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إعداد
سراج الحق هالل ياسيني
رئي�س تطوير املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية
البنك الأهلي التجاري

42

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،امللك احلق املبني ،الهادي �إىل ال�صراط امل�ستقيم ،وال�صالة وال�سالم على
خامت النبيني و �سيد املر�سلني ،املبعوث رحمة للعاملني الذي �أر�سى و ر�سم معامل الت�شريع احلكيم،
وعلى �آله الأطهار و�صحابته الكرام و من تبعه �إىل يوم الدين� ،أما بعد:
نتج عن تطور ال�صريفة الإ�سالمية �أن فتحت عدداً كبرياً من البنوك التقليدية نوافذ �إ�سالمية يف
�أ�سواق مالية يف بالدنا و�أ�سواق مالية يف بالد غري امل�سلمني حيث توجد �أقليات م�سلمة .وبعد �أن
�أ�صبحت النوافذ واقعاً ملمو�ساً فكان البد �أن تتقيد مبعايري ال�صريفة الإ�سالمية و�أن تت�أكد من
�إلتزامها ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف جميع تعامالتها .وبالتايل �أ�صبح مو�ضوع الرقابة ال�شرعية
�أو التدقيق ال�شرعي يف النوافذ يتطلب جهداً خا�صاً من القائمني على �إدارة النوافذ وهيئاتها
ال�شرعية و�إدارات الرقابة الداخلية فيها لكى ت�ستجيب ل�شروط و�ضوابط اجلهات الإ�شرافية
والرقابية واملجامع الفقهية بغية االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
حتاول هذه الورقة �إلقاء ال�ضوء على واقع التدقيق ال�شرعي الداخلي يف النوافذ الإ�سالمية لدى
البنوك التقليدية والإجابة عن بع�ض الت�سا�ؤالت يف هذا ال�ش�أن وال حتاول �أن تغطي الأحكام
ال�شرعية اخلا�صة بالنوافذ �أو ال�ضوابط ال�شرعية لتعامالتها.
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املطلب الأول
املق�صود بالنوافذ الإ�سالمية لدى البنوك التقليدية وواقع الرقابة ال�شرعية فيها
لتخو�ض جمال ال�صريفة الإ�سالمية تلج�أ البنوك التقليدية �إما �إىل ت�أ�سي�س بنك �إ�سالمي كامل
برخ�صة م�ستقلة فيكون للبنك الإ�سالمي �شخ�صية �إعتبارية م�ستقلة بذاتها� ،أو تلج�أ �إىل ت�أ�سي�س
ق�سم �أو �سل�سلة منتجات متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية ب�ضوابط �شرعية داخل البنك نف�سه ي�سمى
النافذة الإ�سالمية.
فت�أ�سي�س البنك الإ�سالمي الكامل يحتاج لرخ�صة م�ستقلة التي قد ال ترغب البنوك املركزية �أن
متنحها لنف�س البنك الذي يحمل منها رخ�صة �أخرى لن�شاط بنكي فيحمل رخ�صتني ،و�أي�ضاً لر�أ�س
مال وتكلفة عالية لت�أ�سي�سه قد ال يرغب البنك التقليدي يف توفريهما ،في�صبح اللجوء لت�أ�سي�س
النافذة الإ�سالمية خياراً متاحاً �أو مف�ض ً
ال يوفر مرونة للبنوك التقليدية يف الرتكيز على بع�ض �أنواع
املنتوجات و الأعمال ولي�س الغو�ص واملناف�سة يف كل �أنواع املنتجات التي تعر�ضها البنوك الإ�سالمية
الكاملة ،ومرونة يف عدم حتمل تكاليف الت�أ�سي�س الباهظة والإكتفاء بتعديل نظامه لكي يتوافق مع
ال�شريعة الإ�سالمية و�إ�ستخدام مبانيها و مكاتبها يف �إدارة النافذة الإ�سالمية ،ومرونة يف عدم
تخ�صي�ص �أو االلتزام بتخ�صي�ص ر�أ�س مال معني كما هو احلال عند ت�أ�سي�س بنك م�ستقل �إ�ستجاب ًة
ل�شروط اجلهات الإ�شرافية يف توفري ر�أ�س مال معني .وهذا النوع الأخري هو ما نق�صده بالنافذة
الإ�سالمية يف البنوك التقليدية.
نرى يف واقع ال�صريفة الإ�سالمية �أن الهيئات ال�شرعية �أجازت نوعني من النوافذ الإ�سالمية ،ومل
يعرت�ض على ن�شاطهما �أى من املجامع الفقهية املعروفة مادامت تلتزم ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
وتزاول �أعمالهما يف نطاقها.
النوع الأول :نافذة ب�إدارة م�ستقلة داخل البنك ومبوظفني م�ستقلني يتولون تطوير املنتجات املتوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية و�إدارتها وت�سويقها مبوظفي الت�سويق امل�ستقلني .وقد تعر�ض منتجاتها من
خالل فرع �أو فروع �إ�سالمية م�ستقلة� ،أو تعر�ضها من خالل فروع البنك التقليدي ب�ضوابط.
النوع الثاين :نافذة تعتمد على الأق�سام واملوظفني التقليديني يف تطوير وعر�ض و�إدارة املنتجات
الإ�سالمية ،وتعتمد على املوظفيني التقليديني يف ت�سويق املنتجات الإ�سالمية.
واقع الرقابة ال�شرعية يف النوافذ الإ�سالمية
تعترب الرقابة ال�شرعية �أو التدقيق ال�شرعي يف النافذة الإ�سالمية جزءاً من الإطار العام للحوكمة
يف البنك التقليدي مثله مثل البنك الإ�سالمي الكامل وتتطلب نف�س املتطلبات التي يجب توافرها
لدى البنك الإ�سالمي الكامل من :التزام �إدارة البنك التقليدي و�إدارة النافذة الإ�سالمية ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية فيما يتعلق بن�شاط النافذة وخ�ضوع �أعمالها لرقابة هيئة �شرعية م�ستقلة
ولرقابة �إدارات الرقابة الداخلية مبا فيها �إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية بغية الإ�ستجابة ل�ضوابط
التدقيق ال�شرعي ،فتمر منتجات النافذة الإ�سالمية و عملياتها التمويلية بجميع مراحل التدقيق
ال�شرعي �أي .1 :هيكلة املنتج � .2إعداد مناذجه وعقوده  .3عر�ضه وت�سويقه و .4مراجعته.
تتكون الرقابة ال�شرعية يف النافذة الإ�سالمية من هيئة الرقابة ال�شرعية وهي جهة خارجية م�شرفة
ومراقِ بة لن�شاط النافذة ،ورقابة داخلية تقوم بها �أق�سام داخل النافذة بغر�ض التدقيق ال�شرعي
ومراقبة �أعمالها.

44

�أوال :هيئة الرقابة ال�شرعية :هيئة الرقابة ال�شرعية جهاز م�ستقل من الفقهاء املتخ�ص�صني يف
فقه املعامالت وطبقا ملعايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يجب �أن
تكون جهازاً م�ستق ً
ال ،مهمتها القيام بتوجيه �أن�شطة النافذة الإ�سالمية من خالل �إ�صدار الفتاوى،
ومراقبتها والإ�شراف عليها من خالل مراجعة �أن�شطتها وفح�صها ملعرفة مدى التزام النافذة مع
ال�شريعة الإ�سالمية .يجب �أن تتكون من �أع�ضاء اليقل عددهم عن ثالثة ،و فتواها ملزمة .هيئة
الرقابة ال�شرعية تخت�ص باملوافقة واعتماد املنتجات والنماذج والعقود وباقي �أن�شطة النافذة،
وت�ساعدها يف ذلك �إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية.
ثانيا :الرقابة ال�شرعية الداخلية :طبقاً ملعايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية هي عبارة عن وحدة �أو ق�سم م�ستقل �أو �إدارة م�ستقلة �أو جزء من �إدارة الرقابة الداخلية
العامة يف البنك ،تن�ش�أ بغر�ض تدقيق وتقييم مدى التزام النافذة الإ�سالمية ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ،والفتاوى ،والتعليمات ال�صادرة عن هيئة الرقابة ال�شرعية للنافذة .ت�ستقل �إدارة الرقابة
ال�شرعية الداخلية عن غريها من الإدارات وبالأخ�ص الإدارات و الأق�سام التجارية ،ويجب �أن
ي�سمح تكوينها يف الهيكل التنظيمي مبمار�سة �أعمالها الرقابية ب�أكمل وجه من غري الت�أثري على
مهامها من غريها من الأق�سام الرقابية و التجارية.
ثالثا� :إدارة املراجعة الداخلية و�إدارة املخاطر الناجمة عن عدم االلتزام :تكمل �إدارة املراجعة
الداخلية �سعي �إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية و ت�ساعدها �إدارة املخاطر الناجمة عن عدم
االلتزام بال�شريعة )�إذا ُوجدت م�ستقلة عن �إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية( يف الو�صول �إىل
التدقيق ال�شرعي املن�شود.
املطلب الثاين
واقع الرقابة ال�شرعية الداخلية يف النوافذ
يختلف واقع الرقابة ال�شرعية يف النوافذ من نافذة �إىل �أخرى وهناك اعتبارات عديدة تلعب دوراً
يف م�ستوى الرقابة ال�شرعية يف كل نافذة منها احلجم املايل للنافذة وتنوع املنتجات واملجاالت
والعمليات والتو�سع اجلغرايف للنافذة.
ً
فهناك نوافذ تركز على نوع معني من الن�شاط ويف نطاق جغرايف �أو انتاجي حمدود .فمثال تركز
على خدمات �إ�صدار ال�صكوك ،والتحوط ،والتو�سط يف التمويل اجلماعي لعمالئها وبالتايل ال
حت�صل على ودائع العمالء ،وال تعر�ض منتجاتها من خالل فروعها .تكتفي هذه النوافذ برقابة
هيئتها ال�شرعية وال توظف الرقابة ال�شرعية الداخلية �إال يف حاالت نادرة ويف نطاق حمدود .عدد
هذه النوافذ قليل ومعظمها من البنوك الدولية التي تتوفر فيها خربات وخدمات معينة ال تتوفر
لدى البنوك املحلية ،مثل القدرة على �إ�صدار وت�سويق ال�صكوك وخدمات التحوط.
وهناك نوع �آخر من النوافذ دخلت جمال ال�صريفة الإ�سالمية بغر�ض عر�ض ت�شكيلة متنوعة من
اخلدمات الإ�سالمية ومناف�سة البنوك الإ�سالمية الكاملة ،فتو�سعت يف املنتجات وتنوعت يف �صيغها
وتو�سعت جغرافيا يف الدولة الواحدة �أو �إىل دول عديدة وكرب حجمها املايل ،حت�صل على الودائع
من املودعني ومتول عمالئها مبا�شرة من �أموالها ،فتحتاج �إىل ف�صل �أموال املودعني عن �أموال
البنك الأم الربوي وا�ستثمار تلك الأموال يف م�صارف �شرعية .ف�إ�ضافة �إىل هيئات الرقابة ال�شرعية
�شكلت �إدارات للرقابة ال�شرعية الداخلية ووظفت فيها مدققني �شرعني �أكفاء ملمني بال�شريعة،
والقانون ،والعلوم املالية و املحا�سبية .حجم الرقابة ال�شرعية الداخلية فيها يختلف باختالف حجم
معامالتها ،وتنوع منتجاتها و تو�سعها اجلغرايف .فمنها ما اكتفت مبراقب �شرعي واحد ،ومنها ما
وظفت مراقبني �شرعيني يف كل دولة �أو �إقليم ومنحت الرقابة ال�شرعية الداخلية �إهتماماً خا�صاً
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لدرجة �أن بع�ضها مل تكتف بتوظيف ال�شرعيني و�إمنا وظفت مراجعني و متخ�ص�صي مواجهة
املخاطر للت�أكد من الرقابة ال�شرعية ال�سليمة.
لإدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية دليلها ونظام اجراءاتها اخلا�ص ،يتم �إعدادهما من قبل هذه
الإدارة واعتمادهما من قبل هئية الرقابة ال�شرعية و�إدارة النافذة الإ�سالمية� .أما �إدارة النافذة فلها
دليل اجراءات العمل اخلا�ص بها ونظم اجراءاتها يبني الهيكل التنظيمي للنافذة يف البنك و�أق�سامها
املختلفة وم�س�ؤوليات الأق�سام مبا يف ذلك هيئة الرقابة ال�شرعية ،و�إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية،
وق�سم املراجعة ال�شرعية )�إذا ُوجد( ،ويبني عالقة النافذة الإ�سالمية مع البنك الأم ،ويت�ضمن
الت�أكيد على مراعاة وتوافق النافذة الإ�سالمية يف جميع �أعمالها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
وقرارات هيئة الرقابة ال�شرعية .يتم �إعداد وتعديل دليل النافذة الإ�سالمية من قبل �إدارة النافذة
واعتمادها باالتفاق مع الإدارة العليا �أو جمل�س �إدارة البنك الأم� .أما نظم اجراءات النافذة فيتم
و�ضعها واعتمادها من قبل �إدارة النافذة الإ�سالمية وبع�ض �أق�سام البنك الأم �إذا كانت النافذة
ت�ستعني ببع�ض خدمات تلك الأق�سام مثل اخلربة يف املراجعة الداخلية �أو اال�ستعانة بفرق الت�سويق.
التبعية الإدارية
تتبع �إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية )�ضمن الهيكل التنظيمي( املدير التنفيذي للنافذة وقلما تتبع
�إدارة م�ستقلة �أخرى يف البنك مثل الإدارة القانونية ،ولكنها تتبع م�ستوى �إدارياً عالياً يف كل احلاالت
لي�ضمن لها الإ�ستقاللية من الإدارات و الأق�سام التجارية .يتم تعيني وعزل ومكاف�أة رئي�س �أو مدير
الرقابية ال�شرعية من قبل مديره املبا�شر ولكن املدير املبا�شر لي�س له القول الف�صل يف تقارير
التدقيق ال�شرعي ال�صادرة عن هيئة الرقابة ال�شرعية �أو �إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية.
املهام
تخت�ص �إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية بالتدقيق واملراقبة ال�شرعية يف النافذة الإ�سالمية ،ومن
مهامها:
 .1الت�أكد من وجود ومراقبة متانة النظام الرقابي ال�شرعي يف النافذة الإ�سالمية ويف الغالب هي
التي تتوىل ت�أ�سي�س وتعديل نظام الرقابة �أو على الأقل يتم ذلك مبوافقتها وم�شاركتها.
 .2القيام مبهمة ال�سكرتارية �أو الأمانة العامة لهئية الرقابة ال�شرعية من حت�ضري لإجتماعاتها،
و�صياغة حما�ضرها .وتكون �أمينة على الفتاوى ال�صادرة من هيئة الرقابة ال�شرعية وبالتايل
املنوطة ب�صيانتها ،وم�س�ؤولة عن تنفيذها .فهي حلقة الو�صل بني هيئة الرقابة ال�شرعية والإدارة
التنفيذية للنافذة ،وتت�أكد من �أن جميع �أن�شطة النافذة الإ�سالمية ،وهيكلة منتجاتها وخدماتها،
والعقود اجلاري العمل بها ،و�أدلة تعليمات املنتجات جتاز من هيئة الرقابة ال�شرعية قبل تطبيقها،
وتت�أكد من �أنها تتم وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ويف هذا ال�صدد تقوم بالبحث ال�شرعي
الالزم املوكل لها من قبل هيئة الرقابة ال�شرعية ،كما تقوم بدرا�سة و�صياغة املو�ضوعات املقدمة
�إليها قبل تقدميها �إىل هيئة الرقابة ال�شرعية للبت فيها.
 .3الت�أكد من تطبيق قرارات الهيئة ال�شرعية يف جميع مراحل تطوير املنتجات واملعامالت
واخلدمات� ،سواء كان ذلك عند هيكلة املنتج �أو املعاملة� ،أو عند �إعداد العقود واالتفاقيات
والنماذج� ،أو �إعداد مواد ت�سويق املنتج� ،أو �إمتام العملية بني �أطرافها� ،أو عند عر�ض وت�سويق
املنتج ،وذلك من خالل املتابعة امليدانية يف فروع النافذة ومكاتب تنفيذها و�إدارة عملياتها.
 .4مراجعة النماذج والعقود قبل تقدميها للهيئة ال�شرعية ،والت�أكد من �أنها جمازة من قبل الهيئة
ال�شرعية قبل ا�ستخدامها يف �أق�سام وفروع النافذة الإ�سالمية.
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 .5تقدمي امل�شورة ال�شرعية الالزمة للنافذة يف حدود قرارات هيئة الرقابة ال�شرعية وفيما ي�سند
لها من مهمات من قبل هيئة الرقابة ال�شرعية ،وامل�شاركة الفعالة يف اقرتاح وتطوير هيكلة
املنتجات وعمليات التمويل ،ويف تطوير الأنظمة الإدارية والإجرائية للنافذة .وهي امل�صدر
الأهم يف الإجابة على اال�ستف�سارات ال�شرعية من عاملي النافذة الإ�سالمية وعمالئها واجلهات
الإ�شرافية والرقابية يف الدولة من قبيل البنوك املركزية والهيئات الرقابية املالية وهيئات
البور�صة والأ�سواق.
 .6الت�أكد من قيام �إدارة النافذة الإ�سالمية وفروعها بااللتزام بتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
والقرارات ال�صادرة من هيئة الرقابة ال�شرعية.
 .7امل�ساهمة يف التدريب ال�شرعي املالئم للعاملني ،ويف توفري املادة ال�شرعية الالزمة ،و ن�شر
الوعى ب�أهمية تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والقرارات ال�صادرة من هيئة الرقابة ال�شرعية.
 .8الت�أكد من ف�صل املركز املايل للنافذة عن املركز املايل للبنك الأم طبقاً لقرارات هيئة الرقابة
ال�شرعية ونظام اجراءات النافذة.
 .9القيام باملراجعة ال�شرعية ،وم�ساعدة الهيئة ال�شرعية يف �إعداد خطة املراجعة وتطبيقها و�إعداد
التقارير الدورية وال�سنوية .املراجعة قد تتم م�ستقلة عن باقي جهات املراجعة الداخلية يف البنك
التقليدي )�إذا مل تكن للنافذة ق�سم مراجعة خا�ص بها( �أو بالتعاون مع ق�سم املراجعة الداخلية.
�إدارة الرقابة ال�شرعية م�س�ؤولة عن و�ضع اخلطة الدورية وال�سنوية للمراجعة واعتمادها من هيئة
الرقابة ال�شرعية وتنفيذها .بعد �إمتام عملية املراجعة )الدورية �أو ال�سنوية( تبحث تقاريرها مع
�إدارة النافذة الإ�سالمية طبقاً لأدلة العمل ونظم واجراءات املراجعة ال�شرعية ،ثم تُقدمها �إىل هيئة
الرقابة ال�شرعية .تُعلم املالحظات �إىل �إدارة النافذة الإ�سالمية بعد موافقة هيئة الرقابة لت�صحيح
الو�ضع ،وتُقدم تقرير ت�صحيح الو�ضع �إىل الهيئة ال�شرعية بعد متام عملية الت�صحيح .ت�صاحب
عملية املراجعة عاد ًة ر�أي هيئة الرقابة ال�شرعية ،تر�شد �إدارة النافدة �إىل كيفية ت�صحيح الو�ضع.
 .10تنظيم عالقات النافذة الإ�سالمية مع املجامع العلمية والبحثية وامل�ؤمترات الذات ال�صلة
بال�صريفة الإ�سالمية ،ومتثيل النافذة فيها.
امل�س�ؤوليات اخلا�صة
تخت�ص النوافذ الإ�سالمية مب�س�ؤوليات ال تظهر يف حالة البنوك الإ�سالمية الكاملة ،يجب على
املراقب �أو املدقق ال�شرعي التنبه �إليها والت�أكد من تطبيق القرارات و الأحكام ال�صادرة من هيئة
الرقابة ال�شرعية ب�ش�أنها ،منها:
 .1عالقة النافذة الإ�سالمية بالبنك الأم :بالإ�ضافة �إىل العالقة املالية بني النافذة الإ�سالمية
والبنك التقليدي الأم ،ت�ستخدم معظم النوافذ بع�ضاً من موارد البنك التقليدي الأم .فمث ً
ال
ت�ستخدم �إدارة املوارد الب�شرية و�إدارة الت�سويق وموارده و�إدارة العالقات مع اجلهات الإ�شرافية
و الرقابية ومع الأ�سواق و �إدارات �أخرى .بع�ض من هذه النوافذ تعتمد �أق�ساماً و�إدارات جتارية
خا�صة بها مثل �إدارة �أعمال ال�شركات ،و�إدارة �أعمال الأفراد ،و�إدارة ال�سيولة ،و�إدارة التمويل
اجلماعي ،وغري ذلك من الإدارات التجارية� .أما البع�ض الآخر فتطبق نظام الدمج مبعنى� :أن
النافذة الإ�سالمية لها �إدارة مركزية تدير النافذة ،ولكن جميع �أعمالها التجارية تتم عرب الإدارات
والأق�سام التقليدية التي بدورها قد توظف �أ�شخا�صاً داخلها يخت�صون ب�أمور املنتجات ال�شرعية
�أو قد يقوم املوظف ب�إدارة املنتجات الإ�سالمية والتقليدية معاً.
�أما العالقة املالية ف�أي�ضاً تختلف من نافذة �إىل �أخرى .بع�ضها تَتمول من البنك التقليدي على
�أ�سا�س امل�ضاربة �أو املرابحة �أو الوكالة ،فتدخل �إدارة ال�سيولة يف البنك التقليدي يف عقد متويل
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م�ضاربة �أو مرابحة �أو وكالة مع النافذة الإ�سالمية ،والبع�ض الآخر تتَمول من �إدارة �سيولة البنك
التقليدي على �أ�سا�س قر�ض داخلي� ،أو قد يكون هذا التمويل على �شكل ا�ستثمار البنك يف النافذة
الإ�سالمية من غري تعيني العائد.
�أياً كان النظام املتبع يف النافذة الإ�سالمية و املجاز من قبل اجلهات الإ�شرافية والرقابية والهيئة
ال�شرعية ،على املراقب �أو املدقق ال�شرعي �أن يت�أكد من �أنه يتبع ب�شكل �سليم و متوافق مع قوانني
اجلهات الإ�شرافية و الرقابية والقرارات ال�شرعية.
 .2ف�صل املركز املايل للنافذة و�إ�ستثمار �أموال الودائع :البد من ف�صل املركز املايل للنافذة عن �أموال
البنك التقليدي وا�ستثمار �أموال املودعني وجميع �أموال النافذة الإ�سالمية الأخرى يف م�صارف
�إ�سالمية� .آلية الف�صل قد تكون فعلية وقد تكون حكمية:
ً
اوال :الف�صل الفعلي :ت�شرتط بع�ض اجلهات الإ�شرافية والرقابية والهيئات ال�شرعية )كما هو
احلال يف ماليزيا( �أن يتم ف�صل �أموال النافذة الإ�سالمية )مبا يف ذلك �أموال املودعني( عن �أموال
البنك التقليدي ف�ص ً
ال فعلياً ،فبمجرد و�صول هذه الأموال حل�سابات النافذة الإ�سالمية ال ت�ستطيع
�إدارة ال�سيولة �أو �إدارات البنك التقليدي الأخرى �أي م�سا�س بها �أو بغريها من �أموال النافذة� .سواء
كانت النافذة الإ�سالمية لديها �إدارة �سيولة خا�صة بها �أو ت�ستخدم املوارد الب�شرية يف �إدارة ال�سيولة
لدى البنك التقليدي فعليها ا�ستثمار هذه الأموال يف م�صارف �إ�سالمية بكل و�ضوح ،ويف حالة عدم
ا�ستثمارها تبقى يف نظام وح�سابات النافذة الإ�سالمية من غري �أن مي�سها اجلانب التقليدي.
ف�صل �أموال النافذة الإ�سالمية عرب ح�ساباتها عملية نظامية وي�سهل التعرف على �أموال النافذة
مبجرد �إيداعها يف احل�سابات اخلا�صة بالنافذة لأن هذه احل�سابات لها رموز خا�صة بها وميكن
منع النظام التقليدي من ا�ستخدامها.
ً
ثانيا :الف�صل احلكمي :تتبع كثري من النوافذ الإ�سالمية نظام الف�صل احلكمي يف ف�صل مركزها
املايل عن املركز املايل للبنك التقليدي .و الف�صل احلكمي يعني �أن النافذة الإ�سالمية لها نظامها
وح�ساباتها ،و �أموالها معروفة و ال تختلط ب�أموال البنك التقليدي ،ولكنها ت�سمح لإدارة ال�سيولة يف
البنك التقليدي با�ستخدامها �إذا ت�أكد �أن �أ�صول النافذة �أكرث �أو م�ساوية اللتزاماتها� .أفتت الهيئات
ٍ
حينئذ ت�أكد ا�ستخدام النافذة لأموال املودعني يف
ال�شرعية لدى تلك النوافذ بجواز ذلك لأنه
م�صارف �إ�سالمية .تت�أكد �إدارة احل�سابات يف النافذة ب�صفة م�ستمرة �أال تزيد �إلتزامات النافذة من
�أ�صولها ،ف�إذا زادت وجب ا�ستثمار الزيادة يف م�صارف �إ�سالمية �أو و�ضعها حماطة ب�سياج فيحظر
على اجلانب التقليدي �إ�ستخدامها .وللف�صل احلكمي �شروط:
�أ .يجب وب�شكل دائم وم�ستمر حتديد ومعرفة �أ�صول والتزامات النافذة الإ�سالمية ح�سابياً.
ب� .إذا زادت التزامات النافذة الإ�سالمية عن �أ�صولها فعليها ا�ستثمار الزيادة يف م�صارف �إ�سالمية
�سواء مع بنوك �أو نوافذ �إ�سالمية �أخرى �أو مع البنك املركزي �أو يف �أ�صول �إ�سالمية جديدة ،و�إال
وجب منع ا�ستخدامها يف م�صارف غري متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
ج .ميكن اعتبار �أموال البنك املودعة لدى البنك املركزي يف احل�سابات اجلارية التي ال تدر الربا
ونقد البنك املتوفر يف �أجهزة ال�صرف الآيل من �ضمن �أ�صول النافذة الإ�سالمية ب�شرط �أن تتمكن
النافذة من �سحب كامل هذه املبالغ �أو بع�ضها عند احلاجة .
د .ميكن اعتبار احل�صة امل�شاعة للنافذة يف املمتلكات والأ�صول الثابتة للبنك كجزء من �أ�صولها.
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 .3الف�صل يف �أجهزة ال�صرف الآيل :ال يتم الف�صل يف �أجهزة ال�صرف الآيل للنافذة عن �أجهزة
ال�صرف الآيل للبنك التقليدي �إال نادرا .ولكن الف�صل يتم يف نظام احل�سابات الذي يتعرف عليه
اجلهاز عند ال�سحب �أو الإيداع ،وبالتايل ال يتم خلط �أموال النافذة الإ�سالمية ب�أموال البنك
�سواء يف اجلهاز �أو يف نظامي البنك و النافذة .بالإ�ضافة �إىل ذلك يجب على املدقق الت�أكد من
�أن اجلهاز يطبع بيانات �صحيحة يف ك�شف احل�ساب وو�صل اال�ستالم ،والت�أكد من عدم ا�ستخدام
اجلهاز ملفردات و�إعالنات غري متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية عند التعامل مع متعاملي النافذة
الإ�سالمية.
 .4توزيع العائد على احل�سابات :ال تختلف عملية احت�ساب العائد على احل�سابات وتوزيعه يف
النافذة الإ�سالمية كثرياً عن طبيعة و�إجراءات هذه العملية يف البنوك الإ�سالمية ،ولكن اخلوف
يف عدم قدرة �أو دقة نظام النافذة و�إدارة ح�ساباتها بالقيام بتلك العملية .ف�إذا مل يكن العاملون
يف �إدارة احل�سابات ملمني وم�ؤهلني ت�أهي ً
ال جيداً فقد يخطئون يف ح�ساب العائد ويعتربونه
�شبيها باحل�ساب التقليدي خا�صة و�أن العاملني قد يقومون بالإثنني معاً .على املدقق الت�أكد من
تعديل النظام احل�سابي امل�ستخدم يف النافذة ومن ت�أهيل العاملني و�إملامهم بالأحكام ال�شرعية
والإجراءات املتعلقة.
 .5ك�شف ح�سابات املتعاملني :يتم طبع ك�شف احل�سابات وتر�سل �إىل جميع املتعاملني �آلياً .فعلى
املدقق �أن يت�أكد من تعديل النظام بحيث ي�سمح با�ستخدام النماذج املجازة من هيئة الرقابة
ال�شرعية ،والت�أكد من �أنها ال ت�ستخدم امل�صطلحات الربوية من قبيل الفائدة و�أ�سماء ورموز
احل�سابات التقليدية مث ً
ال.
 .6ا�ستخدام رموز املنتوجات التقليدية� :إذا �أخط�أ املوظف و�أدخل رمز املنتج التقليدي املماثل
للمنتج الإ�سالمي في�ؤدي ذلك �إىل الإ�ستمرار يف �أخطاء �أخرى� ،إال �إذا مت تدارك اخلط�أ .و هذا
وارد يف النافذة الإ�سالمية لأنها تعمل داخل البنك التقليدي الذي له منتجات تقليدية �شبيهة
ورموزها تختلف ب�إختالف بع�ض الأرقام �أو احلروف .على الرقابة ال�شرعية الداخلية �أن ت�ضع
دليل التعامل مع مثل هذه احلالة و�سيا�سة تدارك الو�ضع وت�صحيحه ،و التعامل مع ت�أثريه على
عالقة النافذة باملتعامل ،و تكييف العائد من مثل هذه املعامالت للمتعامل و للنافذة.
 .7متويل امل�شاريع املجازة :ال يجوز �إال متويل م�شاريع متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
فيجب �أن يكون لكل منتج متويلي جدول بجل ما يُحرم متويله لكونه يتنافى مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية .فمث ً
ال ال يجوز متويل امل�شاريع املتعلقة باخلمور �أو الكحول والتبغ والدخان وحلوم
اخلنزير والبنوك التقليدية و�شركات الت�أمني و�شركات �إنتاج ال�سالح والذخائر والفنادق وال�شركات
التي تتعامل يف جمال خدمات الت�سلية والرتفيه والفن املحرم .وعلى املدقق �أن يت�أكد من توفري
مثل هذا اجلدول عند تطوير املنتج ومن تطبيقه عند مراجعته لعمليات التمويل .يحتمل الوقوع
يف خط�أ متويل امل�شاريع امل�شبوهة يف النوافذ الإ�سالمية �أكرث من البنوك الإ�سالمية الكاملة
ب�سبب عدم ممانعة البنك الأم للنافذة من التعامل يف املحرمات و بالتايل تكون عر�ضة للخط�أ �إذا
مل تُو�ضح يف �إجراءات تطبيق املنتج عند تطويره.
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 .8الف�صل يف تربعات النافذة الإ�سالمية عن تربعات البنك الأم  :للبنوك )�إ�سالمية وتقليدية(
برامج جمتمعية وخريية .والنوافذ الإ�سالمية لديها تربعاتها من مالها اخلا�ص ومن الأموال
املجنبة وغرامات الت�أخري .علي الرقابة الداخلية ال�شرعية �أن ت�ضع �سيا�سة خا�صة بالتعامل يف
كل نوع من الأموال املجنبة وغرامات الت�أخري يف �ضوء قرارات هيئة الرقابة ال�شرعية ،و�أن تت�أكد
من ف�صل تلك الأموال من الأموال التي يتربع بها البنك التقليدي ،و�أن تت�أكد من عدم ا�ستخدام
�أموال التربع الإ�سالمية ب�إ�سم البنك التقليدي ب�شكل يخرق قرارات هيئة الرقابة ال�شرعية.
� .9إنهاء املنتج �أو �إغالق الفرع �أو النافذة الإ�سالمية :يجب الت�صرف يف �أ�صول النافذة الإ�سالمية و
�إلرتاماتها طبقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية عند �إنهاء املنتج �أو �إغالق فرع من فروع النافذة �أو
النافذة نف�سها يف �إقليم �أو دولة �أو �إغالقها ب�أكملها ،وعلى البنك التقليدي االلتزام بهذه الأحكام.
فمث ً
ال على املدقق �أن يت�أكد �أنه ال يجوز حتويل الأ�صول وااللتزامات املتعلقة باملنتج �أو املعاملة
الإ�سالمية للتقليدية� ،أو بيعها لطرف ثالث �إال يف �ضوء �أحكام ال�شريعة وحتت �إ�شراف هئية
الرقابة ال�شرعية� .أو مث ً
ال على املدقق �أن يت�أكد من �أن عالقة املتعامل مع النافذة الإ�سالمية ال
حتول �إىل عالقة تقليدية مع البنك الأم يف حال �إع�سار �أو �إفال�س املتعامل ملجرد �أن ال�شرع ال
يجيز احل�صول على غرامة الت�أخري.
 .10ت�أهيل العاملني يف النافذة الإ�سالمية :ميكن تفادى كثريمن الأخطاء املحتملة املذكورة وغريها
مما قد تقع فيها النوافذ الإ�سالمية بت�أهيل العاملني يف النافذة .الت�أهيل مطلوب من قمة هرم
النافذة �إىل �أ�صغر العاملني فيها مبا يف ذلك ت�أهيل عاملي الرقابة ال�شرعية الداخلية �سواء كان
هذا الت�أهيل مهنياً �أم �شرعياً ،فهو مطلوب و با�ستمرار .يحتاج العاملون يف �إدارة الت�سويق و �إدارة
العمليات �إىل التدريب على املتطلبات ال�شرعية ملنتجات النافذة لأنهم بعد تطوير املنتج م�س�ؤولون
عن عر�ضه للمتعاملني وت�سويقه وا�ستخدام النماذج العقود ال�ضرورية يف امتام العملية .حتدث
معظم الأخطاء يف النوافذ الإ�سالمية نتيجة عدم �إملام العامل بطبيعة املنتج املوجود �أمامه� ،أو
ب�إجراءات و�أحكام تنفيذه� ،أو لعدم قناعته هو ب�شرعية املنتج .فيجب الت�أكد �أن العاملني يفهمون
املنتج وال يعتربونه ن�سخة من املنتج التقليدي ويتجنبون ا�ستخدام امل�صطلحات الربوية واملحرمة
لأن ذلك قد ي�ؤدي �إىل عدم قناعة املتعامل معه من توافق املنتج مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
فالت�أهيل والتدريب ال�ضروري ميكنه �أن يلعب دورا مهما يف قناعة العامل ب�شرعية املنتج و�إملامه
بتفا�صيل املنتج و�إجراءات تنفيذه ،وبالتايل حت�سن قدرته يف �شرحه للمتعاملني ،وجتنب الأخطاء.
على املدقق �أن يلعب دوراً فعاالً و�أن يطلب م�ساعدة هيئة الرقابة ال�شرعية كلما دعت ال�ضرورة يف
تدريب عاملي النافذة الإ�سالمية على امل�سائل والأحكام ال�شرعية ،وتوفري املواد و املعلومات الالزمة
للتدريب .و على �إدارة النافذة الإ�سالمية الت�أكد من ت�أهيل املدققني بالأمور البنكية بالإ�ضافة �إىل
�إملامهم ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
هذه بع�ض من احلاالت التي حتتاج �إىل عناية املدققني يف رقابة �أمور النوافذ الإ�سالمية وبع�ضها
حتتاج �إىل �أوراق بذاتها لتو�ضيح الأمور �أكرث ف�أكرث.
ن�س�أل اهلل التوفيق جلميع عاملي النوافذ الإ�سالمية ملا لها �إ�سهامات كبرية و م�ؤثرة يف تطوير
املنتجات الإ�سالمية وتطور ال�صريفة الإ�سالمية ،حتى يخرجوا �أعمالها ب�شكل يليق مبقا�صد امل�شرع
وبثقة املجمتع فيها.
و اهلل املوفق و امل�ستعان
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