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  الدكتور
  قانونلية الكب  ساعدأستاذ م
   الشارقةجامعة  

  
  :الملخص

 ، وتعتبرأحد األدوات الداعمة لالقتصاد اإلسالمي في الممارسة العملیة اإلسالمیة المصارف تمثل
 وأداة اإلسـالمي، صـرح التمویـل فـي لبنـة والمصـرفیة االسـتثماریة نشـاطاتها فـي اإلسـالمیة المصـرفیة الخـدمات

ا فاعلیته أدوات من مهمة  بناء في وتساهم أهدافه، تخدم المجتمع اإلسالمي، بحیث في تطبیقاته ألوان من ولونً
  .یتجسد على أرض الواقع إسالمي اقتصاد

ذا كانت الد ول تضع الضوابط واالشتراطات الالزمة للرقابة على عمل هـذه المصـارف للتأكـد مـن مـدى توافـق وإ
تضع نوًعا من الرقابة تبتغي من خاللهـا , فإن المصارف اإلسالمیة نفسها, أعمالها مع سیاسات البنك المركزي

یطلـــق علیهــا الرقابـــة  وهـــو مــا, التأكــد مــن مـــدى انضــباط معامالتهـــا المصــرفیة مـــع أحكــام الشـــریعة اإلســالمیة
  .الشرعیة

مـن  لمـا لهـا والتجاریـة؛ اإلسـالمیة المصـارف في التفرقـة بـین األساسیة المیزة الشرعیة الرقابة وتمثل
 اإلسالمیة تجربة المصارف وأن خاصة الشرعیة، الناحیة من اإلسالمیة المصارف أنشطة ضبط في مهم دور

ا، حدیثة تجربة تعتبر  وهـؤالء األمـان، بـر إلـى إلى ربابین یسـیرون بهـا وتحتاج األمواج تالطمها زالت وما نسبیً
  .الشرعیة الرقابة جهاز أعضاء هم

فـي ارتباطـه بموضـوع علـى قـدر كبیـر مـن األهمیـة؛ فإتبـاع المصـارف ألحكـام  البحـث أهمیـة وتبـرز
تظهـر كمـا  ,2008م الشریعة اإلسالمیة كان بمثابة طوق نجاة من آثار األزمة المالیة العالمیة التـي وقعـت عـا

 مـدى التـزام إبـراز وهـو المصـرف اإلسـالمي داخـل تؤدیـه الـذي المهـم الـدور خـالل مـن الشـرعیة الرقابـة أهمیـة
بالغـة  أهمیـة ذات وهـي والمصـرفیة، المالیـة معامالتهـا كافـة فـي اإلسـالمیة الشـریعة بأحكـام المالیـة المؤسسـة

  .سبب من ألكثر اإلسالمیة للمصارف
ذا كــان عمــل ه یئــة الرقابــة الشــرعیة هــو أحــد األعمــال المهمــة ضــمن منظومــة أعمــال المصــرف وإ

 بمـا یترتـب علیـه اخـتالط الرقابـة الشـرعیة مـن هیئـة التقصـیر فیثور التساؤل عما إذا صدر نـوع مـن, اإلسالمي
ثیـر وهو مـا ی, المودعین أم أطراف المعامالت المصرفیة سواء المصرف حقوق ضیاع أو العمالء بالربا، أموال

وهـل تضـمن الهیئـة , وتثور معهـا تسـاؤالت حـول طبیعـة تلـك المسـئولیة وشـروط قیامهـا, المسئولیة المدنیة للهیئة
أم إن هناك جهة أخرى تضمنه؟ كل ذلك باإلضافة إلى العدید من التسـاؤالت األخـرى التـي تقتضـیها , األضرار
  .الدراسة

 
Summary : 

Islamic banks represent a supporting Islamic Economics tools in practice, and is 
considered Islamic banking services in investment banking activities brick in the edifice of 
Islamic finance, and an important tool of the effectiveness of tools of applications in the 
Muslim community. 
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If the states take the necessary controls to control and requirements on the work of 

these banks to ascertain the extent of its compatibility with the Central Bank's policies, the 
same Islamic banks, put some kind of control, seeking through it to make sure of the extent of  
the discipline of banking transactions with the provisions of Islamic law, which is called 
Shari'a Supervisory. 

The importance of research in that the subject is important, because to follow the 
banks of the Shari'a was preparing the way to escape from the effects of the global financial 
crisis that occurred in 2008, also show the importance of control of legitimacy through the 
important role they play within the Islamic bank, which show the extent of the financial 
institution to the provisions of commitment Islamic law in all financial and banking 
transactions, which are of great importance for Islamic banks to more than one reason. 

If the work of the Shari'a Supervisory Board is one of the important work on the 
agenda of the Islamic bank system, arises the question of whether issued a kind of dereliction 
of Shari'a Supervisory Board, including the consequent mixing of clients Riba funds, or the 
loss of the rights of the parties to banking transactions, whether bank or depositors, which 
raises civil liability of a body, and arise with questions about the nature of the liability and the 
terms of the establishment, and whether the body damage included, or are there other hand, 
guaranteed? All this in addition to many other questions required by the study. 

  : مقدمة

العملية، سالمية املصارف تمثل املمارسة سالمي لالقتصاد الداعمة دوات أحد

عت دمات و ا  سالمية املصرفية ا ة شاطا ثمار ل  لبنة واملصرفية س التمو  سالمي، صرح

مة وأداة ا فاعليتھ أدوات من م س  تطبيقاتھ ألوان من ولونً بحيثاملجتمع دافھ، تخدم المي،  أ

م سا الواقع إسالمي اقتصاد بناء  و أرض ع   .يتجسد

ل التمو معامالت جميع سالمية عة الشر ام أح مع يتوافق بنك و سالمي فاملصرف

ع ودا املنتجات ذه انت سواء لعمالئھ، ا يوفر ال واملنتجات ثمار س و املصرفية دمات وا

أم ثمار توفاس حسابات أو إسالمية ثمار اس وك ورقابة, ص إلشراف مالية، كمؤسسة يخضع كما

املركزي  توف. البنك خالل من بالعميل اصة ا ل التمو احتياجات مختلف سالمي املصرف يل كما

مثل يارات ا من جارة: العديد و واملشاركة   .املرابحة

بجذب ال سساتاملؤ  من مجموعة سالمية والبنوك حاً  صاحبھ ملنح املال رأس تقوم  ر

ق عن حالالً  قتصادية أعمال طر قيقية بالفائدة عود ال التنمية ن جميع ع ا م ا املسا  ف

ن وسيطاً  باعتباره املال ب ثمر صاحب تقوم, املال ذا نماء حقھ ع ل ليحصل واملس  فكرة حيث

أساس سالمية البنوك ا ممارسة ع شط  سعر ع عتماد متجنبة واملشاركة للمرابحة وفقا أ

عليھ الذي الفائدة ة البنوك تقوم   .التقليدية التجار
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رت أن ومنذ مية تزداد و سالمي عاملنا  البنوك ظ ا أ البنوك يوم، عد يومً ألن وذلك

ان عت أصبحت اليوم لما للدول، قتصادي التقدم م ا ادتازد ف انا عكس إم ا املالية ا شاطا  و

دة العالم دول  س ولذا للدولة، العام قتصاد ع ذلك املالية ملراقبة جا عة والبنوك املؤسسات  التا

ا ماية تكفل ال والسياسات النظم ووضع ل ا ا املصر يتأثر ال ح ل   .للدولة العام النظام

و  الضوابط تضع الدول انت املصارفوإذا ذه عمل ع للرقابة الالزمة اطات ش

املركزي  البنك سياسات مع ا أعمال توافق مدى من ا, للتأكد نفس سالمية املصارف نوًعا, فإن تضع

عة الشر ام أح مع املصرفية ا معامال انضباط مدى من التأكد ا خالل من ت ت الرقابة من

الرقا, سالمية ا عل يطلق ما و الشرعيةو   .بة

ة الشرعية الرقابة وتمثل ن ساسية امل ب ة؛ سالمية املصارف التفرقة ا والتجار ل من ملا

م دور  شطة ضبط  م املصارف وأن خاصة الشرعية، الناحية من سالمية املصارف أ ة  سالمية تجر

ة عت ا، حديثة تجر يً ا زالت وما س اإ وتحتاج مواج تالطم ون س ن اب ؤالء مان، بر إ ر  و

از أعضاء م   .الشرعية الرقابة ج

العموم وجھ ع املالية املصارف أن مراء تكن, وال لم صوص، ا وجھ ع سالمية و

املعامالت، نظم إليھ تطورت الذي النحو ذا ع املعاصرة ا بصور اء الفق قدامى لدى معروفة

ا، صور عددت منو يمكن نحو ع ية الفق م فروع موجودة ا عل تقوم ال املبادئ أن إال

عليھ ساروا الذي السديد املن وفق ا مس م وتقو ا، ل يح ال الشر   .التأصيل

صيغة إيجاد سالمية املجتمعات لرغبة تلبية سالمية املصارف شأة جاءت وقد

ة ش عن عيدا املصر الفائدةللتعامل سعر استخدام دون و ا شاء. الر إل محاولة أول جاءت وقد

عام إسالمي ميت1963مصرف بمدينة أقيمت وال املحلية دخار نوك ب س ما شاء إ تم حيث

د-غمر ا أسس وال ية العر مصر ة ور سالمية. بجم للبنوك الدو تحاد س رئ النجار أحمد

استمر , سبق سنواتوقد ثالث حوا ة التجر ذه جتما. ت ناصر بنك شاء إ ذلك عد تم ثم

عطاء أو أخذا املصرفية بالفائدة التعامل عدم ع شائھ إ قانون ينص بنك أول عد حيث , مصر

و بالدرجة املصر س ول جتما شاط ال البنك معامالت طبيعة انت   . وقد

ا تمام جاء سالميةوقد عة الشر ام ألح ا طبقً عمل إسالمية مصارف شاء بإ قيقي

عام السعودية ية العر باململكة جده بمدينة سالمية الدول خارجية وزراء مؤتمر , 1972توصيات

سالمية للدول دو إسالمي بنك شاء إ ضرورة ع النص ورد اتفاقية. حيث إعداد ذلك نتاج وجاء

البن س عامتأس سالمية الدول مالية وزراء من وقعت وال للتنمية سالمي البنك1974ك اشر و
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عام شاطھ للتنمية السعودية1977سالمي ية العر باململكة جده بأنھ, بمدينة البنك ذا تصف و

املصرفية النوا فراد مع يتعامل ال ومات ح   .بنك

إسالمي مصرف أول شاء إ جاء عاموقد سالمية عة الشر ام ألح طبقا يتعامل امل مت

سالمي1975 ي د بنك و طبقا, و لألفراد ة ثمار س و املصرفية دمات ا جميع البنك يقدم حيث

سالمية عة الشر ام   .  ألح

يحة ال داة تمثل املصرفية، عمال مجال الشرعية الرقابة بأن القول مكن و

مسار ب سالميةلتصو عة الشر اج مل ا وفقً عمال حياة, تلك خاصة مية أ ذات انت ثم ومن

عامة بصفة ام, الدول ألح ا وفقً م معامال س أن يرغبون الذين خاصة بصفة اص و

سالمية عة   .الشر

سالمية املصارف الشرعية الرقابة يئات عمل ان شرعية, وإذا طبيعة ذلكغ, ذو إن

تمام ا محل ون ت قانونية جوانب من يخلو ال الرقابة. العمل مجال مة امل املوضوعات أحد فمن

الشرعية, الشرعية الرقابة ملسائل ي القانو انب ا شطر نا وجو ولينا ما باملسئولية, إذا يتعلق ما و

يئة ال تلك أعمال عن   . الناشئة

الشرعية الرقابة يئة انت معفإذا تتوافق ا عل املصرفية املعامالت ع تطو نحو س

سالمية عة الشر ام سالمية, أح عة الشر مبادئ معامالتھ توافق إسالمي مصرف أمام ون ن , بحث

املصرف عمالء يضر فعالً م م يصدر قد الشرعية الرقابة يئة أعضاء عدم, فإن عن تج ي قد

عة الشر ام ألح يح ال الشرعية, سالميةالتطبيق الرقابة يئة مسئولية شأ ُي يث, بما التبعية و

لألضرار وضمانھ للمصرف املدنية املصرف, املسئولية خالل من يتم املباشر التعامل أن اعتبار   . ع

الدراسة موضوع مية   :أ

ًما مارات دولة املصر القطاع يمثل   م ا ميتھو  قتصادي النمو روافد من رافدً أ ايد  يوما ت

يجة يوم عد ي املشرع عّرف لقدو . الدولة  قتصادي املجال ذا بھ يحظى الذي للدعم ن  مارا

ات واملؤسسات املصارف ة والشر ثمار ا سالمية س ا تتضمن ال تلك": بأ سية عقود  التأس

ا ا ساسية ونظم امً ام بتطبيق ال عة أح ا وتباشرسالمية الشر ذه وفقا شاط ام ل   ".ح

ن   ب ف ذا من و املصارف يم ما أن التعر عن سالمية ة ذه أن و التقليدية املصارف  خ

شطة من أك أو شاطا تباشر سة أ الرئ ل م أن دون  التمو ام تل عة وقواعد بأح  سالمية الشر

ا   .املالية عامال
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خضع ية دولة ملصرا العمل تنظيم و لعر عات ملجموعة املتحدة مارات شر ال  من

ا املتنوعة نما ونقدية اقتصادية طبيعة ذو عض ت ب عات إ خر البعض ي شر ال ة طائفة , التجار

القانون  صدر واملؤسسات لينظم 1985 لسنة 6 رقم تحادي فلقد ات املالية املصارف  والشر

ة ثمار أعوام عد القانون  ذا صدور  جاء وقد. يةسالم س  رقم تحادي القانون  إصدار من خمسة

النقدي املركزي  للمصرف املنظم 1980 لسنة 10 نة النظام  املنظومة بذلك لتكتمل املصرفية، وامل

ا املصرفية سالمي التقليدي :شق   .و

ز مية وت م البحث أ من كب قدر ع بموضوع امارتباطھ ألح املصارف فإتباع ية؛

عام وقعت ال العاملية املالية زمة آثار من نجاة طوق بمثابة ان سالمية عة فمنذ,2008الشر

لم سالمية املصارف بأن ن تب ال ر والتقار الدراسات من العديد رت ظ العاملية املالية زمة بداية

العاملية املالية باألزمة سلباً التقليديةتتأثر املصارف ال ا و أن. كما إ ذلك ب الس عود و

التقليدية، املصارف ع ة م ا عط ما ذا و بالدين تتاجر وال بالفائدة تتعامل لم سالمية املصارف

العاملية املالية زمات ات تأث عن بمنأى ا يجعل ما ذا و مادية أصول من فعالً تملك بما تتاجر ا  . أل

ا معامال سالمية عة الشر ام ألح ا إتباع و املصارف تلك نجاح أسباب أحد ان , إذا

جذب عامل ة استمرار يضمن بما عة الشر ام أح تطبيق ستمرار ع املصارف تلك تحرص لذا

رام ا ة ش ا شو ال م معامال دون ير الذين ج, العمالء وجود خالل من يتحقق ما و عملو ة

سالمية عة الشر ام ألح املصرف تطبيق استمرار مراقبة الشرعية, ع الرقابة يئة ة ا ذه   .و

ز ت مية لذا م الدور  خالل من الشرعية الرقابة أ و سالمي املصرف داخل تؤديھ الذي امل  و

ام إبراز ال ام املالية املؤسسة مدى عة بأح امع افة  سالمية الشر  ذات و واملصرفية، املالية امال

مية للمصارف أ ب، من ألك سالمية بالغة تأكيد من س ا تھ ع سالمي املصرف أبرز  و

ة الشرعية املصرفية شائھ بالنظام ذكرت وال املتم إل ات قبل من واملعتمدة سا  و الرقابية ا

م املصرف أن ام افة بتطبيق يل سالميةالش أح عة ة املصرفية معامالتھ افة  ر ثمار س  و

دمات وجود. املصرفية وا إن ور  لدى ارتياحا عطي املصرف داخل الشرعية للرقابة إدارة كما  جم

ن املصرف مدى عن املتعامل ام  جدية   .املصرفية معامالتھ جميع  الشرعية بالضوابط ل

ال الرقابة يئة عمل ان سالميوإذا املصرف أعمال منظومة ضمن مة امل عمال أحد و , شرعية

من نوع صدر إذا عما ساؤل ال يئة التقص فيثور الشرعية من اختالط الرقابة عليھ تب ي  بما

ا، أموال بالر املصرف حقوق  ضياع أو العمالء سواء املصرفية املعامالت ن أم أطراف ما, املودع و و

املسئولية يئةيث لل ا, املدنية قيام وشروط املسئولية تلك طبيعة حول ساؤالت ا مع ل, وتثور و
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ضرار يئة ال تضمنھ؟, تضمن أخرى ة ج ناك إن ساؤالتأم ال من العديد إ باإلضافة ذلك ل

الدراسة ا تقتض ال   .خرى

الدراسة   :خطة

ي ل املدنية املسئولية نبحث سوف الدراسة خالل عمن ترتب م الشرعية الرقابة ئات

ا ضررً ا ن. عمل مبحث خالل من ما: وذلك أول ناول ون: ن ل وذلك الشرعية؛ الرقابة يئات ف التعر

يئات ال تلك عمل د الع حديثة القانونية يئة, الدراسات مسئولية شأة ل ي الثا املبحث ونتعرض

الناجمة ضرار وضمان الشرعية االرقابة   .ع

ول  الشرعية:  املبحث الرقابة يئات ف   التعر

ال م أغل بأن سالمية املصرفية املؤسسات موال و عمال إدارة ع القائمون يتصف

العقود صنوف من عليھ قدام و إليھ التعرض دون ير بما املتعلقة الشرعية ام ح معرفة يحسنون

املالية أ, واملعامالت م،بما جان إ عمل املجال ذا متخصصة شرعية يئة إيجاد إ اجة ا شأ

غ سا و ما بإتيان ام ل كيفية إ م وإرشاد م، عمل نطاق يحرم وما يحل بما م ف عر تتو

والقرارات الفتاوى ق طر عن الشرعية، الناحية من وفاسد محظور و ما ل عن والبعد شرعا،

بتص أناملتعلقة من يت والتث للتأكيد ا، م م ع صدر ما سائر ومراجعة فحص ثم م، شط وأ م رفا

سالمية الشرعية ام أح مع متفقة املصرفية املؤسسة ما م ت ال العقود   .جميع

السالفة، سالمية العصور ا علميً ومطبقة معروفة انت الفكرة ذه أن بالذكر دير ا ومن

املعامالت أن الشرعيةمع ام ح و مركبة، وال متداخلة وال معقدة غ سيطة انت وقتئذ املالية

املأخذ لة س املعالم، ة وا ا املعامالت. املتعلقة أنواع عقدت و وتطورت شبعت عدما و ن، أما

سلفً  ا معروفً ان عما الغالب ا صور عدت و ع، سر ل ش ة ثمار س شطة وضروب , ااملالية

ع إجابة ا إل ون والر ا عل عتماد يمكن اء الفق من يئة شكيل ب القيام من البد ان

املصرفية املعامالت   .مستحدثات

ذا الشرعية, ول الضوابط وفق تتعامل ال املصرفية املؤسسات الشرعية الرقابة يئات ل فإن

ومؤثرة خاصة طبيعة ذات انة ا, م من واحدة عد تلكإذا ن و املؤسسات ذه ن ب ة ر و ا لفوارق

التقليدية الالزم. املؤسسات من ان ثم ومن املصر القطاع ع ا مستحدثً عنصًرا يئات ال تلك وتمثل

ا ف التعر خالل من يئات ال تلك ع الضوء عض نلقى ي. أن النحو ع   : وذلك
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ول  الشرعية:  املطلب الرقابة يئة ف   عر

ا عمل طبيعة من ا اسم الشرعية يئة ال عة, ستمد الشر ام أح تطبيق ع العمل و و

املصرفية املؤسسة شاطات و أعمال ع ساس. سالمية ذا ع الشرعية يئة ال عمل بلور و

ما و يئة ال عمل صل يمثالن ن ر جو ن الشرعية, الفتوى : اختصاص يت, والرقابة عما طلبانھفضالً

أخرى  وإجراءات شاطات و أعمال   .من

املحافظة اللغوي ا بمعنا عا, والرقابة ا: لقولھ رقيبً عليكم ان هللا رقب. 1إن الفعل من و

ا ء"ومعنا ملراعاة افظ, "انتصاب ا و و الرقيب ذلك فظ. ومن ا ع املع ذا و

ومراعاتھ الشرع املال فظ نتصاب واستجالء,و التصرفات وسائر املعامالت مصا بيان أي

واملتوقعة الواقعة   .املخالفات

ا عمومً الرقابة من نتظار: واملقصود و فظ وا مع. 2الرعاية تحمل أيًضا ا إ كما

الذي داري التنظيم داف أ إ تؤدي معينة وقيود حدود لفرض أع سلطة جانب من الوصاية

املشروع عبارة و. 3يتطلبھ وسيلة أيًضا ا يمكن عن  بكفاءة داف تحقق مدى من التأكد بواسط

ا. املحدد الوقت  وفاعلية د كذلك وعرف ن مع ن املراجع ا املتحدة بالواليات الداخلي  جراءات: "بأ

دارة ال ا طط داف أن من للتأكد تتخذ امج وا  نحرافات وأن املحددة، املعاي حسب تتم وال

يتم ذه عن ا املعاي شاف ا، املسؤولية وتحديد اك ا، الالزمة جراءات وتتخذ ع يح ذلك لت  و

من الرقابة وظيفة ترتبط ل  التخطيط عملية نتاج فالرقابة التنظيم؛ ووظيفة التخطيط وظيفة ب

دارة السليم والتوجيھ والتنظيم  .4بواسطة

الأ الرقابة ف عر دقيقما ف عر ع اتفاق يوجد فلم سالمية املصارف شرعية

الشرعية الرقابة وم للتأكد, ملف ستخدم ال الرقابية شطة و العناصر جميع ا بأ البعض ا عرف إذ

عة للشر سالمي البنك أعمال مطابقة املستحدثة, 5من سالمي البنك زة أج أحد ا بأ أيًضا عرفت وُ

دافھملعاونتھ أ   . 6تحقيق

ا إل الفقھ لنظرة تبًعا تختلف ا أ فات التعر تلك من الحظ انب, و ا إ نظر من م فم

ا تحقيق إ س ال داف و للرقابة إجراءات, الوظيفي مجرد ا أ ع للرقابة نظر من م وم

ا إجراؤ املصرف ع ن ا. يتع ً تق, وأخ ال زة باألج البعض تم والفحصا املراجعة وتتو بالرقابة وم

النتائج وتحليل املعلومات وجمع عة   .واملتا

لالختالف تبًعا سالمية املصارف الشر الرأي عن املسئولة ات ا مسميات وتتعدد

ا داف وأ ا وم مف و ا ال املصرف, أش القانونية ا ان وم ا لوز تبًعا أن, وكذلك املالحظ ومن

سالميةأ املصارف الشر الرأي عن املسئولة ات ل شيوًعا سميات ال الرقابة: ك يئة



  ـــــــــــــــــــــ اإلماراتيدراسة في ضوء القانون  المسئولية المدنية لهيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية

 - 64 -  
 

الشر, الشرعية شار الشرعية, املس الرقابة الشر, نة الشر, املراقب ية, املجلس الدي نة , ال

الشرعية يئة الشرعية, ال الرقابة از   .ج

أ من الشرعية الرقابة يئة عت املاليةو املؤسسات املستحدثة الرقابية زة ج م

ام, املصرفية ال مدى ملعرفة املؤسسات ذه مع ن املتعامل من الكث عليھ عتمد الذي ساس ف

الشرعية ام باألح املؤسسات سالمية. تلك املصارف ن ب ساسية الفوارق أحد من عت ا إ كما

  .والتقليدية

الرقا دف او وإقرار باملصرف تقام ال الل ا شطة و املعامالت بيان إ الشرعية , بة

رام ا شطة و املعامالت يان ا, و تداول من عة ما شرعية غ ة ش ا ف ال أو, أو ا الجتنا وذلك

ا ل الشر البديل وإيجاد قائمة انت إن ا م اء الرقاب, ن بدور القيام إ عنباإلضافة نيابة ة

املصارف ذه ن   .املودع

ي الثا الشرعية:  املطلب الرقابة   صور

آلخر بلد من وتختلف الشرعية الرقابة ال أش آلخر, تتعدد مصرف من وح ب, بل س وذلك

ا عمومً سالمية املصارف ة تجر صوص, حداثة ا ع الشرعية قناعة, والرقابة لدرجة تبًعا وأيًضا

وامل ادارات دور و ا مي بأ املصارف ن ل, سئول عوّ شر بمراقب اكتفي من م م أن نجد ولذلك

الشرعية النوا ل الغرض, عليھ ذا للقيام امل مت شر از ج ع عتمد من م ثم. وم , ومن

التالية ال ش أحد عن تخرج ال   :ف

املركزي  -1 البنك داخل شرعية رقابة مسئو , يئة ون باملصارفت يتعلق ما ل عن لة

املركزي  البنك إلدارة يئة ال ذه تخضع أال ع س, سالمية ول املركزي البنك تحاسب ال ف

املصارف. العكس الشرعية الرقابة يئات عمليات ع املستمرة الشرعية الرقابة سلطة ا ول

ا. سالمية البنك الشر شرا املجلس ذلك ي ومثل املال   .7ملركزي

سالمية-2 -2 املصارف من ألي عة تا غ مستقلة شرعية رقابة يتعلق, يئة ما ل ع تتا

سالمية املركزي , باملصارف للبنك عة املادة. وتا تنص حيث مارات دولة متبع و ما ذلك ومن

ة ثمار س ات والشر املالية واملؤسسات املصارف قانون من امسة أنا ع ل: " سالمية  ش

وقانونية عناصر تضم شرعية عليا يئة الوزراء مجلس من بقرار  العليا الرقابة تتو ومصرفية شرعية

املصارف ة املالية واملؤسسات ع ثمار س ات ا مشروعية من للتحقق سالمية والشر  وفقا معامال

ام سالمية ألح عة الرأي كذلك الشر ات ذه ع عرض افيم إبداء ا أثناء مسائل من ا  ممارس

ا شاط ون  .ل يئة رأي و ملزما ال ات العليا ورة ل ق. املذ يئة ذه وت  سالمية الشؤون بوزارة ال

وقاف   . 8"و
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املصارف -3 من ملجموعة ع تا املركزي البنك عن ومنفصل مستقل شرعية رقابة از ج

ا, سالمية الشرعية يئة كةال ال دلة ملجموعة   .9ملوحدة

خارجھ -4 أو املصرف داخل ة مركز ة شار اس ة وال, ج فقط ا عل املعروضة باملسائل تف

املنفذة عمال بمراجعة ا ل ية. صلة و ال وقاف بوزارة الفتوى   .10كإدارة

وتمار  -5 ن م للمسا العمومية معية ل عة تا املصرف داخل مستقلة شرعية رقابية سيئة

ي السودا سالمي فيصل لبنك سا النظام ورد كما وذلك فتاء و للرقابة امل املت   .11الدور

الشرعية -6 للرقابة دارات, إدارة إحدى من كجزء املراجعة. أو إلدارة عة تا ون ت ما ا وغالبً

الداخلية الشرعية املراجعة إدارة س مستقلة كإدارة أو جاء. الداخلية لبنككما سا النظام

من ونة م والبحوث الفتوى إدارة س متخصصة املصرف إدارة شاء إ ع سالمي التضامن

أقسام قتصاد: ثالثة و والقانون عة   .12الشر

بكيفيتھ -7 وال بالتنفيذ لھ عالقة وال املعامالت عض شار س شر شار البنك. مس ومثل

ي رد ياونظام, سالمي مال سالمية   .13املصارف

الثالث ات:  املطلب ج ا بھ ش وما الشرعية الرقابة يئة ن ب   التمي

م   و ن، الباحث عض كتابات الشرعية الرقابة لتكييف ية الفق الدراسات عض رت ظ

سالمي، الفقھ أبواب ا ل ة املشا املوضوعات ضوء ع ا عناصر تأصيل تلكيحاولون م وأ

املنكر عن ا يً و باملعروف أمًرا ا أ أو سبة، ا من نوع ا بأ الرقابة تلك تكييف عن قيل ما   .املحاوالت

سبة: أوالً  وا الشرعية   :الرقابة

ولكن سب، املح لوظيفتھ بديل ا أ أو سبة، ا من نوع الشرعية الرقابة اعتبار يمكن قد

مق أو حدة، ع مصرف ل نطاق يناع ال شابھ ال أو قتباس ذلك ان وإن ا، م سة ت

بطبيعتھ ما م ل اختصاص تنا ال ما بي فالصلة سبة، ا مضمون مل وال الرقابة تلك حقيقة

نحراف، م تقو سالمية الدولة مرافق كأحد املقررة الوظيفة لتلك امتداد أو ا، يتم ال

اليوم ركة ا الساميةوصياغة سالم وأخالق الغراء عة الشر مبادئ وفق ياة ل   .14ية

اللغة سبة هللا, وا وجھ ناًوا يفعلھ بأن سان، سبھ يح ملا وجل–اسم ومن-عز

ا يقال: معان ار، يقال: ن والكفاية، أنكر، أي عليھ، سب سبان: اح وا كفاك، أي ) بالضم(حسبك،

قولھ15العذاب ومنھ ا: "عا، زلقً ا صعيدً فتصبح السماء من ا حسابنً ا عل رسل سب،16"و ا ا وم ،

والكرم والشرف الدين أو باء، مفاخر من عد ما   .17أي
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ا م فات بتعر اء الفق اصطالح عن: وعرفت والن تركھ، ر ظ إذا باملعروف مر ا أ

فعلھ ر ظ إذا أو18املنكر الناس: ، ن ب كم عا تقوم وظيفة أو الدعوى، ع يتوقف ال فيما

الوالة خصائص من س ل مما املنكر عن والن باملعروف مر ا أ أو املنكر، عن والن باملعروف مر

م ونحو الديوان ل وأ السابق19والقضاة املع عن تخرج ال ال فات التعر من ا وغ ،.  

أ نجد سبة ا طبيعة النظر منو ا غ عن ا تم ال صائص ا من بجملة سم ت ا

مكن و ختصاصات، و السلطات ا م بة القر أو داف ا مع املتفقة أو ا، ل ة املشا الوظائف

املصارف ع الشرعية الرقابة عن تتمايز تجعل ال أمور، ثالثة سبة ا خصائص , إجمال

مختلف ما م ل وظيفة ذوى, فأساس ن بتعي مام قرار إ ا وجود ند س والية، سبة فا

و ف بھ، يقوم فيما املشروعية وصف سب املح سب اك ملا القرار ذلك ولوال ا، م بم للقيام الكفاءة

املنكر عن والن باملعروف مر واجب من بھ يقوم أن يجب فيما مام عن الوكيل أو النائب . بمثابة

للم أن ناسبكما ي ال سبة وا ن، املخالف ع التأديب سلطة ولھ املنكرات، الضبط صفة سب ح

القالقل سود و والفو ضطراب عم ال ح مام من ض بتفو ون ي أن إال ا   .20وجو

الضبط باختصاصات وتتمتع ن، التعي قرار من ا سلطا ستمد وظيفة سبة ا انت وإذا

ذ ع بناءً موالتأديب امل تفاق من ا وظيف سلطات ستمد الشرعية الرقابة يئة فإن ساس، لك

املالية املؤسسة ن و ا أعضا ن و. ب ف ن الواليت ن التعي أساس اختالف ا جليً يبدو النحو ذا وع

و املالية املصارف ع الشرعية الرقابة و نما ب اكم، ا أو مام قرار سبة أوا تفاق

ن الطرف ن ب للعالقة املنظم   .21العقد

الوظيفة ام م تختلف من, كما يبدو ملا ع املا التصرف ع تقتصر سب املح فوظيفة

اد واج نظر إ تحتاج ال ال املخالفات أو رة، الظا الذي, املنكرات الوضع إ املخالفة أمر وصل فإذا

امل يد فإن اد، واج نظر إ معھ ختصاصتحتاج ل أ ا ف ينظر ح ا املساس عن غل سب ح

ا مجال ة   .22وا

ألن سالمية املصارف الشرعية الرقابة عن سبة ا تختلف ختصاص ذا و

سالمي الفقھ مجال والتخصص اد ج درجات بأع يتعلق يئة ال تلك أعضاء اختصاص

و  املعاصرة، باملعامالت هللاملتعلق أتاحھ بما جت وام ونمت تطورت قد املعامالت تلك أن املعلوم من

يحتاج عمالً ا ل املالئم الشر الوصف وإضفاء ا د تفر يجعل بما عاتھ ومخ العصر علوم من لعباده

ا موضوع التخصص درجات تراجع. أق أن الشرعية بالرقابة املختصة يئة ال ام م من إن كما

العقود عتمد ومرابحةو ة ومضار مشاركة من ا أعمال املالية املؤسسة ا عل س ال ساليب و

ون ت بحيث املعامالت، سالمي الفقھ موضوعات من ذلك وغ واستصناع وإجارة وسلم وصرف
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سالمية عة الشر ام أح مع متفقة ا وصياغ ا وجوه. 23مضمو م أ أحد ز ي التخصص ذا و

أعمالالفرو  من عمل الشرعية الرقابة بأن القول الصواب من ون ي ال ذا ول ن، الوظيفت ن ب ق

سبة   .ا

املصارف، الشرعية الرقابة يئة عضو وظيفة نطاق عن سب املح وظيفة نطاق ختلف و

وجوه من آخر ا وًج ز ي ما و و والتحديد، بالتخصص ي والثا ساع، و بالعموم ول سم ي حيث

ن  الواليت ن ب منكًرا, ختالف ا ف يبدو ال املالية املعامالت ع يقتصر ال سب املح عمل فمجال

امرأة مع يقف رجالً وجد لو ح رة الظا املنكرات وجوه افة شمل ولكنھ س، والتدل الغش ًرا ظا

ي رة الظا املنكرات حدود و مة، ال موضع ا يضع أو ة، الش يث وظيفتھوضع نطاق سع

شمل كما ن، ق ا ن ب ك مش و وما العباد، وحقوق هللا بحقوق ا م يتعلق ما شمل يتعلق: ل ما

ا وغ باملعامالت يتعلق وما باملحظورات، يتعلق وما   .24بالعبادات،

الرأي إبداء منھ يطلب ال املعاملة م تقو ع يقتصر فإنھ الشرعية الرقابة عضو عمل وأما

اف يقوم أن عليھ يجب ال املحددة ختصاصات إ إضافة سالمي ع شر ال مبادئ لتوافق ا

ام امل تلك ومن وظيفتھ، مقاصد من س املقصد ذا واملشاركة: دمة ، وا شر من إيجاد

وتو  ية، الفق ستفسارات و سئلة ع والرد والرقابة سالمي املصرف نظم نوضع العامل عية

العمومية معية ا أمام ادة والش ن، ن25واملتعامل الوظيفت ن ب النطاق ختالف مدى يبدو ذا و ،.  

ا املنكر: ثانيً عن والن باملعروف مر يئات و الشرعية   :الرقابة

ابھ أ ولعل املنكر، عن والن باملعروف مر من نوع سبة ا أن يرى فق اتجاه ناك و

بحيث الفردى املستوى وع ومي، ا املستوى ع هللا شرعھ بما ام ل يتحقق أن بذلك يقصدون

ما املنكر عن والن باملعروف مر ان وإذا إليھ، مال ا م ينفلت غرة ام ل ذا ل ك ي ال

سلطا سب ك و مام عن الة بالو ا ف الوالية تنعقد ال سبة ا بممارسةموضوع أذنھ من ا

بحسب عليھ يقدر من ل ع ا عامً ا يً دي ا واجبً يبقى العام، الفردى املستوى ع فإنھ ا، ام م

التغي من املتاحة الوسائل من املؤمنون ى أو ما ل ب تھ ملحار عام نفار اس ناك ون ولي استطاعتھ

القلب و اللسان و   .26بالقوة

لغة عرف: واملعروف فعل اسم املنكرو خالف و و بالشرع، أو بالعقل واملنكر. 27حسنھ

ھ: لغة يكر أو يحرمھ أو الشرع يقبحھ أو بقبحھ يحة ال العقول تحكم ما   .28ل

لھ ستعد أو يباشره، ملن فيھ الوقوع ومنع فيھ، الوقوع من الشارع حذر ما و اء الفق اصطالح و

املن غي و ستعداد، ذلك ع تدل كمابأفعال واستطاعة، كفاية وجوب ن املسلم افة ع واجب كر

مة علماء إجماع عليھ عقد وا والسنة، الكتاب ذلك ع   .29دل
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ا فروقً ناك فإن ية، الفق ام ح من ه غي بوجوب يتعلق وما املنكر ف عر من يبدو وكما

ذه و املالية، املصارف مجال الشرعية الرقابة ن و نھ ب ة يوا فيما تتمثل   :الفروق

ن لف امل ع الشارع أوجبھ فيما يتمثل املنكر عن والن باملعروف مر ليف الت سند

التغي ع لف م ل استطاعة بمقدار وذلك جماع، و والسنة الكتاب و ة، املعت الشرعية باألدلة

سع ت ال الشر الواجب ذا مسائل من عليھ يجب ما افةبحسب شمل و عة، الشر فروع ل ل

عا هللا ا عل يحاسب ية دي فيھ واملسئولية ، دي واجب بھ فالقيام سان،   .30تصرفات

تفاق يتمثل فإنھ املالية، املؤسسات مجال الشرعية الرقابة ليف الت سند أما

و  تفاق، عقد عليھ ينص ملا ا وفقً ا بأدا ام لالل مخالفةامل عد ان وإن ام ل ذا خالل

ية دي ست ول عاجلة، قضائية ون ت عنھ املساءلة أن إال بالعقود، الوفاء غدر أنھ ة ج من شرعية

  .31آجلة

حياة فراد تصرفات ل ل جامع املنكر عن والن باملعروف مر ليف الت ومجال

مختل الشارع قرره ملا ا مخالفً العباد،الناس حقوق أو هللا بحقوق ا متعلقً ان ما سواء قوق ا ف

قواعد ومراعاة لف، امل استطاعة حدود مراء و باء م ف بما الناس جميع ع يمارس أنھ كما

املنكر عن والن باملعروف مر وشروط   .32الن

ال بالبنود محدود فإنھ الشرعية، الرقابة ليف الت مجال تفاقأما عقد ا يتضم

املقررة النظم إطار الطرفان عليھ ا ي ملا ا وفقً يصاغ والذى باملؤسسة، يئة ال عضو ط ير الذى

عملھ يمارس ال أنھ كم الشأن، ذا ل املحدد الضبط معيار تضمنھ ما و و ا، وموضوعا الرقابة لبنود

موض بحسب املصرفية املؤسسة مع ن املتعامل نطاق مإال م واحد ل   .33وع

ه تفس ع ا قادرً ون ي أن إال املنكر عن والن باملعروف باألمر يقوم فيمن ط ش وال

اد اج إ يحتاج وال ار ن ر ظا بأمر املحدود وعلمھ قدرتھ مجال. بحسب ليف الت شروط أما

ع يقدر دقيق اد واج عميقة ة خ إ تحتاج ا فإ الشرعية، املقررةالرقابة الشرعية املبادئ إنزال

سالمية املالية املؤسسات ا تقوم ال املالية املعامالت مجال املستجدة ياة ا ع وقا   .34ع

الفقھ ب يذ م35لذا ف ع يقوم أن ب ي جديد لنظام ا ل يح ال التكييف أن إ

تص عطى ال صائص ا افة فيھ ز ت املة ة برؤ صائصحقيقة ا لتلك ا وفقً عنھ، يًحا ا ورً

بھ تختلط أن يمكن ال أو لھ ة املشا النظم صورة ون ت أن دون الرقابة. الذاتية نظام سم و

واملال، الدين و ا وختام ة املعت الشرعية املصا بدء ت سانية إ ة مص يل بأنھ الشرعية

قائمة و املرتبة يحتل الدين نزلتفإن وما بل سالم، نزل ما ال ة املعت الشرعية املصا

واملال والعرض والعقل والنفس الدين و ا، عل واملحافظة ا ماي إال السماء ع شرا   .36افة
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ثم نظام, ومن سالمية، املالية املصارف مجال الشرعية الرقابة نظام بأن القول يمكن

م ومتم مستقل عملوظيفي يقوم بأن املوظف فيھ م يل إداًرا، بمؤسستھ ومرتبط ا وظيفيً متھ

سالمية عة الشر ملبادئ ا وفقً املعاصرة، املعامالت فقھ مجال العلمية تھ خ تقديم حاصلھ

املتعلقة ا عاقدا شروط والوفاء ا خدما تقديم ا عمل ال املؤسسة ومعاونة ا، ام وأح

ا املتعاقدينبالتطبيق نظرة من ن و أو املالية، التنمية وانب مال إ دون عة، الشر ملبادئ يح ل

والضوابط املالية، التنمية ن ب تجمع معاملة إطار عملھ يمارس أن البد فإنھ ملة، ا و ا، إل

تح مادي مقابل من ستحقھ ما مقابل وذلك التام، ياد وا امل ال التجرد مع لوائحالشرعية، دده

بھ سم ي ما مع يتواءم نحو وع الوظيفية، ودرجتھ العلمية، لتھ وم فقيھ ل انة م ترا خاصة

ذوات للوظائف املالية ل يا ال غرار ع فيھ، الكالم عن ا وعزوف النفس عفة املال مع اء الفق عامل

اص ا   .37عتبار

أساس ل ش عاقدية عالقة وجود و ذلك يؤكد الشرعيةوما الرقابة يئة أعضاء ن ب الرابطة

ما ن طرف ن ب يقوم العقد ذا و املصرفية، ن: واملؤسسة املع ب ا أو والفقيھ املالية، املؤسسة

بالعمل للقيام وتنظيمھ وشروطھ العقد ذا لبنود ا وفقً وذلك الشرعية، الرقابة يئة كما. للعمل

الشرعية الرقابة بواجب القيام ملاإن ا وفقً بھ يقوم الذي للعمل التفرغ يقت املصرفية للمؤسسة

املؤسسة حق من ان إذا وما ونطاقھ، التفرغ، ذا مدة إ التحديد يتطرق أن جب و تفاق، يحدده

عن م امتناع بواجب ا امً ال ا شاط بنفس تقوم أخرى ة ج لدى العمل من ا العاملون يمتنع أن

شاط ال ا املمنافس نحو ع م م م فيؤدون ا ل اء الفق يتفرغ وح بھ، تقوم الذي   .38املا

ع الرا الشرعية: املطلب الرقابة يئة امات   ال

بھ القيام م عل ن يتع الذي الدور إ ا انً ارت الشرعية يئات ال أعضاء امات ال شأ بع, ت ست وما

م تمك ووالية وصالحيات ام وم واجبات من منذلك الغرض وتحقيق م، املناط العمل أداء من

ا عقود ل الشرعية ام باألح الفع املصرفية املؤسسة ام ال بإجمال و و ا، شكيل و يئة ال إيجاد

ا م ان ما سواء شطتھ، أ ملزاولة ووسائلھ بأدواتھ ومرورا ا بنظام ابتداء ا، وعالقا ا شاطا وجميع

املصرف دمة ا قبيل طمن ور ح الر ع وتوز بكيفية اء وان ل، والتمو ثمار س أساليب من أو ية

سائر   .39ا

الرأي إبداء مجرد أو رشاد و الن ع مقتصرا س ل الشرعية يئة ال دور فإن ذلك، ع ناء و

ملزمة ا وفتاوا ا قرارا ون من البد بل فحسب، املؤسسة أعمال من ا عل عرض فيما فتاء و

عالقةل أو إجراء أو عقد أو نظام ل ومراقبة ومراجعة وفحص عة متا من أيضا ا ل والبد لمؤسسة،

مع يتفق بما وقوعھ فور خطأ أى وإصالح وقوعھ، قبل خلل أي تدارك أجل من للمؤسسة، مالية
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سالمية عة الشر ام ثم. أح ا, ومن تجاه عمال ببعض بالقيام الشرعية الرقابة يئة م ملصرفتل

بعھ ت للمصرف, ال سا النظام إما ا مصدر ون ي امات ل ذه يئة, و ال ن ب مة امل العقود أو

ا, واملصرف ذا الشرعية يئة ال الئحة   .أو

الدولة: ول  ي القانو ات:النظام والشر املالية واملؤسسات املصارف قانون ينص حيث

دولة  سالمية ة ثمار اس شط أل ا ومزاول ا عمل قة وطر يئة ال شاء إ ضرورة ع مارات

ا عل توقع ال زاءات وا والشطب القيد وإجراءات ا، ل بھ واملرخص ا، م ا عل   . واملحظور

أن ع القانون من السادسة املادة ن: "وتنص س عقد  النص يتع  أو املالية املؤسسة أو املصرف تأس

ث الشركة ةس ل سا النظام و سالمية مار ع ل ا  يقل ال الشرعية للرقابة يئة شكيل م

ا عدد ا مطابقة تتو ثالثة عن أعضا ا معامال ام وتصرفا سالمية ألح عة ا الشر حدد وقواعد  و

ل سا النظام ا ل يئة ذه شكيل كيفية م ا وأسلوب ال ا ممارس خرى واختصاصا لعمل  .ا

عرض يئة ع الشرعية الرقابة يئة أسماء و ا املنصوص العليا ال ا السابقة املادة  عل  قبل إلجاز

قرار شكيل صدور   ".ال

ا سالمي: ثانيً للمصرف سا معينة:النظام مصرفية مؤسسة شاء بإ الصادر سا فالنظام

يتضمن أن يجب سالمية عة الشر ام أح بع ات وجود وإلزامية الشرعية يئة ال ع صراحة النص

املؤسسة إلزام إ ا نادً اس الغالب النص ذا ي أ و ا قرارا وإلزامية ا شكيل وكيفية ا عمل قة وطر

بالفوائد التعامل م بتحر ا نفس ع, املالية ا شا إ عند سالمية املصرفية املؤسسات تنص ما ا ً فكث

ا ل شرعيةضرورة رقابة وجود ضرورة وع سالمية، عة الشر ام بأح   .م

ا ا: ثالثً ذا الشرعية يئة ال الوثائق:الئحة كإحدى دارة مجلس ا صدر و ا لنفس يئة ال ا تضع ال

ا ومسئوليا ا واختصاصا الشرعية يئة ال عمل نظام تتضمن حيث املصرفية املؤسسة ساسية

وتن ا املصرفواستقاللي مع ا عالق   .40ظيم

او ال أش الختالف تبًعا سالمية املصارف الشرعية الرقابة أعضاء عدد كما, يختلف

ام بم للقيام املفروض النموذ العدد الشرعية الرقابة ن والعامل ن الباحث نظر ات وج تختلف

امل ال الوجھ ع الشرعية   .الرقابة

ال ألعضاء مثل سالميوالعدد املصرف م بمعرفة إال معرفتھ يمكن ال الشرعية رقابة

وفروعھ شطتھ وأ ل. وأعمالھ ش و للضرورة كبديل للمصرف واحد شر مراقب و ف ى د د ا أما

املطلوب العدد ذات يئة ال ون تت أن إ ثالثة. مؤقت من و ال ل التمو ت ب يئة ال ل ش ت فمثال

لض, أعضاء اوذلك ف راء وتمحيص املطروحة املسائل النظر حسن الفقھ. مان علل بأن41و ذلك

ا أعضاء عدد ن ب التناسب من نوع إليجاد العدد ذا يفرض للبنك التنظي البناء يئة ال موقع
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دارة مجلس أعضاء املسائل. وعدد ذات الشرعية املسائل وخاصة يئة بال املنوطة ام امل صوصية و

ادية م. ج ف ختصاصات تنوع العمل, ولضمان مواقع يئة ال تواجد ضرورة إ باإلضافة

النظر, املختلفة ات وج عدد و املشورة ط. ولتحقيق ش مارات دولة القانون أن إ شارة وتجدر

أعضاء ثالثة ع الشرعية الرقابة يئة أعضاء يقل   .أال

آخ مثال أخذنا أعضاءوإذا بخمسة ى د د ا يحدد املركزي ت و ال بنك قانون أن نجد وذلك, ر

أعاله ورة املذ سباب اجتماع, لنفس القرارات اتخاذ مالئم نصاب توافر ضمان ع عالوة

لألعضاء غيب حاالت أي ة مواج يئة   . 42ال

ا امل من ا ً كب ا عددً ا عاتق ع الشرعية الرقابة الرقابة, موتتحمل عمل بأن القول مكن و

فتاء و الرقابة و عام ل ش والالحقة, الشرعية السابقة الرقابة من كالً الرقابة شمل ذا. حيث ول

التالية ام بامل القيام ع ن مسئول ا أعضا امل ب املصرف الشرعية الرقابة يئة ون   :ت

  :فتاء: أوالً 

الرقا يئة عمل أساس تمثل الشرعيةو ا, بة ل من وضع الضروري من ون ي فع, وال

ا فاعلي ون ت خيص بال أم مة بالعز خذ و شديد ال أو س الت ا من بع. قدر ي يئات ال عض و

حادثة ل د يج والبعض فقط عليھ املتفق بع ي م عض و الفقھ دون يئة. 43ما ال تقوم كما

تجميع ع اباإلشراف إل الرجوع عملية وتنظيم ا. الفتاوى شرعيً مرجًعا ا شر يتم ال الفتاوى عت و

عنھ الرجوع يتم ما إال ا م ء مخالفة وعدم ا التقيد سالمي املصرف ع ن يتع ا رسميً ا ندً ومس

يئة ال قبل   .من

ا   :الرقابة: ثانيً

ا ف البدء قبل عمال بمراقبة الرقابة يئة عد, تقوم و السابقة بالرقابة عرف ما و و

الالحقة بالرقابة عرف ما و و العمل اء   . ان

السابقة-1 موضوعات: الرقابة من ا عل عرض فيما الشر الرأي وإبداء النظر عن عبارة و

عقد نموذج أو شاط أو صيغة بأي العمل يتم ال بحيث شطتھ، وأ املصرف بأعمال تتعلق ووسائل

إ مجديد ع ال تفاقات جميع دراسة وكذلك فيھ، الرأي وإبداء للنظر يئة ال ع عرضھ عد ال

من للتحقيق ات الشر مع أو خرى املصارف مع أو السماسرة مع أو مراسلتھ مع ا إبرام املصرف

الشرع ام ألح ا  .موافق

الالحقة-2 الشر : الرقابة الرقابة يئة أعضاء قيام عن عبارة املصرفو أعمال جميع بمراجعة عية

وذلك التطبيق، عند شرعية مخالفة أية من ا سالم من للتحقيق وعقوده شطتھ أ وسائر ومعامالتھ
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العينات يل س ع العقود عض و عمال عض اختيار أي العشوائية العينات أسلوب بإتباع

الشرعية ام لألح وفقا العمل س حسن ع الشرعيةباإلضاف. لالطمئنان الرقابة يئة تقوم ذلك إ ة

التطور ملواكبة سالمي املصرف شطة أل املالئمة الشرعية الصيغ من د مز إليجاد بالس

املصرفية دمات وا   . 44ساليب

ا عل س ال ساليب و العقود عتمد و يئة ال تراجع السابقة الرقابة ق طر عن كذا و

املصرفية  مااملؤسسة وغ ومرابحة ة ومضار مشاركة من ا أعمال ون, سالمية ت بحيث

سالمية عة الشر ام أح مع متفقة ا وصياغ ا فإن, مضمو الالحقة، الرقابة ق طر عن إنھ كما

التنفيذ خطأ أو خلل أي من املؤسسة شاطات و أعمال جميع سالمة إ مطمئنة تصبح يئة ال

  .45والتطبيق

ذا يئةول أن ذكرت ن بالبحر سالمية املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة يئة فإن

أحد ون ي أن جوز و املعامالت، فقھ ن التخصص اء الفق من مستقل از ج عت الشرعية الرقابة

إمل ولھ سالمية، املالية املؤسسات مجال ن املتخصص من ون ي أن ع اء الفق غ من امعضاء

املعامالت من. 46"بفقھ للتأكد ا عل شراف و ا ومراقب املؤسسة شاطات توجيھ ا دور تحدد و

سالمية عة الشر ومبادئ ام بأح ا ام لزام, ال ذا و للمؤسسة، ملزمة ا وقرارا ا فتاوا ون وت

ل وإيضاح ن ي ت مجرد ال ي، القضا كم ا قوة والقرارات الفتاوى الشريجعل ن. كم ب والفرق

القضاء أما عنھ، للسائل الشر كم ا ن ي ت مجرد الفتوى ون يكمن ي القضا كم وا الفتوى

بھ لزام و ينھ تب و التمازج. ف يحقق الشرعية يئة ال إ ومصرفية اقتصادية عناصر ضم أن والشك

بما ة، والعصر الشرعية ن ت وا ن الثقافت ن ب جمااملطلوب اد اج أو ج تخر إ الوصول يؤدى

املستجدة املالية املعامالت أمور   . 47صائب

ثم ا, ومن تقوم أن يمكن ال عمال من العديد شمل ل سع ي بالرقابة يئة ال ام ال , فإن

ا   :وم

وال-1 والتعليمات النظم وسائر سا ا ونظام املالية املؤسسة قانون وفحص لوائحمراجعة

الشر النظر غة سا ا و من يت للتث للمؤسسة الداخلية جراءات   .و

الشرعية-2 املتطلبات مع يتالءم بما الالزمة جراءات و والنماذج ندات املس صيغ, وكذا, تدقيق دراسة

يح ت مع ا، ف الشر الرأي وإبداء املؤسسة، لدى املوجودة والتطبيقات تفاقات و ماالعقود

شرًعا قبولھ إ يل س ماال وإلغاء ورفض ا، م بھ وتصو عديلھ التنفيذية, يمكن إلدارة ومعاونة

من لذلك يحتاج ما ر وتطو وتنقيح العملية، والنماذج النمطية العقود من يلزم ما إعداد للمؤسسة

مما ا إبرام املؤسسة ترغب ال تفاقيات و العقود وكذا ، الشر انب موضوعةا نماذج لھ س ل



  الشارقةجامعة /   محمد محمد سادات. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 73 -  
 

ا   .سلفً

املراجعة-3 عمليات والنظم: القيام وامللفات والعقود والعمليات عمال ل مراجعة شمل و

والتعليمات الفتاوى. واللوائح ومراجعة تامية ا سابات ا ومراجعة انية امل تدقيق شمل كما

ومعامال. السابقة املصرف ألعمال املراجعة عملية دف نو أمر من التحقق شطتھ أ وسائر ما, تھ أن: و

ام أح يوافق الشرعية الرقابة ع ا عرض سبق لم أعمال من نفيذه ب املصرف إدارة قامت ما

سالمية عة ا, الشر تنفيذ تم قد يئة ال ع ا عرض سبق أعمال من املصرف إدارة بھ قامت ما وأن

سالمية عة الشر ام ألح ا مخالفتھوإلغاء, وفقً م اعتقاد حالة للمصرف شاط أي وقف أو

عة شرًعا, للشر املمنوعة للعمليات البدائل   .وإيجاد

عمل-4 وأن املصرف مع ن واملتعامل ن العامل استفسارات عن جابة و املستجدة عمال مراجعة

والتحقق سالمية ام لألح املخالفة للمعامالت جديدة شرعية صيغ إيجاد ساباتع ا من

املستحقة اة الز وتقدير واملخصصات حتياطيات ز و اح ر ع توز سب من والتأكد تامية   . 48ا

ع-5 الطرفان اتفق إذا خرى ات وا املصرفية املؤسسة ن ب صومات وا املنازعات بحل القيام

ما ل ملزما ذلك عند ا حكم ون و ا، شأ الشرعية يئة ال ماتحكيم بي اع لل   .وحاسما

مدى-6 فيھ ن تب العمومية معية ا ع عرضھ أجل من دارة ملجلس شامل سنوي ر تقر تقديم

ومن ات، وتوج وقرارات وفتاوى آراء من ا ع صدر ما ضوء سالمية عة الشر ام بأح ام ل

ندات ومس وصيغ معامالت من مراجعتھ تم ما   .خالل

ثم املصرفية, ومن للمؤسسة التنظي ل ي ال إطار خارج عمل ال الشرعية يئة ال أن , يت

ا س تأس وعقد سا ا نظام املصرفية املؤسسة ام ال إن بل ا، تنظيميً متصور غ ذا إن إذ

وج ترا أن املؤسسات ذه ع ن املتع من يجعل سالمية عة الشر ام وأح مبادئ ذابتطبيق ود

املؤسسة زة أج ميع التنظي الوضع ال ا و كما التنظي ا ل ي منظومة ضمن از ا

دارة ومجلس العمومية معية ا من   .املصرفية

ي الثا ا:  املبحث ع الناجمة ضرار وضمان الشرعية الرقابة يئة مسئولية   شأة

يقال سأل، للفعل مصدر اللغة كذا: املسئولية و كذا، عن ألمر49سألھ إيضاًحا منھ طلب أي ،

التحمل موضع أنھ يفيد وقع، ضرر عن إليھ السؤال وتوجيھ منھ، وقع لفعل ا ً تفس أو إليھ، أسند

بھ يناط أو منھ يحدث ما عام. لتبعة بوجھ عليھ: واملسؤولية تقع أمر عن سأل من صفة أو حاُل،

يقال مسئ: تبعتھ، من برئ قوالًأنا عنھ يصدر بما ص ام ال ع ا أخالقيً وتطلق العمل، ذا ولية

للقانون  ا طبقً الغ ع الواقع طأ ا بإصالح ام ل ع ا قانونً وتطلق ، عمالً واملسئول 50أو و: ،
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تبعتھ عليھ تقع عمل بھ   .51املنوط

بھو  راد و الضمان، يطلق حيث الضمان، لفظ املسئولية مصط عن: قابل ض التعو

ي القانو الفقھ املسئولية ملع املؤدية الضمان لمة انت ثم ومن ، املا   .الضرر

ن التضم أو الضمان بمع للمسئولية اء الفق فات عر عددت اء. وقد الفق عض ا فعرف

ا عمل: بأ أو مال من بھ الوفاء يجب بما الذمة أو52شغل ض: ، بتعو سان إ ع كم عنا الغ

تھ ج من أصابھ   .53ضرر

شأ ت إرادية ون ت قد ن التضم مصادر أن تتفق إذ ة؛ متقار ون ت اد ت فات التعر ذه و

أو نفسھ، بھ لف امل يلزم تصرف منفردة أو عقد مرتبطة رادة تلك انت أ سواء سان بإرادة

سان بإرادة نة مق ون ت أن دون إرادية   .غ

سالميةو املصارف ع الشرعية الرقابة نطاق املسئولية تلك, خصوص فإن

أعمال من يئة ال ا تقوم ال دود ا شأ ت ا, املسئولية عة: وم بالشر املؤسسة ام ال مدى فحص

س، التأس وعقود واملعامالت، والسياسات، تفاقات و العقود فحص شمل و ا، شط أ جميع

اوالنظم يقوم ال ش التفت عمليات ر وتقر الداخلية، املراجعة ر وتقار املالية، والقوائم ساسية،

الت ال جميع ع قيود دون و امل ال طالع الشرعية الرقابة يئة ل حق و والتعاميم، املركز البنك

املصادر جميع من واملعلومات   .54 واملعامالت

ف عر يمكن سبق ما ع ناءً او بأ الرقابة يئات عمل نطاق املسئولية ثر: ذا

أو نًصا بھ الوفاء م عل يجب ملا الشرعية الرقابة نطاق العقدية الروابط أطراف مخالفة عن النا

سالمي ع شر ال ملبادئ أو ا   . 55اتفاقً

ا وعمالء ن ثمر املس مثل ، الغ إزاء يئة ال مسئولية بطبيعة يتعلق بصفةوفيما ملصرف

أساس, عامة ع الغ أمام مسئولة ون ت ثم ومن عاقدية عالقة أية بالغ ا ط تر ال يئة ال فإن

ي مارا املدنية املعامالت قانون الوارد ية التقص ة. املسئولية مص البنك مع ن فللمتعامل

وعوا م اح أر ون ت ح سالمية عة الشر ام بأح البنك ام البنكال مع م معامال من الناتجة م ئد

عد فعالً الشرعية يئة ال ارتكبت فإذا ا، التصدق م ولزم م ملك ا دخول عد حكم وإال ، حالالً

أي الضمان، شروط توافرت إذا ض التعو يطلب أن املتعامل أو للمودع فإن يئة، ال بواجبات إخالالً

ية التقص   .املسئولية

نتع سوف ي الشرعيةوفيما الرقابة يئة مسئولية شأة لشروط ضرار, رض وضمان

ا أعمال عن ي. الناجمة فيما   :وذك
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ول  الشرعية:  املطلب الرقابة يئة مسئولية   شروط

من نوع يصدر يئة التقص قد الشرعية من ينة الرقابة بال ست ل ا أثارً عليھ تب ي بما

اختالط بال أموال تتمثل ا،العمالء املصرف حقوق  ضياع أو ر سواء املصرفية املعامالت  أم أطراف

ن بعد. املودع املس من ان كذب كغش مخالف عمل ع الفتوى  يئة إجماع وإذا س أو أو  من ألنھ تدل

ض م املف ل و ثالثة ذلك حدوث من يمنع كما والتقوى، الصالح أ غلب م إذا. أعضاء و إنھ غ

أداء تقص حصل يئة ال ا، من ام املدنية م ا مسئولي يث ذلك القواعد, فإن ا عل تنطبق وال

ي مارا املدنية املعامالت لقانون ا وفقً املسئولية القواعد. العامة لتلك ا نادً لقيام, واس فإنھ

ثالثة ان أر توافر يجب الشرعية يئة ضرار, مسئولية فعل ماوعالقة, والضرر , و بي ية و. السب و

ي فيما ناولھ سن  :ما

ول  ضرار:  الفرع   فعل

املشرع ذلك وتبعھ ي رد املشرع بھ ى أ مستحدث شر اصطالح و ضرار

ي ن56مارا القوان بھ تأخذ لم كما استعمالھ، ع واملعاصر منھ التقليدي سالمي، الفقھ يدرج ولم ،

خرى  ية    .العر

ع فاإلضرار ي، مارا املدنية املعامالت لقانون يضاحية للمذكرة ا د: ووفقً ا مجاوزة

عليھ تب ي مما متناع أو الفعل إليھ الوصول الواجب د ا عن التقص أو عنده الوقوف الواجب

  . 57الضرر 

الضرر  ع ال املتقدم بمعناه ضرار الس, و اختالف عنھ يختلف يجة،إذا الن عن ب

الضرر  إ يؤدي الذي الفعل عدم أو الفعل و الضرر. فاإلضرار اق إ مجرد ع ال ضرار إن كما

و, بالغ ف ، بالغ ر املّضِ متناع أو الفعل ذات و بل للضرر، مرادف غ ا ومً مف ضرار ان فإذا

ال  بل ا، مطلقً بالغ الضرر اق إ مجرد ع ال غأيًضا نحو ع بالغ الضرر اق إ ون ي أن بد

وأن. مشروع ناحية، من بھ مأذون غ متناع أو الفعل ون من ي يأ فيھ املشروعية عدم ومصدر

أخرى  ناحية من املعصوم الغ حق ع فيھ   .58يتجاوز

تقدم ما ع تب ا, و ف ق ي ال االت ا جميع ضرار، نطاق من بعد س صأن

ي قانو أو شر جواز ع بناءً شاطھ يمارس و و بالغ ا طعمة. ضررً كإتالف صالح، فإتالف

ومعصومية امل ت ع والتجاوز ا، ا أ إلنقاذ عضاء وإتالف الفاسدة، ة دو و ات واملشرو

عداء وقتل الشر الدفاع الدفع، وإتالف ب، التطب لغرض رح با شري ال سد وإتالفا والبغاة،

ا أل الضرر، محدث مسئولية جميًعا ا تقوم ال ا، وتنفيذ الشرعية ات بالعقو ام ح كإصدار الزجر
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ا شاطً بذلك فتعد هللا، وشرع العدل وإقامة رواح و جساد فظ الضرورة تقتضيھ ا واجبً ل ش

علي ترتب وإن ضرار مع يحقق وال فيھ عدوان ال بالغمشروًعا ضرر اق إ   . 59ھ

ضرار بحاالت يتعلق املادة, وفيما نص من ستفاد ذلك املعامالت283فإن قانون من

أن ع تنص ال ي مارا ب-1: املدنية س ال أو باملباشرة ضرار ون لزم-2. ي باملباشرة ان فإذا

الت أو التعدي ط ش ف ب س بال وقع وإذا لھ، شرط وال إالضمان ا مفضيً الفعل ون ي أن أو عمد

ب). الضرر  س ال أو باملباشرة إما ون ت ضرار حاالت فإن املادة تلك ع ناءً ي. و النحو ع   :وذلك

باملباشرة-1   :ضرار

لھ ا بً س ان و الضرر بذاتھ جلب فعل ل سالمية، عة الشر لفقھ ا وفقً باملباشرة يقصد

ح ن و نھ ب يفصل آخرولم فعل الضرر إذا. 60دوث مباشر، لفاعلھ قال و باملباشرة، ضرار ون و

لو كما املتلف، باملال تالف آلة اتصال كما الضرر، ومحل الضار الفعل ن ب اتصال ناك ان

ن سك آخر طعن أو ا، جدارً ص   .دم

باملباشر  ضرار فعل فإن الشرعية الرقابة يئة عمل يتعلق منوفيما صدر إذا يتحقق ة

ام ح لتلك مخالفتھ ذلك عد يت ثم سالمية عة الشر ام ألح ن مع عمل بمطابقة فتوى يئة ال

للعميل ضرر يرتب عة, بما الشر ام أح يطابق معينة مصرفية ملعاملة عقد بإعداد تقوم أن أو

ضرر  يحقق بما ذلك عكس ن ب ي ثم ق, سالمية يئة ال فعل ون ي إحداثنا إ مباشرة أدى د

  . الضرر 

لھ شرط وال الضمان لزم باملباشرة ضرار وقع إذا أنھ إ شارة أن. وتجدر ع ذا و

ال أم ا متعمدً ا سلوك ان إذا عما النظر بصرف بالضمان ملزمة يئة من. ال يئة ال من صدر ما ان فلو

ا ام ألح ا مخالف ة ب معينة مصرفية ملعاملة ورفض و ذلك ة عدم ن تب ثم سالمية عة لشر

املصرف عميل أضر متعمد, ما غ ذا ا سلوك ان ولو لذلك ضامنة ون ت يئة ال أن, فإن ذلك وسند

عدم أو التعمد عدم بدا ا حكم إسقاط يجوز فال بذاتھ، لإلضرار ب وس مستقلة علة املباشرة

  .61التعدي

ب-2 س بال   : ضرار

بال بذاتھيقصد لھ يحّصِ ولم للضرر علة ان ما ب قال. س و ب، س بال ضرار ون و

عن وإنما ذاتھ و لوحده عنھ الضرر ينجم وال الضرر، بمحل يتصل ال فعل بإتيان ب، س م لفاعلھ

ما بي يتوسط آخر عامل أو فعل تدخل ق شرعية. طر مشورة بتقديم الشرعية يئة ال قامت لو كما
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بخ للمصرف املشروعمعينة باملشاركة املصرف قام ا عل بناءً ن مع مشروع عد, صوص ات ثم

املشروع شرعية مخالفات وجود بضرر , ذلك املروع أطراف أصاب بما منھ اب باال البنك   .فقام

ب س امل ن تضم ثم ومن ب س بال ضرار ع بناءً بالغ الضرر اق الفعل, وإ ل ش أن ط ش

ا ذاتجاوزً ي يأ وأن املباشر، ن لتضم لوحده يكفي ما و و املعصوم، الغ حق ع بھ مأذون غ

العدوان يل س ع   .62التجاوز

للمادة ا أو283ووفقً عدي وجد إذا العدوان يتحقق ي مارا املدنية املعامالت قانون من

الضرر  إ ا مفضيً الفعل ان أن أو سال . عمد الفقھ مجاوزةوالتعدي ، ع ي مارا والقانون مي

متناع أو الفعل إليھ الوصول الواجب د ا عن التقص أو عنده الوقوف يجب الذي د ا

يجب ال دود ا تتمثل وال ة، املعت السلوك ملعاي ا مخالفً التصرف جاء إذا التعدي تحقق و

شت بما واملتمثلة ا، وقانونً شرًعا ا ام املنصبةال الواجبات من تفاقات و نظمة و ن القوان عليھ مل

الن حالة عنھ متناع و مر حالة الفعل إتيان ن. ع للقوان مخالف عمل يئة ال تقوم كأن

سالمية املعامالت ام أح عليھ للمستقر مخالف أو املطبقة   .واللوائح

التعمد ضرا, أما نية بوجود بلفيتحقق الفعل، ص ال يقصد أن للتعمد يكفي فال ر،

الضرر  أي يجة، الن يقصد أن أيًضا معاملة.يجب عة شر مخالفات بوجود يئة ال علم كأن

ا سلطا من ذلك ون من الرغم ع ا لوقف تتدخل وال معينة عند, مصرفية أخطاء شف تك أو

ا عمدً الطرف غض و سابقة مصرفية ملعامالت ا امراجع   .ع

ي الثا   الضـرر :  الفرع

مشروعة ة مص أو حق ص ال ب يص الذي ذى و ال. الضرر شرط الضرر عت و

عنھ ينجم لم ما بالضمان مرتكبھ يلزم ال جسامتھ، انت ما م ضرار، ففعل بدونھ، الضمان يقوم

بالغ زائية. ضرر ا املسئولية عن املدنية املسئولية يم ما ذا السلوكو ملجرد تقوم أن يمكن ال

بأحد ضرر عنھ ينجم لم وإن   .ثم،

ا محققً ون ي وأن للمضرور، مشروعة ة مص أو ا حقً ب يص أن تضمينھ ان إلم الضرر ط ش   .و

للمضرور-1 مشروعة ة مص أو ا حقً الضرر ب يص   :أن

للمضرور معصومة ة مص أو ا حقً أصاب ضرر عن إال ض عو ماوتتحق. ال إذا العصمة ق

ق ا لة مل ترق ال ة مص مجرد ون ت أن أو ا، لصاح معينة ة بمص أو ما بحق ف ع القانون ان

وحفظھ القانون بحماية تحظى متقومة مشروعة ا عقدية63لك مفاوضات صان بدأ لو كما

الع املفاوضات قطع ع ن املتفاوض أحد ص أغرى ثم التعاقد، إ د بالتعاقدتم إياه ا واعدً قدية
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املطالبة حقھ من ان ول، مع التعاقد فرصة عليھ ا مفوتً وعده عن عدل ثم أفضل، شروط معھ

ا سبً مك ا حقً ل ش ال ن خر مع العقد إبرام أن مع ض   .بالتعو

وجسده، نفسھ سالمة سان حق حالة كما القانون يقرره حق ص لل ون و

اعتداء منفأي حاسة فقدان ب س ال أو ھ شو أو العضو أو النفس كإتالف ق، ا ذا ع

ض التعو ستوجب باإلتالف. حواسھ، موال ذه ع تجاوز فأي أموالھ، سالمة ق ا ص ولل

الضرر  عن املسئول يضمنھ املنفعة، ت تفو أو القيمة إنقاص أو الغصب   . أو

ذلك دخل أن, و ص ال رامحق ا ة ش ا شو ال جميًعا حالالً بأموالھ , يحتفظ

حلھ عدم بھ ش بمال العمالء أحد أموال اختلطت أن إ أدى ما بفعل يئة ال قامت ثم, فإذا ومن

بھ ضرار إ ذلك الضمان, أدى ا عل   .ان

ا-2 محققً الضرر يكون   :أن

ا وجھ ع ت ث بأن ا، محققً ون ي أن الضرر ط الضررش ان فإن والتأكيد، ن ليق

عنھ الضمان يقوم فال ا، ن. احتماليً ب ي مشروع ع باملوافقة الشرعية الرقابة يئة تقوم كأن

وللعمالء للمصرف ا أضرارً ب س أن الضرر, احتمالية تحقق إذا إال ض بالتعو املطالبة يمكن فال

بھ املطالبة يمكن فال ذلك قبل أما   . بالفعل

ال والضرر :  ثالثالفرع ضرار ن ب ية السب   عالقة

ط تر ية سب عالقة وجود يلزم بل فقط ضرار وجود إ استحقاقھ الضمان يحتاج ال

والضرر  ضرار فعل ن ارتكبھ. ب الذي ضرار فعل ن ب تقوم ال املباشرة العالقة ية السب وعالقة

املضرور أصاب الذي الضرر ن و   .املسئول

محققة،و  والضرر ضرار ن ب ية السب عالقة ون ت أن ضرورة ينفي ال ية السب نة بقر خذ

عالقة شك ى فأد لإلضرار، املعتادة الطبيعية النتائج من ضرر من املضرور ق ما ون ي بأن

ن ثن ن ب ذه ا قيام يمنع ية   .64السب

ون ي ال يوالضمان الذي و و املباشر، الضرر عن الضار،إال للفعل طبيعية يجة ن ون

املادة تنص إذ معقول د ج ببذل دفعھ يمكن ال ع292بحيث ي مارا املدنية املعامالت قانون من

ون ي أن شرط كسب من فاتھ وما ضرر من املضرور ق ما بقدر حوال جميع الضمان يقدر أن

الضار للفعل طبيعية يجة ن ا. ذلك غ ضرار عنأما يئة ال سأل فال ا، ع ض عو فال ملباشرة

يئة ال فعل ب س أموالھ خسر أن عد منھ التطليق زوجتھ طلب من العميل أصابت ال ألن, ضرار

يئة ال طأ مباشرة يجة ن ست ل التطليق طلب عن الناجمة   .ضرار
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مما ضرار فعل ون ي أن ية السب عالقة لوجود يجب القول، وفقخالصة الضرر إ يؤدي

و ضھ بتعو ضرار مرتكب إلزام املراد الضرر أن ثبوت أيًضا جب و لألمور، العادي واملجرى املألوف

ضرار ذا ل الطبيعية يجة   . الن

ي الثا يئة:  املطلب ال أعمال عن الناجمة ضرار   ضمان

الشرعية الرقابة يئة قبل من خطأ وقوع مسألة سبق فيما لقواعد,أثرنا وفقا أنھ ن وتب

عالقة ومن ضرر ومن ضرار فعل من للمسئولية الثالثة الشروط توافرت م املدنية املسئولية

يئة ال مسئولية قامت والضرر ضرار ن ب ط تر ية   .سب

يئة ال أعمال عن الناجمة لألضرار الضامن صية عن ساؤل ال يثور نا يئة, و ال ستضمن ل

الضرر  ا الضامن,نفس و يئة ال لھ ع التا املصرف ون ي ن. أم فرض ن ب التمي يمكن   : نا

ول  ذاتھ:الفرض باملصرف ضرار وقعت ضرار, إذا ذه يتحمل من و خ فإن نا ون, ف و

ا نادً اس العقدية املسئولية قواعد أساس ع ا أعضا أحد أو يئة ال ع الرجوع ق ا للمصرف

يئةلل ال أعضاء مع املصرف ط ير الذي   .عقد

ي الثا ا:الفرض أعضا أحد أو الشرعية الرقابة يئة من خطأ وقع املصرف, إذا عمالء أحد وأصاب

املصرف, بضرر  عميل ة مواج الضامن تحديد الية إش تثور ا, نا نفس يئة ال أم املصرف و   .ل

من ل ن ب ط تر عالقة وجود مدى إ ةبالنظر ج من وعميلھ ة, املصرف ج من يئة وال والعميل

املصرف, أخرى  ع تقتصر العالقة تلك وأن يئة وال العميل من ل ن ب عالقة توجد ال أنھ نجد

  . والعميل

جانب من العميل ومن جانب من املصرف ن ب تتم العميل ا يقوم ال املعامالت إن كما

املعامال , أخر أغلب أن من الرغم الشرعيةع الرقابة يئة قبل من ا عل الرقابة عد تتم   .ت

ذلك ع ناءً يئة, و ال عمل ا سب ال ضرار عن املصرف ع يرجع أن للمضرور , فإن

ع التا فعل عن املتبوع مسئولية إ ا نادً اس الذين, وذلك اص خطأ عن مسئوال املصرف ون ي إذ

تنفيذ م ستخدم و بعونھ امي املادة. ل نصت ع313وقد ي مارا املدنية املعامالت قانون من

الضرر  أوقع الذي عھ تا ع بھ وم املح الضمان بأداء املتبوع يلزم أن للقا   .أن

ول  عة:  الفرع التا الرقابة يئة أفعال عن املتبوع املصرف مسئولية   شروط

يحدث الذي الضرر عن مسئوالً املتبوع ون منھي واقًعا ان م املشروع، غ عملھ عھ تا ھ

ا سب أو وظيفتھ تأدية انت. حال م عھ، تا اختيار حًرا املتبوع يكن لم ولو التبعية، رابطة وتقوم
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ھ وتوج رقابتھ سلطة عليھ ثم. لھ ما, ومن ن شرط توافر املسئولية ذه لتحقق عالقة: يجب قيام

ض فعل ووقوع اتبعية، سب أو وظيفتھ تأدية حال ع التا من   .ار

ول  يئة: الشرط وال املصرف ن ب تبعية عالقة   :قيام

التبعية برابطة إ: يقصد والتعليمات وامر إصدار للمتبوع املقررة الفعلية السلطة تلك

عھ املتبوع, تا ساب ع التا ا يقوم ال لألعمال سبة بال   .وذلك

رابط للمصرفوتوجد ان إذا التبعية املتبوع, ة و يئة, و ال وتوجيھ رقابة فعلية سلطة

ال سابھ ال املتبوع ساب ن مع عمل يقوم الذي ع التا ع. باعتباره تنصب سلطة و

يؤديھ من ع ال ذاتھ عملھ،. العمل ع التا توجھ ال وامر إصدار سلطة للمتبوع ون ي أن أي

السلطةوسلطة ذه استعـمل سواء ا، علـ روج ا ع تھ ومحاس وامر، ذه ل تنفيذه ع الرقابة

ا استعمال استطاعتھ ان طاملا ا، ستعمل لم   .65أو

سلطة أي عليھ، والرقابة شراف عنصر ع، التا ع للمتبوع الفعلية السلطة وتتجسد

لتا عليماتھ و أوامره إصدار املتعلقةاملتبوع والتعليمات وامر ذه ل خ ذا وخضوع عھ،

أجلھ من استخدم الذي العمل ا ينفذ ال ع. بالكيفية والتا املتبوع ن ب تقوم إذن، التبعية، فرابطة

ھ توج ورقابة فعلية سلطة عليھ لھ انت   . م

العقد من الفعلية السلطة ستمد امل, وقد عت الذي العمل يجسدكعقد الذي ّجل ثال

ع كتا العامل ن ب تتحقق وال تبعية كمتبوع, عالقة العمل يجة. ورب ن التبعية عالقة شأ ت أن مكن و

التبعية رابطة ار الستظ للعقد ي القانو التكييف مية أ ر تظ ذا ول أخرى، العقد. عقود وتكييف

يتقيد أن دون ا ف ت ي القا أن بحيث قانونية، العقدمسألة أطراف ا عط ال سمية   .بال

بناء جر يحسب أن ستوي ف التبعية، رابطة قيام جر تحديد قة طر م امل من س ول

اح ر مجموع من سبة أو ع، التا ا ينجز ال عمال مجموع أساس ع أو العمل، ساعات بل. ع

م ع التا ون ي أن التبعية عالقة لقيام ط ش ال وجودإنھ عن مستقلة ون ت التبعية فعالقة ا، أجورً

اتھ وتوج إلشرافھ ع التا ا بموج يخضع سلطة من املتبوع يملكھ بما التبعية عالقة ة فالع . جرة،

ًعا ت ا عمل الشرعية الرقابة يئة تقوم   .كأن

ب يتعلق فيما للمتبوع الفنية املعرفة ط ش فال التبعية، عالقة وجدت األعمالوإذا

الرقابة ق ا املتبوع عطي العقد من املستمدة التبعية رابطة أن ذلك ع، التا ا لف ُي ال

الفنية عمال تلك ل يج املتبوع ان ولو العمل، ذا ل الف انب ا ذلك دخل و فال. 66والتوجيھ،

ا يؤد ال عمال أن ة ب مسئوليتھ من نصل ي أن للمتبوع ون اي ل يج فنية أعماالً ع فإذا, التا
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عة الشر ام أح إ ا نادً اس تتم ال والرقابة فتاء بأعمال تقوم الشرعية الرقابة يئة انت

تتوافر ال قد معينة شروط م شأ يتوافر أن يلزم ن شرعي ن متخصص إ تحتاج وال سالمية

املصرف ع ن ستطي, القائم لن خ لفإن يج أنھ ة ب يئة ال أعمال عن املسئولية من التنصل ع

يئة ال ا عمل ال الشرعية ام   .ح

مقبولة، غ نتائج إ يؤدى أعمال من ع التا يؤديھ فيما للمتبوع الفنية املعرفة اط فاش

ن فني عماالً ستخدم الذي العمل رب أن كما متبوًعا، اعتباره يمكن لن املعنوي ص سألفال ُ لن

م يتف الذي العمل رب من أفضل وضع بالتا ون و الفنية، املعرفة تنقصھ انت إذا م أعمال عن

عمالھ بھ لف الذي العمل طبيعة ا   .فنيً

بوجھ وامر إصدار سلطة أي ة، دار الناحية من فقط ون ت أن يمكن والتوجيھ فالرقابة

وامر، ذه تنفيذ ع والرقابة اعام، ف يتم ال والظروف انھ، وم العمل أوقات ناحية من وسواء

ه, العمل غ بواسطة أم بنفسھ والتوجيھ الرقابة ذه يباشر املتبوع ان توجد, سواء أن يلزم فال

الفنية الناحية من والتوجيھ   .الرقابة

ذا واملصرف, وع الشرعية الرقابة يئة ن ب تبعية عالقة خ, توجد ون عنو مسئول

الشرعية ام ح ن متخصص غ املصرف ع القائمون ان ولو يئة ال   . أعمال

كذلك ال, وتتحقق املتبوع ان ولو التبعية بنفسھ  رابطة والتوجيھ الرقابة وإنما, يباشر

اتفاق ع بناء أو السن صغر ب س إما ه غ بواسطة ا ي. يمارس ما ع التبعية عالقة تقتصر ؤدىوال

الة الو كعقد قانونية، أعمال من يؤدى فيما أيًضا ون ت بل املتبوع، ساب مادية أعمال   .من

كعالقة العقد، أو بالدولة، املوظف كعالقة القانون، الفعلية الرقابة مصدر ون ي وقد

العمل بصاحب أية, العامل أو عقد أي إ ندة مس تكن لم ولو التبعية رابطة تتحقق قد إنھ رابطةغ

عقد. قانونية املصرف مع يرتبطوا أن دون والرقابة فتاء بأعمال القيام يئة ال أعضاء تطوع فإذا

التنظيمية اللوائح أخرى قانونية رابطة بأية أعضاء, أو مع والتعاقد ن عي ن أو ة قص مدة وذلك

التبعية رابطة قامت يئة، ال ن و لت ن   . معين

الرا تلك تقوم اختاركما الذي و املتبوع يكن لم ولو الفعلية السلطة وجدت م بطة

ھ وتوج رقابتھ فعلية سلطة لھ انت م وذلك رفضھ، ستطيع وال ع، املصرف, 67التا يقوم كأن

اختيار أو ا شكيل رأي لألخ ون ي أن دون باملصرف لتعمل قبلھ من معينة يئة ن بتعي املركزي

ا التبعيةو . أعضا رابطة بل, أيًضا, تتحقق العقد، و س ل ا وجود مناط ألن ، باطالً العقد ان ولو

الفعلية   .السلطة
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سبق ما ل فعل, ومن عن املتبوع مسئولية تقوم ي التبعية عالقة وجود ضرورة يت

عھ ثم, تا امل, ومن مسئولية لتطبيق مجال ال فإنھ تبعية، رابطة وجود من العقد خال فعلإذا عن تبوع

ع   . التا

ي الثا ا: الشرط سب أو الوظيفة تأدية حال الشرعية الرقابة يئة من ضار فعل   .وقوع

للغ ا ضررً ب س ا ضارً فعالً ارتكبت قد الشرعية الرقابة يئة ون ت أن ب فمسئولية. ي

الت أحدث فإذا ما، غ آخر ًصا الضرر ق ي حيث ون ت عھ تا فعل عن لنفسھ،املتبوع ا ضررً ع ا

الضرر  ذلك عن املتبوع سأل   .فال

املرتبطة الضارة باألفعال مسئوليتھ تتحدد إذ ع، للتا الضارة فعال جميع عن املتبوع سأل وال

تأدية أثناء بالغ ا ضررً ع التا ق ي عندما رتباط ذا تحقق و تھ، ملص ع التا يؤديھ الذي بالعمل

بھ س أو   .العمل

العملوقوع - أ تأدية حال الضار  :الفعل

عنأنومفاده   يصدر كأن وظيفتھ، أعمال من عمل يقوم و و ع التا من الضار الفعل يقع

بما سالمية عة الشر مبادئ مع تتفق ال معاملة ع توافق أو عة الشر ام أح تخالف فتوى يئة ال

بالغ ضرار عليھ تب   .ي

امل سأل الة ا ذه عو بناءً يتصرف يكن لم أو ا، متعمدً بالغ الضرر ع التا ق أ ولو صرف

بفعلھ تجاوز قد يكن لم ما الوظيفة، تأدية حال وقع الضار الفعل أن طاملا متبوعھ، من عليمات

الوظيفة ذه   . حدود

الوظيفة - ب ب س الفعل   .وقوع

الوظيفة      ب س طأ ا يحدث يق, قد لم ع التا خطأ ان أعمالم من عمالً يؤدى و و ع

ستطيع ع التا ان ما بحيث ومباشرة، وثيقة ية سب عالقة الوظيفة بتلك يرتبط ولكنھ الوظيفة

الوظيفة تلك لوال طأ ا ذا ل ابھ ارت فكر وال طأ ا ذلك اب ب. ارت س طأ ا ون ي ذلك و

املتبوع مسئولية تتحقق التا و القضاء ..الوظيفة، ع بقولھو ذلك عن ي فإن: "مارا ثم ومن

استغل لما أو وظيفتھ تأديتھ أثناء منھ تقع ال املشروعة غ عھ تا أعمال عن سأل العمل صاحب

ا ا ارت فرصة قة طر بأي لھ يأت أو ساعدتھ أو الوظيفة   ".ذه

املعا إحدى املصرف مع التعاقد توى ي مھ غر أن يئة ال أعضاء أحد علم املصرفيةفلو , مالت

إيذائھ ا قاصدً ا رأيً أصدر أو مھ غر يضر عقد بإعداد يئة،, فقام ال عضو فعل عن مسئوالً املصرف ان

مھ غر ضرار ع ا قادرً يئة ال عضو استطاع ملا الوظيفة لوال   . ألنھ
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الوظيف بأعمال يرتبط ال طأ ا ون ي كأن الوظيفة، عن ا يً أجن خطأ ع التا ارتكب ولموإذا ة

إليھ داعية وال خطأ من وقع فيما ة ضرور ة خ ذه ابھ, تكن الرت الفرصة يأت سال, وال فالُ

ذلك عن الرقابة. املتبوع يئة أعضاء أحد يقوم جاره, كأن ع باالعتداء لھ م إ عودتھ ال, عد نا ف

خطئھ عن مسئوالً املصرف ون الوظيفة, ي عن أجن خطأ   .ألنھ

يالفرع ا:  الثا دفع وكيفية املصرف مسئولية   أساس

ذه    ومقصود والتوجيھ، الرقابة للمتبوع فعلية سلطة وجود املسئولية ذه ط ش

ال ا عليھ و كما ، بالغ الضرر اقھ إ دون يلولة وا ع التا سلوك ضبط س ل السلطة

إن بل حكمھ، ومن القاصر ع الرقابة متو وتنظيمھمسئولية العمل أدائھ حسن ضمان ا غاي

املتبوع ة   . 68ملص

عھ تا فعل عن املتبوع مسئولية عليھ تقوم الذي ساس تحديد حول الفقھ اختلف . وقد

املتبوع جانب ض املف طأ ا ع املسئولية تلك أسس من الفقھ أو, فمن ختيار خطأ و و

التوجيھ أو طأ. الرقابة ا العكسوذلك إثبات يقبل ال   .املفروض

التقص أساس ع قائمة املسئولية تلك انت إذا إنھ حيث انتقد؛ قد الرأي ذا أن بيد

قام ولو واقًعا البد ان الضرر أن ت أث إذا املسئولية تلك من يتخلص أن للمتبوع ألمكن ض املف

وا ختيار عناية من ب ي بما والتوجيھ الرقابة والتوجيھبواجب يحدث. لرقابة أن يمكن ال ما و و

ية السب عالقة بنفي ترفع ال املتبوع العامة. فمسئولية القواعد بمقت ص ال مساءلة انت فإذا

الغ ق الذي والضرر ضرار فعل ن ب ية سب عالقة طأ, ستلزم ا ون ي املتبوع مسئولية فإنھ

الضرر  لذلك مباشر ت, غ ال ثم للغومن ادث ا والضرر املتبوع خطأ ن ب ية سب رابطة   .وجد

التبعة تحمل فكرة أساس ع املسئولية تلك يؤسس من الفقھ املتبوع. ومن ان فإذا

ق ُت قد مخاطر من عنھ ينجم ما شاط ال ذا تبعة يتحمل أن فيجب ع، التا شاط من ستفيد

بالغ الرأي. الضرر ذلك ع ض اع أنھ التبعةح, غ تحمل بفكرة سلمنا إذا إنھ من, يث س فل

خ ع برجوعھ ومرة الضمان، مقابلھ غرم الذي ع التا عمل من مرة ن، مرت املتبوع غنم أن العدل

وقضاءً  ا فًق عليھ متفق أمر ع التا ع املتبوع رجوع نما ب للمضرور أداه   . بما

املسئو , كذلك ذه أن إ الفقھ من البعض ب عنذ ا نائبً عت ع فالتا النيابة، أساس ع تقوم لية

ما فإن ثم، ومن املتبوع املتبوع، من صادرة ا وكأ عت أفعال من ع التا عن أن. يصدر ع ذا و

منھ واقعة فعال ذه أن باعتبار ذلك فإن ضارة، أفعال من عھ تا من يقع عما سأل عندماُ املتبوع

س ل ع فالتا ا، املتبوعصيً ص ل امتداد النيابة. سوى أن أساس ع انتقد قد الرأي ذا أن غ

القانونية عمال ع تقتصر وإنما املادية عمال ون ت   .ال
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املسئولية أو الضمان فكرة أساس ع املسئولية تلك خر البعض ؤسس عھ. و تا يضمن فاملتبوع

إذ بضرر الغ ب يص خطأ من يرتكب افيما سب أو الوظيفة تأدية أثناء طأ ا وقع الرأي. ا ذا و

الضرر  ب س الذي املشروع غ العمل يمنع أن عليھ ستحيل ان أنھ ت أث ولو مسئوالً املتبوع , يجعل

يجة ن بتحقيق س ول عناية ببذل ام ال و املتبوع ام املتضامن. فال الكفيل حكم عت نا , واملتبوع

مصد العقدوكفالتھ س ول القانون ا محدث69ر عھ تا ع الرجوع ق ا للمتبوع فإن ثم ومن ،

عنھ مسئول ألنھ بل معھ، مسئول أنھ أساس ع ال للمضرور ض التعو من بھ يفي بما ذا. الضرر و

الصواب إ راء أقرب و   . الرأي

أصلية ملسئولية عة تا مسئولية عت املتبوع مسئولية دامت عوما التا مسئولية ف, و

ا وعدمً ا وجودً ا مع مسئوليتھ, تدور يدفع أن ستطيع املتبوع ع, فإن التا مسئولية نفي استطاع . إذا

الضرر ن و يئة ال من الصادر ضرار فع ن ب ية السب ينفي أو تخطئ، لم الرقابة يئة أن ت يث كأن

الرق يئة عن أجن ب س لوجود ، الغ ق الضرر الذي إحداث إليھ سب ي أيًضا. ابة لھ ون ي كما

الضار للفعل خ اب ارت وقت ع التا ن و نھ ب التبعية رابطة بنفي املسئولية يقوم, دفع أن أي

تبعية رابطة أية الشرعية الرقابة يئة ن و نھ ب يكن لم ضرار فعل وقوع وقت أنھ بإثبات   .املصرف

مسئولية شروط توافرت اوم باعتبار يئة ال مسئوالن املضرور أمام ون في الرقابة، يئة

ع يرجع أن للمضرور ون و بالتبعية، واملسئول املتبوع باعتباره واملصرف ، ص واملسئول ع التا

إذ ما، بي فيما بالتضامن ض بالتعو ن م مل ونان في مًعا، ما عل يرجع أن ولھ ، امالً ض بالتعو ما أ

الق القانون إن ا مصدر كفالة املتضامن الكفيل حكم املتبوع عت ع. 70ضاء املضرور رجع فإذا

املصرف ع ذلك عد يئة لل رجوع فال ا، م ض التعو واقت يئة ع. ال املضرور رجع إذا أما

أو لھ ض التعو منھ واستو ا  املصرف دفعھ بما يئة ال ع يرجع أن فاملصرف العضھ، دود

الضرر  ض عو عن مسئولة الرقابة يئة ا ف ون   .ت

  : خاتمة

الدراسة خالل الشرعية, تناولنا الرقابة يئات أعمال عن سالمية املصارف فإذا, مسئولية

املصارف ضرورة انت عت واجتماعية سالمية ا ملا املسلمة؛ للمجتمعات اقتصادية داف من ل  أ

يل سامية وغايات ا س ةون ا, لتحقيق خالل من يمكن ال داة الشرعية الرقابة يئات فإن

سالمية عة الشر ام ألح املصارف تلك مطابقة من لعمالء, التأكد نة الطمأن مصدر تمثل ف

سالمية عة الشر ام أح تخالف ال م معامال أن من   .املصرف

تقص   رتب عة الفتوى  يئة و االشرع واملتا دور أداء ا ية ست آثارً ينةل إذبال تج قد ، ا ي ع

اختالط ا، موال ذلك ن أو املصرف سواء – طرف ألي حقوق  ضياع أو بالر م ن املسا املودع  أو أو
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ن ثمر املجتمع ليقع يمتد قد بل فقط، ؤالء ع الضرر  وقوع يقتصر ال وقد, املس الذي املسلم ع

ا يؤثر وقد مي،سال  املصرف بھ يوجد ً ا تأث عة العمل ع سلبيً الشر ام  ألنھ املجتمع؛ سالمية بأح

ا سالم يرفع إسالمي مصرف   .لھ شعارً

بعد املس من ان كذب كغش مخالف عمل ع الفتوى  يئة إجماع وإذا س أو أو  ألنھ تدل

ض من م املف ل و ثالثةو ذلك حدوث من يمنع كما والتقوى، الصالح أ غلب فإنھ, أعضاء م

حصل أداء تقص – فرًضا –إذا يئة ال ا، من ام املدنية م ا مسئولي يث ذلك تنطبق, فإن وال

ي مارا املدنية املعامالت لقانون ا وفقً املسئولية العامة القواعد ا القواعد. عل لتلك ا نادً فإنھ, واس

الشرعية يئة مسئولية ثالثةلقيام ان أر توافر ضرار, يجب ما, والضرر , و بي ية السب   .وعالقة

الثالثة ان ر تلك توافرت الرقابة, وإذا يئة مسئولية يرجع, شأت أن للمضرور ون و

ض ذلك. بالتعو ع ناءً يئة, و ال عمل ا سب ال ضرار عن املصرف ع يرجع أن للمضرور , فإن

ا نادً اس الذينوذلك اص خطأ عن مسئوال املصرف ون ي إذ ع التا فعل عن املتبوع مسئولية إ

ام ل تنفيذ م ستخدم و بعونھ املادة. ي نصت ع313وقد ي مارا املدنية املعامالت قانون من

الضرر  أوقع الذي عھ تا ع بھ وم املح الضمان بأداء املتبوع يلزم أن للقا   .أن

أوفإذا لھ ض التعو منھ واستو املصرف ع املضرور يرجع  رجع أن فاملصرف عضھ،

الضرر  ض عو عن مسئولة الرقابة يئة ا ف ون ت ال دود ا دفعھ بما يئة ال رجع, ع إذا أما

املصرف ع ذلك عد يئة لل رجوع فال ا، م ض التعو واقت يئة ال ع   .املضرور

تام ا أنفإن, و ب ر ال ا أو الشرعية الرقابة تقص ھ تب خط فقد آثار عليھ ي ة خط

تج ن أو املالية املؤسسة سواء طرف ألي حقوق  ضياع ذلك عن ي م ن أو املسا ن املودع ثمر املس و, أو ف

عموما يؤثر ثم, املالية املعامالت سالمة ع خطأ عند, ومن بع ت محددة ضوابط وضع يتم بأن نو

نع الشرعية أعضاء ي الرقابة ن, يئة املختص من الشرعية الرقابة يئة أعضاء اختيار يتم بحيث

وذلك وفروعھ؛ بالقانون دراية م لد ون و قتصادية و الشرعية  حاطة سالمة لضمان العلوم

سالمية املصارف ا تجر ال القانونية وانب ام مع با ت  الصارم ل ام الشروطاح  لك

املصرف مسئولية ر تقر نتجنب ي   والضوابط

ينظم ًعا شر سن أن باملشرع يب من الرقابة يئات أعمال كما قة حيث الشرعية طر

ن ام, التعي ضع, ا املناطة وامل حاالت, الشرعية الرقابة يئات ملراقبة املناسبة ليات و ينظم كما

طأ واملسئولي ا امل نائيةوالتقص ا املسئولية وكذا أضرار من بھ س عما الناجمة املدنية مع, ة

شدد ال أن عتبار املدنية  خذ نائية املسئولية ا يئات حركة تقييد إ يؤدي قد أو اد  واج

ما الرقابة ور دد الشرعية مسئولي,  الشرعية الرقابة  العمل قبول  ال شأ ت أن ح نق ثم مومن
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خطأ أو عمد وجد إذا طأ عتد وال, جسيم املدنية ألن با وذلك ؛ س  مجال املالية املعامالت مجال ال

ات واسع وج حتمل شرعية و   .الواحدة للمسألة متعددة نظر

  

وامش   : ال

 .اآلیة األولي, سورة النساء) 1(

ارف اإلسالمیة, محمد سویلم. د) 2( ر, إدارة المصارف التقلیدیة والمص دون دار ناش اھرة, ب ص , 1987, الق
458. 

 .227ص, 1977, دار الجامعات المصریة, النقود والمصارف في النظام اإلسالمي, عوف الكفراوي. د) 3(

, میةاإلسالفي المؤسسات المالیة ثر ھیئات الفتوى والرقابة الشرعیة أ, مشار إلیھ في سلیمان نعیم الراعي) 4(
ي  ؤتمر العلم ى الم دم إل ر حول بحث مق ع عش ة"الراب ات المالی اق  المؤسس ع وآف الم الواق اإلسالمیة مع

 17إلى  15جامعة اإلمارات العربیة المتحدة في الفترة من , الذي نظمتھ كلیة الشریعة والقانون" المستقبل
 .3ص , 2005مایو 

ك اإلسالم, فارس أبو معمر. د) 5( امالت البن ى مع رعیة واستقاللیتھا عل ة الش ر الرقاب ك اإلسالمي , يأث البن
 .4ص, 1994, األردني

ان. د) 6( ارف اإلسالمیة, محمد أمین علي القط ي المص ة ف رعیة الفعال ة الش ؤتمر , الرقاب ى الم دم إل بحث مق
 .10ص , 2004, جامعة أم القرى, العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي

ار دور البنك المركزي في تحدید سیاسات ونظ, محمد عبد القادر. د) 7( ا واإلط ي مالیزی رفي ف م العمل المص
رفي اإلسالمي, الرقابي لھ ي العمل المص اریة , بحث مقدم إلى مؤتمر التجربة المالیزیة ف ة االستش اللجن

ى 9, الكویت, الدیوان األمیري, العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة ارس  12ال م
 .73ص, 1996

بقرار من مجلس  –في المادة الخامسة على أن تشكل  1985لسنة  6ي اإلماراتي رقم نص القانون االتحاد) 8(
ھیئة علیا شرعیة تضم عناصر شرعیة وقانونیة ومصرفیة تتولى الرقابة العلیا على المصارف  -الوزراء

ام  ً ألحك ا ا وفق روعیة معامالتھ ن مش ق م المیة للتحق تثماریة اإلس ركات االس ة والش والمؤسسات المالی
اطھا ا لشریعة اإلسالمیة كذلك إلبداء الرأي فیما یعرض على ھذه الجھات من مسائل أثناء ممارستھا لنش

ً للجھات المذكورة  .وتلحق ھذه الھیئة بوزارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف, ویكون رأي الھیئة العلیا ملزما

ة , مجموعة دلة البركةصالح مالئكة الرئیس التنفیذي لقطاع األموال ب. تصریح على لسان أ) 9( منشور بمجل
 .1996, العدد األول, جدة, مجموعة دلة البركة, الشریعة

العدد , الكویت, وزارة األوقاف والشئون الكویتیة, مجلة الوعي اإلسالمي, ھیئة الفتوى الشرعیة بالكویت) 10(
 .3ص , 1993سبتمبر  3, 532

 .14ص , مي السودانيفتاوى ھیئة الرقابة الشرعیة لبنك فیصل اإلسال) 11(

ت. د) 21( دین بھج یاء ال د ض المیة, محم وك اإلس ي البن رعیة ف ة الش اییر للرقاب و مع اد , نح ة االقتص مجل
ر. ؛ د29ص, 1994, 2العدد, 3المجلد, بریطانیا, المؤسسة اإلسالمیة, اإلسالمي , محمد عبد الحكیم زعی

ارف اإلسالمیة ي المص رعیة ف ة الش وى والرقاب المیةدورة ا, الفت وك اإلس دریب , لبن ارات للت د اإلم معھ
 .7ص, 1987ابریل  23-18, المصرفي

 .68ص, مرجع سابق, محمد عبد القادر. د) 31(

ة اإلسالمیة, حسن یوسف داود. د) 41( ر , الرقابة الشرعیة في البنوك والمؤسسات المالی المي للفك د الع المعھ
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 .وما بعدھا 217، ص 1996، 1اإلسالمي، ط

 .56ص , الجزء األول, موس المحیطالقا) 51(

 40اآلیة , سورة الكھف) 61(

 .207ص , بیروت, دار الفكر, مختار الصحاح) 71(

 .207ص ,  القاھرة, دار الفكر, األحكام السلطانیة, الماوردى) 81(

ص , ـھ1410, تحقیق أبى المنذر سامي أنور) وظیفة الحكومة اإلسالمیة(الحسبة في اإلسالم , ابن تیمیة) 91(
18. 

 .408ص , 2000, دار الكتاب الحدیث, المدخل للفقھ اإلسالمي, محمد سالم مدكور. د) 20(

ة, عبدهللا مبروك النجار. د) 21( ات المالی ى المؤسس دار , مفترضات المسؤولیة في نطاق الرقابة الشرعیة عل
 .18ص , 2009, القاھرة, النھضة العربیة

 .19ص , مرجع السابقال, عبدهللا مبروك النجار. د) 22(

دد , مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي, الھیئات الشرعیة في البنوك اإلسالمیة, نزیھ حماد. د) 23( السنة , 19الع
 .289ص ,  م2004, 15

 .292ص , 2000, بیروت, دار الكتب العلمیة, األحكام السلطانیة للفراء, أبو یعلي) 24(

 .289ص , مرجع سابق, حسن یوسف داود. د؛ 291ص , مرجع سابق, نزیھ حماد. د) 25(

وك اإلسالمیة , على القره داغى. د)  26( ھ البن ادیة –بحوث في فق ة واقتص ى, دراسة فقھی ة األول دار , الطبع
 .534ص , 2007, البشائر اإلسالمیة

 . 617ص , الجزء الثاني, المعجم الوسیط)  27(

 .990ص , المرجع السابق)  28(

 .1178ص , 1970, دار الشعب, احیاء علوم الدین, اليأبو حامد الغز)  29(

 .22ص , المرجع السابق, عبدهللا مبروك النجار. د) 30(

 .23ص , المرجع السابق)  31(

 .1202ص , مرجع سابق, أبو حامد الغزالي)  32(

 .292ص , مرجع سابق, نزیھ حماد. د)  33(

, األردن, دار النفائس, الطبعة األولى, مصارف اإلسالمیةحمزة عبد الكریم حماد، الرقابة الشرعیة في ال)  34(
 .وما بعدھا 43، ص 2006

 .33ص , المرجع السابق, عبدهللا مبروك النجار. د)  35(

رحمن. د)  36( د ال ریع اإلسالمي, جالل الدین عب ي التش ا ف لة ومكانتھ الح المرس ى, المص ة األول دار , الطبع
 .19ص , 1983, الكتاب الجامعي

ان. د  )37( ى القط ین عل د أم ة , محم ات المالی ي المؤسس رعیة ف ة الش ات الرقاب اء ھیئ ار أعض وابط اختب ض
-27, مملكة البحرین, بحث مقدم للمؤتمر السابع للھیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة, اإلسالمیة

 .33ص , المرجع السابق, عبد هللا مبروك النجار. ؛ د4، ص 2008مایو  28

 .31ص , المرجع السابق, عبد هللا مبروك النجار. د ) 38(

ة، سعود) 39( رف تحول محمد  الربیع وي المص ى الرب رف إل ز منشورات ومقتضیاتھ، إسالمي مص  مرك
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  ).2/365(, 1992 األولى، الطبعة الكویت، والتراث، المخطوطات

ى , ات المالیة اإلسالمیةفي المؤسس الرقابة الشرعیة الفعالة, عبد الحمید محمود البعلي. د)  40( دم إل بحث مق
 .وما بعدھا 29ص , 2005, جامعة أم القرى, المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي

مكتبة , االستثمار والرقابة الشرعیة في البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة, عبد الحمید محمود البعلي. د) 41(
 .218ص, 1991, القاھرة, وھبة

كرة اإلیضاحیة لقانون بنك الكویت المركزي بشأن البنوك والمؤسسات المالیة االستثماریة الخاضعة المذ) 42(
 .91المادة , ألحكام الشریعة اإلسالمیة

ان. د) 43( ي القط ین عل د أم ة , محم ات المالی ي المؤسس رعیة ف ة الش ات الرقاب اء ھیئ ار أعض وابط اختب ض
 .29ص , مرجع سابق, اإلسالمیة

  .)2/367(, مرجع سابق, محمد  الربیعة سعود) 44(

ـق تأسیس  -عاشور عبد الجواد عبد الحمید، النظام القانوني للبنوك اإلسالمیة . د) 45( ي وثائ دراسة مقارنة ف
  .222ص, 1996البنوك اإلسالمیة وتشریعات الشركات، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، القاھرة، 

بة وال) 46( اییر المحاس ة مع ت ھیئ بط نص ار الض ي معی المیة ف ة اإلس ات المالی وابط للمؤسس ة والض مراجع
على " تعیین ھیئة الرقابة الشرعیة وتكوینھا وتقریرھا"تحت عنوان ) 1(للمؤسسات المالیة اإلسالمیة رقم 

امالت، ویجوز أن  -أ " :ما یلي ھیئة الرقابة الشرعیة جھاز مستقل من الفقھاء المتخصصین في فقھ المع
د  ون أح ة یك ات المالی ال المؤسس ي مج ین ف ن المتخصص ون م ى أن یك اء عل ر الفقھ ن غی اء م األعض

 .اإلسالمیة، ولھ إلمام بفقھ المعامالت

رعیة  -ب    ة الش ة الرقاب ة، ولھیئ یجب أن تكون ھیئة الرقابة الشرعیة من أعضاء ال یقل عددھم عن ثالث
م ". انون أو المحاسبة وغیرھماالستعانة بمختصین في إدارة األعمال أو االقتصاد أو الق معیار الضبط رق

اریخ ) 1( د بت المیة المعتم ة اإلس ات المالی ة للمؤسس بة والمراجع ة المحاس ق 11/2/1418لھیئ ـ المواف ھ
  :متاح على الموقع اآلتي. 16/6/1997
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 412دار القلم، ص, الشیخ محمود شلتوت، اإلسالم عقیدة وشریعة )53(

دار. د) 54( ونس البیرق د ی ة , محم ات المالی ي المؤسس رعیة ف ة الش ات الرقاب اء ھیئ ار أعض وابط اختب ض
رین, ة اإلسالمیةاإلسالمیة، ورقة مقدمة للمؤتمر السابع للھیئات الشرعیة للمؤسسات المالی ة البح , مملك

 .3ص , 2008مایو  27:28

 .6ص , مرجع سابق, عبد هللا مبروك النجار. د) 55(

 .من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي 282من القانون األردني والمطابقة للمادة  256المادة )  56(

 .274ص , 282المذكرة اإلیضاحیة لقانون المعامالت المدنیة، المادة ) 57(
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رحان. د) 58( دنان س زام, ع ة لاللت ر اإلرادی ادر غی ى, المص ة األول ع, الطبع ر والتوزی راء للنش , األردن, إث
 .وما بعدھا 19ص , 2010

ن ) 59( ي، الطع ز دب ة تمیی م محكم ي، حك ي ذات المعن وق، جلسة  2003لسنة  254ف وبر 12حق ، 2003أكت
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