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 ملدص

هدف هذا البحث إلى بيان طبيعة  الراابة  الرفةر ي  اليو ية  وادبياالةا الاة،يدية ق ية  اةيةي  هةذا اليةوع رةن       
الرااب  رن ريظةور الرفةر ي  االمةةري ا وامةاألد  ذلة  ذلةه الرةيلي الوفةخالق ورةن ألةة   ةرض االطةار 

اظلةةةرت الدرامةةة  ان الراابةةة  الرفةةةر ي  اليو يةةة  رةهرةةة  رةةةن حيةةةث   رالةةةا  اليظةةةري للةةةذا اليةةةوع رةةةن الراابةةة ق
واهةةةدا لا لطبيعةةة  الرفةةةر ي  االمةةةةري ق ل ةةةن بألفةةةوص ادوات ا،ةةةه الراابةةة  ولةةةد ان هيةةةاه ادوات   ير ةةةن 
إدراللا ضرن اذدوات الشر ي  لع،  الربا  يلاق وادوات ير ن ابوللا رة  بعةض ا حاياطةات الاةال ابألةذ بعةين 

بةةةار طبيعةةة  وهي ةةة  الرةةةوارد الراليةةة  ل،رفةةةارف االمةةةةري  وامةةةاألداراالاق  رةةةا ان هيةةةاه ادوات احاةةةاج ا  ا
بضةةرورة بةةذ  ل،اعةةدي  ل ةةال افةةبب ريامةةب  ل،األةةريي الشةةر ال لةةبعض الاوظيخةةات الرفةةر ي ا واوفةةت الدرامةة  
لةرا  و مةةري ق الللد اليظري لاطوير ادوات راابة  رفةر ي  يو ية  لديةدة ااب،ة  ل،اطبيةا  ،ةى الرفةارف اال ا 

 درامات اطبيةي  اما شف آلي  الاطبيا العر،ال ل،رااب  اليو ي   ال ظ  اليظا  الرفر ال الرألا،طا
 الرااب  الرفر ي  اليو ي ق الرفرف الرر زيق الرفارف االمةري ا الكممات المفتاحية:

Abstract 

      The purpose of this research is to explain the nature of the quality banking control 

and its traditional literature, and then to evaluate this type of supervision from the 

perspective of Islamic banking. The study showed that qualitative banking supervision 

is appropriate in terms of its concept and objectives of the nature of Islamic banking. 

However, with regard to the tools of such supervision, it was found that there are tools 

that can not be included in the legal tools of riba, And tools that can be accepted with 

some precautions that take into account the nature and structure of the financial 

resources of Islamic banks and their uses. There are also tools that need to be modified 

to become suitable for the legitimate graduation of certain bank investments. The study 

recommended that the theoretical effort should be made to develop new quality banking 

supervision tools applicable to Islamic banks. The study also recommended conducting 

applied studies that examine the mechanism of practical application of qualitative 

supervision under the banking system. 
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 ااملكدمة
ارةةةرًا ضةةةروريًا لاحةيةةةا اهةةةداف ااافةةةادي  ق اعةةةد راابةةة  الرفةةةرف الرر ةةةزي  ،ةةةى الرفةةةارف  ،ةةةى األةةةاةف ايوا لةةةا       
لةةذا اعةةد ق يالواحةيةةا ا مةةاةرار اليةةةدي والرفةةر ال لةاافةةاد الةةوطق  الحخةةاظ  ،ةةى حةةةوا الرةةود ين والرمةةايررينق رعابةةرة

واليو يةةةة  ق الراابةةة  الرفةةةر ي  رةةةن اهةةة  وظةةةاهف الرفةةةرف الرر ةةةزي الاةةةةال ياديلةةةا رةةةن ألةةةة  لر،ةةة  رةةةن اذدوات ال ريةةة 
 ،ى يحو يايامب ر  طبيع   رة  الرفةارف الاة،يدية  العار،ة  ابة  ظلةور الرفةارف  -ابادا ً -والاال فررت ق والرباشرة
مل   ةال أل،ةا احةديات د ةت اررا ق وألفاهص الرفارف االمةري ق ع  لا  ذله الافري  دون ررا اة لطبيق االمةري 

 إلى ضرورة البحث اليلاد ادوات راابي  ايامب طبيع  الرفارف االمةري ا
إذ اظلةر هةذ  ق رن هيا ايب  اهرية  هةذا البحةث الراألفةص  ةال احةد ايةواع الراابة  الرفةر ي ا وهةو الراابة  اليو ية        

اليو ية   ةال   ذله بيان اهدا لا وادواالةاق ورواعلا بين ايواع الرااب  اذألرىق   الرااب  اليو ي اذهري  رن ألة  بيان ر اي
اةيي  ا،ه الرااب  رن حيث اهدا لا وادواالا رن ولل  يظةر الرفةر ي   ي  ابرز ا،ه اذهري  رن ألة ق الرفر ي  الاة،يدي 

 او اعدي  ا،ه اذدوات  يد ال،زو اق لاطويرواةدي  ا ااراحات ق ريامبالا للا ورعر   ردىق االمةري 
 

 .مشكلة البحث
: را ردى رةهرة  الراابة  اآلاال إيه ير ن  رض رش ،  البحث رن ألة  طرح الماا  الرهيس  قبياً   ،ى را مبا       

 الرفر ي  اليو ي  ل،اطبيا  ال الرفارف االمةري ؟
 

 :باالوياخرع  ن هذا الماا  را ي       
 ورا ادواالا؟ ق الرفر ال الاة،يدي ل،رااب  اليو ي  را الرخلو  -1
 وادواالا؟ق را الريظور الرفر ال االمةرال ل،رااب  اليو ي  -2

 

 .أهداف البحث
وبيان رخلو  واهداف الرااب  الرفر ي  ق واهدا لا وايوا لاق ااري  اهداف البحث بالاعريف برخلو  الرااب  الرفر ي         
 ؛وادواالةاق ية  رواةف الرفةر ي  االمةةري  رةن رخلةو  ا،ةه الراابة  واهةدا لاق   الرفةر ي  الاة،يدية وادواالا رن وااق اليو ي 

واااةراح ق و ةذله رعر ة  اذدوات ريةر الريامةب ق وذله رن ال  رعر   اذدوات الريامب  ل،اطبيةا  ةال الرفةر ي  االمةةري 
ق ية  امةابعاد اذدوات ريةر الةاب،ة  ل،اعةدي ق اب،ة  ل،اعةدي الاطوير والاعدي  الشر ال  ،ى اذدوات ريةر الريامةب  إن  ايةت ا

 لرااب  يو ي  رةهر  لطبيع  الرفر ي  االمةري ا -را ار ن–لارم  بعد ذله فورة يظري  را ار،  
 

 .جمال البحث
برعيةةى ايةةه ييظةةر إلةةى رةةا يلةةب ان ي ةةون  ،يةةه حةةا  ق هةةذا البحةةث يمةةعى إلةةى  ةةرض رشةة ،اه رةةن ياحيةة  رعياريةة        

ولةن ياطةرا إلةى اللايةب الاطبيةةال ق لرااب  اليو ي   ،ى الرفارف االمةةري  الاةال اعرة   ةال ظة  يظةا  رفةر ال رألةا،طا
ق  ةةذله لةة  ياطةةرا إلةةى يظةةا  رفةةر ال إمةةةرال را ارةة ؛ -لةة  ياعةةرض ل،رعرةةو  بةةه  يلةةا :برعيةةى – ةةال الرفةةر ي  االمةةةري  

يرا ييفب اهارا  هذا البحث  ،ى يظةا  ولود رفرف رر زي إمةرال  ،ى راس الرفارف االمةر :برعيى رفةر ال ي ا وا 
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واألةرى إمةةري ؛ وذلةه ذن هةذا وااة  ق يعر   يه رفرف رر زي يدير واا  رفر ال ر ةون رةن رفةارف اة،يدية ق رألا،ط
 الحا   ال رعظ  اليظ  الرفر ي   ال الدو  الاال اعر   يلا الرفارف االمةري ا 

ل،واةوف  ،ةى وااة  ق ريطةية  وضةروري  لحبحةاث الاطبيةية  الاةال ير ةن الةيةا  بلةاويباال هذا البحث اليظري  رةدر         
وذلةةةه ذن البحةةةث الاطبيةةةةال   ير ةةةن لةةةه ق اطبيةةةا الراابةةة  اليو يةةة   ،ةةةى الرفةةةارف االمةةةةري   ةةةال ظةةة  الةةةيظ  الرألا،طةةة 

والرةاب،ةة  ق  مةةاباي  البحةةث الاطبيةةةال يحاةةاج إلةةى ولةةود ادوات ريداييةة   اق اليلةةوض دون ولةةود إطةةار يظةةري ييط،ةةا ريةةه
 واوله إلى  ييات رألاارة رن رلارعات درامي  رمالد  اق امارد امه،الا رن االطار اليظري

ورةةن هيةةا اعةةود لااب ةةد اهريةة  هةةذا البحةةث  ةةال  ويةةه يامةةس  ةةال اللايةةب اليظةةري الرعارةةد  ،ةةى ادبيةةات الرفةةر ي         
را عةةة  يظريةة  ايط،ةةةا ريلةةا اذبحةةةاث  -بحةةاث اليظريةةة  اذألةةرىرةةة  ر ااةةه رةةةن اذ-ليشةة    يرةةةا بعةةد ق الاة،يديةة  واالمةةةةري 

 والرابايي   ال اطبيةاالا الراابي اق والاال ير ن ان الرى  ال رألا،ف الدو  ذات اليظ  الرفر ي  الرألا،ط  قالاطبيةي 
 

 .ميهجية البحث
واح،ي،لةةا ق وضةةوع الدرامةة اعارةةد الدرامةة   ،ةةى رةةيلي وفةةخال اح،ي،ةةالا يمةةاعرض الدرامةةات المةةابة  ذات العةاةة  بر       

 ل،اوف  إلى يااهي الدرام ا
 

 .الدراسات الشابكة
والاةال ولةد ايلةا  ةال ار،بلةا لة  ا ةن راألففة  ق يماعرض هيا اه  الدرامات المابة  الاال اطراةت إلةى الراابة  اليو ية        

يرا لا  بحث هذا اليوع رةن الراابة  رةن ألةة  بحةق  ال بحث الرااب  الرفر ي  اليو ي  او ق ث الراابة  الرفةر ي  بشة    ةا وا 
  رض ذه  ا،ه الدرامات: يباالو يرا ق رن ألة  بحث  ةا  الرفرف االمةرال ر  الرفرف الرر زي

 

   (االمصارف اإلسالمية ( وبعنوان: )تكييف الدور الرقابي لمبنوك المركزية لمتعامل معم3112) (1)دراسة صقر والمحتسب (1
وا  اوضيب وظيخة  الراابة  الرفةر ي ا مةعيًا ق  ار   ن الرفارف الرر زي  ووظاهخلا  رض  ال هذا البحث لرح        

إلةةى الاعةةرف  ،ةةى رةةدى رةهرةة  رلرةة  ومةةاه  راابةة  الرفةةارف الرر زيةة  الاة،يديةة  ل،اطبيةةا  ،ةةى الرفةةارف االمةةةري ا 
هرلةةا: ضةةرورة اطةةوير وأل،ةةص البحةةث بعةةد بيايةةه لةةبعض الرشةة ةت الشةةر ي   ةةال بعةةض اذدوات الراابيةة  إلةةى اوفةةيات ا

ل،راابة  ليعةرض الألطةوط العريضة   ؛بةبن هةذا البحةث لةا  :ادوات رفر ي  ايامب العر  الرفر ال االمةرالق وير ةن الةةو 
 دون األفيص دايا ل،رااب  اليو ي  الاال هال روضوع بحييااق الرفر ي 

 

  ؤسسات المالية اإلسالمية(.دور السمطات الرقابية في الرقابة عمى الم)( وبعنوان: م3111) (2)دراسة أحمد (2
امةةاعرض البحةةث الرفةةرف الرر ةةزي ودور   ةةال الراابةة   ،ةةى الرفةةارف االمةةةري ا ربةةرزًا ألةةة  ذلةةه ايةةواع الرفةةارف        

الرر زيةةةة ق والراممةةةةات الراليةةةة  االمةةةةةري  وألفوفةةةةيالاق وحالالةةةةا ل،راابةةةة  الرفةةةةر ي ق واهةةةة  ررا ةةةةزات الراابةةةة  الرر زيةةةة   ،ةةةةى 
الراابةة  الاشةةريعي  )الاةةرأليص(ق والراابةة   ،ةةى الرةةوارد الراليةة ق والراابةة   ،ةةى الرةةوارد البشةةري ق   االمةةةري  وهةةال: الراممةةات الراليةة

دارات الراابةة  الرفةةر ي  ورلارلةةاق ودور الريمةةا )الرةةةرض( اذأليةةرا واوفةة،ت الدرامةة  إلةةى ضةةرورة ايةةا  الرفةةارف الرر زيةة   وا 
ا وااضةةب ان هةةذ  لاشةةريعات والاطبيةةةاتق وبرةةا يايامةةب رةة  طبيعةة  هةةذا الرفةةارفالاة،يديةة  بررا ةةاة الرفةةارف االمةةةري   ةةال ا

 الدرام  لا ت  ار ق ول  األاص  ال الرااب  الرفر ي  اليو ي ا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقابة املصرفية اليوعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )3(، 1442 ه /2020و

 

514 

 ا)عالقة المصرف المركزي األردني بالمصارف اإلسالمية في األردن( ( وبعنوان:م3114) (3)دراسة عباد (3
ودرامة  ق اليغرات الراابي  والاةال ايةرت مة،بًا  ،ةى ادا  الرفةارف االمةةري ر زت الدرام   ،ى إيبات ولود بعض        

رلرو ة  رةن اةةوايين الرفةارف االمةةةري  الرطبةة   ةةال دو   ربية  األةةرىا واوفة،ت الدرامةة  إلةى ضةةرورة ايةا  الرفةةرف 
دألةةا   يافةةر لديةةدة  يلةةا لفةةالب الرفةةار ق الرر ةةزي اذرديةةال بةةإلرا  اعةةدي   ،ةةى بعةةض ادوات الراابةة  ق ف االمةةةري وا 

ررةةا يةةيع س  ،ةةى زيةةادة ربحيالةةا وزيةةادة يمةةب  ق والاةةال اةةد اةةادي إلةةى امةةايرار الرفةةارف االمةةةري  ل،مةةيول  الزاهةةدة لةةديلا
و غيرهةةا رةةن الدرامةةات المةةابة  لةة  ا ةةن هةةذ  الدرامةة  راألففةة   ةةال . العواهةةد الاةةال اوز لةةا  ،ةةى حمةةابات العرةةة  لةةديلا

 الرااب  اليو ي   ،ى وله الاحديدا
 

   .إضافة الدراسة
يمةاو ال لوايبلةا  ةال االطةار اليظةري الاة،يةدي مةوا  ق واد احةةت  ال إ راد الراابة  الرفةر ي  اليو ية  ببحةث رمةاة        

 وذدواالا بش   رخف اق ي  يعرض الاةيي  الشر ال للاق الرخلو  واذهداف واذدوات :رن حيث
 

  .خمطط البحث
 يد وربحيان وألاار :يا ون البحث رن رةدر  وارل       
 ايوا لا واهدا لااو : الرااب  الرفر ي : رخلورلا التمهيد

 : الرااب  الرفر ي  اليو ي  وادواالا رن الريظور الرفر ال الاة،يدياالمبحث األول
 : الرااب  الرفر ي  اليو ي  وادواالا رن الريظور الرفر ال ا مةرالاالمبحث الثاني

 

 :التنهيد
 .ىواعهاوأمفهومها : الرقابة املصرفية

 

ق وايوا لةةا وذلةةه  اةةةدي  يحةةدد رةةن ألةلةةه رخلةةو  الراابةة  الرفةةر ي  اليو يةة ق يمةة،ط الضةةو  هيةةا  ،ةةى رخلةةو  الراابةة        
 ويبين ر ايالا رن بين ايواع الرااب  اذألرىا 

 

 .أواًل: الرقابة لغًة واصطالحاً 
االشةةراف  ةةدد رةن الرعةةايال ريلةةا: ا ياظةار والحخةةظ والحرامة ق و ةةذله امةاعر  لخةةظ براةبب  ةةال ال،غة  العربيةة  ل،د لةة   ،ةى        
 ا(4)ن الرايب هو اذرينإويةا  ايضا: ق والع،و
والمي  اليبوية  الشةريخ  ضةرن رعاييةه ال،غوية  الراةدرة ا  ةةد ورد برعيةى الحخةظ ق ن ال ري آواد ورد لخظ راب  ال الةر        
الا ياْرُقُبوونا ِفوي ُموْؤِمِن ِإالا واالا واوله اعةالى: ق [8]الاوب : ...ْرُقُبوا ِفيُكْم ِإالا واالا ِذمَّةً الا يا ... ةوله اعالى:   را  ال والر اي 

واةا   ةال اآلية  اليايية :   يرابةون: ق (5)لومال: بافة  الراةوب اليظةر بطريةا الحخةظ والر اية ا واا  اآل[11]الاوبة : ...ِذمَّةً 
ًدا »َااَ : ق َ ْن َاِبال َبْ ٍر ق ي َ ِن اْبِن ُ َررَ ا وريه را رو (6)ب د  الررا اةب ا والررااب  هيا (7)«ِ ال َاْهِ  َبْيِاهِ  اْرُاُبوا ُرَحرَّ
 ا(8)ا إليل بو و  اميا ق يةو  هيا: باحخظوا اه  بياال  ة ااذوه    بيه ق هال: الرحا ظ 
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َا و ةولةه اعةالى: ق [59]الةدألان: ِقوْب ِإنَُّهوْم ُمْرتاِقُبوونا فااْرتا  ةوله اعالى:  ا ياظار والارفد:  را وورد برعيى        فاأاْصوبا
اِئًفا ياتاراقَّوبُ   :لومةال: بألاهخةًا ياراةب ايا واةا  اآل(9)ا اةا  ابةو حيةان: با راةةاب: هةو ا ياظةارب[18]الةفةص: ...ِفي اْلماِديناِة خا

 ا(11)يارفدب
وال شةةف  ةةن رعواةةات ق لاحةةةا رةةن رةةدى إيلةةاز اذهةةداف الرباغةةاةب ر،يةة  ا :و ةةال ا فةةطةح  ر ةةت الراابةة  ببيلةةا       
  ا(11)والعر   ،ى اذلي،لا  ال اافر وات رر نبق احةيةلا

 

 .ثانيًا: مفهوم الرقابة المصرفية وأنواعها
الراابةة  الرفةةر ي  إلةةى راابةة  الرفةةرف الرر ةةزيق  ،ةةى الرفةةارف  ،ةةى األةةاةف ايوا لةةاق وهةةى راابةة  رفةةط،ب يشةةير        

ا واعةةرف الراابةة  الرفةةر ي  ببيلةةا (12)لاحةيةةا اذهةةداف ا اافةةادي  ل ةة  دولةة   لحرايةة  الللةةاز الرفةةر الق واوليليةة ضةةروري 
بلةةدف الحخةةاظ  ؛برلرو ةة  رةةن الةوا ةةد وااللةةرا ات واذمةةاليب الاةةال ااألةةذها المةة،ط  اليةديةة  رري،ةة  بالرفةةارف الرر زيةة  : بةةارة  ةةن

الرةةود ين لوفةةو  إلةةى للةةاز رفةةر ال مةة،ي  اةةادر  ،ةةى الحخةةاظ  ،ةةى حةةةوا رةةن الةة  ا ؛ ،ةةى مةةةر  الرر ةةز الرةةالال ل،رفةةارف
 ا  (13)والرماهرينق ويمل   ال الايري  ا اافادي ب

وااحةةةةا الوظيخةةة  الراابيةةة  ل،رفةةةرف الرر ةةةزي  ،ةةةى ا هارةةةان الرفةةةر ال رةةةن ألةةةة  امةةةاألداره ذيةةةواع رألا،خةةة  رةةةن        
واالاهةه الرولةه ل،ةطا ةات ا اافةادي  الرألا،خة ا واةا،ألص رااباةه ق الرااب ا الدف برلر،لا إلى الابيير  ال حل  ا هاران

 ا،ه بيةي  ايواع هال:
ويةفد بلا الاح    ال رةدار الحل  ال ،ال لةهاران الرفر ال دون الافدي ل،اةبيير  ،ةى االاهةات  الرقابة الكمية: -1

ويمةةب  المةةيول  ق اطال اليةةةديا واةةا،ألص اهةة  ادواالةةا بيمةةب  ا حايةة(14)اوزيةة  ا هارةةان  ،ةةى رألا،ةةف ا مةةاألدارات
 ا (15)و ر،يات الموا الرخاوح ق ومعر إ ادة الحم ق اليةدي 

راابةة  امةةعى إلةةى اوليةةه ا هارةةان إلةةى رلةةا ت ا مةةاعرا  الررروبةة   ةةال  -روضةةوع البحةةث–وهةةال  الرقابووة النوعيووة: -2
   اليظةةةر  ةةةن حلةةة  ا اافةةةادا ررا يةةةً   ةةةال ذلةةةه اوظيةةةف وامةةةاألدا  ا هارةةةان حمةةةب اذولويةةةات واذهةةةدافق وفةةةار 

ا هارانا ويط،ا  ،يلا احيايا الرااب  ا ياةاهي ق او ال يخي  حيث اياةال ايواع ا هاران الاةال ايفةرف ل،اةبيير  ،يلةا  يخةًا 
ال ريةة  ولةيس  رةةًاا ويعارةد  ،يلةةا لاة ةال رةةا اةد ييشةةب  ةن الراابةة  ال رية  رةةن  يةوب ويغةةراتق لةذله  لةةال اةد   الراابةة  

  ا(16)ةيا اهدا لاوا ر  رشوارها  ال اح
الاةدابيرق وااللةرا ات الرباشةرة الاةال ياألةذها الرفةرف الرر ةزي إزا   ويةفةد بلةا رلرو ة  الرقابة المباشرة عمى االئتمان: -3

ل،رفةارف الراممات الرفر ي ا بلدف احةيا اهداف الميام  اليةدية ق واعارةد امة،وب االايةاع واليفةبق واةةدي  الرشةورة 
اهدا ةةةه ييةةة ق وريرهةةةا رةةةن الاةةةدابير الاةةةال يراهةةةا الرفةةةرف الرر ةةةزي ضةةةروريً  لضةةةران احةيةةةا  يرةةةا يألةةةص اوللااةةةه ا هارا

 ا  (18)ا ورالبًا را يرارس الرفرف الرر زي هذا اليوع رن الرااب  لاعزيز وماه  الرااب  ال ري  واليو ي (17)اليةدي 
 

 :املبحث األول
 .ليديالرقابة املصرفية اليوعية وأدواتها مً امليظور املصريف التك

 

ق يلةةدف هةةذا الربحةةث إلةةى الاعةةرف  ،ةةى رخلةةو  الراابةة  الرفةةر ي  اليو يةة  واهةةدا لا وادواالةةا  ةةال الرفةةر ي  الاة،يديةة        
 :اآلاالوذله رن ألة  رط،بين و ،ى اليحو 
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 .أهداف الرقابة املصرفية اليوعية: املطلب األول
ق اوليةةه ا هارةةان واألفيفةةه البحةةث ايلةةا راابةة  الةةدف إلةةى ابةةين ليةةا ألةةة  اعريةةف الراابةة  اليو يةة   ةةال ارليةةد هةةذا       

لةةذله ق (19)ن رلرةة  احديةد حلةة  ا هارةةان اةة   ،ةةى  اهةة  الراابة  الرفةةر ي  ال ريةة إإذ  ؛بفةرف اليظةةر  ةةن حلرةه و رةةه
 واراةةب ا،ةةه ا مةةاألدارات بحمةةب اذولويةةات واذهةةدافق  ةةإن الراابةة  الرفةةر ي  اليو يةة  ااولةةه إلةةى امةةاألدارات ا هارةةان

لةةةذله ا ةةون الراابةةة  اليو يةة  ا يةةةر اةةدألًة  ةةةال اوليةةه الةةةةرارات ق لضةةران اوليللةةةا يحةةو الرلةةةا ت الرمةةالد  ق ا اافةةادي 
  يعيةةال بالضةةرورة ضةةران ق ذن احديةةد الحلةة  ال ،ةةال لةهارةةان الةةذي يةةا  بامةةاألدا  الراابةة  ال ريةة  ؛ا هاراييةة  ل،رفةةارف

 ؛(21)راابةة  اليو يةة  ا يةةر اةةدألًة  ةةال اوليةةه الةةةرارات ا هاراييةة  ل،رفةةارفلةةذله ا ةةون الق اوليلةةه يحةةو الرلةةا ت الررروبةة 
 والاال رن اهرلا: قمعيًا لاحةيا لر،  رن اذهداف

ورةة ة رالية  لرةاب،ة  مةحوبات افةحاب ق لي ةون الرفةرف  ةال وضة  مةةر ق حراي  حةوا الرةود ين والرمةاهرين  أواًل:
ورالبةًا رةا ي ةون دور الراابة  الرفةر ي  ق ف رةن حةا ت اال مةارواةبرين الرفةر ق او اذل ق الوداه  بحمب الط،ب

 ا(21)اليو ي  ر رًة ورعززًا لدور الرااب  ال ري   ال هذا الرلا 
إذ امعى الرااب  الرفر ي  إلى احةيا ذله ا ماةرار  ةن طريةا ق الرحا ظ   ،ى اماةرار اليظا  الرالال والرفر ال ثانيًا:

دارالةةةاو ق احةيةةةا  خةةةا ة اوزيةةة  الرألةةةاطر وامةةةاررار الةةةةدرة  ،ةةةى ادا  الوظةةةاهف ق اةيةةةي  الرألةةةاطر الراليةةة  واحديةةةدها وا 
ويبرز هيا الدور اذمامال ل،رااب  اليو ي   ال اوليه ا هاران يحو الةطا ات الررروبة  والاةال ايمةل  رة  ق اذمامي 

 ا(22)اهداف الرفرف الرر زي الدا ي  إلى احةيا هذا ا ماةرار
ويعيةةال بةةذله ان امةةعى الراابةة  الرفةةر ي  إلةةى اةيةةين لايةةب رةةن ا هارةةان الرفةةر ال  ،ةةى ق الارةةوي،ال ارشةةيد اليشةةاطثالثووًا: 

وبعيةةدًا  ةةن اطا ةةات األةةرى؛ وذلةةه ليايامةةب الاومةة  اليةةةدي رةة  الزيةةادة الحةيةيةة  ل ياةةاج ق اطا ةةات إيااليةة  رعييةة 
اليو ية   ةال ل،راابة   الرلة  ايه يبرز الدور احارزًا رن اور  الاضأل ا ويا  ذله رن ألة  وماه  راعددة  ري  ويو ي ق إ 

  ا(23)احةيا هذا اللدف
إذ اماطي  الرفارف الالاري  إاراض اضعاف را لةديلا رةن وداهة  مةاه،  ، الابيير  ال حل  ال ا،  اليةدي  وا هارانرابعًا: 

ةابة  الحفةو   ،ةى برةاضى را يعرف برضا ف ا هارانق وارارس الرفارف الالاري  هذ  الطرية  رن االاةراض بر
 واهةةدق وياراةةب  ،ةةى ا،ةةه الومةةي،  الاةةال امةةرى بأل،ةةا ا هارةةان زيةةادة  ةةرض اليةةةدا وهيةةا يةةباال دور الراابةة  الرفةةر ي  

وذله ذيه هةدف  ؛ا وييحمر دور الرااب  اليو ي  بألفوص هذا اللدف(24)ال ري  او اليو ي  ل،ابيير  ،ى  رض اليةد
  اوليه اماألدارات ا هارانا ل ن يبةى للا دور رمايد راري   الق  رال

يرةا يةباال اريزهةا  ةن ق  ال اهدا لا  ن اهداف الرااب  الرفر ي    ة  ان الرااب  اليو ي    األرج قألةف  اذرر        وا 
ورةن ق ريرها رن ايواع الرااب  اذألرى رن ألة  طريةة   ر،لةاا الاةال ااولةه يحةو الاةدأل   ةال األفةيص واوليةه ا هارةان

 يو ي  الاال اماألدرلاا ألة  اذدوات ال
 

 .أدوات الرقابة املصرفية اليوعية: املطلب الثاىي
 ؛يمةةاعرض  ةةال هةةذا الرط،ةةب اهةة  ادوات الراابةة  الرفةةر ي  اليو يةة  الةةواردة  ةةال اذدب اليظةةري ل،رفةةر ي  الاة،يديةة        

 باالو يرةةا يةةق ال الربحةةث الةةاد وذلةه ل،واةةوف  ،ةى حةيةةة   ةة  اداة ارليةدًا لاةييرلةةا رةةن وللة  يظةةر الرفةةر ي  االمةةري   ةة
 بيان لا،ه اذدواتا
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 االئتمانية النوعية. أواًل: المعايير
وذلةةةه  ةةةن طريةةةا الةةةاح   بةةةالروارد ق وهةةةال رعةةةايير يلةةةا  الرفةةةرف الرر ةةةزي بوضةةةعلا بلةةةدف األفةةةيص ا هارةةةان       

ا ويةا  ذلةه (25)   او الرياةةاةوا  طةا  اذ ضة،ي  ل،اومة   ةال الةطا ةات الرمةالدق ا هارايي  الرألفف  لرألا،ف الةطا ةات
  اباالوالاال ير ن افييخلا  را يق رن ا،ه الرعايير دة اباع ايواع ارن ألة  

رعايير اعارد الحفص اليمبي ق وذله ببن يحدد الرفرف الرر ةزي حفةص يمةبي  رةن هي ة  ا هارةان ال ،ةال ل،رفةرف  -1
 ا(26)ألة  العا 

ن ألةةة  احديةةد الرفةةرف الرر ةةزي مةةةخًا ا ،ةةى رةطةةوع  ،ةةى الرحةةا ظ رعةةايير اعارةةد المةةةوف والحةةدود االلزاريةة : وذلةةه رةة -2
 ةذله ق اذافةىال ،ية  ل،رفةرف الالةاريق بحيةث يرية  ان االةاوز الةةروض الرريوحة  رةن الرفةرف الالةاري هةذا الحةد 
 ا(27)يماطي  الرفرف الرر زي احديد رةدار الحد اذديى لراس الرا  باليمب  لحفو  بحدود إلزاري 

رد اذهداف: وذله ببن يةو  الرفرف الرر زي باحديد اهداف إلزاري  اررال لاوليةه ا هارةان إلةى بعةض رعايير اعا -3
 ا(28)الةطا ات ذات اذولوي 

رعايير اعارةد رعةد ت يرةو حلة  الاروية : وذلةه بةبن يةةو  الرفةرف الرر ةزي بر ة  رعةد  اليرةو  ةال حلة  الاروية   -4
 ا(29)ت  ،ى ا،ه اذيشط  رير الررروب وألخض ا،ه الرعد ق ل،يشاطات الرمالدف ايشيطلا

 

 ثانيًا: الهوامش النقدية لالئتمان.
باللةةارش اليةةةدي: ايةةا  الرفةةرف الرر ةةزي باحديةةد يمةةب  هةةارش رط،ةةوب اغطياةةه  ةةال العر،يةةات الرفةةر ي  برةةةا  يةفةةد       

حةد اديةى لايخيةذ بعةض يةةو  الرفةرف الرر ةزي باحديةد هةارش يةةدي يلةب مةداد   يايامب ر  هدف الرفرف الرر ةزيا إذ 
العر،يات الاال ياط،ب اروي،لا اغطيالا  ار،ةً ق او اةدرًا رعييةًا ريلةا رةن ابة  العرية ق وذلةه رية :  ر،يةات ا  ارةاد الرمةايديق 

ا  الرةفود بالغطا  إذن: الضرايات الاال يحف   ،يلا الرفرف رةن العرية  رةابة  إفةدار  لألطةاب (31)وألطابات الضران
 الرمةايدي؛ وذلةه لةطرهيةان  ،ةى إر ايية  حفةو  الرفةرف  ،ةى رمةاحةااه الرالية  لةدى العرية  إذا اضةطر الضرانق او ا  اراد

 .(31)إلى د   اير  الألطاب او ا  اراد
والألطاب رن حيث الغطا  إلى يةي  ايواع هال: اذو  الغطا  ال ارة : حيةث يةودع العرية  ق واةم  ايواع ا  اراد       

  ا  ارةاد او الألطةابا واليةايال الغطةةا  اللزهةال: و يةه يوا ةا الرفةرف  ،ةى إفةدار ا  ارةةاد او رب،غةًا يمةاوي  ارة  ايرة
شريط  ان يةو  العرية  الر خةو  بةد   اةبرين يةةدي  لةز  رةن ايرة  الألطةابا ية  األيةرًا دون الغطةا : و يةه يةةو  ق الألطاب

 ا(32)الضران الرفرف بإفدار ألطاب الضران دون ان يد   العري  اي رب،غ يةدي رن اير 
وااضب اهري  الاةمي  رن حيث الغطا  لبحييا هذا  ويه يبرز رعيى اللارش اليةدي الذي ي،ةز   يةه الرفةرف الرر ةزي        

ذلةه ان هةذا الرعيةى راحةةا  ةال الألطةاب او ا  ارةاد ريةر الرغطةىق  ؛الرفارف الالاري  لاروي  هذ  اذيةواع رةن العر،يةات
ن بزيادة يمب  هذ  اللوارشق او ألخضلا إحداث اةبيير  ةال حلة  ا هارةان الرةةد  بامةاألدا  هةذ  او ذو الغطا  اللزهالا إذ ير 

الومةي،  الرفةر ي ق  عيةدرا يررةب الرفةرف الرر ةةزي  ةال اةييةد ا هارةان الرريةوح لةطةاع ريةةر رررةوب لديةهق يةةو  بر ة  يمةةب  
بمةبب رةا يط،بةه  -او الاومة   يةه– ط،ةب ا هارةاناللوارش الرط،وب مةدادها يةةدًاق  يةيع س ذلةه  ةال إحلةا  الراعةار،ين  ةن 

 ا(33)رن ربالغ ا بر لاغطي  اللارش اليةدي الرط،وبق ويحدث الع س  يد ألخض يمب  اللارش اليةدي
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 ثالثًا: الضوابط النوعية عمى االئتمان القطاعي.
يةةاح   برةةيب ا هارةةان والاةةال رةةن ألةللةةا ق وهةةال ضةةوابط يو يةة  يضةةعلا الرفةةرف الرر ةةزي  ،ةةى رلةةا ت رمةةالد         

او اد يشل  ريب ا هاران لةطاع ررروب الاوم   يها واألا،ف ا،ه الضةوابط ق  يض  شروطًا رةيدة لاروي،هق لةطاع رعين
 :(34)الباوير ن فيار  الألطوط العريض  لا،ه الضوابط برا يق  ال العادة حمب ايواع الرفارف

 او رير ريةول ا ق  ايت ريةول ضوابط  ،ى الاعار   ال اذروا  بحمب طبيعالا موا  ا -1
 إفدار اذون ااب،  ل،د   لحار،لا وات الط،با :ري ق ضوابط راع،ة  بإفدار اذدوات الرالي  افيرة اذل  -2
ضوابط راع،ةة  بامةاألدا  الرفةرف ذمةل  راس الرةا ق  ةبن يةا  رية  ابةو  اذمةل  الاةال يا ةون ريلةا راس رةا  الرفةرف  -3

 او اراة لا إ   ال حا ت ألاف اق هذ  اذمل  او الاعار   الق بفخ  ضران الةرض
ضةوابط راع،ةة  بةةاراةه الرفةرف ذمةل  شةةر ات األةرىق  ةةبن احةدد يمةب  رمةةاهر  الرفةرف  ةال ا،ةةه الشةر اتق وريةةا   -4

 ذله: ري  اراةه امل  الشر ات الرماهر  برا ازيد  ن يمب  رعيي  رن راس الرا  الرد وع  ال الشر  ا
رعيية  رف ذمل  يمب  إلى راس رالهق  بن يري  الرفرف رن الاوز را ير، ه رةن امةل  ضوابط راع،ة  بار،ه الرف -5

 لرامراله الرد وع واحاياطيااها 
ضوابط راع،ة  بالاعار  ر  العرة  ري : ري  ريب  ري  واحد امليةت اهارايي  رن اي يوع الاوز  ال رلرو لةا  -6

 ها يمب  رعيي  رن راس الرا  الرد وع ل،رفرف واحاياطياا
 بن يفةدر اع،يرةات رةن الرفةرف الرر ةزي احضةر اروية  بعةض المة،  ق ضوابط راع،ة  ببيشط  ااافادي  رعيي  -7

 واذيشط  ذمباب رألا،خ  يع،رلا الرفرف الرر زيا 
  وياضب رن العرض العا  لا،ه الضوابط ايلا ار،ه ابييرًا رباشرًا  ال يو ي  ا هاران الذي اةدره الرفارفا        

 

 : تحديد أسعار فائدة وحسم تفضيمية.رابعاً 
الرر ةزي هو را ياةاضا  الرفرف  عاهد  ،ى االاراضق ومعر الحم : هو معر الخاهةدة الةذي ياةاضةا  الرفةرف  سعر الفائدة:

 ا (35)رةاب  إ ادة حم  اذوراا الالاري  الرولودة لدى الرفارف الالاري  لزيادة يمب  الميول  لديلا
 ياألةذهرا ف الرر زي معر إ ادة الحم ق ومعر الخاهدة  ال اوليةه ا هارةان إلةى الةطا ةات الررروبة ق ويماألد  الرفر        

 بدوات اخضي،ي  بلدف الاخريا بين اليشاطات ا اافادي ق وذله رن ال  الحث  ،ى الاوم   ال ا هاران  ال رلةا  رةاق او 
ذهةداف ا اافةادي ق والميامة  اليةدية  الرابعة ا وا ةون اة،يفه  ال رلا  آألةرق وياواةف ذلةه  ،ةى اذولويةات الاةال احةددها ا

آليةة   ر،لرةةا بألخةةض امةةعار الخاهةةدةق والحمةة   ،ةةى ا هارةةان الرريةةوح لحيشةةط  ذات اذولويةة ق ور علةةا  ،ةةى ا هارةةان الرريةةوح 
 طةا  اذولوية  يةةو  بإ ذله ير ن ل،رفرف الرر زي اماألدا  إ ادة الحم  بطرية  األرىق وذله ببن  لحيشط  اذا  اهري ا

ويةاألر حمة  اذوراا الألافة  بالةطا ةات ق  ال إ ادة الحم  لةحوراا الالارية  الراع،ةة  باليشةاطات والةطا ةات الرمةالد  
 ا(36)رير الررروب  لديه

 

 خامسًا: تحديد أنواع الضمانات وشروط اإلقراض.
وشةةةروط االاةةةراض الألافةةة  بارةةةويةت  الاةةةدأل  بالضةةةرايات -بحمةةةب الاشةةةريعات الراليةةة   -يحةةةا ل،بيةةةه الرر ةةةزي        

 :(37)ريلا قن لديه الم،ط  ل،ادأل   بر  دد رن الةراراتإإذ  ؛الرفارف الالاري  ل،عرة 
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احديةةد ايةةواع اذفةةو  الاةةال اةبةة   ضةةرايات ل،ةةةروضق  خةةال حةةا  ان اراد الرفةةرف ارويةة  حيةةازة افةةو  رعييةة  ريةة :  -1
د اذافى لمعر الخاهةدة  ،ةى الةةروض الرضةروي  بلةذا اليةوع اذفو  الفيا ي ق واآل ت والرعداتق  إيه يألخض الح

رةةةن اذفةةةو ق او ير ةةة  يمةةةب  ايرةةة  المةةة،ف الرريوحةةة  بضةةةران هةةةذ  اذفةةةو ا  ةةةذله إن اراد احخيةةةز الرفةةةارف  ،ةةةى 
ا مايرار  ةال المةيدات الح ورية ق  إيةه يةةرر ا ارةاد ا،ةه المةيدات ضةرن اذفةو  الرةبولة  لديةه  ضةرايات لحفةو  

يةةةةو   ،ةةةى اةةةروض ريةةةهق وييةةةالي   ةةةس ذلةةةه  ةةةال  ةةةد  ا ارةةةاد  ذفةةةو  رعييةةة   ضةةةراياتا  ةةةذله  ا،ةةةه الرفةةةارف
 الرفرف الرر زي باحديد اليمب  الوالب ررا االا بين اير  اذف  الرةد   ضران واير  الةرض الرط،وبا

امةدد ألةلةه   إيه يرد  ةال اذلة  الةذيق  خال حا  اراد الرفرف اروي  اطاع ررروبق احديد آلا  اماحةاا الدين -2
 وييالي الع س  ال حا  الةطاع رير الررروباق الةروض الألاف  بلذا الةطاع

 خةال حةا  اراد الرفةرف الاومة   ةال اروية  ق  ذله يةو  الرفرف الرر زي باحديد  ارات المراح الألاف  بالاروي  -3
ه إذا  ةان الةطةاع وييةالي   ةس ذلةق  إيه يمةرب برةيب  اةرة مةراح اشةل  االابةا   ،ةى هةذا الةطةاعق اطاع ررروب
 رير رمالدفا

 احديد ايواع الضرايات الاةال ق واماألد  الاحديدات الرذ ورة  ال الابيير  ،ى ايواع ا هاران الذي اريحه الرفارف       
و ذله  إن ر ة  الةيرة  الامة،يخي  ذفة  رعةين يخاةرض زيةادة الرربة  ق يا  الاعار  بلا يعيال اوا  االابا   ،يلا دون ريرها

ويحةةدث الع ةةس  يةةد الرربةة   ةةال اةييةةد ق ويةةادي ذلةةه إلةةى الاومةة   ةةال هةةذ  اليو يةة  رةةن ا هارةةانق  ااةةراض بضةةرايه ،ةةى ا
الضةرايات  يفةرًا رةن  دواعةق ا هارانا وااخا هذ  اذداة ر   ةا  الرديويي  الاال ايشب بين الرفةرف والرةاةرض الرةدين

 ا(38)عةً اه   يافر الروا ة   ،ى ريب الةروض إن ل  ي ن اهرلا  
 

 :املبحث الثاىي
 .الرقابة املصرفية اليوعية وأدواتها مً امليظور املصريف اإلسالمي

 

ومةيا  ق رن ريظور رفةر ال إمةةرالق وادواتق واهدافق يمعى  ال هذا الربحث إلى درام  الرااب  اليو ي   رخلو        
 :(39)هرا ق  زاويايناةيي  ردى ريامب  هذا اليوع رن الرااب  ل،رفر ي  االمةري  رن ألة

 

او ادواالةا ارةورًا ربوية  مةوا  ا ةان ذلةه فةراحً  او ضةريًا؟ ق برعيى ه  الرااب  اليو ي  اض   ال اهدا لا: أواًل: زاوية الربا
 او اداٍة  إيه يلب امابعادها رن الاطبيا  ال الرفر ي  االمةري اق  إن  ان هياه ر ايًا ل،ربا  ال هدفٍ 

 

وهةةذا يعيةةال ان الراابةة  اليو يةة  اةةد اضةة  ادوات ريةةر ربويةة  رةةن  :ة لخصووائص المصووارف اإلسووالميةثانيووًا: زاويووة المالئموو
و  هي ة  الوداهة  لةديلاا   رةا هةو رع،ةو  ق ل ن رن لل  األةرى  إيلةا اةد   ايامةب ألفةاهص الرفةارف االمةةري ق لل 

ق هةةا الراليةةة  و ةةال امةةةاألداراالاوالرشةةةار    ةةال لةةةذب رواردق  ةةإن الرفةةةارف االمةةةري  رفةةةارف اعارةةد فةةةيغ  الرضةةارب 
 ايودًا  ،يلا  بر بعض ا،ه اذدوات اد ي ون رير رةه  لطبيع  وألفاهص ا،ه الرفارفا وبالاالال  إن وض 

 لذله  إن ريلليا  ال الح    ،ى الرااب  اليو ي ق وادواالا الاال  رضت  ال الربحث الماباا ما ون رن ألةة  اليظةر       
 :اي ضرن الرطالب اآل وذله قالمابةاين إليلا رن ألة  الزاوياين
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 .تكييه شرعي: وظيفة املصرف املركزي الرقابية وأهداف الرقابة اليوعية: املطلب األول
مياحةا هذا الرط،ب رن ردى الةبو  الشر ال لريب الرفرف الرر زي فةةحيات لياةدأل   يلةا  ةال اوليةه الرةوارد        

  ،مخ  الرفر ي  االمةري  ذهداف الرااب  اليو ي ا ي  ييظر  ال ردى ابو ق الرالي  ل،رفارف
 

 .أواًل: التخريج الشرعي لمدور الرقابي لممصرف المركزي
اراةةدادًا لراممةة  بيةةت  دوابةةين ببيلةةا اعةةق يواشةةت اضةةي  ا ييةةف وظيخةة  الرفةةرف الرر ةةزي  ةةال ا اافةةاد االمةةةرال       

ا ل ةةن (41)يخ االمةةرالق إذ  ةةد بيةت الرةةا   ةال يظةره  بي ةةًا ل،دولة الرةا  الاةال  ايةةت ارية  راممة  راليةة ق ورفةر ي   ةةال الاةار 
هةةةذا الاألةةةريي اياةةةةد رةةةن زاويةةة   ةةةد  يبةةةوت ايةةةا  بيةةةت الرةةةا  بوظةةةاهف ايظةةةي  واوليةةةه ا هارةةةانق ووظةةةاهف الرفةةةرف الرر ةةةزي 

بعةض  اذألرىا ل ن ير ن اداره هةذا الأل،ة   ةن طريةا ابيةال األةريي يظلةر الرفةرف الرر ةزي  راممة  رمةاة،  الرة  بةين
ح ةورال ق لذا  إيه ير ةن ابةو  وظيخة  الرفةرف الرر ةزي  رفةرف (41)الراابي وظاهف بيت الرا ق ووظاهف رامم  الحمب  
 ا(42)يرارس دور  الراابال امايادًا إلى هذا الاألريي

 

 .ثانيًا: التقييم الشرعي ألهداف الرقابة المصرفية النوعية
الراري   ال األفيص اماألدارات الروارد الرالية  ل،رفةارف واوليللةا الولةه  الرابر  للدف الرااب  اليو ي  اذمامالق       

وذله ذن هذا يريب ل،دولة   ؛(44)ق يلد ان هذا اللدف رةبو  ب  رحبذ  ال ظ  ا اافاد االمةرال(43)الررروب   ال ا اافاد
 ؛مة،ط  وفةةحي   ةال الاةدأل   ةال األفةيص الرةوارد ا اافةادي  ل،وللة  الرمةالد   -وهال هيا رري،  بالرفرف الرر زي –
يلةةا راابةة  هاد ةة  إلةةى اوليةةه الةةةرارات ا هاراييةة  ل،رفةةارفق برةةا يعيةةال اةةدأل  المةة،ط  اليةديةة  رري،ةة  بالرفةةرف الرر ةةزي إإذ 

ا ةةةاتق واليشةةةاطات ا اافةةةادي ق واةيةةةد حريةةة  الرفةةارف  ةةةال ا مةةةالاب  لةةةةوى المةةةواق وهةةةذا اذرةةةر  ةةةال بالرخاضةة،  بةةةين الةط
 ظلر ليا  ال البيد الماباا الريظور الشر ال ياع،ا بوظيخ  الرفرف الرر زي الاال  يخت  ،ى ايلا وظيخ  رشرو    را 

وذلةةه  ويلةا  ةةال ق درلةة  اذولةى  ،ةةى يو لةا واهةدا لا ةال ال لةذله  ةإن الاةيةةي  الشةر ال للةذا اليةةوع رةن الراابةة    يةة        
وذلةه  ةال يةةف  ،ةى ق ل ن الاةيي  رط،وب بش   رر ز لحدوات الرايو ة  الاةال امةاألدرلا الراابة  اليو ية ق رلر،لا رةبول 

 وهو را مياعرف  ،يه  ال الرط،ب اليايالا ق رشرو ي     اداة ورعر   ردى ريامبالا لألفاهص الرفارف االمةري 
 

 .أدوات الرقابة املصرفية اليوعية وتكيينها مً ميظور املصرفية اإلسالمية: طلب الثاىيامل
ق والاال ذ رت  ال الربحث الماباق ميا   ال هذا الرط،ب الاعرف  ،ى رشرو ي     اداة رن ادوات الرااب  اليو ي         

  رض لذلها يباالو يرا ق و ذله ردى ريامبالا لألفاهص الرفارف االمةري 
 

 االئتمانية النوعية في المصرفية اإلسالمية. أواًل: المعايير
ابين مابةًا ان هذ  الرعايير الدف إلةى األفةيص ا هارةانق ورةيب اذ ضة،ي  لةبعض الةطا ةات ا اافةادي  الررروبة ق        

ررالعة  هةذ  صا و يةد وااضب ان هياه رعايير رايو  ق اايب ل،رفرف الرر زي الرروي  ال ا ي  لايخيةذ ميامةاه  ةال الاألفةي
 يلد ايلا: (45)الرعايير الاال  رضت  ال بداي  الربحث اليايال

و   ةال ق و   ةال المةةوف والحةدود االلزارية ق ا  ةة اولةد امةعار  اهةدة  ةال الحفةص اليمةبي معايير خالية مون الربوا أواًل: 
  ةةةةةالاروي  ة ااعارض ر  رير ربوي  إذا  لال رعاييرق و  حاى  ال رعد ت يرو حل  الاروي ق داف االلزاري ةةةةاذه
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 الرفر ال االمةرالا
ا إذ يعاةةد ايلةا اذ يةر ريامةب  لا،ةه الرفةارف  ةال ثانيًا: مناسبتها لخصائص المصوارف اإلسوالمية وهيكول الودائوع فيهوا

بيةلةا ق ل ن وبةالرر  رةن ذلةه  ةإن  ،ةى الرفةرف الرر ةزي الاب ةد رةن  ةد  اةبيير اط(46)ظ  اليظا  الرفر ال الرألا،ط
  ،ى حمابات ا مايرار الألاصق والعا  ل ويلا اعد ارواً  ررفودًة لةمايرار رن اب  افحابلا بلدف الرببا

لةوحظ ببيلةا ااة   ةال ق ورن رزايا اطبيا هذ  الرعايير  ،ى الرفارف االمةري   ال ظ  اليظا  الرفر ال الرألةا،ط       
ق  را ايلا اةارب رن ارايب اذولويات الرعاد بلا  ال ا اافةاد االمةةرال قابييرها  ،ى الطاا  ال ،ي  ل،اوظيف وا مايرار

 ا(47)وذله  ن طريا األفيص ا مايرار
 

  الهوامش النقدية لالئتمان في المصرفية اإلسالمية. :ثانياً 
شةبل  ربوية  وذلةه لعةد  ولةود ؛ ر  طبيع  الرفارف االمةري   ةال ظة  الةيظ  الرفةر ي  الرألا،طة  ايمل  هذ  اذداة       

 يلا  ويلا ريةر راضةري  لمةعر الخاهةدةا ل ةن األةاةف فةيغ ورةيلي الاوظيةفق وا مةايرار االمةةرال يلعة  هةذ  اذداة ريةر 
اةرابط ااب،  ل،اطبيا اب  اذألذ بعين ا  ابار طبيعة  الفةيغ الرفةر ي  الاةال امةايد إليلةا هةذ  اذداةق بحيةث يشةارط اطويرهةا ل

وير ةن اليظةر  ةال ق (48)ال الرفارف االمةري ق ويلري ا ييخلا شر ًا رة   ة  فةيغ  رمةاألدر بفيغ الاوظيف وا مايرار  
 :اآلاالاليحو هذ  اذداة رن ريظور الرفر ي  االمةري  بحمب العر،ي  الرفر ي  الاال اخرض  ،يلاق وذله  ،ى 

 اللزهةال؛ ذيلرةا يفة،حان لاطبيةا : رةا يلة  البحةث هيةا هةو الألطةاب ريةر الرغطةىق والألطةاب بالغطةا (49)أواًل: خطاب الضمان
 :باالوير ن بيان االش الي  هيا برا يق اداة اللارش اليةدي

إذ ي ةةون ال خيةةة  هةةةو ق ألطةةاب الضةةةران ريةةر الرغطةةةى: لةةا  الاألةةةريي الشةةر ال الةةةرالب للةةةذا اليةةوع  ،ةةةى ايةةه  خالةةة  -1
 ا(51)والر خو  هو العري  والر خو  به هو الرماخيدق الرفرف

و خالة  ق  ةد ا  األريي الألطاب  ال هةذ  الحالة  ببيةه و الة  بةاللز  الرغطةىق غطا  لزهالألطاب الضران الرغطى ب -2
 ا(51)باللز  رير الرغطى

وير ن اطبيا اداة اللارش اليةةدي  ،ةى ألطةاب الضةران الةذي دون رطةا   ةال حةا  ط،ةب رةن العرية  اغطية  لةز  ريةهق 
 ،ةى اللةارش دة الغطةا ق وييطبةا  ةال هةذ  الحالة  و ذله  ال حال  الألطاب الرغطى لزهيًا  ال حا  ط،ب رن العري  زيةا

 اليةدي را ييطبا  ،ى الو ال  رن اح ا   ون الاألريي الشر ال ل،ألطاب هيا هو رن باب الو ال ا
وا  اراد ذو الغطا  اللزهةال؛ ذيلرةا يفة،حان ق : را يل  البحث هيا هو ا  اراد رير الرغطىثانيًا: االعتماد المستندي

 :باالوير ن بيان االش الي  هيا برا يق ش اليةديلاطبيا اداة اللار
و ةال هةذ  الحالة  ق ررابح  لا  الاألريي الشر ال للذا اليوع رن ا  اراد  ،ى ايه :ا  اراد الرمايدي رير الرغطى -1

ق ي ةون اللةارش  يةه بريابة  رةابة  ضةران لدية  الوا ةدق (52) إن ا  اراد الذي يا  ايخيذ  باماألدا  فةيغ  الررابحة 
 ياحةةو  رةابةة  ضةةران اللديةة  إلةةى رةةةد  يرةةن البيةة   ةةال حالةة  ق إلةةى ان اةةةبض المةة،ع ق  ر،يةة  الو ةةد بالشةةرا  اييةةا 

 ا(53)المداد اآلل 
و ةال هةذ  الحالة  ي ةون ق ا  اراد الرغطى لزهيًا: لا  الاألةريي الشةر ال للةذا اليةوع رةن ا  ارةاد  ،ةى ايةه رشةار   -2

 ا(54)شريه ل،بيه  -العري  -اللارش رريًة لحف  طالب الاروي  
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 ان اطبيةةا اللةةوارش اليةدية   ةةال الرفةارف االمةةةري  يلةةب ان يرا ةى  يةةه الاألةريي الشةةر ال ل،عر،يةة  قألةفة  اذرةةر هيةا
 اوذله لبيان حةية  اللارش رن ولل  يظر الرفر ي  االمةري  ؛الرفر ي  الاال ا ون و ا  ل،اطبيا

 

 .المصرفية اإلسالميةفي  ثالثًا: الضوابط النوعية عمى االئتمان القطاعي
يعرض هيا اةييرًا ل،ضوابط اليو ي  رن ولل  ق (55)بعد ان اماعرضيا ا،ه الضوابط مابةا رن ولل  اليظر الاة،يدي        

لةةى ارةةا ن الأل،ةة   ةةال ا،ةةه ق يظةةر الرفةةر ي  االمةةةري  بلةةدف الابشةةير  ،ةةى إر اييةة  الاطبيةةا  ةةال الرفةةر ي  االمةةةري  وا 
 :باالرا يوذله  ق الضوابط إن ولدت

هةذ  الضةوابط يبةدو ايلةا ق او ريةر الريةولة ق ضوابط  ،ى الاعار   ال اذرةوا  بحمةب طبيعالةا مةوا  ا ايةت ريةولة  -1
والاروي  ق ل ن يلب ررا اة ألفوفي  الرفارف االمةري ق ايامب الرفارف االمةري  لعد  احاواهلا  ،ى الربا

لذا  إيه إن ولد الرفرف الرر زي ايةه ق ا  الريةول  ورير الريةول يلا ااعار  بالبي  والشرا  لحرو إإذ  ؛الم،عال  يلا
 ا (56)بحال  لاطبيا هذا الضابط  إن  ،يه  د  الاضييا  ،ى الرفارف االمةري   يه

اةد اظلةر  إفدار اذون ااب،  ل،د   لحار،لا واةت الط،ةبا :ضوابط راع،ة  بإفدار اذدوات الرالي  افيرة اذل ق ري  -2
ن الضةةوابط بعةةض اذدوات الراضةةري  ل،خاهةةدة الربويةة ق وذلةةه لةةدى الرفةةارف الاة،يديةة ق  ةةون اذدوات  ةةال هةةذا اليةةوع رةة

الراليةة  افةةيرة اذلةة    األ،ةةو رةةن ا،ةةه الخواهةةد رالبةةًاق لةةذا  إيةةه   ياواةة  ان اطةةا  هةةذ  الضةةوابط الرفةةارف االمةةةري  
ن  ة ان هيةاه رةن ادوات افةيرة اذلة  لةديلا  إيلةا الاال ا،اةز  هةال  ةال افة  اعار،لةا باليةب امةاألدا  ا،ةه اذدواتق وا 

طبيعةةة  ا ةةةون ااهرةةة   ،ةةةى اوا ةةةد رشةةةرو  ق ورباعةةةدة  ةةةن الربةةةاق لةةةذا  إيةةةه يلةةةب ايبيةةةه الرفةةةارف الرر زيةةة  لررا ةةةاة 
 الرفارف االمةري  الاال   ااعار  باذدوات الربوي ا

ودًا ل،اعارة  با،ةه اذمةل  رةن ابة  ضوابط راع،ة  باماألدا  الرفرف ذمل  راس رالةه الرامةسق وذلةه بةبن اضة  حةد -3
الرفةةةرف الرر ةةةزيق ريةةة : ريةةة  ابةةةو  ا،ةةةه اذمةةةل   ضةةةران ل،ةةةةروضق او ريةةةر ذلةةةه رةةةن الاعةةةارةت الاةةةال يحةةةددها 
الرفةرف الرر ةةزيا و يةد ابرةة  هةةذا اليةوع رةةن الضةوابط يلةةد ايةةه لةاهز رةةن بةاب ايةةه ضةةابط ألةا  رةةن الربةاق ل يةةه ايةةد 

الاةال ي ةون  يلةا الرفةرف االمةةرال شةري ًا ويحاةاج  -و ال حةدود ضةية  رالبةاً  –ياير م،بًا  ،ى بعض  ةود الاروي  
رةةةن ألةللةةةا إلةةةى اوظيةةةف لةةةز  رةةةن راس رالةةةه  ةةةال ا،ةةةه الرشةةةار اتق لةةةذا  ةةةإن الرفةةةرف الرر ةةةزي رطالةةةب ببألةةةذ ا،ةةةه 

 ا(57)الألفوفي   ال  ين ا  ابار  يد اطبيةه لاه الضوابط
ق  ةةبن احةةدد يمةةب  رمةةاهر  الرفةةرف  ةةال ا،ةةه الشةةر ات قضةةوابط راع،ةةة  بةةاراةه الرفةةرف ذمةةل  شةةر ات األةةرى -4

وريا  ذله: ري  ارةاةه امةل  الشةر ات الرمةاهر  برةا ازيةد  ةن يمةب  رعيية  رةن راس الرةا  الرةد وع  ةال الشةر  ا 
لةةذا ير ةةةن اطبيةلةةا  ،ةةةى ق و  ألفةةةاهص الرفةةارف االمةةةةري ق وهيةةا يلةةةد ان ريةة  هةةةذ  الضةةوابط   ارةةةس طبيعةة 

 ا(58)الرفارف االمةري 
 ةبن يريةة  الرفةةرف رةن الةةاوز رةةا ير، ةه رةةن امةةل  ق ضةوابط راع،ةةة  بار،ةه الرفةةرف ذمةةل  يمةب  إلةةى راس رالةةه -5

رعيي  لرامراله الرد وع واحاياطيااها وهذ  ضوابط رحايدة ير ن للةا ان اطبةا  ،ةى الرفةارف بفةرف اليظةر  ةن 
 العر  الرفر ال االمةرالا و  ارس  ذله طبيع  ق  لال   احاوي  ،ى الرباق  ويلا إمةري  ا   

ري : ري  ريب  ري  واحد امليةت اهارايي  رن اي يوع الاوز  ةال رلرو لةا يمةب  ق ضوابط راع،ة  بريب ل،عرة  -6
 قاالمةري   راي  شر ال رن اطبيةه  ،ى الرفارف  ل،رفرف واحاياطيااها وهذا الضابطرعيي  رن راس الرا  الرد وع 
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 ويحةا هدف الحراي اق رب بايوي  واوزي  امايرارات الرفرفب  ربرا ي ون رحبذًا  ويه يم
ق  بن يفدر اع،يرةات رةن الرفةرف الرر ةزي احظةر اروية  بعةض المة، ق ضوابط راع،ة  ببيشط  ااافادي  رعيي  -7

واذيشط  ذمباب رألا،خ  يع،رلا الرفرف الرر زيا ورن الواضب ان هذا الضابط يحااج واخ  رةن ابة  الرفةرف 
إذ  ،يةةه ررا ةاة ان ا،ةةه الرفةةارف اةةو   ،ةةى امةةاس الارويةة  ق اد اطبيةةةه  ،ةةى الرفةارف االمةةةري الرر ةزي إن ار 

او  ةةن  ويلةةا ق  رةةا هةةو حاللةةا  ةةال ارةةويةت البيةةوعق  لةةال   األةةرج  ةةال اروي،لةةا  ةةن  ويلةةا باهعةةًا ورشةةارياً ق المةة،عال
ق ان ياليةب  ةال اع،يرااةه ا،ةه المة، وبالاةالال  ةإن  ،ةى الرفةرف الرر ةزي ق شري ًا  ال إيااج او امايراد م،  رعيية 

 واذيشط  الاال اش   رحور الاروي   ال الرفارف االمةري ا 
ضةةوابط  ،ةةى حر ةة  اةةداو  وافةةدير اليةةةد اذليبةةالق ورةةن الواضةةب ان اطبيةةا هةةذا الضةةابط  ،ةةى الرفةةرف االمةةةرال  -8

 ا(59)ررا اة ا،ه الرفارف اذح ا  الشر ي  لفرف العرةت شريط 
ن رةن بةين هةذ  الضةوابط رةا   ياخةا رة  ألفةاهص الرفةارف االمةةري   حظةر الاعارة   ةال العةةار والريةةو ؛ ابين ليا ا       

) ةةةارًا او وذلةةه ذن ا مةةايرار  ةةال الرفةةارف االمةةةري  يةةةو   ةةال الغالةةب  ،ةةى اا ةةدة مةة،عي  مةةوا   ايةةت ياباةة ق او راداولةة  
و  اةا  الرشةار ات ببشة اللا إ  بولةود يشةاط ااافةادي ق حةًة للةاريةوً (ا  ة اةا  البيةوع ببشة اللا إ  بولةود مة،  ا ةون ر

 ا(61)ميولد م،عًا او يةب،لا
 

 .النوعية في المصرفية اإلسالمية رابعًا: أسعار الفائدة والحسم التفضيمية
ري   رةن الرع،ةو  رن الربا الرحر  الذي   يلوز ان ااعارة  بلةا الرفةارف االمةة امعار الخاهدة والحم  الاخضي،ي اعد        

ذيلةةةةا رعةةةةارةت ربويةةةة ق واةةةةد لةةةةا  اةةةةرار رلرةةةة  الخةةةةةه  ؛ان ا،ةةةةه الرفةةةةارف   ااعارةةةة  بالخاهةةةةدةا و  بحمةةةة  اذوراا الالاريةةةة 
ق ورةا (61)و   ةن ديةن اليمةيه  الرحةر با ذيةه رمة ؛االمةرال را دًا ذله بان حم  )ألف ( اذوراا الالاري  ريةر لةاهز شةر اً 

 ةال ذيلا  ال لوهرها ربةا رحةر ق ورةن ية  ريةر ااب،ة  ل،اطبيةا  ؛ر الخاهدة والحم  رير ااب،  ل،اعدي  إن امعا قدا  اذرر  ذله
 ا(62)الرفر ي  االمةري 

 

  االنوعية في المصرفية اإلسالمية خامسًا: الضمانات وشروط اإلقراض

برعيةى هة  الاروية  ق اروية يألض  احديد ريامةب  اطبيةا الضةرايات  ،ةى الاروية  الرفةر ال االمةةرال إلةى يةوع ال       
 :(63)ا  اا دة الرشار ات؟ وير ن بيان ذله  ،ى اليحو اآلاالق يعارد اا دة الرديوييات

او بية  ق وهةو يشةر  الاروية  بةالبي  مةوا  ا ةان بية  الررابحة  لررةر بالشةرا ق التمويل المستند إلى قاعدة المديونية أواًل: 
وريرهةةةةا رةةةةن البيةةةةوع الاةةةةال اشةةةةغ  ذرةةةة  العريةةةة  بالةةةةدين لفةةةةالب ق  او بيةةةة  الرمةةةةاور  الرفةةةةر يق الاةةةةورا الرفةةةةر ال

ولرةا  ةان ق اطةراف العر،ية  الاروي،ية  خال هةذا اليةوع رةن الاروية  ياضةب ان هيةاه  ةاة  ردايية  بةين ق (64)الرفرف
لةذله ي ةون رةن ق ان يطرةهن  ،ةى ا لاةزا  بمةداد الةدين الضةرايات الشألفةي  والعييية  - ةداهن-الرفرف  رن حا

طبيعة  يةد الضةران الرال،ية   ةال  وذلةه  ةال ايمةلا  رة ق ان يط،ب الضةرايات الريامةب  لاحةيةا ذلةه رفالرفحا 
 ا(65) ةود الرداييات

وهيةا ير ةن ق (66)وهةو يشةر  الاروية  بالرشةار   بلرية  ايوا لةا والرضةارب ق ثانيًا: التمويل المستند إلى قاعدة المشاركات
و  يةبة  ان ي ةون اللةدف ق حال  رةاب،  احارةا ت الاعةدي والاةفةيراخعي  الضرايات  ال هذا اليوع رن الفيغ  ال 
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وذله لعد  ريامب  شرط الضران لطبيع  يةد اذراية  الرال،ية   ةال  ؛الاروي  والعاهدرن الضرايات هيا ضران اف  
 ا (67)الرضاربات

 لةذا ررةا ار اةه الشةريع  الغةرا  ق والراري،ة  باحديةد آلةا  الاروية  و اةرات المةراحق ارا  يرا ياع،ا بشةروط االاةراض       
ا و ةال ضةو  ذلةه  ،ةه ي ةون احديةد الضةرايات وشةروط االاةراض (68)ل،اراضال بين الراعاادين شريط  اليةب الربةا وذراهعةه

 رن الرعايير الاال ير ن ا ييخلا ورةهرالا ر  الرفارف االمةري  بررا اة الضوابط مابة  الذ را
 

 .اخلامتة
 ااهي والاوفياتوااضرن اه  اليا       

 .أواًل: النتائج
ا هارةةان إلةةى رلةةا ت ا مةةاعرا  الررروبةة   ةةال ا اافةةادا وذلةةه رةةن ألةةة  اوظيةةف  الراابةة  الرفةةر ي  اليو يةة  اولةةه  -1

 بغض اليظر  ن حل  ا هاراناق واماألدا  ا هاران حمب اذولويات واذهداف
وايبة  اهريالةا رةن اهةدا لا ق ا اافةاد الرعافةرل،رااب  اليو ية  اهرية  ألافة  العة  رةن ولودهةا ضةرورة  ةال ظة   -2

 وآيارها الاال اار لا  ،ى ا اافادا 
وبرةةا يايامةةب رةة  اذوضةةاع ق الرر ةةزي رةةن اوليةةه ا هارةةان يحةةو ا مةةاألدا  اذريةة  الرفةةرفار ةةن ادوات الراابةة  الرفةةر ي  اليو يةة    -3

 ا اافادي  ل،دول ا
وااعةةارض رعلةةا ق   ل،عرةة  الرفةةر ال االمةةةرال  ،ةةى االطةةةابعةةض ادوات الراابةة  الرفةةر ي  اليو يةة  ريةةر رةهةة  -4

الرر ةزي إلغةا   الرفةرفو ،ةى ق والحم  الاخضي،ي ق الربوي  ري : احديد امعار الخاهدة قبمبب احاواهلا  ،ى الخاهدة
 هذ  اذداة وامابداللا ببداة ااوا ا وألفوفي  الرفارف االمةري ا

اج لاعةةةةديةت لوهريةةةة   ةةةةال اايامةةةةب رةةةة  طبيعةةةة  وألفوفةةةةي  الرفةةةةارف بعةةةةض ادوات الراابةةةة  الرفةةةةر ي  اليو يةةةة  احاةةةة -5
ري : اللوارش اليةدي   لال احاةاج  مةابدا  برعةايير ألافة  بالرفةارف االمةةري ق واحديةد شةروط ل اةراض  قاالمةري 

 ل   يوع رن الضرايات بحيث ايمل  ا،ه الشروط ر  ألفاهص الفيغ الاروي،ي  الألاف  بالرفارف االمةري ا
ادوات الراابةةة  الرفةةةر ي  اليو يةةة  رةهرةةة  وير ةةةن اطبيةلةةةا  ،ةةةى الرفةةةارف االمةةةةري  رةةة  إلةةةرا  بعةةةض  بعةةةض  -6

 ووض  ضوابط رباشرة لةهاران الةطا الاق ري : احديد ايواع الضرايات قالاعديةت البميط 
االمةةةري  يحةةد  الرر ةةزي  ،ةةى الرفةةارف الرفةةرف ةةد  رةهرةة  بعةةض ادوات الراابةة  الرفةةر ي  اليو يةة  الاةةال يمةةاألدرلا  -7

 يلابيات الاال اماخيد ريلا الرفارف الاة،يدي ا ،ي  هذ  الرااب   ،ى الرفارف االمةري ق ويحررلا رن بعض االارن  
 

 .ثانيًا: التوصيات
االمةةري   الرفةارف بالاعارة  رة ق الرر زية  الاةال اعرة   ةال ظة  يظةا  رفةر ال رألةا،ط ايةا  الرفةارف ضةرورة -1

 يرا ال رن ألةللا الألفوفي  الشر ي  لا،ه الرفارفاق و ي باماألدا  ادوات راابي  ي
 إلرا  درامات ريدايي  اما شف واا  الاطبيا ل،رااب  اليو ي   ،ى الرفارف االمةري   ال اليظا  الرفر ال الرألا،طا -2
 ان اةو  الرفارف الرر زي  الاال اعر   ال ظ  يظا  رفر ال رألةا،طق باألفةيص دواهةر رط،عة  وراألففة   ةال العرة  -3

 رفر ال االمةرال؛ لاما د  ال اطوير واطبيا الرااب  الرفر ي  اليو ي  االمةري  لديلااال
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 ااب،  ل،اطبيا  ،ى الرفارف االمةري اق بذ  الللد الع،رال والبحيال لاطوير ادوات رااب  رفر ي  يو ي  لديدة -4
 

 ااهلوامش
                                                 

ق موع المصوارف اإلسوالمية تكييف الودور الرقوابي لمبنووك المركزيوة لمتعامولبييي  رحرد  ،الق  الرحامبقو  ااحردفةرق رحرد  (1)
  ا2113(ق 2(ق ع )41رل،  دراماتا ل،ع،و  االداري ق اللارع  اذرديي ق ري )

الراليةة   ق رةاارر الألةدراتدور السومطات الرقابيووة فوي الرقابووة عموى المؤسسووات الماليوة اإلسووالميةق رحرةد  ،ةال يومةةفق احرةد (2)
  ا2111بري ق إ /27/28ليبياق  -االمةري  اليايالق طراب،س

ق رل،ة  لارعة  اشةةرين ل،درامةات والبحةةوث عالقوة البنووك المركوزي األردنووي بوالبنوك اإلسووالمية فووي األردن بةادق لرعة  رحرةةودق  (3)
  ا2116(ق 2(ق ع )28الع،ري ق ري )

الزبيةةديق  ا397-396 ق ص 2111ق 1لبيةةانق ط -الاةةراث العربةةالق بيةةروت ق دار إحيةةا معجووم مقوواييس المغووةق احرةةدابةةن  ةةارسق  (4)
القوواموس ق الخيةروز آبةادي ا276-274ق ص1 ق ج1966ق دار ليبيةا ل،يشةر والاوزية ق بيغةةازيق )دق ط(ق تواج العووروسالرراضةىق 

لبيةانق  –بيةروت ق دار فةادرقلسوان العوربابةن ريظةورق  ا91-91 ق ص1998ق 6لبيةانق ط –ق راممة  الرمةال ق بيةروتالمحيط
 ا428-424ق ص1ق )دق ت(ق ج1ط

لبيةانق  -ق دار ال اةب الع،رية ق بيةروتالعظويم والسوبع المثواني القورننروح المعاني في تفسوير ق شلاب الدين رحرودق اآللومال (5)
 ا251ق ص5ق ج1994ق 1ط

 ا251ص قق الررل  المابااآللومال (6)
ق بةاب ريااةب ةيا: رحرد زهير بن يافرق  اةاب  ضةاه  افةحاب اليبةال ق احصحيَ البخاريالبألاريق رحرد بن إمرا ي ق  (7)

 ا 21ق ص5هق ج1422(ق 1ط)ق دار طوا اليلاةق 3713اراب  رمو  اهللق حديث را  
ق بةاب ريااةب ارابة  الرمةةو  اهلل  ق  اةاب  ضةةاه  افةحاب اليبةال فوتَ البواري شوورح صوحيَ البخواريالعمةةةيالق ابةن حلةرق  (8)

 ا99-97ق ص7ق ج 2111ق 3لبيانق ط -ق دار ال اب الع،ري ق بيروت3713ا المة ق حديث را  وريةب   اطر   ،يل
 ا489ق ص3ق ج1992ل،بيانق )دق ط(ق  -ق دار الخ رق بيروتالبحر المحيط في التفسيرابو حيانق رحرد بن يومفق  (9)
 ا 266ق ص11ق جمرجع سابقق روح الرعايالق اآللومال (11)
 لبيةةانق  -ق ريشةةورات الح،بةةالق بيةةروتارة العامووة العمميووة اإلداريووة والوظيفووة العامووة واإلصووالح اإلدارياإلدالرلةةذوبق طةةاراق  (11)

 ا525)دق ط(ق )دق ت(ق ص
ق 3ق رل،  الدرامات ا لارا ي ق )ع( الرقابة المصرفية عمى المصارف اإلسالميةأل،يخ ق رحرد طاهرق  ا رحانق حمن يابت (12)

 ا98ق ص 1997
(ق 2(ق ع )11ق الرل،ةةة  اذردييةةة   ةةةال الدرامةةةات االمةةةةري ق رةةةي )الرقابوووة المصووورفية الكميوووةبر ةةةاتق  رةةةادا  االعاةةةو ق  ةةةارر (13)

 ا49 ق ص2114 -ه1435
 ورا بعدهاا 299ق )دق ت(ق ص 7ق دار اليلض  العربي ق بيروتق لبيانق طمقدمة في النقود والمصارفشا عالق رحرد ز الق  (14)
 ا181ص  ق2114ق 2ق الراممة  اللارعية  ل،درامةات واليشةر والاوزية ق طفي النقود والمصوارفاالقتصاد السياسي حمونق مةريرق  (15)

 ا517ق ررل  ماباق صمع المصارف اإلسالمية تكييف الدور الرقابي لمبنوك المركزية لمتعاملالرحامبق  افةر
يافةةرق الغريةةبق  ا255 ق ص2113ق دار اللارعةة  اللديةةدةق أساسوويات االقتصوواد النقوودي والمصوورفيق احرةةدحشةةيشق  ةةاد   (16)

 ا111 ق ص1996ق 1رفةرق ط -ق الرعلةد العةالرال ل،خ ةر االمةةرالق الةةاهرةالرقابة المصرفية عموى المصوارف اإلسوالمية
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ق الرقابوة المصورفية الكميووةبر ةاتق و  االعاةو  ق186ق ررلة  مةاباق ص االقتصواد السياسوي فوي النقوود والمصوارفحمةونق 
 ا318ق ررل  ماباق صفي النقود والمصارف مقدمةشا عالق  ا51ررل  ماباق ص

حمةونق مةريرق و  ا31 ق ص2111ق 1اذردنق ط -ق دار الرميرةق  رانالنقود والمصارفالواديق رحرود حمينق وآألرونق  (17)
 ا187ق ررل  ماباق صاالقتصاد السياسي في النقود والمصارف

 ا61 ق ص1997ق 1اذردنق ط -ق دار الخراانق  رانمحاضرات في النقود والمصارف والنظرية النقديةفالبق رحردق  (18)
ق ررلة  في النقوود والمصوارف االقتصاد السياسيحمونق و  ا51ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية الكميةبر اتق  االعاو  (19)

 ا186ماباق 
مصوووارف الرقابوووة المصووورفية عموووى اليافةةةرق و  ا255ق ررلةةة  مةةةاباق صأساسووويات االقتصووواد النقووودي والمصووورفيحشةةةيشق  (21)

 ا186ق ررل  ماباق ص االقتصاد السياسي في النقود والمصارفحمونق  ا111ق ررل  ماباق صاإلسالمية
 ا3ق ررل  ماباق صدور السمطات الرقابية في الرقابة عمى المؤسسات المالية اإلسالميةق احرد (21)
 دراسوة -هوا فوي رفوع أدال المصوارف التجاريوةالرقابة المصورفية فوي الجزائور وفوق مقوررات لجنوة بوازل ودور  اطر ق بةوزبرةق  (22)

  ا 2116 /2115ق 5ق رمال  رالماير رير ريشورةق لارع  الطاهر رو يق اللزاهرق صحالة فروع والية سعيدة
ق الرعلةد العةالرال دراسوة لمنقوود والمصوارف والسياسوة النقديوة فوي ظول اإلسوالمنحوو نظوام نقودي عوادل شةابراق رحرةد  رةرق  (23)

 ا191-181 ق ص1987رالق ل،خ ر االمة
 ا145 -111ق ررل  ماباق ص نحو نظام نقدي عادلشابراق  (24)
 ا519ق ررل  ماباق صتكييف الدور الرقابي لمبنوك المركزية لمتعامل مع المصارف اإلسالميةالرحامبق  افةر (25)
ق زرةةز ق الرقابووة المصوورفيةق رةةداح بةةد اليبةةالق رحرةةد و ق ررلةة  مةةاباا الرقابووة المصوورفية عمووى المصووارف اإلسووالميةيافةةرق  (26)

 ا186ق ررل  ماباق صاالقتصاد السياسي في النقود والمصارفحمونق و  ا79ق )دق ت(ق ص1اذردنق ط - ران
 ق )دق ت(ق 1982شةر    ةاظ ق ال ويةتق الكتواب األول: النقوود والمصوارف، ق اقتصاديات النقوود والمصوارفأل،ي ق مةارالق  (27)

 ا625-624ص 
 ا 111ق ررل  ماباق صالمصرفية عمى المصارف اإلسالمية الرقابةيافرق  (28)
 ا112-99ق ررل  ماباق صاقتصاديات النقود والمصارفأل،ي ق  (29)
 ا 111ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية عمى المصارف اإلسالميةيافرق  (31)

 ق 1996هةة/1417ل،خ ر االمةةرالق ق الةاهرةق الرعلد العالرال خطاب الضمان في المصارف اإلسالمية بد العظي ق حرديق (31) 
 ا25-24ق ص1ط

ق دار اليخةةاهسق العبةةدلالق ضوومانات االسووتثمار فووي الفقوو  اإلسووالمي وتطبيقاتهووا المعاصوورةإمةةرا ي ق  رةةر رفةةطخى لبةةرق  (32)
 ا216 ق ص 2111ه/1431ق 1اذردنق ط

لرقابوة  اآلثوار الرقابيوة واالقتصواديةالةواديق  ا111ق ررلة  مةاباق ص الرقابة المصرفية عمى المصوارف اإلسوالميةيافةرق  (33)
 /www.kantakji.com/media/1163ق5ق صالمصوورف المركووزي عمووى الودائووع واالئتمووان فووي المصووارف اإلسووالمية

42014.doc.  78ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية بد اليبالق 
يافةةرق و ا273-271 ق ص 2118باب اللارعةة  االمةة يدري ق )دق ط(ق ق راممةة  شةةاقتصوواديات النقووود والمصووارفا ق رليةةدق ضةةي (34)

ق دار النقوود والمصوارف المركزيوةالحةةاق مةعيد مةارالق و ا112ق ررلة  مةاباق ص الرقابة المصرفية عمى المصوارف اإلسوالمية
 ا164-161ص ق 2111اليازوري الع،ري  ل،يشر والاوزي ق  رانق )دق ط( 

 الةةةةةةالعالرق بحث رةد  ل،راارر المركزي األردني اإلسالمية في األردن بالمصرفعالقة المصارف رادق إمرا ي  إبراهي ق ةةةالط (35)
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 ا 19هق ص1424اليالث لةاافاد االمةرالق لارع  ا  الةرىق  ،ي  الشريع ق ر   الر رر ق 
يافةرق  ا199-198 ق 1999ق 1ق دار زهةران ل،يشةر والاوزية ق طنظرية النقديوةالنقود والمصارف والالشرريق ياظ  رحردق  (36)

 ا79ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية بد اليبالق و  ا115ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية عمى المصارف اإلسالمية
ة عمووى المصووارف الرقابووة المصوورفييافةةرق و  ا186ق ررلةة  مةةاباق صاالقتصوواد السياسووي فووي النقووود والمصووارفحمةةونق  (37)

  ا114ق 113ق ررل  ماباق ص اإلسالمية
 ا113ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية عمى المصارف اإلسالميةيافرق و ا114ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية بد اليبالق ( 38)
ق الرةاارر اليةايال خصوصية ومتطمبات رقابوة المصورف المركوزي عموى المؤسسوات الماليوة واإلسوالميةابو ردةق  بد الماارق ( 39)

 ا2 ق ص2119ل،ليهات الشر ي  ل،راممات الرالي  االمةري ق البحرينق 
الر اب الرفري الحديثق )دق الةاهرةق ريفور ز الق  :ق ارلر االقتصاد اإلسالمي بين النظرية والتطبيقرحرد  بد الريانق  (41)

 ا214 ق ص1971ط(ق 
ق دار معوالم القريوة فوي نظوام الحسوبة: الةرشالق ضةيا  الةدين رحرةدق ييظرة  طةع  ،ى يظا  الحمب   ال االملرزيد رن ا  (41)

  ا2111ق 1لبيانق ط -ال اب الع،ري ق بيروت
 ا114 ق ص 1983ق 1ق ر ابةةة  وهبةةة ق طاقتصووواديات النقوووود فوووي إطوووار الفكووور اإلسوووالميدييةةةاق شةةةواالق  اراةةةولالق ابةةةو ب ةةةر (42)

 ا49ماباق ص ق ررل الرقابة المصرفية الكميةبر اتق  االعاو و 
 ا17ق ررل  ماباق صدور السمطات الرقابية في الرقابة عمى المؤسسات المالية اإلسالميةق احرد( 43)
 ا181 ق ص2114ق 2اذردنق ط -إربدق رطبع  حةوةق الوجيز في الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالميالمبلايالق  بد اللبارق ( 44)
 ا  33ق 32ق 31ق 31را   ق هارش12ص :ييظر( 45)
 ا111ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية عمى المصارف اإلسالميةيافرق  (46)
 ا111ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية عمى المصارف اإلسالميةيافرق  (47)
 ا519ق ررل  ماباق صتكييف الدور الرقابي لمبنوك المركزية لمتعامل مع المصارف اإلسالميةالرحامبق  افةر (48)
الخةلةةا : هوبضةة  ذرةة  ال خيةة  إلةةى ذرةة  الر خةةو   ةةال الرطالبةة  بةةيخس او ديةةنق او حةةابا ا،علةةالق رحرةةد  فةةطةحاالضةةران  ةةال  (49)

 ق ا ل ن ليس هو الرعيى الرةفةود هيةا1985ق 285ق ص1ق دار اليخاهسق بيروتق طمعجم لغة الفقهالاييبالق حاردق و  ارواس
يرا الرةفود هيا باعلد  اابال ياعلد برةاضةا  البيةه ب خالة  احةد   رةهةه  ةال حةدود رب،ةغ رعةين الةا  طةرف يالةث بريامةب  الاةزا  وا 

وذلةه ضةةرايا لو ةا  العرية  بالازارةه الةا  ذلةه الطةةرف ألةة  رةدة رعيية   ،ةى ان يةد   البيةةه  ؛ر،ةةى  ،ةى  ةااا العرية  الر خةو 
الواةتااا حالة   الرب،غ الرضرون  يد او  رطالب  ألة  مريان الضةران بغةض اليظةر  ةن رعارضة  الرةدين او روا ةاةه  ةال ذلةه

 :اخفةةي  ألطابةةات الضةةران وايوا ةةه ييظةةر شةة  العريةة  بالو ةةا  بالازارااةةه الةةا  الطةةرف اليالةةث او إألةلةةه بشةةروط الاعااةةد رعةةهبا 
 ا  314-291ق ص 2117ق 6اذردنق ط -ق دار اليخاهسق  رانالمعامالت المالية المعاصرة في الفق  اإلسالميشبيرق 

ق ال ويةتق ر ابة  الخةةحق لكفالة وتطبيقاتها المعاصرة: دراسوة فوي الفقو  اإلسوالمي مقارنوًا بالقوانونا ،الق  احردالمالوسق  ،ال  (51)
ارار رلر  الخةه االمةرال  ال دوراه اليايية   ةال ربية  اليةايال  ا135 -134 ق ص1987ق 2دار ا  افا ق ال ويت: الةاهرةق ط

 ا313صق ررل  ماباق المعاصرة في الفق  اإلسالمي المعامالت المالية ال ذله: شبيرق رحرد  يرانق  ييظرا 1416
 ا(54را  ) الررال  الواردة  ال اللارش المابا :ييظر (51)
 ا285ص ق ررل  ماباالمعامالت المالية المعاصرة ال ذله: شبيرق رحرد  يرانق  ييظر (52)
 ا111ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية عمى المصارف اإلسالميةيافرق  (53)
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 -1444السياسوووة النقديوووة فوووي اإلطوووار اإلسوووالمي )التجربوووة السوووودانية خوووالل الفتووورة ومةةةف الخ ةةةال  بةةةد ال ةةةري ق حمةةةينق ي (54)
بحث رةد  ل،رةاارر الةدولال الرابة ق اذزرة  ا اافةادي  العالرية  رةن ريظةور إمةةرالق  ،ية  الع،ةو  االدارية ق لارعة  (، 3114

 ا111ق ررل  ماباق صرفية عمى المصارف اإلسالميةالرقابة المصيافرق  ا9ق ص2111ديمربرق  16 -15ال ويتق 
 ا38را   ق هارش14: صييظر (55)
 ا521ق ررل  ماباق صتكييف الدور الرقابي لمبنوك المركزية لمتعامل مع المصارف اإلسالميةالرحامبق  افةر (56)
 ا112ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية عمى المصارف اإلسالميةيافرق  (57)
 ا113ق ررل  ماباق صبة المصرفية عمى المصارف اإلسالميةالرقايافرق  (58)
 ا521ق ررل  ماباق صتكييف الدور الرقابي لمبنوك المركزية لمتعامل مع المصارف اإلسالميةالرحامبق  افةر (59)
  113ق ررل  ماباق صالرقابة المصرفية عمى المصارف اإلسالميةيافرق  (61)
 /14ه الروا ةا 12/11/1412 موؤتمر  السوابع بجود  فوي المممكوة العربيوة السوعودية قرار مجمع الفق  اإلسوالمي فوي دورة (61)

 ا 5/1992
ق راارر اذ اديري  العربي  ل،ع،و  الرالي  والرفر ي  الألةارس عالقة المصارف اإلسالمية مع المصارف المركزيةشحادةق رومىق  (62)

لمبنووووك المركزيوووة  تكييوووف الووودور الرقوووابيرحامةةبق ال افةةةةر ا19ق ص2112يحةةو يظةةةا  رفةةةر ال إمةةةرال را ارةةة ق اذردنق 
ق ررلة  مةاباق اإلسوالمية الرقابة المصرفية عموى المصوارفيافرق  ا521ق ررل  ماباق صلمتعامل مع المصارف اإلسالمية

ق بحةث رةةد  لرةاارر لارعة  الشةارا ق  ،ية  الشةريع ق عالقوة المصورف المركوزي بالمصوارف اإلسوالميةشاويشق وليدق  ا115ص
 ا5ق ص2112

 ا115-114ررل  ماباق صالرقابة المصرفية عمى المصارف اإلسالمية، يافرق  (63)
ق 2اذردنق ط -ق دار الرمةيرةق  رةانأسس العمميوات المصورفية اإلسوالميةاخفي  هذ  البيوع: مرحانق حمين رحردق  ييظر (64)

 ا  277-243 ق ص2116
  ق2115المةعودي ق )دق ط(ق  -ق دار الريرةانق الريةاضالمعايير الشرعيةي ق هيه  الرحامب  والررالع  ل،راممات الرالي  االمةر (65)

 ا  231ص
 ا 238-213ررل  ماباق صأسس العمميات المصرفية، اخفي  هذ  البيوع: مرحانق  ييظر (66)
 ا 356ق ررل  ماباق صالمعايير الشرعيةهيه  الرحامب  والررالع  ل،راممات الرالي  االمةري ق  (67)
 ا 532ق ررل  ماباق صالمعايير الشرعيةلرحامب  والررالع  ل،راممات الرالي  االمةري ق هيه  ا (68)

 
 


