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مان العديد اتجاه ظاهرة بدراسإة البحث هذا ماوضوع يختص

الخدماات تقدم لها تابعة فروع لنإشاء الربوية المصارف

ًٍا السإلماية، المصرفية مان كل عمل طبيعة لخاتلف ونإظر

البحث هذا فإن لها التابعة السإلماية والفروع الربوية المصارف

نإشأتها وأسإباب السإلماية الفروع حقيقة على التعرف إلى يهدف

وطبيعة التقليدية الخارى الفروع عن تميزها التي والخصائص

المنشئة الربوية المصارف وبين بينها والعلقاة الفلك تلك عمل

بشؤون المهتمين ماوقاف بيان إلى البحث هذا يهدف كما لها،

ماعها، التعامال وحكم السإلماية الفروع مان  السإلماي القاتصاد

المصرفي النظام على اقاتصادية آثار مان الفروع تلك لنإشاء وماا

خااص. بشكل السإلماي المصرفي والعمل عام بشكل التقليدي

نإتائج مان إليه التوصل أماكن ماا أهم بذكر البحث هذا ويختم

توصيات. مان اسإتخلصه أماكن وماا
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Abstract:

The purpose of this research is to study the fact that

many of the interest-based banks are opening sub-

branches that offer Islamic banking services. Since there 

is a difference in the nature of operation between the 

interest-based, banks and its Islamic-based branches, this 

research focuses on finding the real truth about this 

Islamic branches, and the reasons behind its 

establishment, and the specifications that differ this 

branches from other conventional branches and the 

nature of operation of this branches, as well as the 

relation between the interest-based banks and it Islamic-

based branches.

This research also focuses on showing the position 

of those who are interested in the subject of Islamic 

economy from this Islamic-based braches, and the Islamic 

view of dealing with these branches, and the economical 

impact of the establishment of such branches on the 

conventional banking system in general, and the Islamic-

based banking in specific.

This research concludes by listing the most 

important results found, as well as the recommendations 
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that were extracted.

المقدماة:

مانه ونإستمد ونإستهديه ونإستعينه نإحمده لله الحمد إن

وحده الله إل إله ل إل وأشهد القول، في السداد ونإرجوه العون

رحمة الله أرسإله ورسإوله، عبده ماحمد أن وأشهد له، لشريك

ًا عليه الله صلى المستقيم، الصراط إلى بإذنإه للعالمين. وهادي

 …وبعدأجمعين. وصحبه آله وعلى

ظاهرة بروز العشرين القرن مان الخاير الربع شهد فلقد

تقدم لها تابعة فروع لنإشاء الربوية المصارف مان العديد اتجاه

وتزايد الظاهرة هذه نإمت وقاد ، السإلماية المصرفية الخدماات

في يعد لم بحيث بمكان الهمية مان أصبحت حتى عليها القابال

إل السإلماية الدول ماعظم في الربوية المصارف مان الكثير ماقدر

مايدان إلى بآخار أو بشكل للدخاول حساباتها في النظر تعيد أن

إنإشاء خالل مان ذلك كان سإواء ، السإلماي المصرفي العمل

صناديق أو السإلماية الخدماات تقدم نإوافذ فتح أو إسإلماية فروع

ذلك. غير أو إسإلماية اسإتثمارية

ًا السإلماي المصرفي السوق حجم ونإمو لتساع ونإظر

كبير بشكل السإلماية المصرفية الخدماات على الطلب وتزايد

فقد المجتمعات ماختلف في عريضة شرائح قابل مان وماتناماي

ظاهرة لتصبح ماحلية ظاهرة كونإها مان الظاهرة هذه انإتقلت
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التقليدية المالية والمؤسإسات المصارف أكبر عليها يقدم عالمية

الغرب. في

مان اعترافا تعتبر الظاهرة هذه أن مان الرغم وعلى

السإلماي المصرفي العمل ونإجاح بأهمية الربوية المصارف

للتحول ماشجعة خاطوة تكون قاد كما السإلماية، والمصارف

المصرفي النظام في السإلماية السإتثمار وصيغ بأسإاليب للعمل

له آخار، نإظام كأي ، السإلماي المصرفي النظام أن إل التقليدي

التي وأنإظمته وقاواعده عليها يقوم التي وأسإسه به الخاص كيانإه

ظاهرة لدراسإة مااسإة حاجة فهناك ولذلك غيره، عن بـها يتميز

على للتعرف الربوية المصارف في السإلماية الفروع إنإشاء

الشرعية. الناحية مان ماعها التعامال وإماكانإية الفروع تلك حقيقة

البحث: هدف

التالية: النقاط في البحث مان الهدف يتمثل

للمصارف التابعة السإلماية الفروع حقيقة على التعرف.1

التي والنإشطة وخاصائصها نإشأتها، وأسإباب الربوية

الربوية المصارف وبين بينها العلقاة وطبيعة بـها، تقوم

لها. المنشئة

مان السإلماي القاتصاد بشؤون المهتمين ماوقاف بيان.2

السإلماية. الفروع

الشامالة. الفروع ماع التعامال حكم على الوقاوف.3

البحث: خاطة

سإتـشـتمل البـحـث ـهـذا في الدراسإة فإن سإبق ماا على بناء
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التالية: المباحث على

السإلماية. الفروع حول أسإاسإية الول: مافاهيم المبحث

الربوـيـة المـصـارف بـيـن العلقـاـة : طبيـعـة الـثـانإي المبـحـث

لها التابعة السإلماية والفروع

السإلماية الفروع حول القاتصادية الثالث: الراء المبحث

ـضـوء ـفـي السـإـلماية الـفـروع مـاـع الرابع: التعامال المبحث

السإلماي. القاتصاد

الفــروع لنإشــاء القاتصــادية الخــاماس: الثــار المبحــث

السإلماية.

الول المبحث

السإلماية الفروع حول أسإاسإية مافاهيم

بالفروع الخاصة المفاهيم بعض المبحث هذا يتناول

دعت التي والسإباب ونإشأتها مادلولها على للوقاوف السإلماية

ذلك وغير تزاولها التي النإشطة وطبيعة وخاصائصها نإشأتها إلى

تلك عن واضحة فكرة تكوين على تساعد التي المفاهيم مان

: التالي النحو على وذلك الفروع

ً  السإلمية الفروع -  مفهوم أول

, فبعض السإلماية الفروع مافهوم حول الراء تعددت لقد

ربوية ماصارف إلى تنتمي التي الفروع بأنإها يعرفها القاتصاديين

ًا المصرفية النإشطة جميع وتمارس الشريعة لحكام طبق

تديرها تنظيمية وحدات بأنإها البعض . ويعرفها)1( السإلماية

الخدماات تقديم في ماتخصصة , وتكون التقليدية المصارف
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الفروع ظاهرة على البعض يطلق . كما)2( السإلماية المالية

فيه يقدم الذي النظام , أي المزدوج النظام ماسمى السإلماية

الخدماات جانإب إلى إسإلماية ماصرفية خادماات الربوي المصرف

.)3( التقليدية

ً تدور أنإها السابقة التعاريف مان ويلحظ مادلول حول أصل

أو شركة تنشئها التي المؤسإسة عن تعبر والتي الفرع كلمة

السإلماية الفروع تعريف يمكن . وبالتالي)4( مانها أكبر ماؤسإسة

لتقديم الربوية المصارف تنشئها التي "الفروع بأنإها عام بشكل

" . السإلماية المصرفية الخدماات

ًا  السإلمية الفروع -  نشأة ثاني

الربوية للمصارف تابعة إسإلماية فروع إنإشاء فكرة إن

فكرة بدأت , فعندماا السإلماية المصارف ظهور بداية إلى تعود

الواقاع إلى النظري الجانإب مان تنتقل السإلماية المصارف إنإشاء

الربوية المصارف بعض قاامات السبعينات ماطلع في العملي

العمل ماصداقاية في التشكيك وماحاولة المصارف لهذه بالتصدي

تلك باءت تطبقها, وعندماا التي السإتثمارية والسإاليب فيها

فتح باقاتراح الربوية المصارف بعض تقدمات بالفشل المحاولت

هذا أن . إل)5( السإلماية المصرفية الخدماات تقدم لها تابعة فروع

المصارف أدركت عندماا إل التطبيق حيز إلى يصل لم القاتراح

الطلب وحجم السإلماية المصارف على القابال مادى الربوية

المصرفية الخدماات على المجتمع شرائح لمختلف المتناماي

هذه غمار خاوض الربوية المصارف بعض قاررت السإلماية. عندها

تقديم في تتخصص لها تابعة فروع بإنإشاء فقامات التجربة

السإلماية. المصرفية الخدماات
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التي الربوية المصارف طليعة في ماصر ماصرف كان وقاد

ًا ماصرفية خادماات تقدم فروع إنإشاء إلى إتجهت لحكام وفق

م1980 عام في ماصر ماصرف قاام , حيث السإلماية الشريعة

عليه وأطلق السإلماية المصرفية الخدماات يقدم فرع أول بإنإشاء

.)6(السإلماية"  للمعامالت الحسين "فرع اسإم

التجاه لهذا المصري المركزي المصرف تشجيع أدى وقاد

فروع إنإشاء إلى هناك الربوية المصارف مان العديد قايام إلى

الذي السإلماية, المار المصرفية الخدماات تقديم في تتخصص

الترخايص تم التي السإلماية الفروع عدد ارتفاع عليه ترتب

ًا وثلثين خامس إلى م80/1981 عاماي خالل بإنإشائها تتبع فرع

ًا التجارة ماصرف و ماصر كمصرف الربوية المصارف مان عدد

, كما وغيرها النيل وماصرف الوطني التنمية وماصرف والتنمية

ًا المصارف هذه بعض اتخذت للخدماات وحدات بإنإشاء قارار

في تنشأ التي التقليدية فروعها مان فرع بكل السإلماية

.)7(المستقبل

الهلي للمصرف كان السعودية العربية المملكة وفي

عام في قاام حيث التجربة هذه غمار خاوض في السبق التجاري

ًا يعمل اسإتثماري صندوق أول بإنإشاء م1987 لحكام وفق

, ثم السلع في العالمية المتاجرة صندوق وهو السإلماية الشريعة

في ذلك وكان إسإلماي فرع أول بإنإشاء المصرف قايام ذلك تلى

ًا م1990 عام قاام الفرع هذا على المتزايد للقابال , ونإظر

المصرفية الخدماات لتقديم فروع عدة بإنإشاء الهلي المصرف

قاام السإلماية الفروع إنإشاء في التوسإع . وماع السإلماية

على للشراف ماستقلة إدارة بإنإشاء م1992 عام في المصرف
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ًا وأربعون سإت عددها تجاوز التي الفروع تلك ًا فرع إسإلماي

الفروع إلى بالضافة هذا. )8( المملكة مادن ماختلف على ماوزعة

الدخاول قاررت والتي الخارى الربوية للمصارف التابعة السإلماية

كالمصرف السإلماي المصرفي العمل مايدان إلى بآخار أو بشكل

, وماصرف الهولندي السعودي والمصرف البريطانإي السعودي

ذلـك. وغير الرياض

ًا  السإلمية الفروع نشأة -  أسإباب ثالث

مان العديد دعت التي السإباب حول الراء تعددت لقد

الخدماات تقديم في تتخصص فروع لنإشاء الربوية المصارف

ماصرف مان اخاتلفت وإن السإباب , وهذه السإلماية المصرفية

: )9( يلي فيما أهمها حصر يمكن عام بشكل أنإه لخار, إل

وـجـذب أرباحهـا تعظيم في الربوية المصارف رغبة-1

حصة على للسإتحواذ السإلماية الماوال رؤوس مان المزيد

. المال رأس سإوق مان كبيرة

الخدماات على والمتناماي الكبير الطلب تلبية-2

الفراد مان كبيرة شريحة أن , حيث السإلماية المصرفية

ماع التعامال مان تتحرج السإلماية المجتمعات مان كثير في

. الربوية المصارف

مان المزيد لنإشاء الحاجة تزايد دون الحيلولة-3

. السإلماية المصارف

مان الربوية المصارف عملء على المحافظة-4

. السإلماية المصارف إلى زوح ن ال

إسإم بغياب الرضا وعدم والتقليد المنافسة حب-5
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. الجديد الميدان هذا عن المصرف

الفرع على الرئيسي المصرف سإيطرة سإهولة-6

إلى بالضافة ماستقل, هذا ماصرف على للسيطرة بالنسبة

لتأسإيس بالنسبة فرع لنإشاء القانإونإية الجراءات سإهولة

. جديد ماصرف

ترـكـزت واـلـتي الـسـابقة السـإـباب إـلـى وبالـضـافة-7

أنإه , إل المنافسة وروح المادي الجانإب في أسإاسإي بشكل

بـعـض أن , إذ العقاـئـدي الـجـانإب مـاـن التقلـيـل ـعـدم يـجـب

ي يحركهـا الربويـة المصـارف لماية الفـروع إنإشـاء ف السإ

العـمـل نإـحـو الـتـدريجي التـحـول ـفـي الرغبة أسإاسإية بصفة

. السإلماي المصرفي بالنظام

ـفـإن الغربـيـة الدول في الربوية للمصارف بالنسبة-8

تـلـك ـفـي المـسـلمين أـعـداد ـفـي والـكـبير المستمر التزايد

السـإـلماي المـصـرفي النظام وفق للتعامال ورغبتهم الدول

لـفـروع المـصـارف تـلـك إنإـشـاء وراء الرئيـسـي الـسـبب ـهـو

مـاـن للسـإـتفادة السـإـلماية الـشـريعة أحـكـام وـفـق تتعامـاـل

. هناك المسلمين أماوال

ًا  المصرفية الخدمات تقديم -  أسإاليب رابع

 السإلمية

التجربة هذه لغمار خاوضها في الربوية المصارف اتخذت

إيجاز , ويمكن السإلماية المصرفية خادمااتها لتقديم أسإاليب عدة

:)10( التالي النحو على السإاليب هذه
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: متخصصة إسإلمية -  فروع1

ًا الكثر هو السإلوب وهذا التطبيق ماجال في شيوع

هذا في بالدراسإة مقصود ال , وهو التجربة لهذه العملي

بتقديم الربوي مصرف ال يقوم السإلوب هذا البحث, وفي

التاليتين الطريقتين بإحدى السإلماية مصرفية ال خدماات ال
)11(:

مانذ السإلماية للمعامالت وماستقل جديد فرع إنإشاء – أ

خااضت التي الربوية المصارف مان كثير ركزت , وقاد البداية

في ماصداقاية أكثر تعتبر أنإها إذ الطريقة هذه على التجربة هذه

. الخارى السإاليب مان العملء جذب

فرع إلى القائمة التقليدية الفروع أحد تحويل – ب

إجراء ماع السإلماية مصرفية ال خدماات ال تقديم في يتخصص

العملء إشعار تتطلب الطريقة لذلك, وهذه اللزماة التغيرات

ًا  السإلماي الفرع ماع التعامال بين خييرهم وت التحويل بعملية وفق

. آخار فرع إلى التحول أو جديد ال للسإلوب

: إسإلماية اسإتثمار صناديق –2

بإنإشاء الربوي ماصرف  ال يقوم السإلوب هذا وفي

ًا تسير اسإتثمار صناديق . السإلماية السإتثمار لسإاليب وفق

يسعى  ماالي وعاء عن عبارة هي عام بشكل الصناديق وهذه

مالية ال الوراق في واسإتثمارها الفراد مادخارات جميع ت إلى

حافظ ما إدارة في وكفاءة خابرة ذات ماتخصصة جهة خالل مان

.)12( مالية ال الوراق

ّيف عقد أنإها على الشرعية الناحية مان الصناديق تلك وتك
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بمقتضاه , ويدفع فيه والمساهمين الصندوق إدارة بين شركة

تتعهد التي الصندوق إدارة إلى ماعينة نإقدية مابالغ المساهمون

ماع يتفق بما المالية الوراق وشراء بيع في المبالغ تلك باسإتثمار

الرباح في المساهمون السإلماية, ويشترك الشريعة أحكام

حصص مان يملكه ماا بنسبة كل الصندوق اسإتثمارات عن الناتجة

ًا .)13( الصدار نإشرة لشروط وفق

الخدماات بتقديم الربوي المصرف يقوم السإلوب هذا وفي

تعمل اسإتثمار صناديق طرح طريق عن السإلماية المصرفية

إدارة فيه تمثل , والذي الشرعية المضاربة عقد أسإاس على

المكتتبين مان الماوال بتجميع يقوم الذي المضارف دور الصندوق

ًا واسإتثمارها الصندوق في . السإلماي السإتثمار لمنهج وفق

: إسإلمية - نوافذ3

الربوي المصرف قايام عام بشكل السإلماية بالنوافذ يقصد

الخدماات يقدم لكي الربوي الفرع في حيز أو جزء بتخصيص

الخدماات مان الفرع هذا يقدماه ماا جانإب إلى السإلماية المصرفية

. التقليدية

ًا السإلوب هذا ويهدف بعض احتياجات تلبية إلى أسإاسإ

حتى السإلماي المصرفي بالنظام التعامال في الراغبين العملء

. السإلماية المصارف ماع التعامال إلى ليتحولوا

: إسإلمية تمويل أدوات –4

أدوات بعض بتوفير الربوي المصرف يقوم السإلوب هذا وفي

المرابحة وبيع والمضاربة كالمشاركة السإلماية التمويل صيغ أو

ترغب التي العملء شريحة لجذب ذلك ونإحو والجارة والسإتصناع
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.)14( السإلماية الشريعة أحكام وفق التعامال في

العربية المملكة في الربوية المصارف ماعظم وتقدم

ماستوى اخاتلف ماع المنتجات أو الصيغ هذه على السعودية

التطبيق في الشرعي اللتزام ومادى التقديم وطريقة

الصيغ. أو الدوات لهذه العملي

ًا  : السإلمية الفروع -  خصائص خامس

ببعض الربوية المصارف في السإلماية الفروع تتميز

تلك في التقليدية الفروع باقاي عن تميزها التي الخصائص

:)15( يلي ماا الخصائص هذه أهم , ومان المصارف

النإشطة وجميع السإلماية الفروع عمل طبيعة-1

أحكام ماع ماتفقة تكون أنإت فيها يراعى بها تقوم التي

عملها طبيعة فإن التقليدية الخارى الفروع , أماا الشريعة

. الربوية الفائدة على أسإاسإا تقوم

لمراقاب السإلماية الفروع مان العديد يخضع-2

بالنسبة وارد غير , وهذا شرعية رقاابة هيئة أو شرعي

. التقليدية للفروع

الفروع في السإتثمار وأسإاليب صيغ أهم تتمثل-3

والجارة, والمرابحة والمشاركة المضاربة في السإلماية

واحدة صيغة على التقليدية الفروع في المار يقتصر بينما

الربوية القروض مانح وهي وماسمياتها صورها اخاتلفت وإن

.

تتضمن السإلماية الفروع في السإتثمار حسابات-4

أسإاس على والعميل السإلماي الفرع بين العلقاة تنظيم
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التقليدية الفروع في , أماا الشرعية المضاربة عقد

. ومادين دائن علقاة هي والعميل الفرع بين فالعلقاة

يقوم التمويل إلى السإلماي الفرع حاجة عند-5

, على لدية اسإتثمارية وديعة  بإيداع)16(الرئيسي المصرف

أي ماثل ذلك في ماثله والخسارة للربح خااضعة تكون أن

. آخار ماودع

ًا الفروع بها تقوم التي -  النشطة سإادسإ

السإلمية

التي المصرفية النإشطة ماختلف السإلماية الفروع تمارس

في الرئيسي المصرف يقوم الشريعة, إذ أحكام ماع لتتعارض

خابرة أو اهتمام لديهم الذين العلماء أحد بتعيين الحيان ماعظم

على شرعي كمراقاب يعمل لكي المصرفي العمل ماجال في

السإلماية الفروع بعض تقوم , وقاد السإلماية الفروع أعمال

شرعية مان التثبت ماسؤوليتها على تقع شرعية رقاابة هيئة بتعيين

أحكام ماع يتفق بما وتنفيذها الفروع تلك تمارسإها التي النإشطة

. السإلماية الشريعة

الفروع تمارسإها التي النإشطة تقســــــيم ويمكن

:)17( التالي النحو على السإلماية

: عامة مصرفية - خدمات1

الخالية المصرفية الخدماات جميع الخدماات هذه وتشمل

وتسديد الجارية الحسابات , كفتح عادة الربوية الفائدة مان

الدفع وأوامار الشيكات , وإصدار العاماة المرافق فواتير

وصناديق المستندية والعتمادات والدولية المحلية والحوالت

بأعمال والقيام اللكترونإية المصرفية والخدماات الماانإات
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. ذلك وغير الصرافة

: السإلمية - السإتثمارات2

الفروع بها تقوم التي السإلماية السإتثمارات لتخرج

لدى المعروفة السإتثمار صيغ عن عام بشكل السإلماية

صيغ على الفروع تلك اعتمدت , حيث السإلماية المصارف

السإلماية المصارف في المطبقة السإلماية السإتثمار وأسإاليب

التي الصيغ تلك أهم , ومان المجال هذا في لها كمنطلق

المرابحة السإتثماري نإشاطها في السإلماية الفروع اسإتخدماتها

والمتاجرة والسلم والجار والسإتصناع والمشاركة والمضاربة

أسإهم في والكتتاب السإلماــــــــية السإتثمار صناديق في

.)18( ذلك وغير المساهمة الشركـــات

حيث مان السإلماية المصارف في الحال هو وكما

أنإشطتها مان كثير في المرابحة صيغة على التركيز

اسإتثمارات على يغلب المرابحة أسإلوب السإتثمارية, فإن

.)19( الخارجية التجارة ماجال في وخااصة السإلماية الفروع

: السإلمي الشخصي - التمويل3

التابعة السإلماية كالفروع السإلماية الفروع بعض تقوم

الدوات أو المنتجات بعض بتقديم التجاري الهلي للمصرف

ًا للمستهلكين التمويل لتوفير صممت التي والصيغ للضوابط وفق

على عام بشكل الصيغ أو المنتجات هذه , وتعتمد الشرعية

شراء للعملء يوفر أسإلوب وهو الشخصية المرابحة أسإلوب

المنزلية كالمستلزماات بالتقسيط الشخصية السلع واقاتناع

السلعة بشراء السإلماي الفرع يقوم ذلك, حيث وغير والسيارات

خاالية أسإس وعلى بالتقسيط له يبيعها ثم العميل فيها يرغب التي
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.)20( الربوية الفائدة مان



الربوية للمصارف التابعة السإلماية الفروع                                                                          

20
                                              

الثانإي المبحث

لها التابعة السإلماية والفروع الربوية المصارف بين العلقاة طبيعة

والفروع الربوية المصارف مان كل عمل طبيعة اخاتلف إن

بينهما العلقاة طبيعة على الوقاوف يستدعي لها التابعة السإلماية

: يلي ماا أهمها مان لعل النواحي مان العديد في

 ً الملكية حيث من العلقاة -   طبيعة أول

 القانوني والتكييف

للمصارف تابعة المار حقيقة في السإلماية الفروع تعتبر

شخصية أي الفروع لتلك , فليس الملكية حيث مان الربوية

واحد, لهما فالمالك الرئيسي المصرف عن ماستقلة اعتبارية

الفرع ليتمتع إذ القانإونإي التكييف حيث مان الحال وكذلك

وجهة مان الرئيسي المصرف عن ماستقلة صفة بأي السإلماي

وليس ككل المصرف ماع يتعامال الذي المركزي المصرف نإظر

إطار ضمن السإلماية الفروع تظهر , ولذلك ماستقلة كفروع

ًا كذلك يمتلك والذي الربوي للمصرف التنظيمية الخريطة فروع

أنإشطته مانهما لكل ولكن التقليدية بالطريقة تعمل ربوية أخارى

.)21(بها يقوم التي

ًا رأس تمويل حيث من العلقاة -  طبيعة ثاني

المال

وعدم الربوية للمصارف السإلماية الفروع تبعية إن

بها خااص ماال رأس الفروع لتلك ليس أنإه يوضح عنها اسإتقللها

حتى العمال مازاولة في والبدء النإشاء عملية في تستخدماه

للشخصية السإلماية الفروع افتقاد أن ودائعها, كما تنشط
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على القدرة يسلبها القانإونإية النظر وجهة مان المستقلة العتبارية

لنإشائها اللزم المال رأس لتوفير العام للكتتاب  أسإهمها طرح

ًا , ولذلك الربا يشوبها التي الرئيسي المصرف أماوال عن بعيد

مان جزء المار حقيقة في هو السإلماية الفروع ماال رأس فإن

.)22( بالربا يتعامال الذي الرئيسي المصرف ماال رأس

الفرع ماال رأس بتمويل الرئيسي المصرف ويقوم

:)23( التالية الصور بأحد عادة السإلماي

يحصل حسن قارض صورة في المال رأس مويل ت-1

, ويتم الرئيسي المصرف مان السإلماي الفرع عليه

ليحصل الحالة هذه , وفي ماحددة فترة بعد اسإترجاعه

وإنإما ماباشرة بصفة لقرضه عائد على الرئيسي المصرف

ًا يكون أن , إل الودائع لصحاب العائد بهذا ماتبرع

غير بطريق للقرض عائد على يحصل الرئيسي المصرف

السإلماي الفرع نإصيب إليه يحول عندماا وذلك ماباشر

. بها قاام التي السإتثمارات أرباح (كمضارب) مان

يتم اسإتثمارية وديعة صورة في المال رأس مويل ت-2

حصول ماقابل دفعات على أو واحدة دفعة اسإتردادها

أرباح ضوء في الربح مان نإصيبه على الرئيسي المصرف

المصرف ويعامال الفرع بها يقوم التي السإتثمارات

الودائع أصحاب ماعامالة الحالة هذه في الرئيسي

. السإلماي الفرع عملء مان السإتثمارية

ماعين مابلغ تخصيص طريق عن المال رأس مويل ت-3

ماال رأس ماسمى تحت الرئيسي المصرف أماوال مان

. السإلماي الفرع
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أن إل اخاتلفت وإن السابقة التمويل صور أن ويلحظ

, بالربا يتعامال الذي الرئيسي المصرف أماوال وهو واحد ماصدرها

الفروع ماال رأس تمويل طريقة على التحفظات بعض يثير وهذا

. الله شاء إن بعد فيما الموضوع هذا ماناقاشة وسإيتم السإلماية

ًا الدارة حيث من العلقاة -  طبيعة ثالث

عن الداري بالسإتقلل عام بشكل السإلماي الفرع ليتمتع

الفرع مادير باخاتيار الخاير يقوم حيث الرئيسي المصرف

يتخذها التي القرارات في الرأي إبداء وكذلك وماوظفيه السإلماي

المصرف يتخذها التي الجراءات مان ذلك وغير السإلماي الفرع

ًا الرئيسي للمصرف تابعة وحدة السإلماي الفرع لكون نإظر

.)24( عنه ماستقلة وليس الرئيسي

ًا السإلماي الفرع تبعية أن هنا ويلحظ للمصرف إداري

دور ماحدودية إلى تؤدي قاد عنه التام السإتقلل وعدم الرئيسي

يمارسإها التي للنإشطة القرارات إتخاذ في السإلماي الفرع إدارة

وماجالت السإلماي الفرع ماوارد تميز أن مان الرغم على الفرع

ًا يتطلب الموارد تلك توظيف وضوابط وصيغ السإتقلل مان نإوع

قاد ذلك , ولتحقيق الرئيسي المصرف عن والمالي الداري

به تؤمان السإلماي للعمل ماستقلة إدارة إنإشاء المار يستدعي

الفروع تمارسإها التي النإشطة كافة وماتابعة تطويره على وتعمل

. الفروع بتلك الخاصة القرارات كافة اتخاذ إليها ويسند السإلماية

ًا   الميزانية حيث من العلقاة -  طبيعة رابع

والحيوية الهاماة المعايير مان أن المختصين مان كثير يعتبر
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المصرف يقوم أن هو السإلماية الفروع في العمل لمصداقاية

باقاي عن الفروع تلك ومايزانإية لماوال التام بالفصل الرئيسي

.)25( التقليدية الخارى الفروع

المحك يعتبر إذ المعيار هذا أهمية مان الرغم وعلى

بين الفصل هذا أن إل السإلماية الفروع تجربة لنجاح الرئيسي

وباقاي الرئيسي المصرف عن السإلماية الفروع وأماوال مايزانإية

ًا يتم التقليدية الخارى الفروع ًا فقط داخالي الفروع لن , فنظر

الرئيسي المصرف عن القانإونإي السإتقلل لها ليس السإلماية

العموماية الميزانإية عن مانفصلة لتظهر  لها الفعلية النتائج فإن

قاوائم السإلماية الفروع مايزانإية تعتبر , ولذا الرئيسي للمصرف

لتلك الفعلية النتائج قاياس تحديد مانها الهدف رسإمية غير ماالية

.)26( العموماية الميزانإية في دماجها يعاد الفروع, وبالتالي

ًا تطبيقه يصعب السابق المعيار فإن أخارى نإاحية ومان نإظر

ًا لن المصرف إلى تحول سإوف السإلماي الفرع أماوال مان جزء

سإوف الفرع, وبالتالي لدى عالية سإيولة وجود حالة في الرئيسي

يتعامال الذي الرئيــــسي المصرف بأماوال أماواله تختلـــــــط

.)27( بالربا
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الثالث المبحث

السإلماية الفروع حول القاتصادية الراء

تقديم في تتخصص لفروع الربوية المصارف إنإشاء إن

المهتمين بين واسإع بجدل يحظى السإلماية المصرفية الخدماات

علماء مان العديد آراء , وبتتبع السإلماي القاتصاد بشؤون

هناك أن يتضح المجال بهذا المهتمين والقاتصاديين الشريعة

التالي النحو على تقسيمها يمكن النظر ووجهات الراء في تباين

:

 ً :)28( السإلمية للفروع -  المؤيدون أول

الربوية المصارف إنإشاء أن إلى الرأي هذا أصحاب يذهب

ًا يعتبر إسإلماية لفروع ًا اعتراف المصرفي النظام بنجاح مانها عملي

تلك , وأن العملي الواقاع في السإلماية والمصارف السإلماي

ًا تعتبر الفروع ًا ماكسب ًا السإلماية للمصارف دعائي بجدوى واعتراف

ًا تعمل ماصرفية وحدات قايام ًا السإلماي للمنهج وفق عن وبعيد

الفائدة وهو الربوية المصارف عليه تقوم الذي التقليدي السإاس

هو الفروع تلك إنإشاء أن التجاه هذا أصحاب يعتبر , كما الربوية

السإلم عن الغرب يروجها التي الدعاءات على عملي رد بمثابة

. القاتصادي ومانهجه

الفروع ماع التعامال يمكن أنإه التجاه هذا أصحاب ويرى

الفروع تلك التزام بشرط الربوية للمصارف التابعة السإلماية

على , ويستدلوا ماعامالتها كافة في السإلماية الشريعة بأحكام

:)29( يلي بما ذلك

الربا ماحاربة وسإائل مان تعتبر السإلماية الفروع أن-1
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مان هو السإلماية المجتمعات عن الربا بلوى رفع , وأن

بكل تحقيقها الى ُيسعى أن يجب التي المقاصد أهم

. مامكنة وسإيلة

ًا الممكن البديل هي السإلماية الفروع أن-2 في حالي

لنإشاء تصاريح على الحصول لصعوبة الدول بعض

. الحاضر الوقات في السإلماية المصارف

الربوية المصارف يغري قاد الفروع هذه نإجاح أن-3

. السإلماية المصارف إلى الكامال للتحول

في للتدرج خاطوة تعتبر السإلماية الفروع أن-4

الوقات يحين أن إلى السإلماي المصرفي النظام تطبيق

إسإلماي ماصرف إلى بالكامال المصرف لتحول المناسإب

بعض لتطبيق التدرج في السإلم مانهج ماع يتماشى , وهذا

الصيام فرض وفي الخمر تحريم في كالتدرج الحكام

. ذلك ونإحو

اكتساب في تساهم سإوف السإلماية الفروع أن-5

لدى المتراكمة والخبرات المتقدماة التقنية أسإاليب

ويطور يدعم بما السنين مائات مانذ الربوية المصارف

. فعاليته مان ويزيد السإلماي المصرفي العمل

ًا  )30( السإلمية للفروع -  المعارضون ثاني

إنإما السإلماية الفروع أن إلى الرأي هذا أصحاب ويذهب

وأداة أماوالهم زاف ن واسإت المسلمين لخداع جديدة وسإيلة هي

ذلك يرتبط أن دون المطلوب السائد ماع والسير الموجة لركوب

تكون أن لتعدوا الفروع تلك أن , كما السإلماي بالمنهج بقناعة

الفوز فرصة تفوتها أل الربوية المصارف بها أرادت شكلية واجهة
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القابال يتزايد التي السإلماي المصرفي العمل سإوق مان بحصة

. إسإلماية وشعارات ماسميات تحت , وذلك كبير بشكل عليها

التعامال جواز عدم إلى الرأي بهذا القائلين ماعظم ويميل

على , ويستدلوا الربوية للمصارف التابعة السإلماية الفروع ماع

:)31( يلي بما ذلك

َها َاي :  تعالى قاوله-1 ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آمَا ّت ّلَه ا َذُرواو ال مَاا َ

ِقَي َبا مِاَن َب ُتم ِإن الّر ِنيَنْمّاؤ ُكن ِإنف  مِا ُلوا ّلْم َ َع ْف ُنإوا َت َذ ْأ مّاَن ِبَحْرٍب َف

ِه ّل ِهو ال ِل ِإنو ََرسُإو ُتْم َ ْب ُكْم ُت َل ُءوُس َف ُكْم ُر ِل َوا َ َأمْا ِلُموَن ل ْظ َو َت َل

َلُموَنت ْظ ُ  )32(تترك لم الكريمة الية أن السإتدلل . ووجه

ً بالربا يتعامال الذي للمسلم وترك التوبة , فإماا التوبة إل آخار حل

وتعالى تبارك الله ماع حرب في الدخاول وإماا بالربا التعامال

ذلك. مان الله أعاذنإا

ُنوَن :  تعالى قاوله-2 ْؤمِا ُت َف ْعِض َأ َب َتاِب ِب ِك ُفُروَنو ال ْك َت َ

ْعٍض َب ُء َفَما ِب َعُل مَان َجَزا ْف ِلَك َي ُكْم َذ ّ مِان ٌي ِإل ِة ِفي خِاْز َيا َيا الَح ْنإ ّد ال

ْوَمو َي ِة َ َيامَا ِق ّدوَن ال َلى ُيَر َذاِب َِّأَشد ِإ َع ّلُه َمَااو ال ِفٍل ال َغا ُلوَن َعّما ِب ْعَم َت

 )33(أن المسلم على أن الكريمة الية مان السإتدلل . ووجه

المسلم مان يقبل ليتجزأ, فل كل , فهو بكاماله جملة الدين يأخاذ

على ينطبق , وهذا فيه السإتمرار بالربا التعامال بحرماة المعترف

جانإب في الله حكم تطبق أن مانها يقبل , فل الربوية المصارف

الفروع (وهو آخار جانإب في السإلماية) وتتركه الفروع (وهو

التقليدية) .

للمصرف تابع المار حقيقة في هو السإلماي الفرع أن-3

ذلك على .وبناء)34(تابع" "التابع تقول الفقهية , والقاعدة الربوي
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.)35(الصل على يحكم بما الفرع على يحكم فإنإه

اخاتلط إلى يؤدي قاد السإلماية الفروع ماع التعامال أن-4

الفروع أماوال بين الفصل أن بالحرام, إذ الحلل الماوال

الحيان ماعظم في يتعذر الرئيسي المصرف وأماوال السإلماية

فائض أن , كما الجارية الحسابات أماوال اسإتخداماات في وخااصة

الذي الرئيسي المصرف إلى يحول السإلماي الفرع لدى السيولة

الفرع احتياج لحين اسإتثماراته في ويستعمله بأماواله يخلطه

الربا. على له إعانإة ذلك , وفي إليه السإلماي

بها تسعى أداة إل هي ماا السإلماية الفروع أن-5

إيمانإي, بدافع وليس السوق فرص لكسب الربوية المصارف

الربوية التعامالت في المصارف تلك اسإتمرار ذلك على والدليل

نإجـاحها. السإلماية الفروع أثبتت أن بعد

تقدم التي الربوية المصارف في النظام ازدواجية إن-6

ًا لنإعكس إسإلماية ماصرفية خادماات اعتبارا ول التصور في وضوح

. الربا قاضية مان الشرعي للموقاف

ًا  السإلمية الفروع مع بالتعامل -  القائلون ثالث

)36( للضرورة

الفروع ماع التعامال أن إلى الرأي هذا أصحاب ويذهب

وإعانإة دعم إلى يؤدي قاد الربوية للمصارف التابعة السإلماية

ًا للباطل وإعانإة دعم ذلك وفي الربوية المصارف , له واسإتمرار

تلك ماع التعامال فإن الشرعي البديل وجود عدم حالة في أنإه إل

ماصارف وجود عدم حالة في , أي للضرورة يكون الفروع

للخدماات المسلم احتاج , فإذا آخار شرعي بديل أي أو إسإلماية

أو السرقاة أو الضياع مان عليها للحفاظ الماوال كإيداع المصرفية
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ًا يجد ولم الخدماات مان ذلك غير ًا ماصرف , ماعه يتعامال إسإلماي

التعامال له يمكن الحالة هذه , وفي المضطر حكم في يكون فإنإه

:)37( يلي بما الرأي هذا أصحاب , واسإتدل السإلماية الفروع ماع

َفَمِن:  تعالى قاوله-1 ُطّر   ْيَر اْض ٍدع َلو َباٍغ َغ َ َا ْثَم َفل ِإ
ِه ْي َل لبعض احتاج إذا المسلم أن الدللة . ووجه) )38َع

ًا يجد ولم المصرفية الخدماات ًا ماصرف يتعامال إسإلماي

. المضطر حكم عليه ينطبق فإنإه ماعه

وجود عدم حالة , في إسإلماي فرع ماع التعامال إن-2

ماصرف ماع التعامال مان , أفضل السإلماي المصرف

بحت. ربوي

في إل السإلماية الفروع ماع التعامال عدم يؤدي قاد-3

للتحول الربوية المصارف حث إلى الضرورة حالة

. إسإلماية ماصارف إلى والكامال السريع
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الرابع المبحث

السإلماي القاتصاد ضوء في السإلماية الفروع ماع التعامال

المصارف إنإشاء ظاهرة به تحظى الذي الواسإع الجدل إن

يستدعي السابق المبحث في تبين كما إسإلماية لفروع الربوية

السإلماية الفروع ماع التعامال ماشروعية على الوقاوف قابل

ً التعرف سإيساعد إذ الفروع بتلك المحيطة الظروف على أول

ً أكثر نإظرة تكوين على ذلك العملي الواقاع إلى وأقارب شمول

, وبالتالي السإلماية الفروع ظاهرة خالله مان تطبق الذي

: التاليين المطلبين على المبحث هذا سإيشتمل

 الول المطلب 

 السإلماية بالفروع المحيطة الظروف

بطبيعة المتعلقة الماور عام بشكل الظروف بهذه يقصد

والنإظمة الربوية بالمصارف وارتباطها السإلماية الفروع

مان ذلك وغير الفروع تلك بها توجد التي البيئة في بها المعمول

بخصوص دقاة أكثر حكم إلى التوصل على تساعد قاد التي الماور

في الماور تلك إيجاز , ويمكن السإلماية الفروع ماع التعامال

: التالية النقاط

ً السإلمية الفروع على الواردة - التحفظات أول

:

السإلماية الفروع يشوب ماا في التحفظات هذه وتتمثل

: يلي ماا التحفظات هذه أهم , ومان للنـقد تعرضها قاد أماور مان

: السإلمية الفروع مال رأس تمويل - طريقة1
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هو السإلماية الفروع حول تثار التي التحفظات أولى مان

في تتمثل والتي الفروع لتلك النإطلق أو البداية بنقطة يختص ماا

ماال رأس فإن السابق في تبين , فكما المال رأس مويل ت طريقة

الرئيسي المصرف تقديم طريق عن تمويله يتم السإلماية الفروع

اسإتثمارية وديعة طريق عن السإلماي, أو للفرع حسن لقرض

في , ويحصل السإلماي الفرع لدى الرئيسي المصرف يودعها

تخصيص طريق عن , أو المتحققة الرباح مان نإصيبه على ماقابلها

الفرع ماال رأس مويل ت ل الرئيسي المصرف ماال رأس مان جزء

اخاتلفت وإن المذكورة التمويل طرق أن هنا , ويلحظ السإلماي

يتعامال الذي الرئيسي المصرف أماوال وهو واحد ماصدرها أن إل

ًا بالربا تأثير مادى حول التساؤل يثير قاد المار , وهذا وإعطاء أخاذ

المار هذا توضيح , ويمكن السإلماية الفروع ماع التعامال على ذلك

: التالي النحو على

فمن الحسن القرض طريق عن للتمويل بالنسبة – أ

غير ومان المعاصي أهل مان القاتراض يجوز أنإه المعلوم

ًا القرض كان طالما المسلمين ًا, فقد وليجر حسن روت نإفع

بثلثين يهودي عند مارهونإة ودرعه توفي  الله رسإول أن عائشة

ًا مان أماوالهم ماعظم اليهود أن المعلوم , ومان)39( شعير مان صاع

قارض على الحصول السإلماي للفرع يمكن فإنإه , وبالتالي الربا

الربوية الفوائد مان يخلو أن بشرط الرئيسي المصرف مان حسن

النظر بإماعان أنإه الرئيسي,  إل المصرف عليها يحصل مانفعة أو

أرباح مان السإلماي الفرع نإصيب أن نإجد الصورة هذه في

مصرف ال إلى تحويله سإيتم بها قاام التي السإتثمارية النإشطة

في سإيؤدي السإلماي الفرع ماع التعامال فإن , وبالتالي الرئيسي



القرى أم /جاماعة السإلماي للقاتصاد الثالث العالمي المؤتمر   31

الذي الرئيسي المصرف دعم إلى ماباشر غير وبشكل المار نإهاية

. ذلك على ويصر بالربا يتعامال

في أو السإتثمارية الوديعة طريق عن للتمويل ب- بالنسبة

لتموـيـل يخـصـص الرئيـسـي المـصـرف مـاـال رأس مان جزء صورة

ماقاـبـل العاـئـد مان حصته على ويحصل السإلماي الفرع ماال رأس

ًا يعتبر الحالة هذه في الرئيسي المصرف ذلك, فإن ـرع شريك للـف

, وبالتـالي السإـتثمار بغـرض المودعين ماعامالة ويعامال السإلماي

تناوله ماا خالل مان يستفاد أن يمكن الصورة هذه على الحكم فإن

إـلـى الكاسإانإي ذهب , فقد الكتاب أهل ماشاركة حكم في الفقهاء

بـيـن المـضـاربة فتصح المال رب أو المضارب إسإلم ليشترط أنإه

لم بين تصح ,كما الذماة أهل ذماي المس تأمان وال ا)40( والمس , كم

أنـإـه , إل واـلـذماي المـسـلم بـيـن ـجـائزة العنان شركة أن على نإص

ًا يباـشـر لنـإـه الذماي يشارك أن للمسلم يكره ـفـي تـجـوز ل عـقـود

ي عن نإجيم ابن , وذكر)41(السإلم ف أب وله يوسإ وز قا ركة "تج ش

ـى ليهتدي الذماي لن تكره إنإها والذماي, إل المسلم بين العنان إـل

.)42(العقود"  مان الجائز

ًا الكتاب أهم ماشاركة الشافعي الماام كره وقاد لما ماطلق

اليهودي) المسلم يشارك أن (أكره قاال أنإه عباس ابن عن رواه

قاال أنإه عباس ابن عن حمزة أبي عن الثرم رواه ولما

ًا (لتشاركن ًا يهودي ًا ولنإصرانإي والربا يربون , لنإهم ولماجوسإي

.)43(ليحل) 

النصرانإي شركة (لتصح نإصه ماا الكبرى المدونإة في وجاء

النصرانإي ليغيب يكون أن ماالك, إل قاول في واليهودي والمسلم

يحضرة إل ولتقاضي ولقابض شراء في شيء على واليهودي
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.)44()  فل وإل وصفت الذي هذا يفعل كان فإذا ماعه المسلم

والنصرانإي اليهودي المسلم "يشارك قاداماة ابن وقاال

هو ويكون المسلم دون بالمال والنصرانإي اليهودي ليخلو ولكن

.)45(بالربا"  والنصرانإي) يعمل اليهودي (أي , لنإه يليه الذي

الفقهاء أن يتبين السابقة النصوص في النظر وبإماعان

لنإه والنصرانإي لليهودي المسلم ماشاركة كراهة على يجمعون

المشروعة, غير المعامالت مان ذلك وغير بالربا تعامالهم ليؤمان

. المسلم بيد التصرف كان إذا المشاركة هذه يجيزون أنإهم كما

الفقهاء أجاز إذا أنإه القول يمكن سإبق ماا على وبالقياس

تجوز العاصي المسلم فمشاركة المسلم لغير المسلم ماشاركة

بل التصرف ليلي الرئيسي المصرف كان , فإذا أولى باب مان

وفق التصرفات بجميع الفرع هذا , وقاام السإلماي الفرع يليه

الصورة بهذه الشركة فتجوز يزول المحذور فإن الشريعة أحكام

كما المار نإهاية في سإيؤدي السإلماي الفرع ماع التعامال أن , إل

. الربوي الرئيسي المصرف ماوقاف دعم إلى السابق في تبين

: التام السإتقلل وعدم - التبعية2

أن السإلماية الفروع حول تثار التي التحفظات ضمن مان

وليست الربوية للمصارف تابعة السابق في تبين كما الفروع هذه

ذلك على وتصر بل بالربا تتعامال المصارف عنها. وهذه ماستقلة

ًا الفروع هذه ماع التعامال في يكون , وقاد به وتجاهر لتلك عونإ

ًا ذلك والبقاء, وفي السإتمرار على الربوية المصارف على عونإ

الفروع تلك تشجيع يؤدي قاد أخارى نإاحية , ومان الباطل إسإتمرار

المصارف مان المزيد إنإشاء إلى الحاجة انإتفاء إلى ماعها بالتعامال
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تبذلها التي الجهود أماام الفرصة تضييق , وبالتالي السإلماية

الذي الهام بالدور المختصة الجهات لقاناع السإلماية المصارف

ًا وتنميته المجتمع خادماة في به تقوم ًا اقاتصادي , وبأهمية واجتماعي

الذي وبالعدد بحرية السإلماية المصارف بإنإشاء السماح

السإلماية والمصرفية المالية الخدماات سإوق ماتطلبات يستوعب

. باسإتمرار حجمها يزيد التي

: بالحرام الحلل الموال - اختلطا 3

والتي السإلماية الفروع تشوب التي الماور ضمن مان

ًا تقلق الفروع أماوال اخاتلط مان يحدث قاد ماا العملء مان كثير

. التقليدية الخارى والفروع الرئيسي المصرف بأماوال السإلماية

ًا إذ , السإلماية الفروع لدى السيولة فائض تحويل يتم ماا غالب

الرئيسي المصرف , إلى عليها الكبير للقابال نإتيجة يتكون والذي

الفروع احتياج لحين الربوية تعامالته في باسإتخداماه يقوم الذي

مان جوائز على ذلك ماقابل الفروع تلك . وتحصل إليه السإلماية

ماجانإية ماصرفية خادماات بتقديم الخاير قايام أو الرئيسي المصرف

أو والتصدير السإتيراد وعمليات المستندية العتمادات كتنفيذ لها

.)46(عمولة بدون أخارى خادماات

الفرع مان السيولة فائض تحويل عملية في النظر وبإماعان

تتضمن العملية هذه أن يلحظ الرئيسي المصرف إلى السإلماي

إعانإة مان العملية هذه عليه تنطوي بما مانها الول , يختص جانإبين

ودائع سإتصبح , إذ الرئيسي المصرف في السيولة لعنصر ودعم

التي النقدية للسيولة الهاماة المصادر مان السإلماية الفروع عملء

ذلك وفي الربوية القروض لمنح الرئيسي المصرف عليها يعتمد

هذه إليه تؤدي بما فيختص الخار الجانإب المنكر, أماا على إعانإة
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الرباح سإتختلط بالحرام, إذ الحلل الماول اخاتلط مان العملية

يقوم التي اسإتثماراته مان السإلماي الفرع عليها سإيحصل التي

جوائز صورة في السإلماي الفرع عليها يحصل التي بالفوائد بها

أصحاب يقع قاد , وبالتالي السابق في تبين كما ماجانإية خادماات أو

مان يحدث قاد ماا بسبب وقالق حرج في السإتثمارية الحسابات

. الربوية بالفوائد عليهم سإتوزع التي الرباح اخاتلط

الحلل المال اخاتلط ماسألة في الفقهاء آراء وبتتبع

المال في التصرف يجوز أنإه يرى مانهم العديد أن نإجد بالحرام

شيخ ذكر , فقد الحرام ماقدار أخارج إذا الحرام به اخاتلط الذي

ًا "أن الله رحمه تيمية ابن السإلم أن يتوهم الناس مان كثير

الجميع, حرم الحلل بالدراهم اخاتلطت إذا المحرماة الدراهم

, وأماا قاليلة كانإت إذا فيما العلمـاء بعض تـورع , وإنإما خاطأ وهذا

ًا فيه أعلم فما الكثرة ماع إلى السإلم شيخ ذهب . كما)47("  نإزاعـ

الحرام, والباقاي قادر أخارج والحرام الحلل بماله اخاتلط "مان  أن

.)48("  له حلل

المباح اخاتلط ماسألة في الله رحمه القيم ابن وذكر

, البتة ولتحريمه الحلل اجتناب يوجب ل "هذا قاوله بالمحظور

الحرام ماقدار أخارج مانه أكثر , أو حرام درهم مااله خاالط إذا بل

أم الحرام عين المخرج أكان كراهة, سإواء بل الباقاي له وحل

, وإنإما وجوهره الدرهم بذات يتعلق لم التحريم , لن نإظيره

يبق لم وجه كل مان نإظيره أخارج , فإذا فيه الكسب بجهة تعلق

.)49("  ماعنى عداه ماا لتحريم

غلب " وإن المسألة هذه في عبدالسلم بن العز وقاال

حلل, جازت درهم بألف حرام درهم اخاتلط , بأن الحلل
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أجنبية امارأة بألف الرضاع مان أخاته اخاتلطت لو كما المعامالة

")50(. 

ماقدار إخاراج يجب فإنإه نإصوص مان تقدم ماا على وبناء

أن , وبما السإلماي الفرع بأرباح اخاتلطت التي الربوية الفوائد

تلك ماقدار ليعرفون السإتثمارية الحسابات أصحاب العملء

الفرع عاتق على يقع المار هذا فإن بالرباح اخاتلطت التي الفوائد

حصل التي الربوية الفوائد بفصل يقوم أن عليه يجب إذ السإلماي

أماواله باقاي عن ماجانإية خادماات أو جوائز صورة في عليها

. الخير وجوه في مانها والتخلص

الخروج السإلماي للفرع يمكن فإنإه أخارى نإاحية ومان

الدوات بعض اسإتخدام طريق عن وذلك الشكال هذا مان

ماع يتفق بما لديه السيولة فائض لماتصاص المقترحة

:)51( يلي ماا الدوات تلك السإلماية, ومان الشريعة أحكام

الخارى السإلماية الفروع إلى السيولة فائض تحويل – أ

سإيكون الداة هذه اسإتخدام أن , إل المشكلة هذه تواجه ل التي

ًا ًا  ماحدود سإتواجه الخارى السإلماية الفروع ماعظم لن نإظر

. السيولة فائض حيث مان المشكلة نإفس

طويلة السإتثمارية المشاريع مويل ت في التوسإع – ب

بشكل السيولة فائض مان سإيقلل ذلك أن , إذ الجل وماتوسإطة

ًا كبير , ومان ضخمة تمويلت مان المشاريع تلك تستدعيه لما نإظر

ماجالت أن , إذ تزيد سإوف الفروع تلك أرباح فإن أخارى نإاحية

في السإتثمار بمجال عادة ترتبط ربحية الكثر السإتثمار

. الجل طويلة وخااصة الجل وماتوسإطة طويلة المشاريع

سإلة لتكوين البعض بعضها ماع السإلماية الفروع - تعاون  ج
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اسإتثمار شركات كإنإشاء الجل وطويلة ماتوسإطة اسإتثمارات

. ذلك نإحو أو كبيرة

. القائمة السإلماية المصارف في اسإتثمار حسابات د- فتح

في والتدرج العمل مصداقاية في الثقة - عدم4

: التطبيق

ماا السإلماية الفروع على ترد التي التحفظات ضمن مان

خالل مان يقدم الذي المصرفي العمل سإير ماصداقاية حول يثار

عمل طبيعة أن السإلماية, إذ الشريعة أحكام وفق الفروع تلك

ًا تقوم التي الرئيسي المصرف تفقد الربوية الفوائد على أسإاسإ

ًا في الشريعة أحكام تطبيق ماصداقاية في ثقتهم العملء مان كثير

كان إذا خااصة السإلماية الفروع خالل مان سإتتم التي التعامالت

(الربوي) والتقليدي السإلماي العمل إدارة على يقوماون الذين

هيئة توجد لم إذا الثقة تلك فقدان مان . ويزيد الفريق نإفس هم

جميع سإير مان والتثبت بالتدقايق تقوم دائمة شرعية رقاابة

الشريعة أحكام وفق السإلماية الفروع في تتم التي المعامالت

. السإلماية

مان السإلماية للفروع المؤيدون به يحتج ماا بخصوص أماا

النظام تطبيق في للتدرج خاطوة إل هي ماا الفروع هذه أن

للتحول المناسإب الوقات يحين أن إلى السإلماي المصرفي

هذا ماصداقاية في الثقة عدم , فإن إسإلماي ماصرف إلى الكامال

تجاوزت أن بعد الربوية المصارف بعض أن إلى يرجع التوجه

للعمل الكامال التحول نإحو للتدرج ماشروعها في البداية مارحلة

التي والبراماج الخطط تعد أصبحت السإلماية الشريعة بأحكام
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ًا التقليدية للفروع تسمح المصرفية الخدماات بتقديم أيض

ذلك يؤدي قاد . وبالتالي)52( ذلك في الراغبين للعملء السإلماية

التقليدية الفروع باقاي تحويل إلى المستقبل في الحاجة عدم إلى

الكامال التحول في والمماطلة التسويف أو إسإلماية فروع إلى

. المار بداية في العملء يتوقاع كان كما إسإلماي ماصرف إلى

التدرج بمبدأ الخاذ أن يرى مان هناك فإن أخارى نإاحيـة ومان

َأَحّل و:  تعالى قاوله ماع يتعارض قاد المسألة هذه في ّلُه َ َع ال ْي َب ال

َبا ََحّرَمو ُه َفَمن الّر َء َظٌة َجا ْوِع ِه مّان مَا ّب َهــــــى ّر َت مَاا َفلـــــــُه َفانإ

َلــــَف ُهو سَإ َأمْاُر َلى َ ِه ِإ ّل َد َمَاْنو ال ِئـــــــَك َعا َل ْو ُأ ِر َأْصَحاُب َف ّنا ُهْم ال

َها ُدوَن ِفي ِل َها َاي :  تعالى . وقاوله) )53خَاا ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آمَا ّت ّلَه ا ال

َذُرواو ِقَي مَاا َ َبا مِاَن َب ُتم ِإن الّر ِنيَنْمّاؤ ُكن ِإنف  مِا ُلوا ّلْم َ َع ْف ُنإوا َت َذ ْأ َف

ِه مّاَن ِبَحْرٍب ّل ِهو ال ِل ِإنو ََرسُإو ُتْم َ ْب ُكْم ُت َل ُءوُس َف ُكْم ُر ِل َوا َ َأمْا ل

ِلُموَن ْظ َو َت َلُموَنت َل ْظ ُ  )54(المولى أمار السابقة اليات . ففي

. وشروط مانه بالتوبة عنه والنإتهاء الربا بترك وتعالى تبارك

المعصية ترك أهمها السإلماي, ومان الفقه في ماعروفة التوبة

ًا عنها والقالع بحرماة العالم المسلم مان يقبل ل , وبالتالي فور

التي الربوية المصارف على ينطبق فيه, وهذا السإتمرار الربا

هذه أصحاب مان يقبل , فل المسلمون يديرها أو يمتلكها

ماصرفي عمل تقديم المسلمين مان عليها والقائمين المصارف

على يصيروا الوقات نإفس وفي الفروع بعض في إسإلماي

كٌل وهو اكتمل قاد , فالدين الخارى الفروع في بالربا التعامال

.)55( ليتجزأ

مان ماحلها لها كان وإن السابقة النظر وجهة أن هنا ويلحظ

العديد في الربوية المصارف بعض أن , إل والسإتدلل العتبار
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بمبدأ للخاذ الضرورة حالة في تعتبر السإلماية المجتمعات مان

سإتكون مااذا الباب هذا أمااماها أقافل , فإذا التطبيق في التدرج

المصارف حرماان هي ذلك على المترتبة النتيجة إن ؟ النتيجة

العمل إلى التحول فرصة مان توجهها في الصادقاة الربوية

أخارى نإاحية ماسلم, ومان كل أمال هو , وهذا السإلماي المصرفي

ًا ذلك على سإيترتب التي السإلماية المجتمعات بعض حرماان أيض

ًا المتاح البديل هذا مان إسإلماية ماصارف إنإشاء فيها يصعب , حالي

للتحول التدرج بمبدأ للخاذ قاصوى ضرورة هناك كانإت إذا وبالتالي

أن بذلك, بشرط بأس فل السإلماي المصرفي العمل إلى الكامال

بها يلتزم وواضحة صريحة خاطة حسب المبدأ بهذا الخاذ يكون

كما السإلماية الشريعة علماء مان المختصين ويقرها المصرف

. الله شاء إن بعد فيما ذلك سإيتبين

ًا الشديد الوعيد مان جاء وماا الربا مان السإلم - ماوقاف ثانإي

به: للمتعامالين

أنإه يلحظ المصرفية التعامالت في الربا لقضية المتتبع إن

وخاطورته الربا بحرماة السإلماية المجتمعات وعي إزداد عندماا

له, المصاحب والمحق والشر والثم والمجتمعات الفراد على

المصارف بإنإشاء المجتمعات تلك لدى عاماة رغبة وتأصلت

عن وذلك التعامالت تلك حرماة في التشكيك , بدأ السإلماية

هي ليست المعروفة المصرفية الفائدة بأن الناس إقاناع طريق

وهيئات العلماء سإائر ذلك على للرد تداعى , وقاد المحرم الربا

الفروع ظاهرة , وبانإتشار المسلمين بثقة تتمتع التي الفتوى

يتساءلون الفراد مان كثير بدأ الربوية للمصارف التابعة السإلماية

ًا الفروع تلك ماع التعامال حكم عن النظام ازدواجية لن نإظر
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ًا لنإعكس ولذلك الربا قاضية مان المصارف تلك ماوقاف في وضوح

الفروع ماع التعامال حكم على التعرف قابل المهم مان كان

الواردة والنصوص الربا مان السإلم ماوقاف على التأكيد السإلماية

حول ماتكامالة نإظرة لتكوين ضروري التمهيد هذا أن , إذ ذلك في

وبالدلة بالضرورة الدين مان المعلوم . فمن المسألة هذه

مان بالربا التعامال يعتبر السإلم أن والسنة الكتاب مان الشرعية

ًا وتعالى تبارك المولى يتوعد لم , بل الكبائر أعظم أهل مان أحد

. بالربا التعامال على أصر مان بحرب توعد ماا ماثل بالحرب الكبائر

بالربا القيام على يساعد مان كل على ينسحب الوعيد هذا أن كما

: يلي ماا الشأن هذا في الواردة النصوص , ومان

ِذيَنا  :  تعالى قاوله-1 ُلوَن ّل ُك ْأ َبا َي َ الّر ُقومُاوَن ل ّ َي َكَما ِإل

ُقوُم ِذي َي ّل ُطُه ا ّب َتَخ َطاُن َي ْي ِلَك الَمّس مِاَن الّش ُهْم َذ ّنإ أ
َ ُلوا ِب ّنإَما َقاا ِإ

ُع ْي َب ْثُل ال َبا مِا َأَحّلو الّر ّلُه َ َع ال ْي َب َبا ََحّرَمو ال ُه َفَمن الّر َء َظٌة َجا ْوِع مَا

ِه مّان ّب َهى ّر َت َلُه َفانإ َلَف مَاا َف ُهو سَإ َأمْاُر َلى َ ِه ِإ ّل َد َمَاْنو ال َلئـَك َعا ْو ُأ َف

ِر َاُبـَأْصح ّنا َها ُهْم ال ُدوَن ِفي ِل ُقي  خَاا ّلُه َْمَح َبا ال ِبيو الّر ُيْر َ

َقااِت َد ّلُهو الّص َ َال ٍر ُكّل ُيِحّب ل ّفا ٍم ُك ِثي .) )56َأ

َها َاي  :  تعالى وقاوله-2 ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آمَا ّت ّلَه ا َذُرواو ال َ

ِقَي مَاا َبا مِاَن َب ُتم ِإن الّر ِنيَنْمّاؤ ُكن ِإنف  مِا ُلوا ّلْم َ َع ْف ُنإوا َت َذ ْأ ِبَحْرٍب َف
ِه مّاَن ّل ِهو ال ِل ِإنو ََرسُإو ُتْم َ ْب ُكْم ُت َل ُءوُس َف ُكْم ُر ِل َوا َ َأمْا ِلُموَن ل ْظ َو َت َل

َلُموَنت ْظ ُ  )57(.

: . قاالوا الموبقات السبع : " اجتنبوا  النبي وقاال-3

ّنفس وقاتل بالله, والّسحر : الّشرك , قاال هن وماا الله يارسإول ال

ّلتي ّلي اليتيم ماال وأكل الّربا وأكل بالحق إل الله حّرم ا ّتو يوم وال

.)58("  المؤمانات الغافلت المحصنات وقاذف الزحف
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ًا سإبعون : "الّربا  وقاال-4 ينكح أن  , أيسرها)59(حوب

 .)60(اللبانإي الشيخ " . صححه أماه الرجل

 الله رسإول : لعن قاال عنه الله رضي جابر وعن-5

.)61(سإواء"  وقاال: هم   وشاهديه وكاتبه وماوكله الربا آكل

أن الله رحمه بار بن عبدالعزيز الشيخ سإماحة بين كما

, العمل قابول عدم ويسبب وجل عز الرب يغضب بالرب التعامال

إل ليقبل طيب تعالى الله : "إن قاال أنإه  الرسإول عن صح فقد

ًا" وأن تعالى: , فقال المرسإلين به أمار بما المؤمانين أمار الله طيب

 َها َاي ّي أ
ُلوا الّرسُإُل َ َباِت مِاَن ُك ّي ّط ُلواو ال ْعَم ًا َا ِلح ّنإي َصا ُلوَن َماِب ِإ ْعَم َت

ِليٌم َها َاي تعـالى:  الـوقا .) )62َع ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوا آمَا َباِت مِان ُك ّي مَاا َط

ُكْم َنا ْقا يديه يمد أغبر أشعث السفر يطيل الرجل  ذكر ثم. ) )63َرَز

ومالبسه حرام وماشربه حرام وماطعمه رب يا رب يا السماء إلى

أن سإماحته . وبين)64("  لذلك يستجاب فأنإى بالحرام وغذي حرام

عما يكف , وأن  ورسإوله الله أباح بما يكتفي أن المسلم على

, وقاد حرم عما وغنى كفاية الله أباح ورسإوله, ففيما الله حرماه

يدر بما يهتم وإنإما السإلم بأحكام ليهتم الناس مان كثير أصبح

وقالة اليمان لضعف إل ذلك وماا كان طريق أي مان المال عليه

.)65(القلوب على الدنإيا حب وغلبة عزوجل الله مان الخوف

ل الوعيد مان فيها جاء وماا السابقة النصوص في وبالتمعن

للتردد ماجال عليها والقائمين الربوية المصارف لصحاب يبقى

ماا إلى ضرورة بدون الركون أو فيها التسويف أو التوبة في

الصلي بالواجب لقيام ا عن تقاعس لنإه المزدوج بالنظام يسمى

إسإلماية ماصارف إلى والكامال السريع المصارف تلك تحول وهو

.
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ًا لنشاء تراخيص على الحصول -  صعوبة ثالث

: السإلمية المصارف

التعرف في إهمالها عدم ينبغي والتي الهاماة النقاط مان

ودقاة واقاعية أكثر بشكل السإلماية الفروع ماع التعامال حكم على

صعوبة مان المجتمعات بعض مانه تعانإي ماا العتبار في الخاذ

لتزال , إذ إسإلماية ماصارف لنإشاء تراخايص على الحصول

في تتردد السإلماية الدول مان العديد في المركزية المصارف

عملها وتنظيم السإلماية المصارف بإنإشاء تسمح قاوانإين إصدار

إصدار أن , رغم المصارف هذه وخاصوصية طبيعة ماع يتلءم بما

المصارف بين المنافسة روح مان يزيد سإوف القوانإين هذه ماثل

تكلفة وانإخفاض خادمااتها تطوير مان ويزيد كفاءتها مان يرفع بما

على الطلب زيادة إلى سإيؤدي بدوره , وهذا ماعها التعامال

عملية يخدم بما النإتاجية المشاريع إنإشاء في والتوسإع خادمااتها

مان هي المتطورة المصرفية الصناعة أن , إذ المجتمع في التنمية

. اقاتصاد أي لتقدم اللزماة السإاسإية البنية في الهاماة العناصر

سإيخضع القوانإين تلك ماثل إصدار فإن أخارى نإاحية ومان

على سإيقضي كما النقدية السلطات لرقاابية السإلماية المصارف

القانإونإية الناحية وضوح عدم عن تنجم قاد تجاوزات أي

إلى النهاية في سإيؤدي , ماما المصارف تلك حول والتنظيمية

حقوقاهم على السإلماية المصارف ماع المتعامالين اطمئنان

الماوال خاروج نإسبة انإخفاض إلى سإيؤدي بدوره , وهذا وأماوالهم

إسإلماية اسإتثمارية أو ادخاارية أوعية عن للبحث للخارج الوطنية

. النقدية السلطات مان ماحمية

الحيان بعض في والمتحفظ المتردد الموقاف هذا وإزاء
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السإلماية المصارف بإنإشاء للسماح المركزية المصارف قابل مان

البديل هي الربوية للمصارف التابعة السإلماية الفروع تكون قاد

ًا المتاح تتورع والتي المجتمع أفراد مان كبيرة شريحة أماام حالي

. الربوية المصارف لدى اسإتثمارها أو أماوالها إيداع عن

النشاط تجاه المتحفظ الموقاف هذا  رغم أنإه هنا ويلحظ

مان السإلماية المصارف ليعفي ذلك أن إل السإلماي المصرفي

وفعالية بأهمية المركزية المصارف لقاناع الجهد مان مازيد بذل

أسإاليب أسإلمة في السإلماية المصارف به تقوم الذي الدور

الذي المنهج وإلى الطريق جادة إلى بها والعودة السإتثمار وصيغ

ًا السإلماية الشريعة أحكام ماع يتوافق والهام الكبير الدور , وأيض

اقاتصاديا السإلماية المجتمعات تنمية في المصارف لهذه

ًا, هذا الكبيرة السإلماية المصارف ماقدرة إلى بالضافة واجتماعي

التنمية عجلة لدفع اللزماة المدخارات وتعبئة تجميع في

ًا المجتمع في القاتصادية الخاصية عليها, وهذه الكبير للقابال نإظر

المصارف مان لها المنافسين حتى بها يشهد السإلماية للمصارف

المصارف دفعت التي الرئيسية السإباب أحد هي , بل الربوية

الول. المبحث في تبين كما السإلماية الفروع لفتح الربوية

 الثانإي المطلب

السإلماية الفروع ماع التعامال حكم  
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السإلماي القاتصاد بشؤون المهتمين آراء اسإتعراض بعد

الظروف ضوء , وفي فريق كل وأدلة السإلماية الفروع حول

أن عام بشكل القول يمكن السإلماية الفروع بظاهرة المحيطة

تقسيم يستدعي الفروع تلك ماع التعامال حكم على الوقاوف

بما قاسم كل على الحكم يمكن حتى قاسمين إلى القاتصاديات

توضيح , ويمكن ماناسإب غير يكون قاد هنا التعميم , لن يناسإبه

التالي: النحو على ذلك

ً : الوضعية القاتصاديات في السإلماية - الفروع أول

الدول في المسلمين لعداد والكبير المستمر التزايد أماام

ًا اسإتثمارها في ورغبتهم أماوالهم وتناماي الغربية لحكام وفق

سإنوات مانذ الغربية المصارف بعض قاامات السإلماية الشريعة

المسلمين أماوال جذب بهدف السإلماية للمعامالت فروع بفتح

الماوال رؤوس وتوفير أرباحها تعظيم في مانها والسإتفادة هناك

دون إسإلماية شعارات تحت وذلك المشروعات مان مازيد لتمويل

النظام أو السإلماية الشريعة بأحكام بقناعة العمل هذا يرتبط أن

.)66( السإلماي المصرفي

السإلماية الفروع أن مان الرغم على أنإه هنا ويلحظ

التقيد دون شكلية ظاهرة عن عبارة تكون قاد الغربية للمصارف

المصارف غياب ظل في أنإه إل الشريعة بأحكام الفعلي

المسلم على لحرج فإنإه الغربية الدول ماعظم في السإلماية

إليه يطمئن الذي السإلماي البديل وليجد الغرب في يعيش الذي

تحققت , فإذا للضرورة السإلماية الفروع هذه ماع التعامال مان

يكون الحالة هذه ففي السإلماي البديل يوجد ولم الضرورة

ًا تعاماله ماصداقاية في المشكوك السإلماي الفرع ماع التعامال وفق
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ربوي ماصرف ماع التعامال مان أفضل السإلماية الشريعة لحكام

ماع التعامال على القادام قابل . ولكن عليه وماصر بالربا ماجاهر

تبذل أن الغرب في السإلماية الجاليات على فإن الفروع تلك

فيما , كالتعاون السإلماي البديل ليجاد وسإعها في وماا جهدها

مان العديد في فروع له يكون إسإلماي ماصرف لقااماة بينهم

البديل إيجاد يستطيعوا لم , فإذا الكبرى الغربية والمدن العواصم

قاوله عليها وينطبق المضطر حكم في تكون الجاليات تلك فإن

َفَمِنتعالى:  ُطّر   ْيَر اْض َو َباٍغ َغ ٍدع َل َ َا ْثَم َفل ِه ِإ ْي َل .) )67َع

ًا والنهي والتقوى البر على بالتعاون المار مابدأ مان وانإطلقا

ماسلم كل إسإهام , وضرورة والعدوان الثم على التعاون عن

المنكر عن والنهي بالمعروف المار في  واسإتطاعته طاقاته بقدر

ًا على , فإن والكبائر الذنإوب أعظم مان الربا أن إلى , ونإظر

المصارف على والقائمين السإلماية الماوال رؤوس أصحاب

الغرب في المسلمين إخاوانإهم تجاه بواجبهم يقوماوا أن السإلماية

ماصرف لقااماة التعاون طريق عن وذلك لهم المساعدة يد بمد

الغربية والمدن العواصم ماعظم في فروعه تنتشر كبير إسإلماي

المنهج وفق واسإتثمارها هناك المسلمين أماوال لجذب الكبرى

ًا السإلماي الفروع تحاصر التي والشبهات الشكوك عن وبعيد

للمصارف فروع فتح الغربية, أو المصارف في السإلماية

ًا القائمة السإلماية وبذلك الغربية الدول في تعمل لكي حالي

يحقق بما هناك المسلمين أماوال واسإتثمار توظيف يمكن

عليها يسيطر التي الغربية المصارف ُتْحَرم وبالتالي ماصالحهم

. الماوال تلك مان السإتفادة مان عادة اليهود

ًا القاتصاديات في السإلمية  الفروع- ثاني
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: السإلمية

هنا الضرورة تنتفي أنإه نإجد القسم هذا في النظر بإماعان

, إذ الربوية للمصارف التابعة السإلماية الفروع ماع للتعامال

الربوية المصارف وجود عدم السإلماية القاتصاديات في يفترض
ً بإقااماة المؤلم- وسُإمح الواقاع هو وهذا – وجدت , فإن أصل

يستبرئ أن ماسلم كل على الواجب فإن أكثر أو إسإلماي ماصرف

, والريبة الشبه فيه عما ماحض حلل هو بما يكتفي وأن لدينه

ّين الحلل يقول: "إن  فالرسإول ّين, وبينهما الحرام وإن ب أماور ب

فقد الشبهات اتقى , فمن الناس مان كثير ليعلمهن ماشتبهات

, الحرام في وقاع الشبهات في وقاع , ومان وعرضه لدينه اسإتبرأ

لكل وإن , أل فيه يرتع أن يوشك الحمى حول يرعى كالراعي

.)68("  ماحارماه الله حمى وإن أل حمى مالك

على الحكم أن عام بشكل القول يمكن تقدم ماا على وبناء

ينبني السإلماية القاتصاديات في السإلماية الفروع ماع التعامال

ًا مان السإلماية المصارف وجود وهي هاماة نإقطة على أسإاسإ

التالي: النحو على ذلك توضيح , ويمكن عدماه

: السإلمية المصارف وجود حالة – أ

الفروع ماع التعامال ترك المسلم على الحالة هذه وفي

ًا الربوية للمصارف التابعة السإلماية شبهات مان يشوبها لما تورع

المصارف ماع التعامال على يحرص , وأن السابق في تبين كما

ًا حلل هو بما إكتفاء غيرها على وإيثارها السإلماية عما وابتعاد

ًا شبهة أو حرام فيه والتقوى البر على التعاون باب مان , وأيض

هذا في الجر واحتساب والعدوان الثم على التعاون عن والبتعاد

ً , هذا تعالى الله عند المار التقوى ثمار مان ذلك اعتبار عن فضل
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 ...:  تعالى , قاال الحلل والكسب الطيب الرزق أسإباب وتحري

ّتِق َمَانو ّلَه َي َعل ال ّا ّلُه َيْج ْقاُهو   مَاْخَرج َيْرُز ْيُث مِاْن َ َ َح َتِسُب ل ... َيْح

 )69(.

ًا السإلماية الفروع ماع التعامال ترك أن هنا ويلحظ تورع

المصارف ماع التعامال ترك عليه يترتب شبهات مان فيها لما

ًا الربوية وتعالى تبارك الله لمار اماتثال الربا على لقياماها وجوب

ًا ًا حدوده عند ووقاوف ًا عقابه وأليم وسإخطه لغضبه واجتناب وبعد

المطلب في تبين كما  ورسإوله الله ماع حرب في الدخاول عن

. الول

الموضوع هذا حساسإية هو هنا إليه الشارة تجدر وماما

عليه, إذ المترتبة والماور أبعاده بجميع والخاذ فيه التروي وأهمية

ً تكون قاد السإلماية الفروع أن وماشجعة إيجابية خاطوة فعل

, وقاد السإلماي المصرفي النظام إلى للتحول الربوية للمصارف

السإلماي المجتمع حرماان إلى الفروع تلك إنإشاء ماعارضة تؤدي

إسإلماية ماصارف إلى الربوية المصارف لتحول ثمينة فرصة مان

الربوي المصرف ماع بالتعامال القول يمكن ذلك على , وبناء

ً يتحول وأن الله إلى ويرجع يتوب أن يريد الذي وبعزيمة فعل

واحدة دفعة ذلك يستطيع ل أنإه إل إسإلماي ماصرف إلى صادقاة

المصرفي للعمل المنظمة واللوائح القوانإين ماع ذلك لتعارض

ً أعماله المصرف فيه يمارس الذي المجتمع في لن , أو ماثل

واللتزاماات الحقوق لتصفية الوقات بعض إلى يحتاج المصرف

على القائمون بذل , فإذا العقبات مان ذلك غير أو السابقة

التحول دون تحول التي العقبات على للتغلب جهدهم المصرف

ًا يكلف ل الله فإن ذلك يستطيعوا ولم واحدة دفعة إل نإفس
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تبارك المولى أن , وبما مافتوح التوبة باب أن , وبما وسإعها

إلى المصارف تلك رجوع أن , وبما عباده بتوبة يفرح وتعالى

فيه السإلماية الشريعة أحكام ماع يتوافق بما العمل وإلى الحق

التدرج بمبدأ الخاذ مان الحالة هذه في بأس , فل للماة كثير خاير

ًا بأس , ول التحول في بالتعامال المصرف هذا تشجيع مان أيض

المصرف يقوم أن وبشرط فقط السإلماية فروعه ماع

حتى الكامال التحول نإحو توجهه صدق على تدل التي بالجراءات

يلي ماا الجراءات تلك شكلية, ومان ظاهرة ماجرد ذلك يكون ل
)70(:

لتصفية الشريعة علماء يقرها عادلة خاطة إعداد-1

. السابقة واللتزاماات الحقوق

ًا وماعلن ماحدد زماني جدول إعداد-2 العلماء يقره رسإمي

مان للنإتهاء المصرفي العمل ماجال في الخبرة ذوي

عن , وذلك آخار شرعي ماحذور أي أو بالربا التعامال

التابعة التقليدية الفروع تحويل في التدرج طريق

الذي الوقات يحين أن إلى إسإلماية فروع إلى للمصرف

إلى بالكامال المصرف لتحويل عنه وأعلن تحديده تم

إسإلماي. ماصرف

للعمل التام اللتزام أهمية على هنا التأكيد ويجب

لمصداقاية الرئيسي المحك المعلن, وأن الزماني بالجدول

, الجدول لهذا الفعلي التطبيق في هو التحول في التدرج

للتحول الزمانية الفترة تطول أل يجب أخارى نإاحية ومان

ماصداقاية في ثقتهم المصرف ماع المتعامالين ليفقد حتى

التحول.
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تعيين يجب السإلماية الفروع افتتاح في البدء قابل-3

بهم الموثوق العلماء كبار مان دائمة شرعية رقاابة هيئة

السإلماي المصرفي العمل ماجال في وخابراتهم وبعلمهم

السإتثمار وصيغ العقود شرعية مان التثبت على لتعمل

جميع السإلماية, وأن الفروع بمقتضاها تعمل التي

يتم الفروع تلك بها تقوم التي والعمليات النإشطة

ًا تنفيذها وضوابطها. السإلماية الشريعة لحكام وفق

أماوال بين التام بالفصل الفعلي اللتزام ضرورة-4

المصرف وأنإشطة وأماوال السإلماية الفروع وأنإشطة

القائمون يضع , وأن التقليدية الخارى والفروع الرئيسي

ماعيار هو الفصل هذا أن أعينهم نإصب المصرف على

الذي السإلماي المصرفي العمل لمصداقاية وحيوي هام

. للمصرف السإلماية الفروع خالل مان يتم

السإلماية للفروع المحاسإبي السإتقلل على العمل-5

السإتعانإة الخارى والفروع الرئيسي المصرف عن

. ذلك لتحقيق المجال هذا في بالمختصين

بشؤون تقوم ماستقلة إدارة إنإشاء على العمل-6

وحل وتذليل احتياجاتها وتوفير السإلماية الفروع

على , والعمل تواجهها أن يمكن التي والعقبات المشاكل

المؤهلة البشرية الموارد وتوفير الفروع تلك تطوير

ذلك. وغير باسإتمرار كفاءتها مان والرفع والمدربة

الجر واحتساب والصادقاة الخالصة النية اسإتحضار-7

مامارسإة وفي التحويل بعملية القيام في تعالى الله عند
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أن واسإتشعار الشريعة أحكام وفق المصرفية النإشطة

, لن تقليدي عمل وليس وطاعة عبادة هو العمل هذا

العباء تحمل على الله بإذن سإيساعد ذلك اسإتشعار

. وماا التحول عملية تواجه أن يمكن التي والمعوقاات

قاوله التحويل عملية على القائمون يستحضر أن أجمل

ّتِق َمَانو ... :  تعالى ّلَه َي َعل ال ّا ّلُه َيْج ْقاُهو  مَاْخَرج َيْرُز مِاْن َ

ْيُث َ َح َتِسُب ل ّكْل َمَانو َيْح َو َت َلى َي ِه َع ّل َو ال ُه ُبُه َف ّلَه ِإّن َحْس ال

ُغ ِل ِه َبا ِر ْد َأمْا َعَلج َقا ّلُه َ ُكّل ال ٍء ِل ًا َشْي ْدر  وقاولـه.) )71 َقا

َلْمأ :  تعـالى ْأِن َ ِذيَن َي ّل ُنوا ِل َع َأن آمَا ُهْم َتْخَش ُب ُلو ِر ُقا ْك ِذ ِل

ِه ّل ّق مِاَن َنإَزَل َمَااو ال .) )72 الَح

: السإلمية المصارف وجود عدم حالة – ب

ماصارف به لتوجد الذي السإلماي المجتمع حالة وهي

لنإشاء ترخايص على الحصول فيه يصعب أو ليسمح , أو إسإلماية

الفروع ماع التعامال يكون الحالة هذه , وفي السإلماية المصارف

في تبين كما للضرورة الربوية للمصارف التابعة السإلماية

ووجب الضرورة انإتفت السإلماية المصارف وجدت , فإذا السابق

. السإلماية المصارف تلك ماع للتعامال التحول

في المركزية المصارف تحفظ أن إلى هنا الشارة وتجدر

يعفي ل السإلماي المصرفي النشاط تجاه السإلماية الدول بعض

القاتصاد بشؤون والمهتمين السإلماية المصارف على القائمين

بالحكمة والنصح الجهد بذل مان المجتمعات تلك في السإلماي

المركزية المصارف على القائمين لقاناع الحسنة والموعظة

تنمية في السإلماية المصارف به تقوم الذي الدور بأهمية
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ًا السإلماي المجتمع ًا اقاتصادي التنمية عجلة دفع وفي واجتماعي

التي النإتاجية المشروعات مويل وت المدخارات تعبئة خالل مان

السإلماية السإتثمار وأسإاليب بصيغ تمويلها على أصحابها يحرص

إنإما السإلماية المصارف , وأن السإلماية المصارف تتبعها التي

. له ماعوقاه وليست للقاتصاد دافعة قاوة المار حقيقة في هي

الخاماس المبحث

السإلماية الفروع لنإشاء القاتصادية الثار

تقدم لفروع الربوية المصارف إنإشاء على ترتب لقد

القاتصادية الثار مان العديد السإلماية المصرفية الخدماات

التالي النحو على الثار تلك أهم إيجاز , ويمكن والسلبية اليجابية

:

ً :)73( اليجابية الثار – أول

كبيرة شرائح هناك أن التجربة هذه أظهرت لقد-1

عن وتبحث بل ترغب السإلماية المجتمعات أفراد مان

الذي المار , وهو الربوية للمصارف السإلماي البديل

غياب ظل في السإلماية الفروع على الكبير القابال أكده

. السإلماية المصارف

فروع فتح على الربوية المصارف إقادام إن-2

النظام بنجاح مانها عملي اعتراف هو إنإما إسإلماية

بها يتمسك التي للسإطورة ودحض السإلماي المصرفي

على القاتصادي النشاط قايام إماكانإية عدم وهي الغرب

, الربوية الفائدة سإعر على القائم التقليدي السإاس غير
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الغرب في السإلماية الفروع إنإشاء فإن أخارى نإاحية ومان

ًا يعتبر ًا ماكسب ًا دعائي ًا للسإلم كبير ًا ورد على عملي

الحياة في للتطبيق السإلم صلحية في المشككين

العداء حدة مان التقليل إلى ذلك يؤدي قاد , كما العملية

. السإلماية للمصارف

للتحول إيجابية خاطوة السإلماية الفروع تكون قاد-3

يؤدي قاد , كما السإلماي المصرفي بالنظام العمل إلى

الخارى الربوية المصارف تحول إلى الفروع تلك نإجاح

الظاهرة هذه ماتابعة يجب أنإه , إل إسإلماية ماصارف إلى

زاف ن ت إسإ مانها الغرض شكلية ظاهرة ماجرد لتكون حتى

. وثرواتهم المسلمين أماوال مان المزيد

مان العديد في السإلماية الفروع بإنإشاء السماح-4

النقدية السلطات أن على يدل والسإلماية العربية الدول

ونإجاح بجدوى الحمد ولله تقتنع بدأت الدول تلك في

السإلماية المصارف وبأهمية السإلماي المصرفي النظام

إنإما السإلماية المصارف , وأن المجتمع تنمية في ودورها

التي العقبات لتخطي الناماية للقاتصاديات دافعة قاوة هي

رأس توفر عدم عقبة وخااصة القاتصاديات تلك تواجه

المطلوب. بالشكل المال

إسإلماية فروع فتح على الربوية المصارف إقادام-5

هذا في ماتطورة تكنولوجيا مان تملكه ماا توظف سإيجعلها

أداء وتفعيل لتطوير طويلة خابرات مان لديها وماا المجال

. السإلماية المصرفية الخدماات

المصرفية الخدماات على المتزايد القابال إن-6



الربوية للمصارف التابعة السإلماية الفروع                                                                          

52
                                              

المدى في سإيؤدي السإلماي السإتثمار وصيغ السإلماية

المصرفي النظام بين الودائع توزيع إعادة إلى الطويل

الول يتوسإع بحيث الربوي المصرفي والنظام السإلماي

المصارف على القائمون أحسن إذا الثانإي حساب على

. الفرصة هذه مان السإتفادة السإلماية

ًا :)74( السلبية -  الثار ثاني
إنإشاء على المركزية المصارف ماوافقة إن-1

ً يثير إسإلماية لفروع الربوية المصارف ًا تساؤل وهو هاما

نإشاط على المركزية المصارف تحفظ فهم يمكن كيف

للمصارف يسمح الوقات نإفس وفي السإلماية المصارف

؟ إسإلماية فروع بفتح الربوية

المصارف ماالكي تقاعس التجربة هذه أظهرت لقد-2

الصلي بالواجب قاياماهم عن فيها المسؤولين أو الربوية

اللتزام إلى المصارف تلك لتحويل الجهد بذل وهو

ًا للتعامال والشامال الكامال الشريعة لحكام وفق

. السإلماية

مان السإلماي المصرفي العمل تقديم يؤدي قاد-3

المصارف إنإشاء إعاقاة إلى الربوية المصارف قابل

في التوسإع عدم أو لوجودها المبرر وانإتفاء السإلماية

مانها. المزيد إنإشاء

أماوال خاروج إلى الفروع هذه ماع التعامال يؤدي قاد-4

ًا السإلم باسإم الخارج في تستمثر لكي المسلمين نإظر

الدول مان كثير في الربوية المصارف أصحاب ماعظم لن

. اليهود وخااصة الجانإب مان هم السإلماية

قابل مان السإلماية المصرفية الخدماات تقديم-5
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العمل تشويه إلى يؤدي قاد ربوي لمصرف تابعة فروع

مان الشرعي للموقاف وضوح وعدم السإلماي المصرفي

. الّربا قاضية

إسإلماية فروع بفتح الربوية المصارف قايام-6

عمرها وإطالة المصارف تلك اسإتمرار عليه سإيترتب

للربا المصاحب والثم والشر المحق اسإتمرار وبالتالي

. وماظاهره

الخاتمة:

أماكن ماا لهم اسإتعراض على الخاتمة هذه تشتمل

, وذلك توصيات مان اسإتخلصه أماكن وماا نإتائج مان إليه التوصل

:  التالي النحو على

:  -  النتائج أول

خالل مان البحث إليها توصل التي النتائج أهم تلخيص يمكن

: التالية النقاط في السابقة الدراسإة

التابعة السإلماية الفروع إنإشاء فكرة ترجع-1

السإلماية المصارف ظهور بداية إلى الربوية للمصارف

إلى تصل لم الفكرة هذه أن , إل السبعينات ماطلع في

مادى الربوية المصارف أدركت عندماا إل التطبيق حيز

. عليها القابال وتزايد السإلماية المصارف نإجاح

كبيرة شرائح هناك أن التجربة هذه أظهرت لقد-2

ماع التعامال عن تتورع السإلماية المجتمعات أفراد مان

لتلك السإلماي البديل عن وتبحث الربوية المصارف

على الكبير القابال أكده الذي المار المصارف, وهو

في السإلماية المصارف غياب ظل في السإلماية الفروع
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. السإلماية الدول مان العديد

تابعة المار حقيقة في السإلماية الفروع تعتبر-3

شخصية أي الفروع لتلك , فليس الربوية للمصارف

لها فالمالك الرئيسي المصرف عن ماستقلة اعتبارية

لتلك القانإونإي التكييف حيث مان الحال , وكذلك واحد

عن ماستقلة صفة بأي السإلماي الفرع يتمتع ل إذ الفروع

. الرقاابية السلطات نإظر وجهة مان الرئيسي المصرف

القاتصاد بشؤون المهتمين آراء تعددت لقد-4

لفروع الربوية المصارف إنإشاء تجربة حول السإلماي

فمن السإلماية المصرفية الخدماات تقديم في تتخصص

بالتعامال قاائل ومان لها ماعارض ومان الفروع لتلك ماؤيد

إليها يستند التي وأدلته نإظره وجهة ولكل للضرورة ماعها

.

الفروع إنإشاء بتجربة المحيطة الظروف بدراسإة-5

الفروع تلك ماع التعامال على الحكم أن تبين السإلماية

ًا ينبني في السإلماية المصارف وجود مادى على أسإاسإ

في إسإلماية ماصارف وجدت , فإذا عدماه مان المجتمع

التعامال وترك المصارف هذه ماع التعامال وجب المجتمع

ًا الربوية للمصارف التابعة السإلماية الفروع ماع لما تورع

إسإلماية ماصارف توجد لم إذا , أماا شبهات مان يشوبها

حينئذ السإلماية الفروع ماع التعامال فإن المجتمع في

. للضرورة يكون

يتوب أن يريد الذي العاصي ماع التعاون باب مان-6

القول يمكن فإنإه ذلك لتحقيق وماساعدته الله إلى ويرجع
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المصارف وجود ماع حتى السإلماية الفروع ماع بالتعامال

يريد الذي الربوي المصرف حالة في وذلك السإلماية
ًً وأن بالربا التعامال ويترك الله إلى ويرجع يتوب أن فعل

إسإلماي ماصرف إلى قاوية وإرادة صادقاة بعزيمة يتحول

ماع المار هذا لتعارض واحدة دفعة ذلك ليستطيع أنإه إل

لظروف أو المجتمع في بها المعمول والقوانإين النإظمة

يمكن الحالة هذه وقادرته, ففي إرادته عن خاارجة أخارى

, بشرط فقط السإلماية المصرف هذا فروع ماع التعامال

صدق على تدل التي بالجراءات المصرف يقوم أن

. إسإلماي ماصرف إلى التحول نإحو توجهه

ًا : -  التوصيات ثانإي

: التالية التوصيات عن السابقة الدراسإة أسإفرت لقد

الكامال التحول إلى الربوية المصارف دعوة-1

وعدم السإلماية الشريعة بمقتضى للعمل والسريع

بالنظام الخاذ أو التحول في المماطلة أو التقاعس

ً ليدع بما لديها ثبت , فقد المزدوج مادى للشك ماجال

. عليه القابال وتزايد السإلماي المصرفي العمل نإجاح

المركزية المصارف في المسؤولين اقاتناع عدم إن-2

السإلماي المصرفي بالعمل السإلماية الدول مان كثير في

ليعالج السإلماية المصارف بإنإشاء السماح في وترددهم

إلى بالركون ليعالج , كما الربوية المصارف ماع بالتعامال

,وإنإما الربوية للمصارف التابعة السإلماية الفروع تجربة

والنصيحة الجهد وبذل والتعاون التكاتف هو الواجب



الربوية للمصارف التابعة السإلماية الفروع                                                                          

56
                                              

ودور بأهمية المركزية المصارف على القائمين لقاناع

ًا المجتمع تنمية في السإلماية المصارف اقاتصادي

ًا دافعة قاوة هي إنإما السإلماية المصارف , وأن واجتماعي

. لها ماعوقاة وليست الناماية للقاتصاديات

الجميع, قابل مان الوسإع في وماا الجهد قاصارى بذل-3

العلماء أو المالية المؤسإسات أو النقدية السلطات سإواء

القاتصاد بشؤون المختصين أو الشرعية الرقاابة وهيئات

على القائمة السإتثمار وصيغ أسإاليب , لسإلمة السإلماي

ماع يتوافق وبما السإلماي المنهج إلى بها والرجوع الربا

حرب هو ذلك عن البديل , لن السإلماية الشريعة أحكام

والثم واللعن للمحق واسإتمرار  ورسإوله تعالى الله مان

مان ذلك وغير السإلماية الماة مانها تعانإي التي والنكبات

, والخارة الدنإيا في وماظاهره للربا المصاحبة الشرور

. ذلك كل مان تعالى الله أعاذنإا

ًا-4 مان كثير في وماتناماية عريضة شرائح لوجود نإظر

ًا التعامال في ترغب السإلماية الدول للنظام وفق

في المركزية المصارف على , فإن السإلماي المصرفي

بإنإشاء يسمح قاانإونإي إطار ليجاد الجهد بذل الدول تلك

. ماظلته تحت وتعمل عملها وينظم السإلماية المصارف

إلى للتحول التدرج بمبدأ للخاذ الضطرار حالة في-5

على التأكيد مان بد فل السإلماي المصرفي النظام

الرئيسي المصرف عن السإلماية للفروع التام السإتقلل

ًا التقليدية الخارى الفروع وباقاي ًا إداري ًا وماحاسإبي , وماالي

هناك يكون واسإتخداماها, وأن الماوال ماصادر في ولسإيما
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والشراف والرقاابة بالتنظيم خااصة ولوائح ونإظام قاانإون

يجب , كما عملها طبيعة ماع تتفق السإلماية الفروع على

رقاابة هيئة السإلماية للفروع تكون أن على التأكيد

. الطلب عند إفتاء ماجرد وليست وماستمرة دائمة شرعية

المصارف على فإن الدولي المستوى وعلى-6

إسإلماي ماصرف لقااماة بينها فيما تتعاون أن السإلماية

الغربية والمدن العواصم ماعظم في فروعه تنتشر كبير

ًا هناك المسلمون يجد لكي الكبرى ًا ماكانإ فيه يدخارون آمان

تلك تقوم السإلماي, أو المنهج وفق ويستثمرونإها أماوالهم

جذب على تعمل الغرب في لها فروع بفتح المصارف

للجاليات الدعم يحقق بما واسإتثمارها المسلمين أماوال

الغرب. في السإلماية

تجاوب مان يستفيدوا أن المسلمين على يجب-7

بالنظام التعامال على وإقاداماها الغربية المصارف

السإلم بعظمة الغرب تعريف في السإلماي المصرفي

على سإلبية آثار مان للربا وماا للربا تحريمه وبحكمة

المجال وعلى خااص بشكل السإتثمارية النإشطة

. عام بشكل القوماي والقاتصاد والجتماعي القاتصادي

, البحث بها خارج التي والتوصيات النتائج أهم هي هذه

صواب مان كان , فما والخطأ الصواب يحتمل أقادماه جهدي وهذا

وأسإأل فمني خاطأ مان فيه كان , وماا عليه الله وأحمد الله فمن

جهدي فيه بذلت أن , وحسبي تصويبه إلى يوفقني أن الله

وحكم وطبيعتها السإلماية الفروع هذه مااهية على للتعرف

المراجع قالة مادى مانصف كل على يخفى , ول ماعها التعامال
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بهذا أسإاهم أن , وأرجو الموضوع لهذا تطرقات التي والكتابات

الفروع هذه عن ودقايقة شامالة نإظرة إعطاء في البحث

أنإيب, وآخار وإليه توكلت عليه بالله إل توفيقي , وماا السإلماية

سإيدنإا على والسلم والصلة العالمين رب لله الحمد أن دعوانإا

. أجمعين وصحبه آله وعلى ماحمد
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