




مجلة دولية محكمة في االقتصاد والتمويل اإلسالمي

Ω2013 ƒjÉe ` `g1435 IôNC’G iOÉªL ∫hC’G Oó©dG

بيت املشورة لالستشارات املالية
الدوحة - قطر ص.ب: 23471

www.b-mashura.com

Bait Al-Mashura Finance Consultations
Doha-Qatar P.O. Box 23471

www.b-mashura.com

اجلهة املصدرة
Published by:





5

العدد )11( ـ أكتوبر 2019 م ـ  دولة قطر

عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. ٭
املتسمة  ٭ العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  ٭ الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  ٭ سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

 info@mashurajournal.comhttp://www.mashurajournal.com
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:
نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية، ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة 

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. ٭
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  ٭

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  ٭ االستثامر يف 

املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. ٭
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. ٭



قواعد النشر
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: شروط النشر العامة
ً

أوال
1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلنجليزية، سواء أكانت بحوًثا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروضًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنرّش يف جملة أخرى،  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش .

4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل  الباحث باألمانة  5ـ يف حال ثبوت إخالل 
املجالت املتعاونة.

6 - تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

: شروط النشر الخاصة
ً
ثانيا

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علميًا وفكريًا .

ب- الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج- معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د- مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل :

أ- سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .

ج- الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
العريب  امللخصان:  ذلك  يف  العادي )A4( بام  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  ال  أن  3ـ 

واالنجليزي، وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :

أ- البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12(، ونوع اخلط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10( ونوع اخلط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهام )300( كلمة  أن ال  العربية واالنجليزية؛ عىل  باللغتني:  البحث بملخصني  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني: توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .

6ـ ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 
عىل النحو اآليت :

السابقة )إن  البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  املقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .

ج- احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د- اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ- ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف،االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

ب- ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه،اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج- إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و- الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل :

ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم 
ترقياًم متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .

ـ تدرج اجلداول يف املتن وترقم ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها، أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
اجلدول .

 Roman( ز- يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية
.)Script

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل . ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النرش  بأّي وسيلة من وسائل  النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه  فإّن كافة حقوق  للنرش،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو اإللكرتونية، إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
من  عدًدا  ضم  والذي  املشورة«  بيت  »جملة  من  عرش  احلادي  العدد  لكم  نقدم  أن  لنا  فيطيب 
البحوث العلمية املتميزة يف موضوعاهتا ضمن ختصص االقتصاد والتمويل اإلسالمي؛ حيث 
تناولت دراسًة وتقيياًم إلمكانية حتّول املصارف التقليدية إىل إسالمية وإنشاء النوافذ اإلسالمية، 
تطرق  كام  املقاصدية،  الرؤية  وفق  الرقمية  اإلسالمية  املصارف  حول  نوعًيا  بحًثا  تضمنت  كام 
أحدها إىل استخدام التكنولوجيا والربامج املتطورة وأثرمها يف التغلب عىل املعوقات التي تواجه 
املصارف اإلسالمية، وسعى آخر إىل بيان احلقوق املتداولة وغري املتداولة من املنظور اإلسالمي، 

باإلضافة إىل دراسة لتفصيل دور الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات والنشاطات االقتصادية.
خدمة  يف  مسريهتا  واستمرار  رقعتها  واتساع  املجلة  انتشار  سبل  تيسريه  عىل  تعاىل  اهلل  ونحمد 
العلم الرشعي يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وعىل ما حتظى به املجلة من ثقة الباحثني 
من  طيبة  نخبة  من  به  رشفت  وما  واألكاديمية،  العلمية  املؤسسات  لدى  وقبوهلا  واملهتمني 
اخلرباء واألساتذة واملختصني يف اهليئة االستشارية وهيئة التحرير، وإرصار إدارهتا عىل مواصلة 
النجاحات وبذل اجلهد لتنفيذ رؤيتها وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية ورفع جودة وتصنيف 

البحث العلمي املتخصص يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
القطاعات االقتصادية  العلوم وتطور  الركيزة األساس يف هنوض  العلمي هو  البحث  فال زال 
الباحثني  إسهامات  عرب  وذلك  االقتصادية،  التنمية  حتقيق  سبيل  يف  الكبري  والداعم  واملالية، 
تكنولوجيا  ثورة  ظل  يف  املشورة  بيت  جملة  عمدت  لذا  العلمي،  نتاجهم  وعرض  واملختصني 
الباحثني  ودعوة  العلمي  البحث  جمال  يف  الكبري  االهتامم  إىل  التطور  عجلة  ورسعة  املعلومات 
واملختصني إىل النظر يف املستجدات والتطورات املستقبلية إضافة إىل القضايا الواقعية لغرض 

تكوين رؤية علمية ورسم خطة منهجية متخصصة للواقع واملستقبل. 
وتؤكد املجلة للسادة الباحثني واملهتمني استمرارها بمبدأ التطوير واملراجعة الدائمة، لالرتقاء 
بمستوى وجودة املنتجات البحثية من الناحية العلمية والفنية، لتحقيق رؤيتها بأن تكون املجلة 
العلمي  الدولية للنرش  املعايري  املالية اإلسالمية، وحتقيق أعىل  الصناعة  الرائدة يف جمال  العلمية 

الرصني واستيفاء متطلبات النرش العاملي لدى أشهر وأهم قواعد البيانات العاملية املرموقة.

نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد

ير المجلة هيئة تحر



الدراسات والبحوث
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إنشاء النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية في فلسطين

»الفرص والتحديات«

سهى مفيد أبو حفيظة

د. أحمد سفيان تشي عبد الله

جامعة ماليا - ماليزيا

م البحث للنشر في 11/ 2019/3م، واعتمد للنشر في 4/22 /2019م(
ّ
)سل

الملخص

البنوك  يف  اإلسالمية  للمعامالت  نوافذ  إنشاء  اقرتاح  إىل  البحث  هذا  هيدف 
التقليدية يف فلسطني، وذلك لعدم كفاية البنوك اإلسالمية من جهة، وللتخلص 
الوصفي  املنهج  اتباع  تم  وقد  أخرى،  جهة  من  املحرمة  املرصفية  املعامالت  من 
التحديات  ومناقشة  التقليدية  البنوك  يف  اإلسالمية  النوافذ  مفهوم  عىل  للتعرف 
إىل  البحث  هذا  وخلص  نجاحها.  عوامل  إىل  والتعرف  إنشاءها  تواجه  التي 
جديًا  التقليدية  البنوك  تفكري  يف  يسهم  قد  فلسطني  يف  إسالمية  نوافذ  إنشاء  أن 
بالتحّول بشكل تدرجيي أو كامل إىل بنوك إسالمية مستقباًل؛ إذ تعد النوافذ خطوة 
يف طريق التحّول املرصيف. يويص البحث برضورة زيادة الوعي والتثقيف املرصيف 
الفلسطيني وترسيخ فكرة املرصفية اإلسالمية بشكل أفضل،  أفراد املجتمع  بني 
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وسن قوانني تراعي خصوصية التمويل اإلسالمي فيها. 

الكلمات المفتاحية: النوافذ اإلسالمية، البنوك التقليدية، فلسطني.
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Creation of Islamic windows within
conventional banks in Palestine

Suha Mufid Abu Hafiza

Dr. Ahmad Sufyan Che Abdullah
University of Malaya - Malaysia

Abstract
This research seeks to propose a model for establishing Islamic windows 
for Islamic transactions in the Palestinian banks in Palestine due to the lack 
of Islamic banks on one hand and to eliminate Haram (forbidden) banking 
transactions on the other hand. The researcher used the descriptive method 
to identify the concept of Islamic windows in traditional banks, discuss the 
challenges and difficulties facing creating such windows and to specify 
success factors. This research concludes that setting up Islamic windows in 
traditional banks enhances Islamic banking due to the long experience of 
these banks. Also such a step is needed towards banking transition as it could 
contribute to thinking seriously on the part of banks to gradually or fully to 
Islamic banks in the future. The researcher recommends raising awareness of 
Islamic banking and consolidating it among individuals, and enacting laws 
that take into consideration the particularity of Islamic finance. 

Keywords: Islamic windows, traditional banks, Palestine.
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مقدمة:

املتوافقة  املرصفية  املعامالت  يف  كبريًا  نموًا  العاملية  املرصفية  األسواق  شهدت 
املرصفية  بالصناعة  مؤخرًا  االهتامم  ازداد  وقد  اإلسالمية؛  الرشيعة  منهج  مع 
اإلسالمية يف ظل األزمات املالية العاملية، وقد نجحت البنوك اإلسالمية إىل حد 
فتح  عىل  اإلقبال  زيادة  إىل  أدى  الذي  األمر  األزمات؛  تلك  من  النجاة  يف  كبري 
بنوك إسالمية جديدة أو حتول بعض البنوك التقليدية للعمل وفق أحكام الرشع 
البنوك  أنشأت  وقد  هلا؛  تابعة  نوافذ  إنشاء  أو  فروع  فتح  طريق  عن  اإلسالمي، 
والتي  اجلزئي  للتحول  مدخاًل  باعتبارها  اإلسالمية  للمعامالت  نوافذ  التقليدية 

تعد خطوة يف طريق التحّول املرصيف. 

املرصيف  للعمل  التقليدية  البنوك  ملامرسة  متهيدية  خطوة  اإلسالمية  النوافذ  تعد 
وبشكل  اإلسالمية،  املالية  الصناعة  يف  جيد  بشكل  أسهمت  فقد  اإلسالمي، 
النظام  إىل  كامل  بشكل  التحّول  بعد  تقرر  مل  التي  التقليدية  البنوك  مع  يتناسب 
املرصيف اإلسالمي، وترغب باملحافظة عىل العمالء احلاليني، وجذب املزيد من 

العمالء اجلدد والذين يتورعون عن العمل بالنشاط املرصيف التقليدي.

البحث  أسئلة  إىل  والتطرق  واألمهية،  اإلشكالية  طرح  سيتم  البحث  هذا  ويف 
حمددات  إىل  باإلضافة  املتبعة  واملنهجية  السابقة،  الدراسات  وكذلك  وأهدافه، 
البحث، وستتم مناقشة املباحث اآلتية، وهي: مفهوم النوافذ اإلسالمية وحكمها 
يف املبحث األول، والفرص والتحديات التي تواجه إنشاء النوافذ اإلسالمية يف 
املبحث  يف  فلسطني  يف  إسالمية  نوافذ  إلنشاء  املقرتح  والنموذج  الثاين،  املبحث 

الثالث.

إشكالية البحث:

تتمثل مشكلة البحث يف عدم كفاية البنوك اإلسالمية يف فلسطني؛ فعددها قليل 
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من  وللتخلص  األخرى،  العاملة  واألجنبية  الوطنية  التقليدية  بالبنوك  مقارنة 
املعامالت املرصفية املحرمة والتي تتعامل هبا البنوك التقليدية، إذ تستحوذ البنوك 
اإلسالمية عىل نسبة 12 % فقط من إمجايل القطاع املرصيف الفلسطيني، ولكن معدل 

النمو فيها يصل إىل 20 % والذي يعترب مؤرشًا جيدًا يف مقابل 9 % للتقليدية)1(.

يف  اإلسالمية  املرصفية  التوعية  بنرش  اإلسهام  إىل  هتدف  البحث  هذا  فكرة  إن 
مسلم- جمتمع  أنه  -خاصة  الفلسطيني  املجتمع  أنظار  لفت  وكذلك  فلسطني، 
عىل  هذا  التقليدية؛  البنوك  من  املحرم  التمويل  وترك  اإلسالمية  للمعامالت 
مستوى األفراد، أما فيام يتعلق بالبنوك التقليدية فهو تشجيع هلا للتعرف بشكل 
أفضل عىل مزايا املرصفية اإلسالمية وذلك أن البنوك اإلسالمية املتعاملة هبا حتظى 
بميزة تنافسية مع البنوك التقليدية؛ بسبب فلسفتها القائمة عىل عدم التعامل بالربا 
اإلسالمية  باملرصفية  للعمل  للتحول  التقليدية  للبنوك  وتشجيعًا  وإعطاًء،  أخذًا 

بشكل كامل يف املستقبل. 

أهمية البحث:

الناس للتعامل مع بنوك ذات توجه إسالمي  تكمن أمهية هذا البحث يف حاجة 
يف  اإلسالمية  البنوك  أعداد  أن  سيام  ال  لدهيم،  الطمأنينة  إحداث  زيادة  هبدف 
فلسطني ال تتجاوز الثالثة، انطالقًا من ذلك كان ال بد من زيادة عدد البنوك التي 
تقوم بتطبيق الرشيعة اإلسالمية يف تعامالهتا، وذلك بغرض التحّول بشكل جزئي 
أو ربام بشكل كيل يف املستقبل؛ ملا حققته البنوك اإلسالمية من نجاح وميزة تنافسية 
مع البنوك التقليدية، باإلضافة إىل أن الواجب عىل أفراد املجتمع الفلسطيني كونه 

جمتمعًا مسلاًم ترك املعامالت املحرمة واالبتعاد عن أي تعامل هبا. 

 ،31/1/https://www.alaraby.co.uk/economy/2017 ،1( الرجوب، حممد، الرجوب، حممد، قفزات بنمو املصارف اإلسالمية يف فلسطني، العريب اجلديد(
2017م.
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أسئلة البحث:

هيدف هذا البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما املقصود بالنوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية وحكمها؟ . 1
ما عوامل نجاح إنشاء النوافذ اإلسالمية يف فلسطني؟. 2
ما إمكانية وجود حتديات قد تواجه إنشاء نوافذ إسالمية يف فلسطني؟. 3
ما هو النموذج املقرتح إلنشاء نوافذ إسالمية يف فلسطني؟. 4

أهداف البحث:

تتضح أهداف هذا البحث يف النقاط اآلتية:
التعرف إىل مفهوم النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية.. 1
التعرف إىل عوامل نجاح إنشاء النوافذ اإلسالمية يف فلسطني.. 2
مناقشة التحديات التي قد تواجه إنشاء النوافذ اإلسالمية يف فلسطني. . 3
اقرتاح نموذج إلنشاء نوافذ إسالمية يف فلسطني.. 4

الدراسات السابقة:

يق، 2017م()2( 1. ) محير

تناول الباحث يف هذه الدراسة موضوع التحّول املرصيف عن طريق النوافذ والفروع 
الصريفة اإلسالمية، وقد ذكر  اجلزائر يف  باحلديث عن جتربة  وانفرد  اإلسالمية، 
الباحث عيوب النظام املرصيف التقليدي وعدم قدرته عىل إقناع عمالء الصريفة 
هيئات  وجود  مع  مستقلة  إداراٍت  باعتبارها  للنوافذ  جلأت  ولذلك  اإلسالمية؛ 
رقابة رشعية حتى جتيز منتجاهتا؛ وبذلك استطاعت كسب ثقتهم وازداد أعداد 

)2( حمرييق، عدنان، التحّول نحو الصريفة اإلسالمية مع اإلشارة للحالة اجلزائر، جملة الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الشهيد محة خلرض، الوادي، 
اجلزائر، العدد )10(، اجلزء )2(، 2017م.
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مازالت حمل شك؛  البنوك اإلسالمية، ولكنها  أعدادها  النوافذ وقاربت يف  هذه 
الرقابة الرشعية باإلضافة  ابتكارها، مع ضعف  فاملنتجات حمل اخلالف هي من 
للمؤسسات  بد  أنه ال  الباحث  يرى  لذلك  األموال،  الفصل يف  بعدم  الشك  إىل 
املالية التقليدية أن حتسن من أوضاعها يف التعامل بالصريفة اإلسالمية وأن تعالج 
اإلسالمية  النوافذ  موضوع  ختصيص  هو  عنها  البحث  هذا  يميز  وما  أخطاءها، 

بالدراسة واقرتاح الباحثني إجراءات إلنشائها يف البنوك التقليدية يف فلسطني.

2. )باهي، 2018 م()3(

ناقشت الباحثة يف هذه الدراسة واقع ممارسة البنوك التجارية للنشاطات املرصفية 
اإلسالمية عن طريق النوافذ اإلسالمية وذلك بدراسة جتارب دولية رائدة يف هذا 
املجال وخلصت الباحثة إىل أن عمل البنوك التجارية بالفروع والنوافذ اإلسالمية 
قد أثبت نجاحه؛ وبالتايل فهو يعترب خطوة مشجعة نحو التحّول إىل بنك إسالمي 
بالنشاطات  تتعامل  والتي  التجارية  البنوك  أعداد  ازدادت  وقد  كامل،  بشكل 
املرصفية اإلسالمية، وقد يؤدي نجاح فكرة فتح نوافذ يف دولة ما إىل تبني بنوك 
أخرى هلذه التجربة، ويعترب أسلوب التدرج من أنجح األساليب املتبعة يف التحّول 
املرصيف، ولكن ما يميز هذا البحث عنها مناقشة التحديات واإلشكاليات التي 
تقف يف طريق إنشاء نوافذ إسالمية وعوامل نجاحها واقرتاح إجراءات إلنشاء 

نوافذ إسالمية يف البنوك التقليدية يف فلسطني.

)4()Azmi, 2018( .3

املنتجات  النوافذ اإلسالمية وقدرهتا عىل تطوير  الباحثة يف دراستها عن  حتدثت 
وهناك  بالتطوير،  التزام  وعدم  اإلرشاف  يف  ضعفًا  هناك  أن  إال  الرشعية،  املالية 

)3( باهي، سندس ريان، دراسة واقع فتح نوافذ إسالمية يف البنوك التجارية –دراسة جتارب دولية رائدة )اإلمارات، ماليزيا، بريطانيا، نيجرييا واجلزائر( 
–، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة أم البواقي، اجلزائر، 2018م.

(4) Azmi, Sofiza, 2018, “Development Of Islamic Windows Of Conventional Banks: Global Trends”, Islamic fainans news, https://

islamicmarkets.com/publications/development-of-islamic-windows-of-conventional-banks.
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البنوك اإلسالمية هي  الصناديق اإلسالمية، ولكن  الفصل بني  خماوف من عدم 
التي حتولت من  البنوك اإلسالمية  اكتسبت  فقد  منها، ومع ذلك  منطقية  األكثر 
التقليدية التكنولوجيا والتطور يف اهليكليات والعمليات، ويمكن السامح للبنوك 
لدهيا خطة  أثبتت جديتها، وكان  بالنوافذ اإلسالمية يف حال  بالتعامل  التقليدية 
واضحة للتحول. وختلص هذه الدراسة إىل أن النوافذ اإلسالمية كان هلا دور مهم 
التقليدية اعتامده مع  البنوك  يف تطوير العمل املرصيف اإلسالمي، لذا وجب عىل 
وجود خطة للتحول الكامل إىل نظام إسالمي، وما يميز هذا البحث عنها اقرتاح 

إجراءات إلنشاء نوافذ إسالمية يف البنوك التقليدية يف فلسطني.

منهجية البحث:

اتبع البحث مناهج عدة متثلت: باملنهج االستقرائي جلمع مادة البحث من مفاهيم 
اإلسالمية  النوافذ  إنشاء  كيفية  لبيان  الوصفي  واملنهج  وقوانني،  وآراء  وأدلة 
املعوقات  وماهي  اإلسالمية  النوافذ  إىل  بالتعرف  وذلك  التقليدية؛  البنوك  يف 
عوامل  إىل  باإلضافة  تنفيذها  طريق  يف  تقف  أن  املمكن  من  التي  والتحديات 

نجاحها، واإلجراءات املقرتحة إلنشائها يف فلسطني.

حدود البحث:

بنوك  عىل  تنفيذها  وإمكانية  اإلسالمية  النوافذ  حول  يتمحور  البحث  هذا  إن 
غريه  دون  عن  املوضوع  هذا  بتخصيص  الباحثان  قام  وقد  فلسطني،  يف  تقليدية 
الباحثني  من  ورغبة  العدد،  قليلة  فلسطني  يف  اإلسالمية  البنوك  كون  بالدراسة 
بفتح آفاق جديدة للمرصفية اإلسالمية عن طريق البنوك التقليدية، فإنشاء البنوك 
التقليدية لنوافذ إسالمية قد يمكنها من التحّول تدرجييًا إىل بنوك إسالمية بشكل 

كامل يف املستقبل.

حمددات  من  تقليدية  بنوك  داخل  إسالمية  نوافذ  إنشاء  موضوع  حداثة  ويعترب 
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الدراسة يف فلسطني حيث مل يتوصل الباحثون إىل دراسات حملية متخصصة هبذا 
املجال عىل  فلسطينية يف هذا  تقليدية  لبنوك  املوضوع، وكذلك ال توجد جتارب 
حسب علم الباحثني، ومن اجلدير بالذكر أنه مل يسبق لبنوك تقليدية يف فلسطني أن 
حتولت بشكل كامل أو بشكل جزئي، فهي إما تقليدية أو إسالمية بشكل كامل. 

المبحث األول: مفهوم النوافذ اإلسالمية وحكمها 

المطلب األول: مفهوم النوافذ اإلسالمية

سوف نتطرق يف البداية إىل تعريف النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية؛ وذلك 
بغرض التعرف بشكل أفضل عىل هذا املفهوم وماذا يقصد منه.

يف النافذة لغة : تعر
ً
أوال

»نفذ: النفاذ: اجلواز، ويف املحكم: جواز اليشء واخللوص منه. تقول: نفذت أي 
ُجزت، وقد َنَفَذ َينُْفُذ َنَفاَذًا وُنُفوذًا«)5(. 

ً
يف النوافذ اإلسالمية اصطالحا : تعر

ً
ثانيا

بأهنا:  اإلسالمية*  النوافذ   )7()ifsb( اإلسالمية)6(  املالية  اخلدمات  جملس  عّرف 
جزء من مؤسسة مالية تقليدية تقوم باالستثامر والتمويل بشكل يتوافق مع منهج 
ال  ولكنها  املؤسسة  يف  فرعًا  أو  متخصصة  وحدة  تكون  وقد  اإلسالمي،  الرشع 

تتمتع باستقاللية من الناحية القانونية)8(.
)5( ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، بريوت، دار صادر، ط1، د.ت، جملد 3، ص 514.

املالية  اخلدمات  بصناعة  يتعلق  فيام  وقائية،  احرتازية  ومعايري  إرشادية  مبادئ  يصدر  دولية  هيئة  عن  عبارة  هو  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  جملس   )6(
اإلسالمية؛ والتي تضم أسواق رأس املال، والقطاعات املرصفية والتأمني التكافيل اإلسالمي، وخيتص بصياغة معايري هتدف إىل تطوير هذه الصناعة 

.www.ifsb.org .وتعمل عىل استقرارها
(7) Islamic Financial Services Board.

(8) IFSB, CORE PRINCIPLES FOR ISLAMIC FAINANCE REGULATION (BANKING SEGMENT) (CPIFR), 2015, P61.
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وقد تم تعريفها بأهنا: ختصيص حيز أو جزء داخل البنك التقليدي يقدم منتجات 
البنك  نشاطات  إىل  باإلضافة  اإلسالمي،  الرشع  منهج  مع  تتوافق  وخدمات 

التقليدية)9(.
تابعة  النوافذ اإلسالمية عىل أهنا: أقسام متخصصة غري مستقلة  ويمكن تعريف 
الرشع  منهج  مع  تتوافق  وخدمات  منتجات  بتقديم  تعنى  التقليدية،  للبنوك 

اإلسالمي.
فيام  وذلك  بذاهتا،  قائمة  أو  كاملة  نوافذ  تعترب  أهنا  اإلسالمية  النوافذ  يف  األصل 
يتعلق بالوساطة املالية؛ وتقوم تلك النوافذ باستثامر أموال املوجودات يف املؤسسة 
بني موجوداهتا  الفصل  اإلسالمية، مع رضورة  الرشيعة  أحكام  مع  يتفق  بشكل 

وأموال املؤسسة التقليدية األم)10(.
عىل  تعمل  وحدات  طريق  عن  أو  فروع  طريق  عن  العمليات  تلك  إجراء  يتم 
توفري تسهيالت للحسابات اجلارية يف هذه املؤسسات املالية، وتتفق مع النوافذ 
فيام  اإلسالمي  الرشع  منهج  تطبيق  يتم  إذ  املخاطر؛  بإدارة  يتعلق  فيام  اإلسالمية 
يتعلق بموجودات املؤسسة، وكذلك فيام يتعلق بحساب وزن املخاطر يف مقابل 
املوجودات بشكل دقيق، بغرض حساب كفاية رأس املال، وتتعارض مع النوافذ 
رشعية  لرقابة  اإلسالمية  النوافذ  ختضع  أن  بد  ال  بالرقابة،  يتعلق  فيام  اإلسالمية 

بشكل حمكم ودقيق)11(. 

السعودية،  البنوك  بعض  جتربة  عن  تطبيقية  دراسة  اإلسالمية  للمرصفية  التقليدية  البنوك  حتول  ظاهرة  تقييم  حممد،  إبراهيم  مصطفى  مصطفى،   )9(
رسالة ماجستري، جامعة األزهر، القاهرة، 2006م، ص102. الرشيف، فهد، الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية: دراسة يف ضوء االقتصاد 
اإلسالمي، ورقة عمل منشورة مقدمة إىل: املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، مكة املكرمة- السعودية، 2005م، ص21. املرطان، سعيد سعد، 
تقويم املؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي: النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية، املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي - جامعة أم القرى، 

مكة املكرمة- السعودية، 2005م، ص13.
املشاركة  أو  املرابحة  أو  بالتمليك  املنتهية  اإلجارة  مثل  املالية  املؤسسات  هبا  تقوم  التي  النشاطات  عىل  النوافذ  مصطلح  تطلق  الدول  بعض  هناك   *
املتناقصة؛ والتي تعمل عىل استثامر األموال يف املوجودات بشكل يتفق مع منهج الرشع اإلسالمي، ولكن يتم جتميع األموال يف هذه املؤسسات املالية 
بشكل ينايف منهج الرشع اإلسالمي، واهلدف من ذلك حتقيق أهداف استثامرية تتوافق مع الرشع اإلسالمي شكليًا، ولكن هذا ما يطلق عليه »نوافذ 

جانب املوجودات فقط«، والذي خيتلف عن النوافذ اإلسالمية املقصودة يف دراستنا.
(10) IFSB, CORE PRINCIPLES FOR ISLAMIC FAINANCE REGULATION (BANKING SEGMENT) (CPIFR), P61.

(11) IFSB, P61.
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المطلب الثاني: الحكم الشرعي للنوافذ اإلسالمية

عادة ما يكون يف األمور املستحدثة والتي مل يرد هبا نص رشعي خيتص هبا جدل 
كبري، وال سيام موضوع إنشاء نوافذ إسالمية تابعة لبنوك تقليدية، والتي ترغب 
الفقه واالختصاص يف ذلك  أهل  وينقسم  بالنشاط املرصيف اإلسالمي،  بالعمل 
حجته  ولديه  يعارضها  من  وهناك  حجته  ولديه  يؤيدها  من  فهناك  أقسام:  إىل 
أيضًا، وهناك من يرى أهنا استثناء يف حاالت معينة، وسنتطرق إىل بيان حجة كل 

منهم)12(:

: المؤيدون إلنشاء النوافذ اإلسالمية 
ً
أوال

يرى من يؤيد إنشاء نوافذ إسالمية تابعة للبنوك التقليدية أنه جيوز التعامل هبا يف 
حال كوهنا منضبطة رشعًا، وهناك آراء كثرية يف هذا املجال واحتجوا بام يأيت)13(:

أي جمتمع مسلم، يف حال . 1 إليه  يطمح  الربا هو هدف  من  التخلص  يعترب 
إحدى  يعترب  إسالمية  نوافذ  فتح  وبالتايل  رشعه،  تعاليم  بتطبيق  رغب 

الطرق املستخدمة يف البنوك التقليدية لتخليص املجتمع من الربا املحّرم.
االستفادة قدر اإلمكان من البنوك التقليدية بحكم خربهتا الطويلة يف املجال . 2

املرصيف، بام يدعم القطاع املرصيف اإلسالمي وبالتايل تطويره وحتسني أدائه 
بشكل أفضل.

البنوك . 3 إدارات  لدى  ودافعًا  جيدًا  حافزًا  يعترب  اإلسالمية  النوافذ  نجاح 
البنوك  هذه  أسلمة  وبالتايل  بعد،  فيام  كامل  بشكل  للتحّول  التقليدية 

)12( املرطان، سعيد سعد، تقويم املؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي.. النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية، املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد 
اإلسالمي - جامعة أم القرى، السعودية: مكة املكرمة، 2005م، ص8.

الثالث لالقتصاد  العاملي  املؤمتر  إىل:  االقتصاد اإلسالمي، بحث مقدم  الربوية: دراسة يف ضوء  للمصارف  التابعة  الفروع اإلسالمية  الرشيف،   )13(
اإلسالمي- جامعة أم القرى، مكة املكرمة- السعودية، 2005م، ص21. املرطان، سعيد سعد، تقويم املؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي: النوافذ 
اإلسالمية للمصارف التقليدية، ص8. مصطفى، مصطفى إبراهيم حممد، تقييم ظاهرة حتول البنوك التقليدية للمرصفية اإلسالمية دراسة تطبيقية عن 
املرصفية  بني  التعايش  آفاق  2006م، ص110. قطب، مصطفى سانو، يف  القاهرة،  األزهر،  ماجستري، جامعة  السعودية، رسالة  البنوك  بعض  جتربة 
التقليدية واملرصفية اإلسالمية: جتربة ماليزيا نموذجًا، بحث مقدم إىل: املؤمتر السنوي الرابع عرش حول املؤسسات املالية اإلسالمية معامل الواقع وآفاق 

املستقبل، خالل الفرتة من -15 17 أيار )ماي(، جامعة الشارقة- االمارات العربية املتحدة، 2005م، ص1560.



164

العدد )11( ـ أكتوبر 2019 م ـ  دولة قطر

املرصيف  العمل  بجدوى  القرار  أصحاب  لقناعة  يعود  وذلك  التقليدية، 
النوافذ  نجاح  يكون  وربام  كامل،  إسالمي  بنك  إىل  وحتويله  اإلسالمي 
اإلسالمية سببًا يف زيادة الطلب واإلقبال عىل التعامل باخلدمات واملنتجات 

اإلسالمية وتقليص الطلب عىل التقليدية. 
من . 4 التحّول  طريق  يف  خطوة  التقليدية  البنوك  يف  اإلسالمية  النوافذ  تعترب 

مناسبًا  الوقت  يكون  حينام  اإلسالمي،  املرصيف  النظام  إىل  الربوي  النظام 
الرشع  منهج  عىل  التقليدي  البنك  حتول  يف  التدرج  هذا  ويقاس  لذلك، 

اإلسالمي يف تدرجه يف حتريم الربا.
تعاين بعض الدول من صعوبات يف فتح بنوك إسالمية وترخيصها وبالتايل . 5

أن  املمكن  من  التي  والبديلة  اجليدة  احللول  من  اإلسالمية  النوافذ  تعترب 
تسهم يف سد هذه الفجوة، وعمل اكتفاء لدى من يرغب بالعمل بالنشاط 

املرصيف اإلسالمي. 
يشجع وجود النوافذ اإلسالمية داخل البنوك التقليدية عىل التعايش بشكل . 6

مشرتك بني نظامني مرصفيني خمتلفني بدالً من استمرار املواجهة بينهام، كام 
ـزًا للبنوك اإلسالمية لتقديم األفضل.  أن ذلك كان حُمفِّ

ال بد من االعرتاف من البنوك التقليدية بأمهية العمل املرصيف اإلسالمي، . 7
وبمصداقية صيغ التمويل اإلسالمي والعمل املرصيف اإلسالمي ككل.

يف حال حتول أحد هذه البنوك التقليدية إىل بنك إسالمي فيام بعد، فإن هذا . 8
يعترب انجازًا ومكسبًا كبريًا للقطاع املرصيف اإلسالمي، وخصوصًا إذا كان 

هذا البنك له اسمه وشهرته الواسعة وفروعه املتعددة.
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: المعارضون لفتح النوافذ اإلسالمية
ً
ثانيا

يف املقابل فإن هناك من يعارض إنشاء نوافذ إسالمية واحتجوا بام يأيت)14(:

ال يمكن إخفاء حقيقة أن النوافذ اإلسالمية تابعة للبنوك التقليدية وبحسب . 1
القاعدة الفقهية »التابع تابع«، لذا يتبع الفرع األصل يف احلكم.

من املمكن أن يؤثر وجود النوافذ اإلسالمية سلبًا عىل إنشاء بنوك إسالمية . 2
جديدة أو عىل رغبة البنوك التقليدية يف التحّول بشكل كيل إىل بنوك إسالمية 

فيام بعد، إذ يتم االكتفاء هبذه النوافذ اإلسالمية.
يشكل وجود النوافذ اإلسالمية وانتشارها إىل حدوث منافسة غري متكافئة . 3

بني البنوك اإلسالمية وبني البنوك التقليدية التي متتلك هذه النوافذ.
يف . 4 التقليدية  البنوك  رغبة  اإلسالمية  النوافذ  إنشاء  من  الدافع  يكون  ربام 

حتقيق املزيد من األرباح وزيادة فرصتها السوقية وليس بدافع ديني، فهناك 
يف  نية  هلا  يوجد  ال  أو  بعد  تفكر  مل  إسالمية  نوافذ  متتلك  التي  البنوك  من 

األصل يف التحّول إىل املرصفية اإلسالمية.
تبعية النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية قد يؤدي هبا إىل اختالط األموال . 5

األم  التقليدي  البنك  نفسه  النوافذ اإلسالمية هو  مال  إن مصدر رأس  إذ 
أي أن هناك تبعية مالية، ويف حاالت معينة يقوم البنك التقليدي بتحويل 
فائض سيولة النافذة اإلسالمية إىل املركز الرئييس واستثامرها حلني طلب 

النافذة اإلسالمية هلا.
من املمكن أن يؤدي فتح نوافذ إسالمية داخل البنوك التقليدية إىل التشويش . 6

واخللط يف الفهم يف أذهان العمالء واملوظفني وبالتايل سوء التطبيق.
)14( الرشيف، فهد، الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية: دراسة يف ضوء االقتصاد اإلسالمي، ص23. املرطان، سعيد سعد، تقويم املؤسسات 

التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي: النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية، ص8. 
 A. Zubair & A. A. Alaro. 2009.“Legal and Operational Frameworks of Islamic Windows in Conventional Financial Institutions: Nigeria as a

 Case Study” – paper read at the 1st University of Ilorin International Conference on Islamic Bank and Finance. Jointly organized by Dept. of

Islamic Law, UNILORIN and Islamic Research and Training Institute. Jeddah- Saudi Arabia. October 6-8, p7.
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قد ينتج عن الدمج بني نظامني مرصفيني خمتلفني صعوبة يف التعايش بينهام . 7
الختالف الفكرة واهلدف، وعدم وضوح التصور الصحيح للعمل بالنظام 

املرصيف اإلسالمي مقابل نظام البنك التقليدي القائم عىل الربا.

: القائلون بالتعامل بالنوافذ اإلسالمية للضرورة
ً
ثالثا

فتح  فيها  جيوز  معينة  حاالت  يف  استثناءات  هناك  أن  الرأي  هذا  أصحاب  يرى 
البنوك التقليدية لنوافذ إسالمية وحجة أصحاب هذا الرأي كام ما يأيت)15(:

يف حال عدم وجود بنوك إسالمية يكون حكم تعامل املسلم مع النوافذ اإلسالمية 
يف هذه احلالة حكم املضطر، لقوله تعاىل: ﴿َفَمِن اضُطرَّ َغرَي َباغ َواَل َعاد َفآَل إِثَم 
البنوك  وجدت  حال  يف  الرضورة  وتنتفي   ،)16(﴾173 ِحيٌم  رَّ َغُفور  اهللََّ  إِنَّ  َعَليِهۚ 
اإلسالمية وعليها جيب أن يتحول املسلم للعمل ببنوك تتوافق مع منهج الرشع 

اإلسالمي.

اإلسالمية  النوافذ  مع  املسلم  تعامل  فإن  اإلسالمية  البنوك  توافر  عدم  حال  يف 
أفضل من التعامل مع بنوك تقليدية ال تقدم خدمات ونشاطات مرصفية إسالمية.

التقليدية  بالبنوك  يؤدي  قد  للرضورة  اإلسالمية  النوافذ  مع  التعامل  اقتصار 
للتحول بشكل رسيع وكامل إىل بنوك إسالمية.

المبحث الثاني: الفرص والتحديات التي تواجه إنشاء النوافذ اإلسالمية 

عادة ما يواجه تطبيق أي نشاط حتديات كثرية ويف املقابل فإن هناك فرصًا تسهم يف 
نجاحه، ويف سبيل إنجاح عملية التنفيذ ال بد من تفادي هذه التحديات وحماولة 
به  مرت  ما  الكثري  عىل  خيفى  وال  اإلمكان،  قدر  املناسبة  والبدائل  احللول  إجياد 

)15( الرشيف، فهد، الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية: دراسة يف ضوء االقتصاد اإلسالمي، ص24.
)16( سورة البقرة، اآلية 173.
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جتربة النظام املرصيف اإلسالمي كوهنا حديثة إذا ما قورنت بتجربة النظام املرصيف 
إنشاء  تواجه  التي  والتحديات  الفرص  أهم  إىل  بالتعرف  سنقوم  لذا  التقليدي، 
التابعة  اإلسالمية  املرصفية  النشاطات  من  كوهنا  فلسطني  يف  اإلسالمية  النوافذ 

للنظام املرصيف التقليدي وسنتحدث عن كل منها عىل حدة.

المطلب األول: عوامل نجاح إنشاء النوافذ اإلسالمية 

بالغة ال بد من تواجدها عند إنشاء  هناك متطلبات وعوامل أساسية ذات أمهية 
أي  لدى  متواجدة  كانت  ما  ومتى  التقليدية،  للبنوك  التابعة  اإلسالمية  النوافذ 
بنك يرغب بمامرسة العمل املرصيف اإلسالمي فإنه حتاًم سيكون قادرًا عىل حتقيق 

متطلبات النجاح، وهي كثرية ولكن سنقوم بحرص بعضها كام يأيت:

: التخطيط العلمي)17(
ً
أوال

يف بداية أي عمل أو نشاط ال بد من التخطيط مسبقًا قبل القيام بأي خطوة، ال سيام 
النوافذ اإلسالمية والتي  النشاط جير ربحًا، وينطبق هذا القول عىل  إن كان هذا 
اإلسالمية،  املرصفية  بالنشاطات  بالعمل  طريقها  عن  التقليدي  البنك  يرغب 
هبدف احلصول عىل ربح، ويعترب حتقيق الربح رشطًا الستمرارية البنك التقليدي 

يف تقديمه للنشاطات املرصفية اإلسالمية.

آلراء  واستطالع  وأبحاث  متعمقة  دراسات  إجراء  إىل  التقليدية  البنوك  وتلجأ 
قبل  متعمقة  بدراسة  والقيام  النشاطات،  تلك  من  املستهدفة  والفئات  اجلمهور 
بد من وجود  بل ال  فقط  الرغبة  يكفي جمرد وجود  النشاطات، فال  بتلك  القيام 
وضع  يتم  املعطيات  هذه  وجود  عىل  وبناًء  واألبحاث،  الداعمة  الدراسات 
اسرتاتيجية للبدء بالعمل، وتكون بمثابة خط سري للعاملني يف اإلدارة والنوافذ 

اإلسالمية، وبالتايل وجود هدف يسعى اجلميع لتحقيقه.

)17( الرسحي، لطف حممد، الفروع اإلسالمية يف البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح، ص21.
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: االلتزام الشرعي)18(
ً
ثانيا

بالعمل  النجاح ألي بنك يرغب  بالعامل الرشعي من أهم عوامل  يعد االلتزام 
وأحكمت  رشعية  رقابة  هيئة  تعيني  تم  ما  فمتى  اإلسالمي،  املرصيف  بالنشاط 
التي تعمل  املنتجات واخلدمات  النوافذ اإلسالمية وطبيعة  الرقابة عىل عمليات 
عىل تقديمها، وتّم التأكد من سالمة عقودها؛ هبذه احلالة نستطيع القول إن النافذة 
التزام رشعي وهو معيار ومتطلب أسايس وضابط مهم لضامن  اإلسالمية لدهيا 
طبيعة  عن  جيد  انطباع  تكوين  يف  يسهم  والذي  املطلوب،  بالشكل  العمل  سري 

النشاطات املرصفية اإلسالمية.

ية)19( : تأهيل الكوادر البشر
ً
ثالثا

من  مهاًم  ومتطلبًا  عنرصًا  جيدًا  واملدربة  املؤهلة  البرشية  الكوادر  وجود  يعترب 
املتطورة، وال سيام  التكنولوجية  الوسائل  إىل وجود  باإلضافة  النجاح  متطلبات 
هذه  عىل  الصعب  من  ليس  فإنه  العنارص  هذه  وجدت  فإذا  اإلسالمية،  النوافذ 
إذ  اليسري  باألمر  الكوادر  هذه  تدريب  يعترب  ال  ولكن  النجاح،  حتقيق  النوافذ 
يتطلب األمر وقتًا وجهدًا كبريين، ويتم وضع اخلطط الالزمة لتدريب املوظفني؛ 
وموظفني،  إسالمية  نوافذ  ومديري  إدارية  قيادات  من  املستويات  اختالف  عىل 
ففي  التدريب،  يف  االستمرارية  من  بد  وال  املناسبة،  التدريبية  الربامج  وكذلك 

الغالب ال يكون للعاملني أي دراية بالعمل املرصيف اإلسالمي.

فإما أن يكون التدريب من داخل البنك عن طريق االستعانة بالكفاءات التدريبية 
والقيام بإنشاء وحدات مستقلة متخصصة بالتدريب املرصيف اإلسالمي، أو عن 
طريق االستعانة بمراكز تدريب متخصصة أو مكاتب استشارية ذات صلة وثيقة 
وذلك  البنك  خارج  من  التدريب  يكون  أو  عمل،  عالقات  به  وتربطها  بالبنك 

)18( املرطان، سعيد سعد، ضوابط تقديم اخلدمات املرصفية اإلسالمية يف البنوك التقليدية: جتربة البنك األهيل التجاري السعودي، ص9.
)19( الرسحي، لطف حممد، الفروع اإلسالمية يف البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح، ص23.
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بإرسال املوظفني للتدريب يف بنوك إسالمية أو إىل مراكز تدريب خارجية. 

: تطوير السياسات والنظم)20(
ً
رابعا

ختتلف طبيعة نشاط العمل املرصيف اإلسالمي عن النشاط املرصيف التقليدي، فال 
بد أن يكون هناك استمرارية يف التطوير يف النظم املحاسبية والفنية والعملياتية، 
وكذلك السياسات واإلجراءات املتبعة، بشكل يتناسب مع طبيعة العمل املرصيف 
من  توفره  من  بد  وال  مهاًم  والنظم  السياسات  تطوير  عامل  ويعترب  اإلسالمي، 
العامل إىل  النوافذ اإلسالمية. ويتاج الوصول إىل هذا  أجل ضامن نجاح عمل 
وقت وجهد كبريين، فإن هناك عمليات تطوير مستمرة والزمة من أجل ضامن 
استمرارية عمل النوافذ اإلسالمية، ويزداد األمر صعوبة يف بنك يعمل بنظامني 

مرصفيني خمتلفني، عندها يكون التحدي أكرب واجلهد أصعب.

: سوق النقد بين البنوك اإلسالمية)21(
ً
خامسا

يعترب وجود سوق نقد بني البنوك اإلسالمية عاماًل من عوامل النجاح، فهو يعد 
ذات  الستثامرات  مصادر  توفري  عىل  ويعمل  اإلسالمي،  املايل  السوق  من  جزءًا 
املالية  املؤسسات  ملشاريع  الالزمة  التسهيالت  وتقديم  األجل،  قصري  متويل 
إحداث  إىل  تؤدي  والتي  النقدية،  السياسات  تنفيذ  طريقه  عن  ويتم  اإلسالمية، 
االستقرار يف النظام املرصيف، وبالتايل يؤثر بشكل جيد يف حل مشكلة السيولة، 
كان  لذا  إليها  بحاجة  اآلخر  والبعض  مستغلة  غري  أمواالً  متتلك  البنوك  فبعض 
أدوات متويل قصري  النقد هو احلل األمثل، خصوصًا يف ظل عدم وجود  سوق 

األجل تتوافق مع منهج الرشع اإلسالمي.

السيولة  وإدارة  النقد  سوق  يف  للتداول  املالية  املؤسسات  تشجيع  املمكن  ومن 

)20( املرطان، سعيد سعد، ضوابط تقديم اخلدمات املرصفية اإلسالمية يف البنوك التقليدية: جتربة البنك األهيل التجاري السعودي، ص10.
)21( حلساسنة، أحسن، شياد، فيصل، منتجات سوق النقد بني املصارف اإلسالمية: دراسة حتليلية نقدية للتجربة املاليزية مع حماولة تطوير منتجات 

متويلية جديدة، ص6.
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الرشع  ضوابط  ضمن  التقليدية  البنوك  مع  اتفاقيات  بعقد  وذلك  واألصول، 
اإلسالمي وحدوده؛ هبدف تفعيل السوق وتوسيع نطاق املشاركة، فالتعامل مع 
املؤسسات املالية اإلسالمية ليس عىل سبيل احلرص بل يتعدى ذلك للمؤسسات 

املالية التقليدية)22(.

: تعدد المنتجات المالية اإلسالمية)23(
ً
سادسا

تطورت الصناعة املرصفية اإلسالمية بشكل كبري واستحدثت الكثري من املنتجات 
االقتصادية  االحتياجات  تلبي  والتي  الرشعية،  التمويل  وعقود  واخلدمات 
وعقود  اإلسالمية  املالية  املشتقات  وظهرت  ورغباهتم،  العمالء  ومتطلبات 
التمويل العادية واملركبة، نتيجة الزدياد الطلب عىل التعامل بالنشاطات املرصفية 

اإلسالمية حيث أن املستقبل للتمويل اإلسالمي.

وحتقق  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  يف  بكفاءة  املنتجات  هذه  تعمل  وحتى 
الرشعية، وأن ختضع  واملعايري  بالضوابط  التزامها  بد من  الرشعية، ال  املصداقية 
للتدقيق الرشعي، فاهلدف من ابتكار وتطوير األدوات واملنتجات املالية أن جتمع 
بني الكفاءة االقتصادية واملصداقية الرشعية، حتى تكتسب ثقة املتعاملني ويكون 

التمويل وفقًا ملنهج الرشع اإلسالمي.

يظهر للباحثني بعد احلديث عن مقومات وعوامل النجاح والتي ال بد من وجودها 
التقليدي عن  البنك  قبل  النشاط املرصيف اإلسالمي من  بالعمل يف  التفكري  عند 
طريق النوافذ اإلسالمية، أنه متى ما توافرت هذه العنارص فإنه سيتم احلكم مسبقًا 
عىل نجاح العمل باملنتجات واخلدمات اإلسالمية داخل هذه النوافذ اإلسالمية، 
فهي رشط ومتطلب ذو أمهية بالغة، وذلك لضامن سري العمل وفق أسس وضوابط 

)22( حلساسنة، أحسن، شياد، فيصل، منتجات سوق النقد بني املصارف اإلسالمية: دراسة حتليلية نقدية للتجربة املاليزية مع حماولة تطوير منتجات 
متويلية جديدة، ص63.

 ،2015/04/https://www.al-sharq.com/opinion/19 ،23( فوزي، حممد، تصنيف املنتجات واألدوات املالية اإلسالمية املعارصة، بوابة الرشق اإللكرتونية(
2015م، ص1.
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ن انطباعًا حسنًا عن طبيعة العمل بالنشاط  صحيحة، مما يعكس صورة جيدة ويكوِّ
املرصيف اإلسالمي.

المطلب الثاني: التحديات التي تواجه إنشاء النوافذ اإلسالمية 

التحديات  من  العديد  تقليدية  لبنوك  التابعة  اإلسالمية  النوافذ  تأسيس  يواجه 
والتي تتمثل بام يأيت:

: تحديات تتعلق بالسياسات والنظم)24(
ً
أوال

يوجد العديد من البنوك التقليدية التي ترغب بالعمل بالنشاط املرصيف اإلسالمي، 
والتي ال تعطي أمهية للنظم املحاسبية املستخدمة يف النوافذ اإلسالمية بحيث ال 
تتناسب مع مبدأ الرشع اإلسالمي وتكون نفس النظام املعمول به يف النشاطات 
التقليدية، وكذلك عدم االهتامم باإلجراءات والنظم الفنية التي حتتاجها النوافذ 
اإلسالمية لدهيا، مما يؤدي إىل البطء يف اإلجراءات وسري العمليات داخل النافذة 
اإلسالمية وبالتايل عدم تقديم اخلدمات بشكل جيد مما يضعف من مستوى خدمة 

العمالء.

ية)22( : تحديات إدار
ً
ثانيا

التحديات يف عدم وجود رؤية واضحة لدى منسويب اإلدارات عن  تكمن هذه 
خطة اإلدارة يف حال رغبتها العمل بالصريفة اإلسالمية، خاصة إذا كانت هناك 
توجهات مستقبلية لدى إدارة البنك يف التوسع بشكل تدرجيي فيام بعد، مما يد 
من مشاركة باقي اإلدارات يف صياغة القرارات وتوجهات اإلدارة العليا، وبالتايل 
سيكون هناك قناعات وآراء غري مدروسة عند بعض أصحاب القرار فيام يتعلق 
عمل  ورقة  السعودي،  التجاري  األهيل  البنك  جتربة  التقليدية..  البنوك  يف  اإلسالمية  املرصفية  اخلدمات  تقديم  ضوابط  سعد،  سعيد  املرطان،   )24(
مقدمة إىل: اللجنة االستشارية العليا للعمل عىل استكامل تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية، اللجنة االقتصادية، الكويت، أيار)مايو( 1999م، ص 45.
)25( الرسحي، لطف حممد، الفروع اإلسالمية يف البنوك التقليدية ضوابط التأسيس وعوامل النجاح، ورقة عمل منشورة مقدمة إىل: مؤمتر املصارف 

اإلسالمية اليمنية الواقع وآفاق املستقبل، خالل الفرتة من20 – 21 آذار )مارس(، اليمن، 2010م، ص20.
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بتوجهات العمل بنظام مرصيف مزدوج جيمع بني التقليدي واإلسالمي.

كذلك سيكون هناك تنافس واحتكاك بني القائمني عىل إدارات النوافذ اإلسالمية 
التقليدية األخرى، نتيجة لعدم مشاركة القرار من قبل باقي  البنك  وباقي فروع 
اإلدارات أو تقبله، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي عىل سري العمل، كام ويرتتب 
عىل  التقليدي  البنك  يف  اإلدارات  باقي  من  االستعداد  إبداء  عدم  ذلك  عىل 
التقليدية، فال تكون هناك  البنك  البدائل اإلسالمية ملنتجات  املساعدة يف تطوير 

دافعية للعمل بشكل مشرتك ومنظم.

ية)26( : تحديات تتعلق بالكوادر البشر
ً
ثالثا

عند رغبة البنك التقليدي بالعمل بالنظام املرصيف اإلسالمي، فإنه غالبًا ما يواجه 
الذي  بالشكل  وتدريبها  البرشية  الكوادر  بتأهيل  يتعلق  فيام  العقبات  من  الكثري 
النشاطات املرصفية اإلسالمية، وكذلك قلة أصحاب اخلربة  يتناسب مع طبيعة 
واالختصاص وعدم معرفتهم بمبادئ التمويل وصيغ التمويل اإلسالمي بشكل 

كاٍف.

البنك  وراء عمل  من  الكامن  السبب  معرفة  األمر صعوبة يف حال عدم  ويزداد 
التقليدي بالنوافذ اإلسالمية بحيث تسود حالة من التشتت وعدم وضوح الرؤية 
وتدين مستويات الثقة والروح املعنوية لدى العاملني، مما يؤثر عىل سري العمل يف 

النافذة اإلسالمية.

: تحديات تتعلق بتطوير األسواق)27(
ً
رابعا

يوجد العديد من التحديات التي تعيق عمل النوافذ اإلسالمية كوهنا تابعة لبنك 
نشاطات  يقدم  بنك  مع  التعامل  عن  يتحفظ  من  العمالء  من  فهناك  تقليدي، 

)26( املرجع نفسه، ص20.
)27( املرطان، سعيد سعد، ضوابط تقديم اخلدمات املرصفية اإلسالمية يف البنوك التقليدية.. جتربة البنك األهيل التجاري السعودي، ص 46.
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مرصفية مزدوجة، وربام كان للمنافسة الشديدة أكرب األثر عىل تطوير العمل هبا 
والتي تتعرض هلا من البنوك األجنبية الكبرية.

الرتكيز عىل  دون  اختالفها  السوقية عىل  الرشائح  خدمة مجيع  البنوك عىل  تعمل 
أو قطاعات معينة، باإلضافة إىل صعوبة تقديم دعاية مبارشة وإعالنات  رشية 

ختتص باحلديث عن اإلدارة اإلسالمية وأنشطتها.

: تحديات تتعلق بتوفير المنتجات)28(
ً
خامسا

املرصيف  بالقطاع  قورن  ما  إذا  التجربة  حديث  اإلسالمي  املرصيف  القطاع  كون 
يتخلله نقص يف بعض األمور، ومن  أو  فإنه ما زال يعاين من قصور  التقليدي، 
أمهها املنتجات املالية اإلسالمية فهي حمدودة جدًا والبدائل اإلسالمية غري كافية، 
فهي بحاجة إىل جتديد وتطوير بشكل يتناسب مع منهج الرشع اإلسالمي، حتى 
يامرس  بنك  أي  أو  البنوك اإلسالمية  أن تكون عليه  الذي جيب  باملستوى  ترقى 

العمل بالنشاط املرصيف اإلسالمي.

: تحديات تتعلق بالعمالء)29(
ً
سادسا

من  وخاصة  واملخاوف  الشكوك  من  الكثري  مستحدث  أمر  أي  يواجه  ما  عادة 
قبل العمالء؛ فمنهم من يزال متوجسًا من التعامل مع بنوك تعمل بنظام مرصيف 
النوافذ  هبا  تعمل  التي  اإلسالمية  النشاطات  مصداقية  عىل  يؤثر  مما  مزدوج، 

اإلسالمية التابعة للبنك التقليدي.

اإلسالمية عن  املرصفية  للنشاطات  التقليدي  البنك  تقديم  أن  يعتقد  من  ومنهم 
طريق النوافذ اإلسالمية تشويه للعمل املرصيف اإلسالمي، فهو ليس بدافع ديني 
بقدر ما يسعى البنك التقليدي للربح باتباع نظامني مرصفيني خمتلفني، وربام يكون 

)28( املرجع السابق، ص 45.
)29( املرطان، سعيد سعد، ضوابط تقديم اخلدمات املرصفية اإلسالمية يف البنوك التقليدية.. جتربة البنك األهيل التجاري السعودي، ص 54.
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ذلك عائقًا يف وجه قيام بنوك إسالمية جديدة، أو أن هذه النوافذ تشكل هتديدًا 
للبنوك اإلسالمية.

ية )30( : تحديات تتعلق بعقود التمويل الصور
ً
سابعا

هناك العديد من عقود التمويل تتعامل هبا البنوك والتي تقدم خدمات مرصفية 
وقد  حقيقية،  منها  أكثر  صورية  أصبحت  ولكنها  رشعية  عقود  وهي  إسالمية، 
ثار حوهلا اجلدل والشكوك، مثل عقد التورق املرصيف والّسلم وغريها، ونتيجة 
للتنافس القائم بني البنوك أصبحت هذه العقود صورية وأصبحت عقود تورق 
مرصفية منظمة وعقود ّسلم منظمة، وقد طرأ عليها إضافات وتعديالت مما أدى 

هبا إىل أن تنحرف عن مقاصدها وخرجت بشكل غري رشعي. 

: تحديات تتعلق باختالف األحكام الشرعية لبعض المنتجات واألدوات)31(
ً
ثامنا

تظهر عدة خماطر تشغيلية يف حال اخلطأ باستخدام بعض الصيغ التمويلية، وتزداد 
هذه املخاطر عند اختالف آراء الفقهاء وتضارهبا حول احلكم الرشعي هلذا املنتج، 
ويؤدي ضعف التنسيق بني اهليئات الرشعية إىل تضارب كبري يف الفتاوى الرشعية 
املتعلقة بصيغ متويلية معينة، وفقدان الثقة باملرجعية الفقهية، لذا وجب جتمع أهل 
اإلمجاع  أجل  من  ومرصفيني  أكاديميني  وباحثني  رشيعة  علامء  من  االختصاص 
عىل األحكام الرشعية، وقد تم إنشاء العديد منها مثل: هيئة املحاسبة واملراجعة 
للمؤسسات املالية اإلسالمية يف البحرين، واألكاديمية العاملية للبحوث الرشعية 
هناك  ولكن  وغريها،  بالسعودية  الدويل  الفقهي  واملجمع  ماليزيا،  يف  »إرسا« 

)30( انظر: العبيدي، إبراهيم عبد اللطيف، عقد بيع التورق بني النظرية والتطبيق،، وبيان الصورية يف عقد التورق الصوري، ورقة عمل مقدمة إىل: 
2012م. احلدادـ، أمحد عبدالعزيز،  )أبريل(،  نيسان   25-24 الفرتة من  الربوية، واملنعقد يف عجلون- األردن، خالل  التورق املرصيف واحليل  مؤمتر 
http://www.imtithal.com/uploaded/media/research/معايري-التمييز-بني-العقود-الصورية- العقود الصورية والعقود احلقيقية،  التمييز بني  معايري 

والعقود-احلقيقية-–-د.-أمحد-بن-عبد-العزيز-احلداد، 2010م.
)31( حلساسنة، أحسن، شياد، فيصل، منتجات سوق النقد بني املصارف اإلسالمية: دراسة حتليلية نقدية للتجربة املاليزية مع حماولة تطوير منتجات 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  البحث،  كرايس  برنامج  اإلسالمية:  املالية  األسواق  لدراسات  سابك  كريس  إىل:  مقدم  منشور  بحث  جديدة،  متويلية 

اإلسالمية، الرياض- السعودية، 2014م، ص64.
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حتديات يف إمجاعهم عىل رأي واحد وحماولة تقريب آلرائهم الفقهية، ومع ذلك 
سيبقى هناك اختالف يف احلكم بسبب طبيعة االجتهادات الرشعية.

يتضح مما سبق وجود العديد من التحديات التي قد تواجه قيام البنوك التقليدية 
بالعمل بالنظام املرصيف اإلسالمي واملتمثل بإنشائها لنوافذ إسالمية، ولكن هذه 
التحديات ختتلف تبعًا حلالة كل بنك تقليدي، وحسب رغبته يف التحّول بشكل 
كامل للعمل بالنشاط املرصيف اإلسالمي فيام بعد، كام ويؤثر عدم وضوح الرؤية 
اتبع  إذا  لذا  فيه،  العاملون  يقوم هبا  التي  النشاطات  للبنك عىل طبيعة  املستقبلية 
البنك التقليدي خطة واضحة ومنهجية سليمة، فإنه سيتم السري عليها بالشكل 

املطلوب، وحتقيق األهداف التي يسعى إليها دون أن يؤثر أي جانب عىل آخر.

المبحث الثالث: النموذج المقترح إلنشاء نوافذ إسالمية في فلسطين

المطلب األول: إجراءات إنشاء نوافذ إسالمية في فلسطين

يمكن حتديد جمموعة من اإلجراءات للسامح للبنوك التقليدية بالعمل بالنشاطات 
كل عنارص النموذج  النوافذ اإلسالمية؛ وهي تشَّ املرصفية اإلسالمية عن طريق 

املقرتح عمله يف فلسطني؛ وهي كام يأيت:
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: تقديم طلب إلى البنك المركزي)32(
ً
أوال

يتم تقديم طلب للبنك املركزي واملتمثل بسلطة النقد الفلسطينية ويتضمن الطلب 
ما يأيت:

إجراء دراسة جدوى تفصيلية تغطي مخس سنوات عىل األقل من التوقعات.. 1
الرؤية . 2 توضح  وتفصيلية،  شاملة  اجلدوى  دراسة  تكون  أن  جيب 

واالسرتاتيجيات والتوقعات وحتقق األهداف، وأن تتضمن طرائق إدارة 
املخاطر وحتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات )SWAT(، كام 
جيب أن تغطي هذه الدراسة احلوكمة الرشعية املقرتحة وعمليات ونظام 

االلتزام.
جيب أن تتضمن دراسة اجلدوى كيفية الفصل بني عمليات البنك التقليدية . 3

وعمليات الصريفة اإلسالمية والتي تتم عن طريق النافذة اإلسالمية.
موافقة . 4 تتم  أن  جيب  التقليدي  للبنك  األسايس  النظام  تعديل  يتم  حتى 

اجلمعية العامة غري العادية بحيث ُيسمح للبنك التقليدي بمامرسة عمليات 
الصريفة اإلسالمية.

اإلسالمية . 5 الصريفة  عمليات  التقليدي  للبنك  األسايس  النظام  يدعم  أن 
جاهزية  من  كذلك  والتأكد  للبنك،  الداخلية  واإلجراءات  والسياسات 

التكنولوجيا والكوادر الوظيفية للعمل بالنافذة اإلسالمية.
أن يتم ختصيص رأس مال كاف ومناسب ملامرسة البنك التقليدي لعمليات . 6

 (32) Central Bank Of Nigeria, 2010, Guidelines On Non-Interest Window And Branch Operations Of Conventional Banks And Other Financial

Institutions, https://www.cbn.gov.ng/OUT/2011/CIRCULARS/FPR/FINAL%20GUIDELINES%20ON%20WINDOWS.PDF.

 Bank Negara Malaysia, 2012 ,Guidelines on Skim Perbankan Islam, BNM/RH/GL001-27, https://islamicbankers.files.wordpress.

com/2013/12/20121102-guidelines-on-skim-perbankan-islam.pdf.

Bank Indonesia Regulation, 2009, Sharia Business Units, https://www.ojk.go.id/en/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/

 Documents/pbi111009_eng_1392226920.pdf.

https://cbo.gov.om/sites/assets/Documents/Arabic/BankingLaw/ اإلسالمية،  املرصفية  لألعامل  والرقايب  التنظيمي  اإلطار  العامين،  املركزي  البنك 
IslamicBankingLaw.pdf، 2012م.

https://cbl. ،مرصف ليبيا املركزي، ضوابط وأسس تقديم املنتجات املرصفية البديلة املتوافقة وأحكام الرشيعة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية
pdf، 2010.2010-m9/04/gov.ly/wp-content/uploads/2016م.
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الصريفة اإلسالمية.

: موافقة البنك المركزي
ً
ثانيا

احلصول عىل موافقة سلطة النقد الفلسطينية، إذ يمكن إنشاء النافذة اإلسالمية بام 
يتوافق مع قوانني البنوك اإلسالمية، وتطبق عىل البنوك التقليدية التي لدهيا رغبة 
بالعمل بالنشاطات املرصفية اإلسالمية، قوانني البنك املركزي وتعليامته املتعلقة 

بإنشاء نوافذ إسالمية تابعة للبنوك التقليدية)33(.

: قسم عمليات الصيرفة اإلسالمية)34(
ً
ثالثا

إنشاء قسم خمتص بعمليات الصريفة اإلسالمية التابعة لبنوك تقليدية ويتوىل هو 
بنفسه اإلرشاف عىل إدارة العمليات اخلاصة به وهي كام يأيت:

بعد احلصول عىل موافقة سلطة النقد الفلسطينية، جيب عىل البنوك التقليدية . 1
التي تعتزم العمل بالنشاطات املرصفية اإلسالمية عن طريق النوافذ اإلسالمية 

إنشاء وحدة خمصصة/ قسم/ إدارة ملراقبة عمليات الصريفة اإلسالمية.

يتبع قسم عمليات الصريفة اإلسالمية بشكل مبارش إىل اإلدارة العامة للبنك . 2
بمستوى  منصبه  ويكون  العليا،  اإلدارة  من  مسؤول  ويرتأسه  التقليدي، 
لديه خربة يف جمال  أن يكون  العام عىل األقل، برشط  املدير  منصب مساعد 

الصريفة اإلسالمية. 

يتعني عىل هذا القسم املسؤوليات اآلتية:. 3

(33) Central Bank Of Bahrain, 2008, LR-1.4 Shari’a Compliant Transactions ,http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.

html?rbid=1820&element_id=8352. Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.

 (34) Central Bank of Nigeria, Guidelines On Non-Interest Window and Branch Operations of Conventional Banks and Other Financial

Institutions.

Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.

Bank Indonesia Regulation, Sharia Business Units.

 State bank of Pakistan, 2014, IBD Circular Letter No. 01, http://www.sbp.org.pk/ibd/2014/CL1.htm.

مرصف ليبيا املركزي، ضوابط وأسس تقديم املنتجات املرصفية البديلة املتوافقة وأحكام الرشيعة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية.
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اإلرشاف عىل وضع اإلجراءات والسياسات واملنتجات وتطويرها. ¦
اإلرشاف عىل وضع آليات لضامن االلتزام الداخيل بالرشيعة اإلسالمية  ¦

وتطويرها.
بالنشاطات املرصفية اإلسالمية  ¦ للعمل  املوظفني  تأهيل  اإلرشاف عىل 

وتدريبهم.
احلرص عىل التنسيق الدائم واحلفاظ عىل العالقات مع باقي األقسام يف  ¦

البنك التقليدي.
ضامن تقديم نتائج موثوقة لسلطة النقد الفلسطينية ويف الوقت املطلوب. ¦
عن  ¦ الصادرة  والقوانني  واألنظمة  التعليامت  بكافة  التقيد  من  التأكد 

سلطة النقد الفلسطينية.
املراقبة املستمرة لتطابق عمليات الصريفة اإلسالمية مع املعايري الدولية  ¦

يف هذا املجال.

: معايير الصيرفة اإلسالمية)32(
ً
رابعا

احلوكمة  معايري  إىل  باإلضافة  املحاسبية  واملعايري  الرشعية  املعايري  هبا  يقصد 
للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 

املالية اإلسالمية »أيويف«.

: آلية االلتزام الشرعي)36(
ً
خامسا

»جيب عىل كل مرصف إسالمي تعيني هيئة رقابة رشعية قبل مبارشته  ¦
بفقه  خمتصني  أشخاص  ثالثة  عن  أفرادها  عدد  يقل  أال  عىل  ألعامله، 

(35) Central Bank of Bahrain, LR-1.4 Shari’a Compliant Transactions.

Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.

State bank of Pakistan, IBD Circular Letter No. 01.

مرصف ليبيا املركزي، ضوابط وأسس تقديم املنتجات املرصفية البديلة املتوافقة وأحكام الرشيعة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية.
)36( سلطة النقد الفلسطينية، مادة )23( هيئة الرقابة الرشعية، ص17-16.
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وتكون  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  بعمل  اخلربة  ذوي  ومن  الرشيعة 
قراراته ملزمة يف مجيع أعامل املرصف وبام ال يتعارض مع أحكام هذا 

القانون وأنظمة وتعليامت سلطة النقد.
تتوىل هيئة الرقابة الرشعية مسؤولية التأكد من كون مجيع أعامل النافذة  ¦

املرصف  مبارشة  قبل  ومبادئها  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  مع  متفقة 
بالقيام هبذه النشاطات واألعامل وخالل تنفيذها ولدى االنتهاء منها«.

: فصل السجالت)37(
ً
سادسا

تتعلق  ¦ مستقلة  حماسبية  سجالت  ختصيص  التقليدي  البنك  عىل  جيب 
النافذة  أموال  اختالط  عدم  لضامن  اإلسالمية،  الصريفة  بعمليات 

اإلسالمية والعمليات التقليدية.
الفلسطينية  ¦ النقد  سلطة  يف  مستقل  حساب  التقليدي  للبنك  يكون  أن 

ألغراض عمليات الصريفة اإلسالمية.
وإيصاالت  ¦ والنامذج  والوثائق  املستندات  مجيع  بني  التمييز  من  بد  ال 

اإليداع ودفاتر الشيكات والربيد اإللكرتوين وغريها عن باقي النامذج 
التقليدية املستخدمة يف البنك التقليدي.

: االفصاحات المالية)38(
ً
سابعا

جيب أن تفصح البنوك التقليدية عن نتائج عمليات النوافذ اإلسالمية  ¦
التي تصدرها دوريًا ويف اإليضاحات  املالية  القوائم  بشكل مستقل يف 

املتممة هلا.

(37) Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.

Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.

Bank Indonesia Regulation, Sharia Business Units.

(38) Bank Negara Malaysia, Guidelines on Skim Perbankan Islam.

State bank of Pakistan, IBD Circular Letter No. 01.

Central Bank of Bahrain, LR-1.4 Shari’a Compliant Transactions.

مرصف ليبيا املركزي، ضوابط وأسس تقديم املنتجات املرصفية البديلة املتوافقة وأحكام الرشيعة اإلسالمية يف املصارف التجارية الليبية.
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للمعايري  ¦ وفقًا  اإلسالمية  النوافذ  نتائج  عن  اإليضاحات  إعداد  جيب   
املحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  املحاسبية 

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية »أيويف«.

المطلب الثاني: مرتكزات نموذج النوافذ اإلسالمية المقترح في فلسطين

للبنوك  تابعة  إسالمية  نوافذ  إلنشاء  عمله  املقرتح  للنموذج  مرتكزات  هناك 
التقليدية يف فلسطني؛ فال بد من التوافق مع متطلبات املعيار رقم )17( للرقابة عىل 

التمويل اإلسالمي واملختص بالقطاع املرصيف وهذه املبادئ كام يأيت:

النوافذ  التي توفر تلك  بالتأكد مبارشة من أن املؤسسة  السلطة اإلرشافية  »تقوم 
متتلك األنظمة واإلجراءات واألدوات الرقابية الداخلية لتوفري ضامنات معقولة 

بأن:

تعامالت النافذة تتوافق مع القواعد واملبادئ الرشعية.. 1

اتباع سياسات وإجراءات مالئمة إلدارة املخاطر.. 2

عن . 3 سليم  بشكل  فصلها  تم  قد  الرشيعة  أحكام  مع  املتوافقة  املعامالت  أن 
املعامالت التي ال تتوافق مع أحكام الرشيعة.

قيام املؤسسة بتوفري إفصاحات كافية عن عمليات النوافذ املنفذة من قبلها)39(.. 4

»وباالستفادة من قانون املصارف اإلسالمية الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية؛ 
وملا  ومبادئها  اإلسالمية  الرشيعة  ألحكام  وفقًا  وأنشطتها  أعامهلا  مجيع  متارس 
سلطة  وأنظمة  القانون  هذا  مع  يتعارض  ال  وبام  الرشعية،  الرقابة  هيئة  تعتمده 
النقد الصادرة بمقتضاه وتعليامهتا وقرارهتا، ويظر عليها دفع فائدة أو قبضها عىل 
االئتامن بجميع أنواعه وأشكاله، سواء كان ذلك اقرتاضًا أو اقراضًا، بام يشمل أية 

(39) IFSB, “CORE PRINCIPLES FOR ISLAMIC FAINANCE REGULATION (BANKING SEGMENT) (CPIFR)”, P61.
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رسوم يدفعها املقرض غري مرتبطة بجهد يستحق التعويض«)40(.

المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لنموذج النوافذ اإلسالمية المقترح في فلسطين

التابعة  اإلسالمية  للنوافذ  عمله  املقرتح  للنموذج  التنظيمي  باهليكل  يتعلق  فيام 
للبنوك التقليدية يف فلسطني، فإن النافذة اإلسالمية تتبع قسم عمليات الصريفة 
اإلسالمية والتي تتبع بدورها اإلدارة العامة للبنك التقليدي األم والشكل )3.2( 

يوضح ذلك)41(:

)40( سلطة النقد الفلسطينية، قرار بقانون رقم )( لسنة 2010م بشأن املصارف، مادة )20( أعامل املصارف اإلسالمية، 2010م، ص16.
التقليدية: جتارب مقارنة ومقرتح لتونس، اجلمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية،  النوافذ اإلسالمية يف البنوك  )41( مشعل، عبدالباري، 

تونس: مجهورية تونس، 2016م، ص99.
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الخاتمة:

: النتائج
ً
أوال

نتج عن هذا البحث ما يأيت:

التقليدية . 1 البنوك  ملامرسة  ومقبوالً  جيدًا  حاًل  اإلسالمية  النوافذ  تعترب 
للنشاطات املرصفية اإلسالمية؛ وذلك متهيدًا لتحوهلا لبنك إسالمي كامل 

فيام بعد.

موضوعة، . 2 زمنية  خطة  حسب  التقليدي  املرصيف  النظام  أسلمة  من  بد  ال 
ولكل بنك دوافعه وأسلوبه يف التحّول للعمل بالنشاط املرصيف اإلسالمي.

بالنشاطات املرصفية اإلسالمية يشكل عائقًا . 3 املؤهلة  الكوادر  عدم وجود 
أمام البنوك التقليدية يف إنشاء النوافذ اإلسالمية.

العمل . 4 بمامرسة  يرغب  بنك  أي  لدى  األساسية  املتطلبات  ُوجدت  إذا 
املرصيف اإلسالمي فإنه حتاًم سيكون قادرًا عىل حتقيق متطلبات النجاح.

يعترب أسلوب النوافذ اإلسالمية خطوة مشجعة لتحول البنك التقليدي إىل . 5
القرار  قيام أصحاب  يتطلب وجوب  الذي  األمر  متكامل؛  بنك إسالمي 

بتوفري املتطلبات واخلطة الالزمة للقيام بعملية التحّول املرصيف. 
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: التوصيات
ً
ثانيا

هناك عدة توصيات من املمكن أن تسهم يف حتسني إنشاء نوافذ إسالمية والعمل 
املرصيف اإلسالمي بشكل أفضل يف فلسطني وهي كام يأيت: 

باملرصفية . 1 للتعريف  األفراد  بني  املرصيف  والتثقيف  الوعي  زيادة  رضورة 
اإلسالمية يف فلسطني.

االهتامم . 2 وإعطائها  أفضل،  بشكل  اإلسالمية  املرصفية  فكرة  ترسيخ  جيب 
واجلامعية؛  املدرسية  املناهج  وإدخاهلا يف  والتعليم،  الرتبية  وزارة  قبل  من 

هبدف تنشئة جيل إسالمي حريص عىل تطبيق تعاليم الرشع.

ملحة؛ . 3 رضورة  اإلسالمي  التمويل  خصوصية  تراعي  قوانني  سن  يعترب 
لتطوير العمل بالنوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية يف فلسطني.

ال بد من زيادة تدريب الكوادر املرصفية وتأهيلها بشكل يتوافق مع طبيعة . 4
عمل النشاط املرصيف اإلسالمي.
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