدد وقد 80.املركزي   حدوثھ حال سالمي ا اقت  أغل

دمات مجلس قواعد من فصاح الشفافية شأن سالمية املالية ا  81. و

 الداخلية الشرعية ابةالرق شأن القواعد من عدد سالمية للمصارف التنظي طار وضع .10

شكيل املتعلقة التفاصيل افة حدد حيث اسالمي مصرف ل  ة ب ان ذه واختصاصات وعضو . ال

تح قد ما تفادي التنظي طار حاول  وقد82. الف عن ي ن  الرأي  ا   الشرعية الرقابة يئات ب

ق عن سالمية البنوك  ما شأن الرأي لتوحيد املركزي  البنك داخل الشرعية للرقابة عليا نة إيجاد طر

فة يواجھ ن راء  محتمل تضارب ألي تفاديا وذلك83.عمان سلطنة  مشكالت من سالمية الص  ب

 . سالمية املصارف داخل الشرعية الرقابة ان

ل ممارسات لرقابة املركزي  البنك اتجھ .11  خالل من سالمية املصارف  ئتمان ومنح التمو

ا ال املبادئ عض شاء خالل ومن ،84التنظي طار حدد ونية رقابة نظام إ  ممارسات ع الك
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 البيانات إحصاء وحدة"  باسم عرف املجال ذا  املعامالت شفافية يضمن ئتمان منح  البنوك

 85"املصر لالئتمان

  سالمية املصارف طرف من عتبا واجبة املبادئ من عدد التنظي طار تضمن .12

ل86املنقولة املالية صول   سعار تقلبات عن الناشئة السوق  مخاطر تفادي دف السلطنة  عام ش

ا م اسعار و جن النقد اسعار وم  عامل عدم من فبالرغم الفائدة، اسعار وكذلك والسلع س

ا إال ئدالفوا بنظام عطاء أو آخذا سالمية املصارف  سواق  الفوائد اسعار بتقلبات سلبا تتأثر قد أ

 87.الدولية

فاظ القواعد من عدد التنظي طار حدد .13 ية العملة ع ل ا السلطنة داخل جن  حظر م

ة عمليات بأي سالمية املصارف قيام ية العمالت مجال  مضار و ، املتداولة غ جن  يفتح ما و

ظر يمتد لم إذ املخاطر من ددلع الباب ية للعمالت ا  مثل العمانية السوق  داخل بالفعل املتداولة جن

 املجال ذا  املعامالت عض بإجراء سالمية للمصارف التنظي طار سمح كما  واليورو، الدوالر

ية العمالت اسعار تقلبات مخاطر غطية دف ات لصا جن  توافق شرط  انعم سلطنة  الشر

عة مع املعامالت تلك و 88.سالمية الشر د لبعض يحتاج ما و ان جانب من ا   الشرعية ال

 عقود  التعامل شرعية حول  برأي للقطع املركزي  البنك  الشرعية الرقابة يئة و سالمية املصارف

ا مناسبة بدائل وضع او89 املالية املشتقات ا 90سالمية ملعامالتا طبيعة مع تتفق ل  العقود اك باعتبار

شار ا املنقولة املالية صول  اسعار مخاطر غطية مجال  ان م ية العمالت وا  91.جن

 املصارف ع اوجب بحث جن النقد مجال  الضوابط من عدد التنظي طار حدد .14

ر تقديم سالمية ا عن تقر شط ا جن  بالنقد املتعلقة أ ر صول  املصارف تلك  إلزام مع ،92 ش  با

ل اتفاق أي ابرام قبل املركزي  البنك من مسبقة  موافقة ع ة مع تمو ية، ج  إلزام إ باإلضافة أجن

ل أق بحد سالمي املصرف ية بالعملة للتمو  93.جن

  :خاتمة

نح التدر تجاه ي العما ع شر ال ود ج تت سبق عدمما سالمي قتصاد و

سالمية فة الص بنظام خذ عمان سلطنة ا ف ترددت عقود ال. عدة ود ا تلك خالل ومن

رقم ي السلطا املرسوم بمقت لألعمال69/2012صيغت ي والرقا التنظي طار ونصوص

ا من عدد إجمال يمكن املركزي البنك عن الصادر سالمية املجالاملصرفية ذا   :ملالحظات

ة تلك لنجاح ان .1  دول   سيما ال سالمية، الدول  من عدد   سالمية املصارف تجر

وار،بالغ ي املشرع إقناع  ثر ا  .سالمية املصارف نحو باالتجاه العما

ي املشرع حسم .2 الف العما ضوع سالمية البنوك طبيعة مالئمة حول  ا  بنكال لرقابة ل

ل املركزي  ي ش ا اوجب حيث إيجا ذه خضوع ا يالئم بما الرقابة ل  .طبيع
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وار دول   تجارب من عمان سلطنة استفادت .3 ي طار صياغة محاولة  ا ن للعالقة القانو  ب

ل املركزي  البنك و سالمية للمصارف صول  املالية للمصارف يضمن ش  املركزي  البنك مساندة ع ا

ق عن ل طر  .بالفوائد التعامل اجتناب ع القائمة سالمية البنوك طبيعة يالئم الذي التمو

ي التنظي طار تفادى .4 ام أي ذكر سالمية املصرفية لألعمال والرقا  املركزي  البنك ع ال

ن ون للتعا نظام بدعم اكتفاء مالية لسيولة حتياج حالة   سالمية للمصارف املساعدة بتقديم  ب

ذا مثلة عض بيان مع املصارف ا التعاون  ل ة تار ر ا فيما العالقة تنظم  سالمية للمصارف ا  بي

ث ان دون  وذلك. املركزي  البنك لدى املالية السيولة مقدار ع ضغوط أي لتفادي انية صراحة س  إم

مة اتي تلك ان والرا. طرفھ من التعاون  ذا  املسا  سمح املركزي  البنك جانب من جيةس

ن بالتعاون  ن التعاون  شمل بما ، السلطنة  املصر القطاع عناصر افة ب  سالمية املصارف ب

ا عض ن وكذلك و ن وأيضا والتقليدية سالمية املصارف ب  .املصارف ذه من واي املركزي  البنك ب

فة نظام اعتماد لتأخر ان .5  باستفادة سمحت إيجابية آثارا عمان لطنةس  سالمية الص

ود من املركزي  البنك يئات ج شراف الرقابة قواعد صياغة مجال  الدولية ال فة قطاع ع و  الص

عة بازل  نة عن الصادرة القواعد سيما ال ، سالمية ات لبنك التا سو ، ال  القواعد وكذلك الدو

دمات مجلس عن الصادرة رشادية  .سالمية ا

ومالية .6 اقتصادية منافع تحقيق إ إسالمية مصارف س تأس وراء من عمان سلطنة تتطلع

قتصاد ثمار س ع ا شط أ تركز ا، ومباد ا فلسف حكم و املؤسسات ذه إن حيث جمة،

عز و نتاجية ثمارات س دعم ماً م دوراً تلعب أن املتوقع من لذلك قيقي، تنميةا فرص ز

السلطنة واملتوسطة ة الصغ خارج. املؤسسات ظلت ال اجرة امل موال عودة ساعد س كما

إسالمية بنوك ا ثمار اس ع ا ا أ رص التقليدية املصرفية ا. السوق يمك ذلك، إ إضافة

بالقروض التعامل عن م ت ن املواطن من ة كب حة شر متطلبات تل ةأن التجار املصارف  .من

من .7 ا مع التعامل يجب ال التحديات عض عمان سلطنة سالمية فة الص تواجھ

الدولة مؤسسات من ا وغ سالمية املصارف  :خالل

a. البنوك عاتق ع تقع مسؤولية و سالمية، املصرفية باملعامالت ور م ا توعية

عية شر ال ات  .وا

b. لل إذاالسماح حدين ذو سالح ون ي قد ة العقار صول بالتعامل سالمية مصارف

قد وال العال قتصاد التقلب حاالت مراعاة دون العقاري، ر التطو ا ثمارا اس جل ركزت

املصر ا بنموذج الفادح الضرر ق  .ت
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c.  .د مراجعة إ سالمية باملصارف املتعلقة القواعد الدوليةتحتاج املعاي ملراعاة ة ور

معاي لذلك ومثال املجال ذا املتعددة املخاطر من املصر القطاع تطلب» 3بازل«ماية وال

بالقواعد ام ل و الشفافية من د مز واتباع املالية ا موارد ة تقو ا، انواع افة ب املالية املؤسسات من

ب العاملية، املصرفية وكمةواملعاي ا معاي  .خاصة

d. ًحقيقيا شعوراً ناك إن حيث ة، شر ال وادر ال ر تطو إ ي العما املصر القطاع يحتاج

ذا و الصناعة، ذه تختص ال بالفتاوى املتصلة وانب ا بخاصة ة، شر ال الكفاءات بالنقص

املستو ع فيھ والتوسع ب التدر مسألة ع التأكيد إ والدويدعونا املح  .ن

ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ـــــ

وامش   : ال

ً في  مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة 1 ، 2002نوفمبر  3ھو ھیئة دولیة، مقرھا كوااللمبور، افتتحت رسمیا
یعمل مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، بوصفھ منظمة دولیة، في وضع . 2003مارس  10وبدأت عملھا في 

َھا مصلحة  مباشرة في ضمان متانة واستقرار صناعة المعاییر الخاصة بعمل الھیئات الرقابیة واإلشرافیة، التي ل
التأمین (الخدمات المالیة اإلسالمیة ، والتي تضم بصفة عامة قطاعات الصیرفة، وأسواق رأس المال، والتكافل 

وفي إطار تأدیة مھمتھ، یعمل مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة على تطویر صناعة خدمات مالیة ). اإلسالمي
َو مالئمة المعاییر الدولیة القائمة بصفة تتسق إسالمیة على نحو قوي وشف اف، من خالل تقدیم معاییر جدیدة، أ

ً لعمل .مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة ، تجدر االشارة إلى أن عمل مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة یعد متمما
لدولیة لھیئات اإلشراف لجنة بازل لإلشراف المصرفي، والمنظمة الدولیة لھیئات األوراق المالیة، والجمعیة ا

ً، یعملون  184، 2014بلغ عدد أعضاء مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة في شھر دیسمبر . على التأمین عضوا
ً من السلطات اإلشرافیة والرقابیة، و  59دولة، متمثلون في  44في  أعضاء من المنظمات الدولیة،  8عضوا

ً من المؤسسات المالیة والشركات المھ 112 ً عن عضوا أعضاء من المنظمات ذاتیة التنظیم  5نیة، فضال
الجدیر بالذكر أن، مالیزیا البلد المستضیف لمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، سنت ).كالجمعیات والبورصات(

ً یعرف باسم قانون مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة لعام  ، ویعطي ھذا القانون مجلس 2002لذلك قانونا
. ة اإلسالمیة الحصانات واالمتیازات التي تمنح في العادة للمنظمات الدولیة والبعثات الدبلوماسیةالخدمات المالی

  http://www.ifsb.org/ar_background.php:راجع الموقع االلكتروني لمجلس الخدمات المالیة 

الساس في النظام المصرفي العماني، إذ لم  تكن ھنالك سلطة وطنیة مسؤولة حجر ا   7/1974وضع القانون  2
. نظرا لمحدودیة النشاط المصرفي في السلطنة 1970عن اإلشراف والرقابة على الجھاز المصرفي حتى العام 

مجلس "، وم1970عم " سلطة نقد مسقط"وقد سبق إنشـاء البنـك المركزي العمانـي إنشاء ھیئتین رسمیتین ھمـا 
، وبالرغم من أنھما لم یتمتعا بصالحیات مصرفیة كاملة إال إنھما مھدا الطریق م1972عام " النقد الُعماني

  .لظھور البنك المركزي العماني
  . 69/2012من المرسوم السلطاني رقم ) 122(المادة  3

 استشاریة لجنة وھي 1974 نھایة  مع البنوك ىعل للرقابة الدولیة التسویات بنك إطار فيتأسست لجنة بازل  4
 الصناعیة، للدول البنوك المركزیة محافظي من قرار بمقتضى أنشأت إنما و دولیة اتفاقیة أیة إلى تستند ال فنیة

ً  مرات أربع اللجنة ھذه وتجتمع  الرقابة جوانب مختلف لدراسة الفنیین من فرق العمل من عدد یساعدھا و سنویا
 أصبحت أنھا إلزامیة،رغم أو قانونیة صفة بأي تتمتع ال اللجنة توصیات ھذه أو قرارات فإن ولذلكالبنوك، على
 المعاییر و المبادئ وضع اللجنة توصیات و قرارات تتضمن كبیرة،و "فعلیة" ذات قیمة الوقت مرور مع

 الدول بغرض تحفیز ان لبلدا مختلف في الجیدة الممارسات نماذج إلى اإلشارة مع البنوك على المناسبة للرقابة
لمزید من المعلومات عن لجنة بازل راجع .الممارسات ھذه من االستفادة و المعاییر و المبادئ تلك إتباع على

  http://www.bis.org/bcbs: موقع بنك التسویات الدولي 

http://www.ifsb.org/ar_background.php
http://www.bis.org/bcbs
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 HSBCاني، بنك مسقط ، بنك ظفار، البنك االھلي، بنك عمان العربي، بنك صحار، البنك الوطني العم 5
  . عمان

  .بنك االسكان و بنك التنمیة العماني  6

  بنك العز وبنك نزوى 7

 state bank ofبنك ملي إیران ، بنك بارودا، بنك صادرات إیران، حبیب بنك، بنك أبوظبي الوطني،  8
India ،بنك بیروت ،standard Chartered Bank بنك قطر الوطني ،  

م متمثلة فى تجربة بنوك 1963إسالمي في الوطن العربي في مصر عام بدأت أول محاولة إلنشاء مصرف  9
قریة  53أحمد النجار في مدینة میت غمر بمحافظة الدقھلیة وامتد نشاطھا إلي . االدخار المحلیة التي أسسھا د

ك تم إنشاء بن, م 1971وفي عام  . م1968ثم تم دمجھا مع البنك األھلي المصري عام, واستمرت ثالث سنوات 
وھذا , ناصر االجتماعي كأول بنك ینص في قانون انشائھ على عدم التعامل بالفائدة المصرفیة أخذا أو إعطاء

م تم إنشاء البنك اإلسالمي للتنمیة في جدة 1975وفي عام . البنك ذو طابع اجتماعي مملوك بالكامل للدولة
الجتماعیة وتشجیع التجارة البینیة بین الدول كبنك دولي ھدفھ تنشیط حركة التنمیة االقتصادیة وا, بالسعودیة 

م تم إنشاء أول مصرف تجارى إسالمي بالمعنى 1975وفي عام . األعضاء فى منظمة المؤتمر اإلسالمي
ثم توالى . الذي یعتبره البعض البدایة الحقیقیة لمیالد المصارف اإلسالمیة, الحدیث وھو بنك دبى اإلسالمي 

مثل مجموعتا , فى كثیر من دول العالم اإلسالمي وحتى في دول أوربا وأمریكا انتشار المصارف اإلسالمیة 
دار المال اإلسالمي ودلة البركة التي تضم عددا من المصارف والشـركات المالیة اإلسالمیة في العالم العربي 

   .  واإلسالمي والغربي

مصرفا  267یة اإلسالمیة الـ وتشیر اإلحصاءات المتوفرة إلى تجاوز عدد المصارف والمؤسسات المال
دولة في  48ملیار دوالر ومنتشرة في  260 تدیر ما یزید على 2003ومؤسسة مالیة إسالمیة حتى نھایة عام 

 . قارات خمس

قراءة في تاریخ النشأة ( توفیق مزاري عبد الصمد، البنوك االسالمیة : راجع في نشأة البنوك االسالمیة  
، وأیضا خدیجة 10.، ص2006) 11(، العدد)6(، السنة )الصراط(لوم االسالمیة ،  مجلة كلیة الع)والتجربة

جامعة ابو بكر بلقاید،  MECASنشأة ، تطور، آفاق ، بحث منشور ضمن دفاتر : خالدي، البنوك االسالمیة 
  2005 –) 1(العدد

  69/2012من المرسوم السلطاني رقم ) 122(المادة  10

  , :رف االسالمیة في سلطنة عمانراجع في حداثة تجربة المصا 11

Catherine Jaskiewicz, Development of the Islamic banking industry in Oman,Lex 
Arabiae,Vol.xviii,Issue.(1), January.2014. 

ستثمار والرقابة الشرعیة في البنوك والمؤسسات عبد الحمید محمود البعلي، اال:راجع في تلك التعریفات   12
، و أحمد النجار، مجلة البنوك االسالمیة، العدد 203.، ص1991مكتبة وھبة، القاھرة ،  –المالیة االسالمیة 

اقتصادیات النقود والصیرفة والتجارة الدولیة، : أیضا عبد المنعم محمد مبارك، محمود یونس, 22.، ص)7(
  .173، ص1996إلسكندریة، الدار الجامعیة، ا

، 1991، 1االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، مكتبة مدبولي، القاھرة، ط: أمیرة عبد اللطیف مشھور-13
  .368-367ص

، 1993، 1موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانونیة والعملیة، ج: محیي الدین إسماعیل علم الدین-14
  . 126ص

  .7: سورة الحدید، اآلیة 15

  .129: سورة األعراف، اآلیة- 16
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  .33: سورة النور، اآلیة-17

 - الحظ في ھذا الصدد  أثر فكرة اإلشراف الموحد  .  69/2012من المرسوم السلطاني رقم) 126(المادة  18
من اإلرشادات ) 2-2-2(القواعد االرشادیة الصدارة عن مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، راجع المادة 

ناصر الرئیسة في إجراءات الرقابة اإلشرافیة للمؤسسات التي تقتصر على تقدیم خدمات مالیة المتعلقة بالع
  :، منشور الكترونیا على )2007(إسالمیة، مجلس الخدمات المالیة االسالمیة

http://www.ifsb.org/standard/ifsb5.pdf 

مصرفي، المصارف اإلسالمیة المصارف اإلسالمیة ودورھا في تعزیز القطاع ال: حسن سالم العماري-19
ودورھا في تعزیز القطاع المصرفي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سوریة في 

  .3-2، ص.  5ص.2005مایو  3-2ضوء التجارب العربیة والعالمیة، مجموعة دلھ البركة ،دمشق، 

:  االلكتروني لبنك نزوىراجع  على سبیل المثال مبادئ الصیرفة االسالمیة على الموقع  20
http://www.banknizwa.om/ar/principles.html  

، )كالمخاطر أو الخسائر(یكون بقدر محمل المشقة ) أو العائد(أي أن الحق في الحصول على الربح  21
یكون بقدر االستعداد لتحمل الخسارة ) الغنم(فإن الحق في الربح وباعتبار أن عمیل البنك ھو شریك في أعمالھ، 

دراسة مصرفیة تحلیلیة مع ملحق –أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي : راجع  محمود حسن صوان). الغرم(
  ..95-94، ص2001بالفتاوى الشرعیة، دار وائل للنشر، االردن، 

ا تولد عنھ من عائد، فمثال یقوم البنك اإلسالمي أي أن الذي یضمن أصل شيء جاز لھ أن یحصل على م 22
المتولد ) أي ما خرج من المال(بضمان أموال المودعین لدیھ في شكل ودائع أمانھ تحت الطلب، ویكون الخراج 

ألنھ یكون ملزما باستكمال النقصان الذي یحتمل حدوثھ ) وھو البنك(عن ھذا المال جائز االنتفاع لمن ضمن 
راجع  محمود حسن صوان، المرجع . ي حالة وقوعھا، أي أن الخراج غنم والضمان غرموتحمل الخسارة ف

  .95-94السابق، ص

  69/2012من المرسوم السلطاني رقم ) 121(المادة  23

عبد الرزاق رحیم جدي الھیتي، المصارف : راجع في تجربة النظام المصرفي االسالمي في باكستان  24
وأیضا عائشة الشرقاوي المالقي،  176.، ص1998دار اسامة للنشر، االردن،- یقاالسالمیة بین النظریة والتطب

  89.، ص2000البنوك االسالمیة التجربة بین الفقھ والقانون والتطبیق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 

،العدد )2(، مجلدمجلة المعامالت االسالمیةأحمد أمین حسان، عالقة البنوك المركزیة بالبنوك االسالمیة،  25
  156.، ص1993، )5(

  م والخاص بالبنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد 2003لسنة  88راجع قانون البنوك المصري  رقم.   26

 بشأن 1985 لسنة 6 رقم االتحادي من القانون) 2/2(المادة  راجع 27
منشور الكترونیا على اإلسالمیة لدولة االمارات ،  االستثماریة  والشركات  المالیة والمؤسسات  المصارف

  :موقع مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  

http://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=142&
Itemid=115# 

. م والخاص بالبنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد2003لسنة  88راجع قانون البنوك المصري  رقم 28
نصوص ذلك القانون بین البنوك اإلسالمیة والبنوك التقلیدیة، رغم ما تتسم بھ البنوك اإلسالمیة  حیث لم تمیز

من طبیعة خاصة في نظام عملھا، بل إنھ في الوقت الذي أفرد القانون بابا لبنوك القطاع العام لم ینتھج نفس 
  .النھج بالنسبة للبنوك اإلسالمیة

بنظیره االماراتي و الذي حرص على وضع تعریف محدد للبنوك والراجح ھم تأثر المشرع العماني  29
 االتحادي القانون من) 1(االسالمیة  من خالل التزامھا بتطبیق احكام الشریعة االسالمیة  حیث نصت المادة 

 تلك اإلسالمیة االستثماریة الشركات و المالیة المؤسسات و بالمصارف یقصد" على أنھ    1985 لسنة 6 رقم

http://www.ifsb.org/standard/ifsb5.pdf
http://www.banknizwa.om/ar/principles.html
http://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=142&
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 و نشاطھا تباشر و اإلسالمیة الشریعة أحكام بتطبیق األساسیة التزاما نظمھا و التأسیسیة عقودھا تضمنت التي
  . األحكام لھذه فقا

   69/2012من المرسوم السلطاني رقم ) 124(راجع المادة  30

  )االطار التنظیمي والرقابي لالعمال المصرفیة االسالمیة (صدرت تحت مسمى 31

  البنك المركزي العماني –من االطار التنظیمي والرقابي لالعمال المصرفیة االسالمیة ) 4-1(راجع المادة  32

  البنك المركزي العماني –من االطار التنظیمي والرقابي لالعمال المصرفیة االسالمیة ) 1-4(راجع المادة  33

  البنك المركزي العماني –یة من االطار التنظیمي والرقابي لالعمال المصرفیة االسالم) 2-4(راجع المادة  34

. البنك المركزي العماني –سالمیة من االطار التنظیمي والرقابي لالعمال المصرفیة اال) 3- 4(راجع المادة  35
میثاق للصیرفة " وبناء على تلك المادة  أنشأ بنك مسقط أحد اكبر البنوك التقلیدیة في السلطنة برنامج 

  :ي لھذا البرنامج راجع الموقع االلكترون" اإلسالمیة

 http://www.meethaq.om/Arabic/Sitemap.aspx#  

والمعدل  114/2000من القانون المصرفي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) 126(راجع المادة  36
  69/2012بالمرسوم السلطاني رقم 

  114/2000ي رقم من القانون المصرفي العماني الصادر بالمرسوم السلطان) 66(راجع المادة  37

  69/2012من المرسوم السلطاني رقم ) 125(المادة  38

بعد إعالن بنك انجلترا المركزي ) مصر( ومثال لذلك أزمة السیولة التي وجھھا بنك االعتماد والتجارة 39
حیث طلبت الحكومة االنجلیزیة . تجمدي أرصدة واصول  بنك االعتماد والتجارة الدولي في سبع دول اوروبیة

كما تدخل . سمیا من حكومة االمارات العربیة المتحدة التدخل لمساندة وتعویض اصحاب الودائع البریطانیةر
البنك المركزي المصري إلقناع حكومات انجلترا وواشنطن ولكسمبورج باإلفراج عن ودائع  البنوك المصریة 

راجع في . العتماد والتجارة الدوليلدى بنك ا) مصر وبنك فیصل االسالمي -ومنھا بنك االعتماد و التجارة( 
صالح محمد : دور البنك المركزي المصري في حل االزمات الناشئة عن مشكلة بنك االعتماد والتجارة الدولي 

حسني، دور نظم المعلومات ونظم الخبرة وتدعیم قرار االزمات في الصناعة المصرفیة، بحث مقدم للمؤتمر 
 13- 12وارث، وحدة بحوث االزمات، كلیة التجارة جامعة عین شمس، السنوي االول إلدارة االزمات والك

  3.، ص1996اكتوبر 

، مجلة مصر "دراسة تطبیقیة على مصر" أشرف محمد دوابة، عالقة البنك المركزي بالبنوك االسالمیة 40
  154.ص2009، )493(،عدد)100(المعاصرة، مجلد

  114/2000صادر بالمرسوم السلطاني رقم من القانون المصرفي العماني ال) 28(راجع المادة 41

  114/2000من القانون المصرفي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) د /28(راجع المادة 42

بحث مقدم لمؤتمر كلیة , عالقة المصرف المركزي بالمصارف اإلسالمیة , ولید مصطفى شأویش  43
، و أیضا إسماعیل الطراد، عالقة المصارف  5ص, 2002مایو  7:9جامعة الشارقة خالل الفترة , الشریعة

كلیة  -بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي االسالمیة باألردن بالبنك المركزي االردني،
منشور الكترونیا على موقع مركز .  2003 -مكة المكرمة –جامعة أم القرى -الشریعة والدراسات اإلسالمیة

  www.kantakji.com/media/4270/16219.doc:  مالت االسالمیةأبحاث فقھ المعا

  .أشرف محمد دوابة، عالقة البنك المركزي بالبنوك االسالمیة، المرجع السابق 44

أحمد أمین فؤاد، البنوك االسالمیة الرقابة علیھا، مجلة البنوك االسالمیة، : راجع في نفس المعنى 45
  11.، ص1985، )41(العدد

http://www.meethaq.om/Arabic/Sitemap.aspx#
http://www.kantakji.com/media/4270/16219.doc
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دراسة قانونیة اقتصادیة تحلیلیة ونقدیة "عمھ الشمري، عالقة البنك المركزي بالبنوك االسالمیة ط: راجع  46
  124.، ص1996، )28(، العدد)11(الدراسات اإلسالمیة، الكویت، مجلد-، مجلة الشریعة"مقارنة

فیف من مخاطر بشان التخ) 2-5(المبدأ :  راجع بشأن  التعاون بین البنك المركزي والمصارف االسالمیة  47
المبادئ االرشادیة بشأن المؤسسات التي تقتصر على تقدیم خدمات مالیة اسالمیة، مجلس الخدمات  -السیولة 

 :، منشور الكترونیا على موقع المجلس44.المالیة االسالمیة،  ص
http://www.ifsb.org/standard/ifsb1_arabic.pdf  

من  االطار التنظیمي والرقابي لألعمال المصرفیة االسالمیة ، ) 4-1-9(راجع تعریف المضاربة في المادة  48
وأیضا  كمال توفیق حطاب، عالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیة، مجلة االقتصاد االسالمي، 

وأیضا جمال الدین عطیة، البنوك اإلسالمیة، قطر، المحاكم الشرعیة والشئون  14.، ص2003، )268(العدد
  )127.طعمھ الشمري، المرجع السابق، ص: مشار إلیھ لدى (  66.ص ھـ، 1407الدینیة 

  .المرجع السابق 49

محمود یونس، مقدمة في اقتصادیات النقود والصیرفة والسیاسات النقدیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة ،  50
  154.ق، صوأیضا أشرف دوابة، عالقة البنك المركزي بالبنوك االسالمیة، المرجع الساب 235.، ص2001

مرغاد لخضر و حدة رایس، : راجع في مزید من المقترحات بشأن تمویل البنك المركزي للبنوك االسالمیة  51
عالقة البنوك االسالمیة بالبنك المركزي في ظل نظام مصرفي معاصر، مجلة مركز صالح عبد هللا كامل 

  20.ص، 2005، )27(،  العدد)9(لالقتصاد االسالمي، جامعة االزھر، مجلد

من الفصل التاسع من االطار التنظیمي والرقابي لألعمال المصرفیة االسالمیة مدة ) 12-2-2(حددت المادة  52
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  الصادر عن البنك  المركزي العماني  
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 بالمؤسسات الخاصة الودائع قبول عن مسؤول یكون وبمقتضاھا  للحكومة الرسمي المصرف ةمھم .1
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