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 حفظه هللا            بد القادر الشيخليالدكتور منذر ع معالي

 نائب المحافظ

 البنك المركزي العراقي

 شارع الرشيد

 بغداد

 العراق

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

 

 

دليل المبادئ واألطر األساسية لضوابط النوافذ اإلسالمية تعليقات المجلس العام على 

 الصادر عن البنك المركزي العراقي

 

 راقي.للبنك المركزي الع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية أطيب التحيات والتقدير يهدي

ن خالل مالمالية اإلسالمية  الخدمات صناعةتطوير و تعزيز في وسعيكمالمباركة  نود أن نشكر جهودكمبداية 

وك في لترشيد البنهامة خطوة  والذي يمثل دليل المبادئ واألطر األساسية لضوابط النوافذ اإلسالمية تطوير

الممارسات الرقابية  دن  منضمان وجود الحد األنوافذ إسالمية و نشا إل األساسية العراق حول الضوابط

   .ل  النوافذ اإلسالميةعواإلشرافية السليمة 

صفة المجلس بدليل المسودة  حول ناوتوصياتنا تعليقات أن نقدم يسرنافي إطار دعم السياسات والنظم الرقابية، و

ية الصناعة المالالعام صوت الصناعة المالية اإلسالمية والجهة المنسقة بين األعضا  وأصحاب المصالح في 

 .اإلسالمية
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 :وهي كاآلتي هميةاألات ذنقاط ال سليط الضو  عل وتالرئيسية في الوثيقة  المحاور تحديد بعض تم

يتعلق بمتطلبات الترخيص، نص الدليل عل  مجموعة من الوثائق والمتطلبات المكونة لملف الترشح  فيما، أولا 

لنافذة، اذة إسالمية من طرف بنك تقليدي. وفي سبيل توضيح عملية الترخيص لفتح لطلب ترخيص فتح ناف

ذكر تفاصيل ومراحل الترخيص واإلطار الزمني المخصص لحصول البنك عل  رد من طرف البنك  يتوجب

 المركزي. 

ترخيص لفتح  بيتعلق بإطار الترخيص الفعال أن أحد المتطلبات الرئيسية عند التقدم بطل فيماهذا ونص الدليل 

 افذةنة إسالمية في بلد خارج العراق هو حصول البنك المحلي العراقي عل  موافقة من البلد المضيف لفتح الذناف

اإلسالمية. وفي هذه الحالة، يتوجب األخذ بعين االعتبار خاصيات النظام المالي داخل البلد المضيف والنظم 

م الرقابية في العراق ناهيك عن دراسة سياسة الرقابة التي الرقابية التي يعتمدها وعدم تعارضها مع النظ

عة ة مع الشريعة لعدم المساس بصورة البنك خاصة وبسمذسيعتمدها البنك العراقي للتأكد من توافق معامالت الناف

وافذ نالمالية اإلسالمية بشكل عام. وعليه، يستحسن أن يتم الطلب من البنوك المحلية العراقية الراغبة في فتح 

إسالمية خارج العراق أن تقدم دراسة شاملة للبنك المركزي تتضمن دراسة السوق، وتحديد المخاطر باإلضافة 

للنظم الرقابية في البلد المضيف للتأكد من أن مقدم الطلب استكمل جميع المتطلبات الخاصة بفتح نافذة إسالمية 

 خارج العراق.

وليس فرعا متحوال، ربما يمكن قبول  أن يكون الفرع جديدا الالبند )ب( من إطار ترخيص فع يشترطكما و

ع سالمي في العراق لفترة زمنية معينة ومحددة وذلك لتشجيإلالفروع المتحولة أيضا في بداية النشاط المصرفي ا

بسبب عدم وجودة تكلفة كبيرة، وبعد فترة معينة يحددها البنك المركزي بعد توسع النشاط  ذحركة فتح النواف

 ن تكون في فروع جديدة وليسأالجديدة  ذعند فتح النواف اشتراطلمصرفي وتطورها يمكن للبنك المركزي ا

 متحولة. 

ا  تم ذة اإلسالمية ممارستها، ولم ييحتوي الدليل عل  مجموعة من االلتزامات العامة التي يتوجب عل  الناف، ثانيا

يتوجب سن مجموعة وفي هذا الصدد،  للنافذة اإلسالمية.التطرق بوضوح للضوابط الرئيسية للعمليات واألنشطة 

من الضوابط اإلدارية لألنشطة والعمليات لضمان تنافسية البنوك اإلسالمية داخل السوق العراقي مقارنةً 
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ة مقارنةً بالتمويالت الجارية من ذتحديد نسبة التمويالت الجارية للناف عل  سبيل المثال ،بالمصارف التقليدية

 المسموح بفتحها وكيفية التوسع في البلد المضيف. ذالبنك التقليدي الرئيسي، وعدد النوافطرف 

ا  مهماً للغاية  ا الجانبذحيث يعد ه ،اإلسالمية ذلجانب التسويق والعالمات التجارية للنوافالدليل لم يتطرق ، ثالثا

ح في ة اتباع مبدأ الشفافية والوضولدوره الكبير في التواصل مع المستهلك، ولهذا السبب يتوجب عل  النافذ

جميع الممارسات المالية لتفادي حدوث أي لبس أو تضليل للمستهلك. وعليه، يوص  بضرورة إدراج الجانب 

التسويقي والعالمات التجارية للدليل مع عرض واجهات بصرية تتسق مع الهوية البصرية للبنك المعني بفتح 

 زة واعتماد نظام معلوماتي مستقل لعرض منتجات النافدة.ة مع إمكانية إضافة عالمة مميذالناف

ا  عرض الدليل الهيكل اإلداري الشرعي المكون من المراقب الشرعي  الحوكمة الشرعية،، فيما يتعلق برابعا

اللجنة الشرعية  ومن المهم جداً تحديد الجهة أو ،مسؤوليات كل منهما الداخلي والمستشار الشرعي مع توضيح

ة يعتمد ذالتنظيمي الشرعي للناف اإلسالمية إتباعها. حيث أن الدليل قد أوضح أن اإلطار ذعل  النوافالتي يتوجب 

ً ، وفي هذا الصدد سيكون مستحسناإلطار الشرعيهذا لتكوين  عل  تعيين مستشار شرعي ئة الشرعية تحديد الهي ا

 التي ستقوم بالمصادقة عل  اإلطار الشرعي للنافذة.

طار حوكمة شرعية داخل البنك، يفصل فيه جانب الحوكمة الشرعية وعالقته إطلب انشا  كذلك ومن المستحسن 

ة ذالنافث تقوم حي ،خرى داخل البنك، وتوضيح طبيعة العالقة القانونية والعملياتية بينهمبالمجالس المختلفة األ

 طار وتقوم الهيئة الشرعية بمراجعته واعتماده. إلبوضع هذا ا

كرت في نموذج إطار الحوكمة المقترح، وذلك ببيان مهمته، ذو هيئة أتفصل مهمة كل مجلس  كما يستحسن أن

 وطبيعة نشاطه، وعالقته بالمجالس المختلفة.   

ا  يتضمن الدليل بعض التفاصيل الخاصة باإلطار المالي للنوافذ اإلسالمية. هذا ويوص  بضرورة توضيح ، خامسا

ة عن طريق القرض الحسن أو الودائع االستثمارية الممنوحة من ذللناف الضوابط الخاصة برأس المال الممنوح

والتي تكون مبنية عل  عقود شرعية استثمارية مثل المشاركة، المضاربة أو الوكالة  ة،ذالبنك الراغب بفتح الناف

توضيح لويفضل احيث ال يمكن خصم المبلغ الممنوح من رأس مال البنك التقليدي الرئيسي. هذا  باالستثمار،
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أن النوافذ اإلسالمية تحتاج إل  الحد األدن  لرأس المال المطلوب باإلضافة إل  رأس المال الالزم لمزاولة 

 األنشطة.

ا  تطرق الدليل تحت مسم  إطار محاسبي فعال لمجموعة ، جانب المعايير المحاسبية والتدقيق صما يخفي، سادسا

 ة اإلسالمية، ومن أجل توضيح أكثر يوص  بعرضذالية للنافمن الشروط التي تضفي مصداقية عل  القوائم الم

ذكر  باإلضافة إل  اإلسالمية ذالتفاصيل الخاصة بالتدقيق والمعايير المحاسبية التي ستعتمد من طرف النواف

نوك اإلسالمية تتبع الب ذومن األفضل االشارة إذا كانت النواف متطلبات اإلفصاح وقائمة الكشف في الدليل.

ريعة حكام الشأعتماد معايير محاسبية تتوافق مع ا هاالتقليدية في عرض تقاريرها المحاسبية أم أنها يمكن

 . سالميةإلا

ا  البنك ة اإلسالمية وذتطرق الدليل إل  جانب المخاطر السيما المخاطر المتعلقة بخلط األموال بين الناف، سابعا

تعيين مسؤول مخاطر دون عرض اآلليات التي يجب إتباعها ه المخاطر يتوجب ذأجل معالجة ه ومن التقليدي،

م الصدد، من المهم أن يت ذاإلدارة هذه المخاطر، عل  سبيل المثال المخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة. وفي ه

 كما ويجب ،االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيلمثل مخاطر تفصيل أنواع المخاطر 

اإلسالمية باعتماد المبادئ اإلرشادية إلدارة  ذفواالنتوصى حيث من األفضل أن  كيفية إدارتهاالتفصيل في 

 المخاطر لمجلس الخدمات المالية االسالمية.

تي عدم االلتزام بالشريعة الالمتعلقة ب دارة المخاطرجل إأ مناإلسالمية مبادئ خاصة  ذفواالنكما يفضل اعتماد 

نواع أ ، ويعتبر هذا أحد أهملتلك المؤسسات في البلد الذي تعمل فيه تلك المؤسساتتحددها الهيئات الشرعية 

 ةرقابالخفاق في أنممة عدم اإلالمبادئ إدارة المخاطر في المؤسسات المالية. وبالتالي يضمن وضع هذه 

 . الداخلية

ا  ا ذه اإلشرافية التسعة وفيتقسيم حسب األطر الالدليل طريقة عرض مكوناته التي اعتمدت عل   اتبع، ثامنا

 دناه من أجل تنظيمأة أو الصلة، يوص  باتباع الهيكل ات نفس الطبيعذجل تنظيم للمكونات أمن الصدد و

 محتويات الدليل:

 الباب األول: متطلبات الترخيص
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 اني: الحوكمة اإلدارية وااللتزامات العامة ثالباب ال

 لمدققينالباب الثالث: المعايير المحاسبية وتقارير ا

 الباب الرابع: السلطات الرقابية واإلشرافية

 الباب الخامس: كفاية رأس المال

 الباب السادس: إدارة المخاطر

 

 نسعد بتقديم أي توضيحات إضافية حول التعليقات أعاله، ونشكركم عل  تواصلكم وثقتكم بالمجلس العام.

لكل ما فيه صالح صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، وأن يكلل  وإياناالقدير أن يوفقكم  نسأل هللا العليو

 جهودكم بالنجاح والتوفيق.  

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام.

             

 
 

        

 عبداإلله بلعتيق

    األمين العام 

 

 

 


