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 فتح نوافذ إسالمية يف البهوك التجارية التقميدية األردنية 

 مو وجًة نظز العاممني فيًا

 **اتـاد رفيق بزكـعند.                                        *سـز خزيـجنيب مسيد. 

 ****حاسم وصفي خصاونة                                       ***اىـع عوض القزعـربي

 م11/1/4211م                                 تاريخ قبول البحث: 42/9/4217ل البحث: تاريخ وصو

 ممخص

تستقصي ىذه الدراسة أراء العاملين في البنوك التقليدية في األردن حول فتح نوافذ إسالمية في ىذه       
موعة من العاملين في البنوك، واستخدمت الدراسة استبانة أعدت ليذه الغاية، حيث تم توزيعيا على مج

 . SPSSبنوك تقليدية، وتم تحليل االستبانة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  ةست
االىتمتتام العتتالمي بالصتتيرفة  :بّينتتت النتتتائج التتدوافء إلنهتتاء ىتتذه النوافتتذ حستتب أراء العتتاملين و تتان أىميتتا

تعيتتين ىيئتتة ر ابتتة هتترعية  :مثتتل  متتا بيّنتتت الطتتوابط حستتب أراء العتتاملين ،تعظتتيم أرباحيتتا و اإلستتالمية
 :أما اإليجابيات المتو عة ليتذه النوافتذ ف تان أىميتا ،الفصل المالي واإلداري بين النافذة والبنك األمو  للنافذة

المراستل حتل مهت لتي الستيولة والبنتك و  ،ونهتر التوعي المصترفي اإلستالمي ،توسعة  اعدة التمويل اإلستالمي
 ،تتتيخير التتتخلص متتن الربتتا فتتي التتدول اإلستتالمية : تتان أىميتتافلبيات الستت أمتتا .فتتي المصتتارس اإلستتالمية

 ،النظتتام اإلستتالمي فتتيوامتنتتاع البنتتوك التقليديتتة عتتن التحتتول  ،وصتتعوبة التتتزام النوافتتذ بالطتتوابط الهتترعية
وبتتتالترجيح رجحتتتت الستتتلبيات، وخرجتتتت الدراستتتة  .وصتتتعوبة الفصتتتل بتتتين أمتتتوال النافتتتذة والبنتتتك التقليتتتدي

 لتحول ال امل.إلى اعدم السماح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسالمية، ودعوتيا  :بتوصيات أىميا

Abstract 

      This study aimed to examine the traditional banks employees' attitudes towards 

establishing Islamic Windows in their banks in Jordan, A questionnaire was prepared 

for this purpose, and was distributed for 114 employees in 6 major traditional Jordanian 

banks, and the questionnaire was analyzed by using the SPSS program. 

      The result of the study showed the motivations for establishing these windows according 

to the employees' opinions; such as global interest in Islamic banking, and maximizing 

profits; also showed the controls that should regulate these windows; such as appointing 

an Sharia' supervisory board, and the administrative and financial separation between the 

window and mother bank; the most important expected advantages from these windows 

were; expanding the Islamic finance base, spreading the Islamic banking awareness, and 

solving the problems of liquidity and correspondent bank for Islamic banks; the most 

important expected disadvantages were; delaying the disposing of Reba in the Islamic 
 

 

 .اليرموكجامعة  ،اال تصاد والمصارس اإلسالمية سم ، ساعدم أستاذ    *
 . سم اال تصاد والمصارس اإلسالمية، جامعة اليرموك، مهارك أستاذ   **

 .باحث   ***
 .باحث ****
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countries, the inability of the Islamic windows to pledge to the Sharia' controls, the 

traditional banks well not convert to the Islamic banking system, the difficulty to separate 

the windows and the mother bank financially; when surpass between the advantages and 

disadvantages, the disadvantages outweighed the advantages, the study recommended 

that Islamic windows should not be allowed, and requested the traditional banks to 

convert to Islamic banking system. 

 

  .املقدمة
، وانتهرت انتهاًرا اإلنجازاتهيد الربء األخير من القرن الماطي ظيور المصارس اإلسالمية، والتي حققت ال ثير من        

الصيرفة واسًعا في الدول العربية وبعض الدول الغربية، ونتيجة ليذه النجاحات اتجيت المصارس التقليدية للدخول إلى 
لتقديم منتجات متوافقة مء أح ام  ؛ع إسالمية تابعة ليذه البنوك التقليدية، أو فتح نوافذ إسالميةاإلسالمية عن طريق فتح فرو 

 الهريعة اإلسالمية.
، واستقطبت العديد من العمالء الراغبين ملموساً  و د حققت بعض تلك النوافذ في البنوك التقليدية في بعض الدول نجاحاً        

األوروبية اإلسالمية في معامالتيم المصرفية، وانتهرت ىذه النوافذ في العديد من الدول  في التعامل وفق أح ام الهريعة
 واإلسالمية والعربية.

 واختلس الفقياء المعاصرون حول ىذه النوافذ اإلسالمية، منيم من أباح التعامل معيا، ومنيم من حرم التعامل معيا،       
 البحث أراء وتوجيات العاملين في البنوك التقليدية األردنية حول ىذه النوافذ ومدىومنيم من أباحيا بهروط معينة. تناول ىذا 

 إم انية تطبيقيا في األردن.
 

 .أينية البحث
لبيان أراء واتجاىات  ؛تفتقد البنوك التجارية التقليدية األردنية لوجود نوافذ إسالمية عاملة لدييا، وتيتي أىمية ىذا البحث       

العاملين أصحاب لبنوك التقليدية األردنية حول فتح النوافذ اإلسالمية في البنوك التي يعملون بيا،  ون ىؤالء العاملين في ا
 على مدى حاجة البنوك التقليدية وعمالئيا لفتح مثل تلك النوافذ.، من وا ء خبرتيم العملية، دراية واطالع

والتوجيات  اآلراءبنك المر زي والبنوك اإلسالمية والتقليدية، على تلك  ما أن أىمية ىذا البحث تتمثل في إطالع إدارات ال       
 بقرارتيم الخاصة بتلك النوافذ. حسبانألخذىا بعين ال

  ما أن أىمية ىذا البحث تنبء أنو دراسة ميدانية، ه ل نقلة من حالة التنظير إلى حالة التطبيق، مما يحفز الباحثين       
 يقية والميدانية الخاصة بالمصرفية اإلسالمية.إلى تفعيل الدراسات التطب

 

 .مشكمة البحث
وتتمثل مه لة  ،تتمثل مه لة البحث في التعرس على آراء العاملين في البنوك التقليدية حول فتح نوافذ إسالمية فييا       

 :تيالبحث في السؤال الرئيسي اآل
 المية في ىذه البنوك؟ما آراء العاملين في البنوك التقليدية حول فتح نوافذ إس 

 : اآلتيةويتفرع عنو األسئلة 
 ما دوافء فتح النوافذ اإلسالمية في المصارس التقليدية حسب رأي العاملين فييا؟ 
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 ما عوامل نجاح النوافذ اإلسالمية في المصارس التقليدية حسب رأي العاملين فييا؟ 
 قليدية حسب رأي العاملين فييا؟ما الطوابط الهرعية لفتح النوافذ اإلسالمية في المصارس الت 
 ما إيجابيات فتح النوافذ اإلسالمية في المصارس التقليدية حسب رأي العاملين فييا؟ 
 ما سلبيات فتح النوافذ اإلسالمية في المصارس التقليدية حسب رأي العاملين فييا ؟ 

 

 .مهًج البحث
ودراسة ميدانية باستخدام ، ء النوافذ اإلسالمية وخصائصياالقائم على دراسة ظاىرة إنها، المنيج الوصفي التحليلي       

 .إلى النتائجللوصول  ÷استبانة وتحليليا
 

 .حدود البحث
وبنك القاىرة  ،ة في مدينة إربد: البنك العربيآلتيا تصر البحث على بيان أراء العاملين في المصارس األردنية ا       
 في محافظة اربد. األردني و ابيتال بنك والبنك األىلي ،األردني بنك التجاريوال ،وبنك اإلس ان للتجارة والتمويل ،عمان
 إذ إن ىناك ؛راء العلماء المعاصرين فيياآويخرج من حدود ىذا البحث التعمق في بيان الح م الهرعي في تلك النوافذ و        
 البحث.في ىوامش ىذا  هرنا إليياأو د ، معاصرة  د تخصصت في ىذا الموطوع اً أبحاث

 

 .الدراسات السابقة
 : و ان أحدث ىذه الدراسات ،وجدت دراسات  ثيرة حول النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية       

ىدفت الدراسة إلى إيجاد الطمانات األ يدة، التي تجعل الفروع اإلسالمية في البنوك : (0)(0202دراسة السرحي ) (1
 ؛للصيرفة اإلسالمية طبقا للهريعة اإلسالمية، دون انحراس أو صورية في تعامالتياالتقليدية اليمنية جادة في ممارستيا 

نتيجة لتبعيتيا للبنوك األم التقليدية، وبّين اإله االت التي تعترض تيسيس ىذه النوافذ  طريقة تمويليا، واختالط المال 
دارية، والموارد البهرية، والنظم والسياسات، وبّين أىم الحالل بالمال الحرام، وبّين أىم المعو ات ليذه النوافذ  المعو ات اإل

 عوامل نجاح ىذه النوافذ  التخطيط العملي، وااللتزام الهرعي، وتيىيل ال وادر البهرية، وتطوير النظم والسياسات المالئمة.
صارس التقليدية، ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرس على ح م فتح النوافذ اإلسالمية في الم: (0)(0200دراسة الشناق ) (0

ح ام الهرعية واآلثار اال تصادية للنوافذ اإلسالمية في المصارس التقليدية، والتعرس على المفاىيم األساسية والطوابط واأل
 وتقييم أداء النوافذوتناولت ىذه الدراسة التعريس بالنوافذ اإلسالمية والدوافء وراء إنهائيا، والتقدير الهرعي واال تصادي للنوافذ، 

اإلسالمية باستخدام النسب المالية للبنوك موطء الدراسة، واآلثار اال تصادية والمصرفية للنوافذ اإلسالمية، وتوصلت 
الدراسة إلى جواز فتح النوافذ اإلسالمية التابعة للمصارس التقليدية هريطة االلتزام بالطوابط الهرعية، وطرورة الفصل 

لنوافذ اإلسالمية التابعة للمصارس التقليدية في حال عدم توافر المصارس اإلسالمية، المالي واإلداري، وجواز التعامل مء ا
ن الدافء األساسي لقيام المصارس التقليدية ىو تعظيم أرباحيا، وأوصت الدراسة المصارس التقليدية التحول أللطرورة، و  :أي

إلثبات  ؛هرعيةعية وااللتزام بتعيين ىيئة ر ابة ال امل إلى العمل المصرفي اإلسالمي، وطرورة االلتزام بالطوابط الهر 
 وفق أح ام الهريعة اإلسالمية. ؛مصدا ية عمليا
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: ىدفت الدراسة إلى دراسة تجربة العراق الحديثة في إنهاء النوافذ اإلسالمية للبنوك (3)(0203دراسة الدخيل ) (3
ى أن فتح النوافذ اإلسالمية في المصارس الح ومية الح ومية، والو وس على مواطن الطعس والقوة فييا، وتوصلت الدراسة إل

لتحول الصيرفة الح ومية العرا ية نحو الصيرفة اإلسالمية، وأوصت الدراسة على النص  ؛العرا ية جاء خطوة مؤ تة أو نواة
و الصيرفة صراحة على أىداس خاصة بالنوافذ اإلسالمية في المصارس التقليدية  اليدس االجتماعي، والتحول التدريجي نح

 اإلسالمية الهاملة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة ظاىرة انتهار النوافذ اإلسالمية في البنوك الربوية من : (7) (0207دراسة خريس ,) (4

وتناولت ىذه الدراسة التعريس ، والتحقق من مدى توافقيا مء المباني والمقاصد الهرعية، الناحيتين الهرعية واال تصادية
، وح م التعامل مء النوافذ اإلسالمية، المية ودوافء إنهائيا وأىداس المصارس اإلسالمية وربحيتيا و فاءتيابالنوافذ اإلس

وتوصلت الدراسة إلى أن ىذه النوافذ غير جائزة هرًعا وتعارض مقاصد ، وتقييم النوافذ من ناحية المبنى والمبعث والمآل
وأوصت الدراسة بعدم ، ي تمثل تيديًدا للصيرفة والبنوك اإلسالميةالهريعة الغراء من حيث المبنى والباعث والمآل وى

 التعامل مء ىذه النوافذ به ل  اطء ودعوة البنوك الربوية إلى التوبة والتحول ال امل للنظام المصرفي اإلسالمي.
لتنظيرية والفقيية استعراض الدراسات السابقة تر يز تلك الدراسات على الجوانب ا للوحظ من خال: إطافة البحث       

 وابتعادىا عن الجوانب التطبيقية.، بخصوص النوافذ
أما ىذا البحث فقد برزت إطافتو في نقلو مسار البحث في النوافذ اإلسالمية لدى البنوك التقليدية األردنية من إطارىا        

األردنية لعاملين في المصارس التقليدية نو ه ل دراسة ميدانية استطلء فييا اتجاىات اإإذ  ؛النظري إلى إطارىا التطبيقي
 نحو النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية األردنية.

 

 :املبحث األول
 .زيـار الهظـاإلط

 

 ،يتناول ىذا المبحث بعض المفاىيم الخاصة بالنوافذ اإلسالمية ومعرفة مفاىيم المصرس التقليدي والمصرس اإلسالمي       
 : ييتيو ما  ،عناصر النافذة اإلسالمية وخصائص النوافذ اإلسالميةباإلطافة لالطالع على 

 

 .تعريف النوافذ اإلسالمية
وىو ، (5)ماض في جميء أمره :النفاذ الجواز وفي المح م جواز الهيء ورجل نافذ في أمره أي: نافذة من نفذ النافذة لغًة:

 .(7)منيا الطوء واليواء والنافذة فتحة في الحائط ينفذ ، (6)الجواز والخلوص من الهيء
اإلسالمية ىي صفة ألي ، (8)والقبول ألمره، وىو االنقياد لطاعتو، اإلسالم ىو االستسالم ألمر اهلل تعالى اإلسالمية:

 مؤسسة تتقيد بالهريعة اإلسالمية.
خدمات المالية وحدات تنظيمية تديرىا المصارس التقليدية وت ون متخصصة في تقديم الالنافذة اإلسالمية اصطالًحا: 

"أحد فروع البنوك التقليدية، الذي يمارس جميء األنهطة المصرفية طبقًا ألح ام ومبادئ الهريعة  :أو ىي ،(9)اإلسالمية
المدخرات أو ىو "  يان مالي مملوك لبنك تقليدي، مستقل في نهاطو عن نهاطات البنك األم، يقوم بجذب  ،(10)اإلسالمية" 

، (11)ولديو ىيئة ر ابة هرعية تفتي وترا ب أعمالو"، ات المصرفية طبقًا ألح ام الهريعة اإلسالميةواستثمارىا وتقديم الخدم
 .(12)ن النافذة اإلسالمية تعني اختراق المصرفية اإلسالمية والدخول إليياإ :ويم ن القول
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لتقديم خدمات  ؛ك التقليديةالنوافذ اإلسالمية ىي حيز تخصصو البنو  نّ أالسابقة نخلص إلى  التعريفاتمن خالل        
 في ظل ىيئة ر ابو هرعية حسب ما يسمح بو القانون النافذ في البنوك المر زية. ةالصيرفة اإلسالمي

 

 .تعريف البنك التقميدي والبنك اإلسالمي
فق أح ام "الهر ة التي يرخص ليا بممارسة األعمال المصرفية و : يعرس  انون البنك المر زي األردني البنك بينو       

أو  القانون، ويعرس األعمال المصرفية على أنيا: " بول الودائء من الجميور واستخداميا بصورة  لية أو جزئية لمنح االئتمان
 .(13)أي أعمال يقرر البنك المر زي أنيا أعمال مصرفية

ال المصرفية بما يتفق مء أح ام البنك اإلسالمي بينو: "الهر ة التي يرخص ليا بممارسة األعم نفسو ويعرس القانون       
الهريعة اإلسالمية ومبادئيا وأي أعمال أو أنهطة أخرى وفق القانون" ويعرس األعمال المصرفية اإلسالمية بينيا: "األعمال 

يتفق بما  ،القائمة على غير أساس الفائدة في مجال  بول الودائء والخدمات المصرفية األخرى وفي مجال التمويل واالستثمار
 .(14)مء أح ام الهريعة اإلسالمية ومبادئيا

 

 .خصائص النافذة اإلسالمية في البنوك التقميدية
 : (15)من أىم ىذه الخصائصو ، للنوافذ اإلسالمية خصائص تميزىا عن با ي أجزاء المصرس التقليدي       

  تراعي التزام النوافذ اإلسالمية بيح ام ومبادئ الهريعة اإلسالمية. -1
  ذ اإلسالمية للر ابة الهرعية.خطوع النواف -2
 يحصل أصحاب الحسابات االستثمارية في النوافذ اإلسالمية على نسبة هائعة من األرباح المحققة وفقًا لعقد المطاربة، -3

   ما  د يخسرون إذا لم تحقق النافذة ربًحا.
 مال المصرس التقليدي.لي ون رأسمال النافذة اإلسالمية بيامش من االستقاللية عن رأس  ؛تخصيص مبلغ معين -4
 عند حاجة النافذة اإلسالمية إلى التمويل يقوم المصرس الرئيسي بإيداع وديعة استثمارية لدى النافذة، على أن ت ون -5

 مثلو في ذلك مثل أي مودع آخر. ،خاطعة للربح والخسارة
 

 .دوافع إنشاء النوافذ اإلسالمية
 : (16)البنوك التقليدية، بينا في ىذا المبحث أىم ىذه الدوافء إنهاء النوافذ اإلسالمية فيتختلس دوافء        

ة تتتتورجال األعمال ممن يرغب في التعامل وفقًا ألح ام ومبادئ الهريع جذب هريحة من أصحاب رؤوس األموال -1
  اإلسالمية.

  المحافظة على عمالء البنك التقليدي من أن ينتقلوا إلى المصارس اإلسالمية. -2
واستخداماتيا قليدية في منافسة المصارس اإلسالمية بعد النجاح الذي حققتو األخيرة في جذب الموارد رغبة البنوك الت -3

  وتحقيق األرباح.
  تباع أسلوب التدرج.االرغبة في تحول بعض البنوك التقليدية ب -4
  رفء الحرج عن المسلمين في المدن التي ليس فييا مصارس إسالمية. -5
 .ن المصارس اإلسالميةالحيلولة دون إنهاء المزيد م -6
  الجديد. سم المصرس عن ىذا الميداناحب المنافسة والتقليد وعدم الرطا بغياب  -7
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  على البنوك اإلسالمية. 2008األثر السلبي الطعيس لألزمة المالية العالمية عام  -8
 

 .حكم التعامل مع النوافذ اإلسالمية
ي الخاص بالنوافذ ال يقء في نطاق ىذا البحث، ول ن نورد آراء الفقياء  ما ذ رنا في حدود ىذا البحث، فإن الح م الفقي       

 المعاصرين في هرعية التعامل مء النوافذ اإلسالمية مء استعراض ألىم أدلة الفريقين.
 

 .رأي المجيزين
للداللة  ؛حججالتعامل مء النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية وسا وا مجموعة من ال (17)أجاز بعض الباحثين       

 : (18)و ان أىميا ،على رأييم
رفء بلوى الربا عن المجتمعات اإلسالمية ىو من أىم المقاصد  نّ أالنوافذ اإلسالمية تعد من وسائل محاربة الربا، و  -1

 التي يجب أن ُيسعى إلى تحقيقيا ب ل وسيلة مم نة. 
 إلى العمل المصرفي اإلسالمي.  للتحول ال امل ؛نجاح النوافذ اإلسالمية  د يغري البنوك التقليدية -2
لتحول البنك  ؛للتدرج في تطبيق النظام المصرفي اإلسالمي، إلى أن يحين الو ت المناسب ؛النوافذ اإلسالمية خطوة -3

 التدرج في بال امل إلى بنك إسالمي، وىذا يتماهى مء منيج اإلسالم في التدرج في تطبيق بعض األح ام الهرعية، 
  تحريم الخمر والربا.

النوافذ اإلسالمية تسيم في ا تساب أساليب التقنية المتقدمة والخبرات المترا مة لدى البنوك التقليدية منذ مئات  -4
  .ويزيد من فاعليتو، بما يدعم ويطور العمل المصرفي اإلسالمي، السنين

ة التطبيقات العملية لنماذج العمل تمثل اعترافًا بالجدوى اال تصادية للعمل المصرفي اإلسالمي، وبوا عي النوافذ اإلسالمية -5
 الف رة تتجاوز مجرد رفء الهعارات أو دغدغة المهاعر.  وأنّ المصرفي اإلسالمي، 

دارات إسالمية داخل البنك التقليدي  د يهجء على التعايش المهترك بين النظامين المصرفيين -6  )اإلسالمي وجود فروع وا 
لتعايش بين النظامين يجسد نظرة اإلسالم إلى العال ة مء اآلخر ف رًا وىذا اوالتقليدي( بدال من المواجية بينيما. 

 وطرورة احترام اآلخر. ، ونظاماً 
وال يجوز لنا أن نظن بالمسلمين إال ، واهلل يتولى السرائر، وح منا على الظاىر، ما في النفوس ال يعلم بو إال اهلل -7

 تطبيقا للمنيج النبوي ال ريم في ذلك.  ؛ ذبونو صادق إلى أن يثبت أبل  ل من نطق بالخير نظن ، خيراً 
تعامل مء الييود مء  ونيم يي لون الربا بنص القرآن، فإذا جاز التعامل المهروع مء المرابي ال افر،  النبي إّن  -8

  المسلم أولى بذلك. فالمرابي
 

 .رأي المانعين
 بة الصيرفة اإلسالمية ويم ن إجمال حججيم بعدمأن ىذا التوجو سي ون لو آثار سلبية على تجر  (19)يرى المانعون       

 : (20)يتيجواز التعامل مء النوافذ بما ي
 وانتيازًا للربح الذي سببو النمو اليائل في الصيرفة اإلسالمية. ،ما ىي إال خداع واحتيال ور وب لموجة الصيرفة اإلسالمية -1
َبا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المَّهَ  ولو تعالى:  -2 َن  َفِإن لَّْم َتْفَعُموا َفْأَذُنوا ِبَحْربٍ  *َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ مِّ

ن تُْبتُْم َفَمُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِمُمونَ  َوَرُسوِلهِ  المَّهِ   ريمة الأن اآلية  :ووجو االستدالل [279-278البقرة: ]ُتْظَمُمونَ  َوالَ  َواِ 
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ما الدخول في  ،لم تترك للمسلم الذي يتعامل بالربا حاًل آخر إال التوبة، فإما التوبة وترك التعامل بالربا حرب مء اهلل وا 
  تبارك وتعالى.

ْنَيا َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ :  ولو تعالى -3  ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّ
فعلى المسلم أن ييخذ الدين جملة ، [85البقرة: ]َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما المَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُمونَ 

بو، وىذا ينطبق على المصارس  واحدة، فيو  ٌل ال يتجزأ، فال يقبل من المسلم أن يعترس بحرمة الربا ثم يتعامل
، الربوية، فال يقبل منيا أن تطبق ح م اهلل في جانب )وىو النوافذ اإلسالمية( وتتر و في جانب آخر )وىو النوافذ الربوية(

تنطبق فعل ىذه البنوك في النوافذ  وال هك بينّ و د بّين اهلل تعالى عقوبة الذين يؤمنون ببعض ال تاب وي فرون ببعض، 
لذلك جاء  ؛ىذه اآلية تمامًا، والمرابين أصحاب البنوك ال تيميم ىذه المسيلة، فيم أصاًل محاربون هلل ورسولوعليو 

 ىذا التوجيو للمسلمين أن ال يقبلوا منيم ىذا التوجو وأن ال يبيحوا التعامل مء نوافذىم. 
 وبناء على ذلك فإنو تقول "التابء تابء". الفرع اإلسالمي ىو في حقيقة األمر تابء للمصرس الربوي، والقاعدة الفقيية -4

  يح م على الفرع بما يح م على األصل.
إذ يتعذر الفصل بين أموال النوافذ اإلسالمية  ؛التعامل مء النوافذ اإلسالمية  د يؤدي إلى اختالط األموال الحالل بالحرام -5

ابات الجارية ،  ما أن فائض السيولة وأموال المصرس األم في معظم األحيان، وخاصة في استخدامات أموال الحس
لحين احتياج فرعو لدى الفرع اإلسالمي يحول إلى المصرس األم الذي يخلطو بيموالو، ويستعملو في استثماراتو 

  اإلسالمي إليو ، وفي ذلك إعانة لو على الربا.
السوق وليس بدافء إيماني، النوافذ اإلسالمية ما ىي إال أداة تسعى المصارس الربوية عن طريقيا إلى  سب فرص  -6

  .والدليل على ذلك استمرار تلك المصارس في التعامالت الربوية بعد أن أثبتت النوافذ اإلسالمية نجتاحيا
وال ، التصور ازدواجية النظام في المصارس الربوية التي تقدم خدمات مصرفية إسالمية ال تع س وطوحًا في  -7

أذىان  والتخوس من أن يؤدى ذلك إلى الت "تهويش" على نقاء التطبيق في ،اعتبارا للمو س الهرعي من  طية الربا
وأن تؤدي صعوبة التعايش بين نظامين ، وتيخر إنهاء مصارس إسالمية جديدة، العاملين والعمالء على حد سواء

  مصرفيين مختلفين تحت سقس واحد إلى إفهال التوجو تطبيقيًا.
وحرم التعامل مء من  ان أ ثر ، لهرع لو مو س واطح من المتعاملين بالربان اإإذ  ؛فساد العقد من ناحية المبنى -8

  وعدم جواز هر ة أىل الربا.، مالو حراما
  مخالفة مقاصد الهريعة العامة والخاصة. -9
 

 .الرقابة الشرعية عمى النوافذ اإلسالمية
 :وذلك ألسباب منيا ؛العاملة في البنوك التقليدية هارة إلى أىمية الر ابة الهرعية على النوافذ اإلسالميةبد من اإل ال       

بينما ن البنوك التقليدية تمارس أعماليا وفقا لسعر الفائدة المحرم هرعا، إإذ  ؛احتمال اختالط المال الحرام بالمال الحالل
ن جية موارد  ذلك الحال م، ىذه من جية استخدام األموال، تتبء في معامالتيا الخاصة بالنافذة صيغ تمويل مهروعة

األموال والعال ة التي تربط البنك بيصحاب الحسابات. لذا فإن البنوك التقليدية التي تدرج في ىي ليا التنظيمي نوافذ إسالمية 
 .(21)داء وفقا ألح ام الهريعة الغراءدراج ىيئة هرعية تطبط المعامالت وترا ب األإبد ليا  ذلك من ال 
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 : املبحث الثاني
 .يةالدراسة امليدان

 

لإلجراءات والطرق  اً ويتطمن رصد، واألداة المستخدمة فييا، يتطمن ىذا المبحث تعريفا بمجتمء الدراسة وعينتيا       
 الستخالص نتائج الدراسة. ؛اإلحصائية التي اتبعت

 

 .الطريقة واإلجراءات
 األردن. -يت ون مجتمء الدراسة من موظفي البنوك التقليدية في مدينة إربد: مجتمع الدراسة

 

بنوك تقليدية  ةاستبانة على فروع ست مئة وأربء عهرةتم اختيار العينة من مجتمء الدراسة حيث تم توزيء : عينة الدراسة
 : (1و انت موزعة حسب الجدول ر م )، حيث تم استردادىا جميعا ولم تستبعد أي استبانة، في مدينة إربد

 
 (0جدول رقم )

 .توزيع أفراد العينة حسب البنك

 اسم البنك
عدد االستبانات الموزعة 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية )التكرار(

 27.2 27.2 27.2 31 بنك اإلس ان للتجارة والتمويل
 51.8 24.6 24.6 28 بنك القاىرة عمان

 76.4 24.6 24.6 28 البنك العربي
 85.2 8.8 8.8 10 البنك األىلي األردني

 93 7.9 7.9 9 نك ابيتال ب
 100 7.0 7.0 8 البنك التجاري األردني

  100.0 100.0 114 المجموع
 

ثم تم عرطيا على ، فقد صمم الباحثون استبانة  يداة بحث رئيسية واحدة ،للوصول إلى نتائج ىذه الدراسة: أداة الدراسة
 لنيائية التي وزعت بيا.وتم تعديل االستبانة حتى خرجت في الصورة ا ،عدد من المح مين المختصين

 

دخال البيانات للحاسب اإلل تروني واستخدام برنامج الرزم اإلحصائية األساليب واالختبارات اإلحصائية:   (SPSS)تم تفريغ وا 
 واعتمد مقياس لي رت الخماسي.

 دس استهفاس رأييم بموطوعالعاملين في مجموعة منوعة من البنوك األردنية بي آلراءتمثل االستبانة بعمل مسح ميداني        
: ىي تخصيص جزء من البنك التقليدي ت ون متخصصة في تقديم الخدمات تيوالتي تعرس  اآل ،النافذة اإلسالمية

 .المالية اإلسالمية وفق طوابط وأح ام الهريعة اإلسالمية والمعامالت
؛ والمؤىل العلمي ،وعدد سنوات العمل ،ى الوظيفيوالمسم ، اسم البنك ،االستبانة باإلطافة للمعلومات العامة تهتملا       
م انية اإلجابة عنيم بمقياس  ،سؤااًل يخص النوافذ اإلسالمية 31على  -أيطاً –ت احتو   ي ارت الخماسي )موافق وبهدة/لوا 

 ط إيجابيوأخذت  متوس ،اإلجابة المحايدة بينيا موافق بدرجة متوسطة تعدّ غير موافق وبهدة( و  غير موافق/ محايد/ موافق/



 جنيب خزيس وعناد بزكات وربيع القزعاى وحاسم خصاونةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م8201/ ي1110، (1)، ع (11)اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
774 

 عند التحليل(.
 

 : التحميل
 متسقة مء المجال االستبانةويقصد بو )االتساق الداخلي( بحيث ت ون  ل فقرة من (: صدق ثبات أداء الدراسة )الثبات (1

 ستبانة عن طريقالفقرة ، و د  ام الباحثون باستخدام حساب معامالت االرتباط بين  ل فقرة من الفقرات في اال والذي تنتمي إلي
 ألفا  رونباخ(  ما ىو موطح أدناه.)استخدام معامل 

 
(0جدول رقم )  

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 114 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 114 100.0 

a. List wise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 
 
 

 
 
 

مما يدل على  ،وىي نسبة تعد مرتفعة .943تبين بعد التحليل أن معامل الد ة لالستبانة المعدة ) مباخ ألفا( بلغ        
 أن االستبانة  امت بقياس المطلوب من البحث بد ة عالية.

 

 : ييتيالوصفية للعينة تبين ما  إن نظرة فاحصة على الخصائص: خصائص العينة الوصفية (2
 % على التوالي(20.2% و8.8) ،مدير أو رئيس  سم ،% من العينة ىم من ذوي أصحاب المناصب اإلدارية29أن  -أ 

 مما يعطي مصدا ية أ بر للنتائج.  ،(4 ما ىو مبين في جدول ر م )
 

 
(3جدول رقم )  

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.943 31 
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 (7جدول رقم )
 .المسمى الوظيفي

 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
 68.4 68.4 68.4 78 موظس

 88.6 20.2 20.2 23 رئيس  سم 
 97.4 8.8 8.8 10 مدير 
 100.0 2.6 2.6 3 أخرى 

  100.0 100.0 114 المجموع
 

 لوجود عدد جيد من ذوي المناصب اإلدارية )رئيس  سم أو مدير(. ؛وىذا يعطي مصدا ية أ بر للنتائج       
 (، ووجود5% من العينة  ما ىو مبين بالجدول ر م )38.8سنوات  10بلغت نسبة من عدد سنوات عملو أ ثر من  -ب 

 ىذا العدد من أصحاب الخبرة الطويلة في العمل المصرفي يطفي على النتائج مصدا ية أ بر.
 

 (4جدول رقم )
 .عدد سنوات العمل

 النسبة التراكمية الصالحةالنسبة  النسبة المئوية التكرار عدد سنوات العمل
 63.2 63.2 63.2 72 ة( سن10-1من )
 96.5 33.3 33.3 38 ة( سن20-11من )

 100.0 3.5 3.5 4 سنة 21أ ثر من 
  100.0 100.0 114 المجموع

في حين بلغت نسبة حملة هيادات الدبلوم وهيادات  ،%77.2بلغت نسبة الذين يحملون هيادة الب الوريوس  -ج 
 دول تتتتت ما ىو موطح في الج، %3.5و انت النسبة األ ل لحملة هيادة التوجييي  ،% ل ل منيا9.6ا تتتتتليالدراسات الع

 (6ر م )
 

 (4جدول رقم )
 لــالمؤه

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار المؤهل
 3.5 3.5 3.5 4 توجييي
 13.2 9.6 9.6 11 دبلوم

 90.4 77.2 77.2 88 ب الوريوس
 100.0 9.6 9.6 11 دراسات عليا
  100.0 100.0 114 المجموع
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 .عالقات االرتباط (3
 (4جدول )

 Cross tabulation Count عدد سنوات العمل * المسمى
 المجموع عدد سنوات العمل المسمى الوظيفي

 02أكثر من  00-02 0-02
 78 0 14 64 موظس

 23 1 16 6 رئيس  سم
 10 3 6 1 مدير
 3 0 2 1 أخرى
 114 4 38 72 المجموع

 

 .سنوات 10من سنة إلى  وسنوات خبرتيم موظفون،ىم  114من نسبة 64يتطح من خالل التحليل أن نسبة        
 

 (4) جدول
 Cross tabulation Count المؤهل * المسمى

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 المجموع
 دراسات عميا بكالوريوس دبموم توجيهي

 78 8 60 7 3 موظس
 23 2 20 1 0 رئيس  سم
 10 1 7 2 0 مدير
 3 0 1 1 1 أخرى
 114 11 88 11 4 المجموع

 

 .أ ساممنيم رؤساء  20و ،من حملة هيادة الب الوريوس مسماىم الوظيفي موظس 60يتطح من خالل التحليل أن نسبة        
 

 (4جدول)
 Cross tabulation Countالمؤهل  * عدد سنوات العمل

 سنوات العمل
 المؤهل

 المجموع
 دراسات عميا بكالوريوس دبموم توجيهي

1-10 3 6 55 8 72 
11-20 1 3 31 3 38 

 4 0 2 2 0 20أ ثر من 
 114 11 88 11 4 المجموع
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ممن يحملون هيادات الب الوريوس عدد سنوات الخبرة لدييم من سنة إلى  55يتطح من خالل التحليل أن نسبة        
 .سنوات 10

 

 : دوافع إنشاء النوافذ حسب رأي العاممين في البنوك التقميدية (4
تندرج معظم اإلجابات  انت  نّ إحيث  ؛الدافء األساسي لقيام البنوك التقليدية بفتح نوافذ إسالمية ىو تعظيم أرباحيا -أ 

 .(10ر م ) %  ما ىو مبين في الجدول93.8 وبنسبةطمن الموافقة 
 

 (02جدول رقم )
 .األساسي لقيام البنوك التقميدية بفتح نوافذ إسالمية هو تعظيم أرباحهاالدافع 

 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 1.8 1.8 1.8 2 ال أوافق بهدة
 6.1 4.4 4.4 5 ال أوافق
 19.3 13.2 13.2 15 محايد
 72.8 53.5 53.5 61 أوافق

 100.0 27.2 27.2 31 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 

ن ين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛زيادة االىتمام العالمي بالصيرفة اإلسالمية يدعم إنهاء النوافذ اإلسالمية -ب 
 .(11ر م ) %  ما ىو مبين في الجدول95.6 وبنسبة

 
 (00جدول رقم )

 .ذ اإلسالميةزيادة االهتمام العالمي بالصيرفة اإلسالمية يدعم إنشاء النواف
 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 1.8 1.8 1.8 2 ال أوافق بهدة
 4.4 2.6 2.6 3 ال أوافق
 17.5 13.2 13.2 15 محايد
 71.9 54.4 54.4 62 أوافق

 100.0 28.1 28.1 32 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 

%  ما ىو 89.5ن وبنسبة ين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛لدخول سوق جديد ؛صةفتح النوافذ ىو انتياز فر  -ج 
 .(12ر م ) في الجدول مبين
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 (00جدول رقم )
 .فتح النوافذ هو انتهاز فرصة لدخول سوق جديد

 

حيث  ؛العمل في السو ين المصرفي اإلسالمي والتقليدي ستطمن البنوك التقليدية من خالل النوافذ اإلسالمية من -د 
 .(13ر م )  ما ىو مبين في الجدول %91.2 ن وبنسبةين معظم اإلجابات  انت موافقإ

 

 (03جدول رقم )
 .ستضمن البنوك التقميدية من خالل النوافذ اإلسالمية من العمل في السوقين المصرفي اإلسالمي والتقميدي

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 1.8 1.8 1.8 2 ال أوافق بهدة
 8.8 7.0 7.0 8 ال أوافق
 27.2 18.4 18.4 21 محايد
 72.8 45.6 45.6 52 أوافق

 100.0 27.2 27.2 31 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
 ؛اإلسالميةلفتح النوافذ  ؛اإل بال ال بير من  بل المتعاملين على المصرفية اإلسالمية يعد حافزا لدى البنوك التقليدية -ه 

 .(14 ما ىو مبين في الجدول ر م )% 88.6 ن وبنسبةين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث 
 

 (07جدول رقم )
 .اإلقبال الكبير من قبل المتعاممين عمى المصرفية اإلسالمية يعد حافزا لدى البنوك التقميدية لفتح النوافذ اإلسالمية

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 5.3 5.3 5.3 6 ال أوافق بهدة
 11.4 6.1 6.1 7 ال أوافق
 28.9 17.5 17.5 20 محايد
 78.9 50.0 50.0 57 أوافق

 100.0 21.1 21.1 24 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 4.4 4.4 4.4 5 ال أوافق بهدة
 10.5 6.1 6.1 7 ال أوافق
 25.4 14.9 14.9 17 محايد
 66.7 41.2 41.2 47 أوافق

 100.0 33.3 33.3 38 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع
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 : جاح النوافذ حسب رأي العاممين في البنوك التقميديةنعوامل  (5
ن ين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛سالميةفرة في البنوك التقليدية في نجاح النوافذ اإلاستسيم التقنية المتو  - أ

 .(15ر م ) %  ما ىو مبين في الجدول92.9 وبنسبة
 

 (04جدول رقم )
 .فرة في البنوك التقميدية في نجاح النوافذ اإلسالميةاستسهم التقنية المتو 

 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 3.5 3.5 3.5 4 ال أوافق بهدة
 14.0 10.5 10.5 12 ال أوافق
 34.2 20.2 20.2 23 محايد
 79.8 45.6 45.6 52 أوافق

 100.0 20.2 20.2 23 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
ن معظم اإلجابات إحيث  ؛الخبرات المترا مة الموجودة في البنوك التقليدية ستسيم في نجاح النوافذ اإلسالمية - ب

 . (16ر م ) %  ما ىو مبين في الجدول84.2 بنسبةن و ي انت موافق
 

 (04جدول رقم )
 .الخبرات المتراكمة الموجودة في البنوك التقميدية ستسهم في نجاح النوافذ اإلسالمية

 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 4.4 4.4 4.4 5 ال أوافق بهدة
 15.8 11.4 11.4 13 ال أوافق

 37.7 21.9 21.9 25 حايدم
 80.7 43.0 43.0 49 أوافق

 100.0 19.3 19.3 22 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
 ن وبنسبةين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛العاملون في البنوك التقليدية يرغبون في العمل في النافذة اإلسالمية  - ت

 .(17ر م ) %  ما ىو مبين في الجدول89.5
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 (04دول رقم )ج
 .العاممون في البنوك التقميدية يرغبون في العمل في النافذة اإلسالمية

 النسبة التراكمية  النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار   
 6.1 6.1 6.1 7 ال أوافق بهدة
 10.5 4.4 4.4 5 ال أوافق
 28.9 18.4 18.4 21 محايد
 73.7 44.7 44.7 51 أوافق

 100.0 26.3 26.3 30 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
 : ضوابط عمل النوافذ حسب رأي العاممين في البنوك التقميدية (6
 ن معظم اإلجاباتإحيث  ؛إلثبات مصدا ية عمل النوافذ في البنوك التقليدية ؛وجوب االلتزام بتعيين ىيئة ر ابة هرعية -أ 

 (.18ر م ) ول%  ما ىو مبين في الجد89.5 ن وبنسبةي انت موافق
 

 (04جدول رقم )
 وجوب االلتزام بتعيين هيئة رقابة شرعية إلثبات مصداقية عمل النوافذ في البنوك التقميدية

 النسبة التراكمية  النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار   
 4.4 4.4 4.4 5 ال أوافق بهدة
 10.5 6.1 6.1 7 ال أوافق
 26.3 15.8 15.8 18 محايد
 73.7 47.4 47.4 54 قأواف

 100.0 26.3 26.3 30 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 

حيث  ؛طرورة أن ي ون الموظس في النافذة اإلسالمية ذو مؤىل هرعي متخصص )ا تصاد ومصارس إسالمية(  -ب 
 (.19ر م ) %  ما ىو مبين في الجدول77.2 ن وبنسبةين معظم اإلجابات  انت موافقإ
 

 (04جدول رقم )
 .ضرورة أن يكون الموظف في النافذة اإلسالمية ذو مؤهل شرعي متخصص

 النسبة التراكمية  النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار   
 7.9 7.9 7.9 9 ال أوافق بهدة
 22.8 14.9 14.9 17 ال أوافق
 39.5 16.7 16.7 19 محايد
 78.9 39.5 39.5 45 أوافق

 100.0 21.1 21.1 24 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتح نوافذ إسالمية يف البهوك التجارية
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ن معظم اإلجابات  انت إحيث  ؛وجوب إعداد  وادر من الموظفين ذوي  فاءة ومؤمنة بمبادئ الصيرفة اإلسالمية -ج 
 (.20ر م ) %  ما ىو مبين في الجدول88.6 ن وبنسبةيموافق

 
 (02جدول رقم )

 .يرفة اإلسالميةوجوب إعداد كوادر من الموظفين ذوي كفاءة ومؤمنة بمبادئ الص
 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 5.3 5.3 5.3 6 ال أوافق بهدة
 11.4 6.1 6.1 7 ال أوافق
 28.9 17.5 17.5 20 محايد
 78.9 50.0 50.0 57 أوافق

 100.0 21.1 21.1 24 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
 %88.6ن معظم اإلجابات  انت موافقون وبنسبة إحيث  ؛اإلداري بين النوافذ ومعامالت البنكطرورة الفصل المالي و  -د 

 (.21ر م )  ما ىو مبين في الجدول
 

 (00جدول رقم )
 .ضرورة الفصل المالي واإلداري بين النوافذ ومعامالت البنك

 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 4.4 4.4 4.4 5 ةال أوافق بهد
 11.4 7.0 7.0 8 ال أوافق
 24.6 13.2 13.2 15 محايد
 77.2 52.6 52.6 60 أوافق

 100.0 22.8 22.8 26 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
 نين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛وجوب تخصيص رأس مال مستقل معروس المصدر وبعيد عن هبية الربا -ه 

 (.22ر م )  ما ىو مبين في الجدول% 85.1 وبنسبة
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 (00جدول رقم )
 .وجوب تخصيص رأس مال مستقل معروف المصدر وبعيد عن شبهة الربا

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 6.1 6.1 6.1 7 ال أوافق بهدة
 14.9 8.8 8.8 10 ال أوافق
 26.3 11.4 11.4 13 محايد
 67.5 41.2 41.2 47 أوافق

 100.0 32.5 32.5 37 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
 نين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛تعليمات البنك المر زي ال تمنء من إنهاء نوافذ إسالمية في البنوك التقليدية -و 

 (.23ر م ) %  ما ىو مبين في الجدول86.8 وبنسبة
 

 (03جدول رقم )
 ركزي ال تمنع من إنشاء نوافذ إسالمية في البنوك التقميديةتعميمات البنك الم

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 6.1 6.1 6.1 7 ال أوافق بهدة
 13.2 7.0 7.0 8 ال أوافق
 39.5 26.3 26.3 30 محايد
 78.1 38.6 38.6 44 أوافق

 100.0 21.9 21.9 25 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
 : إيجابيات إنشاء النوافذ حسب رأي العاممين في البنوك التقميدية (7
 نين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛للنوافذ دور في إم انية التعايش بين النظامين المصرفيين اإلسالمي والتقليدي -أ 

 .(24%  ما ىو موطح في الجدول ر م )88.8 وبنسبة
 

 (07جدول رقم )
 .وافذ في إمكانية التعايش بين النظامين المصرفيين اإلسالمي والتقميديدور الن

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 4.4 4.4 4.4 5 ال أوافق بهدة
 10.5 6.1 6.1 7 ال أوافق
 19.3 8.8 8.8 10 محايد
 69.3 50.0 50.0 57 أوافق

 100.0 30.7 30.7 35 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتح نوافذ إسالمية يف البهوك التجارية
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 %93ن وبنسبة ين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛النوافذ اإلسالمية تعمل على توسعة  اعدة التمويل اإلسالمي -ب 
 (.25 ما ىو موطح في الجدول ر م )

 

 (04جدول رقم )
 النوافذ اإلسالمية تعمل عمى توسعة قاعدة التمويل اإلسالمي

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 9. 9. 9. 1 ال أوافق بهدة
 7.0 6.1 6.1 7 ال أوافق
 17.5 10.5 10.5 12 محايد
 69.3 51.8 51.8 59 أوافق

 100.0 30.7 30.7 35 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 

ن معظم اإلجابات إحيث  ؛ثماري اإلسالميلعمل بصيغ التمويل االستإلى اللتحول  ؛النوافذ اإلسالمية خطوة مهجعة -ج 
 (.25 ما ىو موطح في الجدول ر م ) %92.1ن وبنسبة يموافق  انت

 

 (04جدول رقم )
 .النوافذ اإلسالمية خطوة مشجعة لمتحول لمعمل بصيغ التمويل االستثماري اإلسالمي

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 2.6 2.6 2.6 3 ال أوافق بهدة
 7.9 5.3 5.3 6 ال أوافق
 20.2 12.3 12.3 14 محايد
 76.3 56.1 56.1 64 أوافق

 100.0 23.7 23.7 27 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 

% 91.2ن وبنسبة ين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛تساعد النوافذ اإلسالمية في نهر الوعي المصرفي اإلسالمي -د 
 (.26مبين بالجدول ر م )  ما ىو

 (04جدول رقم )
 .تساعد النوافذ اإلسالمية في نشر الوعي المصرفي اإلسالمي

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 5.3 5.3 5.3 6 ال أوافق بهدة
 8.8 3.5 3.5 4 ال أوافق
 263 17.5 17.5 20 محايد
 81.6 55.3 55.3 63 أوافق

 100.0 18.4 18.4 21 ق بهدةأواف
  100.0 100.0 114 المجموع
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 %92.9 ن وبنسبةين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛لنهر المصرفية اإلسالمية ؛النوافذ مصدرا دعائيا تعدّ  -ه 
 (.27 ما ىو مبين في الجدول ر م )

 

 (04جدول رقم )
 .النوافذ مصدرا دعائيا لنشر المصرفية اإلسالمية ُتعد

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية ارالتكر  
 1.8 1.8 1.8 2 ال أوافق بهدة
 7.0 5.3 5.3 6 ال أوافق
 25.4 18.4 18.4 21 محايد
 81.6 56.1 56.1 64 أوافق

 100.0 18.4 18.4 21 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 

ن معظم اإلجابات إحيث  ؛جل تطويرىا وتحديثياأمن  ؛اإلسالمية النوافذ اإلسالمية سته ل حافزا ايجابيا للبنوك -و 
 (28%  ما مبين في جدول ر م )90.3 ن وبنسبةي انت موافق

 

 (04جدول رقم )
 النوافذ اإلسالمية ستشكل حافزا ايجابيا لمبنوك اإلسالمية من اجل تطويرها وتحديثها

 ميةالنسبة التراك النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 5.3 5.3 5.3 6 ال أوافق بهدة
 9.6 4.4 4.4 5 ال أوافق
 27.2 17.5 17.5 20 محايد
 75.4 48.2 48.2 55 أوافق

 100.0 24.6 24.6 28 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 

 وبنسبةن يموافق ن معظم اإلجابات  انتإحيث  ؛حل مه لة السيولة لدى البنوك اإلسالمية في تسيم النوافذ اإلسالمية -ز 
 (.29%  ما ىو مبين في جدول ر م )87.7

 

 (04جدول رقم )
 .حل مشكمة السيولة لدى البنوك اإلسالميةفي تسهم النوافذ اإلسالمية 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 4.4 4.4 4.4 5 ال أوافق بهدة
 12.3 7.9 7.9 9 ال أوافق
 35.1 22.8 22.8 26 محايد
 78.1 43.0 43.0 49 أوافق

 100.0 21.9 21.9 25 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتح نوافذ إسالمية يف البهوك التجارية
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 ن معظم اإلجاباتإحيث  ؛ستسيم  فاءة إدارة المصارس التقليدية ذات النوافذ اإلسالمية في جذب المزيد من الودائء -ح 
 (.30%  ما ىو موطح في الجدول ر م )85.1ن وبنسبة ي انت موافق

 

 (32جدول رقم )
 ستسهم كفاءة إدارة المصارف التقميدية ذات النوافذ اإلسالمية في جذب المزيد من الودائع

 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 3.5 3.5 3.5 4 ال أوافق بهدة
 14.9 11.4 11.4 13 ال أوافق
 37.7 22.8 22.8 26 محايد
 75.4 37.7 37.7 43 أوافق

 100.0 24.6 24.6 28 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
توفر النوافذ اإلسالمية على المستوى الدولي ىو البديل عن البنك المراسل التقليدي في عمليات التجارة الخارجية  -ط 

 (.31الجدول ر م )%  ما ىو مبين في 86 بالنسبة للبنوك اإلسالمية حيث أن معظم اإلجابات  انت موافقون وبنسبة
 

 (30جدول رقم )
 فر النوافذ اإلسالمية عمى المستوى الدولي هو البديل عن البنك المراسل التقميدي اتو 

 .في عمميات التجارة الخارجية بالنسبة لمبنوك اإلسالمية
 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 4.4 4.4 4.4 5 ال أوافق بهدة

 14.0 9.6 9.6 11 وافقال أ
 36.0 21.9 21.9 25 محايد
 78.9 43.0 43.0 49 أوافق

 100.0 21.1 21.1 24 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
 : سمبيات إنشاء النوافذ حسب رأي العاممين في البنوك التقميدية (8
% 71.9 ن وبنسبةيجابات  انت موافقن معظم اإلإحيث  ؛النوافذ اإلسالمية ستطعس البنوك اإلسالمية ا تصادياً  -أ 

 (32 ما ىو موطح في الجدول ر م )
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 (30جدول رقم )
 .النوافذ اإلسالمية ستضعف البنوك اإلسالمية اقتصادياً 

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 4.4 4.4 4.4 5 ال أوافق بهدة
 28.1 23.7 23.7 27 ال أوافق
 49.1 21.1 21.1 24 محايد
 85.1 36.0 36.0 41 أوافق

 100.0 14.9 14.9 17 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
ن معظم اإلجابات إحيث  ؛النوافذ اإلسالمية ستطعس التزام البنوك اإلسالمية بالطوابط الهرعية في معامالتيا -ب 

 (33 ما ىو موطح في الجدول ر م ) %74.6ن وبنسبة ي انت موافق
 

 (33دول رقم )ج
 النوافذ اإلسالمية ستضعف التزام البنوك اإلسالمية بالضوابط الشرعية في معامالتها

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 4.4 4.4 4.4 5 ال أوافق بهدة
 25.4 21.1 21.1 24 ال أوافق
 45.6 20.2 20.2 23 محايد
 83.3 37.7 37.7 43 أوافق

 100.0 16.7 16.7 19 وافق بهدةأ
  100.0 100.0 114 المجموع

 
 وبنسبةن ين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛ىنالك صعوبة في الفصل بين أموال البنك التقليدي وأموال النافذة -ج 

 .(34%  ما ىو موطح في الجدول ر م )84.2
 

 (37جدول رقم )
 .دي وأموال النافذةهنالك صعوبة في الفصل بين أموال البنك التقمي

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 5.3 5.3 5.3 6 ال أوافق بهدة
 15.8 10.5 10.5 12 ال أوافق
 42.1 26.3 26.3 30 محايد
 81.6 39.5 39.5 45 أوافق

 100.0 18.4 18.4 21 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع
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 ن وبنسبةين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛سالمية سيؤخر التخلص من الربا في البالد اإلسالميةوجود النوافذ اإل -د 
 (.35ر م )  ما ىو مبين في الجدول 89.5%

 

 (34جدول رقم )
 .وجود النوافذ اإلسالمية سيؤخر التخمص من الربا في البالد اإلسالمية

 التراكميةالنسبة  النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 3.5 3.5 3.5 4 ال أوافق بهدة
 10.5 7.0 7.0 8 ال أوافق
 30.7 20.2 20.2 23 محايد
 78.9 48.2 48.2 55 أوافق

 100.0 21.1 21.1 24 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 

 %90.3ن وبنسبة يوافقن معظم اإلجابات  انت مإحيث  ؛ستتم ن النوافذ اإلسالمية من جذب عمالء البنوك اإلسالمية -ه 
 (.36ر م )  ما ىو مبين في الجدول

 

 (34)رقم جدول 
 .ستتمكن النوافذ اإلسالمية من جذب عمالء البنوك اإلسالمية

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 4.4 4.4 4.4 5 ال أوافق بهدة
 9.6 5.3 5.3 6 ال أوافق
 24.6 14.9 14.9 17 محايد
 63.2 38.6 38.6 44 أوافق

 100.0 36.8 36.8 42 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 

 ن معظمإحيث  ؛وجود النوافذ اإلسالمية سيؤدي إلى امتناع البنوك التقليدية عن التحول ال امل إلى النظام اإلسالمي -و 
 .(37ر م ) %  ما ىو مبين في الجدول86.2 ن وبنسبةياإلجابات  انت موافق

 

 (34جدول رقم )
 وجود النوافذ اإلسالمية سيؤدي إلى امتناع البنوك التقميدية عن التحول الكامل إلى النظام اإلسالمي

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 4.4 4.4 4.4 5 ال أوافق بهدة
 13.2 8.8 8.8 10 ال أوافق
 30.7 17.5 17.5 20 محايد
 72.8 42.1 42.1 48 أوافق

 100.0 27.2 27.2 31 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع
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 ن وبنسبةين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛صعوبة التزام النوافذ في البنوك التقليدية بجميء الطوابط الهرعية -ز 
 .(38ر م ) %  ما ىو مبين في الجدول90.3

 

 (34جدول رقم )
 .البنوك التقميدية بجميع الضوابط الشرعية صعوبة التزام النوافذ في

 النسبة التراكمية النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 4.4 4.4 4.4 5 ال أوافق بهدة
 9.6 5.3 5.3 6 ال أوافق
 28.9 19.3 19.3 22 محايد
 74.6 45.6 45.6 52 أوافق

 100.0 25.4 25.4 29 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
 %89.5ن وبنسبة ين معظم اإلجابات  انت موافقإحيث  ؛النوافذ ستزاحم البنوك اإلسالمية بحصتيا السو ية المصرفية -ح 

 .(39ر م )  ما ىو مبين في الجدول
 

 (34جدول رقم )
 .النوافذ ستزاحم البنوك اإلسالمية بحصتها السوقية المصرفية

 التراكمية النسبة النسبة الصالحة النسبة المئوية التكرار 
 2.6 2.6 2.6 3 ال أوافق بهدة
 10.5 7.9 7.9 9 ال أوافق
 31.6 21.1 21.1 24 محايد
 78.1 46.5 46.5 53 أوافق

 100.0 21.9 21.9 25 أوافق بهدة
  100.0 100.0 114 المجموع

 
  .اخلامتة

 .النتائج والتوصيات
 : تيةاآل لنتائجإلى ايم ن التوصل  ،من خالل  راءة التحليل       

 الدوافء لفتح نوافذ إسالمية في البنوك التقليدية حسب رأي العاملين في ىذه البنوك وحسب أىميتيا النسبية:  :أوالً 
 االىتمام العالمي بالصيرفة اإلسالمية. -1
 تعظيم أرباحيا. -2
 العمل في السوق المصرفي اإلسالمي والسوق المصرفي التقليدي. -3
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 فرصة لدخول سوق جديد. -4
 على التعامل مء المصارس اإلسالمية.اإل بال  -5

 

 : وحسب أىميتيا النسبية ،عوامل نجاح النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية حسب رأي العاملين في ىذه البنوك :ثانياً 
 فرة في البنوك التقليدية.االتقنية المتو  -1
 ن في البنوك التقليدية في العمل في النافذة اإلسالمية.يرغبة العامل -2
 ات المترا مة في البنوك التقليدية.الخبر  -3

 

وحسب  ،فرىا في النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية حسب رأي العاملين في ىذه البنوكاالطوابط التي يجب تو  :ثالثاً 
 : أىميتيا النسبية

 تعيين ىيئة ر ابة هرعية للنافذة. -1
 الفصل المالي واإلداري بين النافذة والبنك األم. -2
 ذوي  فاءة ومؤمنة بمبادئ الصيرفة اإلسالمية ن الموظفينإعداد  وادر م -3
 مؤىل هرعي متخصص. ذاأن ي ون الموظس في النافذة  -4

 

 : وحسب أىميتيا النسبية ،إيجابيات فتح نوافذ إسالمية في البنوك التقليدية حسب رأي العاملين في ىذه البنوك :رابعاً 
 .ستعمل النوافذ على توسعة  اعدة التمويل اإلسالمي -1
 لنهر المصرفية اإلسالمية. ؛دعائياً  مصدراً ست ون  -2
 للتحول للعمل بصيغ التمويل المصرفي اإلسالمي. ؛خطوة مهجعة -3
 نهر الوعي المصرفي اإلسالمي. -4
 لتطويرىا وتحديثيا. ؛سته ل حافزا إيجابيا للبنوك اإلسالمية -5
 التعايش بين النظاميين المصرفيين اإلسالمي والتقليدي. -6
 ولة في المصارس اإلسالمية.حل مه لة السي  -7
 فر النوافذ اإلسالمية على المستوى الدولي ىو البديل عن البنك المراسل التقليدي.اتو  -8
 ستسيم  فاءة البنوك التقليدية في جذب المزيد من الودائء المصرفية. -9

 

 : وحسب أىميتيا النسبية ،سلبيات فتح نوافذ إسالمية في البنوك التقليدية حسب رأي العاملين في ىذه البنوك :خامساً 
 صعوبة التزام النوافذ في البنوك التقليدية بجميء الطوابط الهرعية. -1
 ستتم ن النوافذ اإلسالمية من جذب عمالء البنوك اإلسالمية. -2
 وجود النوافذ اإلسالمية سيؤخر التخلص من الربا في البالد اإلسالمية. -3
 المصرفية.النوافذ ستزاحم البنوك اإلسالمية بحصتيا السو ية  -4
 وجود النوافذ اإلسالمية سيؤدي إلى امتناع البنوك التقليدية عن التحول ال امل إلى النظام اإلسالمي. -5
 صعوبة الفصل بين أموال البنك التقليدي وأموال النافذة. -6
 النوافذ اإلسالمية ستطعس التزام البنوك اإلسالمية بالطوابط الهرعية في معامالتيا. -7
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 تطعس البنوك اإلسالمية ا تصاديا.النوافذ اإلسالمية س -8
 لفتح الموجودةالسلبيات  نأ إال، اإلسالميةالنوافذ  لفتح ؛أنو بالرغم من وجود إيجابيات عديدة إلى وخلص البحث       
 .خاصة اإلسالمية وبالمصارس عام به ل اإلسالميةبالصيرفة  وتطر، اإليجابيات من طررا أ بر النوافذ ىذه

 

 .التوصيات
 سماح للمصارس التقليدية بفتح نوافذ إسالمية.عدم ال -1
 دعوة البنوك التقليدية إلى التحول ال امل للصيرفة اإلسالمية. -2
 التخلص من النظام المصرفي الربوي والتحول إلى النظام المصرفي اإلسالميإلى  دعوة السلطات -3
 

 .اهلوامش
                                                 

 اإلسالمية المصارس ، مؤتمرالنجاح وعوامل التأسيس ضوابط التقميدية البنوك في اإلسالمية الفروعمحمد،  سرحي، لطسال( (1
 .م2010اليمن،  -المستقبل، صنعاء وأفاق الوا ء اليمنية

 منهورة، جامعة يرغ ماجستير رسالةإسالمي,  اقتصادي تقدير: الربوية البنوك في اإلسالمية النوافذمحمد،  الهناق، فاطمة( (2
 م.2011اليرموك، األردن، 

 إسالمية، المعيد ا تصادية دراسات مجلة، العراقية الحكومية المصارف في اإلسالمية النوافذ، حسين خلس أحمد، الدخيل( (3
 .121-43، ص2ع 19 السعودية، م العربية الممل ة - للتنمية، جدة اإلسالمي والتدريب، البنك للبحوث اإلسالمي

 والدراسات للبحوث الزر اء مجلةإسالمي,  اقتصادي منظور من الربوية البنوك في اإلسالمية النوافذسمير،  نجيب، خريس ((4
 .161-146، صم2014، 2 ع 14اإلنسانية، م

 .514/3،ت ط، د لبنان، د -بيروت، للطباعة صادره دار، العرب لسان، م رم بن محمد الدين جمال الفطل منظور، أبو ابن( (5

 -بيروت، العلمية ال تب ىنداوي، دار الحميد عبد :تحقيق، المعجم حروف عمى مرتبا العين كتاب، الفراىيدي أحمد بن الخليل( (6
 .248/4، م2003، 1لبنان، ط

 .939، ص4، طم2004الدولية،  الهروق ، م تبةالوسيط المعجمالعربية،  اللغة مجمء( (7

 .270/2، سابق ، مرجءأحمد بن الخليل( (8

 المؤتمر، التقميدية لممصارف اإلسالمية النوافذ: اإلسالمي لالقتصاد التطبيقية المؤسسات تقويم، سعد بن سعيدالمرطان، ( (9
 .بتصرس ,8ىت، ص1424 محرم/ الم رمة م ة - القرى أم اإلسالمي، جامعة لال تصاد الثالث العالمي

 اإلسالمي، بنك اال تصاد مجلة، ، التقميدية بالبنوك اإلسالمية تالمعامال لفروع الشرعية الضوابطحسين،  هحاتة، حسين( (10
 .5ص, م2001، 240 المتحدة، ع العربية اإلمارات - اإلسالمي دبي

 .3سابق، ص السرحي، مرجء( (11

 .، بتصرس11سابق، ص الهناق، مرجء( (12

 .2 البنوك، مادة ،  انون2000 لسنة( 28) األردني،  انون المر زي البنك( (13

 .المرجع السابق( (14

 التابعة اإلسالمية الفروع, الهريس، فيدو  .65-60ص، سابق الدخيل، مرجء. و 5-4ص, سابق هحاتة، مرجءينظر: ( (15
 م ة – القرى أم اإلسالمي، جامعة لال تصاد الثالث العالمي المؤتمر اإلسالمي, االقتصاد ضوء في دراسة: الربوية ارفـــــلممص
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 .15-14ص ،ىت1424 محرم/ الم رمة
الهناق، و  .37-36 صسابق،  مرجءالهريس، . و 4-3سابق، ص السرحي، مرجءو  .5سابق، ص هحاتة، مرجء: ينظر( (16

 .26-15ص, سابق مرجء

  رة الدين محي علي ،القري علي حسين، محمد المصلح، حمزة عبدالعزيز المطلق، عبداهلل المنيء، عبداهلل سليمان بن عبداهلل( (17
 مرجعالهريس،  :ينظر .النا ة، وغيرىم أحمدالدين،  محي أحمدالمرطان،  هحاتة، سعيد ادي، حسينالرد داغي، محمد

 .52، صسابق

 ،جدة، الدولية االتصاالت هر ة، األموال ، مجلةالبنكية األعمال في المزدوج النظام مسألة في رأي ،زىير عمر، حافظ: ينظر( (18
، الغربية البنوك في اإلسالمية المعامالت ،زعتري الدين عالءو  .61ص، م1996 رديسمب/  أ توبر ،األول العدد ،األولى السنة
مصطفى، و  .61ص ،م2001 يوليو، 241 العدد، المتحدة العربية اإلمارات، اإلسالمي دبي بنك، اإلسالمي اال تصاد مجلة
 م تب ،المفتوحة األمري ية ير، الجامتعةماجست ، رسالةاإلسالمية لممصرفية التقميدية البنوك تحول ظاهرة تقييممحمد،  إبراىيم
 سانو،  طبو  .22-21سابق، ص الهريس، مرجءو  .15سابق، ص المرطان، مرجء. و 102-101، صم2006 ،القاىرة

عهر،  الرابء السنوي العلمي المؤتمر ،  تاباإلسالمية والمصرفية التقميدية المصرفية بين التعايش آفاق فيمصطفى، 
 المتحدة، دبي، مايو العربية اإلمارات جامعة والقانون الهريعة المستقبل،  لية وآفاق الوا ء معالم: الميةاإلس المالية المؤسسات

 دور لمؤتمر مقدم ، بحثالتقميدية والبنوك اإلسالمية البنوك بين العال ةالح يم،  عبد زعير، محمد. و 1580 م، ص2005
 الفروعمحمد،  ب ر الحسن، أبوو . 61، صم2002لهار ة، الهار ة، ا والتنمية، جامعة االستثمار في اإلسالمية المصرفية
 .م24/5/2007 السعودية الوطن جريدة داغي  ره الدين محي :عن نقالً  تحايل؟ أم حاجة.. التجارية البنوك في اإلسالمية

 .م9/6/2004، 3 ، حوار، عددالفرقان مجمةالخثالن، سعد، و 

 عبدالرزاق أحمدالبيره،  الصادق حسان، سليمان حامد القحطاني، حسين مسفر بن سعيد :نوافذال ىذه يجيزوا لم الذين العلماء من( (19
 الفرفور، عمر عبداللطيس السرطاوي، محمد محمد، دنيا الرحيلي، هو ي الغزالي، محمد واصل، عبدالحميد فريد ال بيسي، نصر

 .53، صسابق مرجعالهريس، : ينظر .الهريس حافظ، فيد زىير

 للدراسات المصرية المجلة، اإلسالمية المعامالت فروع في األموال واستخدامات مصادر تحميل، عرفة، سعيد :ينظر( (20
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