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 املستخلص

نتيجة للضغوط التي مارسها الوقفان السني والشيعي عىل احلكومة 
فتح نافذة إسالمية يف كل  ٢٠١٢العراقية قررت األخرية مع بداية العام 

كومية لتواجه الطلب املتزايد من املجتمع اإلسالمي مرصف من املصارف احل
العراقي الذي يرفض التعامل مع املصارف الربوية، وقد قام الباحث بدراسة 
جتربة العراق احلديثة يف هذا املجال من خالل توضيح الكثري من التفاصيل 
والوقوف عىل مواطن القوة والضعف فيها واقرتاح بعض اإلجراءات التي 

 ٦اإلسالمية رقم النهوض هبذه التجربة يف ظل تعليامت املصارف  تساهم يف
ثبتت الدراسة أن فتح النوافذ اإلسالمية يف املصارف أإذ  ،٢٠١١لسنة 

احلكومية العراقية جاء خطوة أو نواة للتحول يف الصريفة احلكومية العراقية 

                                                        
 .مجهورية العراق –جامعة تكريت  - كلية القانون ، ونئيس قسم القان، رأستاذ املالية العامة والترشيع املايل ١
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٤٤

أهنا تعد ، وعاد عن الصريفة التقليدية من جهةنحو الصريفة اإلسالمية واالبت
 .خطوة مؤقتة يراد هلا أن تعمم عىل عمل املصارف احلكومية بأكمله

 
Abstract 

As a result of the pressure exerted by the Aelloukvan Sunni and 
Shiaa Iraqi government decided last with the beginning of year 2012 opened 
an Islamic window in each bank from government banks to face the 
growing demand of the Muslim community Iraqi who refuses to deal with 
the banks usury, The researcher studied the experience of modern Iraq in 
this area by clarifying a lot of details and stand on the strengths and 
weaknesses and propose some actions that contribute to the advancement of 
this experiment under the instructions of Islamic banks No. 6 for the year 
2011, as study proved that the windows open Islamic banks Iraqi 
government came a step or the nucleus of a shift in the banking Iraqi 
government Islamic banking towards and away from traditional banking on 
the one hand, it is a temporary step meant to be circulated to the entire work 
of the government banks, 

 املقدمة 
 تأسيس بعض املصارف األهلية اإلسالمية إىل جانب ١٩٩٣بدأ عام 

املصارف التقليدية واملصارف احلكومية التي بقيت تعتمد أسلوب املصارف 
التقليدية، وبعد االنفتاح الذي شهده االقتصاد العراقي بعد االحتالل سنة 

ونتيجة للضغوط التي مارسها الوقفان السني والشيعي عىل احلكومة  ٢٠٠٣
مية يف كل فتح نافذة إسال ٢٠١٢العراقية قررت األخرية مع بداية العام 
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مرصف من املصارف احلكومية لتواجه الطلب املتزايد من املجتمع اإلسالمي 
 .العراقي الذي يرفض التعامل مع املصارف الربوية

حتتل دراسة النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية  :أمهية الدراسة: أوالً 
مما يتطلب العراقية أمهية خاصة تتجسد يف حداثة جتربة األخذ هبا يف العراق 

توضيح الكثري من التفاصيل واقرتاح بعض اإلجراءات التي تساهم يف 
لسنة  ٦النهوض هبذه التجربة يف ظل تعليامت املصارف  اإلسالمية رقم 

٢٠١١. 
زدواجية عمل املصارف إتتمثل مشكلة الدراسة يف  :مشكلة الدراسة: ثانياً 

والصريفة اإلسالمية يف  اً رئيس احلكومية بني األخذ بالصريفة التقليدية عمالً 
،فرعي النوافذ اإلسالمية عمالً  وكيفية التوفيق بينهام يف إطار أحكام الرشيعة  اً

 .اإلسالمية الغراء
تفرتض الدراسة أن فتح النوافذ اإلسالمية يف  ـ:فرضية الدراسة - :ثالثاً 

املصارف احلكومية العراقية جاء خطوة أو نواة للتحول يف الصريفة احلكومية 
العراقية نحو الصريفة اإلسالمية واالبتعاد عن الصريفة التقليدية من جهة، 
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وأهنا تعد خطوة مؤقتة يراد هلا أن تعمم عىل عمل املصارف احلكومية 
 .بأكمله

سنعتمد يف دراستنا املنهج التحلييل لتعليامت  :منهجية البحث: رابعاً 
البتعاد فيها مع املصارف اإلسالمية يف العراق لنحدد أوجه االقرتاب وا

 .املبادئ اإلسالمية املعتمدة يف املصارف اإلسالمية يف البلدان األخرى
ويف سبيل ذلك سيتم تقسيم الدراسة عىل ثالثة  :هيكلية الدراسة :خامساً 

مطالب نخصص األول للتعريف بالنوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية 
لثالث لرقابة اهليئة الرشعية عىل العراقية، والثاين آللية عمل هذه النوافذ، وا

 .عملها، لنختم بأهم االستنتاجات والتوصيات، واهللا ويل التوفيق
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 املطلب األول
 التعريف بالنوافذ اإلسالمية 

إذا كان الفقه قد حتدث بإسهاب عن املصارف اإلسالمية ووضع هلا     
ال تزال قية النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العرا فإنتعريفات عدة 

حديثة عهد بحيث ال نجد من الفقهاء العراقيني من يوضح معناها اللغوي 
وهو ما  ،واالصطالحي ويبني أهدافها وخصائصها وطبيعتها القانونية

 :ىل أربعة أفرع كام يأيتإسنحاول تفصيله يف هذا املطلب عرب تقسيمه 
 الفرع األول 

 مفهوم النوافذ اإلسالمية 
م النوافذ اإلسالمية يوجب التعرف عىل املعنى إن اإلملام بمفهو

  :وهو ما سنبينه يف النقطتني اآلتيتني ،اللغوي هلا ثم االصطالحي
النفاذ اجلواز ويف املحكم جواز  :نافذة من نفذ :النوافذ اإلسالمية لغةً  :أوالً 

ً ونفوذاً  ،تقول نفذت أي جزت .اليشء  واخللوص منه  .وقد نفذ ينفذ نفاذا
نفوذ ونفاذ ورجل نافذٌ  ٍ  .وأمره نافذ أي مطاع ،ماض يف مجيع أمره :يف أمره و

ويف احلديث بر الوالدين االستغفار هلام وإنفاذ عهدمها أي إمضاء وصيتهام 
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٤٨

إذا أصاب أهله ينفذان :ومنه حديث املحرم ،وما عهد إليه قبل موهتام
يف  يقال رجل نافذ. أي يمضيان عىل حاهلام وال يبطالن حجهام، لوجههام 

 ٍ ً ونفاذاً . أمره أي ماض خالط  :ونفذ السهم الرمية ونفذ فيها ينفذها نفذا
يقال نفذ السهم الرمية  .جوفها ثم خرج طرفه من الشق اآلخر وسائره فيه

ً ونفوذاً  ً ونفذ الكتاب إىل فالن نفاذا  ،والتنفيذ مثله ،وانفذته أنا ،ينفذ نفاذا
  )١(.منتظمة الشقني: وطعنة نافذة

ً  ،هم من الرمية ونفذ الكتاب إىل فالن وباهبام دخلونفذ الس ونفاذا
   )٢( .أيضاً وأنفذه هو نفذه أيضاً بالتشديد وأمرنا نافذ أي مطاع

وسلم أسم الرجل وسلمى أسم امرأة  ،أما اإلسالمية فمن سلم
وسلامن أسم جبل واسم رجل وسامل اسم رجل والسلم بفتحتني السلف 

لسلم سجر من العضاة الواحدة سلمة وسلمة والسلم أيضاً االستسالم وا
أيضاً اسم الرجل والسلم بفتح الالم واحد السالليم التي يرتقى عليها 

                                                        
 ،الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور األفريقي املرصي، لسان العرب، دار صادر للطباعة وأب ١

 .١٠٠٣١-١٠٠٢٩ص  ،٢٠٠٥  ٤ط ،بريوت ـ لبنان
 ،طبعة منقحة ،ـ لبنان بريوت ،مكتبة لبنان ،خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ٢

 .٣٤٤ص   م،١٩٨٩
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وذهب بمعناها إىل ) ادخلوا يف السلم كافة ( والسلم السالم وقرأ أبو عمرو 
اإلسالم والسلم الصلح بفتح السني وكرسها يذكر ويؤنث والسلم واملسامل 

ساملني واإلسالم والسالمة والسالم االستسالم واإلسالم نقول إنا سلم ملن 
االسم من التسليم والسالم اسم من أسامء اهللا تعاىل واسلم من اإلسالم 
وأسلمه خذله والتسامل التصالح واملساملة املصاحلة واستلم احلجر ملسه أما 

  )١( .بالقبلة أو باليد وال هيمز  واستسلم أي انقاد
 اللغة ويراد به االستسالم واالنقياد واخلضوع كام يطلق اإلسالم يف

ومنه  ،سلم دخل يف اإلسالم وصار مسلامً أوقيل  ،سلم الرجل انقادأيقال 
قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل (( قوله تعاىل 

فاإلسالم إظهار اخلضوع والقبول  ،) ١٤ ،احلجرات)) ( اإليامن يف قلوبكم 
  )٢( .)صىل اهللا عليه وسلم ( أتى اهللا سيدنا حممد ملا 

ت النادرة للنوافذ اختلفت التعريفا :النوافذ اإلسالمية اصطالحاً  :ثانياً 
يصال املعنى االصطالحي هلذه النوافذ وذلك حسب زاوية إاإلسالمية يف 

                                                        
  .١٦٤ص  ،مصدر سابق ،الرازي  ١
 .٣٨٥ – ٣٨٢ص ،بال سنة نرش ،القاهرة ـ مرص ،دار النهضة العربية ،تاج العروس ،حممد مرتىض الزبيدي ٢
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ختصيص جزء أو حيز يف الفرع (بأهنا  )١(همالنظر إليها فقد عرفها بعض
كي يقدم اخلدمات املرصفية اإلسالمية إىل جانب ما يقدمه هذا التقليدي ل

  .)الفرع من اخلدمات التقليدية
ويبدو لنا أن هذا التعريف ركز عىل مكان هذه النوافذ واخلدمات 
التي تقدمها وأمهل بقية عنارص هذه النوافذ من رضورة وجود هيئة رقابة 

 .فضالً عن االلتزام بالقوانني النافذة ،رشعية
إدارات مستقلة داخل مؤسسات الصريفة التقليدية ( كام عرفت بأهنا    

 )٢(.)ذات هيئات رشعية تقوم بإجازة منتجاهتا ومراقبتها 
ويالحظ عىل هذا التعريف تركيزه عىل االستقالل اإلداري هلذه 
 ،النوافذ يف ظل إدارة املرصف التقليدي ورقابة اهليئات الرشعية املختصة

 .اإلشارة إىل خضوعه ألحكام القوانني النافذةفضالً عن رضورة 

                                                        
بحث  ،اإلسالميالتابعة للمصارف الربوية دراسة يف ضوء االقتصاد  اإلسالميةالفروع  ،الرشيف فهد. د ١

منشور عىل موقع  ،ملي الثالث لالقتصاد اإلسالمية الذي عقد يف جامعة أم القرىام إىل املؤمتر العمقد
  :اآليتمتاح عىل الرابط  ،١٣ص  ،نرتنتعىل شبكة اإل اإلسالميموسوعة االقتصاد والتمويل 

www.iefpedia.com/arab/?p=450  
مقال منشور يف الصفحة االقتصادية من صحيفة  ،النوافذ اإلسالمية أم املصارف اإلسالمية ،الحم النارص ٢

  .٢٠ص ،٢٠١٠ ،١١٥٥٧ع  ،الرشق األوسط
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األقسام التي تقدم خدمات الصريفة (وعرفها موقع آخر بأهنا 

ً هنا فقط عىل كون هذه النوافذ  )١( )اإلسالمية يف املصارف التقليدية  مؤكدا
وكان  ،هي أقسام إدارية تابعة ملصارف تقليدية تقدم خدمات صريفة إسالمية

 .تعريف جامعاً مانعاً ن يكون الأاألجدر 
قيام البنك التقليدي بتخصيص جزء أو حيز يف ( وعرفت أيضاً بأهنا 

الفرع التقليدي لكي يقدم املنتجات املرصفية اإلسالمية إىل جانب ما يقدمه 
 .)٢( )هذا الفرع من املنتجات التقليدية 

وال خيتلف هذا التعريف عن سابقه إال يف الشكل دون املضمون بل 
 .إال يف القليل التي استخدمها سابقاتخدم ذات العبارات نه اسإ

                                                        
مقال غري معنون منشور عىل املوقع العاملي لالقتصاد اإلسالمي عىل شبكة االنرتنت متاح  ،الحم النارص ١

  . www.isegs.com/forum/showthreab.php?t=249 :عىل الرابط اآليت
رسالة  ،تقييم ظاهرة حتول البنوك التقليدية للمرصفية اإلسالمية ،مصطفى مصطفى إبراهيم حممد ٢

 .١٠٢ص  ،٢٠٠٦ ،مكتب القاهرة ،ماجستري مقدمة إىل اجلامعة األمريكية املفتوحة

http://www.isegs.com/forum/
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وحدات إسالمية يف الفروع التقليدية أو (بأهنا  )١(هموعرفها بعض
تكون متخصصة يف بيع املنتجات واخلدمات اإلسالمية دون  ،املقار الرئيسية

 ). غريها
  )٢( .وعرفت كذلك بأهنا أداة لركوب املوجة وتشويه صورة اإلسالم   

دو أن هذا التعريف نظر إىل النوافذ اإلسالمية نظرة انتقادية أكثر ويب
 .منها أسلوب للتعريف

ونرى إن التعريف األفضل للنوافذ اإلسالمية هو الذي يمكن أن 
وحدات تابعة ملصارف أو فروع  :نقول بأهناف ،يضم مجيع عنارص تكوينها

ة خمتصة ويف ظل تقليدية متارس الصريفة اإلسالمية حتت رقابة هيئات رشعي
 .القوانني النافذة

                                                        
للمصارف  اإلسالميةالنوافذ  :اإلسالميتقويم املؤسسات التطبيقية لالقتصاد  ،رطانامل سعيد بن سعد. د ١

ملي الثالث لالقتصاد اإلسالمية الذي عقد يف جامعة أم القرى منشور ابحث مقدم إىل املؤمتر الع ،التقليدية
  :ابط اآليتمتاح عىل الر ،١٢ص  نرتنت عىل شبكة اإل اإلسالميعىل موقع موسوعة االقتصاد والتمويل 

 www.iefpedia.com/arab/?p=1746 
منشورة عىل موقع موسوعة  ،يف البنوك التقليدية اإلسالميةندوة فلسفة تطبيق املرصفية  ،الشيخ سمري. د ٢

  /www.iefpedia.com/arab  :اآليت عىل الرابط ،١٩ص م،٢٠١١ ،اإلسالمياالقتصاد والتمويل 



 ٥٣     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

ومن هذا التعريف نستطيع إن نستشف عنارص النوافذ اإلسالمية يف 
ومنها النوافذ اإلسالمية يف املصارف  ،املصارف التقليدية بشكل عام

 ـ :وهذه العنارص هي .احلكومية العراقية
رعه تكوين النافذة لقسم أو شعبة أو وحدة تابعة إدارياً للمرصف أو لف-١

وهذا  ،صل إىل مستوى الفرع أو املرصف املستقلتالتقليدي بحيث ال 
العنرص يربز كذلك من الناحية املكانية يف النافذة إذ يتطلب أن تكون النافذة 

 .مرتبطة مكانياً باملرصف أو فرعه التقليدي
رأسامل للنافذة أو ملجموعة النوافذ يف ليكون ختصيص مبلغ معني  -٢

أو فروعه املختلفة بحيث تستطيع النافذة تقديم اخلدمات  املرصف التقليدي
املرصفية اإلسالمية هبامش من االستقاللية عن رأسامل املرصف أو الفرع 

      .التقليدي
ويشمل هذا العنرص قيام النافذة اإلسالمية  ،ممارسة الصريفة اإلسالمية -٣

حيث تقديم حيث تترصف من  ،بكافة أعامل املصارف اإلسالمية املعروفة
 .اخلدمات وكأهنا مرصف إسالمي مستقل
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اخلضوع لرقابة وإرشاف هيئة رقابة رشعية خاصة بالنافذة يتم تشكيلها  -٤
بغض النظر عن عدد أعضاء  ،من قبل املرصف أو فرعه الذي تتبعه النافذة

هذه اهليئة ما دام يزيد عىل ثالثة أشخاص من املتخصصني يف األمور الرشعية 
 .هلم خربة يف املجاالت املرصفيةومن الذين 

إذ ينبغي إن تكون النافذة خاضعة وملتزمة  ،اخلضوع ألحكام القانون -٥
ن ختالف أحكام أبأحكام القوانني النافذة يف البالد التي تعمل فيها دون 

الرشيعة اإلسالمية يف تعاملها املرصيف وهذا العنرص رضوري إلضفاء الصفة 
 .ة وعدم تعرضها للمساءلة القانونيةالقانونية عىل عمل النافذ

 الفرع الثاين
 أهداف النوافذ اإلسالمية

تتعدد وتتنوع أهداف فتح النوافذ اإلسالمية يف املصارف التقليدية 
وكذلك احلال يف العراق إذ  ،وختتلف من دولة ألخرى ومن مرصف آلخر

لسنة ) ٦(حددت املادة الثانية من تعليامت املصارف اإلسالمية رقم 
أهداف النوافذ اإلسالمية مساوية بينها وبني أهداف املصارف ) ٢٠١١(

  :اإلسالمية بام يأيت
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بالنظر لكون غالبية الشعب العراقي من املسلمني  :اهلدف الديني :أوالً 
وعزوف أكثرهم عن التعامل مع املصارف التقليدية وعدم االستفادة من 

بة يف فسح املجال أمام والرغ ،خدماهتا املحرمة يف الرشيعة اإلسالمية
اجلمهور يف التعامل واالستفادة من اخلدمات واملنتجات املرصفية 

والتأكيد عىل حتريم الربا يف هذه التعامالت وحثهم عىل الدفع  ،اإلسالمية
بمدخراهتم إىل هذه النوافذ اإلسالمية بام يصب يف تنفيذ تعاليم اإلسالم التي 

وال شك أن يف إيداعها هذه   .تثامرهاحترم احتكار األموال وتدعو إىل اس
ً هلذه األموال بام خيدم اإلسالم واملسلمني خاصة بعد ارتفاع  النوافذ استثامرا
معدالت الدخول لدى معظم أفراد الشعب العراقي يف السنوات املاضية 

  )١( .غلبهم عىل استثامر أمواهلم بأنفسهمأوعدم قدرة 
املتزايد يف االقتصاد العراقي وارتفاع  بعد النمو :اهلدف االقتصادي :ثانياً 

معدالت االدخار لدى الكثري من العراقيني والرغبة يف االستفادة من هذه 
األموال واستثامرها بام خيدم مسرية اقتصاد البلد وعدم فسح املجال هلجرة 
رؤوس األموال إىل اخلارج وخاصة إىل البلدان التي حتظى فرص االستثامر 

                                                        
  .٢٠١١لسنة ) ٦(اإلسالمية رقم املصارف من تعليامت  )٢(ة ادمن امل) ٢(و  )١( تنيالفقر ١
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تشكل هذه النوافذ وسيلة فعالة الجتذاب  ،متعددة فيها بوسائل نجاح
رؤوس األموال واملدخرات وتوجيهها نحو املشاركة يف عمليات االستثامر 

قاء الرغبة بإذا ما علمنا بوخاصة  ،عىل أسس ومبادئ الرشيعة اإلسالمية
لدى احلكومة يف العراق يف السيطرة عىل االقتصاد وتوجيهه الوجهة التي 

وعدم االطمئنان إىل آليات اقتصاد السوق التي سارت باجتاهها تراها مناسبة 
بخطوات بطيئة وخجولة ال تتناسب مطلقاً مع اجلانب ) ٢٠٠٣(منذ العام 

مسطر يف القوانني العراقية اجلديدة التي جتسد هو ام وأالنظري يف املوضوع 
   )١(.آليات اقتصاد السوق وتلزم باعتامدها

ة إىل فتح نوافذ إسالمية يف مصارفها دفع احلكومة العراقيذلك  
احلكومية التقليدية رغبة يف منافسة القطاع اخلاص وبخاصة املصارف 

عن فروعها املنترشة يف  فضالً  ،اً مرصف) ١١(اإلسالمية التي يزيد عددها عن 
وللبقاء مسيطرة عىل زمام أمور  ،مجيع أنحاء العراق لتنشيط هذا القطاع أوالً 

عرب تنشيط القطاع احلكومي العام الذي حيظى بثقة أكرب من  ،االقتصاد ثانياً 
نظريه اخلاص يف هذا البلد بسبب عوامل تارخيية نامجة عن الفرتة الزمنية 

                                                        
  .٢٠١١ لسنة )٦(اإلسالمية رقم  املصارفمن تعليامت ) ٢( من املادة )٢( فقرةال ١
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الطويلة التي تبنى فيها العراق األيديولوجية االشرتاكية يف إقامة اقتصاده قبل 
 ).٢٠٠٣(العام 

يد بالتأكيد من فرص إن إيداع أموال كبرية يف النوافذ اإلسالمية سيز
ذلك أن هذه األرباح تذهب يف  ،الربحية لدى املصارف احلكومية التقليدية

للمرصف التقليدي ومن ثم إىل اخلزينة  ة إىل الفرع ثم إىل املقر الرئيسالنهاي
  .العامة للدولة

ويبدو لنا إن املرشع العراقي مل يكن موفقاً يف توحيده بني أهدف           
سالمية بشكل عام وأهداف فتح النوافذ اإلسالمية يف املصارف املصارف اإل

 ،التقليدية حني قرصها عىل اهلدفني العامني الديني واالقتصادي فحسب
ذلك أن هناك أهداف خاصة بفتح النوافذ اإلسالمية كان األجدر باملرشع أن 

انب يفرز مادة مستقلة حيدد فيها أهدافها ومن هذه األهداف التي تربز يف اجل
 :العميل

إن استثامر األموال بإيداعها يف النوافذ اإلسالمية  :اهلدف االجتامعي-:أوالً 
سيساهم بال شك يف التقليل ما أمكن من البطالة وزيادة اإلنتاج وإعادة 

بدالً من أن تكون هذه األموال معطلة ومكتنزة لدى ف ،توزيع الدخل القومي
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افذ التي ستحرص عىل استثامرها هذه النويف سيقومون بإيداعها  ،فراداأل
مما يسهم يف تعزيز عنارص  ،وتشغيلها بام يتطابق والرشيعة اإلسالمية الغراء

يؤدي إىل استخدام أيدي عاملة جديدة ربام كانت عاطلة عن واإلنتاج 
فضالً عن زيادة أجور األيدي العاملة السابقة مما يقود بدوره إىل  ،العمل

ة من ذوي الدخل املحدود فيزيد طلبها عىل السلع زيادة دخول أبناء هذه الفئ
ما يدفع املنتجني إىل الزيادة يف اإلنتاج ملواجهه الزيادة يف الطلب  ،واخلدمات

 .وتستمر الدورة اإلنتاجية إىل أن نصل إىل القضاء عىل ظاهرة البطالة
لفقهاء يؤكد أن العائد االجتامعي املرجو من املرصف اعىل أن بعض 

نام يتوقف بصفة أساسية عىل ما إذا كان املرصف يعمل ضمن اإلسالمي إ
عىل  ،فعندها ستكون النتائج أفضل وأعظم ،ختطيط إسالمي شامل للمجتمع

العكس مما لو كانت املسألة تتوقف عىل وجود مرصف إسالمي يعمل بمعزل 
عن بقية جوانب املجتمع أو بعض النوافذ اإلسالمية التي تعمل يف إطار 

مما يضعف سبل نجاحها يف حتقيق هذا اهلدف  ،ارف التقليديةختطيط املص
   )١(. االجتامعي البناء

                                                        
  .١٢٧ص  ،مصدر سابق ،املكاوي ١
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يركز جانب  :هدف التدرج يف التحول نحو الصريفة اإلسالمية الشاملة :ثانياً 
كبري من الفقهاء ممن يؤيدون فتح نوافذ إسالمية يف املصارف التقليدية عىل 

ملرتاكمة لدى العاملني يف رضورة استفادة هذه النوافذ من اخلربات ا
 ،املصارف التقليدية وسهولة سيطرة املرصف أو فرعه عىل النوافذ املفتوحة

فضالً عن سهولة اإلجراءات القانونية لفتح النوافذ اإلسالمية قياساً 
بإجراءات تأسيس مرصف أو فرع جديد، ناهيك عن إمكانية اعتامد هذه 

نظام املرصيف التقليدي يف البالد إىل النوافذ سبيالً للتدرج يف التحول من ال
ن تتحول أإذ إن من الصعوبة بمكان  ،النظام املرصيف اإلسالمي الشامل

املصارف التقليدية مبارشة إىل مصارف إسالمية فهناك العديد من 
أما إذا أصبح  ،الصعوبات واملعوقات التي تكتنف عملية التحول املبارشة

النوافذ اإلسالمية أوالً ثم صريورة هذه التحول بشكل تدرجيي وبطريقة فتح 
النوافذ فروعاً للمصارف التقليدية ومن ثم االنتقال إىل املصارف اإلسالمية 

  )١(. بشكل كامل فستكون العملية أسهل بكثري

                                                        
  .١١ص  ،مصدر سابق ،الرشيف ١
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ويبدو لنا من متابعة خطابات رئيس احلكومة العراقية يف أكثر من 
وافذ اإلسالمية خطوة يف حمفل رسمي إن احلكومة العراقية تتخذ من فتح الن

 ،طريق التحول نحو الصريفة اإلسالمية عىل األقل يف املصارف احلكومية
خاصة وأنه شدد يف أكثر من مناسبة عىل رضورة تبني أفكار ورؤى االقتصاد 

وال أدل عىل ذلك  ،اإلسالمي للنهوض بالعراق إىل مصاف الدول املتقدمة
تح مرصف إسالمي حكومي هو القرار األخري للحكومة العراقية بفمن 

مرصف النهرين اإلسالمي احلكومي يف سابقة جديدة تلت قرارها فتح 
 .النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية التقليدية

 الفرع الثالث
 خصائص النوافذ اإلسالمية 

إذا كانت املصارف اإلسالمية املستقلة والفروع اإلسالمية يف 
لنوافذ اإلسالمية يف املصارف التقليدية املصارف التقليدية تشرتك مع ا

من اتفاق  اً ب الفقهاء يف رشحها وتوضيحها بدءبمجموعة خصائص أسه
ً بخضوعها ملراقبة هيئة  ،مجيع أنشطتها مع إحكام الرشيعة اإلسالمية مرورا
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رشعية خمتصة واعتامدها صيغ وأساليب املضاربة واملشاركة واملرابحة 
   )١( .ملرصفية اإلسالميةواإلجارة وغريها من الصيغ ا

متتاز النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية بمجموعة 
غريها من وسائل الصريفة األخرى من مصارف  عنخصائص تنفرد هبا 

ام فيويمكن تلخيص هذه اخلصائص  .مستقلة أو فروع تابعة ملصارف تقليدية
 :يأيت
رصف احلكومي التقليدي بني يف امل هنا تشكل سبيالً للمزاوجةإ -:أوالً 

خدمات الصريفة اإلسالمية التي تقدمها النافذة اإلسالمية وخدمات الصريفة 
تح النوافذ وهبذا فان ف :شعب األخرىالقسام واألالتقليدية التي تقدمها بقية 

مام املصارف احلكومية التقليدية يف العراق أاإلسالمية يشكل فرصة 
تعامالهتم املرصفية إىل املصارف للمحافظة عىل عمالئها من نقل 

يف سيلة جذب لعمالء جدد ممن يرغبون هنا يمكن إن متثل وإبل ،اإلسالمية
االستفادة من خدمات النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية التي 

                                                        
 .١٤ص  ،مصدر سابق ،الرشيف ١
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إال إن تعامالهتا  ،منذ قرون مضت ثقة مجهور العمالء واستهوهتم تسبتكا
فام يكون منهم عندما تفتح  ،عنها يف املايضالربوية البحتة هي التي أبعدهتم 

حكام الرشيعة أهذه النوافذ سوى اإلرساع بالتعامل معها بام يتفق مع 
  .اإلسالمية الغراء

ن املزاوجة يف تقديم اخلدمات املرصفية بني أوقد يتبادر للذهن ب
اإلسالمية والتقليدية هي ليست ميزة بقدر ما هي مشكلة يف اجلانب الرشعي 

فتؤدي إىل اختالفات فقهية بني من جييز التعامل معها ومن حيرم  ،النوافذ هلذه
ذلك التعامل نتيجة لعدم وجود فصل حقيقي بني رأسامل املرصف التقليدي 

  .ورأسامل النافذة اإلسالمية التابعة له
فعندما نتحدث عن خصائص  ،عىل أن األمر ال حيسب هبذا احلساب

قصد مطلقا ًحماسن هذه النوافذ بقدر ما نود أن النوافذ اإلسالمية فنحن ال ن
نربز ما تنفرد به من صفات عن غريها من وسائل تقديم اخلدمات املرصفية 

  .اإلسالمية
من  :التبعية اإلدارية املبارشة يف النافذة اإلسالمية للمرصف التقليدي :ثانياً 

ال  ،ية جهةاملعلوم أن املرصف اإلسالمي املستقل ال خيضع إدارياً لتبعية أ
أما الفرع اإلسالمي يف املرصف  ،بصورة مبارشة وال بصورة غري مبارشة
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ة مبارشة للمرصف التقليدي األم التقليدي فإنه إذا كان ال يتبع إدارياً بصور
مما جيعله  ،نه خاضع إدارياً لتوجيهات األخري وتعليامته وسياسته العامةإف

ر خمتلف بعض اليشء يف صورة عىل أن األم ،تابعاً له بصورة غري مبارشة
النوافذ اإلسالمية التي ختضع إدارياً وبصورة مبارشة ألوامر وتعليامت 

وال تستطيع أن خترج عن توجهات  ،املرصف التقليدي الذي فتحت فيه
  .وتوجيهات القائمني عىل إدارته تبعية املرؤوس للرئيس

ة العمالء وإذا كانت هذه الصفة يف النوافذ اإلسالمية ربام هتز ثق
تساور بعضهم يف هذا يالتي تقدمها وجتعل الشك والريبة بإسالمية اخلدمات

العزاء الوحيد يكمن يف وجود هيئة الرقابة الرشعية للنوافذ ف ،اخلصوص
فتعيد  ،التي يكون لقراراهتا صفة اإللزام عىل مجيع تعامالت هذه النوافذ

فيها عن الطريق اإلسالمي  األمور إىل نصاهبا كلام انجرفت يف اجتاهات تبتعد
    .القويم

إذا كانت  :عدم وضوح آلية اختيار اهليئة الرشعية للنوافذ اإلسالمية: ثالثاً 
) ٦(اآللية التي وضعها املرشع العراقي يف تعليامت املصارف اإلسالمية رقم 

تبدو أكثر وضوحا ًوشفافية من قريناهتا يف الدول األخرى ) ٢٠١١(لسنة 
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ن هذه اآللية إف ،ن اهليئة الرشعية باملرصف اإلسالمي املستقلبالنسبة لتكوي
تكتنفها الضبابية ويلفها الغموض عندما يتعلق األمر بإنشاء هيئة الرقابة 

ذلك أن اآللية مصممة  ،اخلاصة بالنوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية
لسنة ) ٢١(لتناسب الرشكات اخلاصة التي ينظم عملها القانون رقم 

وتقف عىل رأس إدارهتا اجلمعية العامة التي تتكون من مجيع ) ١٩٩٧(
  )١(. املسامهني فيها

وهي مصارف - أما الرشكات العامة كمرصيف الرافدين والرشيد 
فال وجود  - )١٩٩٧(لسنة ) ٢٢(حكومية ينظم عملها القانون رقم 

ون للجمعية العامة يف هذه الرشكات إذ ال يوجد رشكاء من جمموعهم تتك
تقترص اإلدارة  ،الرشكة مملوكة بالكامل للدولة، إذ إن هذه اجلمعية العامة

 )٢(. فيها عىل جملس اإلدارة واملدير العام للرشكة
من تعليامت املصارف ) ٦(ومن هنا تنهض اإلشكالية إذ تنص املادة 

تعني اجلمعية التأسيسية ومن بعدها اجلمعية  -١(اإلسالمية عىل انه 

                                                        
  .١٩٩٧ لسنة) ٢١(الرشكات رقم من قانون  )٨٥(املادة  ١
 ،ـ العراق بغداد ،مطبعة الفائق ،الرشكات التجارية دراسة يف القانون العراقي ،كوماين لطيف جرب .د ٢

  .٣٢٥و ٢٢١ص  ،٢٠٠٨
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.....) .ني هيئة استشارية تسمى هيئة الرقابة الرشعيةالعمومية للمسامه
كون هناك مجعية تأسيسية وال مجعية عمومية للمسامهني فمن تفعندما ال 

 اترشيعي يتوىل تعيني هيئة الرقابة الرشعية ؟ اجلواب باعتقادنا يتطلب تدخال
ر هذه الرشكة العامة باختيايف بتعديل هذه التعليامت بام يسمح جلهة معينة 

 .همأو تعيين أعضاء هيئة الرقابة الرشعية
 الفرع الرابع 

 الطبيعة القانونية للنوافذ اإلسالمية 
تتجاذب موضوع الطبيعة القانونية للنوافذ اإلسالمية يف املصارف 

  :نفصل كل منها يف النقاط الثالث اآلتية ،احلكومية العراقية ثالثة اجتاهات
قد يتبادر إىل الذهن أن  :سالمية مصغرةالنوافذ اإلسالمية مصارف إ: أوالً 

النافذة اإلسالمية ال ختتلف عن املرصف اإلسالمي املستقل بل عىل العكس 
كام بينا يف الفرع السابق  ،الكثري من اخلصائص املشرتكة بينهام تلتقي معه يف

والتعامل وفقاً ألحكام الرشيعة  ،وخاصة حتريم الربا ،من هذا املطلب
واخلضوع لرقابة  ،يف التعامالت املرصفية ذاهتا د ذات الصيغاإلسالمية واعتام

مما يعزز الرأي بأن هذه النوافذ ال تعدو أن تكون  ،اهليئة الرشعية اخلاصة
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صورة من صور املصارف اإلسالمية املصغرة التي ال ختتلف عن املصارف 
 يف اإلسالمية املستقلة إال من حيث احلجم والقدرات املالية التي تكون أعىل

 .املرصف املستقل منها يف النوافذ اإلسالمية التابعة للمرصف التقليدي
كهذا ال يمكن قبوله بالرغم من صحة ما ورد فيه من  عىل أن توجها ً 

عنارص أو خصائص مشرتكة بني النافذة اإلسالمية واملرصف املستقل وذلك 
  :بوجود الكثري من أوجه االختالف بينهام يقف عىل رأسها ما يأيت

االستقالل الكامل للمرصف اإلسالمي املستقل يف سياسته وتوجهاته -١
وعدم اخلضوع ال بصورة مبارشة وال بصورة غري مبارشة ألية سلطة أخرى 

يف حني أن النافذة  ،من غري إدارة املرصف وهيئة الرقابة الرشعية فيه
اسات سياللتعليامت ولاإلسالمية يف املرصف التقليدي ختضع وبصفة مبارشة 

 . املرصف التابعة له إدارياً لدى 
والتعامل  عىل رشعية أعامل املصارف اإلسالمية املستقلة )١(جيمع الفقهاء  -٢

ينازع يف رشعية اخلدمات التي تقدمها الفروع  )١(هم غري أن بعض ،معها

                                                        
  .١٠مصدر سابق، ص ،املرطان ١
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فام بالك بالنوافذ اإلسالمية يف املصارف أو   ،اإلسالمية يف املصارف التقليدية
إذ ال يبيحون التعامل معها ويعدوهنا وسيلة لاللتفاف  ،اإلسالميةالفروع 

أال وهو  ،عىل األسلوب األصيل لتقديم اخلدمات املرصفية اإلسالمية
ً عىل استقاللية أموال هذا املرصف عن أية  املرصف اإلسالمي املستقل اعتامدا

مية بأموال أموال ربوية يف الوقت الذي ختتلط يف النهاية أموال النافذة اإلسال
 . املرصف التقليدي وإن كانت تبدو مستقلة يف بداية تكوينها

بني اهلدف من إنشاء املصارف اإلسالمية  )٢(يفرق الكثري من الفقهاء  -٣
واهلدف من فتح نوافذ  ،املستقلة الذي يغلب عليه اجلانب الديني العقائدي

                                                                                                                                             
بحث  ،ضوابط التأسيس وعوامل النجاح الفروع اإلسالمية يف البنوك التقليدية ،لطف حممد الرسحي. د -

منشور  ،مارس ٢١-٢٠ملدة يف اعقد  ،الواقع وآفاق املستقبل ،مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية
 :متاح عىل الرابط اآليت ،٥ص ،عىل شبكة االنرتنت اإلسالميعىل موقع موسوعة االقتصاد والتمويل 

 www.iefpedia.com/arab/?p=15338 
سالمية يف البنك دارة وفروع اخلدمات املرصفية اإلإعبداهللا سليامن املنيع وآخرون، حكم التعامل مع . ـ د 

  .١ص ،سنة نرش دون ،، منشورات األهيل التجارياألهيل التجاري
 ،بحث منشور يف جملة األموال ،األعامل البنكية  رأي يف مسألة النظام املزدوج يف ،عمر زهري حافظ. د ١

  .٦٤ص  ،١٩٩٦ ،١ع ،١س ،جدة ،رشكة االتصاالت الدولية
  .١٩ص ،مصدر سابق ،الشيخ - 
  .١٠ص ،مصدر سابق ،املرطان ٢
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ربحي املادي عىل إسالمية يف املصارف التقليدية الذي يغلب عليه اجلانب ال
أساس أنه لو كان اهلدف ديني ملا اقترص األمر عىل فتح نافذة إسالمية 

ولتحول املرصف  ،واإلبقاء عىل التعامالت الربوية األخرى يف املرصف
  .التقليدي إىل مرصف إسالمي بالكامل

يؤكد بعض الفقهاء عىل أن النوافذ اإلسالمية يمكن أن تشكل مرحلة  -٤
 ،ول التدرجيي من الصريفة التقليدية إىل الصريفة اإلسالميةمن مراحل التح

فهي عىل هذا الرأي  ،ومن هنا ال يمكن عدها مصارف إسالمية مستقلة
 .خطوة باجتاه املصارف اإلسالمية ليس إال

إذا كانت النوافذ اإلسالمية يف  :النوافذ اإلسالمية فروع إسالمية: ثانياً 
رقى إىل أن تكون مصارف إسالمية مستقلة املصارف التقليدية ال يمكن أن ت

فهل يمكن عدها فروعاً إسالمية يف  ،املصارف هبل هي جمرد نواة هلذ
املصارف التقليدية أطلق عليه اسم النوافذ للتخلص من إجراءات فتح فروع 

إذ ال خيفى مدى السهولة التي يتم هبا فتح  ؟جديدة يف املرصف التقليدي
  .ملرصفبفتح فروع يف ا النوافذ اإلسالمية قياساً 

إن اإلجابة عن هذا التساؤل تتطلب اإلقرار بوجود العديد من أوجه        
الشبه بني النافذة اإلسالمية والفروع اإلسالمية يف املرصف التقليدي 



 ٦٩     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

وبالتحديد تلك املتعلقة بالعنارص واخلصائص التي يشرتك كل منها يف كثري 
الثنني تقود يف النهاية إىل التأكيد عىل أن عىل أن أوجه االختالف بني ا ،منها

النوافذ اإلسالمية ليست مصطلحاً مرادفاً من حيث املضمون الصطالح 
 :ومن أهم أوجه االختالف تلك .الفروع اإلسالمية

الفرع اإلسالمي يبدو أكثر استقاللية من النافذة اإلسالمية عن املرصف  -١
فيام  ،م إال بصورة غري مبارشةالذي يتبعه إذ ال خيضع الفرع للمرصف األ
  .ختضع النافذة للمرصف األم بصورة مبارشة

إن اهليكلية اإلدارية والكادر اإلداري الذي يتوىل إدارة الفرع اإلسالمي  -٢
من املرصف التقليدي أكرب وأعظم من اهليكلية والكادر الذي يدير النافذة 

قسم إداري يف  اإلسالمية والذي ال يتجاوز يف أحسن األحوال مستوى
هنا يف بعض املصارف تقترص عىل مستويات أدنى إبل  ،مرصف تقليدي

وهو ما ينعكس بالتأكيد عىل ما تقدمه من  .كالشعبة أو الوحدة يف املرصف
إذ تشكل منتجات الفروع نسبة كبرية من  ،خدمات مرصفية إسالمية

إال نسبة فيام ال تشكل منتجات النوافذ اإلسالمية  ،منتجات املرصف األم
 . ضئيلة من منتجات املرصف التقليدي الذي فتحت فيه
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يمثل الفرع اإلسالمي يف املرصف التقليدي مرحلة متقدمة يف طريق  -٣
التحول باملرصف التقليدي إىل املرصفية اإلسالمية قياساً بالنافذة اإلسالمية 

 ،ملنشودةيف املرصف التقليدي التي جتسد املراحل البدائية يف عملية التحول ا
إذا ما اعتربنا النوافذ والفروع اإلسالمية طرقاً أو وسائل للتحول من 

 .الصريفة التقليدية إىل الرصفية اإلسالمية البحتة
تبدو الفروع اإلسالمية نتيجة لتمتعها باستقالل نسبي يفوق استقالل  -٤

ذ النوافذ اإلسالمية عن املرصف التقليدي األم تبدو أكثر رشعية من النواف
اإلسالمية التي الزال هناك من يشكك يف رشعية تعامالهتا يف ظل اختالط 
أمواهلا بأموال املرصف التقليدي الذي تنتمي إليه رغم الفصل النظري الذي 

  .يعلن عنه املرصف عند فتح هذه النوافذ
 :النوافذ اإلسالمية وسيلة خاصة لتقديم خدمات الصريفة اإلسالمية: ثالثاً 

دنا يف النقطتني السابقتني كل فكرة بعد النوافذ اإلسالمية بعد ما استبع
وبالنظر  ،مصارف إسالمية مصغرة أو فروع إسالمية ملصارف تقليدية

ولوجود جمموعة من اخلصائص  ،للعنارص اخلاصة املكونة للنوافذ اإلسالمية
ن غريها من وسائل أو أساليب الصريفة اإلسالمية األخرى من عالتي متيزها 

وفروع إسالمية وغريها من الوسائل حسب التفصيل الذي أوردناه  مصارف
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ننتهي إىل أن النوافذ اإلسالمية يف املصارف  ،يف الفرع الثالث من هذا املطلب
التقليدية عموماً واملصارف احلكومية العراقية خصوصاً هي وسيلة خاصة 

ختتلط  من وسائل الصريفة اإلسالمية هلا عنارصها وخصائصها املتميزة وال
 .مع بقية الوسائل رغم اشرتاكها يف بعض الصفات

 املطلب الثاين 
 آلية عمل النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية 

لسنة ) ٦(نظم املرشع العراقي يف تعليامت املصارف اإلسالمية رقم 
الصريفة اإلسالمية عامل ح النوافذ اإلسالمية وممارستها ألآليات فت) ٢٠١١(

ً بام جيوز هلا ممارسته من ومن رشوط فتح النوافذ  اً دءبشكل دقيق ب مرورا
لية واآل ،أعامل أو ما تقدمه من خدمات، وما حيظر عليها من ممارسات

ً بالتنظيم الواجب اعتامدها يف تقسيم األ رباح واخلسائر االستثامرية وانتهاء
ك األهداف املايل واملحاسبي بغية متكينها من أداء الواجبات املناطة هبا إلدرا

 :ةتيآتفصيله يف مخسة أفرع  وهو ما سنحاول .املرجوة من إقامتها
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 الفرع األول 
 رشوط فتح النوافذ اإلسالمية 

صصت املادة  ُ من تعليامت املصارف اإلسالمية لتثبيت ) ١٢(خ
ومن  ،رشوط فتح النوافذ اإلسالمية يف املصارف التقليدية العاملة يف العراق

يالحظ أهنا تضمنت مخسة رشوط لفتح النافذة يمكن مراجعة هذه املادة 
  :توضيحها يف النقاط اآلتية

يعد البنك املركزي العراقي من أقدم  :موافقة البنك املركزي العراقي -:أوالً 
 ٧/١١/١٩٤٧إذ تم تأسيسه بتاريخ  ،البنوك املركزية يف املنطقة العربية

من رموز السيادة  ليكون رمزاً ) ١٩٤٧(لسنة ) ٤٣(بموجب القانون رقم 
وهو هيئة مستقلة عن  .مليار دينار عراقي) ١٠٠(ويبلغ رأسامله  ،الوطنية

يتوىل رسم وتنفيذ  )١(السلطات الثالث من ترشيعية وتنفيذية وقضائية 
) ٥٦(السياسة النقدية والقيام بوظائفه األخرى وفقاً لقانونه اجلديد املرقم 

  )٢(.ايل واإلداري والقانوينالذي عزز له االستقالل امل) ٢٠٠٤(لسنة 

                                                        
  .النافذ ٢٠٠٥ لعاممن دستور مجهورية العراق  وما بعدها ) ١٠٢(املادة  ١
البنك املركزي العراقي موقع عىل منشور  ،قدية والرقابة املرصفيةالبنك املركزي العراقي وتطور سياسته الن ٢

   .نرتنتبكة اإلشعىل 
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ً ملهمة البنك يف رسم وتنفيذ السياسة النقدية يف العراق فقد  وتعزيزا
تطلب املرشع العراقي استحصال موافقته املسبقة عىل فتح أية نافذة إسالمية 
يف املصارف التقليدية وفقاً إلجراءات فتح الفروع ضمن اخلطة السنوية لفتح 

إجراءات فتح الفروع التي أحال إليها املرشع يف  ولكن ما هي. )١(الفروع 
 إجراءات  فتح النافذة اإلسالمية؟ 

إن املتتبع لقوانني الصريفة يف العراق يلحظ وبصورة جلية أن 
وهي ذاهتا إجراءات فتح النوافذ بموافقة البنك (إجراءات فتح الفروع 

 : )٢(تتضمن عدة رشوط وهي ) املركزي العراقي
ي من مدير املرصف التقليدي إىل البنك املركزي تقديم طلب خط-١

 .العراقي
  .تقديم معلومات عن مقدم الطلب-٢
 .تقديم املعلومات والوثائق اخلاصة باألعامل املقرتحة للنافذة -٣

                                                                                                                                             
 أطروحة ،دراسة مقارنة –اهليئات املستقلة وعالقتها بالسلطة الترشيعية يف العراق  :هشام مجيل كامل أرحيمـ 

  .٥٦-٥٣ص  ،٢٠١٢ ،جامعة تكريت ،مقدمة إىل كلية القانون دكتوراه
  .اإلسالمية النافذة صارفمن تعليامت امل) ١٢(ن املادة م )١(الفقرة  ١
  .النافذ )٢٠٠٤(لسنة ) ٩٤(من قانون املصارف رقم ) ٦(املادة  ٢
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التي  ،شهادة تتضمن حتديد اسم مدير القسم أو الشعبة أو الوحدة -٤
مهنته ومؤهالته  ستشكل هيكل النافذة وحمل إقامته وجنسيته وعمله أو

  .وخرباته املهنية
تعهد مقدم الطلب بتحمل كافة االلتزامات املالية وهتيئة األموال الالزمة  -٥

بالعملة التي حيددها البنك املركزي لتغطية أية التزامات يمكن أن تتحملها 
  .النافذة املطلوب فتحها

 ويقوم البنك املركزي باإلجابة عىل الطلب خالل مدة شهرين من
ومنها  ،تقديمه إما باملوافقة أو الرفض مع حتديد أسباب الرفض إن وجدت

  )١(. عىل سبيل املثال عدم استيفاء الطلب لرشوط فتح النافذة املحددة قانوناً 
بغية  :ختصيص رأسامل مستقل معروف املصدر وبعيد عن شبهة الربا: ثانياً 

رأسامل املرصف إبعاد أية شبهة الختالط رأسامل النافذة اإلسالمية ب
ً  .التقليدي الذي تفتح فيه ً للجانب الرشعي يف املوضوع وتكريسا وتعزيزا

لعنرص احلل يف تعامالت هذه النوافذ فقد تطلب املرشع العراقي أن حيدد 
ً عن أمسبقاً رأسامل مستقل للنافذة و ن يكون هذا املال معروف املصدر بعيدا

                                                        
  .النافذ) ٢٠٠٤(لسنة ) ٩٤( رف رقم اقانون املص من )٨(املادة  ١
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أو نتاجاً ألية تعامالت مشبوهة أية احتامالت لكونه وسيلة لغسيل األموال 
وخاصة شبهة  ،فضالً عن رضورة االبتعاد عن أية شبهات غري رشعية ،قانوناً 
فال بد أن يكون مصدر املال غري متأيت بأموال اختلطت بأموال ربوية  ،الربا

  )١(. أو نتجت عن تعامالت ربوية
عاً وإذا كانت استقاللية رأس املال اخلاص بالنافذة أمر رضوري رش

ن إف ،واالبتعاد عن كونه نتائج لعمليات غسيل أموال أمر مطلوب قانوناً 
عن شبهة الربا  اً البعض من الفقهاء ال يتطلب أن يكون مصدر املال بعيد

ً ويستدلون عىل ذلك بإجازة الرسول حممد  ) صىل اهللا عليه وسلم (ابتداء
احلديث الرشيف  االقرتاض بال ربا من اليهودي املعروف بتعامله بالربا ففي

اشرتى طعاماً من هيودي إىل اجل ) صىل اهللا عليه وسلم(عن عائشة أن النبي 
تويف ودرعه مرهونة عند هيودي بثالثني  :ويف لفظ ،ورهنه درعاً من حديد

أخرجامها وألمحد والنسائي وابن ماجة مثله من حديث ابن  ،صاعاً من شعري
يف احلرض ومعاملة أهل الذمة   ومنه استدل الفقهاء عىل جواز الرهن .عباس

 .ن يف ذلك جواز معاملة الكفار فيام مل يتحقق حتريم العني املتعامل فيهاإإذ 

                                                        
  .النافذة اإلسالمية صارفمن تعليامت امل) ١٢(من املادة  )١(الفقرة  ١



 ٢دد، الع١٩املجلددراسات اقتصادية إسالمية،           

 

٧٦

من املستحيل أن نجد مرصفاً فإنه ومن ناحية أخرى  ،)١(هذا من ناحية 
ال يتعامل بالربا مما جيعل هذا الرشط غري ) حكومياً (تقليدياً خاصاً أو عاماً 

فكل املصارف التقليدية لدهيا تعامالت  ،الناحية العمليةقابل للتطبيق من 
ولكن ما أن يتم فتح نافذة إسالمية وخيصص هلا رأسامل خاص هبا  ،ربوية
 .تتعامل هذه النافذة بأية تعامالت ربوية أن ال وجب

مليار دينار ) ٥٠(واملالحظ أن وزارة املالية العراقية قد حددت مبلغ 
لرافدين والرشيد لفتح نوافذ إسالمية فيها من عراقي مناصفة بني مرصيف ا

عىل أن تتملك النافذة هذا املبلغ دون أن  ٢٠١٢املوازنة العامة للدولة لعام 
 .تستطيع أن تأخذ منه متى ما تشاء

إذا كان املرصف الذي  :تعديل عقد أو قانون تأسيس املرصف التقليدي: ثالثاً 
فيجب تعديل عقد تأسيسه بحيث  يروم فتح النافذة اإلسالمية مرصفاً خاصاً 

يصبح مالئامً ملامرسة النافذة املرجو فتحها فيه خلدمات الصريفة اإلسالمية 
فيجب ) حكومياً (أما إذا كان املرصف عاماً  ،وعدم قيامها بأية أعامل ربوية

تعديل قانون إنشائه ليناسب وجود النافذة اإلسالمية ضمن هيكله اإلداري 
                                                        

حتقيق رشح منتقى األخيار من أحاديث سيد األخيار لإلمام  ،٥ج  ،نيل األوطار ،واصلنرص فريد حممد . د ١
  .٣٣٣-٣٣٢ص ،بال سنة نرش ،القاهرة ـ مرص ،املكتبة التوفيقية ،الشوكاين
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إلسالمية واختصاصها بتقديم املنتجات اإلسالمية وتعامالته املرصفية ا
   )١(. البحتة

وجب املرشع أن تقوم النافذة أ :ممارسة أعامل الصريفة اإلسالمية: رابعاً 
اإلسالمية بمامرسة كافة األنشطة املسموح هبا للمصارف اإلسالمية 
واالبتعاد عن كل ما حيظر عىل هذه املصارف عىل التفصيل الذي سنبينه يف 

 )٢( .لفرعني التالينيا
ويبدو لنا أن املقصود هبذا الرشط هو أن يثبت يف عقد تأسيس 
املرصف التقليدي أو قانون إنشائه وجوب ممارسة النافذة اإلسالمية فيه 
للخدمات املرصفية التي جتيزها الرشيعة اإلسالمية وعدم التعامل بالربا أو 

  .الفوائد بأية صورة من الصور
الرشط األخري الذي تطلبه املرشع  :لتنظيم اإلداري املؤهلوجود ا: خامساً 

العراقي لفتح النوافذ اإلسالمية هو قيام املرصف التقليدي بإجياد تنظيم 
 إداري خاص بالنافذة ضمن هيكلية املرصف األم يتضمن اعتبار النافذة قسامً 

                                                        
  .النافذة اإلسالمية صارفمن تعليامت امل) ١٢(املادة  من) ٢(الفقرة  ١
  .النافذة اإلسالمية املصارفتعليامت  من) ١٢(من املادة ) ٣(الفقرة  ٢
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دير أو شعبة أو وحدة إدارية مرتبطة باملرصف هلا تقسيامت داخلية يرأسها م
يقف عىل رأس كادر إداري مؤهل ومدرب ليكسب خربة يف تقديم اخلدمات 
املالية اإلسالمية عن طريق إرشاكهم يف دورات تدريبية نظرية وعملية يف 
تقديم تلك اخلدمات وعدم االعتامد عىل موظفني وعاملني ليس لدهيم أية 

  )١( .فكرة عن املنتجات اإلسالمية التي تقدمها املصارف اإلسالمية
 الفرع الثاين 

 التعامالت املباحة للنوافذ اإلسالمية 
أجاز املرشع العراقي للمصارف والنوافذ اإلسالمية القيام بمجموعة 

وعىل الرغم من تعداد املرشع  .مباحة هلذه النوافذ من األعامل بعدها أعامالً 
 ،حلرصمن تعليامت الصريفة اإلسالمية عىل سبيل ا) ٣(هلذه األعامل يف املادة 

وغريها من الصيغ أو غريها (بعض هذه األعامل أردفها املرشع بعبارة  فإن
من املرونة التي تسمح بإضافة أعامل  اً مما يضفي عليها نوع) من املشاريع

خاصة إذا ما كانت موافقة ألحكام الرشيعة  ،أخرى تتفق مع هذه األعامل

                                                        
  .النافذة اإلسالمية املصارفتعليامت من ) ١٢(من املادة ) ٤(الفقرة  ١
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ملرشع العراقي للنوافذ هذه األعامل التي أباح ا فيام يأيتوندرج  ،اإلسالمية
  :اإلسالمية القيام هبا

تقف يف و :مجيع أعامل التمويل واالستثامر املوافقة للرشيعة اإلسالمية: أوالً 
مقدمة األعامل التي أجازها املرشع للنوافذ اإلسالمية صفقات التمويل 
واالستثامر يف خمتلف املشاريع واألنشطة والقطاعات عن طريق التمويل بام 

 :يأيت
ن يكون ربح العمل أهي رشكة بامل وعمل عىل  :املشاركة واملضاربة -١

مشاعاً معلوماً كالنصف وغريه حسب اتفاق الطرفني وأن يكون ضامن  اً جزء
  )١(. املال إذا هلك أو متت خسارته عىل صاحب املال

                                                        
من البنوك واملعامالت املرصفية  اإلسالميةموقف الرشيعة  ،السيوطي رمضان حافظ عبد الرمحن. د ١

  .١٥٥ص  ،٢٠٠٨ ،١، طـ مرصالقاهرة  ،دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع ،والتأمني
) ٦(ضوابط املصارف اإلسالمية واملعامالت فيها وفقاً للقانون االحتادي رقم  ،جاسم بن سامل الشاميس. ـ د

بحث مقدم إىل  ،م يف شأن املصارف واملؤسسات املالية والرشكات االستثامرية اإلسالمية١٩٨٥لسنة 
ر عىل موقع موسوعة منشو ،عقد يف جامعة أم القرىنملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي املااملؤمتر الع
 : ، متاح عىل الرابط اآليت٢٤ـ٢٣ص ،نرتنتد والتمويل اإلسالمي عىل شبكة اإلاالقتصا

www.iefpedia.com/arab/ 
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وهو الرشاء اآلجل لسلع موصفة وصفاً عاماً مقابل ثمن مدفوع  :السلم -٢
ً مهامً من مصادر أو وسائل التمويل  ،املمقدماً بالك ويمثل السلم مصدرا

اإلسالمي خاصة فيام يتعلق باملنتجات الزراعية كرشاء الثامر ودفع ثمنها 
 )١(. ومع ذلك فإنه يثري الكثري من املشاكل يف التطبيق ،للمزارع قبل نضجها

اع إما وهو أنو ،وهو عقد وارد عىل العمل والعني يف الذمة :اإلستصناع -٣
أو أن  ،أن يشرتط املرصف املستعمل عمل من استعمله وال يعني ما يعمل منه

أو أن ال يشرتط  ،يشرتط املرصف عمل من استعمله ويعني ما يعمل منه
وهو من العقود التي  .املرصف عمل من استعمله ولكنه ال يعني ما يعمل منه

  )٢( .هلا تطبيقات واسعة يف الوقت احلارض
وهي قيام النافذة أو املرصف اإلسالمي برشاء اآلالت أو  :اإلجارة-٤

جل زيادة طاقته اإلنتاجية عىل أن أوات التي حيتاجها مرشوع معني من األد
جارها من املرصف أو النافذة مقابل مبلغ حمدد يدفع ئيقوم املرشوع بإست

                                                        
أبو ذر . ترمجة د ،تطورها ومستقبلها :التمويل واملرصفية اإلسالمية يف جنوب رشق آسيا ،فيناردوس أنجلو ١

 -٩١ص   ،هـ ١٤٢٩ ،ـ السعودية الرياض ،العلمي واملطابع جامعة امللك سعود النرش ،حممد امحد اجليل
٩٢.  

دراسة  اإلسالميةحقيبة طالب العلم االقتصادية، بحوث يف فقه البنوك  ،عيل حمي الدين القره داغي. د ٢
  .٦١١ص  ،٢٠١٠  ١ط ،دار البشائر اإلسالمية ،٢ج ،، الكتاب السادسفقهية واقتصادية
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وبعد انتهاء مدة اإلجيار إما أن يمتلك املرشوع  ،بصورة دورية وملدة معينة
 )١( .األدوات املوجودة أو أن تبقى يف ملكية املرصف أو النافذة اإلسالمية

وهو نوع من أنواع البيوع يقصد به مبادلة السلعة املباعة بام  :املساومة -٥
 ،يرتاىض العاقدان برصف النظر عن الثمن األول الذي اشرتيت به السلعة

مية إذ يطلب فيه وهو من البيوع التي شاع استخدامها يف املصارف اإلسال
العميل من املرصف أو النافذة اإلسالمية رشاء سلعة معينة له فيقوم املرصف 
أو النافذة برشائها من طرف ثالث بسعر يتم حتديده من خالل التفاوض 

ويقوم  ،واملساومة بني املرصف وصاحب السلعة دون تدخل من العميل
) املالك اجلديد هلا( العميل بعد انتهاء الصفقة برشاء السلعة من املرصف

    )٢( .ودفع ثمنها بالتقسيط للمرصف
وهي عقد يقيم املوكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه يف  :الوكالة -٦

والوكالة أنواع تتوفر بعض تطبيقاهتا املعروفة يف الفقه  .ترصف جائز معلوم
اإلسالمي يف تعامالت املصارف والنوافذ اإلسالمية مثل بطاقة االئتامن 

                                                        
 ،اإلسكندرية ،التموييل التأجريخاصة لنظام  إشارةالدولية وعقودها مع  الميةاإلسالبنوك  ،هشام خالد. د  ١

 .٣٧ص ، ٢٠٠٧ ،دار الفكر اجلامعي
  .تنرتنة اإلبكعىل شاإلسالمي ملي لالقتصاد ادراسة عىل املوقع الع ٢
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الكمبيالة أو التظهري التوكييل والرصف بشكل جزئي أو بمعدالت و
منخفضة يف االعتامد املستندي وخصم األوراق التجارية واالعتامد بالقبول 

 )١( .والتحويالت املرصفية
وهي عملية مرصفية بناء عىل طلب املصدر يتم فيها نقل نقود أو  :احلوالة -٧

ه أو ملستفيد آخر يف املرصف رصيد من حساب إىل حساب آخر لآلمر نفس
نفسه أو يف مرصف آخر وما يتبع ذلك من حتويل العملة إىل عملة أخرى أو 

ىل إوتنقسم احلوالة املرصفية  .أمر دفع يصدره وسيط بقصد تنفيذ أمر الوارد
وبرصف النظر عن التكييف  ،قسمني احلوالة الصادرة واحلوالة الواردة

 )٢( .من أهم العمليات املرصفية يف يومنا هذا الفقهي هلذه احلواالت فإهنا تعد
واجلدير بالذكر أن املرشع العراقي مل يقرص عمل هذه النوافذ 
واملصارف عىل هذه الصيغ فقط وإنام أية صيغة أخرى ال ختالف أحكام 

 .الرشيعة اإلسالمية

                                                        
امعة بحث منشور يف جملة اجل ،عقد الوكالة وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية ،ابو فضة مروان حممد. د ١

  .٨٤٩و ٧٩٥ص  ،٢٠٠٩ ،٢ع ،١٧املجلد ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ،اإلسالمية
  .html-www.badlah.com/page.250  يتنرتنت عىل الرابط اآلعىل موقع اإل منشورةدراسة  ٢

http://www.badlah.com/page
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إبرام العقود واالتفاقات سواء مع األفراد أو الرشكات أو املؤسسات : ثانياً 
 )١(. يئات يف داخل العراق أو خارجهواهل
تأسيس الرشكات أو املسامهة فيها يف خمتلف املجاالت املكملة ألوجه : ثالثاً 

نشاطها أو املسامهة يف الرشكات القائمة ذات األنشطة غري املحرمة رشعاً عىل 
  )٢(.من رأسامل النافذة واحتياطاهتا%٢٠أن ال تتجاوز نسبة املسامهة عن 

سامهة يف رؤوس أموال املصارف اإلسالمية املجازة داخل العراق أو امل: رابعاً 
 )٣( .خارجه برشط استحصال موافقة البنك املركزي

ويبدو أن هذه العملية ختص املصارف اإلسالمية املستقلة دون 
 .النوافذ اإلسالمية التي ليس هلا الشخصية املعنوية املستقلة عن املرصف األم

ل املنقولة بل وحتى العقارية إذا كانت امللكية ألغراض ملكية األموا: خامساً 
تنفيذ مشاريع االستثامر التي تدخل يف حتقيق أهدافها أو لغرض تأجريها عىل 

                                                        
 .النافذة إلسالميةا صارفمن تعليامت امل) ٣( من املادة) ٢(الفقرة  ١
 .النافذة اإلسالمية صارفمن تعليامت امل) ٣(من املادة ) ٣(الفقرة  ٢
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن ) ٣(من املادة ) ٤(الفقرة   ٣
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هاء من الغرض الذي تم متلكها أن تتخلص من األموال العقارية حال االنت
   )١( .جلهأمن 

   )٢( .ل املباحة رشعاً أعامل الوكالة واألمني وتعيني الوكالء يف األعام: سادساً 
تأسيس املحافظ والصناديق االستثامرية وفقاً لتعليامت البنك املركزي  :سابعاً 

   )٣( .العراقي
متويل أنشطة التجارة الداخلية واخلارجية للعراق واملسامهة يف  -:ثامناً 

مشاريع التنمية للقطاعات كافة من زراعية وصناعية  واستخراجية وعمرانية 
   )٤( .وغريها من املرشوعات ذات املردود  االقتصادي واالجتامعي وإسكانية

متويل احلرف الصغرية واألعامل والصناعات البسيطة واملسامهة يف : تاسعاً 
 )٥(.تطويرها اقتصادياً 

   )٦( .متويل عمليات رشاء العمالت األجنبية: عارشاً 
                                                        

 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن  )٣(من املادة ) ٥(الفقرة   ١
 .صارف اإلسالمية النافذةتعليامت املمن ) ٣(من املادة  )٦(الفقرة   ٢
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن ) ٣(من املادة ) ٧(الفقرة  ٣
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن ) ٣(من املادة ) ٨(الفقرة   ٤
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن  )٣(من املادة  )٩(الفقرة   ٥
 .يامت املصارف اإلسالمية النافذةتعلمن  )٥(من املادة  )١(الفقرة   ٦
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دمات إنشاء رشكات رصافة العمالت األجنبية ومكاتب اخل :حادي عرش
  )١(.املالية اخلاصة هبا

قبول األوراق التجارية واملالية حلفظها وحتصيل احلقوق املرتتبة  :ثاين عرش
ذونات الرصف ما مل أعليها ألصحاهبا ودفع وحتصيل الصكوك وأوامر و

    )٢( .تكن متضمنة فوائد ربوية أو أية مبالغ حمظورة رشعاً 
 الفرع الثالث 

 النوافذ اإلسالمية التعامالت املحظورة عىل 
حرصاً من املرشع العراقي عىل أن تكون النوافذ اإلسالمية ملتزمة 
بأحكام الرشيعة اإلسالمية والقوانني العراقية النافذة وسياسة البنك املركزي 

 :العراقي فقد حظر عليها بعض التعامالت وقيد بعض ترصفاهتا كام يأيت
من تعليامت املصارف ) ٤(منعت املادة  :التعامالت املحظورة: أوالً 

  :اإلسالمية املصارف والنوافذ اإلسالمية من القيام بام يأيت

                                                        
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن ) ٥(من املادة ) ٢(الفقرة   ١
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذة من) ٥(من املادة ) ٣(الفقرة   ٢
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واملعروف أن الفائدة  :استخدام الفائدة يف تعامالهتا وبأية صورة كانت -١
وقد أحسن  ،هي نظري استخدام رأس املال وهي من التعامالت الربوية

ام من يميز بني الفوائد املرشع إذ حظر التعامل بالفائدة وقطع الطريق أم
فالنص هنا مطلق يشمل مجيع  ،ويذكر أن هنالك بعض الفوائد املباحة

 . الفوائد واملطلق جيري عىل إطالقه
حرصاً من  :االستثامر لدى البنك املركزي العراقي بأية صورة من الصور -٢

املرشع عىل استقاللية البنك املركزي العراقي ومحاية للمصارف والنوافذ 
سالمية من شبهة التعامل بالربا فقد حظر عليها استثامر أي من أمواهلا اإل

فجميع أشكال االستثامر لدى هذا البنك حمظورة  ،لدى البنك املركزي
 . عليها

ملا كانت حسابات التوفري يف املصارف التقليدية  :فتح حسابات التوفري -٣
النوافذ حمل وحرصاً من املرشع عىل إسالمية  ،تدفع عنها فوائد ربوية

الدراسة فقد حظر عليها فتح حسابات التوفري لعمالئها وأجاز هلا فقط فتح 
احلسابات اجلارية التي ال يرتتب عىل إيداع األموال فيها أية فوائد ربوية 

 .وذلك يف سعيه  لضامن االلتزام التام بأحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء



 ٨٧     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

من أن املرشع أباح للمصارف والنوافذ عىل الرغم ـ :التعامالت املقيدة :ثانياً 
إنه قيدها وحددها بحدود معينة ينبغي أال فاإلسالمية بعض التعامالت 

وجل هذه القيود كان ألسباب قانونية أكثر منها رشعية خالفاً  ،تتجاوزها
   :وهذه القيود هي .للمحظورات التي كانت ذات أسباب رشعية بحتة

ا البنك املركزي العراقي عند التعامل االلتزام بالضوابط التي يضعه -١
بالنقد األجنبي وأسعار رصف العمالت لكي ال خترج هذه املصارف 
والنوافذ عن السياسات النقدية التي يرسمها وحيرص البنك املركزي عىل 

وذلك أسوة ببقية املصارف  ،ممارستها وسريها وفقاً للخطط املرسومة
 )١(. خلاصةالتقليدية األخرى احلكومية منها أو ا

التقيد باحلدود التي تقررها إدارة املرصف األم للعموالت التي تتقاضاها  -٢
عن اخلدمات التي تقدمها للعمالء لكي ال يستخدم هذه العموالت وسيلة 
لاللتفاف عىل حتريم التعامل بالفوائد الربوية عن طريق زيادة هذه العموالت 

                                                        
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن ) ٥(من املادة ) ٤(الفقرة   ١
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 يض ما فاهتا من تعامالت ربويةوسيلة يف تعامالت النوافذ اإلسالمية لتعو

)١(. 
إذ مل جتز  :تقييد إقراض املسامهني بضامن السمعة برشوط  حمددة -٣

التعليامت للمصارف والنوافذ اإلسالمية إقراض أي من مسامهيها بضامن 
 :السمعة إال وفق رشوط حمددة وهي

 .يوماً ) ٦٠(أن ال تزيد مدة القرض عن  -أ
 . غات املقنعة التي يضعها جملس إدارة املرصفااللتزام بالرشوط واملسو -ب
 .أن تنسجم الرشوط التي يضعها جملس اإلدارة مع أهداف املرصف -جـ

ويبدو لنا أن هذا القيد إذا كان يشمل املصارف اإلسالمية املستقلة 
والنوافذ اإلسالمية يف املصارف التجارية اخلاصة فإنه ال يشمل النوافذ 

فهذه األخرية ليس فيها مسامهني وإنام هي  ،حلكوميةاإلسالمية يف املصارف ا
ومن ثم فال حاجة للنص عىل تقييد حقها يف إقراض  ،مملوكة بالكامل للدولة

   )٢( .املسامهني

                                                        
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذة من) ٥(من املادة ) ٥(الفقرة   ١
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن ) ٥(من املادة ) ٦(الفقرة  ٢



 ٨٩     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

فقد حدد املرشع نسبة  :%)٥(تقييد نسبة التمويل ألي شخص بحدود  -٤
ألي  أعىل للتمويل الذي يمكن أن حتتاجه املصارف أو النوافذ اإلسالمية

من رأسامل املرصف %) ٥(بنسبة ال تتجاوز  - طبيعياً كان أم معنوياً -شخص 
إذ ال يمكن للمرصف أو النافذة جتاوز هذه النسبة إال  ،واحتياطاته السليمة

  )١( .بعد استحصال موافقة البنك املركزي العراقي عىل ذلك
يف ولعل علة هذا القيد هي يف الرغبة بأن تعم املصلحة أو الفائدة 

إنشاء املصارف والنوافذ اإلسالمية ألكرب عدد ممكن من العمالء وعدم 
استئثار بعض األشخاص بخدمات هذه املصارف والنوافذ عىل حساب 

 .البقية ألي سبب من األسباب
من رأسامل املرصف %) ٥(نه إذا كانت نسبة أواملثري لالنتباه هنا 

مر بالتمويل الذي يقدمه اإلسالمي نسبة معقولة ومقبولة عندما يتعلق األ
من رأسامل املرصف احلكومي التقليدي عندما %) ٥(فان نسبة  ،هذا املرصف

ربام  ،يتعلق األمر بالتمويل الذي تقدمه النوافذ اإلسالمية تكون كبرية جداً 
من رأسامل %) ٥(تستغرق رأسامل النافذة بأكمله خاصة إذا شكل نسبة 

                                                        
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذة من) ٥(من املادة ) ٧(الفقرة   ١
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٩٠

من %) ٥(املرشع أن جيعل النسبة عليه كان األجدر ب .املرصف احلكومي
 .من رأسامل املرصف التقليدي%) ٥(رأسامل النافذة اإلسالمية وليس 

 الفرع الرابع 
 آلية توزيع األرباح واخلسائر يف النوافذ اإلسالمية 

إن كل عقد من عقود تعامالت الصريفة اإلسالمية التي جترهيا 
تقاسم األرباح واخلسائر املصارف والنوافذ اإلسالمية هلا آلية خاصة يف 

تعتمد عىل االتفاق الذي تم بني العميل من جهة واملرصف أو النافذة 
اإلسالمية من جهة أخرى يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية يف هذا 

من تعليامت املصارف اإلسالمية هذه ) ١١(وقد كرست املادة  .اخلصوص
لنوافذ اإلسالمية من العمل اآللية التي متتاز بالعمومية واملرونة التي متكن ا

عىل تنمية واستثامر األموال املودعة لدهيا بام حيقق األهداف املرجوة من 
 :حيث تم تقسيم آلية توزيع األرباح واخلسائر كام يأيت ،فتحها

حيتل املال املرتبة األخرية يف قائمة مقاصد  :اعتامد مبدأ الغنم بالغرم -:أوالً 
لعل املال يتمتع و ،نه األقل أمهيةأبالرضورة  بيد أن ذلك ال يعني ،الرشيعة

فبغياب املال قد ال  ،بذات القدر من األمهية التي حتظى هبا املقاصد األساسية



 ٩١     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

ي ينبغي تمن اكتساب ذلك القدر من القوة التتمكن املقاصد األخرى 
  )١( .فيها لضامن حتقق العالج العام اتوفريه

 .له ينبغي عليه أن ال يكتنزهاع استثامر أمواين من ال يستطإوعليه ف
ومن ضمن احللول لعدم اكتنازها إيداعها احد املصارف أو النوافذ 
اإلسالمية لتتوىل استثامره باستخدام إحدى وسائل االستثامر التي سبق 

وبام أن نتيجة االستثامر إما أن  ،تفصيلها يف الفرع األول من هذا املطلب
ملعاملة املالية من مرصف أو نافذة تكون الربح أو اخلسارة فإن أطراف ا

وهذا ما يميز وسائل الصريفة اإلسالمية  ،وعميل عليهم اقتسام هذه النتائج
 ،عن وسائل الصريفة التقليدية التي ال يعرف املقرض فيها سبيالً للخسارة

 . فهو الرابح دائامً 
إن املصارف والنوافذ اإلسالمية تتبع آلية تعتمد مبدأ الغنم بالغرم 

 ،فكل فرصة للربح تقابلها خماطر باخلسارة ،عروف يف الفقه اإلسالميامل

                                                        
املعهد  ،مهدي محدأترمجة حممود  ،الرؤية اإلسالمية للتنمية يف ضوء مقاصد الرشيعة ،شابرا حممد عمر. د  ١

 .٧٢ص  ،٢٠١١ ١ط ،للبحوث والتدريب اإلسالمي
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ن صاحب االستثامر يستحق نصيبا يف أرباح االستثامر يتناسب مع إومن ثم ف
  )١(. ويف املقابل يتحمل نصيبه من اخلسائر ،مقدار رصيد حسابه ومدته

رشع العراقي أجاز امل :تقسيم األرباح واخلسائر يف حالة فسخ العقد: ثانياً   
أي بني النافذة والعميل عند  ،فسح عقد االستثامر بني املقرض واملقرتض

نجاز األعامل إثبوت إمهال أي منهام يف أداء التزاماته أو تقصريه املتعمد يف 
 ،وعىل الرغم من أن املرشع مل يبني آليات وإجراءات فسخ العقد .املوكلة إليه

خلصوص يرجح اعتامده للقواعد العامة إننا نرى أن سكوت املرشع يف هذا اف
    )٢( .يف الفسخ الواردة يف القانون املدين العراقي

ملرشوع وبالنتيجة إذا ما تم فسخ العقد بني الطرفني تتم تصفية ا
رباح واخلسائر حسب نصيب كل منهام يف االستثامري ويتم تقاسم األ

    )٣( .املرشوع
سائر ال يكون إال يف واجلدير بالذكر أن توزيع األرباح واخل

 .وهو ما مل يرصح به املرشع ومل يتول توضيحه ،املشاركات دون البيوع

                                                        
 .النافذة اإلسالمية صارفمن تعليامت امل) ١١(من املادة ) ١(الفقرة   ١
 .١٩٥١لسنة  ٤٠قانون املدين العراقي رقم المن )  ١٨٠-١٧٧(  املواد من  ٢
 .النافذة اإلسالمية صارفمن تعليامت امل) ١١(من املادة ) ٢(الفقرة   ٣



 ٩٣     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

وكنا نتمنى عىل املرشع العراقي أن يضع قواعد تفصيلية لتوزيع 
ن ال يقترص عىل وضع قواعد عامة أاألرباح واخلسائر بني النافذة والعميل و

صة بكل تعامل من التعامالت ربام ال تتفق أحكامها مع القواعد الفقهية اخلا
 . التي يتم القيام هبا

 الفرع اخلامس
 التنظيم املايل واملحاسبي للنوافذ اإلسالمية 

ال تكتمل آلية عمل النوافذ اإلسالمية إال بتنظيم أمورها املالية 
وقد حرص املرشع العراقي عىل بيان أحكام هذه  ،واملحاسبية والرقابية

 : ذ اإلسالمية كام يأيتالتنظيامت للمصارف والنواف
) ١٣(شددت تعليامت املصارف اإلسالمية يف املادة  :التنظيم املايل -:أوالً 

  :عىل بعض أحكام التنظيم املايل للنوافذ اإلسالمية وهي
بغية تعزيز وتكريس عنرص االستقالل املايل وعدم التبعية املالية يف النافذة  -١

عىل النافذة إعداد مركز مايل وجب املرشع أ ،اإلسالمية للمرصف األم
ن يكون ذلك بصورة دورية يف أو ،مستقل عن املركز املايل للمرصف األم
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ن ترسل نسخة أو ،هناية كل شهر وفقاً لنموذج معد من قبل البنك املركزي
    )١(. منه إىل املديرية العامة ملراقبة الصريفة واالئتامن يف البنك املركزي العراقي

هو كهذا سبب يف تعطيل قيام النافذة بتقديم مركز ويبدو لنا أن ال
لتأكد من استقاللية األموال املحددة هلا عن أموال املرصف األم وعدم ا

اختالط رأسامل كل منهام باآلخر كام يؤكد عىل ذلك الباحثني يف هذا 
   )٢(. اخلصوص

ات استقالل النافذة اإلسالمية بحفظ العقود واألوراق الثبوتية واملستند -٢
ً عن أية  والوثائق اخلاصة باملعامالت التي جترهيا مع عمالئها ومع الغري بعيدا

ن يتم االلتزام بأحكام أمستندات أو وثائق يقوم بحفظها املرصف األم و
القواعد القانونية والرشعية يف هذا اخلصوص وخاصة تلك املتعلقة باملدة 

ر الوثائق أو التي ينبغي أن ال تقل عن سبع سنوات من تاريخ إصدا
   )٣(. املستندات وفقاً ألحكام قانون التجارة العراقي

                                                        
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذة من) ١٣(من املادة  )٣(الفقرة   ١
 .٢٨ص ،مصدر سابق ،الرشيف ٢
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن ) ١٣(من املادة  )٤(الفقرة   ٣

 .النافذ ١٩٨٤ لسنة ٣٠رقم  يمن قانون التجارة العراق) ١٨(املادة ـ  



 ٩٥     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

من التعليامت ) ١٣(تضمنت بعض فقرات املادة  :التنظيم املحاسبي :ثانياً 
للمصارف والنوافذ اإلسالمية إىل تبني معايري املحاسبة الدولية  اً إشارة أو حث

سالمية يف الدول ومعايري املحاسبة املعتمدة لدى املؤسسات املرصفية اإل
عىل الرغم من عدم وجود اتفاق عىل هذه املعايري عىل مستوى تلك  ،األخرى

 ،ن يتم تطبيق ما اتفق عليه من معايري يف هذا الشأنأاملؤسسات مما يوحي ب
  :فضالً عن رضورة االلتزام بام يأيت

ينبغي أن تكون حسابات النافذة اإلسالمية منفصلة  :الفصل املحاسبي -١
من خالل وجود أنظمة حاسوبية ونظام حماسبة  ،حسابات املرصف األمعن 

وهذا ما أوجبه املرشع  )١(.مستقل عن املرصف احلكومي الذي ترتبط به
العراقي حيث تطلب إجياد قسم حماسبة وسجالت ونظام حماسبي مستقل 
ومستندات قيد وأوراق ثبوتية مستقلة يستخرج منها املركز املايل وحساب 

                                                                                                                                             
طبعة   ،ـ مرصالقاهرة  ،العاتك لصناعة الكتب ،القسم األول ،التجاريالقانون  ،باسم حممد صالح. ـ د

 .١٥٥ص ،٢٠٠٩ ،جديدة
 .١١١ص  ،مصدر سابق ،حيالرس  ١
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ات واإليرادات املستقلة من دون خلط مع حسابات املرصف املرصوف
  )١(. احلكومي األم األخرى

اعتامد معايري املحاسبة واملراجعة التي تنتهجها املؤسسات املالية  -٢
واستخراج نتائج األعامل التي تقوم  هاوإعداداإلسالمية يف مسك احلسابات 

   )٢( .هبا النافذة
ه يف تنظيم املحاسبة أن اهلدف منها هو واملالحظ عىل النقطتني أعال

املحافظة عىل إسالمية هذه النوافذ والتأكيد عىل اجلانب الرشعي يف أعامهلا 
من خالل التزام الفصل املحاسبي واملعايري املحاسبية اإلسالمية تثبيتاً لعنرص 

 .الرشعية يف فتح النوافذ اإلسالمية
ً لرقابة وسيطرة البنك  :التزام تعليامت البنك املركزي العراقي -٣ تأكيدا

وضامناً لعدم خروج أية  ،املركزي العراقي عىل السياسة النقدية يف البالد
مؤسسات مرصفية بام فيها النوافذ اإلسالمية عن السياسات النقدية التي 

وجب املرشع عىل النوافذ اإلسالمية االلتزام أيرسمها البنك املركزي فقد 

                                                        
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن ) ١٣(من املادة ) ١( الفقرة  ١
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن ) ١٣(من مادة  )٢(الفقرة   ٢



 ٩٧     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

بنك املركزي لتجميع البيانات الستخراج مركزها بالتعليامت الصادرة عن ال
   )١( .املايل وفقاً للنسب واملتطلبات التي يضعها البنك

إعامالً ملبادئ الشفافية املحاسبية وضامناً  :التزام معايري املحاسبة الدولية -٤
لعدم انجراف النوافذ اإلسالمية بأية صفة مشبوهة يمكن أن تشكل عمليات 

وجب املرشع عىل املرصف األم الذي له نوافذ إسالمية أن لغسيل األموال ا
يلتزم معايري املحاسبة الدولية يف إعداد بياناته املالية املتجمعة واإلفصاح عن 
األنشطة واخلدمات املالية اإلسالمية التي تقدمها النافذة اإلسالمية كامً ونوعاً 

ك عىل املركز املايل واملخاطر التي تعرضت هلا وكيفية إدارهتا وتأثري كل ذل
     )٢( .املجمع للمرصف التقليدي األم

نه إذا كان اهلدف من االلتزام بالنقطتني األوىل والثانية أويالحظ 
رشعي بحت فإن اهلدف من االلتزام بالنقطتني الثالثة والرابعة هو قانوين 

  .رصف يرتبط بتنفيذ قواعد القانونني الداخيل والدويل عىل حد سواء

                                                        
  .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن ) ١٣(من املادة ) ١٠(الفقرة   ١
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن ) ١٣(من املادة  )١١(الفقرة  ٢
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ال غنى عن أعامل الرقابة الداخلية يف كل مؤسسة من  :التنظيم الرقايب :ثالثاً 
وإكامالً للتنظيم  .املؤسسات وخاصة يف املؤسسات املالية واملرصفية بالتحديد

املايل واملحاسبي فقد وضع املرشع أحكاماً خاصة بالتدقيق والرقابة الرشعية 
م تأسيس قسم للتدقيق وجب أن يتأحيث  ،الداخلية يف النوافذ اإلسالمية

الرشعي الداخيل من كل نافذة إسالمية يكون موقعه يف اهليكل التنظيمي 
وبمستوى تنظيمي ال يقل عن املستوى التنظيمي للرقابة الداخلية يف 

  )١( .املصارف التجارية
وقد تم حتديد مهام قسم التدقيق الرشعي الداخيل يف النافذة 

 )٢( :بام يأيت .اإلسالمية
مراجعة اإلجراءات املحاسبية وخطة التدقيق السنوي والضوابط : أوالً 

  .املحاسبية وإدارة املهام وإصدار التوجيهات باملوافقة عليها من عدمه
مراجعة تقرير مدقق احلسابات اخلارجي فيام خيص كشوفات املرصف : ثانياً 

قبل موافقة وإبالغ جملس اإلدارة بالنتائج التي تنتمي إليها  ،أو الفروع املالية
 .املجلس عىل هذه الكشوفات

                                                        
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذة من) ١٠(من املادة ) ١(الفقرة  ١
 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذة من) ١٠(من املادة ) ٢(الفقرة  ٢



 ٩٩     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

 . مراجعة التقارير املزمع تقديمها إىل البنك املركزي العراقي: ثالثاً 
 املطلب الثالث

 هيئة الرقابة الرشعية يف النوافذ اإلسالمية
إذا كانت املصارف التقليدية ال تتطلب يف عملها إنشاء هيئات رقابة 

 أما ،أية أهداف دينية أو رشعيةرشعية فذلك يرجع إىل أهنا ليست هلا 
يقف عىل رأس أهدافها اهلدف الديني فاملصارف والنوافذ اإلسالمية 

 .كام أن من أهم عنارصها وجود هيئة رقابة رشعية ،الرشعي
وتعني الرقابة الرشعية التأكد من مدى مطابقة أعامل املؤسسة 

 ،جهة الفتوى املرصفية لقواعد الرشيعة اإلسالمية وفقاً لفتاوى صادرة عن
األوىل هيئة الرقابة  :وتتكون الرقابة الرشعية يف األصل من ثالث هيئات

الرشعية التي تتوىل إصدار الفتاوى نظرياً وهي موضوع دراستنا يف هذا  
والثانية هيئة التدقيق الرشعي التي تتوىل متابعة تنفيذ فتاوى هيئة  ،املطلب

ا عنها يف الفرع األخري من املطلب وهي التي حتدثن ،الرقابة الرشعية عملياً 
والثالثة هيئة عليا بالبنك املركزي تكون بمثابة املحكمة العليا جلميع  ،السابق

هيئات الرقابة الرشعية يف مجيع املصارف والفروع والنوافذ اإلسالمية يف 
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قرب أغفل املرشع العراقي األخذ هبا ونتمنى عليه يف أوهي التي  )١(البالد
نني املعنية أن ينص عىل إنشاء هذه اهليئة العليا لتوحيد أحكام تعديل للقوا

 .وفتاوى هيئات الرقابة الرشعية
وبام أننا حتدثنا كام سبق القول يف الفرع األخري من املطلب السابق عن 

وخللو الترشيع العراقي من هيئة عليا للرقابة فسنقرص  ،هيئة التدقيق الرشعي
الرقابة الرشعية يف النوافذ اإلسالمية من  كالمنا يف هذا املطلب عن هيئة

والثاين  ،ىل أربعة أفرع نخصص األول لتعيني اهليئة وعزهلاإخالل تقسيمه 
 ،والثالث حلجية قرارات اهليئة ،للرشوط الواجب توافرها يف أعضاء اهليئة

 :وكام يأيت ،والرابع للمهام امللقاة عىل عاتقها
 الفرع األول

 رشعية وعزهلاتعيني هيئة الرقابة ال
يف حتديد من يتويل  ونينيآراء الفقهاء ومن بعدهم القوان اختلفت

تعيني هيئة الرقابة الرشعية بني من جيعله من مهمة جملس اإلدارة وبني الرأي 

                                                        
املؤمتر  إىلبحث مقدم  ،هيئات الرقابة الرشعية ـ اختيار أعضائها وضوابطها ،قطان عيل أمنيحممد . د ١

هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  ،اإلسالميةالسابع للهيئات الرشعية للمؤسسات العاملية 
 .٣-٢ص  ،٢٠٠٨  مايو ٢٨-٢٧ملدة من يف اعقد يف مملكة البحرين نامل اإلسالمية



 ١٠١     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

 الراجح الذي يذهب إىل أن يكون التعيني من قبل اجلمعية العامة للمرصف

)١(.  
لراجح والغالب يف الفقه ويبدو أن املرشع العراقي قد اخذ بالرأي ا

والترشيعات املقارنة حيث جعل من مسألة تعيني هيئة الرقابة الرشعية من 
سلطة اجلمعية التأسيسية لكل مرصف إسالمي ومن بعدها اجلمعية العمومية 
للمسامهني حيث تتويل تعيني هيئة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد 

لتجديد للمدة ذاهتا وبموافقة البنك عىل مخسة ملدة ثالث سنوات قابلة ل
ويتوىل األعضاء املعينني يف هيئة الرقابة الرشعية انتخاب  .املركزي العراقي

وجيوز للهيئة االستعانة بمن تراه مناسباً من  .تنفيذياً هلا ارئيس للهيئة وعضو
علامً أن مكافآت األعضاء حتدد  )٢( .األشخاص واهليئات لتحقيق أهدافها

 .جملس إدارة املرصف بتخويل من اجلمعية العمومية للمسامهنيبقرار من 
ىل اإلشكالية يف تعيني هيئة الرقابة الرشعية يف إوقد سبق التنويه 

النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية إذا ما علمنا أن هذه 

                                                        
 .٥٠٩ص  ،مصدر سابق ،القره داغي ١
 .النافذة اإلسالمية صارفمن تعليامت امل) ٦(من املادة  )٦و  ١(الفقرتني  ٢
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املصارف هي رشكات عامة ال يوجد فيها مجعية عامة للمسامهني كوهنا 
مما جيعل الترشيع العراقي يف هذا اخلصوص أمام  ،الكامل للدولةمملوكة ب

ونقرتح أن يتم تعيني هيئة الرقابة  .قرب تعديلأنقص ترشيعي جيب سده يف 
يف النوافذ اإلسالمية من قبل جملس إدارة املرصف األم بموافقة البنك 

 .املركزي العراقي
ال يكون إال أما عن عزل هيئة الرقابة الرشعية أو أي عضو فيها ف

ه وبموافقة اجلمعية ئبقرار مسبب من جملس اإلدارة بأغلبية ثلثي أعضا
العمومية للمسامهني باألغلبية البسيطة حيث مل يتطلب املرشع يف قرار 

ولكنه اشرتط أن يتم إعالم البنك املركزي العراقي  ،املوافقة أغلبية موصوفة
 )١( .ابأي قرار لتخويل هيئة الرقابة الرشعية أو عزهل

حد أوتطفو عىل السطح أيضاً اإلشكالية ذاهتا يف عزل اهليئة أو 
أعضائها يف النوافذ اإلسالمية إذا ما علمنا أن ال مجعية عمومية للمسامهني 
 ،يف املصارف احلكومية التي فتحت فيها كوهنا رشكات عامة مملوكة للدولة

لذا كان عىل املرشع العراقي ضامناً الستقاللية هيئة الرقابة الرشعية أن يمنع 

                                                        
 .النافذة اإلسالمية صارفمن تعليامت امل) ٩و  ٨(املادتني  ١



 ١٠٣     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

بموافقة البنك وبقرار من جملس إدارة املرصف األم إال عزل عضو اهليئة 
 .املركزي العراقي

غفل النص عىل النصاب املطلوب أجلدير بالذكر أن املرشع العراقي وا
ن أخاصة و ،ية املطلوبة يف اختاذ قراراهتاالجتامع هيئة الرقابة الرشعية واألغلب

املرشع أجاز أن يكون العدد فردياً أو زوجياً ما دام ال يقل عن ثالثة وال يزيد 
كان األجدر أن جيعل عدد األعضاء فردياً ليسهل عملية ومخسة  نع

 .التصويت عىل القرارات يف اهليئة
 الفرع الثاين

 رشوط العضوية يف هيئة الرقابة الرشعية
لقد أسهب الفقهاء يف احلديث عن الصفات الواجب توافرها فيمن 
ً يف هيئة الرقابة الرشعية من رشوط دينية ورشوط علمية  يتم اختياره عضوا

  )١( .وثالثة أكاديمية وأخرى فنية عملية
                                                        

الرقابة الرشعية والتحديات املعارصة  ،عطية السيد فياض. د، و٥٠٩-٥٠٨ص  ،مصدر سابق ،القره داغي ١
 ،عقد يف جامعة أم القرىنملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي املابحث مقدم إىل املؤمتر الع ،للبنوك اإلسالمية

متاح عىل الرابط  ،٣٨ص ،نرتنتد والتمويل اإلسالمي عىل شبكة اإلمنشور عىل موقع موسوعة االقتصا
 :اآليت
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يف رسد جمموعة كبرية من الصفات الواجب توافرها  هموأفاض بعض
عرفة بأحوال الناس والصالبة فيه كالورع واليقظة وجودة الذهن وامل

والعلمية والعملية وامللكة الفقهية وحسن السمعة والسلوك وغريها من 
رغم  ،قر يف النهاية بعدم إمكانية توافرها يف شخص واحدتالصفات التي 

إمكانية توافرها يف اهليئة بشكل عام بحيث حيمل كل عضو من أعضائها 
 )١( .ا من الصفاتاآلخر غريه همبعض هذه الصفات وحيمل بعض
خذ بمجموعة من الرشوط يمكن إجيازها أأما املرشع العراقي فقد 

  :باآليت
أوجبت التعليامت أن يكون ذوو اخلربة من األعضاء يف أحكام  :اخلربة :أوالً 

الرشيعة اإلسالمية أكثر من النصف مع جواز أن يكون البقية من ذوي اخلربة 
 )٢( .الية والقانونيةواالختصاص يف األعامل املرصفية وامل

                                                                                                                                             
www.iefpedia.com/arab  /  

 ،الرقابة الرشيعة وأثرها يف املصارف اإلسالمية ،حممد السعدأمحد . د، و٧-٣ص  ،مصدر سابق ،قطان ١
منشور عىل موقع  ،عقد يف جامعة أم القرىنملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي املابحث مقدم إىل املؤمتر الع

 :متاح عىل الرابط اآليت ،٧-٦، ص نرتنتمويل اإلسالمي عىل شبكة اإلموسوعة االقتصاد والت
www.iefpedia.com/arab /  

 .تعليامت املصارف اإلسالمية النافذةمن  )٦(من املادة  )١(الفقرة  ٢



 ١٠٥     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

  :يثري هذا الرشط عدة مالحظات هيو

مل يبني املرشع املقصود باخلربة هنا وهل هي اخلربة العلمية أم العملية أم  - ١
 .وكان األجدر التحديد ،األكاديمية مما يعني أنه يكتفي بإحداها

وجب املرشع أن يكون ذوو اخلربة بأحكام الرشيعة اإلسالمية أكثر من أ -٢
ولكنه مل يوجب أن يكون البقية من ذوي اخلربة   ،نصف األعضاء يف اهليئة

واالختصاص يف األعامل املرصفية واملالية والقانونية وإنام اكتفى بإجازة ذلك 
ن يتم استبدال واو العطف يف تعداده أوكنا نتمنى أن يوجب ذلك و ،فقط

ن من املستحيل أن نه من الصعب إن مل يكأذلك  ،لألعامل أعاله بأو التخيري
 .جتتمع هذه اخلربات يف شخص واحد

إن النص عىل أن يكون ذوي اخلربة يف أحكام الرشيعة اإلسالمية أكثر  -٣
مما يعني أن هلم الغلبة يف  ،من نصف األعضاء سيجعل عددهم اثنني أو ثالثة

التصويت عند اختاذ القرارات يف اهليئة وبالتايل ال يكون لرأي العضو أو 
ين اآلخرين أي اعتبار أو وزن ضمن اهليئة مما يقلل فرص االستفادة العضو

وكنا نتمنى أن جيعل املرشع قرارات اهليئة  .من خرباهتم العلمية أو العملية
 .تتخذ باإلمجاع
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وجب املرشع أن ال يكون عضو أ :عدم وجود االرتباط اإلداري املرموق :ثانياً 
داريني رفيعي املستوى أو من أعضاء هيئة الرقابة الرشعية من املوظفني أو اإل

ه ئوذلك ضامناً الستقاللية آرا ،جملس اإلدارة يف املرصف أو من املسامهني فيه
ولكي ال تكون له أية مصلحة يف الصفقات والتعامالت التي جترهيا  ،يف اهليئة

 )١( .النافذة اإلسالمية
ة والغريب أن املرشع العراقي مل يضع فيمن يرشح لعضوية اهليئ

رشوطاً تتعلق بالسن واجلنس والدين واجلنسية وعدم وجود مصلحة أو 
وكان األحرى أن ينص عىل مثل هذه  ،تعامل مايل مع النافذة اإلسالمية

 .الرشوط ألمهيتها يف أداء اهليئة ملهامها عىل الوجه األكمل
 الفرع الثالث 

 حجية قرارات هيئة الرقابة الرشعية 
قرارات هيئات الرقابة الرشعية التي ترجع  يشدد الفقهاء عىل إلزامية

فلام كانت قرارات هيئة الرقابة  ،إىل إلزامية أحكام الرشيعة اإلسالمية
الرشعية متفقة وأحكام الرشيعة اإلسالمية كان التزامها واجباً عىل إدارة 

                                                        
 .النافذة اإلسالمية صارفمن تعليامت امل )٦(من املادة  )٢(الفقرة  ١



 ١٠٧     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

فضالً عن أن قوانني الدول جتعل قرارات هذه اهليئات ملزمة  ،املرصف
 )١( .لتي تعمل فيهاإلدارات املصارف ا

ومع أن املرشع العراقي قد وصف يف الفقرة األوىل من املادة السادسة 
ن قراراهتا أمن التعليامت هيئة الرقابة الرشعية بأهنا هيئة استشارية مما يوحي ب

نه عاد وأكد عىل إلزامية قرارات أبيد  ،ال تعدو أن تكون توصيات غري ملزمة
 ية للمرصف أو النافذة يف الفقرة السابعة من املادةهذه اهليئات لإلدارة التنفيذ

 .اذاهت
 الفرع الرابع

 مهام هيئة الرقابة الرشعية
فصل الفقهاء املهام التي يمكن أن تضطلع هبا هيئات الرقابة الرشعية 

 ،)٢(بحيث تشمل اختاذ قرارات يف مجيع أعامل املرصف أو النافذة اإلسالمية 
                                                        

بحث  ،أمولالواقع وامل :الرقابة الرشعية ،فيصل عبد العزيز فرح. د، و٤٨٥ص  ،مصدر سابق ،القره داغي ١
منشور عىل موقع موسوعة  ،عقد يف جامعة أم القرىنثالث لالقتصاد اإلسالمي اململي الامقدم إىل املؤمتر الع

  :متاح عىل الرابط اآليت ،٢٥-٢٤ص  ،نرتنتد والتمويل اإلسالمي عىل شبكة اإلاالقتصا
www.iefpedia.com/arab/  

 ،فعيل الرقابة الرشعية واملالية عىل صناديق االستثامر اإلسالميةمنهج مقرتح لت ،حسني حسني شحاتة. د ٢
 منشور عىل موقع ،عقد يف جامعة أم القرىنملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي املابحث مقدم إىل املؤمتر الع
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١٠٨

يف النوافذ  اوصالحياهتهيئة الرقابة الرشعية  وقد حدد املرشع العراقي مهام
 :اإلسالمية بام يأيت

 .مراقبة مدى التزام النافذة وأنشطتها بأحكام الرشيعة اإلسالمية – ١
ن صيغ العقود الالزمة ألعامل النافذة أإبداء الرأي الرشعي بش -٢

 .وأنشطتها
الفرع الذي طلب تقارير من مدير قسم الرقابة الداخلية يف املرصف أو  -٣

 .فتحت فيه النافذة
 .رفع تقارير عن األمور التي حتال إليها من جملس اإلدارة -٤
 .النظر يف األمور التي تكلف هبا عىل وفق أوامر البنك املركزي العراقي -٦

وحسناً فعل املرشع عندما أورد من ضمن مهام اهليئة رفع التقارير 
ن ذلك إإذ  ،ر البنك املركزيوالنظر يف األمور التي تكلف هبا حسب أوام

أضفى نوعاً من املرونة عىل صالحياهتا ومل يبق فيها اجلمود الذي يبدو يف 
  )١( .الفقرات السابقة

                                                                                                                                             
 :  ، متاح عىل الرابط اآليت٤٠ص ،موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي عىل شبكة اإلنرتنت

www.iefpedia.com/arab/ 

 .النافذة اإلسالمية املصارفمن تعليامت  )٧(املادة ـ  ١



 ١٠٩     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

 اخلامتة
ونحن نصل إىل خامتة بحثنا ينبغي أن نحدد أهم االستنتاجات 

 :وهي ،والتوصيات التي توصلنا إليها
  :عة من االستنتاجات أمههاانتهى الباحث إىل جممو :االستنتاجات :أوالً 

النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية هي وحدات تابعة  -١
للمصارف احلكومية التقليدية متارس الصريفة اإلسالمية حتت رقابة هيئات 

 .رشعية خمتصة يف ظل القوانني النافذة
أو للنوافذ اإلسالمية مخسة عنارص رئيسة هي تكوينها لقسم أو شعبة  -٢

 ،رأسامل مستقلبوصفه وختصيص مبلغ معني  ،وحدة إدارية يف املرصف األم
ً  ،واخلضوع لرقابة اهليئة الرشعية ،وممارسة الصريفة اإلسالمية وأخريا

  .اخلضوع ألحكام القانون
يشرتط لفتح نافذة إسالمية يف مرصف تقليدي يف العراق موافقة البنك  -٣

ستقل معروف املصدر وبعيد عن وختصيص رأسامل م ،املركزي العراقي
وتعديل عقد تأسيس املرصف أو قانون إنشائه بام يتفق ووجود  ،شبهة الربا
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١١٠

ن يكون هلا تنظيم إداري أو ،النافذة التي ينبغي أن متارس الصريفة اإلسالمية
 .مؤهل

عىل الرغم من حتديد املرشع العراقي للتعامالت املباحة للنوافذ  -٤
إنه أضفى عىل بعض التعامالت من املرونة ف ،رصاإلسالمية عىل سبيل احل

بحيث يمكن أن يدخل ضمنها أية تعامالت تتفق وأحكام الرشيعة 
فيام حظر عليها التعامل بالفوائد واالستثامر لدى البنك  ،اإلسالمية الغراء

 .وقيد بعض تعامالهتا املباحة بقيود حمددة ،املركزي وفتح حسابات التوفري
يع األرباح واخلسائر عامة تعتمد مبدأ الغنم بالغرم حتى جاءت آلية توز -٥

 .يف حالة فسخ العقد بني النافذة والعميل
تطلب املرشع وجود تنظيم مايل وحماسبي ورقايب مستقل للنافذة عن  -٦

 .تنظيامت املرصف األم
اعتمد املرشع مستويني فقط من مستويات الرقابة الرشعية للنوافذ  -٧

غفل املستوى أو ،ة الرقابة الرشعية وقسم التدقيق الرشعياإلسالمية مها هيئ
 .الثالث املتمثل باهليئة العليا للرقابة الرشعية



 ١١١     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

اخلربة يف أحكام الرشيعة اإلسالمية واألعامل املرصفية واملالية والقانونية  –٨
وكذلك عدم وجود االرتباط اإلداري املرموق مها رشطا العضوية يف هيئة 

 .التي تكون قراراهتا ملزمة لإلدارة التنفيذية للنافذةالرقابة الرشعية 
رغم منازعة الكثري من الفقهاء يف رشعية أعامل هذه النوافذ اإلسالمية  -٩

ملزاوجتها بني خدمات الصريفة اإلسالمية وخدمات الصريفة التقليدية يف 
إن األمل يف أن تكون هذه النوافذ خطوة نحو التحول ف ،مرصف واحد

 .احلكومية العراقية نحو الصريفة اإلسالمية الكاملةبالصريفة 
كل الدالئل تشري إىل سري العراق باجتاه التحول نحو الصريفة  - ١٠

وأمهها إنشاء مرصف النهرين  ،اإلسالمية الشاملة يف املصارف احلكومية
اإلسالمي احلكومي بعد قرار احلكومة بفتح النوافذ اإلسالمية يف املصارف 

 .احلكومية
ُ  :التوصيات :ياً ثان َ  يويص الباحث   :العراقي بام يأيت املرشع
النص رصاحة عىل أهداف خاصة بالنوافذ اإلسالمية يف املصارف  -١

التقليدية كاهلدف االجتامعي واهلدف يف التحول التدرجيي نحو الصريفة 
 .اإلسالمية الشاملة وعدم االكتفاء باألهداف العامة للمصارف اإلسالمية
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١١٢

ن تقدمه النافذة اإلسالمية ألي أسبة التمويل الذي يمكن حتديد ن -٢
من % ) ٥( من رأسامل النافذة وليس % ) ٥( شخص طبيعي أو معنوي بـ 

 .رأسامل املرصف األم
وضع قواعد تفصيلية لتوزيع األرباح واخلسائر يف املشاركات دون  -  ٣

اعد الفقهية البيوع التي تتم بني النافذة اإلسالمية والعميل تتناسب والقو
 .اخلاصة بكل تعامل من تعامالت هذه النوافذ

اعتامد املستوى الثالث من مستويات الرقابة الرشعية بإنشاء هيئة عليا  -٤
مستقلة للرقابة الرشعية تتوىل مراجعة قرارات هيئات الرقابة الرشعية 

 .للمصارف والنوافذ اإلسالمية يف كافة أنحاء البالد
عيني وعزل هيئة الرقابة الرشعية يف النوافذ وضع آلية خاصة بت – ٥

اإلسالمية يف املصارف احلكومية تتضمن منح الصالحية بذلك ملجلس إدارة 
 .املرصف األم بموافقة البنك املركزي العراقي

جعل عدد أعضاء هيئة الرقابة الرشعية فردياً وعدم إجازة أن يكون  – ٦
 .العدد زوجياً 

وغ واملواطنة واإلسالم إىل رشوط العضوية إضافة رشوط العقل والبل – ٧
 .يف هيئة الرقابة الرشعية



 ١١٣     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

 .تطلب اإلمجاع يف اختاذ قرارات هيئة الرقابة الرشعية – ٨
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١١٤

 املراجع 

 القرآن الكريم *
 كتب اللغة - أ
 ،الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور األفريقي املرصي وأب -١

 .٢٠٠٥  ٤ط ،وت ـ لبنانبري ،دار صادر للطباعة  ،لسان العرب

 ،مكتبة لبنان ،خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي -٢
 .١٩٨٩ ،طبعة منقحة ،بريوت ـ لبنان

القاهرة ـ  ،دار النهضة العربية ،تاج العروس ،حممد مرتىض الزبيدي -٣
 .بال سنة نرش ،مرص

 ب ـ الكتب العامة
 :فية اإلسالمية يف جنوب رشق آسياالتمويل واملرص ،أنجلو فيناردوس -١

جامعة امللك سعود  ،محد اجليلأأبو ذر حممد . ترمجة د ،تطورها ومستقبلها
 .هـ١٤٢٩ ،الرياض ـ السعودية ،النرش العلمي واملطابع

العاتك لصناعة  ،القسم األول ،القانون التجاري ،باسم حممد صالح. د -٢
 .٢٠٠٩ ،طبعة جديدة  ،القاهرة ـ مرص ،الكتب



 ١١٥     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

موقف الرشيعة اإلسالمية من  ،رمضان حافظ عبد الرمحن السيوطي. د -٣
 ،دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع ،البنوك واملعامالت املرصفية والتأمني

 .٢٠٠٨ ،١القاهرة ـ مرص، ط

دارة وفروع إحكم التعامل مع  ،عبداهللا سليامن املنيع وآخرون. د -٤
منشورات األهيل  ،البنك األهيل التجارياخلدمات املرصفية اإلسالمية يف 

 .بال سنة نرش ،التجاري
بحوث  ،حقيبة طالب العلم االقتصادية ،عيل حمي الدين القره داغي. د -٥

 ،٢ج ،الكتاب السادس ،يف فقه البنوك اإلسالمية دراسة فقهية واقتصادية
 .٢٠١٠، ١ط ،دار البشائر اإلسالمية

الرشكات التجارية دراسة يف  ،رفيعيعيل ال. لطيف جرب كوماين ود. د -٦
 .٢٠٠٨ ،بغداد ـ العراق ،مطبعة الفائق ،القانون العراقي

 ،الرؤية اإلسالمية للتنمية يف ضوء مقاصد الرشيعة ،حممد عمر شابرا. د -٧
، ١ط ،اإلسالمي للبحوث والتدريباملعهد  ،ترمجة حممود امحد مهدي

٢٠١١. 
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١١٦

حتقيق رشح منتقى  ،٥ج  ،ارنيل األوط ،نرص فريد حممد واصل. د -٨
القاهرة  ،املكتبة التوفيقية ،األخيار من أحاديث سيد األخيار لإلمام الشوكاين

 .بال سنة نرش ،ـ مرص
البنوك اإلسالمية الدولية وعقودها مع إشارة خاصة  ،هشام خالد. د -٩ 

 .٢٠٠٧ ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،لنظام التأجري التموييل
 طاريح األكاديمية واألالرسائل  - ب
تقييم ظاهرة حتول البنوك التقليدية  ،مصطفى إبراهيم حممد مصطفى -١

 ،رسالة ماجستري مقدمة إىل اجلامعة األمريكية املفتوحة ،للمرصفية اإلسالمية
 .٢٠٠٦ ،مكتب القاهرة

اهليئات املستقلة وعالقتها بالسلطة الترشيعية يف  ،هشام مجيل كامل أرحيم -٢
جامعة  ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية القانون ،دراسة مقارنة –العراق 
 .٢٠١٢ ،تكريت

 البحوث والدراسات العلمية  -جـ
بحث البنك املركزي العراقي وتطور سياسته النقدية والرقابة املرصفية  -١

 . نرتنتبنك املركزي العراقي عىل شبكة اإلمنشور عىل موقع ال
 ،ابة الرشيعة وأثرها يف املصارف اإلسالميةالرق ،أمحد حممد السعد. د -٢



 ١١٧     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

عقد يف جامعة أم نبحث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي امل
د والتمويل اإلسالمي عىل شبكة منشور عىل موقع موسوعة االقتصا ،القرى

 /www.iefpedia.com/arab :متاح عىل الرابط اآليت ،نرتنتاإل

ضوابط املصارف اإلسالمية واملعامالت  ،جاسم بن سامل الشاميس. د -٣
م يف شأن املصارف ١٩٨٥لسنة ) ٦(فيها وفقاً للقانون االحتادي رقم 

بحث مقدم إىل املؤمتر  ،واملؤسسات املالية والرشكات االستثامرية اإلسالمية
منشور عىل  ،يف جامعة أم القرى ملنعقداالعاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي 

متاح عىل  ،نرتنتد والتمويل اإلسالمي عىل شبكة اإلموقع موسوعة االقتصا
 /www.iefpedia.com/arab  :الرابط اآليت

منهج مقرتح لتفعيل الرقابة الرشعية واملالية  ،حسني حسني شحاتة. د -٤ 
بحث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث  ، صناديق االستثامر اإلسالميةعىل

منشور عىل موقع موسوعة  ،عقد يف جامعة أم القرىنلالقتصاد اإلسالمي امل
   :متاح عىل الرابط اآليت ،نرتنتد والتمويل اإلسالمي عىل شبكة اإلاالقتصا

www.iefpedia.com/arab/ 
 .نرتنتي لالقتصاد اإلسالمي عىل شبكة اإلدراسة عىل املوقع العامل  -٥
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١١٨

نرتنت عىل الرابط اآليت دراسة منشورة عىل موقع اإل -٦
www.badlah.com/page-250.html . 

سسات التطبيقية لالقتصاد تقويم املؤ ،سعيد بن سعد املرطان. د -٧
بحث مقدم إىل املؤمتر  ،النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية :اإلسالمي

منشور عىل  ،عقد يف جامعة أم القرىنالعاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمية امل
متاح عىل  ،نرتنتد والتمويل اإلسالمي عىل شبكة اإلموقع موسوعة االقتصا

 www.iefpedia.com/arab/?p=1746   :الرابط اآليت

ندوة فلسفة تطبيق املرصفية اإلسالمية يف البنوك  ،سمري الشيخ. د  -٨
منشورة عىل موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي  ،التقليدية
 /www.iefpedia.com/arab   :عىل الرابط اآليت، ٢٠١١

الرقابة الرشعية والتحديات املعارصة للبنوك  ،طية السيد فياضع. د -٩
بحث مقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي الذي  ،اإلسالمية

د والتمويل منشور عىل موقع موسوعة االقتصا ،عقد يف جامعة أم القرى
 :متاح عىل الرابط اآليت ،نرتنتاإلسالمي عىل شبكة اإل

www.iefpedia.com/arab  /  

http://www.badlah.com/page-250.html


 ١١٩     دخيلأمحد ال/النوافذ اإلسالمية يف املصارف احلكومية العراقية
 

 

 ،رأي يف مسألة النظام املزدوج يف األعامل البنكية  ،عمر زهري حافظ. د - ١٠ 
 ،١ع ،١س ،جدة ،رشكة االتصاالت الدولية ،بحث منشور يف جملة األموال

١٩٩٦. 
الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية دراسة  ،فهد الرشيف. د - ١١ 

إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد بحث مقدم  ،يف ضوء االقتصاد اإلسالمي
د منشور عىل موقع موسوعة االقتصا ،عقد يف جامعة أم القرىناإلسالمية امل

 :متاح عىل الرابط اآليت ،نرتنتوالتمويل اإلسالمي عىل شبكة اإل
  www.iefpedia.com/arab/?p=450  

بحث  ،الواقع واملأمول :الرقابة الرشعية ،فيصل عبد العزيز فرح. د  - ١٢ 
عقد يف جامعة أم نمقدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي امل

د والتمويل اإلسالمي عىل شبكة القرى منشور عىل موقع موسوعة االقتصا
  /www.iefpedia.com/arab :متاح عىل الرابط اآليت ،نرتنتاإل
مقال منشور  ،النوافذ اإلسالمية أم املصارف اإلسالمية ،الحم النارص - ١٣

 .٢٠١٠ ،١١٥٥٧ع  ،يف الصفحة االقتصادية من صحيفة الرشق األوسط



 ٢دد، الع١٩املجلددراسات اقتصادية إسالمية،           

 

١٢٠

مقال غري معنون منشور عىل املوقع العاملي لالقتصاد  ،الحم النارص - ١٤
 :متاح عىل الرابط اآليت ،نرتنتاإلسالمي عىل شبكة اإل

 www.isegs.com/forum/showthreab.php?t=249 . 
الفروع اإلسالمية يف البنوك التقليدية ضوابط  ،لطف حممد الرسحي. د - ١٥ 

بحث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية  ،التأسيس وعوامل النجاح
منشور عىل موقع  ،مارس ٢١- ٢٠ملدة يف اعقد نواقع وآفاق املستقبل املال

متاح عىل  ،نرتنتد والتمويل اإلسالمي عىل شبكة اإلموسوعة االقتصا
 www.iefpedia.com/arab/?p=15338  :الرابط اآليت

هيئات الرقابة الرشعية ـ اختيار أعضائها  ،حممد أمني عيل قطان. د -١٦  
بحث مقدم إىل املؤمتر السابع للهيئات الرشعية للمؤسسات  ،وضوابطها

هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  ،العاملية اإلسالمية
 .٢٠٠٨ ،مايو ٢٨- ٢٧ملدة من يف اعقد يف مملكة البحرين نامل

قد الوكالة وتطبيقاته يف املصارف ع ،مروان حممد ابو فضة. د - ١٧
سلسلة الدراسات  ،بحث منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية ،اإلسالمية
 .٢٠٠٩ ،٢ع ،١٧املجلد ،اإلنسانية

 الترشيعات  –د 

http://www.isegs.com/forum/showthreab.php?t=249
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 .النافذ ٢٠٠٥دستور مجهورية العراق لعام  -١
 .النافذ ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون املدين العراقي رقم  -٢
 . النافذ ١٩٨٤لسنة  ٣٠قي رقم قانون التجارة العرا -٣
 .النافذ ١٩٩٧لسنة  ٢١قانون الرشكات اخلاصة العراقي رقم  -٤
 .النافذ ١٩٩٧لسنة  ٢٢قانون الرشكات العامة العراقي رقم  -٥
 .النافذ ٢٠٠٤لسنة  ٩٤قانون املصارف العراقي رقم  -٦
 .النافذة ٢٠١١لسنة  ٦تعليامت املصارف اإلسالمية العراقية رقم  -٧
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  ملخص كتاب جدید
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