
 الهيئة الشرعية

 :الهيئة عريفت

 برالةلمم إلمرام لهر  ممرن واالقتصرا  اإلسرالمية الشررعةة علماء كبار من الجزائر-السالم لمصرف الشرعية الهيئة تتشكل

 وبممافقة اإل ارة مجلس من باقتراح تةيينه  عت  ،اإلسالمية والمةامالت والمصرفية والقانمنية االقتصا عة والنظ  الدعنية

 .للمصرف الةا عة الةامة الجمةية

 شررعية مرد  بمراقبرة تقرمم كمنهرا للمصررف الةامرة اإل ارة عرن مسرتقلة الجزائرر-السرالم لمصررف الشررعية الهيئة إن

 مرن إليهرا رفةر  عرت  مرا لكرل الشررعية األحكرام إصردار عرن المحيدة المسؤولة وهي ،المصرف بها عقمم التي المةامالت

 والفررو  اإل ارة أعمرا  كافرة على الرقابةب والقيام ،متةاملي  مع المصرف عبرمها التي بالةقم  متةلقة ومماضيع قضاعا

 .للمصرف األرباح تجنيب إمكانية مع اإلسالمية الشرعةة ألحكام ممافقتها من للتأكد

  ورعرة تقرارعر برفرع عقرمم الري  "الحسرني القاسرمي هشرام محمرد" السيد للمصرف الشرعي المراقب ذلك في وعساعدها

 .المصرف نشاط عن للهيئة

 

 أعضاء الهيئة

 

 

 ”حسان حامد حسين“ الدكتور فضيلة

 الجزائر-السالم لمصرف الشرعية والرقابة الفتوى هيئة رئيس

 

 الفتوى هيئة رئيس منصب ويشغل واالقتصاد اإلسالمي الفقه في العلماء كبار من " حسان حامد حسين "الدكتور يعتبر

 ،2008 سنة المصرف افتتاح منذ الجزائر-السالم لمصرف الشرعية والرقابة

 الودكتورا  وشوهادة ،نيويوور  جامعة من المقارن القانون في (LLM) الحقوق في الماجستير شهادة على حاصل وهو

 ،القاهرة في األزهر جامعة من الفقه وأصول الشريعة في

 .الرائدة العالمية اإلسالمية المالية المؤسسات من عدد في الشرعية والرقابة الفتوى هيئات حسين .د ويترأس



،، 50 مون أكثور امتوداد وعلوى المسوتمرة المهنيوة مسيرته خالل عمل كما  المركزيوة البنوو  مون للعديود كمستشوار عاموا

 .اإلسالمية المالية المؤسسات من العديد تأسيس على وأشرف

،  هوو و العوالم أنحواء شوتى فوي إسوالمية كليوات و جامعات حسين الدكتور أسس كما  و المحاسوبة هيئوة فوي عضوو حاليوا

 و ، (IFSB) ماليزيوا فوي اإلسوالمية الماليوة الخودمات مجلوس و (AAOIFI) اإلسوالمية الماليوة للمؤسسات المراجعة

 فوي اإلسالمي العالم لرابطة التابع اإلسالمي الفقه مجمع و ، اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابعة للفقه الدولية األكاديمية

 ، السعودية العربية المملكة

 .األمريكيين المسلمين القانونيين الفقهاء جمعية رئيس منصب يشغل كما

،  21 حسين الدكتور وألف  الروسوية اللغوة إلوى الكوريم القورنن ترجموة علوى وأشورف مقوال 400 مون أكثور ونشور كتابا

 .مختلفة لغات إلى إسالمي كتاب 200 ترجمة إلى إضافة

 

 

 

 "زغيبة بن الدين عز" الدكتور فضيلة

 الجزائر-السالم لمصرف الشرعية والرقابة الفتوى هيئة رئيس نائب

 جامعوة مون م 1988 سونة الفقوه أصوول في) األستاذية (الليسانس شهادة على " زغيبة بن الدين عز "الدكتور تحصل

 الشوريعة مقاصود فوي الدولوة دكتوورا  شوهادة على تحصل كما ،الجزائر- قسنطينة- اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير

 .تونس- الزيتونة جامعة من م 1998 سنة

 

 تصنيفه تم كما ،...الهند ،ليبيا ،اإلمارات في جامعات عدة في بالتدريس المهنية مسيرته خالل الدين عز الدكتور وقام

 .اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابعة العلمية اللجنة قبل من اإلنساني اإلسالمي الدولي القانون خبراء ضمن

 مون العديود فوي وشوار  والمقواالت األبحوا  مون العديود أنجوز كموا الكتوب مون قيموة مجموعوة الودين عوز الودكتور ألف

 .اإلذاعيةو التلفازية والبرامج الفقهية والندوات المؤتمرات

 الماجود جمعوة بمركوز واإلعوالم والنشور الدراسوات قسوم رئاسوة علوى 1998 منذ زغيبة بن الدين عز الدكتور يشرف

 .دبي في والترا  للثقافة



 

 "زعير محمد الحكيم عبد محمد" الدكتور فضيلة

 الجزائر-السالم لمصرف الشرعية والرقابة الفتوى هيئة سر وأمين عضو

 االقتصواد فوي الودكتورا  و اإلسوالمية الشوريعة فوي الماجسوتير درجوة علوى حاصل "زعير الحكيم عبد محمد" الدكتور

 هوو و ،2008 منوذ الجزائور- السوالم لمصورف الشورعية الرقابوة و الفتووى هيئوة سور أموين منصب ويشغل اإلسالمي

 مجلوس دول فوي العاملة اإلسالمية البنو  و المالية المؤسسات من بالعديد الشرعية الرقابة و الفتوى هيئات في عضو

 .الخليجي التعاون

 الجامعوات كبورى فوي يحاضور كموا ،اإلسوالمي بالتمويول الخاصوة والبحوو  األوراق مون العديود زعير الدكتور ونشر

 .اإلماراتية

 

 

 ”فداد الصادق العياشي“ الدكتور فضيلة

 الجزائر-السالم لمصرف الشرعية والرقابة الفتوى هيئة عضو

 الدكتورا  على حصل كما 1987 سنة اإلسالمي االقتصاد في الماجستير على الصادق فداد" العياشي" الدكتور حصل

 .المعاصرة المالية المعامالت مجال في وأبحا  كتب عدة ولديه ،1993 سنة

 اللجنة وعضو بجدة للتنمية اإلسالمي بالبن  والتدريب للبحو  اإلسالمي بالمعهد الباحثين كبير العياشي الدكتور ويعد

 .(AAIOFI) اإلسالمية المالية للمؤسسات والمحاسبة المراجعة بهيئة الشرعية

 الماليوة والمؤسسوات للبنوو  العوام للمجلوس التابعوة والرقابوة للتصونيف الشورعية للهيئوة التنفيذيوة اللجنوة رئويس أنه كما

 .بجدة الدولي اإلسالمي الفقه لمجمع معتمد وخبير اإلسالمية

 



 

 " لشهب لخضر بكر أبو" الدكتور فضيلة

 الجزائر-السالم لمصرف الشرعية والرقابة الفتوى هيئة عضو

 مخبر ومدير بالجزائر سوف وادي بجامعة اإلسالمي الفقه أصول في دكتور هو "لشهب لخضر بكر أبو" البروفيسور

 .اإلسالمية العلوم لمعهد العلمي المجلس رئيس أيضا وهو بالجامعة والقضائية الفقهية الدراسات

 اليسور قاعودة تأصويل " و " اإلسالمي التشريع في الرأي منزلة" منها الكتب من العديد "لشهب بكر أبو" الدكتور ألف

 الوصوول تيسوير "و  " التفريوع أثناء التخريج و ، التشريع في األهمية : الفقهية القواعد " و  " االسالمية الشريعة في

 . المحكمة المجالت من العديد في التحكيم و للقراءة العلمية الهيئة في عضو أنه كما ، " األصول علم معاني إلى

 

 

 

 

 


