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  نوافذ وفروع المعامالت اإلسالمیة في البنوك الوضعیة 

  في ضوء فقھ الموازنات

  

  الجزائر - 1باتنةجامعة  - عزوز مناصرةالدكتور 

  :المقدمة
بتأسیس  1975عرف العمل المصرفي اإلسالمي بدایتھ الفعلیة في عام 
 وتم في نفس. بنك دبي اإلسالمي الذي تمیز بتوفیر خدمات مصرفیة متكاملة

السنة تأسیس البنك اإلسالمي للتنمیة وھو مؤسسة دولیة لتمویل التنمیة تشارك 
وبعد ذلك توالى تأسیس البنوك اإلسالمیة في . فیھا جمیع الدول اإلسالمیة

مختلف الدول، حیث عرفت الصناعة المصرفیة اإلسالمیة نموا سریعا، فبعد أن 
 520انتقل الرقم إلى نحو  1975كان عدد البنوك اإلسالمیة ثالثة بنوك في عام 
 60موزعة على أكثر من  2012مؤسسة وبنكا إسالمیا حول العالم بنھایة سنة 

، 2014-2013ووفقاً لتقریر التنافسیة العالمي للمصارف اإلسالمیة لعام . )1(دولة
ملیون عمیل، ومع ذلك ال  38بلغ عدد عمالء المصارف اإلسالمیة حول العالم 

العمالء المحتملة للتمویل اإلسالمي غیر مستغلة، وال من قاعدة % 80تزال 
  .)2(یزال القطاع یتمتع بسعة كبیرة تستوعب المزید من المتعاملین عربیاً ودولیاً 

ونظرا للنجاح الذي حققتھ المصارف اإلسالمیة وتنامي حصتھا في 
السوق المصرفیة بسبب اإلقبال الكبیر على منتجاتھا، مدعومة بالوازع الدیني 

كان من الطبیعي أن تلحظ  ،لذي حرك شریحة مھمة من العمالء للتعامل معھاا
البنوك التقلیدیة ھذا النجاح الذي ینمو على حساب تراجع حصتھا من السوق 
المصرفى؛ األمر الذي دفع بھا إلى اقتحام میدان الصیرفة اإلسالمیة حفاظا على 

  .)3(ذا السوق المتناميعمالئھا الحالیین وسعیا نحو الحصول على شریحة من ھ

برزت ظاھرة اتجاه العدید من المصارف الربویة إلنشاء نوافذ وفروع 
تابعة لھا تقدم الخدمات المصرفیة اإلسالمیة، ونمت وتزاید اإلقبال علیھا حتى 
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مصرفا حول العالم،  320بلغ عدد المصارف التقلیدیة التي لدیھا نوافذ إسالمیة 
  . )4(لبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیةوفقا لتقریر المجلس العام ل

وقد تعددت صور الصیرفیة اإلسالمیة في البنوك التقلیدیة،  فبینما  اكتفى  
بعضھا بتقدیم خدمة مصرفیة إسالمیة  ضمن خدماتھا التقلیدیة التي تقدمھا في 

فإن بعضھا أنشأ نافذة إسالمیة في إطار وحدة  ،صورة صنادیق استثماریة
والبعض اآلخر أنشا فروعا إسالمیة مستقلة وقدم الھیكل التنظیمي،  إداریة داخل

، الصورة األخیرة ھي األكثر نجاحا خدمات مصرفیة إسالمیة متكاملة، فكانت
  .)5(السیما إذا وجدت فیھا رقابة شرعیة 

ولما كانت أغلب الدول اإلسالمیة تحتفظ بنظام مصرفي مزدوج تتعایش 
باكستان، : صارف اإلسالمیة عدا ثالث دول ھيفیھ المصارف الوضعیة مع الم

السودان وإیران، وفي ظل توجھ الكثیر من البنوك الوضعیة لفتح نوافذ أو إنشاء 
فروع إسالمیة للمعامالت المالیة اإلسالمیة تباین موقف المھتمین بشؤون 
االقتصاد اإلسالمي  من النوافذ والفروع اإلسالمیة وحكم التعامل معھا بین 

  .ومعارضمؤید 

وبناء على ما سبق فإن ھذا البحث یختص بدراسة الموقف المتباین 
للفقھاء المعاصرین حول ظاھرة اتجاه العدید من المصارف الربویة إلنشاء 
نوافذ وفروع تابعة لھا تقدم الخدمات المصرفیة اإلسالمیة في ضوء فقھ 

ین المؤیدین الموازنات باعتباره مسلكا اجتھادیا منضبطا یسمح بالموازنة ب
للسماح للبنوك التقلیدیة بتقدیم منتجات مصرفیة إسالمیة والمانعین لذلك من 

  :خالل العناصر التالیة

  فقھ الموازنات وضوابط العمل بھ: المطلب األول

  النوافذ والفروع اإلسالمیة في البنوك الوضعیة: المطلب الثاني

  ضوء فقھ الموازناتفتح النوافذ والفروع اإلسالمیة في : المطلب الثالث

  فقھ الموازنات وضوابط العمل بھ: المطلب األول

  تعریف فقھ الموازنات: الفرع األول
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مصطلح مركب من كلمتین، وقبل التطرق لتعریفھ " فقھ الموازنات"
  ".والموازنات" الفقھ : " نتناول مفھوم اللفظین المشكلین لھ، وھما

  تعریف الفقــھ : أوال

والعرب  ،)6(العلم بالشيء والفھم لھ : الفقھ بالكسر :الفقھ في اللغــة- 1
  . )7(ألنھ إنما یعلم بفھمھ  ،وللعالم فقیھا ،ألنھ عن الفھم یكون ،تقول للعلم فقھا

كان الفقھ عند أھل الصدر األول فقھا شامال : الفقھ في االصطالح - 2
 تعالى اعتقادا المراد بالفقھاء العالمون بأحكام هللا" :للدین كلھ، یقول ابن عابدین

  . )8(" ألن تسمیة علم الفروع فقھا حادثة ،وعمال

أما في عصر األئمة المجتھدین فقد أصبح یطلق على العلم الباحث في 
العلم باألحكام الشرعیة : "األحكام الشرعیة العملیة، فالفقھ كما عرفھ اآلمدي ھو

معرفة : "فقال ،وزاده ابن خلدون توضیحا. )9("العملیة من أدلتھا التفصیلیة
أحكام هللا تعالى في أفعال المكلفین بالوجوب والحضر والندب والكراھة 

 ،وھي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبھ الشارع لمعرفتھا من األدلة ،واإلباحة
  .)10("فإذا استخرجت تلك األحكام من األدلة قیل لھا فقھ

  تعریف الموازنات :ثانیا

تقول وازنت . صیغة مفاعلة من الفعل وازنعلى الموازنة في اللغــة  - 1
ووازن بین . )12(ووازنھ عادلھ وقابلھ وحاذاه .)11(بین الشیئین موازنة ووزانا

  . فمعنى الموازنة المعادلة والمساواة أو المقابلة. )13(الشیئین ساوى وعادل

یراد بالموازنة البیان في إطالق الحكم : الموازنة في االصطالح - 2
فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنیا إنما " :یقول الشاطبي. لغلبةللمقارنة على ا

فإذا كان الغالب جھة المصلحة فھي المصلحة  ،تفھم على مقتضى ما غلب
ولذلك  ،فھي المفسدة المفھومة عرفا; وإذا غلبت الجھة األخرى ،المفھومة عرفا

لمصلحة فإن رجحت ا ،كان الفعل ذو الوجھین منسوبا إلى الجھة الراجحة
 ،فمھروب عنھ ،وإذا غلبت جھة المفسدة ،إنھ مصلحة :ویقال فیھ ،فمطلوب

فال یقال فیھ أنھ مصلحة ; وإذا اجتمع فیھ األمران على تساو ،إنھ مفسدة :ویقال
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; فإن خرج عن مقتضى العادات ،أو مفسدة على ما جرت بھ العادات في مثلھ
النظر في المصلحة الدنیویة  ھذا وجھ. فلھ نسبة أخرى وقسمة غیر ھذه القسمة 

  . )14(من حیث مواقع الوجود في األعمال العادیة ،والمفسدة الدنیویة

  :)15(والمناسبة بین المعنى اللغوي واالصطالحي تتجلى في عدة أوجھ

  .عند الموازنة ال بد من وجود مفاعلة بین شیئین أو أكثر -
  بینھماال بد من وجود تعارض بین األمرین المراد الموازنة  -
  .تقع الموازنة بین ما یقع فیھ التشابھ والتقارب، وال تكون بین أمرین متباعدین -
  الغرض من إجراء الموازنة تقدیم أو ترجیح أحد المتعارضین على اآلخر  -

  فقھ الموازنات في االصطالح: ثالثا

، وإنما تحدثوا عن )فقھ الموازنات(لم یستخدم الفقھاء األوائل مصطلح 
. وكذا المفاسد, ومحتواه عند حدیثھم عن تعارض المصالح وتزاحمھامضمونھ 

ومعظم مصالح الدنیا ومفاسدھا ": ومما یدل على ذلك قول العز بن عبد السالم
معروف بالعقل، وذلك معظم الشرائع؛ إذ ال یخفى على عاقل قبل ورود الشرع 

ان وعن أن تحصیل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة، عن نفس اإلنس
غیره، محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأن 
درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأن تقدیم المصالح الراجحة على 
المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة 

  . )16("محمود حسن

ف لفقھ الموازنات باعتباره وقد اجتھد الفقھاء المعاصرون في وضع تعری
  :وفیما یلي نذكر لبعضھا ،علما مستقال

مسلك اجتھادي تقابل بھ المصالح والمفاسد المتعارضة تقدیما "فقھ الموازنات  -
  .)17("للراجح الغالب على المرجوح المغلوب

وقریب من التعریف السابق مع بعض البیان والتفصیل عرف أحدھم فقھ  -
عة األسس والمعاییر التي تضبط عملیة الموازنة بین مجمو بأنھ الموازنات

المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع المصالح لیتبین بذلك أي 
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وأي المفسدتین أعظم خطراً فیقدم  ،المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا
 -عند تعارضھما-درؤھا كما یعرف بھ الغلبة ألي من المصلحة أو المفسدة 

  .)18(تلك الغلبة بصالح ذلك األمر أو فساده لیحكم بناء على

من خالل التعریفین السابقین یظھر بجالء أن فقھ الموازنات مسلك 
المفاضلة بین المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة "ومنھج یستھدف 

تأصیل فقھ "انتھى من " لتقدیم أو تأخیر األْولى بالتقدیم أو التأخیر
   )19("الموازنات

 : )20(ما سبق فإن فقھ الموازنات یھتم بدراسة ما یليوبناء على 

الموازنة بین المصالح بعضھا وبعض، من حیث حجمھا وسعتھا، ومن حیث  -
عمقھا وتأثیرھا، ومن حیث بقاؤھا ودوامھا،   وأیھا ینبغي أن یقدم ویعتبر، 

  . وأیھا ینبغي أن یسقط ویلغى

تقدیمھ، وأیھا یجب تأخیره الموازنة بین المفاسد بعضھا وبعض، وأیھا یجب  -
  . أو إسقاطھ

الموازنة بین المصالح والمفاسد، إذا تعارضتا، بحیث نعرف متى نقدم درء  -
  .المفسدة على جلب المصلحة، ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة

  ضوابط العمل بفقھ الموازنات: الفرع الثاني

الح والمفاسد یتطلب إعمال فقھ الموازنات كمسلك للموازنة بین المص
معرفة الفقیھ ببعض الضوابط التي یأخذھا بعین االعتبار حتى یتجنب الزلل، 
وال یقع في في محذور التجویز العقلي المحض، وفیما یلي ذكر مجمل ألھم ھذه 

  الضوابط

فال عبرة بأي رأي أو اجتھاد أو قول : موافقة النصوص الشرعیة - 1
ھو مردود على قائلھ؛ ألن هللا تعالى   ، بلعارض كتاب هللا تعالى وسنة نبیھ 

أعلم بما فیھ صالح العباد من العباد أنفسھم، وعلى ھذا فالموازنة إذا خرجت 
لذا فأول الضوابط في المفاضلة . عن مقتضى النصوص واألدلة الشرعیة فسدت

  .)21(والموازنة أال تعارض نصا أو تخالف دلیال من األدلة الشرعیة
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وضع العلماء قواعد للتعامل مع التعارض : جیحالعمل بقواعد التر - 2
: بین المصالح والمصالح،  والمفاسد فیما بینھا، قال ابن تیمیة رحمھ هللا تعالى

الواجب تحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا، فإذا تعارضت "
كان تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھا، ودفع أعظم المفسدتین مع احتمال 

: وعند تعارض المصالح والمفاسد فالقاعدة. )22("أدناھما ھو المشروع
قدم دفع المفسدة غالبا؛ ألن اعتناء الشرع  تعارضت مفسدة ومصلحة إذا"

  .)23(" بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات

لم یتناول الفقھاء القدامى مصطلح فقھ الواقع باعتباره ذو : فقھ الواقع - 3
عبارات تدل على أھمیة إدراكھ وحسن فھمھ، ستعملوا امدلول خاص، ولكن 

وال یتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى " :ففي ھذا المعنى یقول ابن القیم
   :والحكم بالحق إال بنوعین من الفھم

فھم الواقع والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن  :أحدھما
  . واألمارات والعالمات حتى یحیط بھ علما 

وھو فھم حكم هللا الذي حكم بھ في  ،فھم الواجب في الواقع :والنوع الثاني
كتابھ أو على لسان قولھ في ھذا الواقع، ثم یطبق أحدھما على اآلخر ؛ فمن بذل 
جھده واستفرغ وسعھ في ذلك لم یعدم أجرین أو أجرا؛ فالعالم من یتوصل 

  .)24("ولھبمعرفة الواقع والتفقھ فیھ إلى معرفة حكم هللا ورس

في تعریفھ یقول عمر وقد حاول المعاصرون ضبط مدلول فقھ الواقع، و
فالنزول إلى المیدان وإبصار الواقع الذي علیھ الناس، ومعرفة : "عبید حسنھ

مشكالتھم ومعاناتھم واستطاعاتھم وما یعرض لھم، وما ھي النصوص التي 
لتكالیف لتوفیر تتنزل علیھم في واقعھم، في مرحلة معینة، وما یؤجل من ا
  .)25("االستطاعة، إنما ھو فقھ الواقع، وفھم الواقع، إلى جانب فقھ النص

مبني على دراسة الواقع المعیش، "ویرى القرضاوي أن فقھ الواقع 
دراسة دقیقة مستوعبة لكل جوانب الموضوع، معتمدة على أصح المعلومات 

  .)26("وأدق البیانات واإلحصاءات
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فقھ الواقع مرتبط بالتعامل مع ثالثة عناصر،  وإجماال یمكن القول أن
، ما )أفراد وجماعات(، ما اتصل بالمكلفین )فقھ النص(ما اتصل بالنص : وھي

: ، وبتعبیر آخر)فقھ التطبیق(اتصل بالمكان أو الزمان الذي سیطبق فیھ الحكم 
  .)27(واقع النص، واقع المكلف، وواقع الزمان أو المكان

أثر الفعل المترتب علیھ " :یقصد بالنطر في المآل: النظر في المآالت - 4
سواء أكان ھذا األخیر خیرا أو شرا، وسواء أكان مقصودا لفاعل الفعل أم كان 

  .، ومعنى ھذا  أن یأخذ الفعل حكما یتفق مع ما یؤول إلیھ)28("غیر مقصود

النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا كانت " :یقول الشاطبي
وذلك أن المجتھد ال یحكم على فعل من األفعال  ،قة أو مخالفةاألفعال مواف

الصادرة عن المكلفین باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك 
ولكن لھ مآل على  ،أو لمفسدة تدرأ ،مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب ،الفعل

ة تندفع وقد یكون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنھ أو مصلح ،خالف ما قصد فیھ
  .)29("ولكن لھ مآل على خالف ذلك ،بھ

وبناء على دراسة مصطلح المآل عند الشاطبي خلص أحد المعاصرین 
أصل كلي یقتضي تنزیل الحكم على الفعل، بما یناسب : إلى أن أعتبار المآل

  .)30(عاقبتھ المتوقعة استقباال

  النوافذ والفروع اإلسالمیة في البنوك الوضعیة: المطلب الثاني

  تعریف البنك الوضعي والمصرف اإلسالمي: الفرع األول

  تعریف البنك الوضعي: أوال

یشیر الباحثون المعاصرون في تطویر األعمال المصرفیة والتأریخ لھا 
إلى أن البدایة الحدیثة لتطویر األعمال المصرفیة كانت مع بدایة ازدھار 

دن میالن وجنوه التجارة في مدن شمال ایطالیا، التي اشتھرت من بینھا م
ولمباریا، وإن تفوقت في الشھرة علیھا جمیعا مدینتا البندقیة وفلورنسا، كما أنھم 
یشیرون إلى أن أول بنك یمكن أن یحمل ھذا االسم ظھر في مدینة البندقیة، 
وترجع نشأة األعمال المصرفیة الحدیثة إلى الصیارفة اللمباردیین الذین كانوا 
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حیث أصبح  )banko( شبیة التي تعرف باسم بانكویجلسون وراء مكاتبھم الخ
ھذا االسم مالصقا لكل عنوان مصرفي في ھذا العصر، ثم تطورت الصناعة 

  .)31( المصرفة حتى أصبحت كما ھي علیھا اآلن

ویعرف البنك الوضعي على أنھ مؤسسة مالیة، وظیفتھا الرئیسة تجمیع 
ائدة محددة ابتداء، ثم األموال من أصحابھا في شكل ودائع جاریة وقروض بف

إعادة إقراضھا لمن یطلبھا بفائدة أكبر، ویربح البنك الفرق بین الفائدتین، كما 
  .)32(یقدم الخدمات المصرفیة المرتبطة بعملیتي اإلقراض واالقتراض

وتقوم المصارف التجاریة بوظائف نقدیة متعددة ویمكن تقسیمھا أیضا 
والوظائف الكالسیكیة یمكن  ،إلى وظائف كالسیكیة قدیمة وأخرى حدیثة

  :)33(إجمالھا بما یلي

  .قبول الودائع على اختالف أنواعھا -
تشغیل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ  -

   .التوفیق بین سیولة أصول البنك وربحیتھا وأمنھا

ي أما الوظائف الحدیثة فتقوم على تقدیم خدمات متنوعة منھا ما ینطو
  :على ائتمان ومنھا ما ال ینطوي على ائتمان وأبرز ھذه الخدمات ما یلي

  إدارة األعمال والممتلكات للعمالء وتقدیم االستشارات االقتصادیة والمالیة -
  .تمویل اإلسكان الشخصي -
  .سداد المدفوعات نیابة عن الغیر -
  .خدمات البطاقة االئتمانیة -
ون والماء من خالل حسابات تفتحھا المؤسسات تحصیل فواتیر الكھرباء والتلف -

  .المعنیة یقوم المشتركون بإیداع قیمة فواتیرھم فیھا

  .تحصیل األوراق التجاریة -

  تعریف البنك اإلسالمي: ثانیا

عرفت اتفاقیة إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة في الفقرة األولى 
تلك البنوك أو المؤسسات التي " :من المادة الخامسة البنوك اإلسالمیة بـأنھا
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ینص قانون إنشائھا ونظامھا األساسي صراحة على االلتزام بمبادئ الشریعة، 
  .)34("وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء

مؤسسة مصرفیة ھدفھا "وبنوع من التفصیل یعتبر المصرف اإلسالمي 
ثم ) الفائدة(ا تجمیع األموال والمدخرات من كل من ال یرغب في التعامل بالرب

العمل على توظیفھا في مجاالت النشاط االقتصادي المختلفة وكذلك توفیر 
الخدمات المصرفیة المتنوعة للعمالء بما یتفق مع الشریعة اإلسالمیة ویحقق 

  .)35("دعم أھداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المجتمع

لفائدة أخذا وعطاء، كز فلسفة البنوك اإلسالمیة على عدم التعامل باتوتر
فھي تقوم بقبول الودائع المعروفة في البنوك التقلیدیة دون استخدام سعر الفائدة 
كعامل تعویض للمودعین، وإنما تستبدلھا بحصة من الربح، كما أنھا تقوم 
بتوظیفھا في مجاالت التوظیف واالستثمار التي تجیزھا الشریعة اإلسالمیة 

  .)36(واألسالیب المشروعة أیضا

ومھما تنوعت تعریفات البنك اإلسالمي فھي تتفق على أن البنك 
اإلسالمي مؤسسة تجاریة تعمل في إطار الشریعة اإلسالمیة في جمیع 
معامالتھا المصرفیة، وأن وصفھ باإلسالمي ھو بیان ھویة االلتزام المقررة في 

انوا من أسلوب التعامل الذي یسیر علیھ ھذا البنك في عالقتھ مع الناس، سواء ك
المودعین أم من المتمولین المستثمرین، وھو أسلوب ملتزم بمبادئ الشریعة 
اإلسالمیة، یھدف إلى تطھیر المعامالت المصرفیة من أیة محظورات شرعیة، 

  . )37(ویوفر البدائل الكافیة التي تنبع من صمیم التشریع اإلسالمي

  الوضعیة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة في البنوك:  الفرع الثاني

اتخذت المصارف الربویة في خوضھا لغمار ھذه التجربة عدة أسالیب 
ویمكن إیجاز ھذه األسالیب على النحو  ،لتقدیم خدماتھا المصرفیة اإلسالمیة

  :)38(التالي 

وھذا األسلوب ھو األكثر شیوعاً في  :فروع إسالمیة متخصصة  - 1
مصرف  وب یقوم الوفي ھذا األسل ،مجال التطبیق العملي لھذه التجربة
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مصرفیة اإلسالمیة بإحدى الطریقتین التالیتین  خدمات ال الربوي بتقدیم ال
)39(:  

وقد  ،إنشاء فرع جدید ومستقل للمعامالت اإلسالمیة منذ البدایة -أ
ركزت كثیر من المصارف الربویة التي خاضت ھذه التجربة على ھذه 

مالء من األسالیب الطریقة إذ أنھا تعتبر أكثر مصداقیة في جذب الع
  .األخرى

تحویل أحد الفروع التقلیدیة القائمة إلى فرع یتخصص في تقدیم  -ب
مصرفیة اإلسالمیة مع إجراء التغیرات الالزمة لذلك، وھذه الطریقة  خدمات ال ال

خییرھم بین التعامل مع الفرع  تتطلب إشعار العمالء بعملیة التحویل وت
  .د أو التحول إلى فرع آخرجدی اإلسالمي  وفقاً لألسلوب ال

یقصد بالنوافذ اإلسالمیة بشكل عام قیام المصرف : نوافذ إسالمیة - 2
الربوي بتخصیص جزء أو حیز في الفرع الربوي لكي یقدم الخدمات 

  .المصرفیة اإلسالمیة إلى جانب ما یقدمھ ھذا الفرع من الخدمات التقلیدیة

ات بعض العمالء الراغبین ویھدف ھذا األسلوب أساساً إلى تلبیة احتیاج
في التعامل بالنظام المصرفي اإلسالمي حتى ال یتحولوا إلى التعامل مع 

  .المصارف اإلسالمیة

وفي ھذا األسلوب یقوم المصرف الربوي : أدوات تمویل إسالمیة - 3
بتوفیر بعض أدوات أو صیغ التمویل اإلسالمیة كالمشاركة والمضاربة وبیع 

اإلجارة ونحو ذلك لجذب شریحة العمالء التي ترغب في المرابحة واالستصناع و
 .)40(التعامل وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة

مصرف الربوي بإنشاء صنادیق   یقوم ال: صنادیق استثمار إسالمیة - 4
وھذه الصنادیق بشكل عام . استثمار تسیر وفقاً ألسالیب االستثمار اإلسالمیة

میع مدخرات األفراد واستثمارھا ج ھي عبارة عن وعاء مالي یسعى إلى ت
مالیة من خالل جھة متخصصة ذات خبرة وكفاءة في إدارة  في األوراق ال

  .)41(مالیة حافظ األوراق ال م
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وتكیّف تلك الصنادیق من الناحیة الشرعیة على أنھا عقد شركة بین إدارة 
لى ویدفع بمقتضاه المساھمون مبالغ نقدیة معینة إ ،الصندوق والمساھمین فیھ

إدارة الصندوق التي تتعھد باستثمار تلك المبالغ في بیع وشراء األوراق المالیة 
ویشترك المساھمون في األرباح الناتجة  ،بما یتفق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما یملكھ من حصص وفقاً لشروط نشرة 
  .)42(اإلصدار

ربوي بتقدیم الخدمات المصرفیة وفي ھذا األسلوب یقوم المصرف ال
اإلسالمیة عن طریق طرح صنادیق استثمار تعمل على أساس عقد المضاربة 

والذي تمثل فیھ إدارة الصندوق دور المصارف الذي یقوم بتجمیع  ،الشرعیة
  .األموال من المكتتبین في الصندوق واستثمارھا وفقاً لمنھج االستثمار اإلسالمي

  لنوافذ والفروع اإلسالمیة وضوابط التعامل معھاأھداف ا: الفرع الثالث

  تعریف الفروع اإلسالمیة: أوال

فبعض االقتصادیین  ،لقد تعددت اآلراء حول مفھوم الفروع اإلسالمیة
یعرفھا بأنھا الفروع التي تنتمي إلى مصارف ربویة وتمارس جمیع األنشطة 

لبعض بأنھا وحدات ویعرفھا ا. )43(المصرفیة طبقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة
وتكون متخصصة في تقدیم الخدمات  ،تنظیمیة تدیرھا المصارف التقلیدیة

كما یطلق البعض على ظاھرة الفروع اإلسالمیة مسمى . )44(المالیة اإلسالمیة
النظام المزدوج؛ أي النظام الذي یقدم فیھ المصرف الربوي خدمات مصرفیة 

  .)45(إسالمیة إلى جانب الخدمات التقلیدیة 

ویالحظ من التعاریف السابقة أنھا تدور أصالً حول مدلول كلمة الفرع 
وبالتالي . )46(والتي تعبر عن المؤسسة التي تنشئھا شركة أو مؤسسة أكبر منھا

الفروع التي تنشئھا المصارف "یمكن تعریف الفروع اإلسالمیة بشكل عام بأنھا 
  .)47("الربویة لتقدیم الخدمات المصرفیة اإلسالمیة 

  تعریف النوافذ اإلسالمیة: انیاث

تعرف النافذة اإلسالمیة حسب مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة على 
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أنھا وحدة متخصصة تابعة لمؤسسة خدمات مالیة تقلیدیة، توفر خدمات إدارة 
وخدمات التمویل واالستثمار التي تتفق مع أحكام الشریعة  ،األموال

  .)48(اإلسالمیة

تقدمھا مثل ھذه النوافذ من مصرف إلى آخر، وتختلف الخدمات التي 
فمنھا ما یقدم خدمات مصرفیة إسالمیة متكاملة لعمالء المصرف، بدایة من 
الفروع، وانتھاء بالخزینة، ومنھا ما یقتصر على تقدیم خدمات معینة، مثل 

كما أن ھذه النوافذ تختلف من حیث أھمیتھا في . خدمات االستثمار أو التمویل
داري والتشغیلي في المصرف، حیث تكون تابعة في بعض الھیكل اإل

المصارف إلدارة التمویل أو العملیات، في حین أنھا في بعض المصارف تكون 
وینظر إلیھا في الغالب على . تابعة للرئیس التنفیذي أو العضو المنتدب مباشرة

ر أنھا وحدة للمساندة، ولیست وحدة لألعمال، حیث إن عملھا یقتصر على تطوی
منتجات الصیرفة اإلسالمیة بالتعاون مع إدارات المصرف المختلفة، كل إدارة 

  .)49(وما یخصھا من المنتجات

  أھداف فتح البنوك الوضعیة للفروع والنوافذ اإلسالمیة : اثالث

تتنوع األھداف والدواعي للبنوك التي ترغب بفتح فروع إلسالمیة ومن 
  :)50(ھذه  األھداف ما یلي

د لدى كثیر من القائمین على البنوك التقلیدیة بأن المصارف شیوع اعتقا -
في رأي (یم خدمة التمویل وخاصة التشابھ اإلسالمیة كالبنوك التقلیدیة في تقد

بین المرابحة والقروض وبالتالي إمكانیة تطبیق المرابحة ) ذلك البعض
تابعة عزز من قناعة البنوك التقلیدیة بإنشاء فروع إسالمیة . بآلیات عملھا

  .لھا
رغبة البنوك التقلیدیة في منافسة المصارف اإلسالمیة بعد النجاحات التي  -

  .حققتاه في جذب الموارد واستخداماتھا وتحقیق األرباح
المحافظة على عمالء البنك التقلیدي من جذب المصارف اإلسالمیة لھم  -

  .ومحاولة استرجاع من فقدتھم
وتقویمھا من خالل إنشاء فروع إسالمیة  اختبار تجربة المصارف اإلسالمیة -
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  .في البنوك التقلیدیة
  .الرغبة في تحول بعض البنوك التقلیدیة بإتباع أسلوب التدرج -

  ضوابط التعامل مع النوافذ والفروع اإلسالمیة: رابعا

ال بد لقبول التعامل مع الفروع والنوافذ والوحدات اإلسالمیة التي تنشئھا 
 :)51(توافر الضوابط اآلتیةالبنوك التجاریة من 

جدیة اإلدارة العلیا ودعمھا ومساندتھا للفروع أو النوافذ أو الوحدات  -
  .وتوفیر جمیع المتطلبات الالزمة ألداء عملھا على نحو مشروع ،اإلسالمیة

 .تمتعھا باالستقالل ولو نسبیاً مع الفصل المالي والمحاسبي -
 .قلةمست) قوائم مالیة(إعداد مراكز مالیة  -
إقامة نظام متكامل للرقابة الشرعیة والتدقیق الشرعي الداخلي المستمر على  -

 .نشاطھا
صیاغة العقود الشرعیة لمختلف صیغ االستثمار والتمویل اإلسالمیة بإشراف  -

ھیئات الرقابة الشرعیة وتصمیم أدلة العمل والدورة المستندیة واألنظمة 
 .العمل المصرفي اإلسالمي المحاسبیة المتوافقة مع منھج وطبیعة

وتأھیلھا من  ،تعیین الكوادر البشریة المؤمنة بمنھجیة المصارف اإلسالمیة -
 .خالل إقامة دورات تدریب مكثفة شاملة لجمیع العاملین

یتم قبول األموال سواء الحسابات الجاریة أو االستثماریة وتوظیفھا في إطار  -
  .وعدم خلطھا بأموال الخزینة للبنك ،الصیغ اإلسالمیة لالستثمار والتمویل

  النوافذ والفروع اإلسالمیة في ضوء فقھ الموازنات: المطلب الثالث

صدر عن مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي قرار بشأن فتح حسابات في 
ل في الودائع التي تدفع لھا فوائد، كما ھو الحا" :البنوك الربویة ومما ورد فیھ

البنوك الربویة، ھي قروض ربویة محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت 
، أم الودائع ألجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات )الحسابات الجاریة(الطلب 
 .)52("التوفیر

لذا یفترض في الدول اإلسالمیة عدم وجود البنوك التقلیدیة أصال مادامت 
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َ َوَذُروا َما بَقَِي : تتعامل بالربا امتثاال لقولھ تعالى یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
ْؤِمنِیَن  بَا إِن ُكنتُم مُّ ِ َوَرُسولِِھ ۖ َوإِن * ِمَن الرِّ َن هللاَّ فَإِن لَّْم تَْفعَلُوا فَأَْذنُوا بَِحْرٍب مِّ

  .))53ُمونَ تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَوالُِكْم َال تَْظلُِموَن َوَال تُْظلَ 

بید أن واقع المجتمعات اإلسالمیة یؤكد أن جلھا تعمل بنظام مزدوج، 
تتعایش فیھ المصرفیة التقلیدیة مع المصرفیة اإلسالمیة، ومن النماذج على ذلك 
أن بعض البنوك الوضعیة تفتح نوافذ أو فروعا تتولى تقدیم الخدمات المصرفیة 

الفقھاء واالقتصادیین المھتمین  اإلسالمیة، وقد أثار ھذا الوضع جدال بین
بمؤسسات االقتصاد اإلسالمي بین مؤید ومعارض، والمتتبع لوجھة نظر 
الطرفین یلحظ إعمالھا لفقھ الموازنات في معرض حشد المسوغات واالستدالل 

  :وھذا ما سنعمل على إبرازه فیما یلي. بھا لتأیید موقفھا

  ي ضوء فقھ الموازناتالمؤیدون للفروع اإلسالمیة ف:  الفرع األول

ذھب إلى القول بجواز فتح نوافذ وفروع للمعامالت اإلسالمیة في البنوك 
عبدهللا بن سلیمان المنیع، : الوضعیة عدد من الفقھاء المعاصرین نذكر منھم

عبدهللا المطلق، عبدهللا  عبدالعزیز المصلح، محمد علي القري، علي محي 
  .)54(الدین قرة داغي، حسین شحاتة وغیرھم

ویرى أصحاب ھذا االتجاه أنھ یمكن التعامل مع الفروع اإلسالمیة التابعة 
للمصارف الربویة بشرط التزام تلك الفروع بأحكام الشریعة اإلسالمیة في كافة 
معامالتھا على اعتبار أنھا تحقق جملة من المصالح وتدرأ جملة من المفاسد 

  :منھا

فسدة عظیمة؛ فھو باب لالستغالل التعامل بالربا م :درء مفاسد الربا - 1
وأكل ألموال الناس بالباطل، كما أن االعتماد على الربا یمنع الناس عن 

ویفضي إلى انقطاع المعروف بین الناس من القرض،  ،االشتغال بالمكاسب
وأن رفع بلوى , والنوافذ والفروع اإلسالمیة تعتبر من وسائل محاربة الربا 

میة ھو من أھم المقاصد التي یجب أن یُسعى إلى الربا عن المجتمعات اإلسال
  .تحقیقھا بكل وسیلة ممكنة
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تمثل : النوافذ والفروع اإلسالمیة تحقق مصلحة بالنظر إلى المآل - 2
النوافذ والفروع اإلسالمیة خطوة إیجابیة ومشجعة للبنوك التقلیدیة للتحول إلى 

ك الفروع إلى حرمان النظام المصرفي اإلسالمي، وقد تؤدي معارضة إنشاء تل
المجتمع اإلسالمي من فرصة ثمینة لتحول البنوك التقلیدیة إلى مصارف 
إسالمیة، وبناء على ذلك یمكن القول بالتعامل مع البنك التقلیدي الذي یستھدف 
التحول، ولكن یتعذر ذلك دفعة واحدة لتعارض ذلك مع القوانین واللوائح 

، .لذي یمارس فیھ البنك التقلیدي أعمالھالمنظمة للعمل المصرفي في المجتمع ا
فال باس في ھذه الحالة األخذ بمبدأ التدرج في  ،وبما أن باب التوبة مفتوح

   . )55(التحول

إن الفروع اإلسالمیة تعتبر خطوة للتدرج في تطبیق النظام المصرفي 
اإلسالمي إلى أن یحین الوقت المناسب لتحول المصرف بالكامل إلى مصرف 

وھذا یتماشى مع منھج اإلسالم في التدرج لتطبیق بعض األحكام  ,إسالمي 
  . كالتدرج في تحریم الخمر وفي فرض الصیام ونحو ذلك 

ال تزال : دعم النوافذ والفروع اإلسالمیة من مقتضیات فقھ الواقع - 3
البنوك المركزیة في العدید من الدول اإلسالمیة تتردد في إصدار قوانین تسمح 

. رف اإلسالمیة وتنظیم عملھا بما یتالءم مع طبیعة وخصوصیةبإنشاء المصا
وإزاء ھذا الموقف المتحفظ والمتردد من قبل البنوك المركزیة قد تكون الفروع 
اإلسالمیة التابعة للبنوك التقلیدیة ھي البدیل المتاح حالیا أمام شریحة كبیرة من 

فوجود النافذة  .لیدیةأفراد المجتمع والتي تتورع عن التعامل مع البنوك التق
اإلسالمیة في البنك التقلیدي سیشجع على األقل متعاملي البنك التقلیدي 
األصلیین لالنتقال إلى تلك التعامالت مع دامت في بنكھم، وال تتطلب منھم 

  .تأسیس عالقات مصرفیة في حال االنتقال لبنوك أخرى

  :ة اإلسالمیةفتح النوافذ والفروع اإلسالمیة یحقق مصالح المصرفی - 4
أن الفروع اإلسالمیة سوف تساھم في اكتساب أسالیب التقنیة المتقدمة -

والخبرات المتراكمة لدى المصارف الربویة منذ مئات السنین بما یدعم ویطور 
 العمل المصرفي اإلسالمي ویزید من فعالیتھ
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الفروع والنوافذ اإلسالمیة تعتبر مكسباً دعائیاً للمصارف اإلسالمیة  - 
واعترافاً بجدوى قیام وحدات مصرفیة تعمل وفقاً للمنھج اإلسالمي وبعیداً عن 

 .وھو الفائدة الربویة ،األساس التقلیدي الذي تقوم علیھ المصارف الربویة

  المعارضون للنوافذ والفروع اإلسالمیة في ضوء فقھ الموازنات: الفرع الثاني

البنوك الوضعیة عدد عارض فتح نوافذ وفروع للمعامالت اإلسالمیة في 
من الفقھاء المعاصرین نذكر منھم سعید بن مسفر القحطاني، حسین حامد 
حسان، نصر فرید واصل، عبدالحمید الغزالي، شوقي دنیا، محمد السرطاوي 

  .)56(وغیرھم

إن  الفروع اإلسالمیة إنما : مفسدة الربا ال تدفع إال بالترك والتوبة - 1
زاف أموالھم وأداة لركوب الموجة  ن ن واستھي وسیلة جدیدة لخداع المسلمی

وھي   ،والسیر مع السائد المطلوب دون أن یرتبط ذلك بقناعة بالمنھج اإلسالمي
نوع من الحیل لاللتفاف عن الربا الذي ال ینفع معھ إال  اإلقالع والتوبة مصداقا 

َ َوَذرُ : لقولھ تعالى بَا إِن ُكنتُم یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ وا َما بَقَِي ِمَن الرِّ
ْؤِمنِیَن  ِ َوَرُسولِِھ ۖ َوإِن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس * مُّ َن هللاَّ فَإِن لَّْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا بَِحْرٍب مِّ

ویضاف إلى ذلك أن النظام المصرفي . ))57أَْمَوالُِكْم َال تَْظلُِموَن َوَال تُْظلَُمونَ 
لى التصور الصریح لنظرة اإلسالم في موضوع الربا، المزدوج یشوش ع

:  ویوقع الشبھة في قلوب المسلمین، والواجب منعھا وعدم التعامل معھا لقولھ 
إنَّ الَحالََل َبیٌِّن َوإِنَّ اْلَحَراَم بَیٌِّن، َوبَْینَھُما أُُموٌر ُمْشتَبِھَاٌت الَ یَْعلَُمھُنَّ َكثِیٌر ِمَن "

بُھَاِت َوقََع النَّاِس، فََمِن ا بُھَاِت فَقَِد اْستَْبَرأَ لِِدینِِھ وِعْرِضِھ، وَمْن َوقََع فِي الشُّ تَّقَى الشُّ
اِعي یَْرَعى َحْوَل اْلِحَمى یُوِشُك أَْن یَْرتََع فِیِھ، أَالَ َوإِنَّ لُِكلِّ َملٍِك  فِي اْلَحَراِم، َكالرَّ

 َوإِنَّ فِي اْلَجَسِد ُمْضَغةً إَِذا َصلََحْت َصلََح ِحًمى، أَالَ وإِنَّ ِحَمى هللاِ َمَحاِرُمـھُ، أَالَ 
  .)58("اْلَجَسُد كلُّھُ، َوإَِذا فََسَدْت فََسَد اْلَجَسُد ُكلُّھُ، أَالَ وِھَي اْلقَْلبُ 

فقھ الواقع یدل على محدودیة تحول البنوك الوضعیة للمصرفیة  - 2
بفتح النوافذ والفروع تبین تجارب الدول اإلسالمیة أن السماح : اإلسالمیة مآال

. اإلسالمیة تعیق عملیة التحول المرحلي المتدرج نحو الصیرفة اإلسالمیة
وبنظرة سریعة یمكن مالحظة أن تأثیر السماح بالنوافذ كان سلبیُا على اإلسراع 
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 1990في عملیة التحول المصرفي في السعودیة حیث بدأت النوافذ في عام 
سوى  1990عشر بنًكا تقلیدیأ، ولم یكن في عام وانتشر تطبیقھا تدریجیا في أحد 

- 1990(وحتى تاریخ الیوم  1990ومنذ . بنك إسالمي واحد ھو بنك الراجحي
لم یتجاوز عدد البنوك اإلسالمیة في السعودیة أربعة بنوك وھي ) 2014

، )2006(، والبالد )2007تحول (، والجزیرة )1988(مصرف الراجحي 
  .نك كل ثمان سنواتأي بمعدل ب) 2008(اإلنماء 

أما عدم السماح بالنوافذ في دولة الكویت فقد أثر إیجابًا على اإلسراع في 
حیث أضیف الفصل الخامس لقانون  2003ففي عام . عملیة التحول المصرفي

البنوك اإلسالمیة لم یكن في الكویت سوى بنك إسالمي واحد ھو بیت التمویل 
) 2014-  2003(أما اآلن وخالل الفترة ، وستة بنوك تقلیدیة، )1976(الكویتي 

، بوبیان )تحول(فیوجد خمسة بنوك إسالمیة بیت التمویل الكویتي، الدولي 
، بمعدل وجود بنك إسالمي كل )تأسیس(، وربة )تحول(، المتحد )تأسیس(

  .)59(سنتین

  : النوافذ والفروع اإلسالمي دعم لمركز ومصالح البنوك الربویة - 3

رف الربویة، وجذب المزید من رؤوس األموال اإلسالمیة تعظیم أرباح المصا -
حیث أن إتاحة الفرصة  .لالستحواذ على حصة كبیرة من سوق رأس المال 

للنوافذ سوف یسمح للبنوك التقلیدیة بالوصول إلى شریحة من عمالء البنوك 
اإلسالمیة باإلضافة إلى شریحة العمالء األصلیین الذي ال یجدون مانًعا من 

مل مع البنوك التقلیدیة؛ في حین أن البنوك اإلسالمیة لن یمكنھا طرح التعا
  .)60(المنتج التقلیدي بجواز المنتج اإلسالمي

حیث أن  ،تلبیة الطلب الكبیر والمتنامي على الخدمات المصرفیة اإلسالمیة -
شریحة كبیرة من األفراد في كثیر من المجتمعات اإلسالمیة ترفض التعامل 

 .لربویة مع المصارف ا

زوح إلى المصارف  ن المحافظة على عمالء المصارف الربویة من ال -
 .اإلسالمیة 



  عزوز مناصرة .د 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    958

سھولة سیطرة المصرف الرئیسي على الفرع بالنسبة للسیطرة على مصرف  -
ھذا باإلضافة إلى سھولة اإلجراءات القانونیة إلنشاء فرع بالنسبة  ،مستقل

  .لتأسیس مصرف جدید 

رع اإلسالمي یحول إلى المصرف الرئیسي الذي فائض السیولة لدى الف -
, یخلطھ بأموالھ ویستعملھ في استثماراتھ لحین احتیاج الفرع اإلسالمي إلیھ 

  .وفي ذلك إعانة لھ على الربا

الموازنة بین المؤیدین والمانعین لفتح النوافذ والفروع : الفرع الثالث
  اإلسالمیة

ُ انطالقا من أصل تحریم الربا  بَاَوأََحلَّ هللاَّ َم الرِّ فإن الوضع   اْلبَْیَع َوَحرَّ
الطبیعي واألصیل أن تتضافر جھود األمة أفرادا وحكاما من أجل تخلیص 
المجتمع من المعامالت الربویة، وھذا یقتضي في مجال التمویل التخلص من 

  .البنوك الوضعیة واستبدالھا بالبنوك اإلسالمیة

اإلسالمیة یلحظ بسھولة ویسر تعایش بید أن المتأمل في واقع المجتمعات 
البنوك الوضعیة مع البنوك اإلسالمیة في أغلب الدول اإلسالمیة، وفي الغالب 
یتعامل الفقھاء والعلماء مع ھذا الوضع المفروض كما ھو،  وكان األولى أن 
یساھموا في صناعتھ تقعیدا وتنظیرا قبل وجوده، وتوجیھا واستدراكا وتصحیحا 

  . ا یحیاه الناسلما یصیر واقع

ویقتضي اإلنصاف التعامل مع وجھة نظر المؤیدین لنوافذ وفروع 
المصارف اإلسالمیة من ھذه الزاویة، وھذا یفھم ویدرك من خالل الحجج التي 

فھم یشترطون جملة من الضوابط . ساقوھا في معرض تسویغ وجھة نظرھم
مالتھا في التمویل والشروط في عمل النوافذ اإلسالمیة الغرض منھا إبعاد معا

والخدمات عن الربا، وال شك أن في ذلك تحقیق مصلحة المكلفین من حیث تلبیة 
. حاجاتھم المختلفة، ودرأ لمفسدة تعاملھم بالربا عندما یلجؤون للبنوك الوضعیة 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى یدعمون رأیھم أحیانا باشتراط أن یكون ھدف 
إلسالمیة معلنا ومصرحا بھ حتى یمكن التحول للبنك الوضعي للصیرفة ا
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ترجیح مصلحة التحول استقباال عن مفاسد حالة كدعم البنوك الوضعیة 
  .واستقطاب زبائن البنوك اإلسالمیة والتشویش على تجربتھا

أما وجھة نظر المانعین فحججھا بینة واضحة تستند إلى أصل تحریم 
كما أن عمل . واآلجل الربا، وضرورة تخلیص المجتمع من آفاتھ في العاجل

النوافذ وإن وضعت لھ ضوابط فالواقع یثبت أنھا تابعة للبنوك الوضعیة تبعیة 
تتیح للبنك الوضعي دعم مركزه التنافسي في مقابل البنوك اإلسالمیة من خالل 

وفي ظل ھذا الوضع فإن . استقطاب مزید من العمالء وتوظیف السیولة وغیرھا
ي الحقیقة أدوات للتحایل على الربا، وتعطیل لمسیرة النوافذ والفرع اإلسالمیة ف

البنوك اإلسالمیة، وھذه مفسدة عظمى درؤھا مقدم على جلب المصالح الجزئیة 
  .التي یدعیھا المؤیدون

  :وبناء على ما سبق یمكن أن نقرر ما یلي

إذا وجدت بنوك إسالمیة في الدولة والبنك المركزي یشجع فتح البنوك  -
مصلحة دعم الصیرفة اإلسالمیة من خالل نوافذ البنوك  اإلسالمیة فإن

إذ الواجب التعامل مع البنوك اإلسالمیة . الوضعیة مصلحة مرجوحة
الخالصة دون غیرھا، وال شك أن نجاح تجربتھا سیدفع البنوك الوضعیة 
نحو التحول في ظل االحتضان الشعبي واإلقبال المتزاید على خدمات 

  .البنوك اإلسالمیة

ا كانت الدولة والبنك المركزي ال یسمحان بقیام بنوك إسالمیة جدیدة، في إذ -
حین یتیحان للبنوك الوضعیة فتح نوافذ إسالمیة، ففي ھذا الوضع عموما 
تكون البنوك اإلسالمیة القائمة ال تمتلك بیئة قانونیة مدعمة لھا، ویحیط 
عملھا صعوبات كثیرة تنعكس في صورة شبھات كثیرة تدور حول 

ففي ھذا الوضع تتدافع المصالح والمفاسد وتحتاج . مشروعیة منتجاتھا
الموازنة بین وجھة نظر المؤیدین والمانعین استفراغ الوسع في فقھ الواقع 

وفي ھذه الحالة یعسر رفع الخالف نظرا لصعوبة التسلیم . قبل الترجیح
مسكون فإذا كان المانعون سیت. بسالمة االستدالل في ضوء فقھ الموازنات
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بأصل تحریم الربا فإن المجیزین سیسوقون مسوغات تستجمع جملة 
  . المصالح المعتبرة التي تترتب عن فتح النوافذ اإلسالمیة

إذا كان فتح النوافذ والفروع اإلسالمیة ضمن خطة متدرجة تستھدف تحول  -
اتھا البنوك التقلیدیة إلى العمل بمبادئ الصیرفة اإلسالمیة تتبناھا الدولة وھیئ

النقدیة بشكل واضح ومعلن في إطار زمني فال شك أن النوافذ والفروع 
وبالنظر إلى المآل یمكن ترجیح وجھة  ،اإلسالمیة ستكون أداة للتحول

المؤیدین على اعتبار النوافذ اإلسالمیة مرحلة تدعم التحول في انتظار 
المالیة  تطھیر االلتزامات وتأھیل الموظفین وتدریبھم على صیغ المعامالت

  .اإلسالمیة

وفي الختام نؤكد على أن النظام االقتصادي في اإلسالم یقوم على أساس 
واعتباره من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد  ،محاربة الربا

وتوجب البالء في الدنیا واآلخرة وعلى الجمیع حكاما وشعوبا السعي  ،والمجتمع
الربا بالوسائل والطرق المشروعة  التي الجاد لتحریر المعامالت المالیة من 

  .تحقق مصالح المكلفین في عبادة ربھم وإصالح معاشھم في العاجل واآلجل

  خاتمة

دفع اتساع ونمو حجم السوق المصرفي اإلسالمي وتزاید الطلب على 
الخدمات المصرفیة اإلسالمیة البنوك الوضعیة إلى اقتحام ھذا السوق بصیغ 

ونظرا . افذ وفروع للمعامالت المصرفیة اإلسالمیةمتابینة؛ منھا فتح نو
الختالف طبیعة التمویل الربوي عن التمویل اإلسالمي فقد أثار ھذا التوجھ 

وقد تبین من خالل . جدال بین المھتمین باالقتصاد اإلسالمي بین مجیز ومانع
تتبع حجج الفریقین في ضوء فقھ الموازنات أن ولوج البنوك الوضعیة للسوق 

ویختلف الحكم علیھا  ،صرفي اإلسالمي تتقاذفھ جملة من المصالح والمفاسدالم
  .باختالف البیئة المصرفیة السائدة في المجتمع

  

  



  نوافذ وفروع المعامالت اإلسالمیة في البنوك الوضعیة في ضوء فقھ الموازنات                            
  

 

 961                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

  :الھوامش
                                                        

 )1( http://www.arabnak.com  
  http://www.uabonline.org:  موقع اتحاد المصارف العربیة) 2(
: كردي، نشأة وتطور المصرفیة اإلسالمیة، متاح على الموقعأحمد سید ) 3(

http://kenanaonline.com  
 .31/03/2009، 11081الحم ناصر، النوافذ اإلسالمیة،  یومیة الشرق األوسط، العدد   )4(
 ضوابط التأسیس وعوامل النجاح،لطف محمد السرحي، الفروع اإلسالمیة في البنوك التقلیدیة  )5(

 www.kantakji.com  : متاح على الموقع. 2ص
  .2،4/210الفیروز آبادي، بصائر ذوي التمیز، القاھرة، وزارة األوقاف، ط ) 6(
  .1996،1/53الخطیب البغدادي، الفقیھ والمتفقھ، الریاض، دار ابن الجوزي،   )7(
  .1/26، 2003ابن عابدین، رد المحتار، الریاض، دار علم الكتب، ) 8(
  .1/5، 1983ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام، بیروت، دار اآلفاق الجدیدة، )9(
  .389، ص2004ابن خلدون، المقدمة، دمشق، دار یعرب،  )  10(
، ص 13مادة وزن، ج دار صادر، دون تاریخ، : بیروت. جمال الدین بن منظور، لسان العرب  )11(

447.  
إمیل بدیع یعقوب ومحمد نبیل طریفي، : تحقیق. ـ أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح 

 . 103، ص 6،  مادة وزن، ج 1999/  1420دار الكتب العلمیة،  : بیروت
، مادة دار العلم للجمیع، دون تاریخ: بیروت. محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط  )12(

  .275، ص 4وزن، ج 
، ص 2، ج 1989/  1410دار الدعوة، : استانبول. إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط  )13(

1029.  
  .45،46، ص 2003ابن عفان، -الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، دار ابن القیم )14(
ي النوازل الطبیة، أبحاث إسماعیل غازي مرحبا، الموازنة بین المصالح والمفاسد ودورھا ف )15(

ھـ، 1434وال  27/29مؤتمر فقھ الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة، جامعة أم القرى، 
3/1188. 

 . 1/6عزالدین عبد العزیز بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، دار الكتب العلمیة،  )16(
التھ، وسبل عالجھ، أبحاث مؤتمر فقھ أسبابھ، ومآ:قطب الریسوني، انخرام فقھ الموازنات )17(

 .1/134ھـ، 1434وال  27/29الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة، جامعة أم القرى، 
، 1عبد المجید محمد السوسوة، فقھ الموازنات في الشریعة اإلسالمیة، دبي، دار القلم، ط )18(

 .13، ص1425/2004
 .49، ص 2000یروت، دار ابن حزم، عبد هللا الكمالي، تأصیل فقھ الموازنات، ب )19(
 .27، ص1416/1996، 1یوسف القرضاوي، في فقھ األولویات، القاھرة، دار وھبة، ط )20(



  عزوز مناصرة .د 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    962

                                                                                                                                  
عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس، منھج الصحابة رضي هللا عنھم وسائر السلف الثقات في  )21(

رة، جامعة أم القرى، فقھ الموازنات، أبحاث مؤتمر فقھ الموازنات ودوره في الحیاة المعاص
  .5/2096ھـ، 1434وال  27/29

 .18/284، 1416/1995ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فھد،   )22(
 .291، ص 1419/1999ابن نجیم، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة،  )23(
، 1ب العلمیة،  طمحمد عبد السالم إبراھیم، بیروت، دار الكت: ابن القیم، إعالم الموقعین، ت )24(

1991 ،1/70. 
أصول وضوابط، كتاب األمة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، : أحمد بوعود، فقھ الواقع )25(

 . وما بعدھا 9قطر، ص 
، 1999، 2القرضاوي، أولویات الحركة اإلسالمیة في المرحلة القادمة، مكتبة وھبة، القاھرة، ط )26(

30. 
وابط العمل بفقھ الموازنات، أبحاث مؤتمر فقھ الموازنات ودوره في زیاد بن عابد المشوخي، ض )27(

 .2/286ھـ، 1434وال  27/29الحیاة المعاصرة، جامعة أم القرى، 
، 1996دار الحدیث، : محمود حامد عثمان، قاعدة سد الذرائع وأثرھا في الفقھ اإلسالمي، القاھرة )28(

 .211ص
 .177الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ص  )29(
، 1فرید األنصاري، المصطلح األصولي عند الشاطبي، المعھد العالي للفكر اإلسالمي،ط  )30(

 .457، ص 2004
، دار أبوللو للتوزیع 1الغریب، ناصر، أصول المصرفیة اإلسالمیة وقضایا التشغیل، ط )31(

 .16-13، ص1995والنشر،القاھرة، 
ك التقلیدیة للمصرفیة اإلسالمیة، رسالة إبراھیم محمد مصطفى، تقییم ظاھرة تحول البنو )32(

 .20، ص2006ماجستیر في االقتصاد اإلسالمي مقدمة إلى جامعة مصر الدولیة، 
 .79-76محمد الفاتح المغربي، نقود وبنوك، دار الجنان للنشر والتوزیع، ص )33(
ي للبنوك اإلسالمیة، إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة، مطابع االتحاد الدول: اتفاقیة: انظر) 34(

  .10، ص1977مصر الجدیدة، القاھرة، 
عبد المنعم محمد مبارك، محمود یونس، اقتصادیات النقود والصیرفة والتجارة الدولیة، الدار  )35(

  .173، ص1996الجامعیة، اإلسكندریة، 
 مدخل كمي واستراتیجي: فالح حسن الحسیني، ومؤید عبد الرحمن الدوري، إدارة البنوك )36(

  .197، ص2000، 1معاصر، دار وائل للنشر، عمان، ط
 .88، ص2016عبد هللا الطیار،  البنوك اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق، دار المنظومة، ) 37(
   www.ahlalhdeeth.com.11سعید المرطان، الفروع اإلسالمیة في المصارف التقلیدیة، ص )38(
سعید عرفة، تحلیل مصادر واستخدامات األموال في فروع المعامالت اإلسالمیة، مرجع سابق،   )39(

 .236ص



  نوافذ وفروع المعامالت اإلسالمیة في البنوك الوضعیة في ضوء فقھ الموازنات                            
  

 

 963                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

                                                                                                                                  
 . .11الفروع اإلسالمیة في المصارف التقلیدیة، مرجع سابق، ص, سعید المرطان  )40(

www.ahlalhdeeth.com 
موذج محاسبي مقترح لقیاس وتوزیع عوائد صنادیق االستثمار  نصر، نعصام عبد الھادي أبو ال )41(

في ضوء الفكر اإلسالمي، مجلة االقتصاد اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، اإلمارات العربیة 
 .41م، ص1997نوفمبر/   ھ1418، رجب 200المتحدة، العدد 

مي، مؤسسة شباب الجامعة، أحمد حسن الحسني، صنادیق االستثمار من منظور االقتصاد اإلسال )42(
 .6ص م،1999اإلسكندریة،

حسین حسین شحاتھ، الضوابط الشرعیة لفروع المعامالت اإلسالمیة بالبنوك التقلیدیة، مجلة  )43(
، ربیع األول 240االقتصاد اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، اإلمارات العربیة المتحدة، العدد 

 . 33م، ص 2001یونیو /   ھ1422
 .12سعد المرطان، الفروع اإلسالمیة في المصارف التقلیدیة، صسعید  )44(

www.ahlalhdeeth.com  
عمر زھیر حافظ، رأي في مسألة النظام المزدوج في األعمال البنكیة، مجلة األموال، شركة  )45(

 . 60م، ص1996دیسمبر / أكتوبر االتصاالت الدولیة، جدة، السنة األولى، العدد األول، 
الدكتور فریدي باز وآخرون، معجم المصطلحات المصرفیة، اتحاد المصارف العربیة، بیروت،  )46(

  . 60م، ص1985الطبعة األولى، 
دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالمي : فھد الشریف، الفروع اإلسالمیة التابعة للمصارف الربویة )47(

، ومتاح أیضا http://almoslim.net/node/263041:  الرابط متاح على موقع المسلم على
  https://www.scribd.com: على

مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، المبادئ اإلرشادیة إلدارة المخاطر للمؤسسات، دیسمبر  )48(
 .45،44، ص 2005

متاحة . 31/03/2009، 11081الحم ناصر، النوافذ اإلسالمیة،  یومیة الشرق األوسط، العدد  )49(
 :على الرابط

section=58&article=513086&issuehttp://archive.aawsat.com/details.asp?
no=11081#.Wf3BNo_WyM8  

لطف محمد السرحي، الفروع اإلسالمیة في البنوك التقلیدیة ضوابط التأسیس وعوامل النجاح،  )50(
 .3مرجع سابق، ص

الموافق  03/02/1427المجلس العام للمؤسسات والبنوك اإلسالمیة، المصرفیة اإلسالمیة، ) 51(
 .16، 15، ص21/02/2007لـ

 : ، متاح على الرابط)حسابات المصارف(، الودائع المصرفیة ]1)[3/9( 86: قرار رقم )52(
aifi.org/1992.html-http://www.iifa  

 .279،278سورة البقرة،  )53(
دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالمي،  :فھد الشریف، الفروع اإلسالمیة التابعة للمصارف الربویة) 54(

 .51مرجع سابق، ص



  عزوز مناصرة .د 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    964

                                                                                                                                  
متاح على . وما بعدھا 4سامي إبراھیم السویلم، فقھ التدرج في تطبیق االقتصاد اإلسالمي، ص )55(

                 http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL06878.pdf: الرابط
دراسة في ضوء االقتصاد اإلسالمي، : فھد الشریف، الفروع اإلسالمیة التابعة للمصارف الربویة) 56(

 .52مرجع سابق، ص

 .278،279سورة البقرة،  )57(
 .رواه البخاري ومسلم )58(
   http://raqaba.co.uk: مشعل، النوافذ اإلسالمیة في تونس بین رأیین، موقع رقابةعبد الباري ) 59(

  نفسھالمرجع ) 60(


