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¢

الحمــد هلل رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعين.. 

وبعد:

فقــد عقــد البنــك األهلــي الســعودي النــدوة الثالثــة عشــرة ملســتقبل العمــل املصرفــي اإلســامي، 
ــمرب  ــق 15-16 ديس ــادى األول 1443هـــ المواف ــس 11-12 جم ــاء والخمي ــي األربع يوم
2021م، وذلــك بقاعــة المملكــة، يف فنــدق الفورســيزون بمدينــة الريــاض، والتــي ُخصصــت 

للنظــر يف الموضوعــات اآلتيــة:

 إلــى املؤشــر الخالــي مــن املخاطــر )RFR ( وأثــره علــى معامــات املؤسســات املاليــة 	 »التحــول 

اإلســامية«.

 »أثر الحاجة في التعامل مع شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدي«.	

 افذ اإلسامية«.	 »الفصل املحاسبي في البنوك ذات النو

وقــد حظيــت النــدوة بمشــاركة عــدٍد مــن أصحــاب المعالــي والفضيلــة العلمــاء، والباحثيــن يف 
الفقــه واالقتصــاد اإلســامي، باإلضافــة إلــى خــرباء وممارســين مصرفيين.

النــدوة،  لمحــاور  ُأعــدت  التــي  البحــوث  يوميــن  مــدى  علــى  المشــاركون  واســتعرض 
اتســمت  التــي  البحــوث  تلــك  علــى  والمناقشــات  التعقيبــات  إلــى  اســتمعوا  كمــا 
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ــات  ــى التوصي ــاركين إل ــة المش ــدوة بأغلبي ــت الن ــاء، وانته ــي البن ــاش العلم ــة والنق  بالصراح
اآلتية)1):

)1) منهج إعداد النتائج والتوصيات: 
اعتمدت اللجنة العلمية للندوة منهًجا إلعداد النتائج والتوصيات، وفًقا لما يلي:

طلبــت اللجنــة العلميــة مــن أصحــاب الفضيلــة الباحثيــن إعــداد مســودة للنتائــج والتوصيــات المتعلقــة ) 1
بأبحاثهــم.

راجعــت اللجنــة العلميــة مســودة النتائــج التوصيــات المقدمــة مــن الباحثيــن، وأعــدت مشــروًعا لنتائــج ) 2
وتوصيــات النــدوة.

ُشــكلت لجــان صياغــة فرعيــة لــكل محــور، مكونــًة مــن الباحثيــن والمعقبيــن وبعــض المشــاركين تنعقــد ) 3
بعــد كل جلســة.

ُعرضت نتائج أعمال اللجان الفرعية يف الجلسة الختامية للندوة، ونوقشت يف جلسة علنية.) 4
ُأرســلت النســخة األوليــة مــن النتائــج والتوصيــات عــرب الربيــد االلكــروين لجميــع المشــاركين يف ) 5

النــدوة، الســتقبال الملحوظــات خــال أســبوعين مــن تاريــخ اإلرســال. 
تلّقت اللجنة العلمية خال المدة المقررة عشرين ملحوظة.) 6
عقــدت اللجنــة العلميــة اجتماًعــا لدراســة الملحوظــات، وُعدلــت بعض النتائــج بناًء علــى الملحوظات ) 7

الــواردة، وُأثبــت يف الحاشــية الملحوظــات التــي لــم ُيؤخــذ هبا، مــع نســبتها لقائلها.
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توصيات املحور األول

التحول إلى املؤشر الخالي من املخاطر )RFR( وأثره على املؤسسات املالية اإلسامية

: أهمية املؤشرات في النشاط املصرفي اإلسامي:
ً

أول

ــى . 1 ــامي، وعل ــريف اإلس ــاط المص ــرات يف النش ــة المؤش ــى أهمي ــاركون عل ــد المش يؤك
مــا صــدر مــن اجتهــادات جماعيــة منــذ بدايــة عمــل المصــارف اإلســامية علــى جــواز 

ــام. ــريف الع ــاط المص ــا يف النش ــول هب ــرات المعم ــل بالمؤش العم

ــن . 2 ــا ع ــة هب ــرات خاص ــامي بمؤش ــريف اإلس ــاط المص ــراد النش ــى انف ــا إل ــبيل حالًي ال س
النشــاط المصــريف التقليــدي؛ لمــا يرتــب علــى ذلــك مــن اختــاالت يف الســوق الماليــة، 
ويؤثــر علــى ســامة النظــام المالــي العــام، وتوصــي النــدوة بضــرورة العمــل الجــاد 

ــور. ــر المذك ــة للمؤش ــل المتاح ــة البدائ لدراس

:)RFR( ثانًيا: املؤشر الخالي من املخاطر

يؤكــد المشــاركون علــى ضــرورة االلتــزام يف جميــع العقــود بالمتطلبــات الشــرعية، 
مــع  للتوافــق  اإلســامي  التمويــل  لهيــاكل  والتطويــر  االبتــكار  أهميــة  وعلــى 
المؤشــرات الجديــدة الخاليــة مــن المخاطــر )RFR(، ويقــدرون الجهــود التــي 
ــر  ــامية، يف تطوي ــة اإلس ــة المالي ــات الصناع ــرعية ومؤسس ــان الش ــن اللج ــت م ُبذل

وابتــكار الصيــغ الشــرعية للتوافــق مــع المؤشــرات الخاليــة مــن المخاطــر.
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افق مع املؤشرات الخالية من املخاطر في عمليات التمويل باملرابحة: ا: صيغ التو
ً
ثالث

ناقــش المشــاركون صيــغ التوافــق مــع المؤشــرات الخاليــة مــن المخاطــر يف عمليــات التمويل 
بالمرابحــة، وانتهــوا باألغلبيــة إلــى القبــول -مــن حيــث المبــدأ- للصيــغ اآلتية)1):

هيــكل مرابحــة قائمــة علــى مرابحــة بثمــن مؤجــل، مــع وعديــن: وعــد مــن العميــل 1- 
بالدخــول يف عقــد مرابحــة ثانيــة للتوافــق مــع ســعر المؤشــر إذا كان ســعر المؤشــر أعلــى 
مــن ثمــن المرابحــة األولــى، ووعــد مــن المصــرف بالحــط مــن ديــن المرابحــة إذا كان 

ســعر المؤشــر أقــل مــن ثمــن المرابحــة األولــى)2).  

هيــكل مرابحــة هبامــش ربــح أعلــى، مــع االلتــزام بإســقاط مــا زاد عــن ربــح المرابحــة عــن 2- 
ــعر المؤشر)3). س

وتوصــي النــدوة اللجــان الشــرعية بالعمــل علــى ضبــط هــذه الصيــغ، بمــا يحقــق المتطلبــات 
الشــرعية.

ــار منضبــط  ــا بمعي ــا إذا كان مرتبًط ــرام عقــد المرابحــة بثمــن ُيحــدد الحًق )1) رأى بعــض املشــاركين جــواز إب
معلــوم؛ اعتبــاًرا للعــرف يف مثــل هــذه التعامــات التــي تخفــف الغــرر؛ ورأوا أن جميــع البدائــل املطروحــة تــؤول 
إلــى ذلــك، وأمــا جهالــة الثمــن عنــد ابتــداء العقــد فهــي مغتفــرٌة؛ ألهنــا تــؤول إلــى العلــم عنــد هنايــة العقــد علــى 

وجــه يحقــق مصلحــة المتعامليــن، وال يــؤدي إلــى النــزاع، وتغتفــر الشــريعة الغــرر عنــد الحاجــة إليــه، وال 
يــرد الربــا علــى هــذه المعاملــة؛ لعــدم تحقــق شــرطه، كمــا هــو الحــال مــع يف مســألة البيــع بشــرط النفقــة مــدة 
معلومــة، ومــن منعهــا مــن الفقهــاء المتقدميــن فقــد منعهــا للجهالــة ال للربــا،  كمــا أوصــوا بإعــادة النظــر يف 

حكــم المرابحــة المتغيــرة؛ للحاجــة إليهــا بســبب التحــول إلــى هــذا المؤشــر. 
يغــة بديــًا مــع االلتــزام بــأن يكــون التَّعويــض عــن النُّكــول يف  )2) د. أســيد كيانــي: »ال تصلــح هــذه الصِّ
ــلع للغيــر عــن تكلفــة تملُّكهــا، وجعــل  ــرر الفعلــي المتمثِّــل يف نقــص ثمــن بيــع السِّ الوعــد مقتصــًرا علــى الضَّ
ــره  ــرعًا، وُيصيِّ ــودة ش ــه المقص ــن حقيقت ــد ع ــرج الوع ــه ُيخ ــراء ب ــود بالش ــن الموع ــدار الثَّم ــض بمق التعوي
يغــة  ــرعية وُيخــلُّ بالصِّ ــراء بــه، وهــذا يخــلُّ بالوعــد الملــِزم وبأحكامــه الشَّ التزاًمــا بدفــع المبلــغ الموعــود بالشِّ

ــر«.     نفســها، وُيحيلهــا إلــى مرابحــة بســعر متغيِّ
)3) د. أسيد كياني: »هذا االلتزام العقدي باإلسقاط يجعل المرابحة مرابحًة بسعر متغيِّر«.    



نتائج وتوصيات الندوة الثالثة عرشة لمستقبل العمل المرصيف اإلسالمي6

افق مع املؤشرات الخالية من املخاطر في عمليات التمويل باإلجارة: رابًعا: صيغ التو

ناقــش المشــاركون صيــغ التوافــق مــع المؤشــرات الخاليــة مــن المخاطــر يف عمليــات التمويل 
باإلجــارة، وانتهــوا باألغلبيــة إلــى القبــول -مــن حيــث المبــدأ- للصيــغ اآلتية)1):

هيكل إجارة بأجرة أعلى من سعر المؤشر، مع االلتزام بإسقاط ما زاد عن المؤشر)2).) 1

هيــكل إجــارة ُتحســب فيــه األجــرة يومًيــا وفًقــا المؤشــر، ُيجــدد فيهــا عقــد اإلجــارة يومًيا، ) 2
ــر-  ــر المؤش ــى تغي ــاًء عل ــدة -بن ــرة الجدي ــن األج ــرف ع ــان المص ــى أن إع ــق عل وُيتف
إيجــاٌب إلنشــاء عقــد إجــارة جديــد، وأن ســكوت العميــل قبــوٌل للدخــول يف هــذا العقــد، 
مــا لــم يخــرب العميــل المصــرف عــن رغبتــه يف عــدم الدخــول يف عقــد اإلجــارة الجديــد.   

هيكل إجارة قائم على مرحلتين: إجارة، ثم مرابحة لتغطية الزيادة يف سعر المؤشر)3).) 3

هيــكل إجــارة مقســم إلــى فرتيــن، تكــون أجــرة الفــرة األولــى محــددة عنــد بدايــة العقــد، ) 4
وأجــرة الفــرة الثانيــة ُتحــدد بنــاًء علــى ســعر المؤشــر يف هنايــة الفــرة األولــى )قبــل بدايــة 

الفــرة الثانيــة(.

وتوصي الندوة اللجان الشرعية بالعمل على ضبط هذه الصيغ، بما يحقق المتطلبات الشرعية.

)1) رأى بعــض املشــاركين عــدم اشــراط العلــم باألجــرة قبــل بــدء الفــرة اإليجاريــة عنــد ربــط األجــرة بمعيــار 
منضبــط معلــوم؛ لعــدم ظهــور قــوة المســتند الشــرعي لــه، وذهبــوا إلــى جــواز أن ُتقــّوم المنفعــة عنــد اســتيفائها 
كل يــوم بيومــه وفًقــا للمؤشــر، كمــا يف إجــارة الظئــر بطعامهــا وكســوهتا، وعليــه فاإلجــارة المتغيــرة -بــدون 

اشــراط هــذا الشــرط- متوافقــة مــع المؤشــر الخالــي مــن المخاطــر، دون الحاجــة إلــى بدائــل. 
ــامي  ــه اإلس ــع الفق ــا مجم ــي أقره ــرة -الت ــرة المتغيِّ ــة األج ــن طريق ــذا ع ــف ه )2) د. أســيد كيانــي: »يختل
مــة  مــة بعــد أن ُيعَلــم، أمــا هنــا؛ فيثبــت يف الذِّ ــرعية- يف أن َديــن األجــرة يثبــت هبــا يف الذِّ الدولــي والمعاييــر الشَّ

مجهــواًل، وُيعَلــم الحقــًا«.
ق  ناعــة مــا تعانيــه مــن اإلغــراق يف التــورُّ ق يف اإلجــارة، ويكفــي الصِّ )3) د. أســيد كيانــي: »هبــذا إقحــام للتــورُّ
يغــة ال تســتقيم دون اإلخــال بأحــكام الوعــد الملــزم وإخراجــه عــن حقيقتــه،  داتــه، كمــا أن هــذه الصِّ ومولَّ

م يف التَّعليــق علــى: ثالًثــا/1«. كمــا تقــدَّ
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خامًســا: توصــي النــدوة الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة علــى المصرفيــة اإلســامية بــأن تأخــذ 

يف االعتبــار طبيعــة عمــل المصــارف اإلســامية يف هيكلــة العقــود والمنتجــات يف التوافــق مــع 
المؤشــر الخالــي مــن المخاطــر.

ــة اإلســامية، وجهــات البحــث العلمــي  ــدوة مؤسســات الصناعــة المالي سادًســا: توصــي الن

ــر البدائــل الشــرعية يف هــذا الشــأن. باســتكمال البحــث وتطوي



نتائج وتوصيات الندوة الثالثة عرشة لمستقبل العمل المرصيف اإلسالمي8

توصيات املحور الثاني

أثر الحاجة في التعامل مع شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدي

: يؤكــد المشــاركون علــى االلتــزام بالتعاقــد مــع شــركات التكافــل وإعــادة التكافــل )التأمين  ً
أول

ــل مجمــع الفقــه  ــي أقرهتــا مؤسســات االجتهــاد الجماعــي، مث ــغ الت ــا للصي اإلســامي(، وفًق
اإلســامي بجــدة، يف القــرار رقــم 200 )21/6( بشــأن التأميــن التعــاوين: األحــكام والضوابط 
الشــرعية ألســس التأميــن التعــاوين، والمعيــار الشــرعي رقــم )26( بشــأن التأميــن اإلســامي، 
ــس  ــن المجل ــن ع ــامي، الصادري ــن اإلس ــادة التأمي ــأن إع ــم )41( بش ــرعي رق ــار الش والمعي

.(AAOIFI( الشــرعي لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية

ثانًيــا: ال يجــوز التعاقــد مــع شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن التقليديــة، إال عنــد وجــود 

ــع ألجــل  ــن التجــاري إنمــا ُمن ــاًء علــى أن التأمي الحاجــة بعــد تحقــق ضوابطهــا الشــرعية؛ بن
ــك.  ــن ذل ــق م ــرعية التحق ــان الش ــى اللج ــة، وتتول ــد الحاج ــر عن ــذي ُيغتف ــرر، وال الغ

ا: من الصور التي يجوز فيها الدخول يف التأمين التقليدي:   ً
ثالث

ــق الحاجــة إلــى التأميــن؛ إمــا لتعــّذر تقديــم الخدمــة مــن . 1
ّ

عــدم وجــود شــركات تكافــل تحق

شــركة التكافــل أو إعــادة التكافــل، أو ألن تصنيفهــا متــدين ال يوافــق متطلبــات الجهــات 
ــوية  ــا يف تس ــف أدائه ــل، أو لضع ــركات التكاف ــر يف ش ــرباء المخاط ــرافية أو رأي خ  اإلش

المطالبات. 

زيــادة مبالــغ الشــتراك فــي التأميــن التكافلــي زيــادًة تتضمــن غبنـًـا فاحًشــا يف عــروض األســعار . 2

المقدمــة مــن شــركات التأميــن التكافلــي، مــا لــم تكــن الزيــادة بســبب يرجــع إلــى المؤمــن 
لــه، وضابــط الغبــن أن تكــون أســعار التأميــن التكافلــي أعلــى بمقــدار الثلــث من األســعار 

المقدمــة مــن شــركات التأميــن التجاري.
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وقــد ذهــب  عــدٌد مــن املشــاركين إلــى أن ارتفــاع األســعار ليــس مســوًغا لجــواز التعاقــد مــع 

شــركات التأميــن التجــاري)1).

وجود إلزام قانوني بالتأمين أو إعادة التأمين، مع عدم وجود شركات تأمين تكافلي.. 3

 )1) ُأضيفــت هــذه الفقــرة بنــاًء علــى الملحوظــات الــواردة مــن: أ.د. ســعد الشــثري، وأ.د. ســعد الخثــان، 
وأ.د. عبدهللا الغفيلي، ود. حسن دائلة.
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توصيات املحور الثالث

افذ اإلسامية" "الفصل املحاسبي في البنوك ذات النو

افذ اإلسامية: : الفصل املحاسبي في البنوك ذات النو
ً

أول

ُيقصــد بالفصــل المحاســبي يف البنــوك ذات النوافذ اإلســامية: »تســجيل المصرف يف ســجله . 1
المحاســبي القيــود المحاســبية للعمليــات المتعلقــة بالخدمــات الماليــة اإلســامية الخاّصــة 
بالنافــذة بشــكل منفصــل عــن القيــود المحاســبية لعملياتــه التقليدية بمــا يائم طبيعــة عمليات 
الخدمــات الماليــة اإلســامية، واإلفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل عــن العمليــات التقليديــة«)1).

 يهدف الفصل المحاسبي يف المصارف ذات النوافذ اإلسامية إلى ما يأيت:2. 

أ حمايــة المعامــات الماليــة اإلســامية مــن تأثيــر المعامــات المحرمة على مشــروعيتها، 	.
ورفــع كفاءهتا.

تحقيــق اإلفصــاح المطلوب ألصحاب العاقــة بتزويدهم بالمعلومــات الازمة عن توظيف 	.أ
مصــادر األمــوال اإلســامية يف خدمات مالية إســامية، وســامة إجراءات تنفيذهــا)2))3).

ــل  ــي األص ــامية ه ــة اإلس ــات المالي ــر ان العملي ــث تظه ــا بحي ــادة صياغته ــرح إع )1) محمــد العنــزي: »اق
ــذ-  ــوك النواف ــب بن ــع يف غال ــذا الواق ــل -وه ــي األق ــة ه ــات التقليدي ــك والعملي ــات البن ــب يف عملي والغال
ممــا يوحــي بإمكانيــة التخلــص مــن العمليــات التقليديــة مســتقبًا ويف ذلــك اتســاًقا اكثــر مــع الفقــرة الثانيــة 
أدنــاه، لتكــون الفقــرة: »ُيقصــد بالفصــل المحاســبي يف البنــوك ذات النوافــذ اإلســامية: » تســجيل البنــك يف 
ســجله المحاســبي القيــود المحاســبية للعمليــات التقليديــة بشــكل منفصــل عــن القيــود المحاســبية لعمليــات 
الخدمــات الماليــة اإلســامية، ليتــم االفصــاح عــن عملياتــه التقليديــة بشــكل منفصــل عــن عمليــات 

ــامية««. ــة اإلس ــات المالي الخدم
)2) معــاذ الســديس: »أقــرح أن يضــاف: يجــب أن يكــون الفصــل المحاســبي مقدمــة لتحــول البنــك بشــكل 
كامــل إلــى المصرفيــة اإلســامية، ويعتــرب تعامــل البنــك بالمعامــات التقليديــة محرمــًا حتــى يتــم التحــول 

الكامــل إلــى المصرفيــة اإلســامية«.
ــدى  ــتثمارية ل ــة اس ــداع بصيغ ــوز اإلي )3) يــرى د. أســيد كيانــي إضافــة فقــرة ثالثــة تكــون بالنــص اآلتــي: »ال يج

ــق الفصــل المحاســبي المطلــوب«. نوافــذ البنــوك ذات النوافــذ اإلســامية إذا لــم تكــن ُتحقِّ
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افذ اإلسامية: ثانًيا: متطلبات الفصل املحاسبي لألموال في البنوك ذات النو

يجــب علــى المصــرف ذي النافــذة اإلســامية أن يتخــذ وفًقــا للمعاييــر المحاســبية المعمــول 
هبــا األســاليب والمعالجــات المحاســبية، بمــا يحقــق المتطلبــات اآلتيــة)1): 

1 . ،)Codes( تمييــز العمليــات واألمــوال المتعلقة بالخدمات المالية اإلســامية برموز خاصــة
عــن الرمــوز الخاصــة للعمليات واألمــوال المتعلقة بالخدمــات المالية التقليدية.

تســجيل جميــع مصــادر األمــوال التــي يلتــزم المصــرف باســتثمارها وفــق الضوابــط . 2
»مصــادر األمــوال اإلســامية«. باســم:  الشــرعية، وتقييدهــا يف حســاب تجميعــي 

 تســجيل جميــع األصــول المتعلقــة بالخدمــات الماليــة اإلســامية، يف حســاب تجميعــي 3. 
باســم: »أصــول األمــوال اإلســامية«.

تعييــن المصــرف يف ســجاته المحاســبية »األصــول اإلســامية« التــي اســتثمر فيهــا . 4
»مصــادر األمــوال اإلســامية«، بصيغــة المضاربــة، أو الوكالــة باالســتثمار.

مــن . 5 اإلســامية«،  األمــوال  »مصــادر  الســتثمار  المباشــرة  المصروفــات  ُتحســم 
فيهــا. المســتثمرة  اإلســامية«  »األصــول 

إذا اقتطــع المصــرف مــن أربــاح: »مصــادر األمــوال اإلســامية« احتياطيــات لتعويــض . 6
ــد  ــر ذلــك مــن األغــراض، فُتقي ــة أو لغي الخســائر أو للمحافظــة علــى التوزيعــات النقدي
هــذه االحتياطيــات يف حســابات داخليــة للمصــرف مخصصــة لهــذا الغــرض)2)، وال 

ــامية. ــول إس ــابات إال يف أص ــذه الحس ــتثمر ه ُتس
)1) يــرى د. أســيد كيانــي إضافــة فقــرة أولــى تكــون بالنــص اآلتــي: »إنشــاء وعــاء دفــري خــاصٍّ بعمليَّــات النَّافــذة 

اإلســامية، يكــون لــه مركــز مالــي داخلــي، وحســاب داخلــي لألربــاح والخســائر«.
)2) يــرى د. أســيد كيانــي أن تكــون العبــارة بالنــص اآلتــي: »فُتقيــد هــذه االحتياطيــات يف حســابات داخليــة للبنــك مخصصــة 
نــات وعــاء النَّافــذة، وال ُتســتثمر هــذه الحســابات إال يف أصــول إســامية، مــع مراعــاة  لهــذا الغــرض، وتكــون مــن مكوِّ

مــا إذا كان رصيــد االحتياطــي مأخــوًذا مــن ربــح المودعيــن وحدهــم أو مــن ربحهــم وربــح المضــارب )النَّافــذة(.«.
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يتحمل المصرف المصاريف العمومية، واإلدارية، ومصاريف التسويق المتعلقة بأعماله.. 7

ال يجــوز تحميــل األصــول اإلســامية أي مصروفــات أو خســائر أو احتياطيــات أو . 8
مخصصــات تتعلــق بالخدمــات الماليــة التقليديــة)1).

افذ اإلسامية: ا: عاقة الفصل املحاسبي بالحوكمة الشرعية للنو
ً
ثالث

ــم مــن أن »األصــول . 1 يجــب علــى المصــرف ذي النافــذة اإلســامية التحقــق بشــكل دائ
اإلســامية« مســاوية)2) لـ»مصــادر األمــوال اإلســامية« يف المركــز المالــي للمصــرف، 

أو تزيــد عليهــا. 

ــا . 2 يجــب علــى المصــرف إدارة الســيولة المتعلقــة بـ»مصــادر األمــوال اإلســامية«، وفًق
ــادة أو النقــص. ــط الشــرعية، ســواٌء يف حــال الزي للضواب

علــى المصــرف ذي النافــذة اإلســامية إصــدار تقريــر دوري ُيعــرض علــى اللجنــة . 3
الشــرعية يف المصــرف)3)، وُيوثــق مــن مراجــع خارجــي إن أمكــن ذلــك.

يتضمن التقرير الدوري التأكيد على أمرين:. 4

تزيــد علــى أ(  األوقــات  المصــرف يف جميــع  اإلســامية« يف  »األصــول  قيمــة  أن 
اإلســامية«. األمــوال  »مصــادر 

)1) يــرى د. أســيد كيانــي إضافــة فقــرة تكــون بالنــص اآلتــي: »يتعامــل وعــاء البنــك مــع وعــاء النَّافــذ كمــا لــو كان 
للنَّافــذة كيــاٌن قانــوينٌّ مســتقٌل، ومــن مقتضيــات ذلــك أن تكــون إدارة الســيولة ـ وســواها ـ بيــن الوعاءيــن وفًقــا 

ــرعية«. وابط الشَّ للضَّ
)2) يــرى د. أســيد كيانــي أن تكــون العبــارة بالنــص اآلتــي: »تزيــد علــى »مصــادر األمــوال اإلســامية« يف المركــز 
ــا اســتخدام أي مــن »مصــادر األمــوال  المالــي للبنــك، وإن كان إنشــاء الوعــاء الدفــري للنَّافــذة يمنــع تلقائيًّ
ــد  ــى تج ــديٍّ حت ــل نق ــاء كأص ــل الوع ــدة داخ ــيولة الجدي ــى الس ــث تبق ــة، حي ــول تقليدي ــامية« يف أص اإلس

طريقهــا لتوظيــف مقبــول شــرًعا«.
)3) يــرى د. أســيد كيانــي إضافــة النــص اآلتــي للفقــرة: »بمراجعــة واعتمــاد المركــز المالــي وحســاب األربــاح 

ــرعية، وممــا يشــتمل عليــه التَّقريــر التأكيــد«. والخســائر لوعــاء النَّافــذة مــن الناحيــة الشَّ
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ــى »مصــادر األمــوال اإلســامية« نتجــت مــن 	(  ــي ُوزعــت عل ــد الت ــع العوائ أن جمي
»األصــول اإلســامية«، ولــم تكــن مــن عوائــد التعامــات التقليديــة)1).

رابًعا: تو�صي الندوة باآلتي:

إصدار الجهات اإلشرافية والرقابية على المصارف ضوابط ومعايير لتحقيق . 1
الفصل المحاسبي يف المصارف ذات النوافذ اإلسامية)2).

دراسة الحكم الشرعي إلصدار صكوك دعم رأس المال، من المصارف ذات . 2
النوافذ اإلسامية. 

االستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي يف تعزيز الحوكمة الشرعية بالفصل . 3
المحاسبي يف المصارف ذات النوافذ اإلسامية)3).

)1) يــرى د. أســيد كيانــي إضافــة فقــرة تكــون بالنــص اآلتــي: »أن حســاب األربــاح وتحميــل الخســائر، وتوزيــع 
ــرعية«. وابــط الشَّ النَّفقــات والمصروفــات، قــد تــم وفــق الضَّ

ــوك  ــى البن ــة عل ــرافية والرقابي ــات اإلش ــى الجه )2) يــرى د. أســيد كيانــي أن تكــون العبــارة بالنــص اآلتــي: »عل
ــد مــن تحقيــق هــذه النَّوافــذ للفصــل المحاســبي  التــي تســمح بإنشــاء نوافــذ إســامية يف البنــوك التقليديــة التأكُّ
ــرعية لعملياهتــا، والحــدُّ األدنــى يف ذلــك أن ُتصــدر ضوابــط ومعاييــر معتَمــدة  الــذي تنضبــط بــه األحــكام الشَّ

شــرًعا لتحقيــق الفصــل المحاســبي المطلــوب وفــق هــذه التَّوصيــات، إذا لــم تكــن قــد أصــدرت ذلــك«.
)3) ُأضيفت هذه التوصية بناء على تعقيب أ.د. عبدالعزيز الضويحي. 


