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 ملخص ال

ديه لةلعاملني سيدنا حممد وعةلى آله وصحبه ومن اهتدى هب احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عةلى املبعوث رمح 
أصبحت املصارف اإلسالمي  خصوصا ومؤسسات التمويل  فقد وسار عةلى هنجه واسنت بسنته إىل يوم الدين وبعد :

خذت أاإلسالمي عموما من أكثر الظواهر اإلقتصادي  واملالي  واملصرفي  انتشارا وشيوعا يف أصقاع العامل اإلسالمي ، وقد 
تقوم بدور متعاظم يف املنظوم  اإلقتصادي  والتنموي  ،بل واإلجتماعي  أيضا يف البالد العربي  واإلسالمي  ، ليس هذا 
فحسب بل إن الصريف  اإلسالمي  أخذت تنتشر مبنتجاهتا املصرفي  والتمويةلي  واإلستثماري  خارج حدود العامل العريب 

ول ملؤسسات التمويل اإلسالمي عموما وما قيام احلووم  اليريااني  مؤخرا بصصدار واإلسالمي والذي كان ميثل احملضن األ
نظام الصووك اإلسالمي  إال جتسيد حي ملا أصبحت متثةله الصريف  اإلسالمي  باعتبارها ظاهرة عاملي  ينظر إليها عةلى 

عتمد يف منظومته ازات الفور الرأمسايل الذي ينااق واسع عةلى أهنا البديل املأمون لةلمنظوم  الربوي  ، واليت تعتير إحدى إفر 
اإلقتصادي  عةلى اإلقتصاد الرقمي ،خبالف اإلقتصاد اإلسالمي الذي يعتير يف مقوماته وتوجهاته إقتصادا سةلعيا وحقيقيا 

 بصمتياز .

ة يف اسواق ر ويف سعي املصارف اإلسالمي  الدائب لتنويع مصادر دخةلها ، وتعظيم عوائدها كي تتمون من املنافس  جبدا
يغ الصريف  احملةلي  واإلقةليمي ، بل والعاملي  ما فتئت قرائح املتمولني من أرباب الصناع  املالي  اإلسالمي  تتفتق عن طرائق وص

ومنتجات مصرفي  متون تةلك املصارف من إثبات وجودها وجدي  تنافسيتها يف األسواق املالي  يف العامل اإلسالمي 
 الي  العاملي  عموما خصوصا ، ويف األسواق امل

 واستقااب املزيد من العمالء لتةلك املصارف استدراجا ملدخراهتم وتقدمي املزيد من اخلدمات هلم .
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وتعتير العموالت املصرفي  من أكثر املنتجات املصرفي  تداوال يف تةلك املصارف نظرا لتعدد تةلك العموالت وتنوعها ، 
ات من موارد تةلك املصارف نتيج  لتوسع املصارف اإلسالمي  يف تقدمي اخلدم وتشعبها حبيث أصبحت تشول موردا مهما

 املتنوع  وما يستتبع ذلك من تنوع يف العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  نظري تقدميها لتةلك اخلدمات .

مدى مشروعيتها و وقد واكب فرض هذه العموالت وتقاضيها جدل فقهي بشأن أحقي  املصارف يف فرض تةلك العموالت 
، ومدى إبتعادها أو إقرتاهبا من األصول الشرعي  واملرعي  يف اإلقتصاد اإلسالمي عموما ويف باب الصريف  اإلسالمي  منه 
عةلى وجه اخلصوص األمر الذي حفز الباحث أن يديل بدلوه يف معمعان هذا اجلدل الفقهي من خالل دراس  يراها 

  إسهاما متواضعا يف توجيه الصريف 

اإلسالمي  كي توون أكثر إنسجاما مع مبادىء الدين الذي محةلت تةلك الصريف  لوائه يف هذا امليدان املهم من ميادين 
 اإلقتصاد اإلسالمي . 

وقد قام الباحث يف سبيل ذلك بعرض خمتصر جململ العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  مستبعدا تةلك العموالت 
املصارف اإلسالمي  كسائر العموالت الناشئ  عن عمةليات إقراضي  ،حيث بني الباحث يف  اليت ال تتقاضاها أغةلب

العموالت اليت عرضها مفهوم كل عمول  والتوييف الفقهي هلا وحوم أخذها بعد أن قدم لذلك كةله بيان موجز لبعض 
 أحوامها العام  من خالل املباحث التالي  :

 في  املبحث األول : مفهوم العموالت املصر 

 املبحث الثاين : أقسام العموالت املصرفي  وشروطها 

 املبحث الثالث : عموالت التسهيالت املصرفي  

 املبحث الرابع :عموالت اخلدمات املالي  

 املبحث اخلامس : عموالت اخلدمات اإلستثماري  
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 1إبن منظور : مادة عمل , اجلوهري : صحاح العربي  وتاج الةلغ  ،مادة عمل  1
 6الزلزل  : 2
 ( 925أخرجه البخاري يف كتاب اجلمع  ، باب من قال يف اخلاب  بعد العشاء : برفم ) 3

 
 المبحث األول

  مفهوم العموالت المصرفية :

العموالت ااملصرفي  من بيان مفهوم تةلك العموالت , ألن احلوم عةلى الشيء فرع عن ال بد وقبل احلديث عن أحوام 
 تصوره , وسيعمد الباحث إىل بيان ذلك املفهوم من خالل املاالب التالي  :

 املاةلب األول : تعريف العمول  لغ  و اصاالحا

 املاةلب الثاين : تعريف املصرف لغ  وإصاالحا 

 املاةلب الثالث : تعريف العموالت املصرفي  بصعتبارها مركبا وصفيا 

 املاةلب الربع :األلفاظ ذات الصةل  

 املاةلب األول :تعريف العمول  لغ  وإصاالها 

 أوال :العمول  يف الةلغ  :

لعه تةلك اإذا ميم الباحث وجهه شار معاجم الةلغ  مبتغيا اإلطالقات الةلغوي  لةلجذر الةلغوي )عمل ( فسرعان ما تا
 املعاجم 

 2الوسب ومن ذلك قوله تعاىل )فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ( -1:   1باملعاين الةلغوي  التالي  العمل

 والعامل هو املؤدي لةلعمل والقائم به 

 التولي  مبعىن تولي  الواليات ومن ذلك قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم : )إين ألستعمل الرجل عةلى العمال  منوم فيقول -2
        3هذا لوم وهذا أهدي إيل ......احلديث (
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 80بدوي: أمحد زكي , معجم مصاةلحات العمل ,ص 4

           

 0والعمول  عةلى وزن محول  وهي مبثاب  اجلعال  تدفع مقابل عمل يؤديه العامل وهي هبذا اإلعتبار مبعىن األجرة  -3

لفظ حمدث إصاةلح  ألنهومما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا املقام أن هذا املعىن ليس متداوال يف األدبيات املعجمي  القدمي  
 عةليه فئآم 

 من املتعامةلني كأرباب املصارف ، وجتار العقارات ، ومسوقي السةلع واخلدمات .

 العمولة في اإلصطالح :

كما مل تون كةلم  العمول  لفظا متداوال يف األدبيات الةلغوي  واملعجمي  القدمي  مل تون هذه الةلفظ  متداول  يف األدبيات 
 لك ،.بيد أن الةلفظ  املتداول  يف تةلك األدبيات هي لفظ  العمال  وهي مبعىن الوالي  كما سبق بيانه يفالفقهي  القدمي  كذ

حديث إبن الةلتبي  وفيه ما يل أستعمل الرجل عةلى العمال  ...احلديث لون كةلم  العمول  يوثر تردادها يف األدبيات 
 ذه األدبيات بتعريفات متعددة منها :اإلقتصادي  واملصرفي  والقانوني  , حيث عرفت العمول  يف ه

هي األجر الذي يدفع عادة بصورة نسب  مئوي  من قيم  املبيعات أو الصفقات اليت يتمها بعض فئات العامةلني  -1
 ويةلحظ عةلى هذا التعريف ما يةلي ،4,كالبائع واملمثل التجاري واملندوب اجلوال  نتيج  سعيهم لدى العمالء 

ل ض العموالت بقوله كالبائع واملمثل التجاري واملندوب اجلوال ومعةلوم أن التمثيأن هذا التعريف قد مثل لبع -أ
ال ينبغي أن يوون يف التعريفات ,ألن التعريفات هي بيان لةلماهي  , وحمل األمثةل  التوضيحي  هي شروح 

 التعريفات وليس متوهنا 

معةلوم لصفق  موضوع العمول  و إن هذا التعريف قد عرف العمول  عندما توون يف صورة نسب  مئوي  من ا -ب
ان العمول  ختتةلف يف أشواهلا وصورها فوما أنه ميون أن توون العمول  عةلى هيئ  نسب  مئوي  قد توون 

 عةلى شول موافأة مقاوع  وهوذا 
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 115هيول :موسوع  املصاةلحات اإلقتصادي  واإلحصائي  ص  5
 ابن منظور :لسان العرب مادة صرف , الفيومي : املصباح املنري مادة صرف الزبيدي تاج العروس مادة صرف  6
 53الوهف : 7

 

العمول  هي نسب  معين  من القيم  املتبادل  , حيصل عةليها الوسيط الذي ساعديف حتقيق عمةلي  التبادل ,وذلك  -2
 05خدماته  مقابل

وهذا التعريف وإن سةلم من املأخذ األول وهو التمثيل إال أنه مل يسةلم من املأخذ الثاين املتعةلق بالنسب  املئوي  , باإلضاف  
إىل أن هذا التعريف قد حصر العمول  يف عمةليات الوساط  املصرفي  أو املالي  أو التجاري  عموما , ومعةلوم أن العمول   

ام بوساطات إلمتام عمةليات تبادلي  جتاري  فصهنا ميون أن تؤخذ أيضا نظري خدمات خمتةلف  التوون كما تؤخذ نظري القي
اجله  اآلخذة فيها وسياا يف عمةلي  تبادلي  كما يف اخلدمات املالي  اليت يقدمها املصرف دون أن يوون وسياا بني العميل 

إستخراج كشف احلساب أو إصدار دفرت الشيوات وطرف ثالث كما يف عمول  إصدار بااق  الصراف اآليل وعمول  
  0وغريها 

وبناء عةلى ذلك ميون تعريف العمول  بأهنا مبةلغ خمصوص من املال يدفع لقاء خدم  تقدم لدافعه ,فقولنا مبةلغ خمصوص 
من املال يشمل العموالت الىت توون عةلى شول نسب مئوي  وتةلك العموالت الىت توون عةلى هيئ  مبالغ مقاوع  

ضاف   إىل أن التعميم يف اخلدم  يتناول كل أشوال اخلدمات ،ما يناوي منها عةلى وساط ، وما ال يناوي عةلى مثل باإل
 0هذه الوساط  

 املاةلب الثاين :تعريف املصرف لغ  وإصاالحا 

  املصرف لغ  : املصرف هو إسم موان لعمةليات الصرف ,ومادة صرف اليت اشتق منها هذا املصدر امليمي تدور يف

  6جممةلها حول مجةل  معان منها 

التغيري والتحويل فيقال :صرفه عن األمر أي حوله عنه إيل غريه ومنه قوله تعاىل : ) ورآى اجملرمون النار  -1
 أى متحوال وموانا آخر يصرفون إليه 7فظنوا أهنم مواقعوها ومل جيدوا عنها مصرفا (

 التبديل : فيقال صارف فالن فالنا أي أبدله ذهبا بفض  أودراهم بدنانري  -2
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 54الوهف: 8
 41امساعيل : عبد الورمي بن حممد بن أمحد ، العموالت املصرفي  حقيقتها وأحوامها الفقهي  ص 9

 ( 403عوض : عةلي ص ) 10
 (252املصرفيه ص ) حسين حسني عقود اخلدمات 11

 

 8الضرب والتمثيل ومنه قوله تعاىل : ) ولقد صرفنا يف هذا القرآن لةلناس من كل مثل ( -3

 المصرف اصطالحا

 تكةلم  املصرف إسم موان ملادة صرف ، فهو املوان الذي يتم فيه الصرف ، مسي بذلك ألن نشأة املصرف كان
مرتبا  بالصرف ، حيث إن العمةلبات الىت كانت متارسها املصارف يف البداي  كانت تتمثل يف صرف العمالت وتبادهلا 
وبقيت هذه التسمي  مالزم  لةلمصرف حىت بعد التوسع يف األعمال املصرفي  ومشوهلا لوثري من اخلدمات املالي  الىت 

  إلقراض وسائر اخلدمات املالي  املتنوع  تقدمها املصارف عادة من تقبل الودائع وعمةليات ا

وميون تعريف املصرف بأنه املنشأة املالي  اليت تقدم اخلدمات فيها والتسهيالت املالي  واإلئتماني  لقاء أعواض مالي  .، 
ا قد )البانك( حىت أهن–وتقوم بأنشا  استثماري  لتعظيم عوائدها املالي  ، وقد شاعت التسمي  الالتيني  لةلمصرف وهي 

  .9غةلبت عةليه يف التداول يف األدبيات املصرفي  والتجاري  

 املاةلب الثالث تعريف  العموالت املصرفي  باعتبارها مركبا وصفيا 

بعد أن عرفنا تعريف العموالت وتعريف املصرف باعتبارمها جزئي التعريف املركب الذي حنن بصدده )العموالت املصرفي  
 والت املصرفي  باعتبارها مركبا وصفيا .( فصنه ال بدمن تعريف العم

 ومث  مجةل  تعريفات هلذا املركب الوصفي منها :

املقابل الذي يتقاضاه البنك من العميل نظري اخلدمات الىت يؤديها له مبناسب  فتح احلساب ومسوه  -1
 10أوأعمال نفذها له

 11هي مبةلغ من النقود يدفعه العميل لةلبنك مقابل أداء األخري اخلدمه حمل العقد   -2
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 ( 71اساعيل سةليمان : عبد الورمي حممد بن امحد العموالت املصرفيه ص ) 12
 225شحادة : موسى ، أبو العز : عةلي ،عموالت السحب النقدي وخاابات الضمان واإلعتماد املستندي ص. 13
 ( 211( 241)/2( البهويت شرح منتهى اإلرادات 2/332( الشربيين مغين احملتاج )372/ 1حيدر : عةلي درر احلوام شرح جمةل  االحوام )14
، اليرغوثي :   179، جرجس : معجم املصاةلحات الفقهيه و القانوني  ص  180محاد : نزيه ، معجم املصاةلحات االقتصاديه يف لغه الفقهاء ص  15

   .                            9معني ، املفهوم القانوين لةلرسم ، سةلسةل  تقارير قانوني  ، ص
  131، محاد : نزيه ، معجم املصاةلحات اإلقتصادي  يف لغ  الفقهاء ص  111القاري : جمةل  األحوام الشرعي  ، ص  16

 

 : 12ويةلحظ عةلى هذين التعريفني ما يةلي

 استخدام التعريفني السابقني لفظ  البنك وهي لفظ  التيني  ، ينبغي اإلستعاض  عنها بةلفظ املصرف . -1

موجزة وقد وبتعريف العمول  ، واألصل يف التعريفات أن توون خمتصرة و أن التعريفني السابقني قد أطاال بذكر األمثةل  -2
 13عرف الدكتور عبدالورمي حممد العموالت املصرفي  بأهنا :)عوض يأخذه املصرف من العميل مقابل خدم  (

صرف ملبيد أن هذا التعريف وأن سةلم من املةلحظني السابقني إال أنه قد وقع فيما هو أشد منهما عندما أدخل لفظ  ا
يف التعريف حيث أدخل بعض أجزاء ااملعرف واشتقاقاته يف تعريفه مما يفضى به إىل الدور ، ولذا فصنه ميون تعريف 

 العمول  املصرفي  بأهنا عوض يدفعه العميل ملؤسس  مالي  لقاء خدم  تؤديها له  .

 المطلب الرابع 

يحه املرتبا  بالعموالت املصرفي  وفق املفهوم الذي مت توضاأللفاظ ذات الصةل  : هناك مجةل  من األلفاظ واملصاةلحات 
 آنفا وسيعرض الباحث هلذه األلفاظ موتفيا بالتعريف اإلصاالحي هلا ، دون التعريف الةلغوي جتنبا لإلطال  كما يةلي :

 14األجرة : حيث عرفت بأهنا : )العوض الذي يعاى مقابل منفع  األعيان ، أو منفع  آدمي ( -1

رسم وهذه الةلفظ  غري متداول  يف األدبيات الفقهي  القدمي  ،وإمنا هي متداول  يف املراجع  الرسوم : مجع -2
القانوني  واإلقتصادي  حيث عرفت الرسوم يف هذه املراجع بأهنا مقدار من املال يدفعه املنتفع لقاء خدم  أو 

 15منفع  مبين  يقدمها له مرفق عام .

 16ؤخذ  يف مقابةل  املبيع عينا كان أو سةلع  الثمن: عرف ا لثمن بأنه العوض الذي ي -3
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  2/372، البهويت شرح منتهى اإلرادات  465/ 5الرمةلي هناي  احملتاج : 17
  266، معجم املصاةلحات اإلقتصادي ، نزيه :د. محاد، 347فهمي: عبد العزيز ، موسوع  املصاةلحات اإلقتصادي  واإلحصائي  ، ص  18
 . 178محاد: ص  19
  65الفرقان :  20
 . 2/638إبن كثري : خمتصر تفسري ابن كثري، 21

 

.العوائد  :هذه الةلفظ  شائع  ومتداول  يف األدبيات اإلقتصادي  عموما ويف أدبيات اإلستثمار خصوصا ،  -4
والعوائد مجع عائد  ، وميون تعريف العوائد بأهنا األرباح الناشئ  عن العمةليات واألنشا  اإلستثماري  سواء  

 ادالت التجاري  أو األنشا  املصرفي  والصناعي  والزراعي  املختةلف  .كانت عةلى صعيد املب

اجلعل : هذا الةلفظ يقل تداوله يف األدبيات الفقهي  واإلقتصادي  احلديث  ولونه شائع يف األدبيات الفقهي   -5
القدمي  ، بل إن الفقهاء القدامى قد خصصوا يف كتبهم الفقهي  يف جمال املعامالت بابا ملبحث اجلعال  ، 

 17تحقه إال بصمتام العمل واجلعل عندهم العوض الذي حيدده شخص ما ملن يؤدي له عمل وال يس

الفائدة : ال يعتير هذاالةلفظ شائعا ومتداوال يف األدبيات الفقهي  القدمي  وال يف األدبيات اإلقتصادي   -6
اإلسالمي  عموما أو أدبيات الصريف  اإلسالمي  خصوصا ، ألن هذا املصاةلح إمنا يرتبط بأدبيات اإلقتصاد 

وذلك إلرتباط هذا املصاةلح باإلقراض الربوي ا لذي متارسه   الوضعي والرأمسايل منه عةلى وجه اخلصوص ،
املصارف التقةليدي  ، وتعرف الفائدة هبذا اإلعتبار بأهنا نسب  مئوي  من رأس مال القرض يستحقها املصرف  

 18كل سن  مقابل إقراضه العميل 

ات التبادل حال يف عمةليالربح: عرف الربح بأنه ) زيادة عةلى رأس املال نتيج  تقةليب املال  من حال إىل  -7
 19املختةلف 

الغرام : ليست الغرام  مبصاةلح متداول يف األدبيات الفقهي  القدمي  باملعىن الشائع يف األدبيات القانوني   -8
واإلقتصادي  احلديث  وإمنا دأب الفقهاء عةلى  إطالق لفظ الغرام  يف أبواب الزكاة مبعىن الوجوب والةلزوم 

 20حيث أورده القرآن الورمي هبذا املعىن يف قوله تعاىل : ) إن عذاهبا كان غراما ( أخذامن املعىن الةلغوي  هلا

 21أي أن عذاب جهنم مالزم ألهةلها 
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، جنيب : حممود ، شرح قانون  10، عبد املنعم : فؤاد ، مفهوم العقوب  وأنواعها ص404مجع  عةلى : معجم املصاةلحات اإلقتصادي  اإلسالمي  ص  22

،  2وني  ، عدد ان،صاحل : فواز ، النظام القانوين لةلغرام  التهديدي  ، دراس  قانوني  مقارن  ، جمةل  جامع  دمشق لةلعةلوم اإلقتصادي  والق 735العقوبات ، ص
 .  12م ص 2012سن  

 136قةلعجي : حممد رواس ، مباحث قي اإلقتصاد اإلسالمي ص  23

 

وأما الغرام  يف األدبيات القانوني  واإلقتصادي  احلديث  فياةلق عةلى مبةلغ حمدد من املال يدفع تاديبا ملخالف  أو تعويضا 
 22عن ضرر الحق 

 المبحث الثاني 

 أقسام العموالت املصرفي  وشروطها :   

مث  أقسام متعددة لةلعموالت املصرفي  ، كما أن جواز أخذ هذه العموالت حماط جبمةل  شروط ينبغي توفرها ،وهذا ما 
 سيعرض له الباحث عير املاةلبني التاليني :

 املاةلب األول :أقسام العموالت املصرفي  

  املاةلب الثاين :شروط العموالت املصرفي

 املاةلب األول :أقسام العموالت املصرفي 

 ميون تقسيم  العموالت املصرفي  إىل أقسام متعددة وفق إعتبارات خمتةلف   ومتباين  وفبما يةلي نبذة عن هذه األقسام : 

 أوال:بصعتبار املصرف املستويف هلا : 

 تقسم العموالت املصرفي  هبذا اإلعتبار إىل :

  عموالت املصارف املركزي  :-1

يقصد باملصارف املركزي  : املؤسسات النقدي  الىت تنشئها الدول والىت من مهامها اإلشراف غةلى املصارف التجاري  ،   
 والبنوك املركزي  متارس أنشا  مصرفي  ورقابي  تستحق    23ورسم السياسات النقدي  لةلدول وإصدار العموالت النقدي  
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 214ياسني : فؤاد ، درويش :أمحد ، احملاسب  املصرفي  ص 24
  38السراج: رمضان ،البنوك املتخصص  ، ص  25
 . 361املركب  ،ص ، العمراين : د .عبد اهلل ،  العقود املالي  80امساعيل :عبد الورمي ، ص  26

 

تقع  ستوفيها تةلك املصارف عةلى املستوردين أو عةلى املصارف التجاري  اليتعةليها بعض العموالت ، كالعموالت اليت ت
    24يف دائرة إشرافها 

املصارف التجاري  : يقصد باملصارف التجاري  تةلك املؤسسات املالي  املصرفي  اليت أنشئت ألغراض رحبي  وغالبا ما -2
 توون شركات مسامه  عام  ، وتقسم هذه املصارف إىل قسمني :

صارف تقةليدي  : وهي املصارف اليت متارس أنشا  مصرفي  دون التقيد بأحوام الشريع  اإلسالمي  من خالل التعامل م-أ
 باإلقراض الربوي .

ب_مصارف إسالمي  : وهي مؤ سسات مالي  إسالمي  متارس أنشاتها املصرفي  واإلستثماري  وفق أحوام الشريع  
 اإلسالمي  السمح  . 

لتجاري  بنوعيها التقةليدي واإلسالمي عموالت عةلى األنشا  املصرفي  واإلستثماري  اليت تزاوهلا  وتستويف املصارف ا
كعموالت إصدار البااقات البنوي  وإستخراج كشوف احلسابات وصرف الرواتب لةلعمالء إىل غري ذلك من العموالت 

 الوثرية اليت تستوفيها تةلك املصارف 

املصارف املتخصص  : وهي املصارف اليت أنشئت ألغراض وغايات حمددة تتمثل يف تشجيع الزراع  أو الصناع  أو -1
  25اإلسوان أو غري ذلك من أوجه النشاط اإلقتصادي 

 وتستويف هذه املصارف بعض العموالت من عمالئها وهم يف الغالب شرحي  املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها . 

 : وتقسم العموالت املصرفي  هبذا اإلعتبار إىل :  26ثانيا: من حيث السبب املنشئ هلا 
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 ع  غالبا .و تعمد املصارف اإلسالمي  إىل إستيفاء العموالت ا ملستحق  هلا نظري إصدار خاابات الضمان أو اإلعتمادات املستندي  عةلى هيئ  مبالغ مقا 27
 . 82إمساعيل : عبد الورمي ، ص 28

 

عموالت السبب الوامن وراء دفعها يتمثل يف عمل يقوم به املصرف يستوجب بذل جهد وحتمل كةلف لةلقيام به -2
ع فواتري اخلدمات  في  أو تقبل دفومن تةلك العموالت ، العموالت اليت تستوفيها املصارف نظري قيامها باحلواالت املصر 

 كفواتري املاء والوهرباء واهلاتف .

عموالت تستوفيها املصارف بسبب قيامها بصقراض العميل ، ومن أمثةلتها عموالت القرض ،   وهي ختتةلف عن -3
 الفائدة اليت تستوفيها املصارف الربوي  ، ومن أمثةلتها أيضا عموالت القرض احلسن اليت

 املصارف اإلسالمي  نظري قيامها بصقراض عمالئها قروضا حسن  . تستوفيها  بعض 

عموالت يعد ضمان املصرف لةلعميل السبب املنشئ هلا : ومن أمثةلتها ,العموالت اليت تستوفيها املصارف التجاري  -4
 بنوعيها نظري إصدارها الوفاالت البنوي  ، وخاابات الضمان واإلعتمادات املستندي  . 

 كيفي  تسديدها  : تقسم العموالت املصرفي  هبذا اإلعتبار إىل :  ارثالثا : باعتب

 عموالت تدفع عةلى شول مبالغ مقاوع  ، كعموالت  إصدار البااقات البنوي  ، وعموالت القروض  -1

عموالت تدفع عةلى هيئ  نسب  مئوي  من املبالغ املغااة كعموالت إصدار خاابات الضمان  -2
 27ارف التقةليدي  واإلعتمادات املستندي  يف املص

 وتقسم العموالت املصرفي  هبذا اإلعتبار إىل :  28رابعا : باعتبار اخلدم  املقدم  

عموالت اخلدمات املالي  : وهي العموالت اليت تتقاضاها املصارف نظري خدم  تقدمها لعمالئها ، كعموالت  -1
 حتصيل األوراق التجاري  )الشيوات والومبياالت (

اإلستثماري  : وهي العموالت اليت تتقاضاها املصارف نظري قيامها بصدارة إستثمارات عمالئها  عموالت األنشا  -2
 كعموالت إدارة احملافظ اإلستثماري  .
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 (278أمحد :أمحد حميي الدين ، فتاوى اخلدمات املصرفي  ص ) 29

 

عموالت التسهيالت املصرفي  : وهي العموالت اليت تتقاضاها املصارف لقاء قيامها بالتسهيالت  املصرفي  لعمالئها -3
 لبنوي  . ، كعموالت إصدار البااقات ا

 المطلب الثاني : شروط العموالت المصرفية

إن العموالت املصرفي  هي مبثاب  عوض لقاء خدم  يقدمها املصرف لعمالئه  ، وهذه العمول   بصعتبارها عوضا يشرتط 
فيها ما يشرتط يف األمثان واألعواض املالي  من شروط عام  وتنفرد عن سائر األعواض بشروط ختتص هبا وبناءا  عةلى ما 

 ز اخذ العموالت او دفعها اىل طائفتني من الشروط : تقدم فصنه ميون تصنيف الشروط اليت تشرتط جلوا

الشروط العام  اليت تشرتط يف األعواض املالي  عموما  من كوهنا ماال متقوما ممةلوك  لةلمتعاقد أو  -أ
مأذونا .له التصرف فيها ، معةلوم  عةلما تاما ينفي اجلهال  مقدورا عةلى تسةليمها إىل غري ذلك من 

بالعموالت املصرفي  ، وإمنا هي شروط يف كل عوض مايل سواء الشروط العام  اليت ال ختتص 
أكان ذلك العوض بدل إجارة أو مثنا ملبيع أوغري ذلك ، وال جيد الباحث نفسه مةلزما ببيان تةلك 
الشروط عةلى جه  التفصيل ألن تةلك الشروط ليست خمتص  بالعموالت املصرفي  ، وإمنا هي 

  . شروط عام  يف عموم األعواض املالي 

 شروط خاص  ختتص بالعموالت املصرفي  ومن تةلك الشروط:  -ب

   29أن توون العمول  مقابل خدم  حقيقي  يؤديها املصرف لعمالئه .-1

وخيرج هبذا الشرط اخلدمات الومهي  وغري احلقيقي  ومن ذلك اخلدمات الناشئ  عن عمةليات أخاأ املصرف يف إجرآهتا ، 
يف تةلك العمةليات واإلجراآت ، فصن ذلك اجلهد مل تتمخض عنه خدم  حقيقي  فبالرغم من اجلهد الذي بذله املصرف 

 حصل عةليها العميل ، وأخذ العمول  مقابل ذلك بعد من قبيل اكل أموال الناس بالباطل وهو حمرم يف الشريع  ، كما دل 
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  29النساء، آي     30
 ضامر يأتني من كل فج عميق ليشهدوا منافع هلم قول اهلل تعاىل يأتوك رجاال وعةلى كلباب  « كتاب احلج « صحيح البخاري  31
 236شحادة ، ابو العز ، ص 32
   (3488أخرجه أبو داود، كتاب البيوع،باب يف مثن اخلمر وامليت  ، احلديث رقم ) 33
 236شحادة : أبو العز :ص 34

 

دل عةليه أيضا قوله صةلى اهلل عةليه و  30عةلى ذلك قوله تعاىل : )يا أيها الذين آمنوا ال تأكةلوا أموالوم بينوم بالباطل (
  31وسةلم : ) إن دمائوم وأموالوم عةليوم حرام كحرم  يوموم هذا يف شهركم هذا يف بةلدكم هذا (

كما يشرتط يف العمول  حىت تصح أخذا وإعااء ا أن توون مستحق  لقاء خدم  مباح    32أن توون اخلدم  مباح  -2
لعمول  لفتح إعتماد مستندي لتمويل صفق  من اخلمو ر أومتويل مصنع قد أذن هبا الشرع املاهر ، فال جيوز أخذ ا

إلنتاجها ألن هذه اخلدم  غري مشروع  فال يصح أخذ العوض عنها ،ويدل لذلك ما ثبت من قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم 
  33: ) أن اهلل إذا حرم شيئا حرم مثنه (

 تسمى مثنا فندخل يف عموم النهي  وملا كانت العمول  املصرفي  عوضا عن خدم  مؤداة ، صح أن

ألن الربا حمرم يف الشريع  اإلسالمي  فال يصح أن يةلتف عةلى التحرمي بصسم 34أال تناوي العمول  عةلى فائدة ربوي  -3
العمول  ، فال يصح لةلمصرف أن يأخذ عمول  عةلى ما يعرف بعمةلي  كشف احلساب والذي يتمثل يف إقراض حمرر الشيك 

ال ، إذا كان املبةلغ املرصد يف حسابه ال يوفي لتغاي  قيم  الشيك ألن كشف احلساب هو إقراض من مثال مبةلغا من امل
املصرف لةلعميل ، وأخذ العمول  عةلى عمةلي  اإلقراض هذه يدخل املعامةل  يف دائرة الربا احملرم ، ومثل ذلك يقال أيضا يف 

ن يف م  املشرتيات يف البااقات البنوي  إذا مل يوأخذ العمول  عةلى تغاي  خااب الضمان غري املغاى أو تغايه قي
حساب العميل ما يغايها ألن ذلك كةله ال خيرج عن كونه إقراضا من املصرف لعميةله ، وأخذ العمول  عةلى القرض هو 
زيادة ربوي  أال توون اخلدم  مستحق  لعو ض    آخر غري العمول ،ألن يف ذلك إجتماعا لعوضني مقابل خدم  واحدة 

 أمر غري جائز . وهذا

 

 

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=1
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=1
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=974
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=974
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 المبحث الثالث:التسهيالت المصرفية

تقدم املصارف عموما واإلسالمي  منها عةلى وجه اخلصوص تسهيالت مصرفي  لعمالئها، وهذه التسهيالت املصرفي  
 اتتنوع بني خصم األوراق التجاري  وخاابات الضمان، واإلعتمادات املستندي ، والبااقات البنوي  عةلى إختالف أنواعه

 وأصنافها.

 وسيقوم الباحت بدراس  هذه التسهالت املصرفي  من خالل املاالب التالي  :    

 املاةلب األول:عموالت البااقات البنوي .

 املاةلب الثاين: خاابات الضمان

 املاةلب الثالث : اإلعتمادات املستندي  

 المطلب األول: عموالت البطاقات البنكية

ل البنوي  يف اآلون  األخرية ملا حتققه حلامةلها ومصدرها من منافع تتمثل يف االستغناء عن محلقد شاع استعمال البااقات 
النقود والعمالت املختةلف ، وجتنب املخاطر الناجت  عن كل ذلك، باإلضاف  إىل مجةل  من اخلدمات اإلمتاني  والتجاري ، 

ى ما أكان حسابه يف املصرف املصدر حيتوي عةل حيث يتمون حامل البااق  من شراء السةلع واخلدمات املختةلف ، سواء
 يغاي قيم  السةلع  أو اخلدم  املشرتاه، أو مل يون حيتوي عةلى ذلك، فيما يعرف بالبااق  املغااة وغري املغااة.

ملاسرت  اوتتعدد األمساء التجاري  هلذه البااقات غري أن أشهرها، وأكثرها تداوالوأوسعها انتشارا بااقتان مها) الفيزا كارد(و )
 كارد(، وسيعمد الباحث إىل معاجل  هذا املاةلب من خالل الفروع التالي :

 الفرع األول : مفهوم البطاقات البنكية وأطرافها وأنواعها.

 لةلبااقات البنوي  تعريفات خمتةلف  ختتصر يف ثناياها بيان ماهيتها، وإبراز وظيفتها وأهم خصائصها ومن هذه التعريفات
 بنوي  بأهنا:) أداة دفع وسحب نقدي، يصدرها مصرف جتاري، أو مؤسس  مالي ، متون حامةلها من تعريف البااق  ال
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بن صاحل ، البااقات املصرفي  وأحوامها الفقهي  ،  احلجي : عبد الرمحن،  21ص 107بااقات اإلئتمان املصرفي  ص‘ البعةلي :عبد احلميد حممود   35
 . 27-26ص
 34- 33، احلجي ص 41-40أبو سةليمان عبد الوهاب ، البااقات البنوي  ص  36
 .  57احلجي : ص، 12-11البعةلي :ص 37

 

الشراء باألجل عةلى ذم  مصدرها أو من ماله، ومن احلصول عةلى النقد اقرتاضا من مصدرها، أو من غريه بضمانه، أو 
 35سحبا من احلساب اجلاري، ومتونه من احلصول عةلى خدمات خاص (

التعريف املتقدم تظهر أطراف البااق  املصرفي  واليت ال تزيد عن مخس  أطراف يف حدها األقصى ،وال تقل ومن خالل 
 : 36عن ثالث  يف حدها األدىن ، وهذه األطراف هي

مصدر البااق  : وهو املصرف أو املؤسس  املالي  اليت تصدر البااق  بصمسها ، ويوون هذا املصرف أو تةلك  -1
 يد قمي  السةلع أو اخلدمات املشرتاة لبائعها .املؤسس  خمولني بتسد

حامل البااق  : وهو املستفيد من خدماهتا واليت تصدر البااق  بصمسه ، ويوون ماالبا أمام اجله  املصدرة  -2
 بتحمل كاف  اإللتزامات الناشئ  عن إصدارهذه البااق  .

 -املالي   وهي املصرف أو املؤسس -ةلبااق  ، التاجر : وهو بائع السةلع أو اخلدمات املتعاقد مع اجله  املصدرة ل -3
 عةلى تقدمي تةلك السةلع واخلدمات لاالبيها من محةل  البااق  .

مصرف التاجر : وهو املصرف الذي يتعامل معه التاجر ، بائع السةلع واخلدمات ، وهذا الارف الرابع ال يوون  -4
در لةلبااق  أما إذا كان املصرف املصدر إال إذا كان املصرف الذي يتعامل معه التاجر هو غري املصرف املص

لةلبااق  ، هو ذاته املصرف الذي يتعامل معه التاجر فعندئذ ستوون اطراف البااق  املصرفي  أربع  أطراف وليس 
 مخس  .

املنظم  الراعي  لةلبااق  : هنالك منظمات عاملي  تشرف عةلى إصدار البااقات البنوي  ومن أشهر املنظمات  -5
 ) إكسيرس( و )فيزا (  العاملي  منظمتا

 : 37وتتنوع البااقات البنوي  اىل أنواع متعددة باعتبارات خمتةلف  ، لون الذي يهمنا من ذلك كةله نوعان رئيسان 
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 240شحادة ، أبو العز : ص 38
 . 23البعةلي : ص 39
صدر هلا، ملمن الباحثني من يويف هذه العالق  بني مصدر البااق  وحامةلها عةلى أهنا قرض باعتبار أن حامل البااق  ميتةلك حساباً جارياً يف املصرف ا 40

ملعامةل  جديد ال خيضع ا وبناءاً عةلى توييف احلسابات اجلاري  باعتبارها قرضاً، وقد سبق يف هذه الدراس  ترجيح الباحث اعتبار احلسابات اجلاري  منااً من
 لةلتوييفات الفقهي  بالعقود املسماة، وإن كان به شبه من القرض والوديع  

 48- 47البعةلي : ص 41

 

بااقات احلسم الفوري : وتعرف هذه البااقات بأهناأداة ألورتوني  تصدرها مؤسس  مالي  ، تتضمن إتفاقا  -أ
د من مصدرها أو من غريه ، كما متونه من احلصول عةلى السةلع مينح حامةلها إمواني  احلصول عةلى النق

 38واخلدمات من نقاط البيع املختةلف  

البااقات االئتماني : وهي تةلك البااقات اليت يعايها مصدرها لشخص طبيعي أو اعتباري بناءاً عةلى عقد  -ب
تزام املصدر الً لتضمنه البينهما ميونه من شراء السةلع أو اخلدمات ممن يعتمد البااقات دون دفع الثمن حا

 39بالدفع

 الفرع الثاني: التكييف الفقهي للبطاقات المصرفية

عرفنا يف الفرع السابق أنه ميون رد أنواع البااقات املصرفي  إىل نوعني رئيسني مها : بااقات احلسم الفوري، وبااقات 
 االئتمان، وفيما يةلي التوييف الفقهي لول من النوعني املتقدمني:

 أواًل: بااقات احلسم الفوري

خيتةلف التوييف الفقهي لبااقات احلسم الفوري باختالف العالئق التعاقدي  بني االطراف املتعاقدة يف هذا النوع من 
 البااقات وذلك عةلى النوع التايل:

، حيث يوكل 40العالق  بني املؤسس  املالي  املصدرة لةلبااق ، وبني حامةلها وتوييف هذه العالق  عةلى اهنا وكال  .1
حامل البااق  املصرف املصدر هلا بالنياب  عنه يف القيام ببعض اخلدمات اليت تتيحها هذه البااق ، كتسديد 
أمثان السةلع واخلدمات املشرتاة من خالهلا، والتحويل من حسابه وتوفري املبالغ النقدي  يف جهاز الصراف اآليل،  

 41اجهاكي يقوم حامل البااق  بسحب املبالغ اليت حيت
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 26، ص 2005البةلتاجي : حممد تاور العمل املصريف اإلسالمي ،  42
 233احلجي، ص 43
 220، ابوسةليمان:ص151احلجي:ص، 30البعةلي :ص 44
 .  12تمان املصرفي  من منظور إسالمي صحممد : سعد عبد ، بااقات اإلئ 45

 

العالق  بني حامل البااق  والتاجر: خيتةلف التوييف الفقهي لةلعالق  بني حامل البااق  والتاجر باختالف اخلدم   .2
أو السةلع  املاةلوب ، فقد توون العالق  بيعاً، وقد توون إجارة، فصذا اشرتى حامل البااق  من خالهلا سةلعاً من 

ها لتسديد أجرة سيارة سياحي  أو غرف  يف فندق كان ذلك أحد مراكز التسوق كان ذلك بيعاً، وإذا استخدم
 42إجارة

العالق  بني املصرف مصدر البااق  والتاجر: ال خترج هذه العالق  بني مصدر البااق  والتاجر عن كوهنا حوال ،  .3
لذي افحامل البااق  حييل التاجر عةلى املصرف كي يقوم هذا األخري بتسديد مثن السةلع ، أو اخلدم  املشرتاة و 

استقر دينا يف ذم  حامل البااق  لةلتاجر، وأما التاجر فهو احملال، بينما املصرف هو احملال عةليه ومثن السةلع  أو 
 43اخلدم  هو احملال به

 ثانياً: بااقات االئتمان : 

بااقات لخيتةلف التوييف الفقهي الفقهي لبااقات األئتمان باختالف العالقات التعاقدي   بني أطراف هذا النوع من ا
 :44وذلك عةلى النحو التايل

العالق  بني مصدر البااق  وحامةلها: ميون توييف العالق  بني مصدر البااق  وحامةلها باعتبارها مزيج مركب  .أ
 45من ثالث  عقود تتناوب وفق العمةلي  أو االستخدام هلذه البااق  كما يةلي:

ستقر معه حامةلها كل الديون اليت ت الضمان: حيث يضمن املصرف املصدر لةلبااق  لةلتاجر الذي يتعامل .1
 يف ذم  حامل البااق  لةلتاجر بعد كل عمةلي  استخدام هلذه البااق 
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 . 53البعةلي :ص 46
  52-51البعةلي : ص 47

 

عقد قرض حيث يقوم املصرف بالتسديد عن حامل البااق  لةلسةلع أو اخلدمات املشرتاة عن طريق هذه  .2
جد يف سحبه عندما ال يو البااق ، أو عندما يقوم املصرف باتاح  املبةلغ الذي يبادر حامل البااق  إىل 

 رصيده أي  مبالغ

عقد وكال : حيث ينيب حامل البااق  املصرف بتسديد املبالغ املستحق  عةليه أو حتويل هذه املبالغ إىل  .3
 االطراف اليت يتعامل معها حامل هذه البااق 

يضمن  الضمان حيثالعالق  بني مصدر البااق  والتاجر الذي يتعامل معه حامةلها: تقوم هذه العالق  عةلى  .ب
املصرف املصدر لةلتاجر املبالغ والديون املرتتب  عةلى حامل البااق  لصاحل التاجر، كما تقوم أيضًا عةلى عقد 
الوكال  من جه  التاجر الذي يوكل املصرف املصدر بتحصيل أمثان السةلع واخلدمات املشرتاة، وحتويةلها حلساب 

 46ف آخر لةلتاجر فيه حسابالتاجر يف املصرف املصدر لةلبااق  أو يف مصر 

العالق  بني حامل البااق  والتاجر: هذه العالق  ختتةلف باختالف العقود الناشئ  عن عمةليات استخدام البااق   .ت
 كما سبق بيانه يف بااقات احلسم الفوري47حيث توون بيعاً أو إجارة أو غري ذلك 

 الفرع  الثالث: حكم أخذ العمولة في البطاقات المصرفية

حوم أخذ العمول  يف البااقات املصرفي  باختالف نوع تةلك البااق  والعالقات التعاقدي  اليت جتمع بني أطرافها خيتةلف 
 وميون لةلباحث بيان ذلك من خالل ما يةلي:

 أواًل: بااقات السحب الفوري

موالت االصدار ا عتتقاضى املصارف االسالمي  عموالت غالبا ما توون من حامل البااق ، وهذه العموالت تتنوع، فمنه
 وعموالت جتديد البااق  بعد انتهاء مدهتا، وعموالت استبداهلا عند الفقد، أو التةلف إىل غري ذلك من العموالت،وبناءاً 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 113 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
  237شحادة ، أبو العز : ص 48

 

وبني العميل حامةلها، وأن هذه العالق  هي من باب الوكال ، فال  -مصدر البااق -عةلى توييف العالق  بني املصرف
 لعمول  سواءاً أكان ذلك جله  اخلدمات املوتبا  باصدار البااق  و جتديدها واستبداهلا ألنيبدو حمظور شرعي يف أخذ ا

هذه اخلدمات حتتاج إىل كةلف وجهد يستحق املصرف عةليها أجراً، أو كان جله  قيام املصرف بتسديد أمثان السةلع  
هذه  يست قرضًا حيث يتم حسم أمثانواخلدمات املشرتاة نياب  عن العميل حامل البااق  ألن عمةلي  التسديد هذه ل

السةلع واخلدمات من الرصيد، من خالل قيامه بتسديد الفرق بني مثن السةلع  املشرتاة واملبةلغ املتوفر يف رصيد العميل، 
فصنه ال جيوز يف هذه احلال  أخذ عمول  عن هذه العمةلي  ألن املصرف يصبح يف هذه احلال  مقرضاً لةلعميل فيوون أخذه 

 يف هذه احلال  من باب القرض الذي جر نفعاً فيدخل يف الربا.العمول  

وال تتقاضى املصارف االسالمي  يف الغالب أي عمول  من التاجر نظري قيامها بتحصيل امثان السةلع واخلدمات املشرتاة 
واخلدمات،  ععن طريق العميل، وغالبًا ما توتفي باخلصومات اليت مينحها التجار لتةلك املصارف من أمثان تةلك السةل

لون اخذ هذه العمول  يف هذه احلال  جائز أيضاً، ألن التاجر ليس مقرضاً لةلمصرف، فال يدخل يف مسأل  القرض الذي 
 48جر نفعاً لونه موكل له يف حتصيل أمثان السةلع واخلدمات املشرتاة من العميل

 ثانياً: حوم أخذ العمول  يف بااقات االئتمان

عن أنواع البااقات املصرفي  أن الغرض األساس من بااقات اإلمتان إمنا يتمثل يف إقراض  سبق وأن عرفنا لدى احلديث
حامل البااق  من خالل قيام املصرف بتسديد أمثان السةلع واخلدمات املشرتاة، وإما من خالل اتاح  مبالغ نقدي  ذات 

  قد ترتبط ت أخرى تتيحها هذه البااقسقوف متباين  يقوم العميل بسحبها من خالل تةلك البااق ، غري أن مث  خدما
بعمةلي  اإلقراض، وقد ال ترتبط هبذه العمةلي ، وال غرو واحلال  هذه أن خيتةلف حوم أخذ تةلك العموالت باختالف 

 طبيعتها، ومدى اقرتاهبا أو ابتعادها عن عمةلي  االقراض وفق ما يةلي:
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 240شحادة ، أبو العز ص 49
 (7/1/475جمةل  جممع الفقه االسالمي، بااقات االئتمان، مركز تاوير اخلدم  املصرفي  لبيت التمويل الووييت، ) 50
 3/509/ 12، جمةل  جممع الفقه االسالمي جبدة، محاد: نزيه، بااقات االئتمان 51
 1/325السعيدي: عبداهلل بن حممد بن حسن، الربا يف املعامالت املصرفي  املعاصرة،  52

 

 أخذ العمول  مقابل عمةلي  االقراض. .أ

نظري اإلقراض أو مراعى فيه اإلفراض كأخذ العمول  مقابل تقسيط القرض أو تأجيةله ، أو جتاوز إذا كان أخذ العمول  
العميل املبةلغ املتاح يف رصيده أو رفع سقف اإلئتمان أو غري ذلك من احلاالت الىت تويف عةلى أهنا إقراض فصنه  جيوز 

  49العمول  إلن ذلك يدخل يف باب القرض الذي جر نفعا ، وهو ذريع  اىل الربا احملرم . .واحلال  هذه أخذ 

أخذ العمول  عن اخلدم  املرتبا  باالئتمان: إذا كان أخذ العمول  عن خدم  مرتبا  باالئتمان، وال ميون فصةلها  .ب
هيئات أختةلف الباحثون و عنه، كأخذ العمول  عن السحوبات النقدي  إذا جتاوزت رصيد حامل البااق ، فقد 

 الفتوى التابع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي  يف حومها عةلى أقوال:

أن أخذ العمول  عن هذه اخلدمات جائز بغض النظر عن طريق  تقدير تةلك العمول ، سواءاً أكانت مبةلغاً  .1
شرعي  لبيت هليئ  المقاوعًا أو نسب  مئوي ، من املبةلغ الذي أتاحته هذه البااق ، وقد أخذت هبذا الرأي ا

، ألن املصرف يتحمل كةلفًا نتيج  قيامه ببعض األعمال اليت تتاةلبها إتاح  هذه  50التمويل الووييت
اخلدمات كتجهيز البااق  وإرسال االشعارات، وإتاح  األجهزة واستئجار مواقعها، وتغذيتها باملبالغ النقدي ، 

نتفع بدها املصرف املصدر لةلبااق ، وحامل البااق  هو املإلتاحتها أمام العمالء، وكل ذلك يتاةلب كةلفاً يتو
 51من هذه اخلدمات، وما يأخذه املصرف من عموالت هو ألجل هذه اخلدمات، وليس ألجل القرض

أنه ال جيوز أخذ العمول  عن هذه اخلدمات ماةلقًا ألن هذه العمول  هي مبثاب  األجر عةلى الضمان، أو  .2
 52عةلى القرض وكال األمرين حمرم.

التفرق  بني ما إذا كانت العمول  مبةلغًا مقاوعًا وما إذا كانت نسب  مئوي ، فيجوز يف احلال  األوىل دون  .3
 الثاني ، وقد أخذت هبذا القول هيئ  الفتوى والرقاب  الشرعي  ملصرف الراجحي، بناءاً عةلى أن ربط تقدير 
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 هـ 1422، سن  463اهليئ  الشرعي  ملصرف الراجحي، قرار رقم  53
  1946 باب احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشبهات، حديث رقم « كتاب البيوع « صحيح البخاري 54
  . 62/ 29،ابن تيمي  : جمموع الفتاوى  3/109،مالك:مالك بن أنس ، املدون   7/181:فتح القدير إبن اهلمام  55
 . 593امساعيل:ص 56

 

املبةلغ املتاح  خبالف ما لو كانت العمول  مبةلغاً مقاوعاً ال يزيد بزيادةالعمول  باملبةلغ املتاح أو املسدد يؤول إىل شبه  الربا، 
 53وال ينقص بنقصه

ولعل هذا القول هو األرجح ألنه جيمع بني اعتبار اخلدمات املرتبا  ببااق  االئتمان، خدمات يستحق عةليها املصرف 
اجتناب الشبهات، أتاحته البااق ، وحنن مأمورون ب أجراً وبني جتنب شبه  الربا، عندما يرتبط تقدير العمول  باملبةلغ الذي

هلل عةليه صةلى ا-خاص  عندما توون هذه الشبهات قوي  وظاهرة، كما هو األمر يف هذه احلال ، وكما دل عةلى ذلك قوله
 أوسةلم يف حديث النعمان بن بشري: ) احلالل بني، واحلرام بني، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استير 

 54لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام...(

أخذ العمول  مقابل الضمان: إذا كان أخذ املصرف املصدر لةلبااق  العمول ، نظري قيامه بضمان تسديد املبالغ  .ث
املستحق  عةلى حامةلها لةلتاجر، فصن أكثر العةلماء قد ذهب إىل أن أخذ العمول  يف هذه ا حلال  غري جائز نظراً 

ن الضمان هو تيرع حمض، وال جيوز أخذ العمول  عن التيرع احملض، إذ الضمان والوفال  من عقود التيرعات، أل
مث إنه قد يعجز العميل حامل  55وقد استقر يف الفقه اإلسالمي أنه ال جيوز أخذ العوض عن عقود التيرعات.

املصدر  صيد يف حسابه لدى املصرفالبااق  عن تسديد املبالغ املستحق  عةليه لةلتاجر نظرًا لعدم وجود ر 
لةلبااق ، أو لعدم كفاي  ذلك الرصيد إن وجد لتغاي  تةلك املبالغ، فيؤول األمر واحلال  هذه إىل اإلقراض أي 
إقراض املصرف املصدر لةلبااق  العميل حامةلها، فيوون ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعاً، فيحرم حينئذ 

 56إلفضائه إىل الربا احملرم

  ن الذي يظهر لةلباحث التفرق  بني حالتني:غري أ
 
 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3748&idto=4086&lang=&bk_no=52&ID=1293
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3748&idto=4086&lang=&bk_no=52&ID=1293
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إذا كان لةلعميل حامل البااق  رصيد يف حسابه يوفي لتغاي  أمثان السةلع واخلدمات املشرتاة، فصنه يف هذه  .1
احلال  جيوز أخذ العمول  عن جمرد االلتزام بالضمان، وذلك ألن كون الضمان من عقود التيرعات يفرق فيه بني 

 آلحاد الناس، وبني قيام مؤسسات مالي  يعتير الضمان جزءاً من عمةلها، فال يعقل واحلال  هذه احلاالت الفردي 

أن ياةلب من تةلك املؤسسات املالي  ما ياةلب من آحاد الناس، فيقال هلم تيرعوا بالضمان، ألن الضمان يف  
ادهم ا، وأما آحاد الناس وأفر املؤسس  املالي  هو احرتاف لتةلك املؤسس  حيث أن الضمان جزء من حرفتها ومهنته

فقد ياةلب منهم التيرع واالرتفاق بالضمان ألن الناس يتبادلون هذا التيرع ويتداولونه فمن كان ضامناً اليوم قد يوون 
 مضموناً غداً، وهوذا كل الناس حمتاج إىل الضمان.

مان، ألن العمول  عن الضإذا مل يون لةلعميل حامل البااق  رصيد يف املصرف مصدرها فصنه ال جيوز تقاضي  .2
الضمان يف هذه احلال  يفضي إىل القرض، ألن املصرف سيقوم بتسديد أمثان السةلع، واخلدمات املشرتاة نياب  
عن العميل، ويوون ذلك مبثاب  قرض لةلعميل، يستوفيه املصرف من أول دفع  نقدي  ترد إىل حسابه، أو ياالبه 

ملبالغ النقدي ، فيوون من باب القرض الذي جر نفعاً، وإن كان يف به إذا امتنع العميل عن تغذي  حسابه با
أصةله ضماناً، ألن العيرة ليست لةلحال وإمنا هي لةلمآل، ألن النظر إىل مآالت األفعال مقصود معتير شرعاً، 

 وبذا فصنه ال حيل لةلمصرف أخذ العمول  يف هذه احلال  ألهنا أجر عةلى قرض، وهو مفض إىل الربا احملرم.

 المطلب الثاني :عموالت  خطابات الضمان 

من التسهيالت املصرفي  اليت تقدمها املصارف اإلسالمي  ما يعرف خباابات الضمان ، وتتقاضى املصارف اإلسالمي   
عةلى إصدار هذه اخلاابات أجورا تعرف بالعموالت ، وسوف يعمد الباحث إىل معاجل  عموالت خاابات الضمان من 

 خالل الفروع التالي  :
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                                                                              29، البعةلي : عبد احلميد ، أساسيات العمل املصريف ص 14الندوي :خااب الضمان املصريف ص  57
، زعرتي :عالء الدين ، اخلدمات 186، ارشيد : حممود عبد الورمي أمحد ، الشامل يف معامالت وعمةليات املصارف اإلسالمي  ص 297شبري : ص 58

 333_332املصرفي  ، ص

 

 : ان وأنواعهالفرع األول :مفهوم خطاب الضم

تقوم فورة خااب الضمان عةلى قيام املصرف بضمان عميةله لدى طرف ثالث بقيم  املبةلغ الذي يتضمنه خااب 
الضمان ، ولةلباحثني يف أدبيات الصريف  تعريفات كثرية خلاابات الضمان ، خيتار منها الباحث تعريف خااب الضمان 

 ب  التزام مةلقى د عمالئه يف حدود مبةلغ معني اجتاه طرف ثالث مبناسبأنه :تعهد كتايب يتعهد مبقتضاه البنك بوفال  أح

عةلى عاتق العميل املوفول ، وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزاماته اجتاه ذلك الارف خالل مدة معبن  عةلى أن بدفع 
ال  فشل وافقته حالبنك املبةلغ املضمون عند أول ماالب  خالل سريان الضمان بغض النظر عن معارض  املدبن أو م

 57العميل بالوفاء بالتزاماته 

وتتنوع خاابات الضمان إىل أنواع خمتةلف  ومتعددة تبعا إلختالف اإلعتبارات الىت تقسم إليها اخلاابات ، وسيقتصر 
جزه حبالباحث عةلى التقسيم باعتبار واحد وهو التقسيم باعتبار التأمني النقدي ، أو العيين الذي بقوم العميل بصيداعه أو 

أو جتمبده ضمانا لوفاء العميل بالتزاماته لدى املصرف املصدر وذلك ألن هذا اإلعتبار هو األكثر تأثريا يف احلوم عةلى 
العمول  اليت يتقاضاها املصرف املصدر لقاء إصداره خااب الضمان ، وتقسم خاابات الضمان هبذا اإلعتبار إىل 

 58األقسام التالي  

ي  كامةل  : ويقوم العميل يف هذا النوع من اخلاابات بتغاب  كامل قيم  خااب الضمان خااب الضمان املغاى تغا
من خالل تأمني نقدي أو عيين ، وذلك ضمانا من قبل العميل لةلمصرف املصدر ليضمن من خالل التأمني النقدي أو 

م العميل إما مبةلغ نقدي يقو  -أ العيين اإللتزامات الناشئ  عن خاابات الضمان ، وهذ التأمني النقدي أو العيين هو :
بصيداعه يف حساب خاص لدى املصرف املصدر خلااب الضمان وجيمد هذا املبةلغ حبيث ال يستايع العميل التصرف 
به ريثما تنتهي إلتزامات املصرف الناشئ  عن خاابات الضمان إما بصنتهاء مدته , أو بصنتهاء الغرض الذي أصدر خااب 

 الضمان ألجةله 
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  295شبري :عثمان ، املعامالت املالي  املعاصرة ص 59

 

يف خمازن العميل توون قيمتها مساوي  لقيم  خااب الضمان ، وال بد أن توون هذه البضائع مما ال يسرع  بضائع-ب
اليه التةلف والفساد حبيث حتجز وال يستايع العميل التصرف هبا ريثما ينتهي الغرض من حجزها ، بصنتهاء التزامات 

يزا له عن أو التغاي  تأمينا عينيا أو تغاي  عيني  متي املصرف الناشئ  عن إصدار خاابات الضمان ، ويسمى هذا التأمني
 التأمني أو التغاي  النقدي  السابق ذكرها .

خاابات الضمان املغااة تغاي  جزئي  : حيث يقوم العميل بصيداع مبةلغ نقدي او حجز تـأمينا عينيا مبا ال يساوي -2
 ب الضمان أو ربعها أو ثةلثها وهوذا . قيم  خااب الضمان وإمنا ينقص عن تةلك القيم  كتغاي  نصف خاا

خاابات الضمان غري املغااة : ال يشرتط يف هذا النوع من اخلاابات أن يقوم العميل بصيداع مبةلغ نقدي أو  -1
حجز تأمني عيين نظري إصدار املصرف خلااب ا لضمان، وإمنا يوتفى يف هذه احلال  بالثق  اليت بتمتع هبا 

ذه الثق  رمبا توون قد تولدت عن السرية املصرفي  هلذا العميل لدى املصرف العميل لدى املصرف املصدر وه
 املصدر او بسبب مركزه  املايل اىل غري ذلك من اإلعتبارات اليت يعتمدها املصرف يف تووبن هذه الثق 

 الفرع الثاني: خصائص خطابات الضمان       

   59التالي  وبناء عةلى ما تقدم فصن خاابات الضمان تتميز باخلصائص 

 خااب الضمةلن مثثل مبةلغا من النقود -1

 خااب الضمان بات وهنائي يف مواجه  املستفيد ، فال جيوز لةلبنك أن يرجع عنه -2

 التزام البنك يف مواجه  املستفيد مستقل عن أي  جه  أخرى ، ولو كان العميل . -3

خااب الضمان ذو كفاي  ذاتي  ، فال حيتاج حامةله إلثبات حقه كما يف األوراق التجاري  ، بل جيب عةلى املصرف -4
 دفع قيمته مبجرد اإلطالع عةليه من غري حاج  إىل إجراءات قضائي  
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 . 5/488، املوسوع  العةلمي  والعمةلي  :639- 637موسوع  أعمال البنوك : ص 60
   1105، ص 2،ج   2أبوغده :عبد الستار ، خااب الضمان جمةل  جممع الفقه اإلسالمي عدد 61
األردني    الصوا : عةلي ، خاابات الضمان كما جتريها البنوك اإلسالمي  وأحوامها الشرعي  ، مؤمتر املستجدات الفقهي  يف البنوك اإلسالمب  اجلامع 62
  1047، األمني : حسن ، دراس  حول خاابات الضمان ، جمةل  جممع الفقه اإلسالمي ، العدد الثاين ص 15ص

 

 الفرع الثالث : التكييف الفقهي لخطابات الضمان 

 لدى تتبع أقوال العةلماء املعاصرين ، وتوييفهم الفقهي خلاايات الضمان تبني أهنا تدور حول التوييفات الفقهي  التالي  

بأجر : حبث يقوم العميل طالب إصدار خااب الضمان بتوكيل املصرف املصدر هلذا  60توييفه عةلى أنه وكال  -1
صعتباره وكيال أجرة من العميل طالب إصدار خااب الضمان اخلااب بصصداره ، ويتقاضى املصرف يف هذه احلال  ب

 مقابل وكالته هذه 

لوجود بعض أوجه الشبه بني خاابات الضمان وبني الوفال  ، حيث يوون املصرف 61توييفه عةلى أنه كفال  –ب 
اجله  غالبا  هاملصدر خلاابات الضمان مبثاب  الوفيل لةلعميل لدى اجله  املستفيدة من إصدار خاابات الضمان ، وهذ

ما توون ذات صةل  بعقود التوريدات واملقاوالت ، حيث تضمن هبذا اخلااب وصول املبةلغ إليها عند عجز العميل أو 
 مماطةلته ، كما تضمن أيضا جدي  العميل يف تةلك العقود . 

عاصرين أن حيث يرى بعض العةلماء امل62تتوييف خاابات الضمان عةلى أهنا مزيج بني عقدي الوكال  والوفال   -ج
خاابات ا لضمان هي مزيج بني كل من عقدي الوكال  والوفال  ، حيث يوون املصرف املصدر خلااب الضمان وكيال 
عن عميةله طالب إصدار اخلااب يف دفع قيمته ، إذا كان خااب الضمان مغاى مقابل عمول  عةلى قيامه هبذه الوكال  

اب ابات الضمان كفيال لعميةله لدى اجله  املستفبدة إذا مل يون خاتعتير أجرة لةلوكال  ، ويوون املصرف املصدر خلا
الضمان مغاى ، أما إذا كان خااب الضمان مغاى تغاب  جزئي  فصن التوييف الفقهي لتةلك اخلاابات يوون وكال  

مصريف  جيف اجلزء املغاى منها ، وكفال  يف اجلزء غري املغاى . كن الراجح من هذا كةله أن خاابات الضمان هي منت
 جديد ، ومعامةل  مالي  مستحدث  ، وهو وليد األعراف املصرفي  ، وإن كان فبه شبه من كل من الوكال  والوفال  ، فهو 
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  7خاابات الضمان مفهومها ، أقسامها ، وأحوامها صالصالحني : عبد اجمليد ،  63
  28الضرير : صديق ، خاابات الضمان ص  64
 .  1204،  1192، 1043، 1047، 1125، 2/1106جمةل  جممع الفقه اإلسالمي : عدد 65
 . 290،محاد نزيه ، قضايا فقهي  معاصرة ص105قةلعجي :حممد رواس ، املعامالت املالي  املعاصرة ص 66
 وما بعدها  14حني : عبد اجمليد ، خاابات الضمان صالصال 67

 

وإن كان حيمل بعض مالحمهما ومساهتما إال أنه ينفرد بأحوام ومزايا ختتةلف عن كل منهما ، فهو عقد جديد مستقل 
    63بعض أحوام الوكال  والوفال  عةلى بعض أنواعه قائم بذاته غري أن هذا ال مينع تنزيل 

 الفرع الرابع : حكم أخذ العمولة على إصدار خطابات الضمان

تقدم املصارف خدم  إصدار خاابات الضمان نظري عمول  تتقاضاها مقبل تقدمي هذه اخلدم  فما حوم أخذ هذه 
 العمول  أو األجرة ؟

إلسالمي  أن تتقاضى أي عموالت نظري إصدارها خلاابات الضمان نظرا يرى بعض الباحثني أنه ال جيوز لةلمصارف ا
ألن هذه اخلاابات هي مبثاب  الوفال  والوفال  هي عقد إرفاق وتيرع من قبل الوفيل طةلبا لألجر والثواب ورغب  يف اخلري 

خذ األجرة عةلى بينما برى باحثون آخرون جواز أ   64واإلحسان إىل الناس لتسهيل معامالهتم وقضاء حوائجهم 
خاابات الضمان املغاى بناء عةلى أنه يصبح يف هذه احلال  يف حوم الوكال  بأجر وعدم جواز أخذ األجرة عةلى خااب 
الضمان غري  املغاى بناء عةلى أنه يأخذ يف هذه احلال  حوم الوفال  ، . وأما خااب الضمان املغاى تغاي  جزئي  

ولون مجهرة الباحثني من العةلماء 65عةلى اجلزء املغاى منه إحلاقا له بالوفال  فيصح عند هؤالء الباحثني أخذ العمول  
املعاصرين يرون جواز أخذ األجرة عةلى إصدار خاابات الضمان وإن اختةلفوا فيما بينهم عةلى بعض الضوابط والشروط 

 66وطرق احتساب هذه األجرة 

 :67مان بقسميها املغاى ، وغري املغاى ملا يةلي والراجح من ذلك كةله ، جواز أخذ األجرة عةلى إصدار خاابات الض

ال إشوال يف أخذ األجرة عةلى إصدار خاابات الضمان املغااة ، ألن ذلك من باب الوكال  بأجر ، والوكال  بأجر -1
 جائزة وال خالف يف جوازها بني الفقهاء عموما ، ويةلحق خباابات الضمان املغااة تغاي  كامةل  القسم املغاى من قيم  
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خاابات الضمان املغااة تغاي  جزئي ، ألنه يأخذ يف هذه احلال  حوم خاابات الضمان املغااة تغاي  كامةل  فيةلحق 
 هبا 

إن إصدار خاابات الضمان هو من بني اخلدمات املالي  اليت تقوم هبا املصارف عموما ، واملصارف اإلسالمي  منها -2
ئها نظري مبالع مالي  ، واملصارف اإلسالمي  حني تتقاضى عموالت عةلى وجه اخلصوص ، وهي تقدم هذه اخلدم  لعمال

مصرفي  عةلى إصدار خاابات الضمان ، فصمنا تتقاضاها مقابل اخلدم  اليت تؤديها ، واملتمثةل  يف إصدار هذه اخلاابات 
به  الربا منتفي  يف ش، وليس مقابل املبالغ اليت تتعهد بدفعها لةلجه  املستفيدة من إصدار هذه اخلاابات ، وعةليه فصن 

هذه احلال  حىت يف خاابات الضمان غري املغااة ، أو يف القسم غري املغاى من قيم  خاابات الضمان املغااة تغاي  
 جزئي  

إن القول بأن عقد الوفال  هو عقد إرتفاق ال يصح أخذ العوض عنه  رمبا يصح يف الوفاالت الفردي  البسيا  بني -3
وفال  يف هذه احلال  نوعا من اإلحسان واملعروف الذي يتباذله الناس يف ما بينهم ويتداولونه،  فمن  األفراد ،حيث تعد ال

كان كفيال اليوم ، رمبا يوون موفوال غدا ، لون هذا القول ال ميون أن يابق عةلى الوفاالت املصرفي  أو اإلعتمادات 
ن القيام يت ييرز فيها جانب الوفال  يف دورها التوثيقي ، ألاملستندي  أو خاابات الضمان أو غريهامن اخلدمات املالي  ال

هبذه اخلدمات هو جزء من عمل املصارف اإلسالمي  ، فيوون إصدار مثل هذه اخلاابات جزءا من مهم  املصرف 
مي  الوظيفي  واإلحرتافي  ، فالوفال  هنا يف حق املصرف هي عمل ومهن  ، وليست تيرعا وإحسانا ، ألن املصارف اإلسال

هي مؤسسات متويةلي  وإستثماري  رحبي  قائم  عةلى مبدأ تعظيم العوائد وزيادهتا وليست مجعيات خريي  قائم  عةلى مبدأ 
 اخلري واإلحسان إىل الناس . 

هذا كةله عةلى التسةليم بأن التوييف الفقهي خلاابات الضمان إمنا ينحصر يف عقد الوفال  ، وقد مر معنا أن خااب -4
د مستقل قائم بذاته فيه بعض مالمح الوفال  ، والوكال  لونه ال ميون توييفه عةلى أنه كفال  أو وكال  الضمان هو عق

 وبناء عةلى ذلك فصنه ال ميون تنزيل أحوام الوفال  أو الوكال  عةليه . 

أتي  عن تإن القول بعدم جواز أخذ العموالت عةلى إصدار خاابات الضمان حيرم املصارف اإلسالمي  من العوائد امل-5
 إصدار مثل هذه اخلاابات مما حيد من قدرهتا عةلى منافس  املصارف التقةليدي  الربوي  يف سوق الصريف  ، كما حيد أيضا
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 . 72،سراج حممد أمحد ، األوراق التجاري  يف الشريع  اإلسالمي  ص 367-366الزعرتي : ص 68

 

 ل  تةلك املصارف زءا مهما من رسامن قدرهتا عةلى اإلطالع بدورها يف نشر الوعي بفورة الصريف  اإلسالمي  بصعتبارذلك ج 

ي  من تقاضي مثل هذه العموالت يدفع عمالء تةلك املصارف اىل التعامل مع املصارف كما أن منع املصارف اإلسالم-6
التقةليدب  الربوي  ، ألن شرائح كبرية من عمالء تةلك املصارف هي من فئ  التجار واملستوردين الذين حيتاجون إىل خدم  

الغالب  ملصارف اإلسالمي  ، فصهنم يفإصدار خاابات الضمان لتسهيل معامالهتم ، فصذا مل جيدوا مثل هذه اخلدم  يف ا
سيبحثون عنها يف املصارف التقةليدي  الربوي  ، مما يوقع هؤالء العمالء يف احملظور الشرعي عندما ال جيدون البديل احلالل 
الذي يفرتض أن توفره هلم املصارف اإلسالمي  ، باعتبار ذلك جزءا من رسالتها ودورها وواجبها حنو عمالئها أو حنو 

 جملتمع عموما .ا

 المطلب الثالث :عموالت اإلعتمادات المستندية 

من التسهيالت املصرفي  اليت تقدمها املصارف عموما ،و اإلسالمي  منها عةلى وجه اخلصوص ما يعرف باإلعتمادات 
سيعمد الباحث و  املستندي  ، واليت تعتير ذات أثر كبري يف تسهيل األعمال التجاري  عموما والتجارة الدولي  بوجه خاص ،

 إىل احلديث عن العمول  اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  نظري تقدميها هذه التسهيل من خالل الفروع التالي  : 

 الفرع األول : مفهوم اإلعتماد المستندي وأطرافه 

ختتةلف تةلك  هي صيغ  توثيقي  تعتمدها املصارف عموما سواء كانت تةلك املصارف تقةليدي  ربوي  أو إسالمي  ، وال
املصارف يف النواحي الفني  املرتبا  بتةلك اإلعتمادات وطبيعتها ، وإمنا قد تتمثل اإلختالفات بني تةلك اإلعتمادات يف 

 املصارف الربوي  التقةليدي  من جه  أخرى يف بعض األحوام الشرعي  كما سيتضح الحقا 

بدفع  ةلب من أحد عمالئه ، يتضمن التزام هذا املصرفواإلعتماد املستندي : هو تعهد كتايب حيرره مصرف بناء عةلى ط
 . 68أو قبول كمبياالت   مسحوب  عةليه عند تقدمي مستندات شحن البضاع  بالشروط املتفق عةليها 
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  367الزعرتي ص 69

 

أو هو تعهد كتايب يصدره املصرف بناء عةلى طةلب عميةله املستورد لصاحل املستفيد )املصدر ( ، يةلتزم املصرف مبوجبه 
بالوفاء لةلمستفيد بقيم  اإلعتماد أو بقبول كمبيال  أو كمبياالت مستندي  مصحوب  مبستندات شحن البضاع  املتعاقد 

 عةليها بني املصدر واملستورد . 

متاد املستندي يعتير عقدا مستقال منفصال عن عقد اإلسترياد أو الشراء التجاري ‘ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام أن ا
، حيث ميون أن ينص يف عقد اإلسترياد يف بند خاص عةلى وجوب قيام املستورد بفتح إعتماد مستندي لصاحل املصدر 

و اإلعتماد املستندي ال يعد جزءا من عقد اإلسترياد األصةلي ، وإمنا ه بقيم  البضاع  املنوي تصديرها ، وهبذا يظهر أن
  69عقد آخر منفصل تدخل فيه أطراف أخرى كاملصرف مصدر اإلعتماد ، واملصرف اآلخر )املصرف املراسل ( 

 ويشرتك يف اإلعتماد املستندي عدة أطراف هي :

خص قيم  اإلعتماد ومدته ... اخل ، وهو الشاملصرف املصدر لإلعتماد : يتقيد بالييانات اليت جيددها ك -1
 الذي ياةلب فتح اإلعتماد 

املصرف املصدر : وهو املصرف الذي ينشئ .اإلعتماد املستندي ، ويقوم بفتحه مث خياطب به مصرفا آخر  -2
 يسمى باملصرف املراسل ، أو خياطب املستورد مباشرة من خالل فروعه يف بةلد املستورد . 

 املراسل : حيث توون مهم  هذا املصرف خماطب  املسنورد أو املستفيد مبضمون اإلعتماد . املصرف املبةلغ أو -3

 املستورد : وهو البائع ويسمى أيضا باملستفيد ألن اإلعتماد إمنا فتح ملصةلحته وفائدته -4

 الفرع الثاني :حكم أخذ العمولة عن اإلعتمادات المستندية : 

 -عمول  عن قيامها بصصدار اإلعتمادات املستندي  فصنه ال بد من بيان ما يةلي : لبيان حوم تقاضي املصارف اإلسالمي 
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 . 71- 70،وانظر البعةلي ، عبد احلميد حممود ، أدوات اإلستثمار يف املصارف اإلسالمي  ص 369-368املرجع السابق ص 70
 77-73، وانظر البعةلي، أدوات االستثمار، ص 41الشحود، عةلي بن نايف، املفصل يف أحوام الربا، ص 71

  

إن األصل يف األعمال التوثيقي  والوساطات اليت تقوم هبا املصارف يف جمال اإلعتمادات املستندي   -1
مت ختريج  ءاجلواز ، بناء عةلى األصل قي املعامالت اجلواز خالفا لةلعبادات اليت األصل فيها املنع ، وسوا

 األعمال اليت تقوم هبا املصارف يف اإلعتمادات املستندي  عةلى أهنا كفال  أو وكال  بأجر أو حوال  فصن

هذه العقود أو التصرفات جائزة باجلمةل  ، واإلسالم ال يقف موقفا سةلبيا إزاء تقدم التجارة وتسهيل   -2
 املعامالت بني الناس . 

 70ال بد من أن توون البضاع  املشرتاة أو املستوردة مباح   -3

 جيوز فتح اإلعتمادات املستندي  يف املصارف اإلسالمي  وفق التفصيل اآليت: -4

إذا كانت اإلعتمادات املستندي  مغااة من قبل فاتح االعتماد )املستورد( فصن املصارف اإلسالمي  تتقاضى  .أ
، وهذه العمول  تتقاضاها املصارف اإلسالمي  71االعتماد وهذه العمول  جائزةيف هذه احلال  عمول  عةلى فتح 

مقابل ما تقدمه لعمالئها من خدم  ومقابل ما تتوبده من مصاريف إداري  وما تقوم به من مراسالت وما 
 يتاةلبه فتح االعتماد من أعمال وإجراءات تأخذ من املصرف وموظفيه جهدا ووقتا.

 املقام إىل أنه ال يشرتط أن توون العمول  اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  عةلى فتح اإلعتمادات وجيدر التنبيه يف هذا
املستندي  املغااة مساوي  لةلمصاريف اليت تتوبدها هذه املصارف ألن حساب ذلك عةلى شول وجه دقيق يبدو صعبا 

ها عةلى أهنا ذولني وألن هذه العمول  ميون توييفإن مل يون مستحيال إذا أخذنا بعني االعتبار تقدير اجلهد والوقت املب
أجرة لةلمصرف لون ينبغي عةلى املصارف اإلسالمي  أن توون معتدل  يف حتديد هذه العمول  كي تشجع األوساط 

 التجاري  عةلى فتح اإلعتمادات املستندي  من خالهلا.

حبيث تزيد  بط هذه العمول  مبقدار املبةلغ املغاىكما جيدر التنبيه أيضا إىل أنه ال جيوز أن تقوم املصارف اإلسالمي  بر 
 بزيادته وتنقص بنقصه من خالل احتساب العمول  بنسب  مئوي  حمددة من املبةلغ املغاى ألن املصاريف اليت تتوبدها هذه 
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 املرجع السابق 72
 263، ص 7ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار املعرف ، بريوت، ج 73
 107م،ص 199عهد العاملي لةلفور اإلسالمي، القاهرة، الابع  األوىل، عةلم الدين، حميي الدين إمساعيل، االعتمادات املستندي ، امل 74

 

ميرر إذن  املصارف وكذا األعمال واإلجراءات اليت تقوم هبا ال ترتبط بوير املبةلغ أو صغره، فهي واحدة يف احلالتني فال
 لربط العمول  بقيم  االعتماد املستندي.

 :72أ. وأما إذا مل تون االعتمادات املستندي  مغااة من قبل فاتح االعتمادات)املستورد( فيمون أن تأخذ املعامةل  منحيني

أسةلوب املضارب : واملضارب  هي نوع من الشركات املقرة يف الفقه اإلسالمي، وصورهتا أن يقدم أحد  -1
ني املال، بينما يقدم الشريك اآلخر العمل فيسمى من قدم املال رب املال، ويسمى من قدم العمل الشريو

، ويف هذه احلال  يتحمل رب املال اخلسارة إن حصةلت، وأما العامل)املضارب( 73العامل أو املضارب
هذا الربح  نفيتحمل خسارة اجلهد، وأما إذا حصل ربح فصنه يوون بني رب املال وبني املضارب يتقامسا

 حبسب ما اتفقا عةليه.

وميون تابيق هذا املبدأ يف االعتمادات املستندي  يف املصارف اإلسالمي ، وذلك بأن يدخل املصرف شريواً بنسب  معين  
، غري أن هذا األسةلوب ال يبدو عمةليًا أو قاباًل لةلتابيق عةلى نااق واسع 74يتفق عةليها مع فاتح االعتماد )املستورد(

ن الناحي  العمةلي ، وإن كان ممون التصور من الناحي  النظري ، حيث ال يقدم التجار واملستوردون عةلى مثل هذا وجتاري م
النوع من املعامالت نظرًا ألن حص  املصرف يف هذه احلال  ستوون مرتفع  كثريًا  عن الفوائد الربوي  اليت تتقاضاها 

ملصارف اإلسالمي  ذاهتا لن توون متشجع  ملثل هذا النوع من املصارف التقةليدي  يف مثل هذه احلاالت، كما أن ا
املعامالت نظراً لةلمخاطر اليت توتنفها، ومعةلوم أن املصارف اإلسالمي  ترتدد كثرياً يف اإلقدام عةلى صيغ توون فيها نسب  

ب اجلواز عمةلي ، ويوتساملخاطرة مرتفع ، وهبذا يظهر أن هذا النوع من املعامةل  وإن كان متصور الوقوع من الناحي  ال
واملشروعي  من الناحي  الفقهي ، إال أنه ال يبدو حمققًا ملصةلح  األطراف الداخةل  فيه من الناحي  العمةلي ، فضاًل عن أن 
املصرف املصدر لالعتماد وهو املصرف اإلسالمي سيوون مضاراً إىل التعامل مع مصرف آخر يف بةلد البائع أو املصّدر، 

بةلغ(، فويف ميون إذا كان ذلك املص
ُ
رف مصرفاً تقةليديا ربوياً، وهو ما سبق أن ذكرنا أنه يسمى )املصرف املراسل أو امل

 حل هذه اإلشوالي  يف العمةلي  املذكورة.
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 318، ص 36املوسوع  الفقهي  الوويتي ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، الوويت، الابع  األوىل، دار الصفوة، مصر، ج 75
، وانظر: البعةلي، أدوات االستثمار يف املصارف 1يل واالستثمار، صاخلايب، حممود إبراهيم مصافى، املراحب  الداخةلي  يف البنك اإلسالمي األردين لةلتمو  76

 76اإلسالمي ، ص

 

أسةلوب املراحب : صورة املراحب  أن يقوم البائع ببيع السةلع  اليت اشرتاها مبا قامت عةليه من رأس املال مع زيادة ربح  -1
، مسيت بذلك ألن حتديد مثن البضاع  وسعرها يعتمد عةلى أمان  البائع، 75واملراحب  هي إحدى بيوع األماناتمعني، 

وميون تابيق هذا األسةلوب من خالل االعتمادات املستندي  يف املصارف اإلسالمي  من خالل عمةلي  شراء وبيع 
ذه البضاع  الذي حيدده ذلك العميل، وتدخل هحبيث يقوم املصرف بشراء البضاع  اليت ياةلبها العميل من املصّدر 

يف مةلوه ويف ضمانه، مث يعيد بيعها لةلعميل فاتح االعتماد مع زيادة نسب  مراحب  غالباً ما توون أقل من النسب  اليت 
  هو يتتقاضاها املصارف اإلسالمي  يف بيوع املراحب  لآلمر بالشراء احلقيقي  اليت جتريها، نظرًا ألن املقصود يف النها

فتح االعتماد املستندي وليس التمويل كما هو يف بيوع املراحب  لآلمر بالشراء احلقيقي ، ولزيادة املسأل  إيضاحا فصنه 
 :76ميون وصف عمةلي  فتح االعتماد املستندي هبذه الاريق  من خالل إتباع اخلاوات التالي 

ريق املراحب ، ويذكر ته يف فتح االعتماد املستندي باأن يتقدم اآلمر بفتح االعتماد باةلب لدى املصرف يذكر فيه رغب .أ
 البيانات املاةلوب ، كنوع البضاع  وأسم املصّدر البائع وبةلده، وغري ذلك من البيانات الالزم .

 يقوم املصرف بشراء هذه البضاع  من البائع عن طريق املصرف املبةّلغ، وفق إجراءات مصرفي  معين . .ب

وره بتسةليم املستندات اخلاص  بالبضاع  إىل العميل فاتح االعتماد الذي يقوم بد يقوم املصرف املصدر لالعتماد .ج
 بتسةليمها إىل منفذ االسترياد حيث يتسةلمها بعد تقدمي الوثائق واملستندات املاةلوب .

 وأما فيما يتعةلق باملصرف املراسل أو املصرف املبةلغ، وهو الذي يقوم بتسةليم مثن البضاع  لةلمصدر البائع، ففيه -5
تفصيل: فصن كان هذا املصرف فرعاً لةلمصرف املصدر لالعتماد فال إشوال، ألنه يف هذه احلال  ال حيتاج إىل إضاف  
مبالغ أو عموالت حيث يوون املصرف األم قد تقاضاها، وأما إذا كان املصرف املبةلغ مصرفاً آخر ربوياً فصن املصرف 

ي  هذا املصرف املبةلغ كي يتم تغاي  قيم االعتمادات  املستنداملصدر لالعتماد ميونه أن يودع ودائع نقدي  لدى 
ودفع أمثان تةلك البضائع لةلمصدرين من خالهلا، وهبذا تتحاشى املصارف اإلسالمي  الوقوع يف دفع الفوائد الربوي ، 

 رب انتهاءقويف هذه احلال  ميون أن يتفق املصرف املصدر مع املصرف املبةّلغ عةلى تبةليغ املصرف املصدر لالعتماد ب
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تةلك الودائع قبل انتهاءها كي ال يضار إىل عمةلي  كشف حساب يضار معها إىل وضع فوائد ربوي ، وبعبارة أخرى   -6
فصن املصرف املبةلغ ميونه أن خيار املصرف املصدر لالعتماد بقرب نفاد املبالغ املودع  لديه كي يقوم املصرف املصدر 

 مببالغ جديدة.بتغذي  حسابه املخصص بتةلك االعتمادات 

وهبذا فصنه ميون لةلمصارف اإلسالمي  أن تستفيد من خدم  االعتمادات املستندي  يف تعظيم عوائدها وزيادة أرباحها، 
 وأن تقدم خدم  لعمالئها يف هذا اجملال دون أن تقع يف احملظور الشرعي الربوي.   

 المبحث الرابع: عموالت الخدمات المالية

دأبت املصارف عموما واإلسالمي  منها خصوصا عةلى تقاضي عموالت لقاء خدمات تقدمها لزبائنها ، وتتنوع هذه  
العموالت تبعا لتنوع اخلدمات املالي  اليت تقدمها املصارف لعمالئها ، وملا كان حبثنا منصبا عةلى العموالت اليت تتقاضاها 

جياز تةلك العموالت من حيث التوييف الفقهي هلا وحوم أخذها ، املصارف اإلسالمي  فصن هذا املبحث سيعاجل بص
ونظرا لتنوع هذه العموالت وتعددها وتعدد األسباب املنشئ  هلا ، فقد إرتأى الباحث تصنيفها إىل جمموعات معتمدا 

ملالي  إىل عدة امعيارا لذلك ، نوع اخلدم  وطبيع  العقد املنتج هلا ، وميون وفق هذا املعيار تقسيم عموالت اخلدمات 
 جمموعات جتعل كل جمموع  يف ماةلب مستقل عةلى النحو التايل :

 املاةلب األول :عموالت احلسابات اجلاري  

 املاةلب الثاين عموالت اخلدمات املرتبا  باحلواالت املصرفي  

 املاةلب الثالث : عموالت األوراق التجاري  

 املاةلب الرابع :العموالت عةلى تبادل العمالت 

 اةلب اخلامس : عموالت اإلكتتاب املصريف امل

 املاةلب السادس :عموالت تأجري الصناديق 

 املاةلب السابع :عمول  حتصيل الفواتري
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، العثماين  9/1/689،فهمي :حسني كامل ، جمةل  جممع الفقه اإلسالمي  158ارشيد: حممود، الشامل يف معامالت وعمةليات املصارف اإلسالمي  ص 77

  9/1/192اإلسالمي : حممد تقي ، أحوام الودائع املصرفي  جمةل  جممع الفقه 
 265محود :سامي تاوير األعمال املصرفي  ص -55 -52السالوس : عةلي ، حوم ود ائع البنوك وشهادات اإلستثمار يف الفقه اإلشالمي ص 78

 

 المطلب األول : عموالت الحسابات الجارية 

تعد اخلدمات املرتبا  باحلسابات اجلاري  ، من أكثر اخلدمات املالي  اليت تقدمها املصارف اإلسالمي  تنوعا ، وسيوون 
 الوالم عةلى عموالت احلسابات اجلاري  من خالل الفروع التالي  : 

 الفرع األول : التعريف بالحسابات الجارية والخدمات المرتبطة بها . 

 77ي  : املبالغ اليت يضعها صاحبها يف املصرف ، وحيق له سحبها يف أي وقت شاء يقصد باحلسابات اجلار 

 78وتسمى هذه احلسابات بالودائع اجلاري  أو احلسابات حتت الاةلب 

واخلدمات املالي  املرتبا  باحلسابات اجلاري  كثرية ومتنوع  ، كصصدار دفاتر الشيوات وحترير الشيوات املصدق  وصرف 
اج كشوف احلسابات ،وإصدار بااقات السحب اآليل واخلدمات اهلاتفي  املتعةلق  باحلسابات .كالرسائل الرواتب واستخر 

 النصي  القصرية  اليت تقدمها املصارف لعمالئها .

 املودعني ، والذين ميتةلوون حسابات جاري  لديها.

 :  الفرع الثاني : التكييف الفقهي لعموالت الحسابات الجارية

الفقهي لعموالت احلسابات اجلاري  يتوقف عةلى التوييف الفقهي لةلحسابات اجلاري  نفسها نظرا ألن تةلك إن التوييف 
العموالت مرتبا  بتةلك احلسابات ،وقد اختةلفت أنظار العةلماء املعاصرين يف توييف هذا النوع من احلسابات عةلى 

 قولني:
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 265محود :سامي تاوير األعمال املصرفي  ص79
 . 442لعمراين : عبداهلل بن حممد ، املنفغ  يف القرض دراس  تأصيةلي  تابيقي  صا 80
 .261اهلييت : عبد الرزاق ، املصارف اإلسالمي  ص  81
 450،العمراين: املنفع  يف القرض، 216امساعيل : عبد الورمي، العموالت املصرفي ، ص  82

 

ا ، عميل يف هذه احلال  مقرضا واملصرف مقرتضإن احلسابات اجلاري  هي قرض من العميل لةلمصرف فيوون ال -أ
بدليل أن املصرف يضمن املبالغ املودع  يف احلساب ، وقد ذهب إىل هذا القول مجاع  من العةلماء منهم سامي 

 وسعود حممد الربيع    80وعبد اهلل بن حممد العمراين   79محود 

ودع  يف ل أن املودع يستايع سحب املبالغ املالقول الثاين : إن احلسابات اجلاري  هي من قبيل الوديع  بدلي -ب
احلساب كةلها أو بعضها مىت شاء ، وهذا هو شأن الوديع  الىت يستايع املودع إسرتدادها من الوديع مىت شاء 

  81وممن قال هبذا الرأي الدكتور عبد الرزاق اهلييت 

عامةل  رجيه عةلى القرض، او الوديعه النه مويرى الباحث ان احلسابات اجلاري  هي منط من املعامالت جديد ،ال ميون خت
جديدة افرزهتا االعراف املصرفي  املعاصرة.، وإن كان هذا النمط من املعامالت املصرفي  حيتوي عةلى شبه بول من القرض 
 والوديع  ، غري أن هذا الشبه وحده ال يوفي إلعتبار احلسابات اجلاري  قرضا حمضا أو وديع  حمض  .

 م اخذ العمولة عن الخدمات المرتبطة بالحسابات الجارية.الفرع الثالث:حك

ان العمول  اليت تتقاضاها املصارف االسالمي  عن اخلدمات املرتبا  باحلسابات اجلاري  ،ال تعدو ان توون اعواضا عن 
الهنا يف  ،خدمات تقدمها تةلك املصارف لعمالئها ،وبناءا عةلى ذلك فصنه ال يوجد ما مينع من استيفاء تةلك العموالت 

مقابل خدم  يؤديها املصرف لةلعميل، وبغض النظر عن التوييف الفقهي لتةلك احلسابات فصن أخذ العمول  ال يناوي 
 عةلى حماذير شرعي .

فصذا اعتيرنا احلسابات اجلاري  قرضا فصن أخذ األجرة ال يناوي عةلى حمظور شرعي ألن آخذ األجرة  هو املقرتض وليس 
 82فاء تةلك العموالت حتت القرض الذي جر نفعا.املقرض فال يدخل استي

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 130 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
، 223، ص،شبري: حممد عثمان، املعامالت املالي  املعاصرة220، اجلندي : فقه التعامل املايل واملصريف،ص41اجلمال: املصارف واالعمال املصرفي ،ص 83

 . 298اهلييت: املصارف االسالمي ، ص
  127عوض : عةلي مجال الدين ، عمةليات البنوك من الوجه  القانوني  ، ص 84
 .  244امساعيل : ص 85

 

 المطلب الثاني: عموالت الخدمات المرتبطة بالحواالت المصرفية 
حتظى احلواالت املصرفي  بأمهي  بالغ  لةلمصرف ولعمالئه عةلى حد سواء، فأما املصرف فيستفيد من تةلك احلواالت يف 

ك موالت عةلى تةلك احلواالت، واما العمالء فيستفيدون من تةلتعزيز دخوله وتعظيم عوائده من خالل ما يتقاضاه من ع
احلواالت من خالل توفري الوقت واجلهد جراء نقل املبالغ النقدي  من جه  اىل اخرى ، داخل الدول  الواحدة او من دول  

ن خالل ، وسيعاجل الباحث هذا املاةلب م83اىل دول  اخرى فضال عن جتنب املخاطر اليت توتنف عمةليات النقل هذه
 الفروع التالي :

 الفرع األول: تعريف الحواالت المصرفية:
يقصد باحلواالت املصرفي  عمةلي  نقل النقود، أو أرصدة احلسابات من حساب إىل حساب، أو من مصرف إىل مصرف، 

 84أو من بةلد إىل بةلد، وما يتبع ذلك من حتويل العمةل  احملةلي  إىل عمةل  أجنبي 
 85يظهر تنوع احلواالت املصرفي  واليت ميون ابراز أشهرها مبا يةلي: ومن خالل التعريف السابق

التحويالت النقدي  من حساب إىل حساب داخل املصرف ذاته، وقد يوون احلساب لعميل واحد أو لعميةلني  .1
 خمتةلفني 

 حتويل املبالغ من حساب يف مصرف إىل حساب يف مصرف آخر لعميل واحد، أو لعميةلني خمتةلفني. .2
الغ النقدي  من مصرف إىل مصرف آخر يف دول  أخرى، أو لفرع آخر يف الدول  األخرى لنفس حتويل املب .3

 املصرف، وقد يوون هذا أيضاً لعميل واحد أو لعميةلني خمتةلفني
حتويل املبالغ النقدي  من دول  إىل دول  أو من مدين  إىل مدين ، داخل الدول  الواحدة دون أن يوون لاالب  .4

 د منه حساب يف املصرف احملول أو املصرف احملول إليه التحويل أو املستفي
حتويل املبالغ النقدي  من عمةل  حمةلي  إىل عمةل  أجنبي  ،ويف هذه احلال  فصن املصرف يستفيد من خالل الفرق يف  .5

سعر الصرف بني العمةلتني، ومن خالل عمول  احلوال  اليت يتقاضها كما ويستفيد املصرف املستقبل لةلحوال  من 
 ل عمول  يتقاضاها عةلى صرفها لةلمستفيد.خال
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 154، الايار: البنوك االسالمي ،ص341العبادي: عبداهلل عبد الرحيم، موقف الشريع  من املصارف االسالمي ، ص 86
، املرتك: الربا واملعامالت 9/1/344، السالوس:عةلي ، جمةل  الفقه االسالمي،369احوام االوراق النقدي  والتجاري ،صاجلعيد:سرت بن ثواب،  87

 .379املصرفي ،ص
 299-3/298، قرارات اهليئ  الشرعي  لشرك  الراجحي املصرفي ،114قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي جبدة، ص 88

 
 الفرع الثاني:التكييف الفقهي للحواالت المصرفية

عرفنا يف الفرع السابق أن احلواالت املصرفي  متعددة، فمنها احلواالت املصرفي  داخل الدول  الواحدة سواءاً احتد املصرف 
م رى، سواءاً احتد املصرف أو اختةلف أيضاً، ومنها ما يتأو اختةلف، ومنها احلواالت اخلارجي  واليت تتم من دول  إىل أخ

فيه حتويل األرصدة من حسابات إىل أخرى، ومنها ما يتم فيه حتويل املبالغ النقدي  إن مل يون لةلعميل حساب كما أن 
 منها ما يتم حتويةله من عمةل  حمةلي  إىل عمةل  أخرى أجنبي .

ما يةلي خيتةلف إذا متت احلوال  بعمةل  واحدة، أو لعمةلتني خمتةلفتني، وفيواحلق أن التوييف الفقهي هلذه احلواالت إمنا 
 تفصيل ذلك:

اذا متت احلوال  بعمةل  واحدة فصن التوييف الفقهي هلا كان مثار إختالف بني العةلماء أواًل: الحوالة بالعملة الواحدة: 
 عةلى النحو التايل: 

 يث يوكل املصرف يف حتويل املبالغ النقدي  املودع  يفاعتبار هذا النوع من احلوال  من باب الوكال  بأجر ح .أ
 86حسابه أو اليت جةلبها معه مقابل أجر يتقاضاه املصرف نظري قيامه هبذه العمةلي 

 87اعتبارها بأهنا من باب احلوال  الفقهي ، فاحمليل فيها هو العميل، واحملتال هو املستفيد، واحملال عةليه هو املصرف .ب
م من ا باعتبارها حوال  فقهي  أو سفتج  هو االقرب لابيعتها، ولةلعمةليات املصرفي  اليت تتويظهر لةلباحث ان توييفه

 خالهلا
 

   88ويف هذه احلال  فصن احلوال  املصرفي  توون مركب  من عقدين خمتةلفنيثانياً: الحوالة بعملتين مختلفتين:  
يهما التماثل، جنسان خمتةلفان ال يشرتط فعقد الصرف : حيث يتم صرف العمةل  احملةلي  بالعمةل  األجنبي ، ومها  .أ

 ويشرتط التقابض حيث أن التقابض هنا حومي ال حقيقي.
عقد حوال : جتري فيه التوييفات الفقهي  الواردة يف التحويل بنفس العمةل ، وقد رجح الباحث أهنا من باب  .ب

 احلوال  الفقهي .    
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 192، قرارات جممع الفقه اإلسالمي ،جدة ص 381، املرتك الربا واملعامالت املصرفي  ص 301 -300، ص اجلنوو :عالء الدين عبد الرزاق 89
  240 - 239، الايار : البنوك االسالمي  ص  256، ص 69حمي الدين : امحد ، فتاوى اخلدمات املصرفي  ص  90
، بابةلي : حممود ، املصارف  258، الايار : البنوك االسالمي  ص  104مي  ص املعايري الشرعي  : هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  االسال 91

 237االسالمي  ص

 
 الفرع الثالث : أخذ العمولة عن الحواالت المصرفية 

إن استيفاء املصارف اإلسالمي  لةلعموالت عن احلواالت املصرفي  اليت تنفذها لعمالئها إما أن توون مساوي  لسعر كةلف  
تةلك التحويالت أو مقارب  هلا ، وإما أن توون أزيد من سعر الوةلف  ، فصذا كانت مساوي  لسعر الوةلف  أو مقارب  له فال 

 تةلك العمول  ألن أخذها يعد إسرتدادا لوةلف تنفيذها . خالف بني العةلماء والباحثني يف جوازأخذ
وأما إذا كانت تةلك العموالت أزيد من سعر الوةلف  فقد اختةلف العةلماء والباحثون وهيئآت الفتوى والرقاب  الشرعي  قي 

 ذلك كما يةلي :
ا كانت ذها إذعدم جواز أخذ العمول  إذا كانت أزيد من سعر الوةلف  مببةلغ يعتد به عرفا وعادة ، وجاز أخ -1

 مساوي  لسعر الوةلف  أو مقارب  له 
ألن احلوال  املصرفي  ال تعدو أن توون سفتج  أو قرضا ، فصن كانت قرضا فصن أخذ العمول  يف هذه احلال  يعد ربا 
لدخوله يف قاعدة القرض الذي جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو حمرم ، وأما إن إعتيرنا ها سفتج  فال جيوز لةلمصرف 

   89يف هذه احلال  أخذ العوض لعدم جوازه يف السفتج  حبث بوفي إنتفاع صاحب السفتج  باملال أثناء سفره 
جواز أخذ العموالت اذا كانت العمول  عةلى شول مبةلغ مقاوع وان كانت ازيد من سعر كةلفتها ، واما ان   -2

اله ال جيوز اخذ العوض نه يف هذه احلكانت العمول  مرتبا  باملبةلغ احملول تزداد بزيادته ، وتنقص بنقصانه فا
الن اجلهد والوقت املبذولني واحد يف مجيع احلاالت ، فتوون الزياده من قبيل أكل أموال الناس بالباطل 

  90وتدخل يف شبه  الربا ايضا الهنا توون من قبيل القرض الذي جر نفعا باعتباران احلوال  املصرفي  قرض 
ول  ماةلقا بغض النظر عن طريق  احتساهبا سواء أكانت عةلى هيئ  مبةلغ مقوع او عةلى القول الثالث : جواز اخذ العم

 هيئ  نسب  مئوي  تزيد بازدياد املبةلغ احملول  وتنقص بنقصانه ، الن العمول  اليت يستوفيها املصرف لقاء احلوال  املصرفي 
واء عود لةلمصرف وحده تقدير هذا البدل سهي بدل اجارة عن قيامه هبذا العمل ، اي التحويل نياب  عن العميل ، وي

 . 91أكان ذلك عةلى شول مبةلغ مقاوع او نسب  مئوي 
 ويظهر لةلباحث رجحان القول الثالث جبواز اخد العمول  ماةلقا بغض النظر عن طريق  احتساهبا ملا يةلي :
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الوراق ا املقاص  : هي املوان الذي جيتمع فيه مندوبو املصارف يف البنك املركزي حيث يقومون بعمل املقاص  بني ديون تةلك املصارف من خالل تقدمي 92

 471- 470االت ، ليتم تسويتها بني تةلك املصارف ، طه :مصافى كمال القانون التجاري ص املالي  كالشيوات والومبياالت واحلو 

 
ان االصل يف املعامالت اجلواز وال يعدل عن هذا االصل اال بوجود دليل ناقل لةلحوم عن اجلواز اىل  -1

 غريه ، وال يوجد مثل ذلك الدليل 
ان ربط العمول  املصرفي  بسعر التوةلف  ال دليل عةليه فضال عن ان احتساب سعر التوةلفه هو يف غاي   -2

مي من ديده باالضاف  اىل انه حيرم املصرف اإلسالالصعوب  لتدخل عوامل كثرية وغري منضبا  يف حت
عوائد وارباح كانت ستمونه من االحتفاظ مبوقع مناسب يف سوق الصريف  عموما ومتنحه فرص  املنافس  

 يف هذا السوق .
ان مث  كةلفا تتوبدها املصارف عموما ، واالسالمي  خصوصا لقاء حتويل املبالغ النقدي  او االرصدة من  -3

اليت جيتمع فيها مندوبو املصارف حيث يتوبد املصرف كةلف   92من خالل غرفه املقاص  احلسابات 
هذه الغرف  ، وراتب مندوب املصرف وما يستتبع ذلك من نفقات نقل املبالغ ، وانتقال املندوبني 

 ونفقات القرطاسي  وغريها من النفقات املنظورة وغري املنظورة .
ئوي  مول  بينما اذا كانت عةلى هيئ  مبةلغ مقاوع ، او عةلى هيئ  نسب  ماما التفرق  يف طريق  استيفاء الع -4

فال تبدو هذه التفرق  متجه  ، الن العميل الذي حيول مبالغ اكير توون فائدته من تةلك احلوال  اعظم 
خبالف العميل الذي حيول املبالغ القةليةل  ، فان فائدته من تةلك التحويالت ستوون قةليةل  ايضا فال 

احلال  هذه أن حيمل العميل ذو املبالغ القةليةل  ما حيّمةله صاحب املبالغ الوبرية تابيقا لقاعدة يعقل ، و 
)الغرم بالغنم( ، فوما أن صاحب املبالغ الوبرية يغنم باحلوال  املصرفي  كثريا وجب ان يغرم لقائها كثرياً 

 نصاف بني العمالء.ايضاً ، وال بد ان يتناسب غرمه مع غنمه ويف ذلك ما فيه من العدل واال
 

 المطلب الثالث :عموالت االوراق التجارية 
حتظى االوراق التجاري  بأمهي  بالغه يف ايامنا هذه خصوصا لدى اوساط التجاروأرباب االعمال حيث يشيع التعامل هبذه 

كما وحتقق هلم مزايا    والوقت ، االوراق التجاري  باعتبارها اداة تقوم مقام النقود وتوفر عةلى املتعامةلني هبا كثريا من اجلهد
كثرية تتعةلق بسهول  التداول وحتقيق هامش من االمان وجتنبهم املخاطر اليت يناوي عةليها التعامل بالنقود كالسرق  وغريها 

 ، وسيعمد الباحث اىل معاجل  هذا املاةلب من خالل الفروع التالي  :



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 134 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
  8طه : مصافى كمال القانون التجاري ص  93
  244شبري :حممد عثمان ، املعامالت املالي  املعاصرة  94
  5م، ص1999األردني  ،العف : بسام حسن ، احلوال  والسفتج  بني الدراس  والتابيق ، رسال  ماجستري ، اجلامع   95
 284امساعيل : العموالت املصرفي  ص  96
 .194، اهلمشري: األعمال املصرفي ،ص137الايار، البنوك االسالمي ،ص 97
 .  5/58،ابن قدام  ،املغين : 3/489، البهويت :2/231،الشربيين:5/215،اآليب :4/118:ابن جنيم 98
 .395املرتك: الربا واملعامالت املصرفي ،ص 99

 
 الفرع االول : التعريف باالوراق التجاري  وانواعها

يقصد باالوراق التجاري  تةلك الصووك احملررة وفق أشوال معينه ، قابةل  لةلتداول بالارق التجاري  ، متثل حقا  نقديا 
 93وتستحق الدفع مبجرد اإلطالع ، او بعد اجل   قصري 

 وتتنوع هذه االوراق اىل انواع ثالث  : 
ذن الدائن نفسه اريخ معني ، إلالومبيال :وهي حمرر يتعهد فيه املدين بأن يدفع مبةلغا معينا يف ت -أ

 94أو إلذن احلامل لةلمحرر 
الشيك : وهو عبارة عن ورق  جتاري  أو حمرر جتاري يتضمن أمرا من حمرره إىل املصرف بدفع مبةلغ  -ب

 95حمدد من املال لةلشخص املثبت إمسه يف الشيك أو حلامةله جملرد اإلطالع 
عني يتعهد فيه شخص يسمى ) احملرر( بان السند المر او السند اإلذين وهو صك حمرر وفق شول م -3

يدفع مبةلغا معينا من النقود مبجرد االطالع ، او يف ميعاد معني او قابل لةلتعيني لشخص آخر  يسمى 
 96) املستفيد ( 

 الفرع الثاني:التكييف الفقهي لعملية تحصيل االوراق التجارية
التوييف  حساب العميل، وقد اختةلف الباحثون املعاصرون يفتقوم املصارف بتحصيل قيم  األوراق التجاري  وايداعها يف 

 الفقهي هلذه العمةلي  عةلى قولني رئيسني:
، 98، والوكال  بأجر جائزة عند الفقهاء97ان عمةلي  حتصيل األوراق التجاري  ال تعدو ان توون وكال  بأجر .أ

  التجاري  وحتصيةلها الب  بقيم  الورقويستدل هؤالء الباحثون عةلى ما ذهبوا إليه بأن العميل يوكل املصرف يف املا
 99من الساحب أي املدين، وإيداعها يف حساب العميل وهذه هي حقيق  الوكال 
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 51، املصري: رفيق، املصارف اإلسالمي ،ص425الزعرتي: عالء الدين، اخلدمات املصرفي ، ص 100
 .282املعايري الشرعي  هليئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  واإلسالمي ، ص 101

 
إن هذه العمةلي  هي من باب اإلجارة حيث يعمل املصرف يف هذه احلال  باعتباره أجرياً مشرتكاً، ميتهن حتصيل  .ب

فأصحاب هذا القول يستدلون بقياس املصرف عةلى األجري األوراق التجاري  من املدينني لعمالئه ولغريهم، 
 100نفسه.

إن هذه العمةلي  هي من باب اجلعال  خاص  عندما توون العمول  مشروط  بتحصيل قيم  الورق  التجاري  حبيث،  .ت
 101ال يستحقها املصرف إال إذا قام بتحصيل قيم  الورق  التجاري  فعاًل.

 قيم  األوراق التجاري  هو منط جديد من املعامالت يعتير وليداً أفرزته األعرافوالذي يظهر لةلباحث رجحانه أن حتصيل 
ول  املصرفي ، فتحصيل قيم  األوراق التجاري  وإن كان يناوي عةلى شبه باملعامالت اليت أحلقته هبا التوييفات الفقهي  املتدا

منا أن كثرياً من اليت أريد إحلاقه هبا، خصوصاً إذا عةل إال أن هذا ال خيفي الفروق اجلوهري  بني هذا املنتج املصريف والعقود
املصارف ال تتقاضى عةلى حتصيل األوراق التجاري  أي  عموالت خصوصاً إذا مت التحصيل باريق املقاص  بني املصارف 

 داخل البةلد الواحد، بينما تفرتض التوييفات الفقهي  املتداول  وجود أجرة عةلى التحصيل.
ف قد تعمد إىل إيداع قيم  الورق  التجاري  قبل حتصيةلها من فرع املصرف املسحوب عةليه إذا كان كما أن بعض املصار 

العميل الساحب يتمتع بدرج  عالي  من املالءة واملصداقي ، ويوون هذا غالباً عندما توون الورق  التجاري  حمررة من قبل 
صل ب توييف العوض الذي يتقاضاه املصرف احملدائرة حوومي ، حيث يوون حتصيةلها يف حوم املؤكد، وعندها يصع

يف هذه احلال ، وفق التوييفات الفقهي  املتداول  ألن املصرف يف هذه احلال  يصبح مقرضًا لةلعميل املستفيد وقد يأخذ 
 العوض الذي يتقاضاه املصرف حوم القرض الذي جر نفعاً فيدخل حتت طائةل  الربا.

صيل قيم  األوراق التجاري  عةلى أنه منط من املعامةل  جديد أفرزته االعراف ومن خالل ما تقدم يظهر أن توييف حت
املصرفي  هو األقرب إىل طبيع  هذه العمةلي ، وإن كان به شبه من هذه التوييفات املتداول  أغرى الباحثني بصحلاقه بول 

ها أقالم هؤالء اليت تداولتمنها حسب ما ظهر لةلباحث املةلحق من شبه بني هذه العمةلي  وبني التوييفات الفقهي  
 الباحثني.

 الفرع الثالث: حكم أخذ العمولة عن تحصيل األوراق التجارية
إن العوض الذي تأخذه املصارف عموماً، واملصارف اإلسالمي  عةلى وجه اخلصوص إمنا كان لقاء عمل تقوم به هذه 

 بني حلامةلها ، وما يستتبع ذلك من مراسالت املصارف من خالل استالم الورق  التجاري  وتقييدها واعااء سند القبض
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 . 294ص 102
 . 294املعايري الشرعي  هليئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  واالسالمي ،ص 103

 
املصرف احملصل واملصرف املسحوب عةليه وما يرتبط بذلك كةله من كةلف لةلمقاص ، وبناءًا عةلى ذلك فصن أخذ هذا  

العوض هو أمر مشروع ،ألنه مقابل عمل، وحىت إذا قةلنا بأن حتصيل قيم  األوراق التجاري  ميون توييفه وإحلاقه بالعقود 
اة يف الفقه اإلسالمي فصن أخذ تةلك العموالت يعتير مشروعاً أيضاً بغض النظر عن التوييف الفقهي الذي أحلقت املسم

به عمةلي  حتصيل األوراق التجاري  سواءاً أكان وكال  بأجر أم إجارة أم جعال  ألن العوض يف كل هذه العقود مشروع، 
حق عايري الشرعي  هليئ  املراجع  واحملاسب  حيث جاء فيها: ) تستألنه إمنا كان مقابل عمل وجهد وهذا ما نصت عةليه امل

املؤسس  األجرة املتفق عةليها بينها وبني املستفيد، وإذا مل يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بني املؤسسات يف 
 102ذلك( 

 المطلب الرابع: العموالت على تبادل العمالت
ا عةلى وجه اخلصوص بتقدمي خدمات مرتبا  بتبادل العمالت وهذه اخلدمات تقوم املصارف عمومًا واالسالمي  منه

 103ميون امجاهلا فيما يةلي: 
خدم  اتاح  العمالت: ويقصد هبذه اخلدم  قيام املصرف بصتاح  العمالت لزبائنه الذين ياةلبون مبادلتها  .1

خلمسني ديناراً ق  نقدي  من فئ  ابعمالت أخرى، سواءاً أكانت هذه املبادل  تتم بني عمةلتني وطنيتني كصبدال ور 
أردنياً خبمس ورقات نقدي  من فئ  العشرة دنانري، واملصارف ال تأخذ عوضاً عةلى ذلك ألهنا يف الغالب ال تقدم 

 هذه اخلدم ، إال لعمالئها الذين ميتةلوون فيها حسابات مصرفي  
وتفي لقاء تقدمي هذه اخلدم  حيث ت مبادل  عمةل  وطني  بأخرى أجنبي  وال تأخذ املصارف يف الغالب عوضاً  .2

 يف الغالب باإلفادة من الفرق يف سعر الصرف بني العمةلتني 
مبادل  عمةل  أجنبي  بعمةل  أجنبي  أخرى: كمبادل  الدوالر باليورو، أو باجلنيه االسرتليين، وتوتفي املصارف أيضاً  .3

 يف هذه احلال  باإلستفادة من الفرق يف سعر الصرف بني العمةلتني 
التوسط يف مبادل  العمالت: إن اخلدم  اليت يؤديها املصرف يف هذه احلال  تتمثل يف التوسط بني بائع العمةل    .4

ومشرتيها، وتقوم آلي  هذه الوساط  من خالل قيام عميل املصرف )أ( بأمر حتويل ونقل الدوالرات مثاًل إىل 
 حرير أمر ما يقوم العميل يف مصرف)ب( بتمشرتيها والذي له حساب يف مصرف)ب( بالرياالت السعودي ، بين
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 .337ل : العموالت املصرفي ، صامساعي 104
 338املصدر السابق، ص 105
 181قرارات هيئ  الراجحي ص 106

 
والتقابض يف هذه احلال   104ملصرفه يتم من خالله نقل الرياالت السعودي  إىل حساب العميل يف مصرف )أ(  .5

يتم من خالل املصرفني ينوبان عن عميةليهما يف امتام هذه العمةلي ، وسيقوم الباحث يف معاجل  أخذ العموالت 
 ت من خالل الفرعني التاليني: لةلتوسط يف مبادل  العمال

 الفرع األول: التكييف الفقهي لعمولة التوسط
إن العوض الذي يأخذه املصرف مقابل إمتامه عمةلي  الوساط  هذه امنا هو يف مقابل اجلهد الذي بذله والوةلف اليت 

 نقل العمةل  املباع  ينيب مصرفه يفتوبدها إلمتام صفق  املبادل  بني هذين العميةلني عةلى مبدأ الوكال  بأجر، ألن العميل 
 105إىل مصرف املشرتي وايداعها يف حسابه واستقبال العمةل  املشرتاه وتسجيةلها يف حساب العميل

وذات العمةلي  تتم يف الارف اآلخر بنفس الويفي  ، فول من العميةلني بائع ومشرت يف آن واحد، فهو بائع لعمةلته ومشرت 
 إال بتسجيل املبالغ املتبادل  يف حساب كل من العميةلني  لةلعمةل  األخرى، وال يتم التقابض

 الفرع الثاني :حكم أخذ العموالت على التوسط في مبادلة العمالت
 خيتةلف حوم اخد العمول  عةلى التوسط يف مبادل  العمالت وفق احلالتني التاليتني :

لتقابض يف ارف  باالسعار الفوري  غري ان االتوسط  يف بيع العمالت باالسعار العاجةل   :يقصد بذلك ان تتم املص -1
هذه احلال  ال يتم اال من خالل مضي يومّي عمل نظرًا لفارق التوقيت بني املصارف املتباعدة ، كالفارق الذي يوون 

 مثال بني ماليزيا وامريوا ، وما يستتبع ذلك من اثبات القيود احملاسبي  وتقييد االيداعات .
او الفوري   جائز ، واخذ العوض عةليها جائز شريا  ان توون املبادالت من خالل مبالغ  والصرف باالسعار العاجةل 

 106مودع  يف حسابات العمالء ، او تتم تغذي  تةلك احلسابات بتةلك املبالغ قبل حترير أوامر الصرف او املناقةل  
ف عوضا عن ناقةل  ، فال يصح اخذ املصر اما اذا مل تون املبالغ مودع  يف احلسابات او مل تتم تغذيتها هبا قبل اوامر امل

عمةلي  املناقةل  واملصارف  هذه ، الن املصرف يف هذه احلال  يوون مقرضا لعميةله فاخذه العوض عةلى هذا القرض ال جيوز 
 النه من باب القرض الذي جر نفعه .

جةل  أاليتم آلالتوسط يف بيع العمالت باالسعار اآلجةل  ، يقصد بالتوسط يف بيع العمالت باالسعار ا- 2
 بيع العمةل  بسعر يومها ، وامنا باسعار آجةل  رمبا توون ازيد او اقل من سعر الصرف احلاضر ، وبيع 
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 105ابن املنذر االمجاع ص  107
  . 2/33، القرايف : شهاب الدين الفروق ، 11اجليزاين :حممد بن حسني،  أحوام الوسائل عند األصوليني ، ص 108
 2املائدة : ايه  109
 163، الايار : البنوك اإلسالمي  ص  333اهلييت : املصارف اإلسالمي  ص 110
 163، الايار ص  259النمري : خةلف بن سةليمان ، شركات اإلستثمار يف اإلقتصاد اإلسالمي ص 111

 
العمةل  باألسعار اآلجةل  فضال عن خماطره االقتصادي  فانه خيالف االمر اجملمع عةليه بني العةلماء الذين يشرتطون التقابض 

 .107عند مبادل  العمةل  بغري جنسها 
واذا كان بيع العمالت ، واملصارف  فيها غري جائز عند انتفاء التقابض حقيق  ، او حوما فان التوسط المتام هذه العمةلي  
ياخذ احلوم ذاته الن يف التوسط المتامها ذريع  لعمةلي  حمرم  ، فيحرم التوسط يف هذه العمةلي  سدا لةلذريع  ، والن 

.مث ان يف هذا التوسط اعانه  108ا استقر يف القواعد ان لةلوسائل حوم املقاصد التوسط وسيةل  حملرم فيوون حمرما ايضا مل
 109عةلى امر حمرم فيوون حمرما لقوله عز وجل : )وتعاونوا عةلى الير والتقوى وال تعاونوا عةلى االمث والعدوان (

ات بالعمالت وما املضارب وباالضاف  اىل ذلك فان التوسط يف بيع العمالت باالسعار اآلجةل  يؤدي ايل فتح الباب امام
يستجره ذلك من خماطر اقتصادي  ، وما ميثةله ايضا من احنراف بالنقد عن وظيفته االساسي  واملتمثةل  يف كونه اداة لتسهيل 
تداول السةلع واخلدمات اىل كونه سةلع  حبد ذاته االمر الذي يؤدي اىل تسةليع النقد مما يشول خارا عةلى هذه االداة 

 اىل تداعيات خارية يف اجملاالت املالي  والنقدي  ، بل واالقتصادي  عموما .ودورها ، ويؤدي 
 المطلب الخامس : عموالت اإلكتتاب المصرفي 

حترص بعض الشركات عةلى ان توسط املصارف يف عمةليات اإلكتتاب العام من خالل طرح األسهم أو السندات ، او 
اجلمهور ، وترمي الشركات من وراء ذلك اىل حتقيق مجةل  فوائد تتمثل الصووك اإلسالمي  لةلتداول ، وإتاحه شرائها أمام 

يف تسهيل عمةليات اإلكتتاب واإلستفادة من خيرة املصارف باإلضاف  اىل األغراض الدعائي  واإلعالني  املتمثةل  يف جذب 
  110عمالء هذه املصارف وزبائنها والتأثري عةليهم مبا يدفعهم اىل إختاذ قرار اإلكتتاب

 م الباحث مبعاجل  هذا املاةلب من خالل الفروع التالي  : وسيقو 
 الفرع االول : مفهوم اإلكتتاب المصرفي وتكييفه الفقهي 

يقصد باإلكتتاب املصريف إستناب  الشرك  املصرف يف طرح األسهم والسندات لةلجمهور بعد حتقق املصرف من توفر 
 111شروط اإلكتتاب لدى الشرك  املعني  
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 362امساعيل : العموالت املصرفي  ص 194الزعرتي : اخلدمات املصرفي  ص 112

 
الفقهي لإلكتتاب املصريف فهو يتنوع بتنوع األعمال واإلجراءات اليت يقوم هبا املصرف إلمتام عمةلي   وأما التوييف

 : 112اإلكتتاب ، واليت تتنوع بني الوساط  والضمان وغريمها ، واليت ميون تفصيةلها عةلى النحو التايل 
 املرحةل  التمهيدي  لإلكتتاب : -أ

قدمي واإلجراءات اليت تقوم هبا املصارف إلمتام عمةلي  اإلكتتاب ، تتمثل يف تيسبق عمةلي  اإلكتتاب مجةل  من العمةليات 
طةلب اإلكتتاب لدى اجلهات املختص  واحلصول عةلى الرتاخيص واملوافقات املاةلوب  ، وإعداد السجالت وتنظيم عمةليات 

من خيرة يف هذا  هبا مبا متتةلوهالرتويج ، واإلعالن اىل غري ذلك من اإلجراءات اليت تنيب الشركات املصارف يف القيام 
 املضمار .

وال تقوم هذه املصارف هبذه العمةليات واإلجراءات اال مقابل عوض تتقاضاه من الشركات ، لقاء قيامها بتةلك األعمال 
املختةلف  ، وهذا العوض يويف عةلى أنه أجرة عةلى قيام املصرف هبذه اإلجراءات ، وعةليه فصن جمموع هذه اإلجراءات 

 معناها إمنا هو من قبيل الوكال  بأجر ، حيث توكل الشرك  املعنيه املصرف بالقيام هبذه اإلجراءات نياب  عنها .وما يف 
مرحةل  الوساط  : تعقب هذه املرحةل  املرحةل  التمهيدي  حيث تتم بعد إستومال إجراءات اإلكتتاب واحلصول  -ب

يم قسائم يام املصرف باإلعالن عن اإلكتتاب وتسةلعةلى الرتاخيص واملوافقات الالزم  ، وتتمثل هذه املرحةل  بق
اإلكتتاب أو الصووك وقيمتها ، وإستالم األموال النقدي  و إيداعها يف حساب الشرك  املوتتب  ، وميون توييف 
هذه املرحةل  بأهنا من باب اجلعال  ، حيث يستحق املصرف العمول  عن األسهم والسندات اليت أمت عمةلي  بيعها 

وال يستحق أي عوض عن األوراق اليت مل يتمون من تسويقها وبيعها ، فالعمل الذي يقوم به لةلجمهور ، 
املصرف يف هذه احلال  هو من باب السمسرة والوساط  ، ألن املصرف يف هذه العمةلي  يوون وسياا بني الشرك  

 املوتتب  وبني مجهور املوتتبني 
تم باإللتزام يف شراء األوراق التجاري  اليت مل ي مرحةل  الضمان تتمثل هذه املرحةل  يف قيام املصرف -4

تسويقها ، وهذا الضمان قد يأخد شول التيرع أو توون مقابل عوض فصن كان مقابل عوض أخد 
شوةلني أيضا ، أحدمها أخد عوض مسمى ، وثانيهما خصم من القيم  األمسي  لةلورق  فصذا كان مقابل 

 رد اإللتزام إجتاه الشرك  فيوون عوضا عن الضمان، عوض مسمى ، فهذا العوض يستحقه املصرف جمل
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 293-291محاد : نزيه ، قضايا فقهي  معاصرة ص  113

 
 وإن كان خصما من القيم  اإلمسي  لةلورق  كان بيعا ، مبعىن أن املصرف قد اشرتى هذه األوراق من الشرك  املوتتب  

 الفرع الثاني : حكم أخذ العموالت في اإلكتتاب المصرفي 
ب  لعمةليات صختالف اخلدم  اليت يقدمها املصرف لةلشرك  املوتتعرفنا يف الفرع السابق أن التوييف الفقهي خيتةلف ب

 اإلكتتاب املصريف ، وأن هذه اخلدمات تتنوع إىل ما يةلي :
اخلدمات املرتبا  بالتحضري لعمةلي  اإلكتتاب وهذه اخلدمات جيوز تقاضي العمول  عةلى القيام هبا  -1

  ةلى الوكال  ، وبناء عةليه فصن العمول، ألهنا من باب الوكال  بأجر ولقد جوز الفقهاء أخذ األجر ع
اليت تتقاضاها املصارف لقاء القيام  باخلدمات املرتبا  باألعمال التحضريي  لإلكتتاب جائزة وال 

 بأس هبا .
التوسط بني الشرك  املوتتب  وعمالء املصرف من باب السمسرة ، وجيوز أخذ العمول  عةلى الوساط   -2

. 
وراق املالي  اليت ال يتم شراؤها من قبل عمالء املصرف ، وأخذ الضمان عير اإللتزام بشراء األ -3

العوض يف هذه احلال  جائز أيضا ألنه أخذ لعوض عةلى منفعه مشروع  يقدمها املصرف لةلشرك  
املوتتب  ، وما دامت املنفع  مشروع  فصن العوض الذي تتقاضاه املصارف عن هذه املنفع  يوون 

 113مشروعا أيضا .
 المطلب السادس : عموالت تأجير الصناديق 

تتيح املصارف عموما واإلسالمي  منها عةلى وجه اخلصوص لعمالئها خدمات متنوع  رغب  منها باإلحتفاظ هبؤالء العمالء 
وإجتذاب املزيد منهم ورغب  منها أيضا يف تنويع مصادر دخةلها وزيادة عوائدها وتعظيم تةلك العوائد ، ومن بني هذه 

 ات خدمات تأجري الصناديق وسيتم حبث هذه اخلدم  من خالل الفروع التالي .اخلدم
 الفرع األول :مفهوم تأجير الصناديق والتكييف الفقهي له  

يقصد بتأجري الصناديق قيام املصرف بتأجري صناديق حديدي  يف الغالب ليقوم العميل بوضع بعض اجملوهرات أو 
 بعض املستندات اليت يرغب العميل باإلحتفاظ هبا يف امان وبعيدا عن مصادر املسووكات الفضي  والذهبي  ، وكذلك
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 125عمةليات البنوك من الوجه  القانوني  ص عوض : عةلي مجال الدين ،  114
 155الايار : ص  115
 547، طه : مصافى كمال القانون التجاري ص 1043البارودي : عةلي ، العقود وعمةليات البنوك ص  116
   . 300/ 6ابن قدام  املقدسي : املغين ،.117
 378-377، امساعيل : ص 340املصرفي  ص، محود : سامي ، تاوير األعمال  368اهلييت : املصارف اإلسالمي  ص  118

 
اخلار ، وهذا ما يوفره له املصرف من خالل اتاح  هذه الصناديق ، ومن خالل متتع املصرف بنسب  عالي  من األمن  

 114نظرا لوجود وسائل االمان املختةلف  اليت تتمتع هبا املصارف عموما 
يق يف قسم خاص ينظم كاف  األمور املتعةلق  هبا من إبرام العقود وصيانتها اىل غري ذلك من اخلدمات وتوون هذه الصناد

 115اليت تتقاضى املصارف نظري القيام هبا أعواضا نقدي  من العمالء الذين يرغبون باالستفادة من هذه اخلدم  
عمالء يودعون ثني اىل اعتبارها وديع  الن الوأما يف ما يتعةلق بالتوييف الفقهي هلذه اخلدم  ، فقد ذهب بعض الباح

غري أن املصارف تتقاضى عةلى  116ممتةلواهتم لدى املصرف امال يف حفظها وسعيا وراء تأمينها وهذه هي حقيق  الوديع  
هذه اخلدم  اجرا ، وهو جائز من وجه  نظر هؤالءالباحثني ملا استقر يف الفقه من أن الوديع  اذا احتاج حفظها لنفقات 

ان هذه النفقات توون عةلى املودع ، ال عةلى املودع عنده ، ألن املودع عنده متيرع وحمسن ، فال يصح أن يتوبد هو ف
نفقات حفظ الوديع  ، كما أن املودع هو املنتفع حبفظ وديعته فوجب أن يتحمل هو نفقات حفظها ، ألن الغرم بالغنم 

117 
 : 118جارة ملا يةليبينما ذهب مجهرة من الباحثني اىل اعتباره عقد ا

ان املصارف تسمي هذه اخلدم  عقد تأجري ، وقد جرى العرف عةلى هذه التسمي  ، واملعروف عرفا كاملشروط  -1
 شرطا 

ان املصرف ال يتسةلم األشياء املراد حفظها من العميل وان ما يسةلمه الصندوق ليضع فيه ما يرغب يف وضعه  -2
 وديع  أن يتسةلمها املودع عنده وحيفظها يف املوان الذي حيفظ، وهذا ال ميون ان يوون وديع  ألن األصل يف ال

 فيه أمثاهلا .
ان العميل ليس مبةلزم بوضع شيء يف الصندوق بعد استئجاره ، بل ميون أن يرتكه خاليا ، فال يتصور واحلال   -3

 هذه أن يويف العقد يف هذه اخلدم  عةلى أنه وديع  .
 اىل إذن يف وضع ما يريد يف الصندوق أو األخذ منه ما يريد ، بل ان العميل ال حيتاج بعد إستئجاره الصندوق -4

 وال حيتاج ايضا اىل إعالم املصرف وليس هذا هو شأن الوديع  .
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ادي و التقتصر خدم  تسديد الفواتري عةلى الوهرباء واملاء واهلاتف ، وامنا تشمل ايضا تسديد نفقات متنوع  كاإلشرتاك يف الصحف واجملالت والن 119

 الرياضي  وكذلك خدمات اإلنرتنت وغري ذلك من اخلدمات الوثرية املتنوع  واملتشعب   . 
 392ل : العموالت املصرفي  صامساعي 120

 
 الفرع الثاني : حكم أخذ العموالت على تأجير الصناديق.

أجري الصناديق ال تعدو يف تعرفنا يف الفرع السابق أن التويفات الفقهي  املتداول  يف ادبيات الصريف  اإلسالمي      
توييفي اإلجارة والوديع  ، وان الراجح من بني هذين التوييفني هو ان هذه اخلدم  هي من قبيل اإلجارة ،وان العوض 
الذي يتقاضاه املصرف هو مقابل حصول العميل عةلى هذه املنفع  ، وأخذ العوض عةلى اإلجارة جائز ، وال إشوال فيه 

مقابل منفع  مباح  معةلوم  وهو بدل اإلجارة هلذه الصناديق وحىت عةلى التوييف املرجوح ألن هذا العوض ، يوون 
بصعتبار هذه اخلدم  وديع  فال يبدو أي إشوال يف جواز أخذ هذه العمول  ايضا ، نظرا الن نفق  العني املودع  إذا 

تمثل يف متةلوات حيتاج اىل نفقات تاحتاجت اىل نفق  فصن هذه النفق  توون عةلى املودع ، وال شك أن حفظ هذه امل
حجز املوان وإضاءته وتوييفه ومراقب  الصناديق ، وحفظها وصيانتها وحراستها اىل غري ذلك من النفقات وال ميون 

 حتميل املصرف هذه النفقات ، ألن العميل هو املنتفع هبا وليس املصرف .
 المطلب السابع : عمولة تحصيل الفواتير

رف عةلى تنويع خدماهتا وتوسيع قاعدة العمالء الذين يتعامةلون معها ، وما يستتبع ذلك من تعظيم يف إطار حرص املصا
لةلعوائد ، تقوم املصارف بتقدمي خدم  تسديد الفواتري وحتصيةلها ، وسيعمد الباحث اىل معاجل  هذا املاةلب من خالل 

 الفرعني التاليني:
 يالفرع األول : مفهوم هذه الخدمة وتكييفها الفقه

تقوم هذه اخلدم  عةلى فورة قيام املصرف بقبض امثان فواتري اخلدمات العام  ، كاملاء ، والوهرباء ، واهلاتف من العمالء 
 119وايداعها يف حسابات الشرك  اليت انابت املصرف بالقيام عنها هبذه العمةلي  

وأما فيما يتعةلق بالتوييف الفقهي هبذه اخلدم  ، فان ذلك التوييف خيتةلف بصختالف الارف الذي يوون املصرف نائبا 
 : 120عنه يف امتام هذه العمةلي  عةلى النحو التايل 

اذا كان املصرف نائبا عن الشرك  املقدم  لةلخدم  وهي شرك  الوهرباء أو املاء أو اهلاتف فصن اخلدم  املقدم  يف  -2
هذه احلال  هي القيام بتحصيل أمثان هذه الفواتري من عمالء املصرف ، والذين هم ايضا عمالء لتةلك الشركات 
 ومتةلقون خلدماهتا ، فصن التوييف الفقهي يف هذه احلال  هو من قبيل الوكال  جبعل نظرا ألن امتام هذه العمةلي  
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قد هذه اخلدم  ويسددون امثان الفواتري عن طرق املصرف و ليس متيقنا ، وامنا هو مظنون فقد يستفيد العمالء من 

 ال يفعةلون ، وهلذا فان التوييف الفقهي لتةلك اخلدم  يف هذه احلال  لن يعدو الوكال  جبعل .
ان يوون املصرف نائبا عن العمالء يف تسديد هذه الفواتري وحينها فان التوييف الفقهي هلذه اخلدم  هو الوكال   -3

لعميل يوكل املصرف يف قبض مثن الفاتورة وايصاهلا لةلشرك  املقدم  لةلخدم  من خالل ايداع باجر وذلك ألن ا
تةلك االمثان يف احلساب العائد لةلشرك  يف ذلك املصرف ، وألن امتام هذه العمةلي  متيقن ، فان املصرف ال 

اجر نظرا قبيل الوكال  بيستحق العوض اال بامتام عمةلي  القبض ، فان اخلدم  املقدم  يف هذه احلال  هي من 
 لتحقق وتيقن امتامها.

 الفرع الثاني : حكم اخذ العمولة على تحصيل الفواتير 
رأينا يف الفرع السابق كيف أن التوييف الفقهي خلدم  حتصيل الفواتري خيتةلف باختالف الارف الذي أناب املصرف      

ةله خترج عن الوكال  جبعل أو الوكال  باجر ، وبناء عةلى ذلك ك عنه يف تقدمي هذه اخلدم  ، ورأينا ايضا أن هذه اخلدم  ال
فان تقاضي املصرف العمول  عن تةلك اخلدم  جائز وال شيء فيه ما دامت اخلدم  مباح  ومعةلوم  ، وهي كذلك يف 

وابري ط عمةلي  حتصيل الفواتري فالعميل ينتفع هبذه اخلدم  من خالل السرع  يف تسديدها وعدم اضاراره اىل الوقوف يف
طويةل  امام الشرك  املقدم  لةلخدم  ،بل قد ال يضار اىل الذهاب اىل املصرف ذاته اذا اصدر أمرا لةلمصرف بصقتااع قيم  
الفاتورة مع العمول  املستحق  من حسابه لدى املصرف وأصد رأمرا اىل الشرك  املقدم  لةلخدم  بايصال الفاتورة اىل فرع 

  ، وأما الشرك  املقدم  لةلخدم  فهي تنتفع ايضا من خالل توفري اجلهد والوقت والنفقاملصرف الذي يوجد له فيه حساب 
املرتتب  عةلى قيام تةلك الشرك  بنفسها بتحصيل قيم  الفواتري وما يتاةلبه ذلك من زيادة عدد املوظفني ، وغري ذلك من 

 الوةلف اليت تتاةلبها عمةلي  التحصيل.
 ماريةالمبحث الخامس:عموالت الخدمات االستث

متارس املصارف االسالمي  يف العادة مجةل  من األنشا  االستثماري  من اجل تعظيم عوائدها وتنويع مصادر دخةلها, وهذه 
 االنشا  االستثماري  ميون تقسيمها اىل قسمني رئيسني :

راكات مع يف ش أوهلما :االنشا  االستثماري  اليت متارسها املصارف االسالمي  منفردة من غري ان تدخل من خالهلا
العمالء والزبائن,كصنشاء الشركات,واقام  املصانع , وبناء اجملمعات السوني  والتجاري  واليت تعود مةلويتها بالوامل اىل 

 املصرف.
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 417امساعيل, العموالت املصرفي  ص  121
 419املرجع السابق ص  122

 
ثانيهما:االنشا  االستثماري  اليت متارسها تةلك املصارف , وتدخل من خالهلا يف شراكات مع العمالء ويوون اهلدف 

 لعمالء من خالل صيغ استثماري  تقوم عةلى مبدأ الشراك  بني املصرف املمول و العمالء املتمولني.هو متويل هؤالء ا
وال تتقاضى املصارف االسالمي  اي  عموالت يف القسم األول لعدم وجود شريك متمول تسعى املصارف إىل استقااب 

خلدمات اضى تةلك الشركات عموالت عن اشراكته, وتتقاضى عمول  عةلى اخلدمات املتعةلق  هبذه الشراك  بينما تتق
املتعةلق  باألنشا  االستثماري  املندرج  حتت القسم الثاين, فما حوم تةلك العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  

 عن هذه اخلدمات, هذا ما سيعمد الباحث اىل معاجلته من خالل املاالب التالي :
 إلستثماريةالمطلب األول: عموالت خدمات اإلستشارات ا

 المطلب الثاني: عموالت صكوك المقارضة 
 المطلب الثالث: صكوك اإلستثمار

 المطلب األول : عموالت خدمات اإلستشارات اإلستثمارية
قد حيتاج العميل قبل اإلقدام عةلى الدخول يف مشروع استثماري إىل مشورة حول هذا املشروع من أجل اإلطمئنان عةلى 

املركز املايل أو السةلوك املصريف واإلستثماري لألشخاص أو املؤسسات اليت قد حيتاج املستثمر جدوى هذا املشروع او عن 
لةلتعامل معها يف هذا املشروع االستثماري, وقد يةلجأ العميل املستثمر إىل احد املصارف االسالمي  من خالل استشارته 

ك حها لعمالئها جمانا, وامنا تتقاضى عةلى ذلذلك املصرف يف مجيع ما ذكر, والتبذل املصارف هذه املشورة أو تتي
 عموالت, وميون بيان حوم تةلك العموالت من خالل الفروع التالي :

 الفرع األول: مفهوم اإلستشارات اإلستثمارية والتكييف الفقهي لها.
عينني يتم ميقصد باإلستشارات االستثماري : طةلب العميل من املصرف تقدمي معةلومات عن املركز املايل ألشخاص 

التعامل معهم, أو إبداء الرأي يف كون النشاط االستثماري الذي يقوم به العميل جمديا من الناحي  االقتصادي , والتأكد 
 121  .من ذلك بصجراء الدراسات اليت يتاةلبها ابداء الرأي

قد إجارة بينما رأى ع وأما التوييف الفقهي لإلستشارات اإلستثماري  فقد ذهب بعض الباحثني إىل توييفه عةلى أنه
 122آخرون أنه عقد جعال 
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ك من أنواع لتتنوع عقود اإلستشارة بتنوع أغراضها وجماالهتا فهناك اإلستشارة القانوني  ، واإلقتصادي  ، والابي  واإلجتماعي  والنفسي  إىل غري ذ  123

 اإلستشارات . 
 69سستثمار ص خمتار : بنوك اإل 124

 
والذي يظهر لةلباحث أن هذا العقد, هو منط جديد من عقود األعمال, ويسمى بعقد اإلستشارة ال ميون رده إىل بعض 
العقود املسماة, كعقد اإلجارة أواجلعال  , وإن كان فيه شبه منهما , إال أنه ينفرد عنهما خبصائص وأحوام الجتعل رده 

 إليهما أو إىل أحدمها أمرا متجها ، وهلذا فصن هذا . 
يقوم من خالله املصرف بتقدمي املشورة لةلعميل املستثمر ، من خالل مجةل  من  123العقد هو عقد إستشارة مصرفي 
 الدراسات واألعمال املرتبا  هبا.

 لفرع الثاني : حكم أخذ العمولة عن اإلستشارة اإلستثماريا
إبداء املشورة لةلعميل املتمول بدراس  اجلدوى اإلقتصادي  لةلمشروع، واملخاطر املتوقع  ، كما  يقوم املصرف من خالل

يقوم أيضا بصعداد خا  تسويقي  إذا طةلب العميل ذلك، تستند إىل معرف  اجتاهات الاةلب واألسعار ، ومقدار املنافس  
ى ما تقدم فان املصرف يقوم جبمةل  من األعمال وبناء عةل 124، وحجمها ، وكيفي  التغةلب عةليها اىل غري ذلك من األمور

ختتةلف باختالف طبيع  املشروع اإلستثماري وهذا يتاةلب وقتا وجهدا وكةلفا يستحق املصرف ان يأخذ عةليها عوضا 
لون هذا العوض  وهو العمول  خيتةلف حوم أخذه بصختالف املشروع اإلستثماري الذي يراد إبداء املشورة بشأنه ، فصذا  

روع مباحا ، كمزرع  أو مصنع لألغذي  أو لةلسيارات كان أخذ العمول  عن ذلك مباحا ، وإذا كان املشروع كان املش
حمرما ، كصقام  مصنع لةلتبغ أو اخلمور كان أخذ العمول  عن ذلك حمرما ، ألن اإلستشارة يف هذه احلال  هي وسيةل  وذريع  

ذا  ذا كان املقصد مباحا كانت الوسيةل  املفضي  إليه مباح ، وإلشئ حمرم ، فتأخذ حومه ألن لةلوسائل حوم املقاصد ، فص
 انت الوسيةل  املفضي  إليه حمرم  كان املقصد حمرما ك

 المطلب الثاني : عموالت صكوك المقارضة
يف سعي املصارف اإلسالمي  لتعظيم عوائدها ، وألجل إجياد البدائل املباح  لةلمعامالت الربوي ، اليت تابقها املصارف 
التقةليدي  ، ظهر ما يعرف بصووك املقارض   أو سندات املقارض  ، فقد حيتاج املستثمر أو املتمول اىل السيول  النقدي  
إلمتام مشروعه اإلستثماري يف الوقت الذي ال يرغب فيه يف مشارك  غريه هبذا املشروع رغب  يف اإلستئثار بعوائد املشروع  

تمولني، قييد حلري  التصرف األمر الذي يرغب يف جتنبه الوثري من املستثمرين أو املكةلها وفرارا مما تقتضيه الشرك  من ت
 فيوون املستثمر يف هذه احلال  خمريا بني ان يويل وجه  شار البنوك التقةليدي  طالبا اإلقراض ، عن طريق تةلك
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  1967/ 3/ 4، العبادي : عبد السالم ، سندات املقارض  ، جمةل  اجملمع ،  189شبري :ص 125
  1973، 4/3/1896السالمي : حممد املختار ، محود : سامي :جمةل  اجملمع الفقهي ،  126
-198( ، امساعيل : عمر ، ص4/3/1952جبدة : ) (، السالوس :سندات املقارض  ، جمةل  اجملمع الفقهي1/374الشبيةلي : اخلدمات اإلستثماري  ) 127

200 . 

 
ملشروع جم عن اإلستمرار يف االبنوك أو من خالل  طرح سندات مضمون  القيم  تتحقق عةليها فوائد ربوي  أو أن حي 

فجاءت الصووك اإلسالمي  لتحل هذه املشوةل  ، وسيعمد الباحث اىل دراس  صووك املقارض  من خالل الفرعني 
 التاليني : 

 الفرع األول : مفهوم صكوك المقارضة والتكييف الفقهي لها
وذلك عةلى ا مقابل دفع القيم  احملررة هبا ،صووك املقارض  :هي حمررات موحدة القيم  ، صادرة بأمساء من يوتتبون فيه

أساس املشارك  قي نتائج األرباح واإليرادات املستحق  من املشروع املستثمر فيه حبسب النسب املعةلن  عةلى الشيوع عةلى 
 أن توون هذه 

     125املستثمر نسب  موزع  بني أرباح يستحقها املوتتب ،وبني تسديد تدرجيي لرأس املال حبيث تؤول مةلوي  املشروع اىل
 التكييف الفقهي لصكوك المقارضة 

 اختةلف العةلماء املعاصرون يف التوييف الفقهي لصووك املقارض  عةلى قولني رئيسني :
إن هذه الصووك هي من باب املضارب  لوجود الشبه الظاهري بني حقيق  هذه الصووك وحقيق  املضارب   .1

أن  ماله لةلجه  املصدرة )املصرف (، لتضارب فيه عةلى حيث يدفع املوتتب ، والذي هو مبثاب  رب املال
توون األرباح بينهما وهذه هي حقيق  املضارب  ، مث إن املوتتب يستايع إسرتداد رأس ماله ، كما هو احلال 

   126يف املضارب  أيضا 
ثاب  مبتوييف هذه الصووك عةلى أهنا قرض يوون املوتتب فيها مبثاب  املقرض واملستفيد من ذلك اإلقرتاض  .2

املقرتض ، فحقيق  القرض موجودة يف هذا النوع من الصووك ألن املوتتب يسرتد رأس ماله تدرجييًا من 
خالل  ما يعرف بعمةلي  اإلطفاء ، واسرتداد رأس املال يدل عةلى أن هذه العمةلي  هي قرض وال ميون 

 املضارب  خلسارة ، ألن اخلسارة يفتوييفها عةلى أهنا مضارب  ، ألن املضارب قد ال يسرتد رأس ماله يف حال  ا
 127هي عةلى رب املال 
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 . 484امساعيل :ص 128

 
والذي يظهر لةلباحث أن هذه الصووك ، وإن كان فيها شبه من القرض واملضارب  إال أن هذا التشابه الخيفى ما وراءه 
 من فروق وإختالفات بني هذا النوع من الصووك ، وبني كل من القرض واملضارب  فالقرض عقد إ رتفاق مبين عةلى
اإلحسان ، وال ميون القول بأن املوتتب أراد نفع اجله  أو املشروع اإلستثماري الذي جرى اإلكتتاب فيه ، وإمنا أراد 
نفع نفسه من خالل العوائد اليت يوفرها هذا اإلكتتاب مع عدم التعرض لةلمخاطرة وهو ما تتيحه هذه الصووك من 

ظور شرعي هلذا اإلسرتداد ألنه يوون مضمونا من طرف ثالث غالباً خالل اإلسرتداد التدرجيي لرأس املال، وال يوجد حم
 ما يوون الدول  ، لتشجيع اإلستثمار .

وتفرتق عن املضارب  يف ضمان رأس املال حيث ال توفره املضارب  ، كما ختتةلف عنها أيضا يف بعض الشروط واألحوام 
 اليت ليس هنا جمال ذكرها .

 لةلصواب إعتبار اإلكتتاب يف هذه الصووك أحد املنتجات املصرفي  لةلصريف  اإلسالمي  وبناء عةلى ما تقد م فصن األقرب
بصعتبارها صيغ  مستحدث  من صيغ التمويل اإلسالمي تنفرد بأحوام شرعي  جديدة مستمدة من القواعد الوةلي  ، 

 ضارب  .واملبادئ العام  لةلشريع  السمح  وإن كان فيها شبه ببعض العقود املسماة كالقرض وامل
 الفرع الثاني : حكم عموالت صكوك المقارضة

ى النحو ه الصووك وذلك عةلخيتةلف حوم عموالت صووك املقارض  بصختالف وضع املصرف بصعتباره طرفا يف هذ
 :التايل

أن يوون املصرف جمرد وسيط بني املوتتب وبني اجله  اليت متةلك املشروع اإلستثماري ،ويف هذه احلال  فصن  -أ
  إدارة حمفظ  ومتابع وتسويقها م مجةل  من اخلدمات  املرتبا   بالصووك تتمثل يف إصدارهااملصرف يقد

الصووك لدى اجله  املستثمرة ويف هذه احلال  فصن لةلمصرف أخذ العوض عن كل هذه اخلدمات وفق ما 
 يتم اإلتفاق عةليه بني املصرف وبني املوتتب ، أو بينه وبني اجله  اليت متةلك املشروع اإلستثماري 

 إما يف مشاريع حمددة أو غري حمددة ، أن يتوىل املصرف إصدار هذه الصووك ويون هو اجله  املستثمرة -ب
ويف هذه احلال  فصن لةلمصرف أن يأخذ عمول  إصدار هلذه السندات ، بينما عةليه أن يوتفي بالنسب  املتفق 
عةليها بينه وبني املوتتب من أرباح تةلك الصووك وعوائدها ، ريثما يتم إسرتداد رأس املال عير ما يعرف 

 .128باإلطفاء 
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 ( 9/2/91أبو غدة : اإلستثمار يف األسهم والوحدات اإلستثماري  )  129
لسةلع  بنفس امسيث بيوع األمانات العتمادها عةلى صدق املشرتي وأمانته يف حتديد مثن السةلع  ، وهي باإلضاف  إىل بيع املراحب  بيع التولي  وهو بيع  130

 الثمن الذي إشرتيت به وبيع الوضيع  وهو بيع السةلع  بأقل مما إشرتيت به . 
 .  79قاته يف املصارف اإلسالمي  ، صمةلحم : امحد سامل عبد اهلل ، بيع املراحب  وتابي 131
 .311املعايري الشرعي  هليئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي  ص  132

 
 صكوك اإلستثمار  المطلب الثالث : 

تعتير صووك اإلستثمار من املنتجات املصرفي  اإلسالمي  ، حيث ترمي املصارف من  خالهلا اىل تنويع مصادر         
دخةلها وإستدارج املزيد من مدخرات العمالء كي يتم توظيف تةلك املدخرات يف أوعي  استثماري  تساهم يف تعظيم عوائد 

أيضا يف إشاع  ثقاف  اإلستثمار وما يستتبع ذلك من منافع إقتصادي  تعود عةلى األطراف  املصارف اإلسالمي  كما تساهم
 املوون  هلذا النوع من الصووك والشهادات .

 وسيعمد الباحث اىل دراس  عموالت صووك اإلستثمار من خالل الفروع التالي  :
 الفرع األول : مفهوم صكوك اإلستثمار وأنواعها. 

متساوي  القيم  غري مضمون  القيم  واألرباح ، متثل حصصا شائع   يف مةلوي   .اإلستثمار :وثائق يقصد بصووك       
 .129أعيان ، أو منافع ، أو خدمات ، أو يف موجودات مشروع معني 

وقد جاء قيد )غري مضمون القيم  و األرباح (ليميز هذا النوع من الصووك عن صووك املقارض  يف املاةلب الثاين ، 
صووك املقارض  مضمون  القيم  من قبل جه  ثالث  كما سبقت اإلشارة إىل ذلك ، وتتنوع صووك اإلستثمار  حيث إن

إىل مجةل  من األنواع منبثق  عن مجةل  من العقود حيث ميثل كل نوع من هذه الصووك عقدا من العقود املسماة يف الفقه 
 ةلعقوداملةلحق  هبا ، ومن أهم هذه األنواع :اإلسالمي حيث تعتير هذه األنواع مبثاب  تابيقات مصرفي  ل

، وبيع املراحب  هو طةلب  130صووك املراحب  : تنبثق صووك املراحب  عن بيع املراحب  وهو أحد بيوع األمانات  -1
شراء لةلحصول عةلى مبيع موصوف مقدم من عميل اىل مصرف يقابةله قبول من املصرف ووعد من الارفني 

  131بثمن وربح يتفق عةليهامسبقا األول بالشراء والثاين بالبيع 
وصووك املراحب  هي: وثائق متساوي  القيم ، يتم إصدارها لتمويل شراء سةلع  املراحب ، وتصبح سةلع  املراحب  ممةلوك  حلمةل  

 132الشهادات ، ويستحقون الربح من شراء تةلك السةلع ، أو البضاع 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 149 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .37قحف: سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة ص  133
 311هيئ  احملاسب  واملراجع ، املعايري الشرعي  ص  134
 املرجع السابق. 135
 .  312-311واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي  ص املايري الشرعي  هليئ  احملاسب  136
 .  431خري الدين : معاي اهلل ، الصووك اإلسالمي  كأداة لتمويل مشاريع التنمي  اإلقتصادي  ص 137
  431، إمساعيل :  577، الصاوي :  1/204الشبيةلي :ص 138

 
ـ صووك اإلجارة: وهي وثائق متساوي  القيم ، متثل مةلوي  أعيان مؤجرة، منافع، أو خدمات وميةلك محةل  تةلك الوثائق  2

 .133ما متثةله من أعيان أو خدمات أو منافع عةلى الشيوع 
 ـ صووك السةلم: وهي وثائق متساوي  القيم ، يتم إصدارمها لتحصيل رأس مال السةلم، وتصبح سةلع  السةلم ممةلوك 3

 134حلمةل  تةلك الوثائق، حيث تقسم إىل حصص متساوي  تارح لإلكتتاب مبوجب عقد السةلم
ـ صووك اإلستصناع: وهي وثائق متساوي  القيم  يتم إصدارها إلستخدام حصيةل  اإلكتتاب فيها يف تصنيع سةلع   4

 .135تصبح مةلويتها عائدة حلمةل  تةلك الوثائق عةلى الشيوع
تساوي  القيم  يتم إصدارها إلستخدام حصيةلتها يف متويل نشاط قا ئم عةلى أساس ـ صووك املشارك  : وهي وثائق م5

 136املشارك  حبيث تصبح موجودات ذلك النشاط ممةلوك  حلمةل  الوثائق بقدر حصصهم عةلى الشيوع
صووك املزارع  واملساقاة : وهي وثائق متساوي  القيم  يتم إصدارها إلستخدام حصيةل  اإلكتتاب فيها  -6

 137وع عةلى أساس املزارع  أو املساقاة لتمويل مشر 
 الفرع الثاني : التكييف الفقهي لصكوك اإلستثمار 

إن التوييفات املتداول  هلذا النوع من الصووك يف أدبيات الصريف  اإلسالمي  ال خترج يف اجلمةل  عن التوييفني التاليني 
138 

وأن  املستثمر يف هذا النوع من الصووك هو رب املال ،أـ توييفها عةلى أساس املضارب  : وهذا التوييف مبين عةلى أن 
املصرف هو العامل أو املضارب حيث يستقيل املصرف األموال من العمالء املستثمرين ويعيد استثمارها من خالل 

ما أضخها يف قنوات استثماري  خمتةلف ،عةلى أن توون األرباح موزع  بني املصرف واملستثمر بالنسب  اليت يتفقان عةليها، و 
 اخلسارة فتوون عاى املستثمر وهذه هي حقيق  املضارب .
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ب ـ توييفها عةلى أساس أهنا الوكال  بأجر: حيث ينوب املصرف عن املستثمر يف توظيف هذه األموال يف القنوات 

لقيود احملاسبي  لتةلك ااإلستثماري  املختةلف  ويف متابع  العوائد واألرباح املتأتي  عن العمةليات اإلستثماري  املختةلف ، وتتبع 
 األرباح وحتصيةلها وتقييدها يف حساب العميل.

والفرق بني هذا التوييف وسابقه أن املصرف يف هذا التوييف يستحق عوضا عن االعمال اليت ناب فيها عن املستثمر 
إلستثمار عةلى ابصرف النظر عن الربح او اخلسارة بينما ال يتقاضى املصرف أي  أعواض عن اخلسارة يف توييف صووك 

أهنا مضارب ، وهلذا فصن املصارف يف الغالب متيل من الناحي  العمةلي  والتابيقي  إىل التوييف الثاين لتستحق العمول  عن 
ملرتبا  ا العمل الذي تنوب فيه عن املستثمر بغض النظر عن الربح أو اخلسارة املتأتيني عن جممل العمةليات اإلستثماري 

 ك.هبذا النوع من الصوو 
 الفرع الثالث: أخد العمولة عن صكوك اإلستثمار. 

إن حوم أخذ العمول  عن صووك اإلستثمار مبين عةلى اإلتفاق امليرم بني العميل املستثمر واملصرف، فصذا كان مضمون 
لنسب  ا اإلتفاق يقتضي بأن يتقاضى املصرف نسب  شائع  من األرباح والعوائد الناشئ  عن العمةليات اإلستثماري  فصن هذه

 من األرباح ال ميون إعتبارها عمول  وإمنا هي نصيب مستحق لةلمصرف نظري قيامه بدور العامل أو املضارب.
وأما إذا كان اإلتفاق امليرم بني املستثمر وبني املصرف يقضي بأن يتقاضى املصرف مبةلغا مقاوعا نظري اخلدمات اليت 

ا سما عةلى كل مرحةل  من مراحل هذه العمةلي ، حبيث يتقاضى ىمبةلغيقدمها يف شىت مراحل العمةلي  اإلستثماري  أو مق
ثابتا ومقاوعا عن كل مرحةل  كان ذلك مبثاب  الوكال  بأجر، وقد سبق بيان جواز ذلك يف أكثر من موضع يف هذه 

إلستثماري  االدراس  ألن تةلك األعواض إمنا يستحقها املصرف نظري توبده الوةلف املختةلف  املرتبا  باألنشا  والعمةليات 
املتنوع  وهي أيضا نظري ما يبذله من جهد ويقوم به  من عمل إلدارة تةلك احملافظ والصناديق اإلستثماري ، واإلشراف 
عةلى أنشاتها املختةلف ، ومتابعتها يف شىت العمةليات اإلستثماري  املتالحق ،ويف هذا اإلطار فصن املصرف يتقاضى تةلك 

لك كةله مصةلح  لةلعميل املستثمر ولةلمصرف عةلى حد سواء ، فاملصرف ينوع مصادر العموالت عن تةلك العمةليات ويف ذ
دخةله ويعظم عوائده واملستثمر يول إدارة ومتابع  العمةليات اإلستثماري  وحتصيل العوائد واألرباح ، وتقييدها يف حساب 

 املستثمر الذي قد ال ميتةلك الوقت واخليرة الالزمني لةلقيام بذلك كةله  
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 الخاتمة

وبعد هذا التاواف والتجوال يف العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  عةلى إختالفها وتنوعها وتشعبها، وما يرتبط 
 بتةلك العموالت من أقوال وآراء، وتوييفات وخترجيات فقهي ،فصنه ميون لةلباحث رصد النتائج وإبداء التوصيات التالي  :

 النتائج : -أ
 س  إىل مجةل  من النتائج فيما يةلي أبرزها :لقد توصةلت هذه الدرا

تعتير العموالت املصرفي  موردا مهما من موارد املصارف اإلسالمي  ، واليت تعتمد عةليها كثريا يف تعظيم  -1
 عوائدها وتنويع مصادر دخةلها

لقد ساهم اإلختالف يف التوييف الفقهي لوثري من العموالت اليت مت عرضها يف هذه الدراس  يف  -2
إختالف الباحثني يف ميدان الصريف  اإلسالمي  باحلوم عةلى هذه العموالت إجازة ومنعا إباح  وحترميا، 
فمن أحلق هذه العموالت بعقود أو تصرفات حمرم  جزم حبرم  أخذ العمول ، إحلاقا هلا بالعقد أو 

 تها.ا وإباحالتصرف احملرم ،ومن أحلقها بعقود أو تصرفات جائزة ومباح ، مال إىل القول حبةله
لقد ظهر لةلباحث أن كثريا من هذه العموالت، التعد مرتبا  بتصرفات أوعقود فقهي  قدمي  حبثها  -3

الفقهاء يف مدوناهتم ،وإمنا هي مرتبا  مبعامالت مستحدث  تعتير من النوازل املستجدة ،حيث تعد 
عقود املسماة بالتصرفات أو ال تةلك املعامالت وليدة األعراف املصرفي  احلديث  األمر الذي جيعل إحلاقها

 أمرا جمانبا لةلصواب .
إن وجودبعض أوجه الشبه بني املعامالت املصرفي  املستحق  لةلعمول ، وبني العقود اليت حبثها الفقهاء  -4

قدميا، ال يستةلزم إحلاق تةلك املعامالت هبا، ألهنا وإن شاهبت تةلك العقود يف بعض األوجه ، إال أن 
الفروق املاثةل  لةلعيان بني هذه املعامالت وتةلك العقود مما جيعل تنزيل أحوام  تةلك املشاهب  ال ختفي

 تةلك العقود عةلى هذه املعامالت أمرا غري سديد.
مث  مجةل  من الشروط جيب توفرها يف اخلدم  املقدم  من املصرف كي يستحق املصرف عةلى تقدمي تةلك  -5

 اخلدم  عمول  ، أوجزها الباحث يف هذه الدراس  .
لعموالت اليت منشؤها قرض أو ترتبط بالعمةليات اإلقراضي  ، بأي وجه من الوجوه الحيق لةلمصرف إن ا -6

 تقاضيها الرتباطها خبدمات إقراضي  ، فتدخل واحلال  هذه يف دائرة القرض الذي جر نفعا ، فتوون 
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اضى عمول  تق ذريع  لةلربا .،ولذا فصنالباحث يقرتح أن توون تةلك اخلدم  جماني  ، وإن كان ال بد من

عةلى العمةليات اإلقراضي  أو تةلك الىت تؤول إىل إقراض فيجب أن يقتصر تقديرها عةلى الوةلف احلقيقي  
 واملباشرة لةلخدم  املقدم  . 

إن العموالت اليت منشؤها الضمان حبيث يوون املصرف ضامنا لةلعميل ، فصن املصرف يستحق عةلى  -7
  إحرتافي  يف املصارف عموما وهي خمتص  يف تقدميها تقدمي خدم  الضمان عمول  ، ألن الضمان خدم

، ومتفرغ  هلا ، وبالتايل فصنه ال يصح القول بأن الضمان هو عقد إرتفاق جيب بذله بال عوض ، ألن 
هذا القول وإن صح يف حق آحادالناس وأفرادهم، إال أنه اليصح وال يستساغ عندما يتعةلق األمر 

 مهما من عمةلها واختصاصها . باملصارف ألن الضمان ميثل جزءا 
وأما العموالت اليت يوون منشؤها عمال فصن املصرف يستحق عةلى تقدميها عمول ، وأن العمول  اليت  -8

يتقاضاها املصرف لقاء تقدميه هذه اخلدم  جائزة ومشروع  ألن األعواض اليت تتقاضاها املصارف نظري 
وكال  بأجر ، أو اجلعال  ، فأيا كانت طبيع  تقدمي تةلك اخلدمات ، إمنا هي من باب اإلجارة أو ال

 العوض الذي تتقاضاه تةلك املصار ف فصن هذا العوض هو مقابل خدم  مؤداة .
إن تقدمي بعض اخلدمات من قبل املصارف اإلسالمي  يناوي عةلى كةلف ومصاريف إداري  تتوبدها  -9

وةلف مل تةلك املصاريف والأن ياةلب من املصارف حت -واحلال  هذه -املصارف اإلسالمي  ،فال يعقل
 ،بتقدمي تةلك اخلدمات جمانا لعمالئها .

إن العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  نظري قيام تةلك املصارف بأعمال الوساط  تعد  -10
عموالت سائغ  ومشروع  آلن املصارف إمنا تستحقها نظري اجلهد والوقت الةلذين تبذهلما خالل قيامها 

 يعرف بالسمسرةبأعمال الوساط  أوما 
إن العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  نظري قيام تةلك املصارف خبدمات تسويقي  أو تروجيي ،   -11

كخدمات اإلكتتاب وطرح األسهم تعتير عموالت مشروع ، ألهنا توون مقابل جهد وعمل وتستةلزم  
 ذه املصارف.ظةل  عمالء هكةلفاً ومصروفات خمتةلف ، كما تستفيد الشركات املوتتب  من خالل اتساع م
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إن العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  نظري قيام تةلك املصارف ببعض اخلدمات اإلستثماري   -12

 يفرق فيها بني حالني:
احدمها أن تقوم املصارف اإلسالمي  بدور الوساط  بني املستثمر املوتتب ومجهرة املوتتبني يف الصووك والسندات، ويف 

 هذه احلال  فصن املصارف اإلسالمي  تستحق العمول  لقيامها بدور الوسيط 
صرف أي عمول ، حلال  ال يستحق املثانيهما؛ أن يوون املصرف شريواً يف املشروع االستثماري متوياًل، أو إدارة ويف هذه ا

 ألنه ال جيوز اجلمع بني األجر وبني الربح يف الشرك .
 التوصيات -ب

 كما وتوصي الدراس  جبمةل  من التوصيات، فيما يةلي أبرزها:
اقتصار املصارف اإلسالمي  يف أخذ العموالت عةلى بعض األنشا  واخلدمات املرتبا  ببعض العمةليات اإلقراضي   .1

فقط، لئال تدخل املصارف اإلسالمي  يف دائرة القرض الذي جر نفعاً، وما يناوي عةليه ذلك من شبه  عةلى الوةلف  
 الربا.

عدم التوسيع أو املبالغ  يف استيفاء العموالت عةلى اخلدمات غري املرتبا  بالعمةليات االقراضي  ملا يرتتب عةلى ذلك  .2
 املتوقعني عن التعامل مع تةلك املصارف . التوسع ، وتةلك املبالغ  من إحجام العمالء احلاليني أو 

 ضرورة التحقق من توفر الشروط الشرعي  يف أي عمول  تقدم املصارف اإلسالمي  عةلى إستيفاءها .  .3
ضرورة عدم اجلمع بني فرض العموالت واملشارك  يف األرباح عندما توون املصارف اإلسالمي  طرفا  مشاركا يف  .4

 األنشا  اإلشتثماري  . 
دم تقاضى أُي عمول  عةلى اخلدمات البسيا  اليت تقدم لةلعمالء الذين ميتةلوون حسابات يف املصرف من ضرورة ع .5

 أجل اإلحتفاظ هبؤالء العمالء وحساباهتم وتشجيع غريهم ألن يوونوا عمالء منتظرين هلذه املصارف .   
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