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  ةي الفاضدددددمتإلدددددى أسدددددتاذ العرفدددددانبعدددددد حمدددددد هللا وشدددددكرل أتقددددددم بخدددددال  الشدددددكر و 
لعثراتدي بكدل  ارسدالتي، وتحدحيحه االعمميدة ومتابعتهد اهاتهديلتوجعائشة أحمد حسدن  /ةالدكتور 

 الجمة. احبر وسعة حدر رغم انشغاالته
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 لتفضمهما بقبول مناقشة الرسالة.

لدى كدل مدن بكدر عبدد هللا بدروين، و بوافر الشكر خاحة إلى الدكتور أبدو وختامًا أتوجه  ا 
تمام الرسالة.  شجعني ودعمني ولو بكممة طيبة في سبيل مواحمة العمل وا 

 جزاكدم هللا عدني جميعدًا خيددر الجدددزاء
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 ةــالمقدم

 ، عمدد  اإلاندلا مددلل   ومد ، الصّددا الّلددماات عمدم نددّ دال محّمدددعمد  اددلل م  الددذ الحمدد   
 الحا ب األكر ، اعمم آله الحاه انّم .

 وبعد...  
صم د ماَّ هللا عمم األمة اأا جوا لهل شر وة لللحة لكا زملا امكلا ماا ة عمم غل لت 

  ترتب عم هدلاحك  املللح الوالد صي المولش االمولد، صاجد لا علب الح لة الملد ة الملا امل 
هدذ  الطا ودة اضتّدت ص لة صدي تح  دت تادلدا المادلص ، لتت  دارة الح الالسما ع اد المولمبلت ا ا 

اجاد مؤننلت ملل ة، اماهل المللرف التي هي ضلئمة عمم صكدر ت م دد  رادا  جدر اراي  ا دبلت 
اتجرد   ، ولاي ماه الولل  ال ا  لاود  عا للاا التولما صي الشر وة اإلنبلم ة ل  اضتللد  ل  اتخاط

ح دث ضدلا جدا  ودللم متولمم ده ادللحرب مدا هللا ارنداله، ما م للدهل، ح ث تاعد هللا ناحلاه ات
َأ َُّهل اَ  اعبل: دْؤِمِا اَ ۬ َّللََّ َاَذُراْا َمل َاِ َي ِمدَا اَ ۬ تَُّ اْا اُ ۬ لِذ َا َياَمُااْا اُ ۬  ََٰ ْا ِِا ُكادُت  مُّ َاداَٰ صَدِِا لَّدْ   ۬ لرِّ

َا اَ  ا ۦ َّللَِّ َاَرُناِلهِ ۬ َتْفَوُماْا َصْأَذُااْا ِاَحْرب مِّ ِلُكْ  اَل َتْظمِ  َااِ  ۬ َااَل ُتْظَمُمااَ  ُمااَ تُْاُتْ  َصَمُكْ  ُرُياُس َلْماََٰ
ال ِ(1)

ملدلرف امؤنندلت ملل دة ِندبلم ة اا  ادلداا اتأند س ؤ لاه ضد هات لحاة صي افاس الاوض صادد
تتولما اصت لحكل  الشدر وة اإلندبلم ة ام للددهل صتجدرا مودلمبلت ملل دة ِندبلم ة ات دد  خددملت 

، صاجددد لا  هددذ  الا مددة اجدددت ِضاددلال  كا ددرا   ا لدددر عاهددل لدد ج اماتجددلت ملل ددة ِنددبلم ةِنددبلم ة 
ددت  لصددي عدددد مددا داا الوددلل ، ح ددث ادددلت هددذ  الددداا تجاددي جمددلر هددذ  األاظمددة صاجددده ضددد صّر

االدددذ   ؤكدددد هدددذا هدددا اإلضادددلا الشدددد د عمدددم التحددداا ِلدددم الاظدددل  المدددللي الملدددرصي  ،افندددهل اا ددداة
ا ل  صدي اودض الدداا، صهادلض اودض الدداا اددلت تتحداا جزئ دل  ندو ل  ِلدم   دل   كا كم اإلنبلمي، اا 

صِاهددل تنددوم ِلددم ت ددد   جددا  التحدداا الكمددي، الكددي تماددي هددذ  الملددلرف اإلنددبلم ة رغاددة زالئاهددل
التدي تدت  خدلرج  الل ج االماتجلت االخدملت الملل ة اإلندبلم ة لودا مدا لهمهدل الخددملت الخلرج دة

للدة رغادة الزاداا صدي االندت راد لا التلدد ر لمخدلرج  صدِا األداة األضداا لمتجدلرة اطلت الدالة صفدي ح
الدال دددة هدددي االعتمدددلدات المندددتاد ة، لا حدددلجته  صدددي ا دددا لمدددااله  لخدددلرج الدالدددة كمدددل صدددي خدمدددة 

لا ّددملا الملددرف لتاج ددت  ،لا اكللددة ،التحا ددا الخددلرجي، لا رغاددته  صددي الحلدداا عمددم كفللددة
ي التولمددا موهدد  كمددل صددي خطلاددلت الّددملا،  نددتاجب عم هددل التولمددا مدد  ااددث الج ددة صدد ،جددد ته 

                                      
 .278-277نارة الا رة: اآل ة:  (1) 
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ح دددت تفدددرض عمدددم  ،لم ددداة التدددي تتمتددد  اهدددل هدددذ  األاظمدددة ملدددلرف خلرج دددة دال دددة راا دددة، اظدددرا  
   جوددا هددذ  ذمددا الشددر وة اإلنددبلم ة األمددر الددلة  موهددل التولمددا اص ددل أللددالهل المنددتالمتولمددا 

 ائد الراا ة صما هذا الماطمت ضد جلي هذا الاحث تحدت عادااا: اللفا  موهل المللرف تما  التولما
 الادددددارااتاظ ددددف الم للددددد الشددددرع ة صدددددي الخدددددملت الخلرج ددددة اللملدددددلرف اإلنددددبلم ة ملددددرصي )

  . ااإلنبلمي الم اي لاماذجل(

   البحث: هميةأ

 في النقاط اآلتية:كمن أهمية البحث  تكمن
طدددا ماهدددل عمدددم التولمدددا العتادددلر  الالصدددذة التدددي اا الجلادددب . الحلجدددة الملندددة لدراندددة مجدددا هدددذ3

 الملرصي.
. ِا تندددم ط الّددداي عمدددم الم للدددد ة مدددا هدددذ  الخددددملت  ادددرز لهم دددة الشدددر وة اشدددمال تهل 4

 البلح تهل لكا زملا امكلا.
ِعطلي رؤ ة ااّحة المولل  عا الخدملت الخلرج ة الملرص ة اإلنبلم ة.5  . 
مورصدة  اتافذ ما خبللهل هذ  الخدملت اإلنبلم ة، امدد . الاضاف عمم الا ئة الملرص ة التي6

 علمم هل اللم لد الشرعي ماهل.

 أسباب اختيار الموضوع:

اع لنالب عدة ماهل:  اضد دعلاي لمكتلاة صي هذا المّا
 . ِ ّلح الم للد ة الشرع ة ما الخدملت الملرص ة اإلنبلم ة الخلرج ة.1
صددي  االاخددراطلددد هددذ  الخدددملت االتشددج   ِلددم . حلجددة الملددلرف اإلنددبلم ة ِلددم ِاددراز م ل2

 مجلا الل رصة اإلنبلم ة.
 األصراد المتولمم ا امجا هذ  الخدملت لمورصة م للد ة الشر وة ماهل. احت لج. 3
 .الحث عمم تفو ا الجلاب الم للد  صي جلاب الل رصة اإلنبلم ة.4

   أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي:
 ، امورصة الحكمة التشر و ة ماهل.هذ  الخدملت مله ة. ا لا 1
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 االهدف ماهل.   الخدملت  نها الالاا ِلم الحك ،الم لد الشرعي ما هذ امورصة. 2
 الم للد  صي ِطلر الوما الملرصي اإلنبلمي. الجلاباراز ِ. 3
 ل. . مورصة مدا انت ولب ال لئم ا اهذ  الخدملت الملرص ة اإلنبلم ة لم لد ة الشلرع ماه4

 :هوتساؤالت إشكالية البحث
 لملددلرفاللدد رصة اإلنددبلم ة المتمجمددة صددي الخدددملت، ادخالهددل عمددم ااضدد  ا اظددل حداجددة  

 الت م د ة الراا ة.
 ااالي عمم ذلض  مكا ّا  تنلؤالت ماهل:

 مدا التزا  المللرف الألحكل  تااص ل  م  م للد الشرع ة اإلنبلم ة؟. مل 1
امددل  اددت  عددا  التجددلازات التددي تتوددلرض مدد  لحكددل  الشددر وة. ك ددف تددتخمص الملددلرف مددا 4

 امحر ؟هذ  المخمفلت ما ر   خا ث 
 . ها ح  ت هذ  الخدملت اإلنبلم ة الغل ة المرجاة ماهل؟5
 . ها هذ  الخدملت محلصظة عمم م للد تهل الشرع ة؟6
 ؟ها ال لئماا اهذ  الخدملت لد ه  المورصة التلمة اللم لد ما هذ  الخدملت. 7

 الدراسات السابقة:
صفي حدداد اطبلعدي ال للدر امدا خدبلا الاحدث صدي ضلعددة ا لادلت الممدض ص لدا لماحداث 

الاشدر اغ رهدل االدرانلت اإلنبلم ة، امكتاة الممض صهد الاطا دة، اماضد  الشداكة الورا دة لؤلاحدلث ا 
 اللاحث صي م للد ة الشلرع ماهل. هذ  الخدملتخص  ل  لجد ما درس لا

اع مل  أتيلا لا الّ ِ   :رز مل اجدت له لمة اللمّا

الشددددر وة  احكمهددددل صددددي الخدددددملت الملددددرص ة غ ددددر االنددددتجملر ة  :دكتددددارا  اواددددااا رنددددللة
 . 1987ناة:  ف محماد الدائ ، اجلموة ل  ال را،اشر ِاألم ا، الحنا اإلنبلم ة: لمحمد 

صدددي الوددددرف  هددددصت الدراندددة النددددلا ة لا دددلا لاددددااع الخددددملت الملددددرص ة غ دددر االنددددتجملر ة
بلت، ااالعتملدات،  التحا اماهل: الادائ ، ا ، احكمهل صي الشر وة اإلنبلم ة، الملرصي، اال لاااي

اصدت ماهج دة م ندمة ِلدم لادااب لكدا االتجلر ة، اخددملت ملدرص ة لخدرا متااعدة  ااألارات الملل ة
 .النلا ة اعاد الورب عا الرال صي جم   الد لالت تحدجتمل الب خدملت مو اة، ك
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ارنددللة ملجندددت ر اواددااا:  الخددددملت الملدددرص ة اصددت المودددل  ر الشددرع ة دراندددة تطا   دددة: 
لمجددددددد  الندددددد د الحّددددددر ، ِشددددددراف لددددددبلح الددددددد ا محمدددددداد، اللجلموددددددة األمر ك ددددددة المفتاحددددددة، 

  .2117ناة:

اذلض مدا خدبلا تور فهدل صدي الودرف  ،ِلم ا لا الخدملت الملرص ة هدصت الدرانة النلا ة
صددددي اهددددل  اامتطماددددلت ال ددددلئم اذكددددر الموددددل  ر االّدددداااط التددددي تّدددداطهل،  الملددددرصي، احكمهددددل،

ِلدم صلداا، كمدل تحتدا  الرندللة صدي  دة م ندمة اإلنبلم ة، ات  عرض ذلدض اصدت ماهج المللرف
  اوض المللرف الولممة اجمهار ة ملر الورا ة.  ل درانة م داا ةمم ع صلالهلآخر 

احك  الشر وة  ،عا الخدملت الملرص ة الفة علمة تحدجت لت النلا ةالدران ااذلض صِا
ل   تطرت لحدد  كمل لاه، لمخدملتداا عرض اختبلف الف هلي صي التك  ف الف هي  اهلصاإلنبلم ة 

 .هذ  الدرانة ِا شلي هللا توللم نتّ فهلم للد  ما هذ  الخدملت اهذا مل ِلم الجلاب ا

 :  البحث منهج 
 تا  الماله  التلل ة:ااضتّت طا وة هذ  الدرانة لا 

 م  ِ راد األدلة الشرع ة. المنلئاا تمجا صي تتا  الماه  االنت رائي  .1
اا ددلا مفهامهددل، ، تالدد ف الخدددملت الملددرص ة الخلرج ددةاذلددض مددا خددبلا المدداه  الالددفي  .2

 الاااعهل، امشراع تهل. 

الملرصي الللدر عدا ملدرف ل ا دل  : االماه  الم لرا اذلض ما خبلا الم لراة ا ا المو لر  .3
 المركز ، االشرعي الللدر عا ه ئة المراجوة االمحلناة الدال ة)األ اصي(.

عرض األنلا د الشر وة التي توتمد عم هل المللرف اإلنبلم ة صدي عدرض لحكدل  المودلمبلت  .4
 الجلر ة ص ه.

   خطة البحث:
 آلتي:كل اود جم  الملدة الومم ة اضتّت طا وة الدرانة لا تكاا

دداع، النددالب اخت ددلر ، ااألهددداف، ااإلشددكلل ة مادده، اا :المقدمددة لمدداه  اضددد تّددمات لهم ددة المّا
 .المتا ، االدرانلت النلا ة

 مقاحد وضوابطها.الالتمهيد: مفهوم 
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 الفحل األول: طبيعة الخدمات المحرفية اإلسالمية وفيه:
 .للاال : مفها  المللرف اإلنبلم ة، ااشأته

 الخدملت، الهم تهل، اخللئلهل. جلا ل : مفها 
 جللجل : لنس الخدملت الملرص ة اإلنبلم ة، الاااعهل.

 الشرعية:  ومقاحديتهاالفحل الثاني: الخدمات المحرفية اإلسالمية الخارجية، 
 لاال : التحا بلت الخلرج ة.
 .جلا ل : االعتملدات المنتاد ة

 جللجل : خطلالت الّملا:
 ما الخدملت الملرص ة الخلرج ة.رااول : الم للد الشرع ة 

محددرف لمخدددمات المحدرفية اإلسددالمية الخارجيدة التددي يجريهدا دراسددة تطبيقيدة الفحدل الثالدث: 
 ، والمحرف الميبي اإلسالمي بطرابمس وفيه:النوران

 .سلاال : ملرف الااراا اطراام
 اطراامس. الملرف اإلنبلمي الم ايجلا ل : 

 .ِل ه ما اتلئ ، اتال لت اللخلاص تتالماضد ذكرت ص هل مل ثم الخاتمة: 
 وقد ألحقت بهذا البحث بعض الفهارس المساعدة وهي:

 صهرس اآل لت ال رآا ة.
 صهرس األحلد ث الااا ة.

 صهرس المللدر االمراج .
اعلت.  صهرس المّا
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 التوهيذ
 هفهىم املقاصذ الشرعية وأهويتها ووىابهها

 أواًل: مفهوم المقاحد الشرعية:
 تّح مفها  الم للد الشرع ة ما خبلا اعتالر ا همل: مركب ِّلصي؛ ال ب عمدم عمد  

 مو ا، اه  كلآلتي:
 كمركب إضافي:مفهومه  .1
كممددة:  الم للددد  اهددي جمدد   َمْ َلددد ، اهددي ملدددر م مددي مشددتت مددا الفوددا الجبلجددي:  ضلددد  . ل

ت ددلا الشدديي ،ااال َّ  ،عدددة ماهددل: االعتمددلد موددلا    لددد ضلدددا  ، ا ددأتي ال لددد صددي المغددة الل  ،اا 
االتاج دددده ِل دددده، اماهددددل الودددددا، اماهددددل االعتددددداا االتانددددط، اماهددددل انددددت لمة الطر ددددت، اماهددددل 

 .(1)ال رب

الم للد الطبلحل : ال  ختمف مفهامهل االلطبلحي عا المفها  المغدا  ِذ لا الم لدد 
 .(2)صي انت لمة، اعدا، ااعتداا مها: الهدف االغل ة التي ترج

االطر  ددة، اللددمهل: مددارد المددلي،  ،االماهددلج ،االممّددة ،الددد اكممددة:  الشددر وة : الشددر وة: لغددة:  . ب
احهل اظهارهل  .(3)انم ت اذلض لّا

 

                                      
 (، ;9;3هددد/;;35النددبل  هددلراا، دار الفكددر، اددداا طاوددة، )( م دل  س المغددة: ألاددي الحندد ا اددا صددلرس، )اددلب ال ددلف(، تح  دت: عاددد 1)

(. ا اظددر: اللددحلح تددلج المغددة الددحلح الورا ددة، إلنددملع ا اددا حمددلد الجدداهر ، )اددلب الددداا صلددا ال ددلف(، تح  ددت: ِم ددا 7;/7)
: لنددددلا ر(. ا اظددد4/353)(،  ;;;3هدددد/3642، الطاودددة األالددددي، )-لاادددلا- و ددداب امحمدددد الطرصددددي، دار الكتدددب الومم دددة ا ددددرات

(. ا اظددر: تددلج 34/335 (، )4226)الجللجددة، الوددرب: الاددا الفّددا جمددلا ااددا ماظددار، ملدة)ضلددد(، دار لددلدر ا ددرات، الطاوددة 
الوددراس مددا جددااهر ال ددلماس: لمحمددد مرتّددم الزا ددد ، ملدة)ضلددد(، تح  ددت: اددااف الجددراح، انددم ر شددمس، دار لددلدر ا ددرات، 

ال دلماس المحد ط، مجدد الدد ا ادا  و داب الف دراز آادلد ، )صلدا ال دلف ادلب الدداا(،  (. ا اظر:747/: (، )4233الطاوة األالم)
 (، 4227-هددد 3648لااددلا، الطاوددة: الجلماددة، )–تح  ددت: مكتددب تح  ددت التددراث صددي مؤننددة الرنددللة، دار مؤننددة الرنددللة، ا ددرات

ف محمدددد، المكتادددة الولدددر ة، ل دادددد . ا اظدددر: الملدددالح الما دددر: ألحمدددد الف دددامي الم دددر ، ملدة)ضلدددد(، تح  دددت:  انددد532ص:
 .482 (، ص:;;;3هد/3682ا رات، الطاوة الجللجة، )

 (، 8;;3ه/3639ال دددلهرة، الطاودددة األالدددم )-( الم للدددد الولمدددة لمشدددر وة اإلندددبلم ة: لودددز الدددد ا ادددا زغ ادددة، دار اللدددفاة، الغردضدددة2)
 .:5ص:

ا اظدددر: الملدددالح  (.7/894) مدددلدة، )شدددرع( الودددراس، لمزا دددد ، (. ا اظدددر: تدددلج;7/:( لندددلا الودددرب: الادددا ماظدددار، ملدة)شدددرع(، )3)
  .384الما ر: لمف امي، ملدة)شرع(، ص:

 



: 

صددي الد لاددة اعمددم -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا توددللم لواددلد  عمددم لنددلا اا دده هالشددر وة الددطبلحل : مددل شددرع
 .(1)الحك  ماهل لمالنخ-النبل  ضامه  هللناة األاا لي عم 

 معين:مفهوم المقاحد باعتبارل لقبًا عمى عمم  .2
لددددد   دددددذكراا تور فدددددل  محدددددددا  لم للدددددد  فاألندددددبل عممليادددددللجدددددز  كج دددددر مدددددا الادددددلحج ا لا 

امددل اجدددت اوددض الواددلرات التددي تادد ا جزئ ددلت هددذا الومدد ، ح ددث عاددراا عاهددل اودددة (2)الشددر وة ، اا 
الملدمحة هدي عادلرة عدا جمدب )):(3)مدل   الغزالديعالرة الملمحة االمفندة، ك اا اإلتوا رات ماهل 

اواددي اللملددمحة المحلصظددة عمددم م لدداد الشددرع ام لدداد الشددرع مددا ا  لا دصدد  مّددرة...مافوددة 
الخمت خمنة: اها لا  حفظ عم ه  د اه  اافنه  اع مهد  ااندمه  امدلله ، صكدا مدل  تّدما حفدظ 
هدددددذ  األلددددداا الخمندددددة صهدددددا ملدددددمحة، اكدددددا مدددددل  فدددددات هدددددذ  األلددددداا صهدددددا مفنددددددة ادصوهدددددل 

لا  ،الم لدداد مددا شددرع الحكدد : ِمددل جمددب ملددمحة لا دصدد  مفندددة)):(5)،اضدداا اآلمدددا(4(()ملددمحة
الحكمددددددة االهدددددددف االغل ددددددة، ك دددددداا الوددددددز اددددددا عاددددددد  تشدددددد ر ِلددددددم ،اعاددددددلرات(6(()مجمدددددداع األمددددددر ا

مدا تتاد  م للدد الشدرع صدي جمدب الملدللح ادري المفلندد، حلدا لده مدا مجمداع ذلدض )):(7)النبل 

                                      
. ا اظدر: 424 (، ص:4234ه/3655( التور فلت: لومم اا محمد الجرجدلاي، ت: محمدد المرعشدمي، دار الافدلئس، الطاودة الجللجدة، )1)

ا دددرات، الطاودددة -التهدددلاا ، تح  دددت: عمدددي دحدددراج، مكتادددة لاادددلامانددداعة كشدددلف الدددطبلحلت الفاددداا االومدددا : لمحمدددد ادددا عمدددي 
ندار ة، الطاودة -(. ا اظر: ال لماس الف هي لغة االطبلحل: لندود  لادا حا دب، دار الفكدر، دمشدت:3/323 (، )8;;3األالم، )
 .5;3 (، ص:::;3ه/:362الجلا ة، )

 (، 4;;3هدد/3634دار الوللم دة لمكتدلب اإلندبلمي، الطاودة الجلا دة، )(  اظر: اظر ة الم للد عاد اإلمل  الشلطاي: ألحمد الر ندااي، 2)
 .7ص:

ه(، اله عدة مؤلفلت ماهل: الان ط، ااإلح لي، االمنتلفم، 450الغزالي، شلصوي المذهب، الد ناة) لاا حلمد محمد اا محمد( ها 3)
مجماعة ما المح   ا اِشراف شو ب  ، تح  ت:الذهايشمس الد ا محمد ل بلي:ن ر لعبل  الااه(.  اظر: 505اتاصم ناة)
 (. 19/322(، ) 1985ه/1405)الجللجة لاالا، -، ا راتمؤننة الرنللة، األرالؤاط

 .396 (، ص:5;;3هد/3635( المنتلفم، تح  ت: محمد عاد الشلصي، دار الكتب الومم ة، الطاوة األالم، )4)
ه(، اله عدة مؤلفلت ماهل: اإلحكل  551ناة) )د لر اكر( الد اهلللالي، الحث للمه ما آمد ، عمي اا ن ف الد ا اآلمد  ( ها5)

اا اكر اا لحمد : ألالشلصو ة ه(.  اظر: طا لت631، تاصي صي ناة)ماتهم الناا، ا لاكلر األصكلرصي للاا األحكل ، ا 
: (. ا اظر: األعبل : 2/80)ه(، 1407) األالم،الطاوة: لاالا، -ا رات ،علل  الكتب، ت: الحلصظ عاد الوم   خلا ح : تالشهاي

 (.4/332، ) (2002لاالا، الطاوة: الخلمنة عشر، )-ا رات-لخ ر الد ا الزركمي، دار الوم  لممبل  ا
ادددددداا طاودددددة ادددددداا تدددددلر خ لاادددددلا، -( اإلحكدددددل  صدددددي للددددداا األحكدددددل ، تح  دددددت: عادددددد الدددددرزات عف فدددددي، المكتدددددب اإلندددددبلمي، ا دددددرات6)

 (.5/493)طاوة
اإللمل  ا  ،التفن ر الكا ره(، اله عدة مؤلفلت ماهل: 578، المم ب انمطلا الومملي، الد ناة)الوز ز اا عاد النبل  النممي ( ها عاد7)

ج الد ا عاد تل: لطا لت الشلصو ة الكاراه(.  اظر: 660األحكل  صي ملللح األال ، تاصي ناة) اضااعد، االحكل لدلة  صياإللمل  ا 
(. ا اظر: 8/209(، )ه10413) الجلا ة، ، الطاوة:هجر، دار عاد الفتلح الحماا  ،حيمحماد الطال، تح  ت: الناكي الاهلب

 (.4/21األعبل : لمزركمي، )



; 

ِهملل ،اعت لد ا لد  لا عرصلا اأا هذ  الملمحة ال  جاز  هل، الا هذ  المفنددة ال  جداز ضرالاهدل، اا 
 ،االانددا ،االو ددا ،االددافس ،،اعاددلرات حفددظ الددد ا(1(()خددلص اال اددص اال ض ددلس ، كددا ص هددل ِجمددلع

تكلل ف الشر وة ترج  عمدم حفدظ الم للدد صدي الخمدت، اهدذ  الم للدد )):(2)االملا، ك اا الشلطاي
ا تكدداا ِتكدداا حلجّ ددة، االجللددث:  ااالجددلاي: لجبلجددة لضنددل  لحدددهل: لا تكدداا ّددرار ة،  اال توددد

ددد  آخددد(3)تحنددد ا ة لا الشدددلرع ضدددد ضلدددد اللتشدددر   ِضلمدددة الملدددللح األخرا دددة  ))ضدددلا: ر،ا صدددي مّا
االا ددددددلت، ك دددددداا الددددددي هللا  ،اال لددددددد ،االمحلنددددددا ،،اعاددددددلرات تشدددددد ر ِلددددددم األنددددددرار(4(()االدا ا ددددددة

األحكدددل  الّمَ لتهدددل، الندددرار خدددااص األعمدددلا عمددد  لندددرار الدددد ا، الالحدددث عدددا الحكددد  )):(5)ما هْ الددددِّ 
 .(6(()ااكلتهل

امدل اضتلدر عمدم جلادب ماهدل ص دط األمر ا  المبلحظ عم ه هال لاه لد    دد  تور فدل  شدلمبل ، اا 
 اها ِحك  األحكل .

ددواا مفددله   محددددة لومدد  الم للددد، امددا  الهددذا اجددد لا اوددض عمملئاددل الموللددر ا ضددد ّا
 :يلارز هذ  المفله   مل  م

 .(7(()المولاي االِحك  الممحاظة لمشلرع صي جم   لحااا التشر   لا موظمهل)) .1

وهل الشلرع عاد كا حك  ما لحكلمهل)) .2  .(8(()الغل ة ماهل، ااألنرار التي ّا

 .(9(()الغل لت التي ُاّوت الشر وة ألجا تح   هل لملمحة الوالد)) .3

                                      
 (.;:4/3 (، )3;;3ه/3636ال لهرة، )طاوة جد دة، -( ضااعد األحكل  صي ملللح األال ، تح  ت: طه نود، دار ل  ال را1)
ه(، اله عدة مؤلفلت 538الد صي األادلس ناة) ،الاليا ص  ه، ا مفنر، ا محدث، الشه ر اللشلطاي،  لاا محمَّد ضلن  اا ِصْ رُّ ( 2)

محمد لشجرة الاار الزك ة صي طا لت المللك ة: .) اظر: املر (هد590ة)اتاصي نا، حرز األملايماهل: المااص لت، ااالعتلل ، 
(. 1/230(، ) 2003/هد1424)الطاوة: األالم، ، الومم ة، لاالادار الكتب ، : عاد المج د خ لليتح  تاا محمد مخماف 

 (.5/180(. ا اظر: األعبل : لمزركمي، )21/261ا اظر: ن ر لعبل  الاابلي: لمذهاي، )
 (.774-4/39 (، )9;;3ه/3639( المااص لت، تح  ت: لاا عا دة آا نم ملا، دار ااا عفلا، الطاوة األالم، )3)
  (.4/84، ): لمشلطايالمااص لت (4)
، اله تللا ف عدة ماهل: محدث، مفنر، ص  ه، الاليها عاد الوز ز اا لحمد، المم ب انراج الهاد، ما مد اة دهمي ما الهاد،  (5) 

(. ) اظر: األعبل : هد1176، تاصي ناة)ع د الج د صي احكل  االجتهلد االت م د، وماهل: انتلا المحدج ا، اصتح الوز ر
ل كحللة، موج  المؤلف اا اظر: (. 4/14)لمزركمي، طاوة اداا تلر خ طاوة،  اداا-ا رات-الورايدار ِح لي التراث : لومر ّر

(13/169.) 
 (.3/6 (، )4223ه/3643لاالا، اداا طاوة، )–( الحجة هللا الاللغة، تح  ت: محمد هلش ، دار الكتب الومم ة، ا رات 6)
علشددار، تح  ددت: محمددد الحا ددب خاجددة، ازارة األاضددلف االشددؤاا اإلنددبلم ة، ضطددر، ( م للددد الشددر وة اإلنددبلم ة: لمحمددد الطددلهر اددا 7)

 (.4/43 (، )4226ه/3647اداا طاوة، )
 .9 (، ص::422ه/;364( م للد الشر وة اإلنبلم ة امكلرمهل: لوبّلا الفلني، ماشارات عبّلا الفلني، الطاوة الخلمنة، )8)
 .9ص:( اظر ة الم للد عاد الشلطاي: لمر نااي، 9)
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هدل، ندااي لكلادت تمدض المودلاي: ِحكمدل  المولاي الممحاظة صي األحكدل  الشدرع ة، االمترتادة عم )) .4
جزئ دددة، ل  ملدددللح كم دددة، ل  ندددملت ِجملل دددة، اهدددي تتجمددد  ّدددما هددددف ااحدددد اهدددا ت ر دددر 

 .(1(()عااد ة هللا املمحة اإلانلا صي الدار ا

ده مدا مفدله   حداا عمد  الم للدد تاد ا لاهدل مت لرادة المودلاي  تِا ما خبلا مل نا عّر
ا اختمددف صددي الماددلاي، الوددا  ؛ هددا األكجددر داللددة(2)علشددار ااددااألاا الددذ  هددا تور ددف  ور ددفتالاا 

ح الاجز عالرة.  ألاه تور ف شلما، احلاا جم   التور فلت النلا ة التي ذكرت اأّا

 :، وفوائدهاثانيًا: أهمية المقاحد الشرعية
 لهم ة الم للد الشرع ة: .1

صهددي تودد ا عمددم ِا الم للددد هددي راح الشددر وة انددرهل، االتوددّرف عم هددل لدده لهم ددة اللغددة 
مددا لدد   ددتفطا لاضدداع ))انددتاالط األحكددل  الشددرع ة اضددد ذكددر لددلحب الارهددلا صددي هددذا الم ددل  ص ددلا:

دد  الشددر وة ،ح ددث  مكااددل لا امددتمس (3(()الم للددد صددي األاامددر االاددااهي صمدد س عمددم الدد رة صددي ّا
رارتهل.  مدا لهم تهل لمف  ه ما خبلا التوّرف عمم صاائدهل ّا

 الشرعية: فوائد معرفة المقاحد .2
 لمورصة الم للد صاائد كج رة ماهل:

ِظهدلر عمدا التشدر   الحكلمده الغراّده امرام دده الجز ئدة االكم دة، الولمدة االخللدة، صدي شددتي  .1
 مجلالت الح لة اصي مختمف لاااب الشر وة. 

تمك ا الف  ه مدا اندتاالط األحكدل  الشدرع ة ااالجتهدلد عمدم ّداي الم للدد التدي نداف تو اده  .2
 حك  ااألنرار.عمم صه  ال

 تمك ا الف  ه ما تطا ت ص ه األالا لت االماازالت. .3

 .الختبلف االازاع االتولب المذهايالت م ا ما اضاع ا .4

                                      
 .65 (، ص:4232ه/3653( االجتهلد الم للدا، لاار الد ا الخلدمي، دار حز ، الطاوة األالم، )1)
 اله عدة مؤلفلت ماهل: ه(1269ها محمد الطلهر اا علشار رئ س المفت ا المللك  ا اتااس اش خ جلم  الز تااة، الد ناة)( 2) 

األعبل : ه(.  اظر: 1393، اتاصي ناة)التحر ر االتاا را  ،ي اإلنبل للاا الاظل  االجتملعي صا  ،م للد الشر وة اإلنبلم ة
 (.6/174)لمزركمي 

 (.  3/323 (، )9;;3ه/:363لاالا، الطاوة األالم، )-( عاد الممض الجا اي، ت: لبلح اا عا لة، دار الكتب الومم ة، ا رات3)
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مدا هللا نداحلاه اتودللم، لمدل صدي هدذ  الشدر وة -ملسو هيلع هللا ىلص-ز لدة اإل ملا االتلد ت امل جلي اه الااي .5
 ما م للد نلم ة اِحكمل اللغة.

دددددداط اتجلهددددددلت األعمددددددلا  .6 االضتلددددددلد ة االن لندددددد ة االدعا ددددددة اصددددددت راح الشددددددر وة تاج دددددده ّا
 ام للدهل.

 .(1)المحلصظة عمم الانط ة ااالعتداا االاود عا اإلصراط االتفر ط .7

  ود صه  الم للد الشر وة م لمل  لنلن ل  ما م املت االجتهلد ا وزز ال درة عمم االنتاالط. .8

 ثالثًا: أقسام المقاحد الشرعية:
للدددد مدددا عددددة اعتادددلرات: ماهدددل حندددب لددددارهل، احندددب ضددداة هادددلض عددددة ت نددد ملت لمم 

جااتهل، اما ح ث الملللح التدي جدليت لممحلصظدة عم هدل، امدا ح دث الومدا  االخلداص، امدا 
 ح ث األلللة االتاو ة.

 أقسام المقاحد من حيث حدورها: .1
 تا ن  الم للد احنب لدارهل ِلم ضنم ا: م للد الشلرع، ام للد المكمف.

 مقاحد الشارع: . أ

دددوه الشدددر وة، اهدددي تتمجدددا ِجمدددلال  صدددي جمدددب ))هدددي: الم للدددد التدددي ضلددددهل الشدددلرع اّا
 .(2(()الملللح ادري المفلند صي الدار ا

 مقاحد المكمف: . ب

م للد التي   لدهل المكمدف صدي ندلئر تلدرصلته اعت دلدا  اضداال  اعمدبل ، االتدي تفدرت ))هي:
، امل ها د لاة، امدل هدا ضّدلي، امدل تواد، امل ها مولممة اا ا لحة الو ا اصنلد ، اا ا مل ه

 . (3(()مخللف لهل اغ ر ذلض اها مااصت لمم للد، امل ه
 لضنل  الم للد احنب ضاة الجاات: .2

 تا ن  الم للد احنب جااتهل ِلم لضنل : م للد ضطو ة، اظا ة، ااهم ة.
 الم للد ال طو ة: . ل

                                      
 املاودهل. 73 (، ص: 4223ه/3643الوا كلا، الطاوة األالم، )(  اظر: عم  الم للد الشرع ة: لاار الد ا الخلدمي، مكتاة 1)
 .66( االجتهلد الم للدا: لمخلدمي، ص:2)
 .66االجتهلد الم للدا: لمخلدمي، ص: (3)



34 

تدددأا بل   اتحتمدد هددي التددي تددااترت عمدددم ِجالتهددل طلئفددة عظمددم مدددا األدلددة االالدداص، ال
اتحتلج ِلم احث اانت راي طا ا، ألاه ل س ما النها الجز  ادأا هدذا م لدد مدا م للدد الشدرع 

 .(1)ال طوي
 الم للد الظا ة: . ب

 .(2)عم هل دل ا ظاي ما الشرع، لا م تّي الو ا ظاه ملمحة ام لدا  لمشلرع اه مل د
 الم للد الاهم ة: . ت

ي ّددرهل، لا ألاهددل مشدااهة املددمحة اهددي لتددي  تخ دا ص هددل لددبلح اخ در، ِمددل لخفدلا هدي
 .(3)ما مفندة عظ مة لصي الح   ة مرجاحة م لاا مل ص ه

 لضنل  الم للد ما ح ث الملللح التي جليت لممحلصظة عم هل: .3
تا ن  الم للد ما ح ث الملللح التي جليت لممحلصظة عم هل ِلم: ّدرار ة، احلج دة، 

 اتحن ا ة:
 المحالح الضرورية: -أ 

ماهل صي ض ل  ملللح الد ا االد ال، اح ث لا ص ددت لد  تجدر ملدللح الددا ل  هي التي الاد
عمم انت لمة اا عمم صنلد، مجا الملللح التدي توداد ِلدم حفدظ الدد ا، االدافس، االو دا، االمدلا، 

 .(4)االانب
 المحالح الحاجية: -ب 

 ة اهي التي  حتلج الالس ِل ه لتح  ت ملللح هلمة صدي ح دلته ، ا دؤد  غ لاهدل ِلدم مشد
 .(5)ا ّ ت احرج مجا مشراع ة اوض الو اد كِ جلر، االنم ، اال راض

                                      
(. ا اظدر: طدرت الكشدف عدا م للدد الشدلرع: لاومدلا جغد  ، 5/477(، )4/366(  اظر: م للد الشر وة اإلندبلم ة: الادا علشدار، )1)

. ا اظدددر: مالحدددث صدددي م للدددد الشدددر وة اإلندددبلم ة: لخللدددد 53 (، ص: 4236ه/3657األدراا، الطاودددة األالدددم، ) دار الافدددلئس،
 .7: (، ص:4232الهلد  الفبلح، جلموة النلا  ما لار ا، الطاوة األالم)

. 53لجغددد  ، ص:طدددرت الكشدددف عدددا م للدددد الشدددلرع: ا اظدددر: (. 5/378(، )4/366م للدددد الشدددر وة اإلندددبلم ة: الادددا علشدددار، ) (2)
 .:5 (، ص::422ا اظر: م للد الشر وة اأاولد جد دة: لواد المج د الاجلر، دار الغرب اإلنبلمي، ا رات، الطاوة الجلا ة، )

(. ا اظدر: م للدد 5/479. ا اظدر: م للدد الشدر وة اإلندبلم ة: الادا علشدار، )53( طرت الكشف عا م للد الشلرع: لجغد  ، ص:3)
 امل اودهل. 67. ا اظر: االجتهلد الم للدا: لمخلدمي، ص:62: لماجلر، ص:الشر وة اأاولد جد دة

. ا اظدر: :4(. ا اظدر: طدرت الكشدف عدا م للدد الشدلرع: لجغد  ، ص: :4/35(  اظر: م للد الشر وة اإلنبلم ة: الاا علشار، )4)
. ا اظددر: مالحددث صددي م للددد 66: . ا اظددر: االجتهددلد الم للدددا: لمخددلدمي، ص:6م للددد الشددر وة اأاوددلد جد دددة: لماجددلر، ص:

 .;:الشر وة اإلنبلم ة: لمفبلح، ص:
. ا اظددر: :6(. ا اظددر: م للددد الشددر وة اأاوددلد جد دددة: لماجددلر، ص:4/363(  اظددر: م للددد الشددر وة اإلنددبلم ة: الاددا علشددار، )5) 

 .3;ح، ص:. ا اظر: مالحث صي م للد الشر وة اإلنبلم ة: لمفبل:4الكشف عا م للد الشلرع: لجغ  ، ص: 
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 المحالح التحسينية: -ج 

اهي مل  ت  اه اكتمدلا اتجم دا لحدااا الادلس اتلدرصلته ، مجدا االعتادلي اجمدلا الممداس، 
 .(1) ااجتالب الاجلنلت، االخا ث ما الطول  االشراب، اجم   محلنا الولدات صي نماض الالس

 احد من حيث العموم والخحو :أقسام المق .4
 تا ن  الم للد ما ح ث الوما  االخلاص ِلم: م للد علمة، اخللة:

 المقاحد العامة)الكمية(: . أ

اهدددي التدددي تبلحدددظ صدددي جم ددد  لا لغمدددب لادددااب الشدددر وة امجلالتهدددل؛ اح دددث ال تخدددتص ))
مبلحظلتهددددل صددددي ادددداع خددددلص مددددا لحكددددل  الشددددر وة ص دددددخا صددددي هددددذا لالددددلف الشددددر وة اغل لتهددددل 

 .(2(()الكارا
 المقاحد الخاحة)الجزئية(: . ب

اهي التي تتومت االب لا لاااب مو اة مجا الم للدد المتوم دة اأحكدل  الولئمدة لا الم للدد 
 .(3)المتوم ة اللتلرصلت الملل ة، ام للد الوالدات االو االت

 أقسام المقاحد من حيث األحالة والتبعية: .5
 لم: م للد للم ة، اتاو ة.تا ن  الم للد ما ح ث األلللة االتاو ة ِ

 المقاحد األحمية: . أ
 .(4(()هي التي ل س ص هل حظَّ لممكمف، اهي الّرار لت الخمس الموتارة صي كا ممة))

 الم للد التاو ة: . ب
هي التي راعي ص هل حظ المكمف، امجللهل الزااج االا  ، ااهذا االعتالر تكاا الم للد ))

 .(5(()لهلالتلاوة خلدمة لمم للد األلم ة امكممة 

                                      
. ا اظددر: :6(. ا اظددر: م للددد الشددر وة اأاوددلد جد دددة: لماجددلر، ص: 4/364(  اظددر: م للددد الشددر وة اإلنددبلم ة: الاددا علشددار، )1)

. ا اظدر: مالحدث صدي م للدد 66. ا اظر: االجتهلد الم للددا: لمخدلدمي، ص::4طرت الكشف عا م للد الشلرع: لجغ  ، ص:
 .5;الشر وة اإلنبلم ة: لمفبلح، ص:

. ا اظددددر: االجتهددددلد 52. ا اظددددر: طددددرت الكشددددف عددددا م للددددد الشددددلرع: لجغدددد  ، ص:94( عمدددد  الم للددددد الشددددرع ة: لمخددددلدمي، ص:2)
. ا اظددر: مالحددث صددي م للددد 66. ا اظددر: م للددد الشددر وة اإلنددبلم ة اأاوددلد جد دددة: لجغدد  ، ص:67الم للددد : لمخددلدمي، ص:

 .9;الشرع ة اإلنبلم ة: لمفبلح، ص:
. ا اظدر: مشددلهد مددا الم للدد: لواددد هللا ادا ا دده، مؤننددة اإلندبل  ال ددا ، المممكددة 94  الم للدد الشددرع ة: لمخددلدمي، ص:(  اظدر: عمدد3)

 .93 (، ص:4232ه/3635الر لض، الطاوة األالم، )-الورا ة النواد ة
 اظددر: عمدد  الم للددد الشددرع ة: (. ا 4/368(. ا اظددر: الم للددد الشددر وة اإلنددبلم ة: الاددا علشددار، )4/522( المااص ددلت: لمشددلطاي، )4)

 .:;. ا اظر: مالحث صي م للد الشر وة اإلنبلم ة: لمفبلح، ص:377-97لمخلدمي، ص:
عمدددد  الم للددددد الشددددرع ة: لمخددددلدمي، ا (. 4/369الم للددددد الشددددر وة اإلنددددبلم ة: الاددددا علشددددار، )ا (. 4/524( المااص ددددلت: لمشددددلطاي، )5)

 .:;مالحث صي م للد الشر وة اإلنبلم ة: لمفبلح، ص:ا . 95مشلهد ما الم للد: الاا ا ه، ص:ا . 377-97ص:
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 :الشرعية رابعًا: ضوابط المقاحد

تلاوددددة لؤلهددددااي لا  االاددددد مددددا ّدددداااط اموددددل  ر تّدددداط التولمددددا اللم للددددد لكدددد بل تكددددا 
لمملددددللح الشخلدددد ة، الكددددي ال تتددددأجر اللّددددغاطلت نددددااي كلاددددت هددددذا الّددددغاطلت مددددا الااضدددد  

 المو ش، لا ما ضاة خلرج ة، اما هذ  الّاااط مل  أتي:
 أللمي الذ  ما لجمه ماوت المولممة.التح ت ما الم لد ا .1

 ل   كا كذلض صبل  مكا التوم ا اه.ِذا لا  كاا الم لد الفل  ظلهرا  ماّاطل ؛ ألاه  .2

لجي، اهددا هددا م لددد حددالاددد مددا تحد ددد مرتاددة الم لددد هددا هددا صددي مرتاددة الّددرار ، لا ال .3
 للمي، لا تاوي.

خبللهدل  مكدا التودرف عمدم  الاد ما الاظر صدي الالداص الجزئ دة المؤنندة لمحكد ؛ ألاده مدا .4
 الم لد امكلاته.

الاد ما ِ ّلح الم لد الموما اده هدا هدا مالداص لا مندتااط، صفدي الحللدة األالدم  رتفد   .5
 .(1)لا  خلص االكاه ال  مك  الحك  ازااله، اصي الجلا ة ال  رتف

                                      
 امل اودهل. 387(  اظر: مشلهد ما الم للد: الاا ا ه، ص:1)



 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 اإلصالهية وفيه:طبيعة اخلذهات املصرفية 

 
 .اأواًل: مفهوم المحارف اإلسالمية، ونشأته

 ثانيًا: مفهوم الخدمات، وأهميتها، وخحائحها.

 ثالثًا: أسس الخدمات المحرفية اإلسالمية، وأنواعها.
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 الفصل األول
 اخلذهات املصرفية اإلصالهية

 :اأواًل: مفهوم المحارف اإلسالمية، ونشأته
 مفهوم المحرف اإلسالمي: .1

، االلدرف (1)الَمْلِرف لغدة: اند  مشدتت مدا لدرف، اهدا المكدلا الدذ   دت  ص ده اللدرف
 .(3)، اصي االلطبلح الف هي: ا   الا د اللا د(2)صي المغة: رد الشيي عمم اجهه

ا ودددرف الملدددرف اإلندددبلمي الدددطبلحل  اأاددده: مؤنندددة ملل دددة ملدددرص ة لتجم ددد  األمدددااا 
م ة ام للددهل امدل  خدد  مجتمد  التكلصدا اإلندبلمي اتاظ فهل صي اطلت تاج هدلت الشدر وة اإلندبل

 . (4)اعدالة التاز   اّا  الملا صي المنلر اإلنبلمي النم  
 حكل  الشرع.اص ل  أل لالمللرف اإلنبلم ة هي مؤننة ملل ة تالشر مهلمه ِذا  

المشدددت ة مدددا كممدددة  (Bank)اهدددي كممدددة اادددض ماهادددلض لفظدددة لخدددرا تحمدددا افدددس المواددد
ل   ملرناا  تي تواي الماّدة التي كلا الل لرصة  نتوممااهل صي مولمبلته ال، (Banco)ااكا

اهي لفظة دخ مة عمم الورا ة ترج  صي األلا ِلدم المغدة اإل طلل دة ، ما خبللهل لرف الومبلت
 . (5)ِلم اإلاجم ز ة تج  ُتْرجم

 لللة الورا ة.ا ملطمح ملرف محلصظة مال عمم األلافّا انتوم هلاّل لا
 

                                      
 .755 ( ص:4232-ه3653الطاوة الخلمنة، )-ملر-الموج  الان ط: لمجم  المغة الورا ة، الب)الللد(، دار الشرات الدال ة( 1)
 (.:44/:لا الورب: الاا ماظار، ملدة)لرف(، )لن( 2)
. 495 (، ص:::;3ه/:362( موجددد  لغدددة الف هدددلي: لمحمدددد رااس ضموجدددي، احلمدددد لدددلدت ضا ادددي، دار الافدددلئس، الطاودددة الجلا دددة، )3)

. ا اظدددر: موجددد  الملدددطمحلت الملل دددة ااالضتلدددلد ة صدددي لغدددة 432ا اظدددر: ال دددلماس الف هدددي لغدددة االدددطبلحل: ألادددا حا دددب، ص: 
 .499 (، ص::422ه/;364لف هلي: لاز ه حمَّلد، الطاوة األالم، )ا

دارة المخددلطر االوبلضددة مدد  الملددلرف المركز ددة االت م د ددة، ألحمددد نددفر، اتحددلد الملددلرف الورا ددة، 4) ( الملددلرف اإلنددبلم ة الومم ددلت اا 
دئهددل: لمحمددد محمدداد الوجمددااي، دار .ا اظددر: الاادداض اإلنددبلم ة لحكلمهددل امال362 (، ص: 4227لااددلا، اددداا طاوددة، )-ا ددرات
. ا اظددر: الف دده اإلنددبلمي الدلتدده: لاهاددة اددا ملددطفي الزح مددي، 333 (، ص: :422ه/;364عمددلا، الطاوددة األالددم، )-المندد رة

 (.7/5977 (، )9;;3دمشت، الطاوة الرااوة، )-نار ة-دار الفكر
ا اظدر: (. 4/585 (، )93;3ا درات، الطاودة الجللجدة، )-ار المورصدة(  اظر: دائرة المولرف صي ال را الوشر ا: لمحمد صر د اجد ، د5) 

 (، ص: 4235عمددلا، الطاوددة األالددم، )-موجدد  الومددا  الملل ددة االمحلنددا ة االملددرص ة: لمحمدداد عمددي عطددااا، دار لنددلمة، األردا
-م دددة الددددعاة اإلندددبلم ةا اظدددر: الف ددده اإلندددبلمي االضتلدددلد االمودددلمبلت الملل دددة: لمندددلئح عمدددي حنددد ا، ماشدددارات ك .998-999

 .4;4 (، ص:4225ه/3593طراامس، الطاوة األالم، )
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 :المحارف اإلسالميةنشأة  .2
ِا مملرنة لاظمة اللد رصة اإلندبلم ة صدي مجدلا المدلا اص دل  ألحكدل  الشدر وة الغدراي ضدد   

ات األمددددة اإلنددددبلم ة لرغمتهددددل عمددددم تددددرض لضددددد  التشددددر   اإلنددددبلمي، ِال لا االاتكلنددددة التددددي للدددد
الملدددرص ة  المودددلمبلت ماهدددلدخددداا ال دددااا ا الغرا دددة المندددتومرة ِلدددم جهدددل الفكدددر ، ممدددل لدا ا مار 

الت م د ة احمت مكدلا المودلمبلت الملدرص ة اإلندبلم ة، اكدلا ذلدض صدي لااخدر ال درا التلند  عشدر 
  تحت مندمم )الاادض األهمدي الملدر (، 1898ح ث تأنس لاا ملرف ت م د  صي ملر ناة 

االت مددا لارزهددل تمددض لالدد  تظهددر لاظمددة التولمددا الملددرصي اصددت لحكددل  الشددر وة ِال اوددد عدددة محدد
ظهددلر نددما لته اخطددر المحدد لاالت الفرد ددة التددي ضددل  اهددل ص هددلي المنددمم ا لرصّدده  التولمددا اللراددل، اا 

  تاالدمت الجهداد جد،امدا (1)التولما اه عمم المجتم  ادعاته  لاضف التولما م  الاااض الت م د ة
لاجدداد  ا التمه ددد  التاظ ددرا طمددت عمددم هددذ  الفتددرة صتددرة  ،مددا ال ددرا الوشددر اِلددم صتددرة الجبلج اددلت 

الكتلاددة صددي اادداض الاحددث ا الوممددلي الشددرع اا ااالضتلددلد اا صددي الملددلرف اإلنددبلم ة ح ددث جددّد 
ر  ددتغ  ماالدددعاة ِلدد، اللفلئدددة  جددلد اددد ا ملددرصي ال  تولمدداإلاهتمددلمه  الددااا جددا  اددداا صاائددد،

األراو ادلت كمدل شدهدت صتدرة   اإلندبلم ةالمادلد  لتتااصت مولمبلتهدل مد   لاظمة المللرف الت م د ة
لكددت عمدم ّدرارة الومدا الملدرصي، اجزمدت لا الرادل  صي ال درا الوشدر ا حركدة ِندبلم ة اشدطة
اظددددرة اإلنددددبل  لمكج ددددر مددددا المنددددتجدات االجتملع ددددة  االدددد س لنلنددددل  لدددده، اكجددددرت الدرانددددلت حدددد

امددددل ضلمددددت  ااالضتلددددلد ة، ِال لا هددددذ  الدرانددددلت لدددد  تتاددددلاا الاادددداض اإلنددددبلم ة اشددددكا مالشددددر، اا 
 ،حدا مشدلكمه  االضتلدلد ة امدل  تملشدم مد  ع  ددته اللحلاهل  عايالت صي مالطت مختمفة محلا 

ا كلات صي الح   ة محلاالت صرد دة ح دث توداد لاا المحدلاالت لدد)ح در آادلد  لكندتلا(،ص د ضدل ا ،اا 
 اجم  األمااا اانتجملرهل داا صاائد، ات  تأن س شركلت تولاا ة لم راض ابل صاائد ِاّل لا اجت لح

 ت صدددي ملل ز دددلئ  لاشددد1941نددداة صدددي ا ،(2)الهادددد لهدددل ااالندددتبلي عم هدددل ضّدددم عمدددم هدددذ  الحركدددة
تزا ددا   الخمند الت مدا ال درا الوشدر ا ، كمدل شدهدت صتدرة(3)تومدا ادبل صاائدد التدي دخدلرلالد ت اإل

هدل ا اختمف المندمم ِاّل لا جاهر ا  كا را  صي لعداد الذ ا  جزماا لا الفاائد الملرص ة رال محر ، ا 

                                      
 (، 4224طددراامس، اددداا طاوددة، )- اظددر: المدداجز صددي الا دداد االملددلرف ااألندداات الملل ددة: لاشدد ر محمددد الا فددلتي، جلموددة الفددلتح( 1)

ة االضتلدلد ة ااالجتملع دة(: لمحمدد الطدلهر . ا اظر: المللرف اإلنبلم ة االمللرف الت م د ة )ادارهدل صدي تح  دت التام د8:ص: 
الشدلما صدي المودلمبلت الملل دة: لمحمداد عادد  . ا اظر:347 (، ص: 4232ملراتة، الطاوة األالم، )-لكتاار9الهلشمي، جلموة 

 .33 (، ص:4229ه/3689األردا، الطاوة الجلا ة، )-الكر   ِرش د، دار الافلئس
 (، ;422ه/3652التما ددددا التطددددا ر(: محمددددد المكددددلا ، المكتاددددة الولددددر ة، الطاوددددة األالددددم، )(  اظددددر: الاادددداض اإلنددددبلم ة )الاشددددأة 2)

امل اودهل. ا اظر: ماناعة المللرف اإلنبلم ة: لهلش  عاد الدرح   الند د، دار الشدرت، ادداا طاودة ادداا تدلر خ طاودة،  52ص:
 .348. ا اظر: المللرف اإلنبلم ة االمللرف الت م د ة: لمهلشمي، ص:;37ص:

 .  382. ا اظر: ماناعة المللرف اإلنبلم ة، لمن د، ص:52(  اظر: الاااض اإلنبلم ة لمكلا ، ص:3)



3: 

ظهدر صدي الكندتلا مدا    التفك ر الماهجي الماظ  1951اادل صي هذ  الفترة ل  صي ناة  ،(1)ااحد
ِاّل لا مددة التفك در هدذ  طللدت، الد   لجا ّا  ت ا لت تما م ة توما اصدت لحكدل  الشدر وة الغدراي،

 اصدي   تحت منمم  ااداض االدخدلر 1963تجد ما  طا هل عمم لرض الااض ، ِاّل صي ملر ناة 
اإلندبل  صدي الرادل كأندااع الف ده اإلندبلمي    تد  تاظد   عددد مدا المدؤتمرات لا دلا حكد 1951نداة 

 ، اظهدددار عددددد مدددا 1965اادددلر س، االمدددؤتمر الجدددلاي لمجمددد  الاحددداث اإلندددبلم ة الل دددلهرة صدددي 
مدا عممدلي (2)عادد هللا)محمدد الاظر اإلنبلمي عمم منتاا  الملرفالمفكر ا المؤنن ا لاماذج 

 اجهلد  الطا دا صدي تأند س ااداض ِندبلم ة التدزاا ضلئمدة ِلدم ال دا (، ح دث(3)نم عاد ملر، اع 
، املل ز دل، املدر، اصدي اهل دة ات  تأن س الامدلذج األالدم لمااداض اإلندبلم ة صدي كدا مدا الكندتل

 -اداا صاائدد-جمو ة تنت اا ادائ  ما مللكي األراّي إلضراّهل اضلمت صي الكنتل تالخمن ا ل
 ، ااااض االدخدلر 1962ي ما المزارع ا، الادات الح  )طلااج حلجي( صي ملل ز لللللح الف را

الضددت هددذ  التجراددة اجلحددل    ح ددث 1963المحم ددة صددي ماط ددة م ددت غمددر اددللر ف الملددر  ندداة 
خّددلعهل إلشددراف الاادداض 1968اتجلااددل  كا ددرا  رغدد  ضلددر عمرهددل ح ددث تدد  ِ  لصهددل صددي ندداة    اا 

كلاددت هاددلض تجراددة صددي الكنددتلا تهدددف ِلددم تحا ددا افنددهل اصددي الندداة  الت م د ددة ِاّل لاهددل لصددلدت،
 .(4)الاظل  ما ت م د  راا  ِلم اظل  ِنبلمي ِاّل لاهل ل  تنتمر

للاااض اإلنددبلم ة جدد  شددركلت اددت ادددلالتددي ااطبلضددة األاظمددة الملل ددة اإلنددبلم ة  ااوددد ذلددض
التددددأم ا ااالنددددتجملر التددددي تتددددلا  اشدددداؤهل صددددي مختمددددف األضطددددلر اإلنددددبلم ة االغرا ددددة اداا آندددد ل 

                                      
 .126. ا اظر: المللرف اإلنبلم ة االمللرف الت م د ة: لمهلشمي، ص:31(  اظر: الاااض اإلنبلم ة لمكلا ، ص:1)
عدة مؤلفلت ماهل: عم  الملل ة الولمة االتشر   المللي،  (، اله 1970-هد1389ها محمد عاد هللا الوراي، الد املر ناة )( 2)

 (.6/246امالد  عم  الملل ة الول ، ااالضتللد اإلنبلمي ان لنة الحك .  اظر: األعبل : لمزركمي، )
،  (، اله عدة مؤلفلت ماهل: الرال ادار  صي انتغبلا ماارد الشواب1980-هد1400( ها ع نم عاد  ِاراه  ، الدصي ملر ناة)3)

ااااض ابل صاائد، االو اد الشرع ة الحلكمة لممولمبلت الملل ة الموللرة.  اظر: تكممة موج  المؤلف ا، َاص لت: محمد خ ر اا 
 .405ص:  (،1997-هد1418لاالا، الطاوة: األالم، )- انف، دار ااا حز ، ا رات

امددددل اودددددهل. ا اظددددر:  53نددددبلم ة: لمكددددلا ، ص:. ا اظددددر: الاادددداض اإل382(  اظددددر: ماندددداعة الملددددلرف اإلنددددبلم ة، لمندددد د، ص:4)
. ا اظدر: المودلمبلت الملل دة الموللدرة صدي الف ده اإلندبلمي: 349-348المللرف اإلنبلم ة االملدلرف الت م د دة: لمهلشدمي، ص:
. ا اظدددددر: الااددددداض اإلندددددبلم ة: لمحمددددداد 479 (، ص:4229ه/3649لمحمدددددد عجمدددددلا شدددددا ر، دار الافدددددلئس، الطاودددددة النلدندددددة، )

. ا اظدددر: حركددددة الااددداض اإلنددددبلم ة: ألحمدددد عادددد الوز ددددز الاجدددلر، شددددركة 39 (، ص:99;3لر  اآخدددراا، اددددداا طاودددة، )األالددد
. ا اظدر: االحتدراف صدي المودلمبلت الملل دة: ل لندر عج دا الامشدي، 53 (، ص:5;;3ه/3636ال لهرة، الطاودة األالدم، )-نار ات

. ا اظددر: 34 اظددر: الشددلما صددي الموددلمبلت الملل ددة: إلرشدد د، ص:. ا 47 (، ص:4229ه/:364دار الّدد لي، الطاوددة األالددم، )
احدددا ا اظددر:  .42 (، ص:4228للدداا اللدد رصة اإلندددبلم ة النددلل ب التما ددا المتااص دددة موهددل: لغر دددب اللددر، الطاوددة الجلا دددة، )

الودددددد الراادددد  ، ااالجتملع دددةمجمددددة الومدددا  اإلانددددلا ة ، ادددا نددددم ملا الادددلحاث واددددد هللا: لت  ددد   متدددداازا لمنددد رة الملددددلرف اإلندددبلم ة
. ا اظددر: الملددرصي اإلنددبلمي المتومددد: المجمددس الوددل  لماادداط االمؤننددلت الملل ددة اإلنددبلم ة 9:ه، ص::365، ااألراودداا رجددب

 .94-93المركز الدالي لمتدر ب المللي اإلنبلمي، ص:
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اللدددر  ملدددرفح دددث ااطم دددت  اتأنددد س ، (1)عم هدددل مرحمدددة التأنددد س تاهدددا مدددل  طمددد اإلندددبلم ة
اددداض كمدددل ظهدددر االهتمدددل  اإلندددبلمي الرندددمي اِاشدددلي ا ،  1971صدددي نددداة صدددي ملدددر االجتمدددلعي

كمددددل تأنددددس   ،1972مددددؤتمرات ازراي خلرج ددددة الددددداا اإلنددددبلم ة اجدددددة ِنبلم ة)تالدددد لت حدددداا 
اصددددي ص، لاهددددا امدددداذج ألاا ملددددرف ِنددددبلمي خدددد  1975صددددي ندددداة داددددي اإلنددددبلمي ملددددرف

اكا  ص لا النادااي ملرف، اهي الود د ما المللرف اإلنبلم ةس  تأنشهدت  ، 1977ناة
، اتكداا صدي هدذ  النداة االتحدلد الددالي اللكا دت  التما ا الكدا تي ملرفا ما ملر االناداا، 

الددذ   هدددف ِلددم تأك ددد للدداا لمملددلرف اإلنددبلم ة كمؤننددة داعمددة لملددالعة الملل ددة الملددرص ة 
اإلندددبلمي  ملدددرفال ، تأندددس 1978ندددبلمي اددد ا الملدددلرف اإلندددبلم ة، اصدددي نددداة التولمدددا اإل

لاحدددر ا اإلندددبلمي، اااو دددلد المدددؤتمر الودددللمي   تددد  تأنددد س ملدددرف ا1979، اصدددي نددداة األردادددي
 . (2)لبلضتللد اإلنبلمي امكة

ااتشدددلرا  كا دددرا   تصتدددرة الجملا دددل ل  اوددددهلص دددد شدددهدت هدددذ  الفتدددرة ل  صتدددرة النددداو الت امدددل 
 .   رحمة التان عم هل م تمل  طماهي  ،لممللرف اإلنبلم ة

محدددلاالت رائددددة ألندددممة الاظدددل  الملدددرصي صدددي اودددض الدددداا  ةح دددث شدددهدت هدددذ  المرحمددد
  :اإلنبلم ة ض)الناداا، االكنتلا(، كمل ظهرت مجماعلت ملل ة ِنبلم ة ماظمة

دار الملا اإلنبلمي التي توتار للحاة النات صي هدذا المجدلا )لاشدأت ملدلرف ص لدا صدي  . ل
 كا ما ملر، الناداا، االاحر ا، اترك ل، االناغلا...اغ رهل.

جماعددة الاركددة التددي كلاددت جددلاي مجماعدددة ملل ددة نددلهمت صددي ترندد خ الملددرص ة اإلندددبلم ة م . ب
 )لاشأت مللرف الاركة صي كا ما الاحر ا، اتااس، االناداا، املر... اغ رهل(. 

، لتا ددالملددلرف اإلنددبلم ة تنددو ا ملددرصل امؤننددة ملل ددة ِنددبلم ة صددي اهل ددة الجملا  عددددتجددلاز 
 ، كمددددل امتددددد الومددددا الملددددرصي 1983الدددددالي لماادددداض اإلنددددبلم ة عددددل  تأندددد س االتحددددلد  كمددددل تدددد 

(، ةالار طلا دد ةاإلنددبلمي ِلددم لارااددل مددا مطمدد  الجملا اددلت )نا نددرا، االددداملرض، االمممكددة المتحددد

                                      
 .382(  اظر: ماناعة المللرف اإلنبلم ة: لمن د، ص:1)
ي اإلنددبلمي المتومددد: المجمددس الوددل  لماادداط االمؤننددلت الملل ددة اإلنددبلم ة المركددز الدددالي لمتدددر ب المددللي ا اظددر: الملددرص (  اظددر:2)

امدددل اوددددهل. ا اظدددر:  ;47المودددلمبلت الملل دددة اإلندددبلم ة الموللدددرة صدددي الف ددده اإلندددبلمي: لشدددا ر، ص: .95-94اإلندددبلمي، ص:
ظددر: الملددلرف اإلنددبلم ة االملددلرف الت م د ددة: لمهلشددمي، ص: ا ا امددل اودددهل.43الاادداض اإلنددبلم ة: لؤلالددلر  اآخددراا، ص:

. ا اظدر: االحتدراف صدي المودلمبلت 34ا اظر: الشلما صدي المودلمبلت اعمم دلت الملدلرف اإلندبلم ة: إلرشد د، ص: .:349-34
 .;:، ص:الحاثلماحا ت     متاازا لمن رة المللرف اإلنبلم ة: ا اظر: املاودهل. 74الملل ة: لمامشي، ص:
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كمدددددل شدددددهدت الدددددداا األنددددد ا ة تجرادددددة الملدددددلرف اإلندددددبلم ة صدددددي مطمددددد  الجملا ا دددددلت )ملل ز دددددل، 
 .(1)اااغبلد ش(

 مرحمة االنتشار:
شددددهدت هددددذ  الفتددددرة تاددددلمم نددددر   لمملددددلرف اإلنددددبلم ة، اتأندددد س لددددالد ت االنددددتجملر 
اإلنددبلمي، اتاندد  لعمددلا الملددلرف اإلنددبلم ة )ادددلت صددي تما ددا الشددركلت ِّددلصة ِلددم لعمددلا 

   ل رصة التجزئة لؤلصراد(.
ندددتجملر االتما دددا، وادددم امجدددلا اال ُ ادددراز ج دددا جدددلا مدددا المؤنندددلت الملل دددة اإلندددبلم ة 

 ، املددرف االنددتجملر األاا اددللاحر ا صددي ندداة 1994ااإلجددلرة)دار االنددتجملر اللكا ددت صددي ندداة
   . 1991تأن س ه ئة المحلناة االمراجوة لممؤننلت الملل ة اللاحر ا صي ناة ، كمل ت   (1996

جددد  اددددلت تلددددر التشدددر ولت اتندددا ّدددخلمة األمدددااا المتلحدددة اتادددلمم شدددر حة الومدددبلي، 
المؤننلت الداعمة لموما الملرصي، اما ا اهدل مدل  تهل عبلضة اللرضلاة عم هل ااشأال ااا ا التي ل

، كمدددل لا هادددلض اودددض (2)صدددي ملل ز دددل، اترك دددل، ادالددة اإلمدددلرات الورا دددة المتحددددة، االاحددر ا ثحددد
الجلمودددلت األاراا دددة، ااألمر ك دددة لاشدددأت لضندددلمل  ألاحدددلث االضتلدددلد اإلندددبلمي اضااعدددد اللددد رصة 

 ددث الددا عدددد الملددلرف اإلنددبلم ة مددل   ددرب جبلجملئددة اخمندداا ملددرف ِنددبلمي ح اإلنددبلم ة
 .(3)صي مختمف الابلد اإلنبلم ة اغ ر اإلنبلم ة 

 مرحمة التنظيم والتأطير:
  تانددول  ممحاظددل  صددي الكدد  االك ددف ح ددث تأنددس 2111شددهدت الملددرص ة اإلنددبلم ة عددل 

( كمؤننددددة داعمددددة لملددددالعة الملل ددددة المجمددددس الوددددل  لمملددددلرف االمؤننددددلت الملل ددددة اإلنددددبلم ة)

                                      
احا ت     متاازا لمن رة المللرف  . ا اظر:129-128االمللرف الت م د ة: لمهلشمي، ص:المللرف اإلنبلم ة  اظر: ( 1)

ا اظر: الملرصي اإلنبلمي المتومد: المجمس الول  لماااط االمؤننلت الملل ة اإلنبلم ة المركز  .90اإلنبلم ة: لمالحاث، ص:
 .74-73الدالي لمتدر ب المللي اإلنبلمي، ص:

صددددي الا دددداد االملددددلرف  المدددداجزا اظددددر:  .4;-3;-2;احددددا ت  دددد   متدددداازا لمندددد رة الملددددلرف اإلنددددبلم ة: لماددددلحاث، ص: (  اظددددر:2)
 .352. ا اظر: المللرف اإلنبلم ة االمللرف الت م د ة: لمهلشمي، ص:::ااألناات الملل ة: لما فلتي، ص:

لمااداط االمؤنندلت الملل دة اإلندبلم ة المركدز الددالي لمتددر ب المدللي اإلندبلمي،  : الملرصي اإلنبلمي المتومد: المجمدس الودل (  اظر3)
دار الل رصة اإلنبلم ة صي توائة المداارد الاشدر ة ااألداات الملل دة اإلندبلم ة الحد جدة: اتحدلد الملدلرف الورا دة، ا اظر:  .96ص:

 .352-;34ة االملدلرف الت م د دة: لمهلشدمي، ص: : المللرف اإلندبلم ا اظر .:3 (، ص:4227لاالا، اداا طاوة، )-ا رات
. ا اظددر: االنددتجملر االتما ددا صددي االضتلددلد اإلنددبلمي: لمحمددد عاددد الددرحما 49، ص:لاللددر: اإلنددبلم ةاللدد رصة  للددااا اظددر: 

 (.;3/7 (، );422ه/3652)الجا دا، اا  هلب لااد ة، دار جر ر، الطاوة األالم، 
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الملل ة اإلنبلم ة عمدم مندتاا اندت طلب األصدراد، اجمد   ج  تاالت الاجلحلت لملالعةاإلنبلم ة، 
، كمدددددل ظهدددددرت عددددددة مادددددلدرة لمشدددددركلت اأاااعهدددددل التجلر دددددة ماهدددددل المددددداارد، االادائددددد  اشدددددكا متادددددل 

ِندبلم ة الندت طلب التما دا االلالع ة، اذلدض اللتاند ت مد  المؤنندلت الملل دة إللددار لدكاض 
ِعمدددلر، اتار دددد، ادرة الاحدددر ا(، جددد  تندددلات الااددداض الت م د ددد صدددي صدددتح الاااصدددذ، االفدددراع  ةكشدددركة )

ل ددة( لت ددد   خدددملت ملل ددة ِنددبلم ة، كمددل لادده ادددلت اوددض الاادداض اإلنددبلم ة )المحم ددة ماهددل، االدا 
اللاند    ارتالطهدلِلدم اللدرص ة اإلندبلم ة اودد ِدراكهدل ألهم دة  الت م د ة لمتحاا الكمدي، لا الجزئدي

 ، 2112الج ددلصي، االو لئددد  لممجتموددلت التددي تخدددمهل مجددا )الملددرف الشددلرضة الدداطاي صددي ندداة 
 .  (1) (2118االملرف األهمي التجلر  النواد  ناة

 ا:هثانيًا: مفهوم الخدمات وأهميتها، وخحائح
 المية:اإلس ةمفهوم الخدمات المحرفي .1
 مفهوم الخدمة بشكل عام: . أ

 مفهوم الخدمة لغة:

، اهي ما خد ، االخدمة ملدر، اهدي المهادة، اض دا اللكندر لتلغة جم  خدم لتالخدم
 .(2)االن ، االلفتح الملدر، االخد ، االخّدا  جم  خلد 

 مفهوم الخدمة في االحطالح:

االمادلص  التدي  ح  هدل الادلئ  هدي األاشدطة  عرصت الخدمة الطبلحل  اتور فلت كج رة ماهل:
ل   .(3) لممشتر  ما خبلا األش لي الم دمة لا المرتاطة م  الاّلعة المالعة اامل  ح ت ّر

اأاهددل: لا لداي  مكددا لا  ح  دده طددرف مددل ِلددم طددرف لخددر  كدداا  ،ل  صوددا اعرصددت ل ّددل  
اتلجدده ضددد  كدداا مرتاطددل  اِاتددلج مددلد لا ضددد ال  ، جدداهر  غ ددر مممدداس اال  اددت  عادده ل  تممددض، اا 

 .(4)ا كا 
 

                                      
المتومد: المجمس الول  لماااط االمؤننلت الملل ة اإلنبلم ة المركز الدالي لمتدر ب المللي اإلنبلمي، الملرصي اإلنبلمي  (  اظر: 1

 .75ص:
 (.7/53( لنلا الورب: الاا ماظار، ملدة)خدل (، )2)
 .42األردا، اداا طاوة، اداا تلر خ طاوة، ص:-( تنا ت الخدملت اللح ة: لجلمر  لنر الاكر ، دار ال لزار، عملا3)
. ا اظر: تنا ت الخددملت الملدرص ة: لوداض ادد ر الحدداد، دار الا دلا، الطاودة األالدم، 42ص: اكر ،لمتنا ت الخدملت اللح ة:  (4)

 .:6 (، ص:;;;3ه/3642)
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 :التقميدية مفهوم الخدمة المحرفية . ب

الندم  االندتهبلك ة لا اإلاتلج دة غ در  اضد عرصت الخدمة الملرص ة اتور ف لت كج رة ماهل:
 .(1)المممانة التي غللال  مل تنتهمض صي افس الاضت الذ  تات  ص ه

االنتهبلض لا االنتخدا  ل  شيي  مكا ت د مه لمنات لم لامة حلجة  اعرصت ل ّل  اأاهل:
 .(2)ماتجلت لا نم ( االخدملت ااألصكلرلا االنتفلدة ماه ا شما ذلض األش لي الملد ة )

ا الندموة تشدتما عمدم ِالخدمدة، ح دث ه ِلدم الفدرت الددض ت اد ا الندموة، ا اهال  جب التاا 
 .(3)األش لي الملد ة المممانة، االخدمة تشتما عمم األش لي الملد ة غ ر المممانة

 مفهوم الخدمة المحرفية اإلسالمية: . ت

، ِاّل الت م د دة ال  ختمف مفها  الخدمة الملرص ة اإلنبلم ة عا مفهدا  الخدمدة الملدرص ة
 صي كااهل ممتزمة اأحكل  التولما المتفت م  لحكل  الشرع.

 ص د عرصت الخدمة الملرص ة اإلنبلم ة اتور فلت عدة ماهل: 

عدا اندتاولد التولمدا  يلرف اإلندبلم ة عمدم لندلس ماادهي تمض الخدملت ت ا  اهل الملد
 .(4)اللفلئدة، اااللتزا  امادل الحبلا االحرا 
ات ددد   الماددلص  الملل ددة ااالنتشددلر ة لومبلئدده امددل  ماددي  الملددرفاعرصددت ل ّددل : اأاهددل ض ددل  

تمد ، حلجلته  ا ح ت رغالته ، ا وما عمم لنلس ت ن ر المولمبلت الملل ة ااالضتللد ة صي المج
 .(5)اذلض م لاا عمالة لا لجر امراعلة لال  شتما ذلض مخللفة شرع ة لا شاه رال 

اددي ا  ددح مفهدددا  الخدمددة اادداع مدددا  لكااددهلركددا ِلددم التور دددف األاا ادددال  مددا الجدددلاي ا  لّا
ح ددددث صددددي ضالدددده تمددددض الخدددددملت لفددددظ عددددل  شددددما كددددا الخدددددملت اإلدار ددددة، جددددلزة الشددددماا مدددد  الا 

                                      
لاادددلا، ادددداا طاودددة، -( مانددداعة الملدددطمحلت االضتلدددلد ة ااالحلدددلئ ة: لوادددد الوز دددز صهمدددي ه كدددا، دار الاهّدددة الورا دددة، ا دددرات1)

 .996 (، ص:8:;3ه/3628)
لااددلا، اددداا طاوددة، -( تندا ت الخدددملت الملددرصي األنددس االتطا ددت صددي الاادداض، لندد د عادد  اددلجي، اتحددلد الملددلرف الورا ددة، ا ددرات2)

األردا، الطاوددة الجلا ددة، -. ا اظددر: التنددا ت صددي المفهددا  الشددلما، لزكددي خم ددا المنددلعد، دار زهددراا، عمددلا:;3 (، ص:4225)
األردا، اددددداا طاوددددة، -اظددددر: ماددددلد  التنددددا ت: لومددددر الددددفي ع مددددي، اآخددددراا، دار زهددددرتا، عمددددلا. ا 434 (، ص: 4223)
 .:33 (، ص: ;422)

. ا اظدددددر: ِدارة الومم دددددلت االندددددترات ج ة: لفر دددددد الاجدددددلر، الددددددار الجلمو دددددة :;3(  اظدددددر: تندددددا ت الخددددددملت الملدددددرص ة: لوادددددد ، ص: 3)
 .69 (، ص:4228الإلنكادر ة، اداا الطاوة، )

. ا اظدددر: 353 (،4233ه/3654المؤنندددلت المحم دددة االدال دددة: لشددد  ر  ادددار  ماندددم، اآخدددراا، دار المنددد رة، الطاودددة الجلا دددة، )( 4)
 .:6تنا ت الخدملت الملرص ة: لحداد، ص: 

 دددة، الموهدددد ، الاادددض اإلندددبلمي لمتام88( اإلدارة االندددترات ج ة صدددي الااددداض اإلندددبلم ة: لوادددد الحم دددد عادددد الفتدددلح المغرادددي، احدددث رضددد  5)
 .4;3 (، ص: 4226ه/3647اإلنبلمي، الالشر: مكتاة صهد الاطا ة، الطاوة األالم، )



45 

مدد  الشدر وة اإلندبلم ة اماد  التولمددا اللفلئددة التدي هدي الراددل  لكااده متااص دل  ااالنتشدلر ة، االملل دة، 
 لخذا ، لا عطلي .    

 أهمية الخدمات المحرفية اإلسالمية وخحائحها: .2
 تكما لهم ة الخدملت الملرص ة صي اآلتي: . ل

الومددبلي،   ا ال لعدددة األنلندد ة لمخدددملت الملددرص ة هددِلاهدل اندد مة لمدعل ددة ااإلعددبل ، ح ددث  .1
ِعبلادل  غ در مالشدر لمخدمدة، صواددمل   دد   ضاال ش لا تالدا الخدمة ا ا الومبلي اغ دره   ودد 

 الملرف خدمة متم زة  ز د صي ِضالا الومبلي عم ه.

، ح ددث تومددا الخدمددة الملددرص ة عمددم جددذب الومددبلي الملددرفز ددلدة مدداارد  ملاهددل تددؤد  ِلدد .2
ز ددلدة ادائوهدد ، ِّددلصة ِلددم ذلددض لا هددذ  الخدمددة  عاددهالجدددد لمملددرف، األمددر الددذ   تالددد 

إلدارة جم ددد  اشدددلطلته  الملدددرفمدددل  جومددده  خددداا  اللملدددرفتجودددا الوم دددا  دددرتاط لكجدددر 
 الملل ة.

لاهدددل تدددؤد  ِلدددم ز دددلدة تاظ دددف لمدددااا الملدددرف؛ ألا الخدمدددة الملدددرص ة تومدددا عمدددم رصددد   .3
د  صي الاهل ة ِلم ماح منتا  تشغ ا األمااا؛ لاجاد خدملت   ا  اهل الملرف لموم ا تؤ 

 .(1)الوم ا ائتملال ، امجلا ذلض خدمة الاصلي عمم الوم ا

اهذا جّمه  اطات عمم الخدملت الملرص ة اإلنبلم ة، ِاّل لاهل تافرد اتتم ز عا الخدملت 
، اهدذا مدل  ّدفي موتمددة عمدم مادلد  الشدر وة الغدرايالملرص ة غ ر اإلنبلم ة اأاهل صدي جاهرهدل 

 ال ااا، ااالاتشلر لهذ  الخدملت. 
 

 خحائ  الخدمات المحرفية: . ب

الخدددملت الملددرص ة اإلنددبلم ة عددا الخدددملت الملددرص ة الولمددة صددي الملددلرف  فال تختمدد
اللتولمدددا ادددللحبلا  بلم ة اهدددا تحددر   الرادددل، االتددزا امادددلد  الشددر وة اإلنددد اإللتددزا الت م د ددة ِاّل صدددي 
 لما اهي كلآلتي:االحرا  صي التو

ااتلج الخدمدة مندا ل ، لا تخز اهدل  ا، ل  ال  مكلهلالوم ا  طمبصار   د الخدمة الملرص ة ت .1
 الوم ا الراغب صي االنتفلدة ماهل، لا تحا مهل ما اضت ِلم آخر. طمبالاتظلر 

                                      
 .83 (، ص:8:;3(  اظر: ع اد الخدملت الملرص ة: لحنا حنام، دار التولاا لمطا  االاشر، اداا طاوة، )1)
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الخدمة الملرص ة التي ت د  لموم ا هي صي جاهرهل عالرة عا خارة امول شة  حلدا عم هدل  .2
ا، ح ددث ال  مكددا ِاتددلج ع اددلت مددا الخدمددة لكددي ترنددا لموم ددا ل ددت  الحلدداا عمددم الوم دد

لدف ضادا ت دد مهل لدذلض  لدوب تداص ر امداذج امطدي ماحدد ا المااص ة المنا ة ماده، لا لا ت
 لمومبلي.

ت د   مل  طماه الوم ا؛ ألا الخدمة الملدرص ة ل ندت شد ئل  ملد دل  ممماندل   مكدا  عممالتأك د  .3
 الوم ا.   ا الحك  الاهلئي متاضف عمم مل  ر دِلته امول  ر جلاتة ح ث الحك  عمم ماالف

لموم ددددا غ دددر ضلامدددة إلعدددلدة االاتفددددلع اهدددل، صللخدمدددة مرتاطدددة اومم ددددة  الخدمدددة التدددي ت دددد ِا  .4
 .هافن االنتهبلض المالشر لهل، ل  لاهل تات  اتالع اتنتهمض صي الاضت

 ا، صامجددرد الحلدداا عم هددل ال  مكددامددرة لخددر  يِا الخدمددة الملددرص ة غ ددر ضلامددة لبلنددتدعل .5
 لا نحاهل صي حلا حداث خطأ، االاد ا الاح د لئللبلح ها االعتذار. ،ِّلصة تحن الت

ِعدادهل ات د مهل لمومبلي، صِاتلج الخدمدة  دت  اادلي  .6 الخدمة الملرص ة غ ر ضلامة لمفحص اود 
صددي تدداص ر ّددملالت  الملددرف ةعمددم تفلعددا اشددر  ادد ا الماظددف االوم ددا، اتكمددا منددؤال 

 . (1)الجادة ضاا لحظة اإلاتلج

  

                                      
امدل اوددهل. ا اظددر:  ;8األردا، ص:-اائدا، عمدلا(  اظدر: التندا ت الملدرصي اد ا الاظر دة االتطا دت: للدالح محمددد لادا تل ده، دار 1) 

امددل  66 (، ص:4234ه/3655الخدددملت الملددرص ة اإللكتراا ددة: لاندد   محمددد الحددداد، اآخددراا، دار المندد رة، الطاوددة األالددم، )
 . ا اظددر: تندددا ت الموللددر: لاظددل  ندددا داا، دار الحلمددد، عمدددلا،74اودددهل. ا اظددر: تندددا ت الخدددملت الملددرص ة: لحدددداد، ص: 

 .  488 (، ص:4234ه/3655الطاوة األالم، )
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 ثالثًا: أسس الخدمات المحرفية اإلسالمية، وأنواعها:
 أسس الخدمات المحرفية اإلسالمية: .1

هللا لواددلد ، اذلددض  هِا األنددلس الوممددي االوممددي لمخدددملت الملددرص ة هددا مراعددلة مددل شددرع
مدددا خددددبلا االعتمددددلد عمددددم للدددداا التشدددر   اإلنددددبلمي، صددددللمرج  األاا لف دددده الموددددلمبلت الملل ددددة 

المتوم ددة   تحتدده مددا آ ددلت األحكددل جاالملددرص ة ال ددرآا الكددر  ، ص ددد حدداا األحكددل  الولمددة امددل  ادددر 
لدِذ َا َ دْأُكُماَا ۬ اَ  تودللم:ح دث ضدلا ال رض، االزكلة، الحكل  الد ا اغ رهدل، ، ا االرال ،اأحكل  الا  

ْا اَل َ ُ اُمدداَا ِِالَّ َكَمددل َ  ُدداُ  اُ ۬ اَ  َادداَٰ ُا ِمددَا اَ ۬ َ َتَخاَّطُددُه اُ  ےلددذِ ۬ لرِّ ددْ طََٰ ِلددَض اِددَأاَُّهْ  ضَددلُلاْا ِِاََّمددل  ۬ ْلَمددّسِ ۬ لشَّ ذََٰ
اْ ۬ ْلَاْ ُ  ِمْجُا اُ ۬ اَ  َااَٰ َ  اَ ۬ َّللَُّ اُ ۬ َاَلَحداَّ اَ  ۬ لرِّ َاد۬ ْلَاْ دَ  َاَحدرَّ اْ لرِّ ّاِدهِ  ۥَصَمدا َجدَلَي ُ  ۬ اَٰ دا رَّ  ۥصَدلاَتَهيَٰ َصمَدهُ  ۦَمْاِعَظدة مِّ

ُب اُ  ۬ َّللَِّ ۬ ِِلَدددي اَ  ۥَمدددل َندددَمَف َاَلْمدددُر ُ  َئِدددَض َلْلدددحََٰ ِمدددُدااَ ۬ َاَمدددْا َعدددلَد َصُأْالََٰ ۬ لاَّدددلِر ُهدددْ  ِص هَدددل خََٰ
، اضالددده (1)

َأ َُّهل اَ  توللم: لَ ۬  ََٰ داُك ْ لِذ َا َياَمُااْا اَل َتْأُكُماْا َلْماََٰ دَرَة َعدا تَدَراض مِّ ِطدِا ِِالَّ َلا َتُكداَا ِتجََٰ  ۬ ُك  َاْ َاُك  ِالْلاََٰ
َأ ُّهَددل اَ ، اضالدده:  (2) ۬  َّللََّ َكددلَا ِاُكددْ  َرِح مددل۬ ِِاَّ اَ  ۬ َااَل َتْ ُتمُدداْا َلاُفَنددُك ْ  لددِذ َا َياَمُادداْا َِِذا تَددَداَ اُت  ۬  ََٰ

اغ رهدل الكج در  ، (4)۬ َاَلْشدِهُداْا َِِذا َتَادلَ ْوُت ْ  ضالده تودللم:ا ،  (3) ۬ ِاَدْ ا  َِِليَٰ َلَجا مَُّنّمي َصلْكتُُاا ُ 
النددم  ارنددمت لماددلس الطر ددت النددا  لتاددلدا  اخدمددة ،مددا اآل ددلت التددي ا اددت للددا  كددا مولممددة

  ا اه  عمم الاجه المشراع. االخدملت
لندددلس هددددذ   لتكمددددا جددد  اودددد ذلددددض األندددلس الجددددلاي لهدددل هددددا النددداة الااا دددة التددددي جدددليت 

ح الجلادب التطا  دي كمهدل  لالم دل  ذكرهد اياهدي كج درة ال  ندو ،لهدل الخدملت، اتفلا اتا ا اتّا
ِا اْلَكْنِب َصَ لَا:   َاْ دَ  َمْادُراَر، )) صماهل مل راا عاه ص د َّ ُنِئَا الاَِّايُّ َلمَّم هللُا َعَمْ ِه َاَنمََّ : َعْا َلْص

دددِو ُر )):--اضالددده، (5)((َاَعَمدددُا الرَُّجدددِا ِاَ دددِد ِ  ، َاالشَّ دددِة، َااْلُادددرُّ اِدددلْلُارِّ َّّ دددُة ِالْلِف َّّ الدددذََّهُب ِاللدددذََّهِب، َااْلِف
، صَدددَِِذا اخْ  ، َ دددد ا ِاَ دددد  ، َندددَااي  ِاَندددَااي  دددِو ِر، َاالتَّْمدددُر اِدددللتَّْمِر، َااْلِمْمدددُح اِدددلْلِمْمِح، ِمدددْجبل  ِاِمْجدددا  َتَمفَدددْت َهدددِذِ  ِاللشَّ

، صا ت الناة مولل  الطر ت التي رندمتهل اآل دلت (6(() ُواا َكْ َف ِشْئُتْ ، َِِذا َكلَا َ د ا ِاَ د  اأْلَْلَالُف، َصاِ 
 ال رآا ة.  
 

                                      
 .274( نارة: الا رة، اآل ة: 1)
 .29( نارة الانلي، اآل ة: 2)
 .281( نارة: الا رة، اآل ة: 3)
 .281نارة: الا رة، اآل ة: ( 4)
اللغ ر از لداته: لح ح الجلم  اها: لح ح.  (.25/157) (،15836) لخرجه لحمد صي مناد ، مناد اْلَمكِّ ِّ َا، رض  الحد ث( 5)

 (.1/252محمد اللر الد ا األلالاي، المكتب اإلنبلمي، اداا طاوة اداا تلر خ طاوة، )
 .687ص: (،1587)( لخرجه منم  صي لح حه، كتلب: المنلضلة، الب: اللرف اا   الذهب اللارت ا دا ، رض  الحد ث 6)
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دددااا هللا عمددد ه  صدددي ح لتددده ااودددد اصلتددده عم ددده -ملسو هيلع هللا ىلص-جددد  اودددد ذلدددض اجتهدددلدات اللدددحلاة ّر
كر ة التي خّمفهدل األئمدة اتلاوي التلاو ا، االجراة الف ه ة الف االلبلة االنبل ، ج  اجتهلدات التلاو 

دددوه  األلددداا، اال ااعدددد، االّددداااط،  األعدددبل ، اذلدددض مدددا خدددبلا ت ا ددداه  لممندددلئا ااألمدددار اّا
ِرجدل  اااراندَل عمم دل    وددهللا لوالد  صهذا جّمه  هاالمول  ر التي تّاط للاا التولما اصت مل  رتّ 

 ِّدددلصة ِلدددم ذلدددض االعتمدددلد عمدددم ه ئدددة المحلنددداة االمراجودددة الدال دددة) ل ددداصي اعمم دددل    تددددا اددده

AAOIFI)(1) التددي توتاددر اتددلج اجهددد اعمددا كاددلر عممددلي الشددر وة اإلنددبلم ة مددا جم دد  المدددارس
صددي الوددلل  ح ددث تومددا اله ئددة عمددم  ةالرئ ندد ةالف  هددة الكاددرا التددي تمجددا موظدد  الماددلطت الجغراص دد

اا المرجو دة  لمومدا الملدرصي  رلنا ة ِنبلم ة تمجا األنلس االدنتا الدار مول  ر شرع ة امح
 (.2)االتأم ا التكلصمي اإلنبلمي ، اتود صي الاضت الراها المرجو ة األالم لملرص ة اإلنبلم ة

شدددر وة لللحكدددل  الشدددر وة الغدددراي، ص مدددا ِذا الخددددملت الملدددرص ة تندددتاحي للددداا تولممهدددل
جدلرة، حرمت لراحة الرال، الالحت الا    اغ در الدار  المختمفدة مّدلراة، امشدلركة، امرااحدة، اا 

ما ع اد المولمبلت الملل ة التي تمجا اإلطلر الاظر   مل ِلم ذلضاكللة، ا الكفللة، ا ما الو اد، ال
 .(3)المالنب ألداي كلصة لشكلا الخدملت الملرص ة صي لارهل الحد جة

 المية:أنواع الخدمات المحرفية التي تقدمها المحارف اإلس .2

ت ا  المللرف اإلنبلم ة ات دد   جم د  لادااع الخددملت ااألاشدطة التدي ت ددمهل الملدلرف 
الت م د ة شرط لا تكاا متف ة م  األحكل  الشرع ة، لمدل لادااع الخددملت التدي تتودلرض موهدل صِاهدل 

  ت  تك  فهل امل  تفت م  لحكل  الشرع.

                                      
اغرض ّا  مول  ر تّما نبلمة الوما الملرصي، اهي  ( 1991هي مؤننة دال ة منت مة غ ر راح ة لننت صي ملرس) (1) 

 اظر: ) ( مو لرا.98تهت  اِلدار مول  ر المحلناة االمراجوة الخللة اللمللرف اإلنبلم ة اضد للدرت حتم االا حاالي )
 .(21ص:، 2105ِلدار اله ئة -م دمة كتلب المول  ر الشرع ة، دار الم ملا لمتاز   االاشر، الر لض، الانخة المنتحدجة

 .  4(  اظر: للاا الملرص ة اإلنبلم ة النلل ب التما ا المتااص ة موهل: لغر ب، ص:2)
امل اودهل. ا اظر: االضتللد اإلنبلمي ا ا الفكر االتطا ت، حن ا حن ا شحلته، دار 35(  اظر: الاااض اإلنبلم ة: لمكلا ، ص:3)

. ا اظر: الاااض اإلنبلم ة: لمحمد الاط لا، مكتاة الفبلح، امل اودهل33 (، ص::422الاشر لمجلمولت، الطاوة األالم، )
. ا اظر: 54امل اودهل. ا اظر: الاااض اإلنبلم ة: ألاللر ، اآخراا، ص:;5 (، ص:4222ه/3643الطاوة األالم، )

 (، دار 4237ه/3659الملرص ة اإلنبلم ة )مفله مهل اخللئلهل اتطا  لتهل(: إلاراه   عاد المط ف الوا د ، الطاوة األالم، )
لجر تطا ت المول  ر المحلنا ة اإلنبلم ة عمم لداي المؤننلت ا اظر:  .;:اإلملرات الورا ة المتحدة، ص:-ِدارة الاحاث، داي
ّصرحلت لطراحة دكتارا  جلموة ، شالور وسام :م لراة ا ا مجماعة ما المؤننلت صي األردا االناداا درانة- الملل ة اإلنبلم ة

 74ص: ،4242- ;423، لجزائرا-الس ّنط فعّ 
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، صهاددددلض مددددا   ندددد  الخدددددملت متوددددددةلادددااع اتتاددداع الخدددددملت الملددددرص ة اإلنددددبلم ة ِلددددم 
، اهادلض (1)الملرص ة ِلي خدملت تتّما عمم لت ائتملا ة، اخدملت ال تتّما عمم دلت ائتملا دة

ما   ن  الخدملت عمم حنب األنلس الجغراصي الملرصي: خدملت داخم دة، اخلرج دة، اخددملت 
 ، اهذا الت ن   ها الذ  ارتّ ته. (2)لخرا

 الخدمات الداخمية: -أ 

  عمددم ندد اا األملاددة اردهددل عاددد الطمددب، اضددد تكدداا األمددااا حفددظ ادائدد  الملددرص ة: الضادداا
اأجر، لا غ ر لجر، اهي لملادة لددا المدادع لد ده، اال  ّدماهل ِال اللتودد  لا الت لد ر، 

 .(3)للا مخللفة الشراط المتولضد عم ه

  مل تولمبل  ا دد ل  ِ ،لخراولدلهل ما عممة  مل اعمم ة انتاداا عممة اللرف األجااي: اها
مل  ت  ص ه دص  اضاض للادات الملرف،   .(4)اللخل  ااإلّلصة لمحنلالت تولمبل  اا 

  لا ة ر خزائا حد د ة: اهي التي  ت  ص هل حفظ الاجلئت المهمة، لا المجاهرات الجم اجتأ ،
 . (5)ا اد ذها ة انالئض، الهل مفتلحلا لحدهمل لمزااا ااآلخر إلدارة الملرف

  عمم ة ا ا الا اد لا لرلدة الحنلالت ما حندلب ِلدم آخدر، لا ملرص ة: هي ال تاالالحا
ما ملرف ِلدم آخدر، لا مدا امدد ِلدم آخدر، امدل  ندتتا  ذلدض مدا تحا دا الوممدة المحم دة 

 .(6)الألجاا ة لا لجاا ة اأجاا ة لخرا
  ص ددده المدددد ا توهددددا للدددللح   جادددتخددددملت األارات التجلر دددة: االارضدددة التجلر دددة: هدددي لدددض

الدددائا لا  دددص  اوددد لجددا مودد ا مامغددل  مددا الا دداد، لا  ددأمر لحددد ص دده مد ا دده لا  دددص  صددي 
 . (7)تلر خ مو ا للللح المنتف د ما الارضة مامغل  ما الا اد

                                      
. ا اظدددر: للددداا اللددد رصة اإلندددبلم ة الندددلل ب التما دددا المتااص دددة موهدددل: ;53(  اظدددر: مانددداعة الملدددلرف اإلندددبلم ة: لمنددد د، ص:1)

األردا، الطاودددة -ا اظدددر: الملدددلرف اإلندددبلم ة اددد ا التطا دددت: لوادددد الدددرزات رحددد   اله تدددي، دار لندددلمة، عمدددلا .86لغر دددب، ص:
 .478 (، ص: :;;3)األالم، 

(  اظددر: الخدددملت الملددرص ة اصددت الموددل  ر الشددرع ة )درانددة تطا   ددة(: لمجددد  الندد د الحّددر ، رنددللة ملجنددت ر، الجلموددة األمر ك ددة 2)
 .82 ، ص::423مكتب ال لهرة، ماشارة-المفتاحة

 (، ص: 2018الورا ة المتحدة، اداا طاوة، ) اإلملرات-ضلماس الملطمحلت الملل ة: ألتحلد ه ئة األارات الملل ة الورا ة، داي( 3) 
 .321لمن د، ص:  اإلنبلم ة: المللرفموسوعة ا .96

 .546، ص: وطااالموج  الوما  الملل ة االمحلنا ة االملرص ة: ( 4) 
 .326. وموسوعة المصارف اإلسالمية: للسيد، ص: 77الخدمات المصرفية وفق المعايير الشرعية: للحضري، ص: (5)

 . 276المولمبلت الملل ة الموللرة صي الف ه اإلنبلمي: لشا ر، ص: (6)
  . 206ما ا المتااص ة موهل: لغر ب، ص:للاا الل رصة اإلنبلم ة النلل ب الت (7)



4: 

   ا  لدددددد اهدددددل األنددددده   :صمدددددل عددددددا الندددددادات األارات الملل دددددة رلندددددلل ب االندددددتجملخددددددملت
، لمددل الندداد: (1)لددض  مجددا جددزيا  مددا رلس مددلا الشددركة المنددلهمة االنددادات، االندده : هددا

صهددا عاددلرة عددا لددض  مجددا جددزيا  مددا د ددا عمددم الشددركة لا اله ئددة، لا المؤننددة الملدددرة 
 .(2)له

 الخدمات الخارجية: -ب 

  لممندتف د اهدا الادلئ  اادلي  الملدرفتوهدد مدا ضادا االعتملدات المنتاد ة: هي عادلرة عدا
صددي هددذا التوهددد لادده ضددد اعتمددد  الملددرفعمددم طمددب صددلتح االعتمددلد اهددا المشددترا ا  ددرر 

تحددت تلددرصه المنددتف د )الاددلئ ( مامغددل  مددا المددلا  دددص  لدده م لاددا منددتادات محددددة تادد ا 
 .(3)شحا نموة مو اة خبلا مدة مو اة

  :اددص   م مدهالملرف االي عمم طمدب عكتلاي ما توهد عا عالرة  يهخطلالت الّملا
 .(4)مامج مو ا لطرف جللث

 خدمات محرفية أخرى: -ج 

 الملددرف لوم مدده تمكادده مددا الحلدداا عمددم النددم ،  لالاطلضددلت الملددرص ة: هددي اطلضددة  لدددره
 ، ا مكا ت ن مهل ِلم ضنم ا:(5)مه لهلاالخدملت ما محبلت، الملكا مو اة عاد ت د 

  ا ادالملدرف اإلندبلمي ألاهدل ت دد  خددملت م ل اهل تولما  التياهي الاطلضلت غ ر االئتملا ة
 .لجر

  اطدا  عمدم تال  تيلاطلضلت الالالملرف اإلنبلمي ِال  اح ت ال  تولم طلضلت االئتملا ة:اال
 دالمتجدد ااطلضلت الد االتولما ال  ت  ا ، د(ضرض مؤجا الندا) اطلضةصي  صاائد راا ة، امتمجمة

 .(6)د عمم ال  مة ااألجاصاائ راا   تّماألاهل ضرض 

                                      
للاا الل رصة اإلنبلم ة النلل ب التما ا المتااص ة موهل: . 775ماناعة الملطمحلت االضتللد ة ااإلحللئ ة: له كا، ص: ( 1)

 .206لغر ب، ص:
للاا الل رصة اإلنبلم ة النلل ب التما ا المتااص ة موهل:  .100ماناعة الملطمحلت االضتللد ة ااإلحللئ ة: له كا، ص:  (2)

 .206لغر ب، ص:
ي، اعمي جموة محمد، دار النبل ،  (3) ماناعة االضتللد اإلنبلمي صي المللرف االا اد ااألناات الملل ة: لرصوت الن د الوّا

 (.194-50/ 2 (، )2009ه/1430ملر، الطاوة األالم، )-ال لهرة
 .407. اموج  الوما  الملل ة االمحلنا ة االملرص ة: لوطااا، ص: 327( ماناعة المللرف اإلنبلم ة: لمن د، ص:4)
 امل اودهل.  182 اظر: المولمبلت الملل ة الموللرة صي الف ه اإلنبلمي: لشا ر، ص: ( 5)
 .329. اماناعة المللرف اإلنبلم ة: لمن د، ص: 209الوما  الملل ة االمحلنا ة االملرص ة: لوطااا، ص:  اظر: موج   (6)

 .10 (، ص:2010-هد4،1431المولمبلت الملل ة الموللرة صي ّاي الف ه االشر وة: لمحمد رااس ضموه جي، دار الافلئس )ط:



4; 

 د مددددا  دددد: اهددددي الخدددددملت التددددي تمكددددا منددددتخدم هل مددددا ااجددددلز الودةالخدددددملت اإللكتراا دددد
اااندددطة الهااتدددف الذك دددة،  التاالدددا االجتمدددلعيالخددددملت عدددا اودددد عدددا طر دددت شددداكلت 

لإلّلصة ِلم خدملت ااخدمة الومبلي عمم شاكة الموماملت الدال ة،  كللملرف الالطت،
 .(1)الومبلي   طا ة اح جمل ر االمراكز التجل  نةرئال الألملكااآللي الماتشرة  اللراف

  دار دة اانتشدلر ة: ت دد  الملدلرف اإلندبلم ة الود دد مدا الخددملت اإلدار دة ِخدملت ملل ة
ا ددا المولشددلت، ات ندد   التركددلت، ااحتنددلب حااالنتشددلر ة الخدددملت التنددا   ة، اضادداا ات

الذ ا ل س  للومبلئه رمللرصهل، اال  ل  ااظ فة لمالي االنتجمل الزكلة لومبلئه الرصهل صي
لدددد ه  الاضدددت لا الخادددرة اح دددث  مكددداه  مدددا مالشدددرة عمم دددة االندددتجملر اطر  دددة مّدددمااة، 

 .(2)ادرجة كلص ة
كمددل لا هاددلض اوددض الخدددملت تافددرد اهددل الملددلرف اإلنددبلم ة عددا الملددلرف الت م د ددة، 

 اهي: 

  ِاشددلي لددالد ت مخللددة لمخدددملت الج لص ددة االومم ددة االد ا ددة، ااالجتملع ددة، اذلددض مددا
خدددبلا ِلددددار مجدددبلت عمم دددة، اع دددد مدددؤتمرات اادددداات االمشدددلركة ص هدددل، اضاددداا لمدددااا 

عمددددم  درة ددددلال رامنددددلعدة الفئددددلت المحتلجددددة لمرعل ددددة اغ ددددالتارعددددلت االلدددددضلت االهاددددلت 
مشدددراع خ دددر  حندددا  توتادددرالحنددداة التدددي  مددداح ال دددراض ِلدددم جلادددب ،الكندددب االومدددا

لمنلعدة المحتلج ا صي تدا ر لمار ح لته  داا صاائد راا ة، اجم  اتاز   الزكدلة: اذلدض 
 .(3)لداخا الملرف توما عمم جم  الزكلة اتاز وه تما خبلا ِاشلي لالد 

 ل اإلندددبلم ة، اماهدددل التما دددا اللمرااحدددة الدددارته ةت دددد   جم ددد  خددددملت لندددلل ب التما م ددد
هي لا  أمر شخص آخر اشراي نموة مو اة اللتو  ا ا  الموللرة المرااحة لآلمر اللشراي:

 .(4)لا الالف، اها  شتر هل ماه ا راحه ص هل

                                      
 .115ص:( الخدملت الملرص ة اصت المول  ر الشرع ة: لمحّر ، 1)
 .119ص:  الخدمات المصرفية وفق المعايير الشرعية: للحضري( 2)

 (، ص: 1998األردا، الطاوة األالم، )- اظر: المللرف اإلنبلم ة ا ا التطا ت: لواد الرزات رح   اله تي، دار لنلمة، عملا (3)
ا ا المتااص ة موهل: ة النلل ب التما اظر: للاا الل رصة اإلنبلم  .337اماناعة المللرف اإلنبلم ة: لمن د، ص: .370

 .326. ا اظر: الشلما صي المولمبلت الملل ة اعمم لت المللرف اإلنبلم ة: إلرش د، ص:68لغر ب، ص:
 .93:صجي،  موه ل :االشر وةلمولمبلت الملل ة الموللرة صي ّاي الف ه اظر: ا  (4)
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  :م لادداهددي ع ددد ادد ا طددرص ا  دددص  لحدددهمل لآلخددر ا ددادا  ل تجددر اهددل ا التما ددا اللمّددلراة 
 .(1)جزي موما  مشلع صي راحهل

  دددد  الملدددرف حلدددة صدددي ِجمدددللي التما دددا الدددبلز  لتاف دددذ التما دددا اللمشدددلركة: اهدددي لا  
المشددددراع عمددددم لا   ددددد  الشددددر ض األخر)الزادددداا( الحلددددة المكممددددة، الإلّددددلصة ِلددددم ض ددددل  

التددي  ةالملددرف اددِدارة عمم ددة المشددلركة ااإلشددراف عم هددل، امددا لددارهل المشددلركة الجلاتدد
 .(2)المتالضلة، االمشلركة تطرف ما الطرص ا حلة جلاتة حنب االتفل كاا لكا 

  التما ا الإلجلرة: هي ع د ا ا طرص ا  ت  اماجاه )ا   مافوة( للا ما األلداا م لادا
  دددا  ص ددده الملدددرف  لمددددة مومامدددة، الدددارهل اإلجدددلرة التشدددغ م ة: اهدددي التدددي جمدددا مومدددا 

صدي االندتفلدة مدا خددملت  االراغا ألحد عمبلئه  اتأج ر للا ما للاله المودة لمتأج ر
ِعددلدة األلددا ِلددم الملددرف، ل  ددا  اِعددلدة تددأج ر   األلددا لمدددة مو اددة؛  ددت  صددي اهل تهددل 

 . خدمة صي عم ا آخر، لا تجد د الو د م  افس الوم ا ِذا رغب الطرصلا صي ذلض

  ددا  الملددرف ص دده اتددأج ر للددا مودد ا لوم مدده اهددي لا  جددلرة الماتهددي اللتمم ددض:االع ددد  
لمملدرف ماالدفلته،  اودد لا  حددد اامتبلكده ااتهدلي   ي  ااتداب صي تأج ر األلا الذ   رغ

 ه اتمم دض األلدا لده صدي اهل دة مددةم مدعص اصر  الملرف ا  دا  اتدأج ر  لموم دا؛ مد  اعدد 
، اغ رهدل مدا لندلل ب التما دا التأج ر ِمل اللا   لا الهاة حندامل  تف دلا عم ده عادد التولضدد

 .(3)اإلنبلمي
دد  صددي ضاالددب لتأخددذ اللددفة  للدداغة ا الل ددد لشددرت نددمفل  لادده هاددلض خدددملت تك ددف اتّا

ملددرص ة ِندددبلم ة، صهدددذا ِا دا صِاددده  دددا عمدددم ندددوة الف ددده  الشددرع ة لممولممدددة الملدددرص ة صتلددداح
اإلنبلمي امرااته، البلح الشر وة لكدا زمدلا امكدلا؛ ألاده صدي التك  دف الف هدي لهدذ  الخددملت 

  . م د ة راا ة، ردا  عمم ما  لفاا اإلنبل  اللجماد، االتّحجرالمأخاذة ما ا ئة ت

                                      
 .100موهل: لغر ب، ص:للاا الل رصة اإلنبلم ة النلل ب التما ا المتااص ة ( 1)
 .112-111-106ص:  لغر ب،للاا الل رصة اإلنبلم ة النلل ب التما ا المتااص ة موهل:  (2)
 325بلم ة: لاط دلا، ص:امدل اوددهل. ا اظدر: الااداض اإلند 353 اظر: المؤننلت الملل ة المحم ة االدال ة: لشد  ر ، اآخدراا، ص: (3)

امدل 323 (، ص:7;;3ه/3638لمحندا لحمدد الخّد ر ، ا تدراض لماشدر، الطاودة الجلا دة، ): الاااض اإلندبلم ة: ا اظراودهل. امل 
 (، 4235األردا، الطاودددددة الجللجدددددة، )-اوددددددهل. ا اظدددددر: لنلنددددد لت الومدددددا الملدددددرصي، محمددددداد حندددددا لدددددااا، دار اائدددددا، عمدددددلا

ر: الملددلرف اإلنددبلم ة: . ا اظددامددل اودددهل 559-549امددل اودددهل. ا اظددر: ماندداعة الملددلرف اإلنددبلم ة: لندد د، ص: 355ص:
 امل اودهل. 434لمهلشمي، ص:



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاًي
اهية اخلذهات املصرفية اإلصالهية اخلارجية، ه

 واملقاصذية الشرعية هٌها 
 

 أواًل: التحويالت الخارجية.

 ثانيًا: االعتمادات المستندية:

 ثالثًا: خطابات الضمان:

 رابعًا: المقاحد الشرعية من الخدمات المحرفية الخارجية.
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 الفصل الثاًي
 اخلارجية:اخلذهات املصرفية اإلصالهية 

 أواًل: التحويالت الخارجية:
 ، ومشروعيتها، وأركانها:عند الفقهاءمفهوم الحوالة  .1

 :مفها  الحاالة -ل 

 .(1)الحاالة لغة: مأخاذة ما التحا ا اموام الا ا
االلطبلح الف هي هي: ا ا الد ا اتحا مه ما ذمة المح ا ِلدم ذمدة المحدلا الحاالة صي 

 .(2)عم ه
 مشراع ة الحاالة: -ب 

 ، ا دا عمم جاازهل الناة الااا ة الشر فة، ااإلجملع.ةالحاالة جلئز 
َمْطددُا اْلَغاِدديِّ ُظْمددَ ، ))ضددلا:-ملسو هيلع هللا ىلص-لا رندداا هللا--لمددل مددا الندداة: ص ددد ارد عددا لاددي هر ددرة

َذا ُلْتاِدد َ  َذا ُلِحْمددَت َعمَددم َمِمدديي  )):-ملسو هيلع هللا ىلص-، اضالدده(3(()َلَحددُدُكْ  َعمَددم َمِمدديي  َصْمَ ْتَادد ْ  َااِ  َمْطددُا الَغاِدديِّ ُظْمددَ ، َااِ 
 .(4(()...َصلْتَاْوهُ 

 اجه الداللة:
الحلله ، ألحد د ا عمم لحدِذا كلا  لا مملطمة ال لدر عمم الاصلي ااألداي ظم  احرا ، ج 

  .(5)ال  اا الحاالةا ، صم ااصت الدائعمم رجا غاي
 لركلا الحاالة:  -ج 

 

                                      
. اااظر: مختلر اللحلح: لدز ا الدد ا محمدد الدراز ، تح  دت:  اندف الشد خ محمدد، 6:( الملالح الما ر: لمف امي، ملدة)حاا(، ص:1)

 .6: (، ملدة)حاا(، ص:;;;3ه/3642ل دا، الطاوة الخلمنة، )-ا رات-الدار الاماذج ة-المكتاة الولر ة
. ا اظر: لا س الف هلي: ل لن  اا عاد هللا ال اادا ، تح  دت: حندا مدراد، دار الكتدب الومم دة، ادداا 379ص:، جرجلايلم( التور فلت: 2) 

نددار ة، -. ا اظددر: ال ددلماس الف هددي لغددة االددطبلحل: لنددود  لاددا حا ددب، دار الفكددر، دمشددت4: (، ص:4226ه/3646طاوددة، )
 .327 (، ص:::;3ه/:362الطاوة الجلا ة، )

 .;89(، ص:3786( لخرجه منم  صي لح حه، كتلب: المنلضلة، الب )مطا الغاي الحة الحاالة...(، رض  الحد ث، )3) 
 ،(3534) الحددد ث، رضدد  ،(ُظْمدد َ  َلاَّددهُ  الَغاِدديِّ  َمْطدداِ  ِصددي َجددليَ  َمددل) اددلب ،-ملسو هيلع هللا ىلص-( لخرجدده الترمددذ  صددي نددااه، كتددلب: اْلُاُ دداِع عددا رندداا هللا4) 

(. اهدددا لدددح ح،  اظدددر: لدددح ح 4;4/;(، )7;75صدددي منددداد ، منددداد عادددد ادددا عمدددر، رضددد  الحدددد ث، ) لحمدددد الخرجددده. 627:ص
 (.4/3243الجلم  اللغ ر از لداته: لؤللالاي، )

الطاودة: الجلا دة،  ا درات،-(  اظر: الماهلج شرح لح ح مندم  ادا الحجدلج: لمح دي لدد ا ادا شدرف الاداا ، دار ِح دلي التدراث الورادي5)
(35;4( ،)32/449.) 
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 لركلاهل عاد جمهار الف هلي كلآلتي: 
  ا ا المح ا االمحلاالل غة: اهي اإل جلب اال ااا. 
 .المح ا: ها المد ا 
 .الُمَحلا: ها الدائا 
 (1)الُمَحلا عم ه: ها ما اات ا الحت عم ه اللحاالة ما ذمة المح ا ِلم ذمته. 

 (2)اها الل غة ا  ااحد ل  لمحاالة ركا ص د جوماا األحالف لمل. 

صدبل تودد  (الُمَحدلا عم ده) ، االمحدا(لُمَحدلا)المح دا اا لمل ملعددا ذلدض عادد األحادلف مدا الولضدد ا
امددل هددي مددا لاازمدده، ص مددز  مددا اجدداد اإل جددلب  لركلاددل  صددي الو ددد ألاهددل ل نددت مددا مله ددة الو ددد، اا 

 اجاد ماجب اها الولضد ا مز  ما اجاد ال ااا اجاد محا  ظهر ص ه االرتالط اها الما  .
ا لممح ا عمدم المحدلا عم ده صدي  ما اجاد دالاد جمهار الف هلي لاجاد الحاالة  ااشتراط

 .(4)، اخللفه  األحالف صي ذلض صم   وتداا ااجاد هذا الد ا(3)لجممةا

 الحوالة المحرفية مفهومها، وأنواعها: . ب

 مفهوم الحوالة المحرفية: . أ

هددي عمم ددة ا ددا الا دداد لا لرلدددة الحنددلالت مددا حنددلب ِلددم آخددر، لا مددا ملددرف ِلددم 
جاا دددة االلألجاا دددة، لا ذلدددض مدددا تحا دددا الوممدددة المحم دددة ا  تاددد آخدددر، لا مدددا امدددد ِلدددم آخدددر، امدددل 

 .(5)اأجاا ة لخرا

                                      
(  اظددر: امغددة النددللض ِلددم لضددرب المنددللض عمددم الشددرح اللددغ ر: ألحمددد اددا محمددد اللددلا ، تح  ددت: محمددد عاددد النددبل  شددله ا، دار 1)

(. ا اظددر: مغاددي المحتددلج ِلددم مورصددة موددلاي للفددلظ :5/48 (، )7;;3-ه3637لااددلا، الطاوددة األالددم، )-الكتددب الومم ددة، ا ددرات
(. ا اظددر: المادددع صددي شددرح 2;5/3 (، )6;;3ه/3637دار الكتددب الومم ددة، الطاوددة األالددم، ) الماهددلج: لشددمس الددد ا الشددرا اي،

(. ا اظدر: 6/474ه(، )9;;3 /:363لاادلا، الطاودة األالدم، )-الم ا : إلاراه   اا محمدد اادا مفمدح، دار الكتدب الومم دة، ا درات
 (.5/739 (، );422ه/3652لدال ة، الطاوة األالم، )ماناعة الف ه اإلنبلمي: لمحمد اا ِاراه   التا جر ، ا ت األصكلر ا

 (، 9;;3ه/:363(  اظر: ادائ  اللالئ  صي ترت ب الشرائ : لوبلي الد ا ادا لحمدد الكلندلاي، دار الكتدب الومم دة، الطاودة األالدم، )2)
(6/474.)  

 (، ;:;3ه/;362لااددلا، اددداا طاوددة، )-ا ددرات(  اظددر: مدداح الجم ددا شددرح مختلددر خم ددا: لمحمددد اددا لحمددد عمدد ش، دار الفكددر، 3)
دمشددت، الطاوددة الرااوددة، -(. ا اظددر: الف دده الماهجددي عمددم مددذهب اإلمددل  الشددلصوي: لملددطفم الِخددْا، اآخددراا، دار ال مدد 8/3:2)
عمددم مددذهب اإلمددل  لحمددد: لمحفدداظ اددا لحمددد الكمدداذااي، تح  ددت: عاددد المط ددف  (. ا اظددر: الهدا ددة4;8/3 ( )4;;3ه/3635)

 .485 (، ص:4226ه/3647 ، املهر الفحا، مؤننة غراس، الطاوة األالم، )هم 
 (.8/38(  اظر: ادائ  اللالئ  صي ترت ب الشرائ : لكلنلاي، )4)
. ا اظدددر: 532. ا اظدددر: الااددداض اإلندددبلم ة: لوجمدددااي، ص:498لشدددا ر، ص: :( المودددلمبلت الملل دددة الموللدددرة صدددي الف ددده اإلندددبلمي5)

 .:;4المللرف اإلنبلم ة: لمه تي، ص: 
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الملدرص ة  تّدح لا هادلض الحاالدة صما خبلا الورض الندلات لمفهدا  الحاالدة الشدرع ة، ا 
رط كاا المح ا مد ال  لممحدلا كمدل  شدترط جمهدار الف هدلي لا  كداا المحدلا تشصرت ا اهمل ح ث  

ة التحا دا الملدرصي؛ ألا الملدرف صدي عمم د اعم ه مد ال  لممح ا، اهذاا الشرطلا ضدد ال  تح  دل
مدددد ال  لموم ا)المحدددلا( ص دددد  كددداا لموم دددا حندددلب لددددا الملدددرف، كمدددل لا  االمح دددا ضدددد ال  كدددا 

 .(1)الملرف الجلاي المحلا عم ه ضد ال  كاا مد ال  لمملرف األاا
ا ك ات مختمفة ما لالمبلحظ لا المللرف اإلنبلم ة ذهات ِلم ِطبلت افس التنم ة، اا 

هدرت لدار جد ددة للد غة ع دد لاده ظ كمدل، لهدلح ث التك  ف الف هدي ااألحكدل  الشدرع ة الماظمدة 
 اا لا ذلض ص مل  أتيااود لا لجممت صي الكبل ،  ،(2)الحاالة،

 أنواع الحواالت المحرفية: . ب

 تتااع التحا بلت الملرص ة ِلم ااع ا همل:
 التحا ا الداخمي: .1

ا ا الملرف لما اد ما صرع ألخر مدا صراعده داخدا الدالدة الااحددة  عمم ةعا عالرة ها 
ااددددلي عمددددم طمددددب عمبلئدددده، اشددددر طة لا   ددددا  طددددلا التحا ددددا اِ ددددداع المامددددج المددددراد تحا مدددده لدددددا 

، جدددد    ددددا  الملددددرف اتحا مدددده ِلددددم الملدددرف، لا  كدددداا لدددده حنددددلب جددددلر   وطددددم ض مدددة الحاالددددة
 . (3)ّم عمم ذلض عمالة، لا لجرالشخص الذ   حدد  الوم ا عمم عااااه، ا ت ل

 التحا ا الخلرجي: .2

عمم ددة ا ددا الا دداد مددا دالددة ِلددم لخددرا نددااي كددلا هددذا الا ددا اصددلي لددجما  هددا عاددلرة عددا
م دددا اِ دددداع المامدددج المدددراد بلندددتجملر صدددي الخدددلرج، ا شدددترط ض دددل  الوللا  ،لا ندددداد لدددد ا ،اّدددلعة
 .(4)ا ت لّم عمم ذلض عمالة لا لجر، لا لا  كاا له حنلب جلر  غطي تمض الحاالةتحا مه، 

الاددد مددا اهددذا الادداع مددا التحا ددا ل  الخددلرجي هددا الددذ   وا اددل صددي هددذ  الدرانددة، الددذلض 
 اهي كلآلتي:لاااع الطرت المنتخدمة صي عم مة التحا ا،  تّا ح

                                      
 .528(  اظر: المللرف اإلنبلم ة: لمه تي، ص:1)
الطاوددة كددر عاددد هللا اددرا ا، دار الفن فنددلي، األاددي  ظددر: الماهج ددة التجد د ددة لو دداد التما ددا االخدددملت صددي الملددلرف اإلنددبلم ة:(  ا2)

 .479-478 (، ص: 4233األالم، )
 .;38ص:الشلما صي مولمبلت اعمم ة المللرف اإلنبلم ة: إلرش د،  (3)
. ا اظر: المولمبلت الملل دة الموللدرة صدي الف ده اإلندبلمي: 392، ص:الشلما صي مولمبلت اعمم ة المللرف اإلنبلم ة: إلرش د،  (4)

  .499لشا ر، ص:
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محمدي الصهدي عادلرة عدا رندللة لدلدرة مدا ملدرف الطريقة األولدى: خطابدات االعتمداد: 
، لا ِلددم عدددة ملددلرف لجاا ددة صددي داا متوددددة  ددرتاط اهددل الملددرف المحمددي ِلددم ملددرف لجااددي

 .(1(()هذ  الخطلالت ها دص  مامج مو ا لحلممهل)المنتف د( ااوبلضلت ملرص ة، امؤد
الكددي  لدددر خطددلب الّددملا الاددد مددا لا  ددادع الوم ددا المامددج المطمدداب، لا لا  فددتح 

 .(2)لدا الملرف لكي  خل  المامج ماه ل  جلر ل  حنلا
هدي تمدض الشد كلت التدي تشداه ِلدم حدد مدل الشد كلت  السدياحية: الحكوكالطريقة الثانية: 

، الكاهل تختمف عاهل صي احتاائهل عمم امداذج لتاض د  المندتف د لمتأكدد مدا شخلد ته عادد الموتلدة
 .(3)لرف الش ض صي الخلرج

حا ددا اجددد لادده صددي هددذا الادداع مددا الت صمددا خددبلا الوددرض النددلات لمطددر  ت ا المنددتخدمت ا
اطدددلت لانددد ، ا  ادددا صدددي لغمدددب  االنددد لحي ذ لدددضهادددلض صدددرت ا اهمدددل مدددا ح دددث االندددتوملا صلل

 ا حتددددلج االتلددددلا اللملددددرف لجاددددلي لددددرصه، ا امددددل اجددددد لا خطددددلب االعتمددددلد ذ ال األمددددلكا، ا
انددتوملا شخلددي م لددار عمددم لددلحاه، اال  مكددا لددرصه ِال مددا خددبلا الملددرف الماجدده ِل دده 

 .(4)لمتدااا ل  لاه غ ر ضلاا
 ما خبلا الاظر ِلم ع د التحا ا الملرصي تا ا لاه  حا  عدة ع اد، اهي كلآلتي:

 (5)ع د لرف اذلض صي حلا اختبلف الوممت ا. 
  الدالددة   اومم ددة التحا ددا نددااي كددلا داخدداع ددد اكللددة  ماحدده الوم ددا ِلددم ملددرصه، لكددي   ددا 

 خلرجهل. ل  افنهل
  لمملددرف الجددلاي، اهدذا ِذا كددلا منددت بل عادده ل  ددا  اتنددم   ع دد اكللددة  ماحدده الملددرف األاا

 ِذا كلا صرعل  له. يالمامج ِلم المنتف د، لا لمرا الإل فل

                                      
 .526لمه تي، ص:( المللرف اإلنبلم ة: 1)
 .;47(  اظر: الماهج ة التجد د ة لو اد التما ا االخدملت اللمللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص:2)
 .526( المللرف اإلنبلم ة: لمه تي، ص:3)
ا اظدددر: الماهج دددة التجد د دددة لو ددداد التما دددا االخددددملت اللملدددلرف اإلندددبلم ة:  .526الملدددلرف اإلندددبلم ة: لمه تدددي، ص:(  اظدددر: 4)

  .;47ا ا، ص:لار 
 .3محمت رض : (5)
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  امدل عدا طر دت ِرندلا ال تت  عمم دة التحا دا اد ا الملدلرف اللتحا دا الفومدي لمادللج ا د دة، اا 
ِلددم اوددض  ِشددولرات الإلّددلصة، )اهددي خطلاددلت خط ددة لا هلتف ددة تاجههددل الملددلرف اوّددهل

 امل  جب عم هل الاصلي اه للللح المنتف د(.
  تت لّم المللرف م لاا لداي هذ  الخددملت لجدرة، ِّدلصة ِلدم مدل تتحلدا عم هدل مدا صدرات

 لرف األنولر ا ا الومبلت المختمفة.

 التك  ف الف هي لمتحا بلت الخلرج ة: . ت

 التك  ف الف هي لمتحا بلت الخلرج ة: . ل

 ك  ف هذ  الخدمة ِلم عدة آراي ماهل مل  أتي:توددت اآلراي الف ه ة صي ت

 الرأي األول: عقد قرض:

 ودددد المامدددج الدددذ   دصوددده ادددأا  (1)هدددذا اودددض الوممدددلي كللشددد خ ملدددطفم الزرضدددل مذهدددب ِلددد
الوم ددا ِلددم الملددرف ل  ددا  اتحا مدده ِلددم امددد لخددر هددا ضددرض، اعم دده صتكدداا عمم ددة التحا ددا ع ددد 

عالرة عا رضودة لا كتدلب لا لدض  كتاده الشدخص لالئاده ))الف هلي:، االنفتجة كمل عرصهل (2)نفتجة
ه مجمه  .(3(()لا مد اه صي امد آخر ُ ْمِزمه ص ه ادص  مامج ما الملا لشخص آخر لضّر

ابلحظ ما خبلا ا لا مفها  النفتجة لاهل تتّما خطلال   اجهه المنت رض)المح ا(ِلم 
 دده النددفتجة  دددص  عمددم ضددرض، ا  ددا  المحددلا عم دده المددلا الددذ  ت ددا  عم ا  المحددلا عم دده(، ِذ)الئادده 

عمدم لندلس دصد  المدلا لا مده لممكدلا  ل  ا ّدلئه صدي امدد لخدرا، ا امدل  كداا المدلا صدي التحا دا ماا د
 .(4)الذ   ر د الداص  ا مه، لا تحا مه ِل ه

اهذ  الومم ة تت  ما خبلا ال  د الحنلاي ا ا الملدرص ا المتاندط ا صدي عمم دة التحا دا 
    ددد الملددرف اآلمددر ض مددة الحاالددة دصتر ددل  لحنددلب الملددرف المددأمار ا جددر  األخ ددر ض ددادا  ح ددث 

                                      
 له ص  ه حافي، للالي، احا  شلعر، اها،  1904صي ناةامد اة حمب صي نار ة  الد ملطفم اا لحمد اا عاد ال لدر الزرضل، (1)

ل لغة شرع ة لاظر ة ، ا الجر  صي اشلط الاااض اإلنبلم ة االنتلالع ، اع دفوا الّلر االّملا ص همؤلفلت عدة ماهل: ال
محمد عدالا : اللفحة اإللكتراا ة رااطة الومملي النار  ا، كلتاه:  اظر . 1999اتاصي صي ناة التونف صي انتوملا الحت

  (.2/3/2022 ( تلر خ االطبلع،)12/11/2018، )كلتاي
ه/ 3653الرااوددة، ) لمحمددد رااس ضمودده جددي، دار الافددلئس، الطاوددة (  اظددر: الموددلمبلت الملل ددة الموللددرة صددي ّدداي الف دده االشددر وة:2)

 .323 (، ص:4232
 .466( موج  الملطمحلت الملل ة ااالضتللد ة صي لغة الف هلي: لحملد، ص:3)
 .529(  اظر: المللرف اإلنبلم ة: لمه تي، ص:4)
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خطددلر الحاالدة، لا الارض ددة، لا المكلممدة الهلتف ددة حندب الترت ددب ِعكند ة صددي ندجبلته عاددد اندتبل  
 .(1)المتفت عم ه ا اهمل

ي الملدلرف عادلرة ارامل الذ  دص  الش خ الزرضل ِلم هدذا التك  دف لاده اعت دد لا اإل دداع صد
 .(2)عا ِضراض كمل تك فه ال ااا ا الملرص ة

 الرأي الثاني: عقد أجارة:
جددلرة تدداصرت صددي لركلاهددل لذهددب اوددض الوممددلي صددي تك دد فه  لهددذ  الخدمددة عمددم لاهددل ع ددد 

األراوددة: المنددتأجر اهددا الوم ددا طللددب التحا ددا، ااألج ددر اهددا الملددرف، االمنددتأجر عم دده اهددي 
 . (3)الملرف عمم عمم ة التحا ا  ما امد ِلم آخر، ااألجرة هي مل  ت لّلعمم ة ا ا الا اد 

جلرة ها اعت لده  لا اإل داع صدي الملدلرف هدا ع د لارامل دص  هؤالي لتك  فه  عمم لاهل 
صددي الح   ددة اد وددة، اا ددا الاد وددة عمددا ت لامدده لجددرة كا ددا غ رهددل لددذا صومم ددة التحا ددا تادددرج تحددت 

 .(4)ع د اإلجلرة

 ي الثالث: عقد وكالةالرأ
ذهب اوض الومملي صدي تك  فهدل عمدم لاهدل ع دد اكللدة ادأجر  جتمد  موده ع دد لدرف صدي 
حللددة اخددتبلف الوممتدد ا، ارداا عمددم ِشددكلل ة عددد  الت ددلاض صددي مجمددس اللددرف، اددأا الملددرف 

 الوم دا طللدب التحا ددا ااندتبلمه المامدج لا حجددز  مدا رلد د    ددا  حدلال  اددِجراي مدد امجدرد اتفلضده 
ال  ددددداد المحلندددددا ة المتوم دددددة اومم دددددة التحا دددددا، االوم دددددا ال  دددددزاا صدددددي مجمدددددس االتفدددددلت ل  داخدددددا 

ت دلاض صدي افدس المجمدس، ا  دا  م دل  ال داض  شدولر الملدرفِاندتبل  الوم دا   ودُّ الملرف، ا 
الح   ي ألاه ضد جرا الورف الملرصي العتالر  ممزمل لما للدر  ح ث  نتط   الوم ا لا  نتم  

 .  (5)ما الجهة المحلا عم هل داا تأخ ر المامج

                                      
الجلا ددة، ال ددلهرة، الطاوددة -(  اظددر: تطددا ر األعمددلا الملددرص ة امددل  تفددت مدد  الشددر وة اإلنددبلم ة: لنددلمي حنددا حمدداد، مكتاددة الشددرت1)

 .;55 (، ص:4:;3ه/3624)
 .482(  اظر: الماهج ة التجد د ة لو اد التما ا االخدملت صي المللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص:2)
 .324(  اظر: المولمبلت الملل ة الموللرة صي ّاي الف ه االشر وة: ل موه جي، ص:3)
  482لرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص:اهج ة التجد د ة لو اد التما ا االخدملت صي الملم(  اظر: ال4)
. ا اظدر: المودلمبلت الملل دة الموللدرة: لمزح مدي، ص: :49(  اظر: المودلمبلت الملل دة الموللدرة صدي الف ده اإلندبلمي: لشدا ر، ص: 5)

. ا اظددر: الملددلرف اإلنددبلم ة: 392. ا اظددر: الشددلما صددي موددلمبلت اعمم ددلت الملددلرف اإلنددبلم ة: إلرشدد د، ص:684-685
 .482. ا اظر: الماهج ة التجد د ة لو اد التما ا االخدملت صي المللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص::52، ص:لمه تي
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ادلماا عمم ذلض اأا اوض الف هلي ال دامم ضللاا اجدااز تدالم الاك دا لطرصدي الو دد، ح دث 
ذهب اإلمل  مللض ِلم لا الاك ا له لا  اتلع ما افنه لافنه از لدة الدجما اهدا راا دة عدا اإلمدل  

 .(1)لحمد
المحلنا ة الخللة اللتحا ا ِ جلال  اضااال  ما الملرف ااااا عمم هذا ااعتاراا لا ال  اد 

الأللدددللة عدددا افنددده اا لادددة عدددا الوم دددا اعدددا الملدددرف اآلخدددر العتادددلر  اكددد بل ، اادددذلض  كددداا 
 .(2)الت لاض ضد ت  صي مجمس االتفلت االو د

 .(3)ا  ااعتار الود د ماه  لا هذ  اإلجرايات ت لاّل  حكم ل  جلئز 
ح   دددي اددد ا الملدددلرف لممادددللج المحالدددة ادددأا ذلدددض  دددت  اددد ا  ارداا عمدددم عدددد  اجددداد ا دددا

المللرف ما خبلا طر  ة خللة تتاوهل اهي لا  شترض الملرف صي غرصة الم للة التي ت ا  
اومم ة تنا ة الدائا ة االمد اا دة اد ا الملدلرف الالتجدة مدا عمم دلت التحا دا ا اهدل، ا تحمدا كدا 

صدة، لمدل اللانداة لمملدلرف التدي ال تشدترض ص هدل صِاهدل ملرف لجر ماداا ده ااف دلته  صدي هدذ  الغر 
ت ا  افتح حنلب جلر لددا الملدلرف التدي تتولمدا موهدل عادد التحا دا إلجدراي هدذ  الومم دة، كمدل 
لاهل تتحما اف تهل، ااالي عمم ذلض لجلزاا لممللرف لخذ لجرة عمم هذ  األعملا لمل  تحممده مدا 

مدا حللدا الفدرت اد ا الوممتد ا صدي حللدة اللدرف ِذا اف لت اجهد، اكذلض  جاز لده تح  دت رادح 
 .(4)كلا صي افس المجمس اانور ذلض ال ا 

عمددم الحمدداا الشددرع ة الجتمددلع  1/9( 84اضددد ضددرر المجمدد  الف دده اإلنددبلمي الدددالي رضدد )
 اللرف االحاالة االذ  جلي ص ه:

الحددااالت التددي ت ددد  ماللغهددل اوممددة مددل، ا رغددب طللاهددل تحا مهددل اددافس الوممددة جددلئزة شددرعل، )) .1
نددااي لكددلا داا م لاددا ل  ام لاددا صددي حددداد األجددر الفومددي، صددِذا كلاددت داا م لاددا صهددي مددا 
ضا ا الحاالة المطم ة عاد ما ل   شترط مد اا ة المحدلا ِل ده، اهد  الحاف دة، اهدي عادد غ دره  

ذا كلاددت  ندفتجة، اهدي ِعطدلي شدخص مددلال آلخدر لتاص تده لمموطدي لا لاك مدده صدي امدد آخدر. اا 

                                      
(. ا اظر: ادا ة المجتهد ااهل ة الم تلد: لمحمد ادا لحمدد ادا رشدد، تح  دت: ه دج  هدبلا، مؤنندة 5/5:9(  اظر: حلش ة الدناضي، )1)

(. ا اظددر: ص دده 7:/7. ا اظددر: المغاددي: الاددا ضدامددة، )935 (، ص: 4228ه/3649لااددلا، الطاوددة األالددم، )-الموددلرف، ا ددرات
 (.  5/458 (، )99;3ه/9;35لاالا، الطاوة الجللجة، )-الناة: لن د نلات، دار الكتلب الوراي، ا رات

 .;52(  اظر: المللرف اإلنبلم ة: لمه تي، ص:2)
. ا اظددر: الموددلمبلت الملل ددة الموللددرة: لمزح مددي، ص: :49 ر، ص:(  اظددر: الموددلمبلت الملل ددة الموللددرة صددي الف دده اإلنددبلمي: لشددا3)

 .;52. االمللرف اإلنبلم ة: لمه تي، ص:684-685
 .533(  اظر: المللرف اإلنبلم ة: لمه تي، ص:4)
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ذا كدددلا ال دددلئماا اتاف دددذ الحدددااالت  وممددداا لومدددا  الادددلس صدددِاه   ام لادددا صهدددي اكللدددة ادددأجر، اا 
 .(1(()ّلمااا لمماللج؛ جر ل عمم تّم ا األج ر المشترض

مدددا لعمدددلا الاكللدددة ا جددداز ِذا صومم دددة التحا دددا ِذا كلادددت مدددا افدددس الوممدددة صِاهدددل توتادددر 
 لمملرف لا  ت لّم ما المتولما ض مة المللر ف الفوم ة.

ذا كددلا المطمدداب صددي الحاالددة دصوهددل اوممددة مغددل رة لمماددللج الم دمددة مددا طللاهددل، صددِا الومم ددة ِ)) .2
اتجر  عمم ة اللدرف ضادا التحا دا، اذلدض اتندم   الوم دا المامدج ...تتكاا ما لرف احاالة

لااض له صي دصدلتر  اودد االتفدلت عمدم ندور اللدرف المجادت صدي المندتاد المندم  لمااض، ات   د ا
 .(2)((الحاالة الموم ا، ج  تجر 

ل ماافس الفئة صِاهل تكاا مشتممة عمم مولممت ا لحده تلمل ِذا كلات عمم ة التحا ا ل ن
عمم ة لرف ا د اا د، االجلا ة عمم ة اكللدة، ا دت  ت لّدم لجدر عمدم عمم دة الاكللدة لمدل اللدرف 

مددا خددبلا ا ، ِذا تدداصرت شددراطه الشددرع ة جددلئز شددرعل  اهددا ع ددد  ،ا ددد اا ددد لخددراصهددا ا دد  اشددراي 
لا الملدددرف   دددا   تّدددح  (3)الاظدددر ااالطدددبلع عمدددم امددداذج طمدددب التحا دددا الخدددلرجي الملدددرصي

ا الا دداد مددا حنددلب المح ددا ِلددم حنددلب المحددلا ِل دده، األمددر الددذ   ؤكددد لاهددل ل نددت اوم مددة تحا دد
ذمة المحلا عم ه كمل كلات الحاالة ضد مل ، ِّلصة ِلدم لخدذ  معم مة ا ا الد ا ما ذمة المح ا ِل

الملددرف رنددا  اعمدداالت، اارتالطهددل امامددج المددلا المحدداا، كمددل لادده ضددد  جتمدد  مدد  ع ددد التحا ددا 
 ة المراد تحا مهل ِلم الخلرج.مومعمم ة لرف لم

 الرأي الرابع: ذهبوا إلى تكييفها بحسب نوعها كاآلتي:

 :حوالة من حساب العميل لمستفيد دائن 

طمب الوم ا نداد مامج الحاالة ما حنلاه صي ذمة الملرف ِلم شخص جللث دائا له، صهذ  ِذا 
 حاالة م  دة اللموام الف هي.

                                      
الحماا  ، اواااا: تجلرة الذهب،1/88مجمة مجم  الف ه اإلنبلمي لماظمة المؤتمر اإلنبلمي اجدة، الودد التلن ، رض  ال رار  (1)

 .(9/255الشرع ة الجتملع اللرف االحاالة )
، اواددااا: تجدددلرة الددذهب، الحمددداا ::/3مجمددة مجمدد  الف ددده اإلنددبلمي لماظمدددة المددؤتمر اإلندددبلمي اجدددة، الودددد التلنددد ، رضدد  ال دددرار ( 2)

 (.477/;الشرع ة الجتملع اللرف االحاالة )
   .3ممحت رض :( 3)
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م دده، اهددا الملددرف ا ّددلي د ددا الحاالددة مددا مددلا المح ددا، اهددا اهددي التددي    ددد ص هددل المحددلا ع
الوم ا، اهذا  تطمب اجداد د اد ا: لحددهمل )لممحدلا لده( اها)المندتف د(عمم)المح ا(اها كمدل ضمادل 

 الوم ا اآلمر اللحاالة، ااآلخر لممح ا عمم المحلا عم ه.

 :الحوالة من مبمغ حاضر يدفعه العميل 

امدددل  ددددص  مدددا المدددلا ِلدددم الملدددرف ل حالددده صدددي هدددذ  الحللدددة ال  كددداا الوم ددد ا دائادددل لمملدددرف، اا 
الملددرف ِلددم منددتف د دائددا، صهددذ  حاالددة مطم ددة اددللموام الف هددي، اهاددلض مددا الف هددلي مددا  نددم هل 

 نفتجة.

 هذا ِذا كلات اداا عاض، لمل ِذا كلات اواض صهي اكللة اأجر.

 :حوالة المستفيد غير دائن 

ص هل عبلضة مد اا ة اد ا المندتف د اعم دا الملدرف اآلمدر )ل  ا دا  دهذ  الحللة التي ال تاج اصي
امدل  الملا ل   كا لغرض الاصلي اللد ا( صدِا الحاالدة الملدرص ة ال تكداا حاالدة ادللموام الف هدي، اا 

 .(1)هي اكللة اللدص  عاد جمهار الف هلي

 :حوالة بعممة مغايرة 

لا ر ِلدددم الملدددرف لددددص  م لامددده لممندددتف د وم دددا اآلمدددر اللتحا دددا مامغدددل  مدددا الددددااهدددي لا  ددددص  ال
 اللداالر عمم نا ا المجلا.

اهددذ  تتكدداا مددا ع ددد  لددرف، احاالددة، ص ددت  صددي الو ددد األاا ا دد  عمالددة اددأخر، جدد   ددت  اماجددب 
 الو د الجلاي ا ا المامج اللوممة األجاا ة ِلم المنتف د.

 دددد اللدددرف اح دددث  و دددد االحدددرا اللدددذكر لاددده  جدددب الفلدددا اددد ا الو دددد ا، الا تراعدددم شدددراط ع
الملرف مد  عمم ده اآلمدر اللتحا دا ع دد لدرف الومدبلت لاال : ادأا  ندتم  الملدرف مدا الوم دا 
مامددج الوممددة المحم ددة ضاّددل  حندد ل ، لا حكم ددل  اللخلدد  مددا حنددلاه، ا نددم  المامددج الم لاددا اللوممددة 

                                      
المتومد: المجمس الول  لماااط االمؤننلت الملل ة اإلندبلم ة المركدز الددالي لمتددر ب المدللي اإلندبلمي، (  اظر: الملرصي اإلنبلمي 1) 

امددل اودددهل. ا اظددر: الت ددلاض صددي الف دده اإلنددبلمي الجددر  صددي الا دداع  113: الااددض الؤلراددا : لملدددر: ص: اظددر. ا 179-178ص:
امدل اوددهل. ا اظدر: الرادل 301 (، ص: 2004األردا، الطاودة األالدم، )-الموللرة: لوبلي الد ا عاد الرزات الجاكدا، دار الافدلئس

االموددلمبلت الملددرص ة صددي اظددر الشددر وة اإلنددبلم ة: لومددر عاددد الوز ددز متددرض، دار الوللددمة، اددداا طاوددة، اددداا تددلر خ طاوددة، 
 امل اودهل.   367ص:
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الملدرف، جد   و دد موده مل  حكم ل ، اذلض اتنجم ه صي حندلاه، لا تندج مه صدي دصدلتر  األجاا ة تنم
 .(1)ع د الحاالة اا ا المامج اود لا للاح ما الوممة األجاا ة ِلم المنتف د

ذهدب  الدذ  الرل  الرااد الرل  الجللث، ا الوا التك  ف الف هي الذ  لم ا ِل ه ااختلر  لهذ  الخدمة، 
تك  فهدل احندب ااعهدل، انداب اخت دلر ذلدض هدا لاده اودد اضداصي عمدم آل دة الومدا  ص ه للحلاه صدي

التطا   ة التي تافذ اهل الخدمة  تطدلات مد  لحكدل  الاكللدة، امدا خدبلا تحم دا الو داد التدي تتركدب 
ماهدددل هدددذ  الخدمدددة ح دددث تحتدددا  عمدددم ع دددد  ف دددد تاك دددا الوم دددا لملدددرصه ل ادددلاب عاددده صدددي ِتمدددل  

حددلا اخددتبلف الوممددة، اع ددد اكللددة  ماحدده ملددرف الوم ددا لمملددرف  الخدمددة، اع ددد لددرف صددي
 الخلرجي النتفلي الحاالة لممنتف د.

 :العموالت في الحواالت المحرفية 

 تحددهل المللرف المركز ة م لاا تاف ذ خدمة التحا ا عا طر ت لحد المللرف التجلر ة.

 تك  ف هذ  الوماالت ص ه ل  حنب لحد اآلراي اآلت ة: ا مكا

 التكمفة الفوم ة لمتحا ا.ا در عمالة التحا بلت الرل  األاا: تحد د 

 جب لا تكداا الومالدة ا ددر التكمفدة الفوم دة لومم دة التحا دا، اال  جداز لخدذ  ااالي عمم هذا الرل 
 ز لدة عمم ذلض.

الددرل  الجددلاي: تحد ددد عمالددة التحددا بلت صددي شددكا لجددر امامددج م طدداع، لا اندداي، ل  از ددلدة عددا 
مفددة الفوم ددة لمتحا ددا، اذلددض ااددلي عمددم لا األجددر الددذ   أخددذ  الملددرف ِامددل هددا لجددر م لاددا التك

 ِ للا المامج ِلم المنتف د.

ااألجرة عمم الوما  جاز لخذهل ا در التكمفة، ا جاز لخدهل زائدة عمم التكمفة، ِذا لد   كدا هادلض 
 محظارا  شرع ل .

 :لجر امامج م طاعتحد د عمالة التحا بلت صي شكا  الرل  الجللث:

لكبل  لمملا الالطا صي لخذ عمالة مرتفوة عمم   ا نتهدف هذ  االتجل  الف هي الح مالة داا مل  را 
اللانداة تحا ا الماللج الّخمة م لاا عمالة ماخفّدة عدا تحا دا مادللج مرتفودة، مد  لا التكمفدة 

                                      
الملل ة اإلنبلم ة المركز الدالي لمتدر ب المللي اإلنبلمي،  اظر: الملرصي اإلنبلمي المتومد: المجمس الول  لماااط االمؤننلت  (1)

امل اودهل. ا اظر: الت لاض صي الف ه اإلنبلمي الجر  صي الا اع  113 اظر: الااض الؤلراا : لملدر: ص:. ا 180-179ص:
ا اظر: الرال  مل اودهل.ا 301 (، ص: 2004األردا، الطاوة األالم، )-الموللرة: لوبلي الد ا عاد الرزات الجاكا، دار الافلئس

االمولمبلت الملرص ة صي اظر الشر وة اإلنبلم ة: لومر عاد الوز ز مترض، دار الوللمة، اداا طاوة، اداا تلر خ طاوة، 
 . لامل اوده 367ص:
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الدرل  لجدلز لا لمملرف ااحدة، اعم ه صِاه  جب لتا تكداا الومالدة امامدج م طداع، عمدم لا هدذا 
تّددد  الملدددلرف شدددرائح اللمادددللج المحالدددة، اتخلدددص لكدددا شدددر حة حددددا  لعمدددم، احددددا  لدادددم مدددا 

  .(1)الوماالت

 ثانيًا: االعتمادات المستندية)الوكالة المحرفية(
 روعيتها، وأركانها:مفهوم الوكالة الشرعية، ومش .1

 مفهوم الوكالة الشرعية: -أ 

 دته ِل ده ااكتف دت اده  ،(2)الاكللة لغة:   لا:َ اَكْمُت األمر ِل ه َاْكدبل  مدا ادلب اعدد ا ُاُكداال  صّا
 .(3)ااالن  )الاكللة(افتح الااا اكنرهل، االتاك ا: ِظهلر الوجز ااالعتملد عمم الغ ر

 ام االعتملد االتفا ض.الاكللة كمل  تّح ممل نات تكاا امو ِذا  
  :الاكللة صي االلطبلح 

  عددرف الف هددلي الاكللددة اتور فددلت عدددة، ااختمفددت صددي ماالهددل ِاّل لاهددل مت لراددة صددي موالهددل، لددذلض
عاددلرة عدا ِضلمددة لحدد غ ددر  م دل  افندده صدي تلددرف شددرعي  ندأكتفي اددذكر هدذا التور ددف اهدي:

 .(4)موما 
 مشروعية الوكالة: -ب 

 اللكتلب، االناة، ااإلجملع.جاتت مشراع ة الاكللة 
  :لمددل مددا الكتددلب ضالدده توددللم ِ ددِذ  َلْزَكدديَٰ  َل ُّهَددل َصْمَ اظُددْر  ْلَمِد َاددةِ ۬  ِِلَددي اَ  ۦصَددلْاَوُجاْا َلَحددَدُك  اِددَاِرِضُكْ  هََٰ

ْاهُ  ِاِرْزت َصْمَ ْأِتُك  َطَولمل  .(5)۬  َلَحدا   ِاُك ْ  ُ ْشِوَراَّ  َااَل  َاْلَ َتَمطَّفْ  مِّ
  :اضاله توللم اْ َصلْاَوُجاْا َحَكمل اْ َاَحَكمل  ۦلَْهِمهِ  مِّ لَْهِمَهل مِّ

(6). 

 اجه الداللة:

                                      
المللي اإلنبلمي،  اظر: الملرصي اإلنبلمي المتومد: المجمس الول  لماااط االمؤننلت الملل ة اإلنبلم ة المركز الدالي لمتدر ب ( 1)

 .181-180ص:
 .567( الملالح الما ر: لمف امي، ملدة)اكا(، ص:2)
 (.3/566( مختلر اللحلح: لمراز ، ملدة)اكا(، )3)
ا درات، الطاودة األالدم، -( كشلف الطبلحلت الفااا االوما : لمحمد اا عمدي التهدلاا ، تح  دت: عمدي دحدراج، مكتادة لاادلا الشدراا4)

-(. ا اظددر: الكم ددلت: أل دداب مانددم الكفددا ، تح  دددت: عدددالا درا ددش، امحمددد الملددر ، مؤننددة الرندددللة4/3:27 (، )8;;3)
 .  69;ا رات، اداا طاوة، اداا تلر خ طاوة، ص:

  .;3( نارة: الكهف، اآل ة:5)
  .57( نارة: الانلي، اآل ة:6)
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، اصددي الجلا ددة الاوددث اددللحكم ا (1)مددا لجددا شددراي الطوددل اددللارت  اآل ددة األالددم الاوجددة يفددص
 .(2)ما لجا اإللبلح ا ا الزاج ا كلا اماجب الاكللة اهذ دل ا عمم لحتهل

 عا لاي هر رة دجااز الاكللة ماهل مل ار  دّلْت عمملد ث التي لمل ما الناة صكج رة هي األح-
-:لاَ ))ضلا َّ  .(3(()...َاكََّمِاي َرُناُا اَّللَِّ َلمَّم هللُا َعَمْ ِه َاَنمََّ  ِاِحْفِظ َزَكلِة َرَم

 ا عا عمي--:الُاْدِا الَِّتي (4)ِاِجبَلاِ َلَمَرِاي َرُناُا اَّللَِّ َلمَّم هللُا َعَمْ ِه َاَنمََّ  َلْا َلَتَلدََّت  ))ضلا
 .(5(()الَِّتي َاَحْرُت َاِاُجُماِدَهل

 وجه الداللة:
احراندددة لمدددااا  كَّمددده المدددر  احفدددظص ددده تلدددر ح اللاكللدددة صفدددي الحدددد ث األاا: ل  ا   صدددأمر 
 .(7)، ا صي الجلاي: لمراي: ل  اكمال اللتلدت(6)الفطر الضاات َزكلة

 (8)لمل اإلجملع صِاه ماو د عمم جاازهل. 

 الوكالة: أركان -ج 

 لماكللة عاد الجمهار لراوة لركلا اهي كلآلتي: 
 اها الذ   نتو ا اغ ر ، ل  ا  ااوض التلرصلت ا لاة عاه. :الماكِّا 

  :اها الذ    ا  اللتلّرف ا لاة عا غ ر ، اِذا ماه اتاك ا الاك ا. 

 :اها التلرف الذ    ا  اه الاك ا ا لاة عا الماكِّا. الماكا ص ه 

 :(9)اإل جلب اال ااا اهي الل غة . 

                                      
 (32/598)(  اظر: الجلم  لؤلحكل  ال رآا: لم رطاي، 1)
 (.:7/39، )الجلم  لؤلحكل  ال رآا: لم رطاي  (2)
، َصتَدَرَض الَاِك دُا َشدْ ئ ل صَ 3) دُا َصهُدَا َجدلِئَز...(، رضد  الحدد ث، ( لخرجه الاخلر  صدي لدح حه، كتدلب: الاكللدة، ادلب )َِِذا َاكَّدَا َرُجدبل  َأَجدلَزُ  الُمَاكِّ

 .624(، ص:4533)
. صتح الالر  اشرح لدح ح الاخدلر : ألحمدد ادا حجدر الوند بلاي، تح  دت: ادرار  ( الجبلا: مل  طرح عمم ظهر الاو ر ما كنلي ااحا 4)

 (.7/4:2 (، )8;;3ه/3638ال لهرة، الطاوة األالم، )-ارار لاي ح لا دار لاي ح لا
ِر َض ِصي الِ ْنَمِة َاَغْ ِرَهل(، رض  الحد ث، )5) ِر ِض الشَّ  .622(، ص:;;44( لخرجه الاخلر  صي لح حه، كتلب: الاكللة، الب )َاَكلَلِة الشَّ

 .622ص:
 (8;5-6;8/5 اظر: صتح الالر  اشرح لح ح الاخلر : الاا حجر، ) (6)
 (.772-;6/76، )صتح الالر  اشرح لح ح الاخلر : الاا حجر (7)
 (.7/85(  اظر: المغاي: الاا ضدامة، )8)
(، 4;;3ه/3634(  اظددر: مااهددب الجم ددا صددي شددرح مختلددر خم ددا: لشددمس الددد ا المغراددي الحطددلب، دار الفكددر، الطاوددة الجللجددة، )9)

(. ا اظددر: حلشدد ة الددراض :9/38(. ا اظددر: الف دده الماهجددي عمددم مددذهب اإلمددل  الشددلصوي: لملددطفم الِخددْا، اآخددراا، )2;7/3)
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 . (1)لمل عاد األحالف لهل ركا ااحد: اها الل غة
لركلادل  صدي الو دد ألاهدل ل ندت  لمل ملعدا ذلض عاد األحالف ما الولضدد ا، االمحدا صدبل تودد

امدل هدي مدا لاازمده، ص مدز  مدا اجداد اإل جدلب اجداد ماجدب اهدا الولضدد ا مدز   ما مله ة الو د، اا 
 حا  ظهر ص ه االرتالط اها الما  .ما اجاد ال ااا اجاد م

 اما الل ج المنتجدة لماكللة الشرع ة االعتملدات المنتاد ة:
 مفهوم االعتمادات المستندية، ونشأتها: .1

 مفهوم االعتماد المستندي: . أ

ضادددا الخددداض صدددي الحكددد  الف هدددي لبلعتمدددلدات المندددتاد ة، ام للدددد ة الشدددر وة مدددا هدددذ  
مفهامهدل لاال  ح دث هدا ملدطمح مركدب مدا كممتد ا الكممدة الخدمة  ندتاجب األمدر الاضداف عمدم 

 اها كلآلتي:االعتملد، االجلا ة المنتاد ،  ماألال
اهددا مددأخاذ مددا اعتمددد الشدديي امواددم اتكددأ،   جمدد  عمددم اعتمددلدات،االعتمددلد صددي المغددة: 

 .  (2)ا  لا: اعتمد الرئ س األمر ااصت عم ه المر اِافلذ 
 . (3)ص  لا: ناد ِل ه ناادا  ركا ِل ه ااعتمد عم ه ااتكأاالمنتاد مأخاذة ما الناد، 

 مفهوم االعتماد المستندي في االحطالح: . ب

هددا توهددد مكتدداب لددلدر عددا الملددرف  نمم)الملِدر( نددم  لمالئ )المنددتف د(االي عمددم 
، لا  لدددر  الملددرف الأللددللة عددا افندده،  هدددف هطمددب المشددتر )م د  الطمددب( مطلا ددل  لتوم ملتدد

لم ال  ل  اللاصلي ا دد  لا عدا طر دت ضاداا كما للدة لا خلدمهل صدي حدداد مامدج محددد ما خبلله ِ
 .(4)خبلا صترة مو اة شر طة تنم   منتادات الاّلعة مطلا ة لمتوم ملت

 اشأة االعتملدات المنتاد ة: .2

                                                                                                          
(. ا اظددددر: ماندددداعة الف دددده 7/425 (، )9;35رادددد  شددددرح زاد المنددددتا  ، لواددددد الددددرحما اددددا محمددددد الاجدددددا، الطاوددددة األالددددم، )الم

 (.5/743اإلنبلمي: لمتا جر ، )
 (.8/42(  اظر: ادائ  اللالئ  صي ترت ب الشرائ : لمكلنلاي، )1)
. ا اظددددر: لنددددلا الوددددرب: الاددددا ماظددددار، ملدة)عمددددد(، 869( الموجدددد  الاندددد ط: لمجمدددد  المغددددة الورا ددددة الل ددددلهرة، اددددلب )الودددد ا(، ص:2)

(32/497.)   
 (.5/327. ا اظر: م ل  س المغة: ألاي صلرس، الب)ناد(، )694( الموج  الان ط: لمجم  المغة الورا ة، الب)الن ا(، ص:3)
جمدلا، دار الشدرات، امؤننددة  ا اظدر: الملددلرف ااألعمدلا الملدرص ة صددي الشدر وة اال دلااا: لغر ددب. 7;5ص:، المودل  ر الشدرع ة (4)

  .323ا طاوة، اداا تلر خ طاوة، ص: لاالا، ادا -الرنللة، ا رات
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 ، ح ت للاحت هدي 1921ِا لاا ظهار لبلعتملدات المنتاد ة كلا صي ار طلا ل ناة 
تما ددا التجدددلر  ادد ا الددداا، اضدددد ُاّدد  صدددي هددذ  الندداة اللددد ج اال ااعددد الماحددددة الاح دددة لم ةاألدا 

 ، شدكمت لجادة لدراندة هدذ  ال ااعدد الم دررة، اكدلا مدا اتدلج هدذ  1926لبلعتملدات، جد  صدي نداة 
وت مشراعل  لال ل  ات  االعتراف ااألخذ اه صي ناة   ، تحدت مندمم الاظدل  1929المجاة لاهل ّا

لمااض  المود ش، جد  صدي نداة  غ رات االتطارات التي تطرل تلاول  لمنتاد  ات جة التالماحد لبلعتملد ا
اللدددداحت االعتمددددلدات ضلعدددددة ضلااا ددددة اعرصددددل  دال ددددل  خللددددل   ، ، تدددد  توددددد ا اوددددض اللدددد ج1933

 ،ح دددث  تددد  ِّدددلصة 1951تالعددده ااألخدددذ اددده ِلدددم نددداة االلتجدددلرة الدال دددة، ااندددتمرت الدددداا عمدددم 
 ل   ، للدرت األم  المتحدة ضلاااد1978الم ررة صي النلات، اصي ناة  الالل  لخرا عمم الل ج

ِذا  الملدلرفعمم ملمحة فلظ عدة ما لهمهل الحلدال ة ح ث حاا هذا ال لااا شراطل  لمتجلرة ا
تو دد لد غة املذجهدل الملدلرف اشأ ازاع ا ا الملدر االمنتارد، اما هذا الماطمت ادلت موظد  

 .   (1)الدال ة لغرصة التجلرةامل  تااصت م  األعراف 

 ثانيًا: أطراف االعتمادات المستندية، وأنواعها:
 لطراف االعتملدات المنتاد ة: .1

 عدة اه : ل  لطراص   حا  تّح ما خبلا الورض النلات لمفها  االعتملد المنتاد  لاه 
 صدتح االعتمدلد اص دل  لشدراطلملدرف اطللب صتح االعتملد: اها المنتارد الذ   طمب ما  . ل

 محددة.

الملرف صلتح االعتملد: اها الملرف الذ    ا  افتح االعتملد االي عمم طمدب الوم دا  . ب
 للللح الملّدر ا توهد ادص  ض مة المنتادات المطلا ة لشراط االعتملد.

المنددتف د: اهددا الملدددر لا الادددلئ  الددذ   ددت  صددتح االعتمدددلد للددللحه، االددذ   نددتف د مدددا  . ت
 ت د مه المنتادات التي اتفت عم هل م  المنتارد.ال  مة الا د ة صي حللة 

 الملرف المامج لبلعتملد: اها الملرف الذ   تالم تام ج االعتملد ِلم المنتف د. . ث

 .(2)الملرف الداص : اها الملرف الذ  ن تالم الدص  . ج

                                      
لااددلا، اددداا طاوددة، -(  اظددر: االعتمددلدات المنددتاد ة االتشددر ولت الماظمددة لهددل: لكلمددا الددااد ، اتحددلد الملددلرف اإلنددبلم ة، ا ددرات1)

 املاودهل.:3 (، ص: 8;;3)
امل اودهل. ا اظر: الا اد االملدلرف اعمم دلت التحا دا الخدلرجي:  45، ص:ااد لماالعتملدات المنتاد ة االتشر ولت الماظمة لهل:  (2)

. ا اظدددر: لنلنددد لت الومدددا الملدددرصي: للدددااا، 533 (، ص:4229لحدددلصظ شدددو مي، ماشدددارات جلمودددة طدددراامس، ادددداا طاودددة، )
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 هي عمم ة رالع ة األطراف: المنتارد، االملدر، االملرص ا.  ِذا  
 أنواع االعتماد المستندي: .2

 المنتاد ة لهمهمل: تهالض لاااع عدة لبلعتملدا
اعتملد التلد ر: ها الذ   فتحه المشترا األجاادي صدي الخدلرج للدللح الملددر اللدداخا  -ل 

 لشراي مل  ا وه هذا الملدر ما اّلئ  محم ة.

اعتمددددلد االنددددت راد: هددددا الددددذ   فتحدددده المنددددتارد للددددللح الملدددددر اللخددددلرج لشددددراي نددددموة  -ب 
 . (1)لجاا ة

الدددداار: ل  لاددده صدددي كدددا شدددحاة اّدددلعة اددد ا الملددددر االمندددتارد  كددداا ضلادددا  االعتمدددلد -ج 
 لمتكرار.

االعتملد ال لاا لمتجزئة: ل  لاه  ت  شحا الاّلعة عمم لجدزاي، االلتدللي  دت  الددص  عمدم  -د 
 حنب كا جزي الملدر.

 االعتملد ال لاا لمتحا ا: ل  لاه ضلاا لتحا ا االعتملد ِلم شخص آخر. -ه 

اهدا االعتمددلد المكفداا مدا ملددرف جللدث، ا كداا ذلددض صدي حللدة عددد   االعتمدلد المودزز: -ا 
 اجات الملرف المرانا اللملرف صلتح االعتملد.

االعتمددلد ال لاددا لئللغددلي: اهددا االعتمددلد الددذ   مغددم مددا ل  طددرف مددا لطددراف االعتمددلد  -ز 
 اص ل لمشراط االمدة الزما ة المحددة.

 .(2)لذ  ال  مغم اهلئ ل   لاا لئللغلي: اها االعتملد االاالعتملد غ ر  -ح 

 الفرق بين االعتماد المستندي وخطاب االعتماد:
مدا الملدرف ِلدم مندتف د مود ا، ا كداا لده  لِا خطلب االعتملد المنتاد   كداا ماجهد

اماجدب هدذا الخطدلب حددت صدي ضداض مامدج محدددد مدا المدلا ِذا ضدد  منددتادات مو ادة، لمدل خطددلب 

                                                                                                          
. ا اظددر: 8;4. ا اظددر: الاادداض اإلنددبلم ة: لوجمددااي، ص: 554لمندد د، ص:. ا اظددر: ماندداعة الملددلرف اإلنددبلم ة: 5;3ص:

 . 499الماهج ة التجد د ة لو اد التما ا االخدملت صي المللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص: 
ا اظددر: . 354ص:  ددت، ادداا طاوددة، اددداا تددلر خ طاوددة،الكا -الاادض البلراددا  صددي اإلنددبل : لمحمددد ادلضر اللدددر، المكتاددة الولددر ة (1)

  .323المللرف اإلنبلم ة ااألعملا الملرص ة صي الشر وة اال لااا: لجملا، ص:
 .:;4-9;4 اظر: الاااض اإلنبلم ة: لوجمااي، ص:( 2)
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ف مو ا لا عدة ملدلرف ااماجاده  خداا حلممده االعتملد ها خطلب  اجهه الملرف ِلم ملر 
 .(1)ضلمته صي امد الملرف الماجه ِل ه عمم لاّل  تجلاز المدة الما اة صي الخطلبِالدص  له لجالي 

 

 ثالثًا: التكييف الفقهي لالعتمادات المستندية:
ِا المللرف اإلنبلم ة ل  تهما له  ل ج التالدا التجلر  الخلرجي ا ا الداا لال اهدي 
االعتمددلدات المنددتاد ة، اصددي ح   ددة األمددر ال تختمددف آل ددة تاف ددذهل صددي الملددرف اإلنددبلمي عددا 

تلددرهل الملدلرف الت م د دة  مخللفدة شدرع ةالملرف الت م د  ِاّل صي حللة ااطاا االعتملد عمم 
صي ِطلر ع د ال رض افلئدة اهذا األمر رال لر ح، اهذا مل  رصض الملرف اإلنبلمي مملرندته 

المللرف اإلنبلم ة لتا  ة هذ  الخدمة اتجرد هل ما اإلشدكلا الدذ  تودلاي ماده صدي الا ئدة  صمجأت
الت م د ددة، ضادددا ِل دددلي الّددداي عمددم اآلل دددة التدددي تملرندددهل  الملددلرف اإلندددبلم ة عادددد ت دددد مهل هدددذ  

ما الالحج ا ت دماا لدرانة التك  ف الف هدي لبلعتمدلدات  ا  الخدمة لومبلئهل صِاال اجد لا جمول  غف ر 
االّددددملا،  ،الاكللددددة :اهدددديا لاهددددل توكددددس جددددبلث لددددار ِنددددبلم ة لمموددددلمبلت، لاردا ا  ،المنددددتاد ة
صددي هددذا األمددر هددا لا مملرنددة االعتمددلدات  لنددهااا صددي تفلدد ا ذلددض ِاّل لادده مددل  هماددلا  االحاالددة،

صددِا  مخللفددة شددرع ة ِذا اجدددت، لمددل مخللفددلت شددرع ة خدمددة جددلئزة شددرعل  عاددد عددد  احتاائهددل عمددم
الملرف اإلنبلمي ذهب ِلم ن لنة ِ جدلد اللد غة المالنداة  صأاجدد اددائا ِندبلم ة لتما دا هدذ  

 .(2)كللةالا ، ا ، االمشلركةاالنت راد ةل غة المّلراة، االمرااحة  ي:الخدمة اه
 اهمل كلآلتي: صي لارت ا، االعتملدات المنتاد ة صي المللرف اإلنبلم ةاتتمجا 

 : ىالحورة األول

                                      
ال دددددددلهرة، الطاودددددددة األالدددددددم، -(  اظددددددر: االعتمدددددددلدات المندددددددتاد ة: لمح دددددددي الدددددددد ا عمددددددد  الدددددددد ا، الموهددددددد الودددددددللمي لمفكدددددددر اإلندددددددبلمي1)

 .74 (، ص:8;;3ه/3639)
. ا اظددددر: الملددددلرف اإلنددددبلم ة االملددددلرف الت م د ددددة: لمهلشددددمي، 798(  اظددددر: االحتددددراف صددددي الموددددلمبلت الملل ددددة: لمامشددددي، ص:2)

. ا اظددر: تطددا ر األعمددلا الملددرص ة اإلنددبلم ة امددل  تفددت مدد  ::3. ا اظددر: للدداا الملددرص ة اإلنددبلم ة: لغر ددب، ص:435ص:
. ا اظددر: 639-637الملددلرف اإلنددبلم ة ادد ا الاظر ددة االتطا ددت: لمه تددي، ص:. ا اظددر: 527الشددر وة اإلنددبلم ة: لحمدداد، ص:

. ا اظدددر: مانددداعة االضتلدددلد 4:2-:49الماهج دددة التجد د دددة لو ددداد التما دددا االخددددملت صدددي الملدددلرف اإلندددبلم ة: لادددرا ا، ص:
ي، امحمد، )  امل اودهل(.4/72اإلنبلمي: لموّا
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تمدددا بل  ذات دددل  مدددا ضادددا الوم دددا طللدددب صدددتح  ِذا كدددلا االعتمدددلد المندددتاد  مغطدددم لا ممددداال  
لجددلز مددؤتمر ))، ح ددث (1)االعتمددلد صهددذا  ددت  تك  فدده عمددم لنددلس الاكللددة اددأجر اهددي جددلئزة شددرعل  

عتملد عمم نا ا الاكللة اشرط   لخذ الملرف لجرة عمم صتح اال1979الملرف اإلنبلمي اداي
كمدل لا الملدرف اإلندبلمي  وتادر مدل ضدمده لموم دا (2(()كاا األجدرة شد ئل  خف فدل  مد  مراعدلة الودرف

صي حللة تأخر  عا تند د ض مة النادات ما ضا ا ال رض الحنا، اال  أخدذ عم ده صاائدد راا دة كمدل 
 .(3)ها الحلا صي المللرف الت م د ة

 الحورة الثانية:
تما بل  كم ل  لا جز ئل  ما ضاا الملرف، صدِا  ِذا كلا االعتملد المنتاد  مغطم لا مماال  

 هذ  اللارة تحتلج ِلم تفل ا:
ِذا كدلا االعتمددلد المندتاد  مغطددم اللكلمددا صدبل ِشددكلا ص ده، ا مكددا تك  فدده عمدم لنددلس ع ددد  . ل

اا مشلعل  عمم المّلراة ح ث  شكا الملرف رب الملا، االوم ا ها المّلرب، االراح  ك
مدددل اتف دددل عم ددده، لمدددل صدددي حللدددة الخندددلرة صللملدددرف هدددا المتحمدددا لهدددل احدددد  العتادددلر  هدددا رب 

 . (4)الملا

ِذا كلا االعتملد مغطم جزئ ل  ما ضاا صلتح االعتملد، االالضي   ا  الملرف اتغط ته صد مكا  . ب
ضددددة ادددد ا انددددتخدا  لدددد غة المشددددلركة اح ائددددذ  كدددداا اعتمددددلد منددددتاد  اللمشددددلركة اتكدددداا الوبل

صددي رلس المددلا، ا ددت  ت لندد   ا  الملددرف االوم ددا عمددم لنددلس المشددلركة؛ ألا لكددا ماهمددل جددزي
 .(5)الراح االخنلرة عمم لنلس رلس ملا كا ماهمل

ث   دا  الملدرف اح د االندت راد ةا جاز صدي هدذ  الحللدة ل ّدل اندتخدا  لد غة المرااحدة 
للة اأجر صي الجدزي المغطدم مدا الزاداا ، افتح اعتملد ا مافلم ا، لحدهمل   ا  عمم لنلس الاك

اشدددراي الاّدددلعة محدددا غ دددر المغطدددم، ص  دددا  الملدددرف ااآلخددر عمدددم لندددلس المرااحدددة صدددي الجدددزي 
االعتمدددلد عمدددم حندددلاه امندددؤال ته اادددلي عمدددم رغادددة اآلمدددر اللشدددراي)الوم ا( مددد  اعدددد ماددده اشدددراي 

                                      
. ا اظددر: الشددلما صددي موددلمبلت ;49االخدددملت صددي الملددلرف اإلنددبلم ة: لاددرا ا، ص: (  اظددر: الماهج ددة التجد د ددة لو دداد التما ددا1)

 .  394اعمم لت المللرف اإلنبلم ة: إلرش د، ص:
 .689 (، ص:4224نار ة، الطاوة األالم، )-( المولمبلت الملل ة الموللرة: لاهاة الزح مي، دار الفكر، دمشت2)
. ا اظددر: الماهج ددة التجد د ددة لو دداد التما ددا االخدددملت صددي 632االتطا ددت، لمه تددي، ص:(  اظددر: الملددلرف اإلنددبلم ة ادد ا الاظر ددة 3)

 .;49المللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص:
. ا اظدددددر: الملدددددلرف اإلندددددبلم ة: لمه تدددددم، 395(  اظدددددر: الشدددددلما صدددددي مودددددلمبلت االومم دددددلت الملدددددلرف اإلندددددبلم ة: إلرشددددد د، ص:4)

ي موددلمبلت الاادداض اإلنددبلم ة )درانددة م للددد ة تطا   ددة(: ألاددي اكددر عاددد هللا . ا اظددر: ّدداااط االجتهددلد الم للددد  صدد633ص:
. ا اظدر: المودلمبلت 337 ، غ در ماشدارة، ص:4242ترك دل، لكتداار -ارا ا، لطراحة دكتارا  جلموة ِنطاااا لالح الد ا زعد  

 .4:7الملل ة الموللرة صي الف ه اإلنبلمي: لشا ر، ص:
 .338صي مولمبلت الاااض اإلنبلم ة: لارا ا، ص: ( ّاااط االجتهلد الم للد 5)
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لعة  تحلا الملرف عمم الاّلعة مرااحة، ااِتمل  عمم ة المرااحة احلاا الوم ا عمم الاّ
لماالدده التددي تدد  انددتخدامهل صددي عمم ددة المرااحددة ِّددلصة ِلددم الددراح الددذ  تدد  االتفددلت عم دده صددي ع ددد 

 . (1)المرااحة

اتأخذ المللرف م لاا صتح االعتملدات عماالت مختمفة، اتك  فهل الشرعي هدا لاهدل ع دد 
حللدة التغط دة الكلممدة مدا  اهدذا صدي اكللة؛ ألا الملرف  اداب عدا الوم دا صدي اودض األعمدلا،

ص لّح ح ائذ  لخذ لجرة عمم الاكللة م لادا الخددملت التدي   ددمهل الملدرف لمومدبلي،  ضاا الوم ا،
اضدد اّلدت  المودل  ر الشدرع ة لممؤنندلت  نااي كلات األجرة امامدج م طداع، لا اانداة مئا دة لخدذا  

االعتمددلدات المنددتادّ ة االددفهل اكللددة، عمددم جددااز لخددذ األجددرة عمددم  )األ اصي(الملل ددة اإلنددبلم ة
اانت فلي التكلل ف الفوم ة ص ط مامغل  م طاعل  صي اوض األحااا، ح ث جلي صدي )المو دلر الشدرعي 

 جاز لممؤننة لا تأخذ ض مة التكلل ف الفوم ة عمم االعتمدلدات )) (:3/3/1( الااد)3/3)(14رض : 
اللخدملت المطمااة نااي لكلات مامغل  م طاعدل  ل   المنتاد ة، ا جاز لهل لا تأخذ لجرة عمم ال  ل 

انددداة مدددا مامدددج االعتمدددلد، ا شدددما ذلدددض االعتمدددلدات المندددتاد ة اللدددلدرة االدددااردة، ا شدددما تودددد ا 
االعتمددلدات مددل عدددا التوددد ا از ددلدة مدددة االعتمددلد، صددبل  جدداز لهددل لا تأخددذ عم دده ِال الملددراصلت 

؛ ألا الملدرف (ّدملاكفللدة ) اع دد، 2((عدل  ال انداة مئا دةالفوم ة ص ط، اتكاا ح ائذ  مامغدل  م طا 
ِاّل لادده  حددر  لمملددرف ت لّددم ل  عمالددة، لا لجددر ، (3) ّددما الوم ددا صددي نددداد الددجما لمملدددر

ألّا الكفللددة االّددملا مددا ع دداد  صددي االعتمددلد غ ددر مغطددم جزئ ددل لا كم ددل ؛ م لاددا ّددملا الوم ددا
هددددل ح ددددث لجمدددد  الف هددددلي عمددددم عددددد  جددددااز لخددددذ م إلرصددددلت، صددددبل  جدددداز لخددددذ األجددددرة عاإلحنددددلا اا

، اهددذا مددل (4)((اُجْوددا  أخددذ  الحم ددا ال  حددّا اال  جدداز -ل  الكفللددة–الجمودداا لا الَحَمللددة ))األجددر
ِا الكفللدة ))ح دث جدلي ص ده:  الماو دد صدي جددة،  (5لّكد  مجمد  الف ده اإلندبلمي الددالي )ضدرار رضد :

ااإلحنلا، اضد ضرر الف هلي عد  جااز لخذ الواض عمم الكفللدة، هي ع د تارع   لد اه اإلرصلت 

                                      
ص:  (، 4235)األردا، الطاودددة الجللجدددة، -عمدددلا-اائدددا ، دارلدددااالمحمددداد حندددا (  اظدددر: لنلنددد لت الومدددا الملدددرصي اإلندددبلمي، 1)

مزح مددي، .ا اظددر: الموددلمبلت الملل ددة الموللددرة: ل436. ا اظددر: الملددلرف اإلنددبلم ة االملددلرف الت م د ددة: لمهلشددمي، ص: 425
امددل اودددهل. ا اظددر: الماهج ددة التجد د ددة 4:7. ا اظددر: الموددلمبلت الملل ددة الموللددرة صددي الف دده اإلنددبلمي: لشددا ر، ص:689ص:

 .;49لو اد التما ا االخدملت صي المللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص:
2
 .411( ص: 

 امل اودهل. ;49لارا ا، ص:( الماهج ة التجد د ة لو اد التما ا االخدملت صي المللرف اإلنبلم ة: 3)
( اإلضالع صي منلئا اإلجملع: لومي اا محمد ال طلا: تح  ت: حنا صاز  اللو د ، الفلرات الحد جة لمطالعة االاشر، الطاوة: 4)

 (.2/173 (، )2004-هد 1424األالم، )
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ألاه صي حللة لداي الكف ا مامج الّملا  شاه ال رض الذ  جر افودل  عمدم الم درض، اذلدض مماداع 
 .(1)((شرعل  

  

                                      
 (.2/1030، اواااا: خطلب الّملا )5ال رار ( مجمة مجم  الف ه اإلنبلمي لماظمة المؤتمر اإلنبلمي اجدة، الودد التلن ، رض  1)
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 الضمان)الكفالة المحرفية( تثالثا: خطابا

 مفهوم الكفالة الشرعية، ومشروعيتها، وأركانها: 

 :لة الشرعيةمفهوم الكفا . أ
، اكفدا (1)الكفللة لغة: الكلف االفلي االبل  للا لح ح  دا عمدم تّدما الشديي لمشديي

 .(3)تكفمت اللملا التزمت اه اللزمته افني، ا (2)الملا اللملا: ّماه
الكفللددة صددي االلددطبلح الف هددي: اختمددف الف هددلي صددي تور فهددل تاوددل  الخددتبلصه  ص مددل  ترتددب 

ملاة، ازعلمة عم هل ما لجر، كمل لا لهل  .(4)عدة لنملي ماهل: حمللة، ّا
 .(5) ّ  ذمة صي التزا  المطللاة اللد ا صللكفللة عاد األحالف:

شدغا ذمدة لخدرا  اهدي: لكفللة، االزعلمة، االّملا، االحمللة اموام ااحد عاد المللك دةاا 
 .(6) اللحت

ملدافلته   هي اموام الّملا كمل اتّح لدي عادد االطدبلع عمدم اودض :الشلصو ةاعاد 
 .(7)التزا  مل صي ذمة الغ ر ما ملا صِاه  ل   جوماا له الال منت بل اللتللي صهي عاده :

 .(8) ّ  ذمة الّلما ِلم ذمة المّماا عاه صي التزا  الحت هي: اكذلض عاد الحالامة
 ال تّح ما خبلا هدذ  التور فدلت الندلا ة لا ماشدأ االخدتبلف اد ا ص هدلي المدذاهب ا طتد

 لخددرا؟لا هددي ا ددا لمددد ا مددا ذمددة ِلددم  ،الكفللددة هددي ّدد  ذمددة ِلددم لخددرا لتكدداااألالددم هددي: 

                                      
 (.7/3:9( م ل  س المغة: الاا صلرس، )الب الكلف(، )1)
 (.4;/35( لنلا الورب: الاا ماظار، ملدة)كفا(، )2)
 498( الملالح الما ر: لمف امي، ملدة)كفا(، ص:3)
لادي لا دس التطداصي، دار الكتدب الومم دة، الطاودة األالدم،  (  اظر: التم  ا صي الف ه المللكي: لوادد الاهدلب ادا عمدي الاغدداد ، تح  دت:4)

(. ا اظر: ِرشلد النللض ِلم لشرف المنللض صي ص ه اإلمل  مللض: لوادد الدرحما ادا محمدد الاغدداد ، 4/396 (، )4226ه/3647)
لجم ددا شددرح مختلددر (. ا اظددر: مدداح ا8;/3ملددر، الطاوددة الجللجددة، اددداا تددلر خ طاوددة، )–مكتاددة ملددطفم الاددلاي الحماددي الاالد 

 (.:;8/3خم ا: لوم ش، )
-ه3642) لااددلا، الطاوددة الجلا ددة،-( طماددة الطللاددة صددي االلددطبلحلت الف ه ددة: لومددر اددا اجدد  الددد ا المنددفي، دار الافددلئس، ا ددرات5)

 .4:9ص:  (،;;;3
 (.4/396( التم  ا صي الف ه المللكي: لماغداد ، )6)
لاادلا، الطاودة األالدم، -ر ب: لمحمد اا ضلن  الغز ، الجفلا االجدلاي ادار اادا حدز ، ا درات( صتح ال ر ب المج ب صي شرح للفلظ الت 7)

. ا اظر: شرح جبلا الد ا المحمم عمم ماهلج الطدللا ا: ألحمدد ندبلمة ال م دااي، الحمدد الارلندي ;39 (، ص: 4227ه/3647)
 (4/625 (، )7;;3ه/3638عم رة، اداا طاوة، )

 (، 5;;3ه/3635ر الخرضدددددي: لشدددددمس الددددد ا محمدددددد الزركشدددددي، دار الوا كددددلا، الطاودددددة األالدددددم، )( شددددرح الزركشدددددي عمدددددم مختلدددد8)
 (.;;6/5(. ا اظر: المغاي: الاا ضدامة، )6/336)
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هي ّ  ذمة ِلم لخرا صي الد ا ل  ّ  ذمة ِلم ل االجلا ة عمم ال اا اأاهل ّ  ذمة ِلم لخرا، 
 .(1)لخرا صي المطللاة اه ص ط ال صي افس الد ا

منتحت)الدائا( ِذا ل   ؤد الذ  عم ه الدد ا الكفللة: هي التزا  الكف ا اتوهد  اللاصلي لم ِذا  
 )المد ا( مل عم ه.

 :مشروعية الكفالة . ب
 .جاتت مشراع ة الكفللة اللكتلب، االناة المطهرة، االإلجملع

َزِع   ۦِاهِ  َاَلَالِحْمُا َاِو ر  ۦَاِلَما َجَلَي ِاهِ م:  اله ناحلاه اتوللص :لمل ما الكتلب
(2). 

ِلَض َزِع  َ َنْمُهْ   توللم:اضاله   .(3)۬  َل ُُّه  ِاذََٰ
 اجه الداللة:

 .(4)الزع   هال الكف الا  مة، ح ث مواالكفلللحة اص صي جااز الهذا ِا 
اْلَوددَاُر ُمددَؤدَّاَة، َااْلِمْاَحددُة َمددْرُداَدَة، )) ضالدده:-ملسو هيلع هللا ىلص-عددا الااددي  ص ددد را  :لمددل مددا الندداة المطهددرة

، َاالزَِّع  ُ َاال يٌّ ِّ  .(5)((َغلِر َ  دَّْ ُا َمْ 
َلَادل َلْالَددم اِدلْلُمْؤِمِا َا ِمدْا َلْاُفِنددِهْ ، َصَمدْا تُددُاصَِّي ِمدَا الُمدْؤِمِا َا َصتَددَرَض َدْ ا دل، َصَومَدديَّ )):-ملسو هيلع هللا ىلص-اضالده

لُؤُ ، َاَمْا َتَرَض َملال  َصِمَاَرجَِتهِ  َّ  .(6)((َض

 وجه الداللة:
الكف ا االزعلمة ها: للزع   ، ص دا داللة ااّحة عمم مشراع ة الكفللةاألاا الحد ث ِا 

 ددا عمدم ، لمدل الحدد ث الجدلاي: ص(7)الكفللة اماه ض ا لرئ س ال ا  الزع   ألاه ها المتكفدا ادأماره 

                                      
 .8;3-7;3، ص:( 4222)، اداا طالعة، -ال لهرة-(  اظر: الّملا صي الف ه اإلنبلمي: لومي الخف ف، دار الفكر الوراي1)
  .94نارة:  انف، اآل ة: (2)
 .62نارة: ال م ، اآل ة: (3)
اددراه   لطفدد ش، دار الكتددب الملددر ة4) ال ددلهرة، -(  اظددر: الجددلم  ألحكددل  ال ددرآا: لمحمددد اددا لحمددد ال رطاددي، تح  ددت: لحمددد الاردااددي، اا 

ال ددلدر (. ا اظددر: لحكدل  ال درآا: لمحمددد ادا عادد هللا اددا الورادي، تح  دت: محمددد عادد 453/; (، )86;3ه/35:6الطاودة الجلا دة، )
 (.5/86 (، ) 4225-هد 3646لاالا الطاوة: الجللجة، ) –عطل، دار الكتب الومم ة، ا رات 

ددم ا الولر َّددة(، رضدد  الحددد ث، )5) ّْ . الخرجدده الترمددذ  صددي ;96(، ص: 5787( لخرجدده لاددا دااد صددي نددااه، كتددلب: الا دداع، اددلب، )صددي ت
. الخرجده لحمدد 5;5(، ص::348لَي ِصدي َلاَّ الَولِرَ دَة ُمدَؤدَّاَة(، رضد  الحدد ث، )، الب، )َمدل َجد--نااه، كتلب: اْلُاُ اِع عا رناا هللا

(. االحدددد ث لدددح ح، ِرااي الغم دددا صدددي تخدددر   لحلد دددث مادددلر :58/84(، )6;444منددداد األالدددلر، رضددد  الحدددد ث، ) صدددي منددداد ،
 (.;7/46 (، )7:;3ه/3627الطاوة: الجلا ة، ) ا رات-النا ا: لمحمد اللر الد ا األلالاي، المكتب اإلنبلمي

 .;;5(، ص::;44( لخرجه الاخلر  صي لح حه، كتلب: الكفللة، الب)الد ا(، رض  الحد ث)6)
 (.5/399 (، )54;3-هد 3573حمب، الطاوة: األالم، )–المطاوة الومم ة حمد اا محمد الخطلاي،ل (  اظر: مولل  الناا:7)
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 تكفدا اده ا  دا  ا ّدلئه مدا  --الاادي ، صِاال درة عمم ضّلئهما ترض د ال  عم ه اال  ممض  هلا
 .(1)م مشراع ة الكفللةاصي هذا داللة ااّحة عمملا اللدضلت اموه  الغلرم ا، 

صدي الجممدة لحلجدة الادلس ِل هدل ادصد   جدااز الكفللدةا عمدم ا اإلجملع: ص د لجم  المنم لمل
 .(2)الّرر عا المد ا

لمدل الحمللدة اللمدلا صجلاتدة اللنداة امجمد  عم هدل مدا اللددر األاا ))رشد ص دلا: ااا احكل 
 .(3)((اص هلي األمللر

 :لركلا الكفللة . ت 
 لركلا اهي كلآلتي: لراوةلمكفللة عاد الجمهار 

 هي اإل جلب اال ااا.الل غة : 

  اِحّلر المكفاا ل ؤد  مل عم ه ا توهد ها الذ   تكفا: الكف ا. 

  ها للحب الد ا: المكفاا له . 

   (4)هها المد ا الذ  ضل  الكف ا اّملا د ا :هعاالمكفاا.  

 .(5)الل غة :لهل ركا ااحد اها األحالفاعاد 
ا مددا لددار الموددلمبلت الملددرص ة الحد جددة التددي ضددد تتّددما مواددم ع ددد الكفللددة الشددرع ة 

 .(6)عم ه هذ  الخدمة اخطلالت الّملا لذا اجب الاظر ص هل، لمورصة مله تهل، امل تشتم
  

                                      
 (.8/599حجر، )(  اظر: صتح الالر  اشرح لح ح الاخلر : الاا 1)
(. ا اظددر: الم دددملت االممهدددات: ألحمددد اددا محمددد اددا رشددد)الجد(، دار الغددرب اإلنددبلمي، 6/622(  اظددر: المغاددي: الاددا ضدامددة، )2) 

 (.8/6364(. ا اظر: الف ه اإلنبلمي الدالته: لمزح مي، )4/598 (، )::;3ه/:362الطاوة األالم، )
 .928ا رشد، ص:( ادا ة المجتهد ااهل ة الم تلد: الا3) 
(، 6;;3ه/3638(  اظددددر: التددددلج ااإلكم ددددا لمختلددددر خم ددددا: لمحمددددد اددددا  انددددف الوادددددر ، دار الكتددددب الومم ددددة، الطاوددددة األالددددم، )4)

(. ا اظدر: الغددرر الاه ددة صددي شدرح الاهجددة الارد ددة: لزكر ددل ادا محمددد النددا كي، المطاوددة الم ما دة، اددداا طاوددة، اددداا تددلر خ 9/52)
ددة الطددللا ا اعمدددة المفتدد ا: لمح ددي الددد ا اددا شددرف الادداا ، تح  ددت: زه ددر الشددلا ش، المكتددب (. ا ا5/372طاوددة، ) ظددر: ارّا

امددل اودددهل(. ا اظددر: مطللددب لالددم الاهددي صددي  6/462 (، )3;;3ه/3634عمددلا، الطاوددة الجللجددة، )-دمشددت-اإلنددبلمي، ا ددرات
(. ا اظددر: 7;5/4 (، )6;;3ه/3637ة الجلا ددة، )شددرح غل ددة الماتهددي: لملددطفم اددا نددود الندد اطي، المكتددب اإلنددبلمي، الطاودد

 (.  5/736ماناعة الف ه: لمتا جر ، )
 (.8/4(  اظر: ادائ  اللالئ  صي ترت ب الشرائ : لمكلنلاي، )5)
 .486(  اظر: الماهج ة التجد د ة لو اد التما ا االخدملت اللمللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص:6)
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 اتك  فهل الف هي  نتدعم درانة اآلتي:خطلالت الّملا  االاضاف عمم ح   ة
 :مفهوم خطابات الضمان وعناحرها . ب

 مفهوم خطابات الضمان: .1

  الخطلب ها الكبل  الماجه. ، ِذا  (1)خطلب الّملا لغة: ها الكبل  ا ا متكم  انلم 

  ،االّملا لغة: ملدر ّما  ّما ّملال ، ا طمت عمم مولا عدة ماهل: االلتزا ، االكفللة
 .(2)االتغر  ، اكمهل ترج  ِلم للا ااحد اها احتااي الشيي

 خطلب الّملا كمركب لغا   واي الكبل  الذ   ف د االلتزا . ِذا  
  :(3)تاج ه الكبل  احا الغ ر لئلصهل الخطلب صي االلطبلح. 
   االّملا صي االلطبلح الف هي:  راد اه موا: 

 األاا: ّ  ذمة الّلما ِلم ذمة المّماا عاه صي التزا  الحت.
 .(4)ار ااحاهلاالجلاي: اإللزا  اللتوا ض عا اإلتبلصلت ااألّر 

 ِذا خطلب الّملا ها توهد  ف د االلتزا  احا منتف د مل.

 صي الورف الملرصي: خطلب الّملا 

صددي ذلددض الخطددلب  ِلددم المنددتف د  ا ادداا دصدد  مامددج لدددا الطمددب  الملددرفهددا توهددد مددا 
 . (5)ا لاة عا طللب الّملا عاد عد  ض ل  الطللب اللتزاملت مو اة ضاا المنتف د

 لضمان: عناحر خطاب ا . ب

 تشتما هذ  المولممة ما خبلا تحم مهل عمم اآلتي: 
 .الملرف)الكف ا(اها الذ   لدر الخطلب ا توهد ص ه اللّملا 

                                      
 .4;(. ا اظر: الملالح الما ر: لمف امي، ملدة )خطب(، ص: :;/7خطب(، )( لنلا الورب: الاا ماظار، ملدة )1)
(. ا اظدر: الملدالح 5/594. ا اظر: م ل  س المغة: الاا صلرس، ادلب )الّدلد(، )3:7( مختلر اللحلح: لمراز  ملدة)ّما(، ص:2) 

مدددد مختدددلر عمدددر اآخدددراا، عدددلل  . ا اظدددر: موجددد  المغدددة الورا دددة الموللدددرة: ألح;:3-::3الما دددر: لمف دددامي، ملدة)ّدددما(، ص:
 (.4/3592 (، ملدة)لما(، ):422ه/;364الكتب، الطاوة األالم، )

 ا رات-( الحداد األا  ة االتور فلت الدض  ة: زكر ل اا محمد النا كي، تح  ت: ملزا المالرض، دار الفكر الموللر3)
 .:8ه(، ص: 3633الطاوة: األالم، )

 .644ا اظر: موج  الملطمحلت الملل ة ااالضتللد ة: لحملد، ص: .4:( لا س الف هلي: لم ااا ، ص: 4)
ددي، ):34( الااددض البلراددا : لملدددر، ص:5) (. ا اظددر: التكمفددة الفوم ددة لمملددلرف 4/73. ا اظددر: ماندداعة االضتلددلد اإلنددبلمي: لموّا

. ا اظدددر: لنلنددد لت 455ص:  (،4233ه/3635األردا، الطاودددة األالدددم، )-اإلنددبلم ة: لمحمدددد ادددا ال دددد الندددا داا، دار الافددلئس
نددددددبلمي: للدددددااا، ص:  . ا اظددددددر: 347. ا اظددددددر: لنلنددددد لت اللدددددالعلت الملددددددرص ة: لشدددددمر ، ص:427الومدددددا الملدددددرصي اإل 

 .327المولمبلت الملل ة الموللرة صي ّاي الف ه االشر وة: ل موه جي، ص:
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 .الوم ا)المكفاا(اها الذ   طمب ما الملرف لا  لدر له خطلب ّملا 

 .المنتف د)المكفاا له(ها الجهة لا الشخص الذ   لدر خطلب الّملا للللحه 

  التي  كناهل الوم ا لدا المنتف د ما ِلدار الخطلبالج ة الّملا اها. 

 :الومالة التي  ت لّلهل الملرف ااعلا 

 عمالة ِلدار خطلب الّملا. . ل

 عمالة تمد د لا تود ا. . ب

 .ض مة الّملا اها المامج الذ  لدر اه الخطلب 

 صدددي خطدددلب  يااصدددلي مدددل جدددل خبللهدددل مددددة الّدددملا هدددي المددددة التدددي  كددداا الملدددرف ممتزمدددل
 الّملا.

 (1)لا د  للا تأم ا ل ،ع ا  ل  الشراط التي  تّماهل خطلب الّملا نااي كلات رها. 

ابلحددددظ ممددددل نددددات لا خطددددلب الّددددملا عمم ددددة جبلج ددددة األطددددراف: الملددددرف، االوم ددددا، 
 االمنتف د.

 الفرق بين خطاب الضمان واالعتماد المستندي:
جداع مالشدرة لمملدرف الاد ما اإلشلرة ِلم لا المنتف د ما خطلب الّدملا ال  مكاده الر 

امل  كاا الرجاع لممتوهد، اصي حللة امتالعه  رج  المنتف د لمملرف ااهذا  (2)العتالر  الّلما اا 
ا االعتمددلد المنددتاد    ددا  ِ تّددح الفددرت ادد ا االعتمددلدات المنددتاد ة، اخطلاددلت الّددملا ح ددث 

لا   ددا  عمددم عمددم عمم ددة دصدد  الملددرف لممامددج المطمدداب لمتددلجر الملدددر، ا امددل خطددلب الّددم
كفللة، صللغرض ما ِلددار هدذ  الخطلادلت هدا ِجادلت جد دة الوم دا صدي ت د مده لموطدليات ااصدلؤ  

 .(3)الاللتزا  الذ  لخذ  عمم افنه عاد التولضد

 الفرق بين خطابات الضمان المحرفية، وعقد الكفالة الشرعية:
  ضددة لخددرا اغدددض عبل ةالملددرف صددي خطددلب الّدددملا منددت بل  اذاتدده صددي التزامدده عدددا ل دد وددد

ة الوم ا، ا امل صي الكفللة  وتار التزا  الكف ا غ ر منت ا.  الاظر عا مولّر

                                      
لنلنددد لت الومدددا الملدددرصي اإلندددبلمي: للدددااا، . ا اظدددر: 457(  اظدددر: التكمفدددة الفوم دددة صدددي الملدددلرف اإلندددبلم ة: لندددا داا، ص:1)

األردا، ادداا طاودة، -نلن لت اللالعلت الملرص ة اإلندبلم ة: للدلدت راشدد الشدمر ، دار ال دلزار ، عمدلال. ا اظر: 427ص:
 .5;4-4;4. ا اظر: المولمبلت الملل ة الموللرة صي الف ه اإلنبلمي: لشا ر، ص:347ص:  (،:422)

 .348اللالعلت الملرص ة اإلنبلم ة: لمشمر ، ص:(  اظر: لنلن لت 2)
 .7;4(  اظر: المولمبلت الملل ة الموللرة: لشا ر، ص:3) 
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  ود التزا  الملرف صي خطلب الّملا التل  ااهلئ دل  صدي مااجهدة المندتف د اال  حدت لمملدرف 
 الرجاع عا هذا االلتزا ، ا امل صي الكفللة  حت لمكف ا الرجاع عا التزامه.

  ف اددِعبلا لا تام ددج عم مدده عمددم عزمدده اللاصددلي ا  مددة خطددلب الّددملا، رامددل ال  مددز  الملددر
 . (1)ا امل صي الكفللة الاد ما تام ج المكفاا اأاه ن دص  ض مة الكفللة

 أنواع خطابات الضمان:

 تتااع خطلالت الّملا ِلم اعتالرات عدة هي كلآلتي:

طالقها:  النوع األول: باعتبار تقيدها وا 
 العتالر الت  د ااإلطبلت ِلم:تتااع خطلالت الّملا 

 خطاب ضمان مشروط: . أ

اهدددا خطدددلب مشدددراط اوجدددز الوم دددا عدددا الددددص  لممندددتف د لا عدددد  الاصدددلي اللتزاملتددده صدددبل 
الوم دا دعاا عجز، لا ت لد ر  نتحت المنتف د دص  ض مة الخطلب ِال اود ت د   منتادات تجات 

 عا الدص .
 خطلب الّملا غ ر مشراط: . ب

هدا خطدلب غ در مشدراط اوجدز الوم دا لا ت لد ر ، ص ندتحت المندتف د دصد  ض متده امجددرد 
 .(2)ملرفِلم الت د مه 

 الغرض منها:  لنظرنوع الثاني: باال
 الّملا ما ح ث الغرض ِلم: تتتااع خطلال

 لار اهي: خطلب ّملا ا لد االشتراض صي المالضللت االمز دات اله جبلث . ل

 :خطلب ّملا ااتدائي 

جددراي الو ددد اعددد  االانددحلب مددا ا  وهددد عمددم جد ددة المت ددد  لموطددلي الالنددتمرار ص دده ا اهددا ت
 الوطلي ا نترد  م دمه ِذا ل   تاضف الوطلي عم ه.

 :خطلب ّملا اهلئي 

                                      
 .6;4، ص:مولمبلت الملل ة الموللرة: لشا رال(  اظر: 1)
. 458ص:. ا اظددر: التكمفددة الفوم ددة صددي الملددلرف اإلنددبلم ة: لنددا داا، 7;4، ص: الموددلمبلت الملل ددة الموللددرة: لشددا ر(  اظددر: 2)

. ا اظدددر: الماهج دددة التجد د دددة لو ددداد التما دددا 398ا اظدددر: الشدددلما صدددي عمم دددلت اعمم دددلت الملدددلرف اإلندددبلم ة: إلرشددد د، ص: 
 .488االخدملت صي المللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص:
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اهدددا توهدددد ُ  دددد  اودددد التولضدددد ماددده ّدددملا ض دددل  الشدددخص اتاف دددذ الومدددا اصدددت الماالدددفلت 
 المالاص عم هل صي الو د.

  الدصولت:خطلب ّملا نداد 

لا المؤنندددة لدددلحاة المشدددراع ت دددد    ،اصدددي هدددذ  اللدددارة  شدددترط الم دددلاا عمدددم الشدددركة
 .(1)خطلب ّملا ادص  الدصوة األالم التي  حلا عم هل عاد ِارا  الو د

 خطاب ضمان بقحد تسهيل محالح األفراد والمؤسسات)خطاب ضمان مالحية(: . ب

  المبلحة، اتتّما توهد  النتبلاهي خطلالت   دمهل الملرف المنتارد للللح شركة 
عاددد الددالهل، اتوهددد  كددذلض اللدددص  الفددار  لا حدد ا الطمددب اجم دد  االلتزامددلت  امنددتادات الشددح

 .    (2)الملل ة التي تترتب عمم تنم   الاّلعة المنتاردة

 النوع الثالث: باعتبار نوع التغطية لقيمة الخطاب ومقدارل:
 دة، اتغط دة ع ا دة، لمدل التغط دة الو ا دة صتكداا ادرها تتااع ااع ة التغط ة ِلم تغط دة ا د

الوم ا لمملرف للبل  ملل ل  نااي كلات لارات ملل ة كلألنه  االنادات اغ رهل، لا لارات تجلر دة 
كللش كلت االكما لالت اغ رهل، لمل التغط ة الا د ة صتكاا الألمااا الا د ة، اهي تتااع ِلم ااع ا 

 همل:
 كلممة: اها الذ   غطم كم ل  ما ضاا الوم ا. الخطلب المغطم تغط ة 

 .الخطلب المغطم تغط ة جزئ ة: اها الذ   غطم جزي ماه ما ضاا الوم ا 
ددد  ال  مدددة الملل دددة ااددداعي الغطدددلي الكمدددي االجزئدددي صدددي حندددلب  طمدددت عم ددده مندددمم ا  تّا

ال دلاااي احت لطي خطلب الّملا، اال  حت لموم ا األخذ ماه لا نحاه حتم تاتهي صتدرة االلتدزا  
 .(3)لمملرف الالشئ عا خطلب الّملا

                                      
ت اعمم ددددلت . ا اظددددر: الشددددلما صددددي موددددلمبل8;4-;47(  اظددددر: الموددددلمبلت الملل ددددة الموللددددرة صددددي الف دددده اإلنددددبلمي: لشددددا ر، ص:1)

. ا اظدددر: الماهج دددة :34-349. ا اظدددر: الاادددض البلرادددا  صدددي اإلندددبل : لملددددر، ص:398الملدددلرف اإلندددبلم ة: إلرشددد د، ص:
. ا اظددر: لنلندد لت الومددا الملددرصي اإلنددبلمي: 489التجد د ددة لو دداد التما ددا االخدددملت صددي الملددلرف اإلنددبلم ة: لاددرا ا، ص:

 .428للااا، ص:
. 8;4. ا اظدر: المودلمبلت المم دة المولدرة صدي الف ده اإلندبلمي: لشدا ر، ص:428وما الملرصي: للااا، ص:(  اظر: لنلن لت ال2)

 .489ا اظر: الماهج ة التجد د ة لو اد التما ا االخدملت صي المللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص:
ا اظددر: الموددلمبلت الملل ددة الموللددرة صددي . 336(  اظدر: ّدداااط االجتهددلد الم للدددا صددي موددلمبلت الاادداض اإلنددبلم ة: لاددرا ا، ص:3)

. ا اظدددر: للددداا :45. ا اظدددر: التكمفدددة الفوم دددة لمملدددلرف اإلندددبلم ة: لندددا داا، ص:9;4-8;4الف ددده اإلندددبلمي: لشدددا ر، ص:
 .:;3الملرص ة اإلنبلم ة: لغر ب، ص:
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 التكييف الفقهي لخطابات الضمان:

ختمددف خطددلب الّددملا مددا ح ددث المفهددا  ااألطددراف ااألاددااع عمددل  صددي ح   ددة األمددر ال 
 الف هلي الموللراا اختمف صي تك  فه عمم لراوة آراي:عم ه صي المللرف الت م د ة، ِال لا 

امددا مودده ذهادداا ِلددم لا خطددلب الّددملا هددا  ،(1)الّددر ر ا مجمدده اللددد تالددرل  األاا: 
ادلماا عمم ذلض الالتفلت ما ح ث الموادم اد ا مفهدا  الكفللدة، اع دد خطدلب الّدملا ع د كفللة، 

لي عمدم هدذا ال داا ال  جداز اادا ، (2)الذ  ها التدزا  الشدخص مدلال ااجادل عمدم غ در  لشدخص جللدث
ذا  هدلي؛ ألا الكف داعمبل ا داا الجمهدار مدا الف  لخذ األجر عم ه صدي الح   دة م درض لممكفداا، اا 

 .(3)شرط له الجوا م  ّملا المجا ص د دخا صي ضرض جر افول  اها رال
؛ ألا خطددلب الددذ  ذهددب ِلددم ال دداا اأادده ع ددد اكللددة الددرل  الجددلاي: ا مجمدده نددلمي حمدداد

تملمدل  كمدل  رجد   كفللة الألمر التي  رج  ص هل الكف دا امدل  ددص  عمدم مدا لمدر  ادذلض ))الّملا ها
اهددذا  فنددح المجددلا لم دداا النددتح لت ، (4)((الاك ددا؛ ألا الكفللددة اددلألمر مددل هددي ِاّل اكللددة اددلألداي

 الملرف األجر عاد .
الددذ  ذهددب ِلددم خطددلب الّددملا هددا عاددلرة عددا  (5)الددرل  الجللددث: ا مجمدده محمددد اللدددر

لاا اللشدرط، ا ادت  عمدم هدذا  وتار خطلب الّملا ما الااض توهدا ااصلي الم د))ح ث ضلا: جوا،
ااصدلي المدد ا لمدد ا...األا التوهدد الدذ   شدتما عم ده  التوهدد افدس مدل  ادت  عدا توهدد طدرف جللدث

لشخص الم لاا، ااذلض  كاا عمبل  محترمل   مكا صرض جوللة  تهذا الخطلب  وزز ض مة التزامل
لخددذ األجددرة عمددم الجوللددة اااددلي عم دده صكمددل  جدداز ، (6(()شددخصعم دده، لا عمالددة مددا ضاددا ذلددض ال

 . جاز لخذ األجرة عمم خطلب الّملا

                                      
ماهل: الغرر صي الو اد اآجلر  صي التطا  لت  (، اله عدة مؤلفلت 1918ناة )صي الناداا ها اللّد ت محمد األم ا الّر ر، الد  (1)

جملع لها المد اة ع دحكم ، االموللرة  (.  اظر: الماض  اإللكترااي 2015، اتاصم ناة)التأم ا صي الشر وة اإلنبلم ة، اا 
 (.2/3/2022، تلر خ االطبلع، )ا ك ا د ل

 .299ص:(  اظر: المولمبلت الملل ة الموللرة صي الف ه اإلنبلمي: لشا ر، 2)
  (.3/341(  اظر: حلش ة الدناضي، )3)
 .300( تطا ر األعملا الملرص ة امل  تفت م  الشر وة اإلنبلم ة، ص:4)

، اله عدة ( 1980-ه1931، الد صي الورات ناة )ما لارز عمملي الش وة اإلملم ة صي الولر الحد ثها محمد الضر اللدر،  ( 5
تكممة موج  .  اظر: الااض البلراا  صي اإلنبل ، ا عا اضتللد المجتم  اإلنبلميخطاط تفل م ة ، ا اضتللدالمؤلفلت ماهل: 

 .455، ص: انف: لؤلف ا، َاص لتالم
 .131-130الااض البلراا ، ص: ( 6)
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ِلم تفل ا المندألة (1)النللاس عميالرل  الراا : ذهب للحلب هذا الرل ، اعمم رلنه  
 عمم حنب م دار تغط ة الخطلب اااعهل كللتللي:

 أواًل: إذا كان خطاب الضمان مغطى تغطية كاممة وهذا يختمف حسب اآلتي:
الّملا مغطم ا دد ل  اللكلمدا مدا ضادا الوم دا صهدا اكللدة، اذلدض ألا الوم دا ِذا كلا خطلب  . ل

صدددي حندددلاه المامدددج المطمددداب مدددا ضادددا المندددتف د امدددل عمدددم الملدددرف ِاّل تندددم مه ِلدددم   دددادع
،ا جدداز لخددذ األجددرة عمددم الاكللددة؛ ألا الاكللددة تجدداز اددأجر ااددداا (2)المنددتف د عاددد طمادده ِ ددل 

ددلاكددا -ملسو هيلع هللا ىلص-ز التاك ددا اجوددا اغ ددر جوددا، صددِا الااددي جددا ))، ضددلا ااددا ضدامددة :(3)لجددر صددي  ُلَاْ ن 
ِضلمة الحد، اعدراة صدي شدراي شدلة، اعمدرا الادل راصد  صدي ضاداا الاكدلح اغ در جودا. اكدلا  اودث 

 .(4(()عملله ل اض اللدضلت، ا جوا له  عمللة
ا ااغددي هاددل لا تكدداا األجددرة مبلئمددة لحجدد  التكددلل ف التددي  تحممهددل الملددرف صددي نددا ا 

الدذ  ند وطم لده خطدلب ادراندة المشدراع  ،لدائه لهذ  الخدمة صها اللولدة   دا  اجمد  المومامدلت
 . (5)ما الخدملت األخرا الّملا اغ ر 

صِاه  اطات عم ه ع د الرها االاكللة  ،ِذا كلا خطلب الّملا مغطم تغط ة ع ا ة اللكلما)) . ب
ة، المل كلا ع دا الرها االاكللة اأجر، ح ث  رها الوم ا كمل نات للبل  ما األلاا الملل 

 . (6(()جلئز ا الالافراد صهمل جلئزاا الإلجملع

 تانيًا: إذا كان خطاب الضمان غير مغطى مطمقًا:

ِذا كددلا خطددلب الّددملا غ ددر مغطددم مطم ددل  صهددا ع ددد كفللددة، اال  جدداز لمملددرف لخددذ 
عمدددم كفللدددة اهدددذا مماددداع شدددرعل ؛ ألاهدددل مدددا ع ددداد  ا  ذ لجدددر ْخدددلجدددر اظ دددر خطدددلب الّدددملا؛ ألاددده لَ 

 ا:لالتارعلت اص هل حللت

                                      
اشهلدات االنتجملر صي  حك  ادائ  الاااض (، اله عدة مؤلفلت ماهل: 1934الد صي ملر ناة) عمي اا لحمد عمي النللاس ها( 1)

اإللكترااي  .  اظر: الماض مولمبلت الاااض الحد جة صي ّاي اإلنبل ، ا ك  لعملا الاااض صي الف ه اإلنبلمي، احاإلنبلميالف ه 
 (.2/3/2022ا ك ا د ل، تلر خ االطبلع، )

 .494(  اظر: الماهج ة التجد د ة لو اد التما ا االخدملت صي المللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص:2)
 (.:7/627نبلمي الدلته: لمزح مي، )اظر: الف ه اإل(  3)
 (.:7/8( المغاي، )4)
 .;;3(  اظر: للاا الل رصة اإلنبلم ة النلل ب التما ا المتااص ة موهل: لغر ب، ص:5)
 .494الماهج ة التجد د ة لو اد التما ا االخدملت صي المللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص:( 6) 
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الحللدددة األالدددم: عادددد عدددد  رجددداع الكف دددا عمدددم المكفددداا اشددديي توتادددر ع دددد تادددرع ااتدددداي 
 اااتهلي.

صتكدداا ع ددد  ،عم دده عددا المكفدداا ارجدد  امددل لدا  االحللددة الجلا ددة: صددي حللددة ِذا لدا الكف دد 
ددة ااتهددلي  كدداا  ألاددهافوددل   لا  جددر اهددذا  ددؤاا ِلددم ضددرض، اال ددرض ال  جدداز تاددرع ااتددداي امولّا

،اهدددذا  اددد ا لا الكفللدددة غدددر  الددد س غامدددل ، اجدددلي صدددي ضددداا (2(()الدددزَِّع ُ  َغدددلِر َ )):--ضدددلا اضدددد(1)رادددل
ارجد  الّدلما عمدم ))،اصدي الشدرح اللدغ ر لمددرد ر:(3(()مدلا بالكفللدة اندتهبلض ال كند))الشلصوي:

 .(4(()الا م امل ألاه كللمنمف  رج  امجا مل لداعاه  المد ا امل لدا
اشددترط الف هددلي صددي الكف ددا لهم ددة التاددرع؛ ألا الكفللددة تاددرع محددض ال ملددمحة ))األجددا هددذا

ة ااتهلي صهذا  وام لاهدل تاتهدي ا درض اال درض ع دد  رصدلت ِص ه لمكف ا حتم ِذا كلات ع د مولّا
 . (5(()ملمحة ص ه لمم رض ال

 ى تغطية جزئية:ثالثًا: إذا كان مغط
صدددي الجدددزي غ ددددر  كفددد بلصدددي الجدددزي المغطدددم، ا  اكددد بل  صفدددي هدددذ  الحللدددة  كددداا الملدددرف 

ِلدم جدااز الاكللدة ادأجر ااغ در لجدر، لمدل الكفللدة صدبل تجداز، ِاّل   د تمت اإلشدلرة ندلا ل  صمغطم، ال
خطدلب ِذا مدل كدلا ال صي المللرف اإلندبلم ة ذهادت ِلدم لاده صدي حدلا لا ه ئلت الرضلاة الشرع ة

غ ر مغطم جلز لمملرف لخذ لجرة م لاا مل   دا  اده مدا خددملت املدلر ف تتطماهدل ِجدرايات 
 .(6)ِتمل  خطلب الّملا، اال  جاز لا  أخذ ش ئل لمجرد كااه ّلمال  لموم ا

اعم ده ص ددد كدلا الومددا صدي الملددلرف االمؤنندلت الملل ددة اهدا رل  للددحلب هدذا االتجددل  
الذ   مكا ما خبللده التفر دت اد ا مدل ِذا كدلا خطدلب الّدملا مغطدم تغط دة كلممدة، لا جزئ دة، 

ضدرر   ( الدذ5رجح مجم  الف ه اإلنبلمي حنامل جدلي صدي ضدرار  رضد )لا غ ر مغطم مطم ل ، ح ث 
 :يمل  مص ه 

                                      
    .82ص:  : لومي النللاساتطا  لتهل الموللرة  اظر: الكفللة صي ّاي الكتلب االناة (1) 
 .:6( نات تخرجه، ص:2) 
 (.:;3/33 (، )4227ه/3648لاالا، الطاوة األالم، )-( األ ، دار ااا حز ، ا رات3)
 (.5/498( امغة النللض ألضرب المنللض ِلم مذهب اإلمل  مللض عمم الشرح اللغ ر: لللا ، )4)
مكتادددددة دار ال دددددرآا، الطاودددددة الندددددلاوة، -ضطدددددر-االتطا دددددت الموللدددددر: لومدددددم لحمدددددد الندددددللاس، دار الج لصدددددة( ص ددددده الا ددددد  ااالندددددت جلت 5)

 .7;35(، ص::422ه/;368)
امددل اودددهل. اللدداا اللدد رصة اإلنددبلم ة: لغر ددب. اااظددر: 3;35، ص:نددللاسلم  دد  ااالنددت جلت االتطا ددت الموللددر:ص دده الا(  اظددر: 6)

 .495االخدملت صي المللرف اإلنبلم ة: لارا ا، ص:الماهج ة التجد د ة لو اد التما ا 
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التي  راعم ص هل  ا خطلب الّملا ال  جاز لخذ األجر عم ه ل لي عمم ة الّملال)): أوالً 
 علدة مامج الّملا امدته، نااي لكلا اغطلي ل  دااه.

لمل المللر ف اإلدار ة إللدار خطدلب الّدملا اااع ده صجدلئزة شدرعل، مد  مراعدلة : ثانياً 
لا جزئددي  جدداز لا  راعددم صددي ت ددد ر عددد  الز ددلدة عمددم لجددر المجددا، اصددي حللددة ت ددد   غطددلي كمددي 

 .(1)((المللر ف إللدار خطلب الّملا مل ضد تتطماه المهمة الفوم ة ألداي ذلض الغطلي

 رابعًا: المقاحد الشرعية من الخدمات المحرفية الخارجية:
ل ددد لشددرت صددي ادا ددة احجددي ِلددم لضنددل  الم للددد الشددرع ة اا اددت مولا هددل، اكددلا مددا ادد ا 

الولمدددة، االم للدددد الخللدددة، االدددذ   وا ادددل هادددل الم للدددد الخللدددة التدددي تتومدددت لضندددلمهل الم للدددد 
اها لحد م املت الح لة لجم   ااي  ،الملا لحد الّرار لت الخمس  وداللمولمبلت الملل ة ح ث 

ا ل د ُجِاا الالس عمم حاه، ضصه ، اتالدا المالص  ا ا ها الان مة ل ّلي ملللحه  اه ِح ث  ،آد 
َجّمدل ُحّادل ْلَمدلاَ ۬  َاُتِحاُّاَا اَ  توللم:

تِ ۬  ُزّ ِدَا ِلماَّدلِس ُحدبُّ اُ اضالده نداحلاه اتودللم: ،(2) دَهاََٰ  ِمداَ  لشَّ
ِط ددِر اِ  لاَِّنددَليِ ۬  اَ  ددةِ  لددذََّهبِ ۬  اَ  ِمدداَ  ْلُمَ اَطددَرةِ ۬  َااْلَااِدد َا َااْلَ اََٰ َّّ َمةِ ۬  اِ  َااْلَخْ دداِ  َااْلِف دد ِ  ْلُمَندداَّ  ۬  َااْلَحددْرثِ  َااأْلَْاوََٰ

ِلدددضَ  ةِ ۬  اُ  َمتََٰددد ُ  ذََٰ َلبِ ۬  اُ  ْنددداُ حُ  ۥِعادددَد ُ  َااَّللَُّ  ۬  لددددُّْاَ ل۬  اِ  ْلَحَ ددداَٰ اَّدددهُ اعدددبل:  اضالددده جدددا ،(3)۬  ْلَمددددب ِلُحدددبِّ  ۥَااِ 
 .(5)ا  لد اللخ ر صي هذ  اآل ة الملا، (4)۬  َلَشِد دَ  ْلَخْ رِ ۬  اِ 

اللمودلمبلت الملل دة لاجددال ج  ِاال ِذا تانوال ادض ادل الاظدر صدي األحكدل  الشدرع ة المتوم دة 
الم للددد الخللددة اهددل عدددا الم للددد الولمددة احفددظ المددلا ا مكااددل ِجمللهددل صددي خمددس م للددد كمددل 

احهل، احفظهل، اجالتهل، االودا ص هل))لشلر ِل هل الطلهر اا علشار اهي:  .(6)((رااجهل، اّا
 .ما الالسصئة مو اة  صي خلر ا  لد ارااج الملا: ل  دارااه ا ا الالس، اعد  

دداح: ل  ِ ّددلح اا ددلا الممك ددة اااللتزامددلت المترتاددة عمددم التولمددا اددللو اد  ا  لددد اللّا
اولدهالملل ة   .عاه ِلحلت الّرر ا ا المتولضد ا  ات عا التالزع الذ  صي الغللب مل  لاا 

 .ا  لد احفظ الملا: ل  حفظهل ما التبلعب االنرضة االغش االخداع
                                      

مجمددة مجمدد  الف دده اإلنددبلمي التددلا  لماظامددة المددؤتمر اإلنددبلمي اجدددة: لماظمددة المددؤتمر اإلنددبلمي اجدددة، الودددد الجددلاي، رضدد  ال ددرار  (1)
 (.4/3252( اواااا: خطلب الّملا، )7)

 .44( نارة: الفجر، اآل ة:2)
 .36( نارة: آا عمراا، اآل ة:3)
 .:( نارة الولد لت، اآل ة:4)
 (.42/384(  اظر: الجلم  ألحكل  ال رآا: لم رطاي، )5)
 (.5/692( م للد الشر وة اإلنبلم ة، )6)
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الكتلادة، احر دة تلدرف رب المدلا صدي مللده ِذا ا عمدم التاج دت ا  لد اللجالت: ل  الحدث 
ِعطلي كا ذ  حت ح ه  .ل   كا ذلض ص هل مخللف لشرع هللا، االحث عمم 

افلضهل كذلض  .(1)ا  لد اللودا ص هل: ل  لخذهل ما داا ظم  اا 
النددؤاا الددذ   طددرح افندده صددي هددذا الم ددل  لهددذ  الخدددملت تح ددت الم للددد الشددرع ة المشددلر 

 صي النلات؟ ِل هل
 ذلض: عاالجااب 

عمم اآلل دة التطا   دة  الالخدملت اتك  فهل الف هي، اااضاصاظرال ص مل نات ِلم مله ة هذ  
 اهي كلآلتي: ،م للدلما هذ  الخدملت الملرص ة مح  ة ل اللهل اجد

  ز متح ددددت مددددا خددددبلا تاددددلدا المددددلا اااتفللدددده ادددد ا التدددددااا االددددرااج امادددد  ّددددد  الكاددددصم لددددد
 االوم ا، االمنتف د.الملرف، 

...۬  ِماُك ْ  أْلَْغِاَ َليِ ۬  اَ  َاْ اَ  ۬  اَل َ ُكاَا ُداَلةَ  ےيكَ  ضلا توللم: 
 ...اضالده عدزا جدا:(2)

َرة  ِّ َرَة َحل  .(3) ۬  َتْكتُُااَهل َلالَّ  ُجَالحَ  َعَمْ ُك ْ  َصَمْ َس  َاْ َاُك ْ  ُتِد ُراَاَهلِِالَّ َلا َتُكاَا ِتجََٰ
  م لددد اللدددت االا ددلا امادد  ، ا الموددلمبلت الملل ددة امادد  ّددد  اهددا الظمدد م لددد الودددا صددي ا

ص تجمددم م لددد الودددا صددي متح  ددة ل ّددل  مددا خددبلا هددذ  الخدددملت،  ّدددهمل الكددذب االكتمددلا
حددددرص الملددددرف عمددددم ِ ّددددلح اا ددددلا التزاملتدددده المترتاددددة عم دددده،  هددددذ  الخدددددملت مددددا خددددبلا

حفظ ح ه عمم  د اللتاج ت ااإلشهلد، احرله ه، ااهتملمه الشدم مالمترتاة عمم ع تاااللتزامل
اح دددات عم مددده ح دددث اجدددد التولمدددا ا اهمدددل ماادددي عمدددم عمددد  كلمدددا اللك ف دددة التدددي  تادددر  اهدددل  

، االدراح الدذ  ند واد عم ده ح دث  كداا كدا لالمولممة اذلض اا لا لاجه المخلطرة التي  تحممه
ل ا ا الملرف االوم ا او دا   عا الغاا االخداع االتدل س،  هذا مااي عمم عم ، ااتفلت، اّر

َأ ُّهَددل اَ ح ددث ضددلا توددللم:  ...۬  صَددلْكتُُاا ُ  مَُّنددّميَياَمُادداْا َِِذا تَددَداَ اُت  اِددَدْ ا  ِِلَدديَٰ َلَجددا  لددِذ اَ ۬   ََٰ
(4) ،

...۬  َاَلْشدددِهُداْا َِِذا َتَادددلَ ْوُت ْ اضالددده جدددا جبللددده: 
َأ ُّهَدددل اَ ، اضالددده تودددللم: (5)  اَل  َياَمُادددااْ  لدددِذ اَ ۬   ََٰ

َلُك  َتْأُكُمااْ  ِطداِ  َاْ دَاُك  َلْمداََٰ دَرَة َعدا تَدَراض  ِالْلاََٰ داُك ْ ِِالَّ َلا َتُكداَا ِتجََٰ ...۬  مِّ
،اضالده تادلرض اندمه: (6)

 َاِ  ِالْلَوْداِ  َ ْأُمرُ  َّللََّ ۬  ِِاَّ ا ْحنََٰ ...َااإْلِ
(7). 

                                      
 امل اودهل(.5/693، )م للد الشر وة اإلنبلم ة(  اظر: 1)
  .9( نارة: الحشر، اآل ة:2)
 .4:3( نارة: الا رة، اآل ة:3)
 .4:3اآل ة:( نارة: الا رة، 4)
 .4:3( نارة: الا رة، اآل ة:5)
 .;4( نارة: الانلي، اآل ة:6)
 .2;( نارة: الاحا، اآل ة:7)
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َكُحْرَمدِة َ دْاِمُكْ  َهدَذا، ِصدي َشدْهِرُكْ  َهدَذا، ِصدي ِِاَّ ِدَمدلَيُكْ  َاَلْمدَااَلُكْ  َعمَدْ ُكْ  َحدَراَ ، )):--اضاله
 .(2(()اَل َ ِحاُّ َملُا اْمِر   ُمْنِم   ِِالَّ ِاِط ِب َاْفس  ِمْاهُ )):--، اضاله(1(()َاَمِدُكْ  َهَذا

ِّددلصة ِلددم هددذ  الم للددد الخمنددة التددي ح  تهددل هددذ  الخدددملت الملددرص ة، ِاّل لادده هاددلض 
 المتح ت صي كا خدمة اهي:اوض الم للد الجزئ ة 

 ح دث اجدد التودلاا الدذ   تح  ت م لد الجملعة ااالئتبلف االتولاا اما  ّدهل اهدي الفرضدة
ه لاددداع االعتمدددلد المندددتاد ، اخطدددلب الّدددملا، حلددددراندددته اص خدددبلا   دمددده الملدددرف مدددا

جددددراي عمم ددددة التحا ددددا الخددددلرجيا  لّددددملا النددددبلمة الشددددرع ة لهددددذ  الخدددددملت التددددي   دددددمهل  ا 
 رف.المل

  ح دث ارص  الحرج اما  ّدهمل اهمدل المشد ة االتشدد داالرصت االا لاة تح  ت م لد الت ن ر ،
لمشدد ة حممدده،  محفداف الللددواالت االمخددلطر؛ ا ا دا األمددااا مددا امددد ِلدم امددد غ ددر مت نددرِ

مجدا هدذا التولمددا اخللدة اوددد ِلددم عددد  لمدا الطر دت، الشدددة حلجدة الادلس ااودد المندلصلت، ا 
نددد لالددذ  جوددا الوددلل  ك ر ددة ااحدددة شددرعت هددذ  الخدمددة  لدداجي الكا ددرا عي التكاالت ددد  اللددال

صدددي خطلادددلت  ةحلجدددة الادددلس، تح   دددل  لم للدددد الشدددر وة، كمدددل اجدددد لا هدددذ  الم للدددد متح  ددد
عمم مالشرة لا تالم لمار  اافنده  ا  الّملا ااالعتملدات المنتاد ة ألاه ل س كا شخص ضلدر 

ده، لا شدغمه اغ در  ومم دلت لتنده ا لدض مدا األعدذار كمدل لاده ذنااي لكلا ذلدض لوجدز  لا مّر
متفلاض اذلض ما خبلا لص ه صرلة اانوة ا ، التجلرة الخلرج ة اشكا م نر داا مش ة احرج

صددي  لصّددم ةالتفددلاض ا  صددي ضدداة  متمددضالّددملا الددذ   ماحدده الملددرف لزااادده األمددر  جومدده 
 .الخ لرات

 تكددددلل ف النددددفر لئلشددددراف عمددددم انددددتبل  ا  متلعددددباالعتمددددلد المنددددتاد  عمددددم المشددددتر    دددداصر
اة عددد  دصدد  جمددا الاّددلعة ِال اوددد التح ددت مددا شددحاهل االتأكددد ل، امدد  ّددمالاّددلعة اشددحاهل

                                      
دددِة الاَّاِددديِّ َلددمَّم هللُا َعَمْ دددِه َاَندددمََّ (، رضددد  الحدددد ث، )1) . :64(، ص:27;3( لخرجدده لادددا دااد صدددي ندددااه، كتدددلب المالنددض، ادددلب )ِلدددَفِة َحجَّ

دِة َرُنداِا اَّللَِّ َلدمَّم اَّللَُّ َعَمْ دِه َاَندمََّ (، رضد  الحدد ث، )الخرجه ااا ملجه صدي ندااه، كتد (. 6/482(، )5296لب: المالندض، ادلب، )َحجَّ
(. اهددا لددح ح، ِرااي الغم ددا صددي تخددر   لحلد ددث 47/564(، )94;37الخرجدده لحمددد صددي مندداد ، مندداد الَمّكددّ َا، رضدد  الحددد ث، )

 (.3/65مالر النا ا: لؤللالاي، )
(. الخرجده الا ه دي صدي ندااه، كتدلب: اْلَغْلدِب، ادلب، ;56/44(، )7;428ه لحمد صي مناد ، مناد الَاْلِرّ  َا، رض  الحد ث، )( لخرج2)

ددل َصَأْدَخمَددُه ِصددي َنددِف َاة ...(، رضدد  الحددد ث، ) لددح ح الجددلم  اللددغ ر از لداتدده:  .ح ح(. اهددا لدد8/388(، )33767)َمددْا َغَلددَب َلْاح 
 (.:4/348)لالاي،لؤل
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 َاْحددداُ  ۬  لَُهدددْ  َ ْ ِندددُماَا َرْحَمدددَت َرّاِدددضَ ، ح دددث ضدددلا نددداحلاه اتودددللم: (1)مدددا الاّدددلعة المطماادددة
ةِ ۬  اِ  ےفِ  مَِّو َشَتُه ْ  َاْ َاُه  َضَنْمَال ُه ْ  َاَرَصْوَال لدُّْاَ ل۬  اِ  ْلَحَ اَٰ َّ ت َاْوض َصْاتَ  َاْو دُه  لَِّ تَِّخدذَ  َدَرجََٰ ُّ  َاْو
مَّل َخْ ر َراِّضَ  َاَرْحَمتُ  ُنْخِرّ ل َاْوّل  .(2)۬  َ ْجَمُوااَ  مِّ

مول شده  احظداظه  صدي الددا ل، ادا تدالم ل   فاض ِل ه  لمدر ))ل  لا هللا ناحلاه اتوللم
دد ول، اهددذا  -جددا اعددبل-هددا ضنددمة ذلددض ا دداه ، صجوددا هددذا غا ددل اهددذا ص  ددرا، اهددذا رص وددل اهددذا ّا

خدمدة اوّده  الداوض، اعمدا -تنخ ر اوّده  لداوضااحا ذلض...اموام  خلدمل اهذا مخدامل،
لا -جددا اعددبل-حكمتدهألا اظدل  الوددلل  صدي الدددا ل  تاضددف ض لمده عمددم ذلدض، صمددا  ؛اوّده  لدداوض

 جوا هذا ص  را م  كااه ضا دل ضدلدرا عمدم الومدا، ا جودا هدذا ّدو فل ال   ددر عمدم الومدا اافنده، 
الكاه توللم  ه ئ له دراه   ؤجر اهل ذلض الف  ر ال ا ، ص اتف  ال ا  ادراه  الّدو ف، االّدو ف 

َاَتَوددلَاُااْا َعمَددي  :-اجدداعددز -، اكددذلض ضالدده(3(()اومددا ال ددا  صتاددتظ  المو شددة لكددا ماهمددل، اهكددذا
ْج ِ ۬  َااَل َتَولَاُااْا َعَمي اَ  ۬  َاالتَّْ َا َٰ  ْلِارِّ ۬  اَ  اِ  إْلِ  .(4)۬  ْلِوَ لبِ ۬  اُ  َشِد دُ  َّللََّ ۬  اَ  ِِاَّ  ۬  َّللََّ ۬  اُ  َااتَُّ ااْ  ۬  َااْلُوْداََٰ

اهدل جمجدا لندمم لدار ِصاجد لا هذ  الخدملت مح  ة لهدذ  الم للدد ندلا ة الدذكر، ح دث 
 تحلددا مددا خبللدده عمددم الج ددة التددي  ل  صلإلانددلا الددذ    طدد  طر  دده صددي التجددلرة  ر ددد جنددمالتوددلاا 

تكندداه ضدداة التولمددا مدد  األطددراف الددذ ا  تولمددا موهدد ، امددا لجددا لا  تحلددا عمددم ماتغددل   تخددذ 
لدده الوم ددا اكدد بل ، اكفدد بل   لذلض ص لدداح الملددرف اهددذ  اللددبلح ة التددي لعطلهددلددالملددرف اندد مة 

عمدم  األمر الدذ   داوكس ِ جلادل   لممتولما موه  اه ةتحلا الطمأا ا ل  ّلمال  له ص لدر له خطلا
انددت رار التولمدددا ادد ا الادددلس، ا شددكا حجدددر الزاا ددة صدددي ت ندد ر ا دددا األمددااا، اتادددلدا النددم  اددد ا 

 ودت المنلصلت ا اه .شر حة اانوة ما الالس اكا  نر انهالة مهمل اختمفت امدااه  اا
 

                                      
الطاودة -المممكدة المغرا دة-(  اظر: م للد الو داد الملل دة صدي المدذهب المدللكي: لملدطفم شد راا، ازارة األاضدلف االشدؤاا اإلندبلم ة1)

(. ا اظددددر: ص دددده الندددداة: لندددد د، 5/742. ا اظددددر: ماندددداعة الف دددده اإلنددددبلمي: لمتددددا جر ، )698 (، ص:4238ه/3659األالدددم، )
 .  362نبلم ة: لارا ا، ص: للد  صي مولمبلت الاااض اإلا اظر: ّاااط االجتهلد الم (.:5/44)

 .  53( نارة: الزخرف، اآل ة:2)
ه/ 3637لااددلا، طاودددة جد ددددة ما حدددة )-ا دددرات-( لّددااي الا دددلا صدددي ِ ّددلح ال دددرآا ادددلل رآا: لمحمدددد األمدد ا الشدددا  طي، دار الفكدددر3) 

3;;7( ،) 9/334.) 
 .5( نارة: الملئدة، اآل ة: 4)



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
هصرف للخذهات املصرفية اإلصالهية التي جيريها دراصة تهبيقية 

 ، واملصرف الليبي اإلصالهي بهرابلش الٌىراى
 وفيه:

 .سأواًل: محرف النوران بطرابم

 بطرابمس. المحرف اإلسالمي الميبيثانيًا: 
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 الفصل الثالث
دراصة تهبيقية للخذهات املصرفية اإلصالهية التي جيريهـا هصـرف الٌـىراى، 

 واملصرف الليبي اإلصالهي بهرابلش 

 أواًل: محرف النوران:
 التعريف بالمحرف، نشأته وأنواع الخدمات التي يقدمها: .1

 كادلر الزاددلئاا  ،صددراد، الشددركلت نددبلمي ل اددي اطددراز عددللميِملددرف  ملدرف الادداراا

 ، مددا ضادا الجهدلت المختلددة صدي شدكا شددركة 2118نداة صدي  لاشددطتهعمددم ِذا مزاالدة  تحلددا
مم دداا د اددلر ل اددي ماللددفة ادد ا الملددرف الم اددي الخددلرجي، 611منددلهمة ل ا ددة اددرلس مددلا ضدددر  

مم داا د ادلر  251اجهلز ضطر لبلنتجملر الذ  تالزا الح ل ِلم ضطدر ال لاّدة، تد  تخف ّده ِلدم 
 ، 2115تاف ذ الفومي  صدي نداة ال ، ، الشر صي 2118ا د الر خبلا ناه مم ا 111االمدصاع ماه 

اتطا ت ضااا ا الدالة االجهلت الرضلا ة، امل صي ذلدض دل دا الحاكمدة اللدلدر  ح ث  متز  الملرف
 المؤنني.ام جلت التحك  ، عا ملرف ل ا ل المركز 

 الخدمات التي يقدمها المحرف:
، ةالجلر ددلت الحنددلادملت ماهددل لدد رصة لصددراد ص  ددد   دداصر ملددرف الادداراا الود ددد مددا الخدد

 اهي كلآلتي: الملرص ة امجماعة ما الخدملت التاص ر، لتاالنتجملر، احنلا لتاحنلا
  ،خدددملت ا الخدددملت الولمددة)الح ، االتومدد  ، االرعل ددة الطا ددة(، االلددكاض الملددرص ة الملدددضة

 (westernا نترا  اا داا  ة عارمااا الفار تحا ا األا الم للة، اتحا ا األمااا محم ل ، 

(Union امدااي جدرا ، (Money Gram) ّ( تحدت ا ندترا  اا داالا الخدمدة األالم) ِال
 اإلجراي.

  ا ومدا ضرا دل  اطلضلت النحب اآللي ) ص زا(، ااطلضدة ركدلزمل اللاناة لاظل  الاطلضلت ص  د  ل ،
 )مرااحددددة الندددد لرات،لتللمرااحعمددددم ت ددددد   تشددددك مة متااعددددة مددددا لدددد ج التما ددددا اإلنددددبلمي ك

 .(جلرة ماته ة اللتمم ضاإلا  امرااحة النم ، ااإلجلرة) ِجلرة تشغ م ة،

  للمّددلراة، ص نددوي الملددرف لت ددد   التما ددا ا لدد رصة الشددركلت االمؤننددلت الملل ددةخدددملت
 .االمرااحة، ماته ة اللتمم ضالجلرة اإل، ا االنتجملرالكاض  ،االمشلركة، ااالنتلالع

 دارة الا د.خدملت التما ا ا  لتجلر : االعتملدات المنتاد ة، اخطلالت الّملا، اا 
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  آالت الندددددحب الدددددذاتي، االما ودددددلت المالشدددددرةنددددد اصر ضر ادددددل  ص الخددددددملت اإللكتراا دددددةلمدددددل ،
ااالاترادددت الملدددرصي، امركدددز االتلدددلالت، االخددددملت الملدددرص ة عادددر الهدددلتف، االفدددراع 

 ل  ِلكتراا دد ل  ماضوددمددل  تدد ح الملددرف ، كالهددلتف الملددرصي، اخدمددة ا ددلط الا دد ، المتحركددة
 .(1)ا اإلدار ةؤا لمتاالا م  الماظف ا صي األمار االش ل  داخم 

 لمودددل  ر الملدددرص ةا التحدددا بلت الخلرج دددة كمدددل  جر هدددل ملدددرف الاددداراا، امددددا تااص هدددل مددد  .2
 (13عددا ملددرف ل ا ددل المركددز  الماظمددة لومم ددلت اللدد رصة اإلنددبلم ة المو ددلر رضدد ) اللددلدرة

لددرته ل( الذ  7الخلص اللحااالت الملرص ة اللومبلت األجاا ة، ام  المو لر الشرعي رض )
 الخلص اللحاالة: (AAOIFI االمراجوة اإلنبلم ة)األ اصي ه ئة المحلناة

ددت مددل لمكااددي انتوراّدده، ااوددد اطبلعددي  صمددا خددبلا الوددرض النددلات ااوددد لا انتوّر
 دد تومددت ِرصدلت امدلذج مدا اإلجدرايات ص اللخلداص المتوم دةااضاصي عمم اإلجرايات الملرص ة 

( 13الملدرصي رضد  )م دزاا المو دلر  عمدم الامدلذجهدذ  ااّوة  التي  تاوهل الملرفالدرانة   اهذ
ح دث   دد  الملدرف هدذ  الخدمدة لكدا مدا األصدراد،  ( الخدلص ادللحااالت،7رض ) الشرعياالمو لر 

: صدددي حللددة امدددتبلض الا ددد األجاادددي، مج دددة األالددا إلجدددراي الحاالددة الخلر ل تدد هادددلض طر ا االشددركلت، 
 :ورضالاص مل  مي مر د التحا ا  اااألخرا صي حللة عد  امتبلض الا د األجااي لد

 في حالة امتالك نقد أجنبي:ىالحالة األول : 

؛ ألا مر دد ص ده ِشدكلالت د، ا كلد ال  اجل  صي هذ  الحللة األمر ه اا اهذا  كاا لمشركلت 
لما ددد األجااددي صددي حنددلاه صتجددرا الحاالددة امجددرد عمددا ض دداد محلنددا ة، اال تحتددلج التحا ددا مللددض 

 :اآلتي اذجالام يالومم ة إلجراي عمم ة لرف، ص  ا  مر د التحا ا اممي

 )(2)نموذج طمب إجراء حوالة محرفية)شركات: 

 حتاا هدذا الامداذج صدي ضندمه األاا عمدم اند  الزاداا، اعااااده، االغدرض مدا التحا دا، 
صدددي ال نددد  الجدددلاي: انددد  المندددتف د اجانددد ته، ارضددد  حندددلاه، اعااااددده، هدددذا صدددي حللدددة الشدددخص  لمدددل

الطا وددي، لمددل صددي حللددة الشدددخص االعتاددلر  ص كتددب اندد  الجهدددة، االدالددة، ا حدددد الزادداا لتكددداا 
ال ند  الجللدث مدا  لمدلالوماالت عم ه لا عمم المنتف د، ج  ان  الملرف المطماب التحا ا ِل ه، ا 

مددداذج صهدددا خدددلص الالندددتوملا الملدددرصي ح دددث  دددت  اعتملدهدددل مدددا احددددة اإلمتجدددلا اغندددا هدددذا الا

                                      
 (.47/9/4243، تلر خ االطبلع، )http://www.nub.ly (  اظر:1)
 .  3ممحت رض :( 2)
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األمااا ا كتب االن ، االتاض  ، االخت  اان  الماظف ال لئ  عمم ِدخلا الا لالت، اتاضو ه، االرض  
 االشلر ، ج  اعتملد المد ر، انمه، اتاضو ه، االخت . 

جر تهددددل مدددد  ل لامددددة الشخلدددد ة التددددي مددددا خددددبلا الوددددرض النددددلات لامدددداذج التحا ددددا، االم
 ( عاددد 25/8/2121الماظدف ال دلئ  عمدم ت دد   خدمدة التحا ددا التدي كلادت  دا  األراودلي المااصدت)

 :صي اآلتي جراي حاالة خلرج ةإلص الخطاات الومم ة مخلالحل ، ا التلنوة االالفالنلعة 

  رنددللة مددا الجهددة  ت ددد  الزادداا ِلددم الملددرف إللدددار حاالددة ملددرص ة، ا طمددب مادده ِحظددلر
طللادددة التحا دددا، االمندددتادات لا صددداات ر دالدددة عمدددم الغدددرض مدددا التحا دددا،   دددا  الزاددداا اودددد 

 ِحظلر المنتادات المطمااة اتوائة اماذج التحا ا نلات الذكر.

  ا  الماظدف ال دلئ  عمدم ت دد   هدذ  الخدمدة اِدخدلا المومامدلت االا لادلت التدي ضددمهل الزاداا  
االة عمم جهلز الحلناب، ا كاا ذلدض مدا خدبلا اظدل  مودد مندا ل  ج طمب حذما خبلا اما 

 خلص اللتحا ا.

  مة ت  عما ال  اد المحلنا ة لمحاالة الملرص ة عمم مل  ورف ملرص ل  اماظا((T24(1). 

  لدددم حندددلب ِاودددد تددددض ت الا لادددلت االتأكدددد ماهدددل تخلددد  ال  مدددة مدددا حندددلب الزاددداا، اتّدددلف
 .(2)(113MTارنلئا النا فت) ف ور  عداد ملِ المنتف د، اذلض ما خبلا 

 الحالة الثانية في حالة عدم امتالك نقد أجنبي:

اهذا  كاا صي الغللب لؤلصدراد، صفدي هدذ  الحللدة لكدي تجدرا حاالدة خلرج دة لمفدرد الادد مدا 
مر دد لرف ضاا عمم ة التحا ا، اهي متمجمة صي عمم ة شراي عممة لجاا ة، ص ت دد  الجراي عمم ة ِ

عددا طر ددت حاالددة ملددرص ة خلرج ددة  ِمددل ت ا  الملددرف اطمددب حاالددة ا ددت  ذلددض اطددر ِلددم التحا ددا 
 جددددرا المددددااي ة، لا عددددا طر ددددت ِجددددراي حاالددددة نددددر وة المتمجمددددة صددددي اطلضددددة األغددددراض الشخلدددد 

(Money Gram) اآلت ة:الاملذج  ي ، ح ث   ا  اممي2122لطم ت حد جل  صي ادا ة  التي 

  

                                      
 ( ماظامة خللة اللحااالت ُمود ما ضاا الملرف لجم   المللرف الولممة اللامد.1)
، جمو دددة لبلتلدددلالت الوللم دددة لا دددا الا لادددلت اندددرعة صلئ دددة اددد ا الملدددلرف. موجددد  الومدددا  الملل دددة االمحلندددا ة االملدددرص ة: لوطدددااا( 2)

 .  755ص:
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 الطريقة األولى:

 :(1))األفراد(محرفية خارجيةطمب حوالة نموذج 

ا حتددا  هددذا الامدداذج عمددم اندد  الزادداا، ارضدد  اطلضتدده الشخلدد ة، ارضدد  جددااز نددفر )اهذا 
 طمب ما غ ر الم  م ا(،ارضمه الاطاي، اجان ته، اعااااده، ارضد  حندلاه، االمامدج المدراد تحا مده 

ِل هدددل، جددد   دددذكر انددد   الألرضدددل  االحدددراف، االوممدددة اندددور لدددرصهل، ا دددذكر الدالدددة المدددراد التحا دددا
المنتف د، اعااااه الدائ ، ارمز ملرصه، ارض  حنلاه، االغرض ما التحا ا لها ما لجا الوبلج، 

ضدرار ِلا ما لجا الدرانة، لا لش لي لخرا ج   اض  الزااا عمم هذا الطمب، ج   اض  الزاداا عمدم 
، لا األغدددراض الشخلددد ة ،لا الدراندددة ،اخلددداص ِجدددراي حاالدددة شخلددد ة لغدددرض الودددبلجاتوهدددد 

 تّما هذا اإلضرار لاه صي حللة اجاد ل  ا لالت غ ر لح حة، لا لا المنتادات غ ر نم مة، ا 
لا لا المامددج لدد   نددتخد  صددي الغددرض المطمدداب صِادده  تحمددا كلصددة المنددؤال لت ال لااا ددة االملل ددة، 

لتي تاشأ عمم ت د مه  لهذ  ا توهد اِرجلع ال  مة اللوممة األجاا ة مّلف ِل هل كلصة المللر ف ا
، لا اطلضتدده ل  دددمه الخدمدة، كمددل  خداا الملددرف اِ  دلف كلصددة حندلالته، لا ل  لددكاض ملدرص ة

الالمتجلا لمالشد ر ملدرف ل ا دل المركدز  اإللكتراا ة)المحم ة لا الدال ة(داا الرجاع ِل ه، ا توهد 
، جددددد   دددددأتي ال نددددد  الخدددددلص ادددددياضراراتددددده اشدددددأا الّددددداااط االتوم مدددددلت الماظمدددددة لا ددددد  الا دددددد األجا

الالنتوملا الملرصي ح ث  حا  ان  الماظف المختص، اتاضو ه، االتلر خ، ج  اند  رئد س ضند  
دارة التجزئددة، اتاض ودده، االتددلر خ، جدد  اعتمددلد احدددة االمتجددلا، اغندد ا األمددااا، جدد   ضادداات التاز دد  اا 

 اعتملد المد ر.
لا  (،visa)ضدة األغدراض الشخلد ة الف ددزاضادا اجدراي الحاالدة الادد لمزاداا مدا امدتبلض اطل

ص طمدب مدا الزاداا  ،اهدي التدي تخالده امدتبلض الا دد األجاادي، (Master Card) كدلردالملندتر 
ا تحلدا عم هدل  اماذج شدراي عممدة لجاا دة اهدي عمم دة لدرف لوممدة تندات عمم دة التحا دا يما

 :(2)ي/ا   عممة لجاا ة(طمب شرا) :ما خبلا توائة اماذج
عمم ان  الراغب صي الحلاا عمم الا د األجاادي ذا الاماذج صي ضنمه األالم حتا  ه ا 

 هل، ااانطة الا د، لا اللض، لا الخل  المالشر ما الحنلب، يت   حدد لاه  ر د شرا
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عادااا، ا ج   ذكر موماملته الشخل ة رض  جااز نفر ، لا رض  اطلضته الشخل ة، اتلر خ، 
 ر د الحلاا عم هل، ت   حدد ض مة المامج الألرضدل  االحدراف،  امكلا اإللدار، اااع الوممة التي

ارضددد  حندددلاه اللوممدددة المحم دددة، االلوممدددة األجاا دددة، ارضددد  هلتفددده، ارضددد  ار دددد  اإللكتراادددي، ارضمددده 
 ت  ا  ،خلص الالنتوملا الملرصيصها الاطاي، ج  تاض   الزااا اتلر خ التاض  ، لمل ال ن  الجلاي 

، انور اللدرف، ااند  خل  ال  مة الم لامة ما رض  الحنلب، الخل  اللد الر الم اي تحد د ض مة
 الماظف المختص، االماظف ال لئ  عمم ت د   المولممة، اتاض وه اتلر خ اإلجراي. 

ملرف الااراا ما ملدرف ل ا دل المركدز  ا لادة ااود انتكملا اإلجرايات النلا ة  طمب 
اا دددة شدددرط لا  كددداا لددددا مر دددد التحا دددا حندددلب جدددلر  لددددا عدددا مر دددد التحا دددا شدددراي عممدددة لج

ملرف الااراا ص خل  ملرف الااراا ال  مة ما حنلب زاااه اللد الر، ا  ا  الماظف اِدخلا 
مدا ضادا ملدرف ل ا دل المركدز  لجم د   ةوددتحا دا المُ للمة الخللدة اا موماملت الزااا عمم الماظ

اراا المااص ة ما ملرف ل ا ل المركز  عمم طمدب المللرف الولممة اللامد، ج   اتظر ملرف الا
وددلدة تنددتغرت اوددض الاضددت جدد  اوددد المااص ددة  ّدد ف ملددرف الادداراا  ال  مددة ال ، اصدديشددراي الوممددة

داالر( عشددددرة للددددف داالر لا مددددل  ولدلدددده مددددا الومددددبلت 110111اللددددداالر امددددل ال  تجددددلاز ض مددددة )
لدددار الاطلضددة، ااددذلض ضددد تح  ددت عممددة ِلددم حلنددب زااادده  اوددد ذلددض  شددور الزادداا اِ (1)األخددرا

 اِجراي حاالة عاه.        ها ال اض الحكمي، ج   اكا الزااا ملرص هذا ما ضا  وداللرف ا 
 جددراي حاالددة عددا طر ددت المددااي جددرا ِ: طمددب الطريقددة الثانيددة(MoneyGram ) االمتمجددا

 صي:

 جراي حاالة نر وة  :(2)اماذج طمب شراي عممة لجاا ة، اا 

ملددرف اشددراي عممددة لجاا ددة هددذا الامدداذج عمددم تخا ددا مددا مر ددد التحا ددا لمح ددث  حتددا  
صي ضنمه األاا عمدم مومامدلت عدا المرندا  جه اِجراي حاالة عاه، ص شتما هذا الاماذم له، اتاك

انمه، ارض  جااز ، اتلر خ م بلد ، ارضمه الاطاي اجان ته، اعااااه، المامج المراد تحا مه الألرضدل  
  الجلاي ص تّما موماملت عا الوممة، اان  الدالة المراد التحا ا ِل هل، لمل ال ناالحراف، اااع 

لدم ِا ِل ده اند  المندتف د، ارضد  جدااز ، ااند  ملدرصه، االرمدز الددالي، ارضد  حندلاه، ِّدلصة المرن
هددذ  الخدمددة مددا حنددلب المنددتف د، جدد   ددأتي لض مددة الومالددة التددي  ت لّددهل الملددرف عمددم ت د مدده 
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ص الالندددتوملا الملدددرصي مدددا خدددت  ااعتمدددلد الماظدددف ِلدددم عمم دددة التحا دددا اتاضو ددده ال نددد  الخدددل
االتلر خ، ج  تدض ت احددة االمتجدلا اغندا األمدااا اند  الماظدف المخدتص، اتاض وده، االتدلر خ، جد  

   هذ  الومم ة.لتمِاعتملد الماظف المختص عمم 
  لا  كددداا لمر دددد صهادددل ال  شدددترط ملدددرف الاددداراا لكدددي  جدددرا حاالدددة ندددر وة مدددااي جدددرا

 لهتالتحا ا حنلب جلرا لد ه، كمل لا ض مة التحا ا الملل ة ما خبلا هذ  الخدمة لكار ما ندلا 
مدددا الومدددبلت  هداالر( عشدددراا للدددف داالر لمر كدددي لا مدددل  ولدلددد210111ح دددث الحدددد األدادددم لددده)

ت ددد   الخدمددة هددل لاهددل نددر وة صامجددرد ِدخددلا  الماظددف ال ددلئ  عمددم ز كمددل لا لهدد  مددل  م ( 1)األخددرا
ا طمددب مددا  ،مددة الخددلص اللتحا دداا الددرض  الدداطاي لمر ددد التحا ددا، ارضدد  جددااز نددفر  عمددم الماظ

صدي اهل دة ا  ،افنده المركز  شراي عممة لجاا ة تأتي المااص ة ما ملرف ل ا ل المركز ، اصي ال ا 
ة المحم ددة ِلددم الددداا ، لا صددي ال ددا  التددللي  نددم   مر ددد التحا ددا االددا حاالددة ل  تحا ددا مددا الوممدد

ضامهددل  صكددلا األمددر  نددتغرت عدددة دضددلئت؛ ألا الملددرف  لالوممددة األجاا ددة هددذا صددي شددح الوممددة لمدد
مللض لما د األجااي صي حندلاه، الكدا األا  طمدب مدا ملدرف ل ا دل المركدز  الوممدة العتادلر  هدا 

ا الاالا الذ  الاح د المللض لهل ا اتظر المااص ة، ااهذا تكاا عمم ة اللرف ضد تح  ت ما خبل
 نم  لمر د التحا ا اهي مدا ضادا ال داض الحكمدي ل ّدل ، جد   اكدا مر دد التحا دا ملدرصه ادِجراي 

 عمم ة حاالة خلرج ة عاه.   
ص ِلدم الخطداات الومم دة إلجدراي حاالدة خلرج دة لصدراد صدي مدخاما خبلا الودرض الندلات 

 اآلتي:
  الزادداا ِلددم الملددرف إللدددار حاالددة ملددرص ة، ا طمددب مادده ِحظددلر رنددللة مددا الجهددة   ت ددد

طللادددة التحا دددا، االمندددتادات لا صددداات ر دالدددة عمدددم الغدددرض مدددا التحا دددا،   دددا  الزاددداا اودددد 
)اماذج طمب حاالدة ملدرص ة  ِحظلر المنتادات المطمااة اتوائة اماذج التحا ا نلات الذكر

 .(2)خلرج ة لصراد(
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 الزاددداا ضادددا ِجدددراي الحاالدددة توائدددة امددداذج خدددلص اللحلددداا عمدددم الا دددد األجاادددي   طمدددب مدددا
، لا )امدداذج طمددب شددراي عممددة لجاا ددة، (1)المتمجددا صددي )امدداذج طمددب شددراي/ا   عممددة لجاا ددة(

جراي حاالة نر وة(  .(2)اا 

  ،اوددد حلدداا الزادداا عمددم الا ددد األجااددي   ددا  ماظددف الملددرف اددِجرايات ِتمددل  الحاالددة لدده
مدا خدبلا امداذج طمدب حاالدة عمدم جهدلز الحلنداب، ا كدداا  ا خدبلا ِدخدلا ا لالتدهاذلدض مد

 ا.ذلض ما خبلا اظل  مود منا ل  خلص اللتحا 

 (ت  عما ال  اد المحلنا ة لمحاالة الملرص ة عمم مل  ورف ملرص ل  اماظامة T24.) 

  لب تخلدددد  ال  مددددة مددددا حنددددلب الزادددداا، اتّددددلف ِلددددم حنددددمراجوددددة الا لاددددلت اتدددددض  هل اوددددد
ِعداد مل  ورف ارنلئا النا فت)  .(113MTالمنتف د، اذلض ما خبلا 

 ادددلإلصراد تحتدددا  عمدددم عددددة ع دددادص مدددا هدددذ  الخطددداات لا عم مدددة التحا دددا الخدددلص مددداخ
اكللددة ا ددت  ت لّددم لجددر عمددم عمم ددة الاكللددة،  لددرف ا ددد اا ددد، االجددلاي: ع دددع ددد األاا: 

لخددرا اهدددا ع دددد جدددلئز ِذا تددداصرت  صو ددد اللدددرف هدددا ا ددد  اشدددراي ا ددد اا دددد مدددا عممدددة ِلدددم
التزامدده اللّدداااط االموددل  ر خددبلا ، اهددذا مددل  طا دده الملددرف، اذلددض مددا شددراطه الشددرع ة

 المحم ة االدال ة الملرص ة االشرع ة. 
ة كمدل هدا  وممل نات ذكدر  لا هدذ  المولممدة جدلئزة شدرعل ، امح  دة لم للدد الشدر انتات  ص

دداح، صح  ددت الم للددد الخمندد م ددرر صددي النددلات ة الخللددة اللمددلا التددي هددي الددرااج الحفددظ، االّا
ندم مة مدا ح دث لاهدل ا االودا، الجالت ِّدلصة لتح  هدل م لدد الت ند ر، االرصدت االا لادة، االتودلاا، 

اللدلدر عدا ملدرف ل ا دل  (13الملرصي رض  ) ل  تخللف مل ارد صي المو لر ااألداي االتطا ت، 
لي صدددي ادددص المو دددلر ح دددث جددد ددداصي الخدددلص اللحاالدددة ( أل7، االمو دددلر الشدددرعي رضددد )(3)المركدددز 

( الّدداااط المتّددماة لمحددااالت الملددرص ة الحددااالت غ ددر المتّددماة لملددرف 13الملددرصي رضدد )
لممؤننددلت ِجددراي الحددااالت اددللومبلت األجاا ددة، التددي  رغددب عمبلؤهددل تحا مهددل ))(:1.1.1.3الااددد)

 .(4(()لا ا دا   اافس الوممة لطرف جللث خلمل  ما حنلالته  الجلر ة،

                                      
 .7( الممحت رض :1) 
 .4( الممحت رض :2) 
ال موددي، ( المودل  ر الملددرص ة اللددلدرة عددا ملددرف ل ا ددل المركددز  الماظمددة لومم ددلت اللدد رصة اإلنددبلم ة، جمدد  اترت ددب،  ددااس اشدد ر 3)

 .;32-328ص:   (.4243ه/3665)
 جمدد  اترت ددب،  ددااس اشدد ر ال موددي، المودل  ر الملددرص ة اللددلدرة عددا ملددرف ل ا ددل المركددز  الماظمددة لومم ددلت اللدد رصة اإلنددبلم ة، (4)

 .329ص: 
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صهدي تك دف عمدم  م لاا ت د مه لهذ  الخدمةالومالة الت  ت لّلهل الملرف لمل اللاناة  
( 13جددلي صدددي اددص المو دددلر الملددرصي رضددد ) ص دددلاهددل لجددرة عدددا اكللددة اِ لدددلا المامددج لممندددتف د، 

 لممؤننددددة الملل دددة ت لّددددي لجددددرة مومامدددة مددددا الوم ددددا م لادددا خدددددملت عمم ددددة))(:2.2.1.3الف دددرة).
( المددددددددداظ  لا ددددددددد  الومدددددددددبلت 3التحا دددددددددا اص دددددددددل  لمّددددددددداااط الدددددددددااردة اللمو دددددددددلر الملدددددددددرصي رضددددددددد  )

لممؤنندددة لا تت لّدددي لجدددرة عمددم التحا دددا ندددااي لكلادددت ))ح دددث جدددلي صدددي الددهل:(1)(2.6.3الف ددرة)
 .(2(()األجرة اناة مئا ة ل  مامغل  م طاعل  

اللحاالة ح ث جدلي صدي ( أل اصي الخلص 7المو لر الشرعي رض )م  األمر الذ   تفت ص ه 
ِا طمب الوم ا ما المؤننة)الملرف اآلمر(تحا ا مامج مو ا مدا حندلاه ))(:12/6اله الااد)

الجدلر  لدد هل لتحا مدده ادافس الوممددة ِلدم منددتف د مود ا هدا حاالددة ِذا كدلا الوم ددا مدد ال  لممنددتف د، 
المحدلا، الدد س ز ددلدة  الحللدة هددا م لادا ِ لددلا المامدج ِلددم هددذ  ااألجدر الددذ  تأخدذ  المؤننددة صدي

 .(3(()صي الد ا المحلا
لكة لاهذا األمر  اطات عمم الحاالة الملرص ة الخلرج ة التي تجر  للللح الشركلت الم 

 الملرف. الما د األجااي صي حنلالتهل لد
لا الشددددركة المحم دددة لدددد ه  عممددددة محم دددة صددددي  ،حللددددة التدددي  كددداا الزادددداا الفدددرداللمدددل صدددي 

مددا الملددرف ِجددراي عمم ددة لددرف األمددر ي حاالددة اوممددة مغددل رة ا  تطمددب  ددرداا ِجددراصحنددلالته  
( الحددااالت 13لموممددة ضاددا ِجددراي عمم ددة التحا ددا، ح ددث جددلي صددي اددص المو ددلر الملددرصي رضدد  )

لممؤنندة الملل دة ِجدراي حدااالت التدي ُ طمدب دصوهدل لطدرف  ))(:1.2.1.3لملدرف الف درة) ةالمتّما
ة عمم ضاة حنلالت اللد الر الم اي. لا غ ر  ما الومدبلت عددا اداع جللث)المنتف د( اللوممة األجاا 

الوممددة المطمدداب تحا مهددل، شددرط االلتددزا  اِتمددل  ع ددد اللددرف النددلات لمحاالددة، اصلددمه صلددبل  تلمددل  
( المدددددداظ  لا دددددد  الومددددددبلت الف ددددددرة 3عاهددددددل، اص ددددددل  لمّدددددداااط الددددددااردة اللمو ددددددلر الملددددددرصي رضدددددد  )

لا تكدداا المؤننددة مللكددة لما ددد األجااددي احنددلالتهل لدددا مراندد مهل ))ح ددث جددلي ص هددل:(4)(1.1.6.3)
( الماظ  لمحنلب 2عا المللض، عمم لا  راعي االلتزا  اللمو لر الملرصي رض  ) ك مةاللخلرج لا ا 

                                      
 جمدد  اترت ددب،  ددااس اشدد ر ال موددي، المودل  ر الملددرص ة اللددلدرة عددا ملددرف ل ا ددل المركددز  الماظمددة لومم ددلت اللدد رصة اإلنددبلم ة، (1)

 .329ص:
 .55( ص:2)
 .3:7( ص:3)
 .329( ص:4)
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عمددم الملددرف ِاددرا  اتفلض ددلت ممزمددة مدد  غ ددر  مددا ))ح ددث جددلي صددي ص هددل: (1)(19.4الجددلر  الف ددرة)
 تودلرض  الّ لاالدال ة لتغط دة  حدلالت  ااكشدلف الحندلالت عمدم لندلس  المؤننلت الملل ة المحم ة

، اال  كفدي صدي ذلدض حلداا المؤنندة عمدم تنده ا مدا الملدرف المرانددا (2(()مد  لحكدل  الشدر وة
 .(3(() غطي الوممة المطمااة

ِشدددولر الوم دددا اندددور ))( مدددا المو دددلر المددداظ  لا ددد  الومدددبلت: 2.1.6.3اجدددلي صدددي الف دددرة)
 . (4(()اجراي الوم مةاللرف عاد 

تمكدد ا الوم ددا مددا ضدداض الوممددة المطمدداب ))(: 3.1.6.3اجددلي صددي افددس المو ددلر الف ددرة )
شولر  اِتمل  عمم ة اللرف، اتنم مه ا  ( ما هذا المو لر ا 2/3هل ح   ة لا حكمل  اصت الااد)م تحا 

 .(5(() للال  مؤرخل  اافس التلر خ الذ  تمت ص ه الومم ةِ
 شددترط للددحة ا دد  ))(:1.2.3( ال دداض صددي ا دد  اللددرف الف ددرة)2/3د)ح ددث جددلي صددي الاادد

 . (6(()الومبلت ضاض الادل ا ح   ة لا حكمل  صي مجمس الو د...
 تح دت ال داض الحكمدي الل  دد المحلنداي الملدرصي صدي حندلب ))(:2.2.3اجلي صي الف درة)

 الوم ا، اما لار :
 ملرص ة. ( النحب ما حنلب الوم ا لا عا طر ت حاالة1.2.2.3)
 ( انتخدا  اللض الملرصي المغطم ارل د.2.2.2.3)
 .(7(()( الاطلضلت االانلئا اإللكتراا ة3.2.2.3)

صتك دف عمددم لاهدل لجددرة  الملدرف إلتمددل  هدذ  الخدمددة  ت لّددلهللمومالددة التدي لمدل اللانداة 
 . (8)كمل مر صي النلات لهذصأج ز لمملرف لخ عا اكللة اِ للا المامج لممنتف د

( 2/11(أل اصي الااد)1جلي صي اص المو لر الشرعي الخلص اللمتلجرة صي الومبلت رض )
 اجتملع اللرف االحاالة الملرص ة: 

                                      
 .54( ص: 1)
 .:4ص: (2)
 .54( ص: 3)
 .55( ص:4)
 ( اللفحة النلا ة.5)
 .53( ص:6)
 .54( ص:7)
 ما هذا الاحث. 74( ص: 8)
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جراي حاالة ملرص ة اوممة مغل رة لممامج الم دد  مدا طمدب التحا دا، اتتكداا تمدض ِ جاز ))
لملددددرصي، جدددد  الومم ددددة مددددا لددددرف ا دددداض ح   ددددي لا حكمددددي اتنددددم   المامددددج إلجالتدددده صددددي ال  ددددد ا

حاالة)تحا ا(لممامج اللوممة المشتراة ما طللب التحا ا، ا جاز لممؤننة لا تت لّم ما الوم دا 
 . (1(()لجرة التحا ا

 ا اللددلدر عددا المركددز ، االشددرعي  األمددر الددذ   ظهددر التااصددت ادد ا المو ددلر ا الملددرص
 الللدر عا ل اصي.

 لكمل  جر هل الملرف، امل مدا تااص هدهب ص مل عدا اعتملدات صتح الذاالعتملدات المنتاد ة  .3
 أل ددداصي( 14)الشدددرعي رضددد  (، االمو دددلر11الملدددرصي اللدددلدر عدددا المركدددز  رضددد )مددد  مو دددلر 

 الخلص الالعتملدات المنتاد ة:

 (2)اماذج طمب صتح اعتملد منتاد  غ ر ضلاا لئللغلي: 

ذج المودددد  ت ددد  الزادداا ِلددم الملددرف اطمددب صددتح اعتمددلد، اذلددض مددا خددبلا توائددة الامددا 
لددذلض، ح ددث  حتددا  هددذا الامدداذج عمددم الطر  ددة التددي  ر ددد الزادداا تام ددج االعتمددلد اهددل لهددي ااظددل  
الندددا فت، لا الضدددا خددددلص، ارضددد  حندددلاه، اتددددلر خ، امكدددلا ااتهدددلي اللددددبلح ة، امددددة االعتمددددلد، 

را ددددة، االلدددد غة التما م ددددة التددددي  فددددتح اهددددل االعتمددددلد، ااندددد ، اعاددددااا صددددلتح االعتمددددلد اددددللمغت ا الو
ااإلاجم ز ددة، ارضدد  هلتفدده، اار ددد  اإللكترااددي، جدد  اندد  المنددتف د، اعاااادده حنددب مددل هددا اارد صددي 
الفلتارة المادئ دة، ارضمده، اار دد  اإللكتراادي، جد   حددد ال  مدة الملل دة لبلعتمدلد الألرضدل  االحدراف، 

عمم صلتح االعتملد ج   حدد مللر ف توز ز اصتح االعتملد، امللر ف االعتملد خلرج ل ا ل لهي 
ل  عمددم المنددتف د حنددب االتفددلت الااضدد  ا اهمددل، كمددل  ددت  تحد ددد متددم  فددتح االعتمددلد، ا حدددد لل ددة 

لمفدلتارة  ل  كداا مطلا د شحا الاّلعة، اصترة ت د   المنتادات، اشراط التنم  ، االف الاّدلعة 
 المادئ ة، ج   كتب ان  الملرف المرانا.
لد ِحّدلر صدلتارة تجلر دة لدلدرة مدا الملدا ، لا لحدد ا طمب الملرف ما صلتح االعتمد

امندددتادات الشدددحا، ااج  دددة تدددأم ا، اشدددهلدة ماشدددأ،  اال لدددلتاكبلئددده، امجماعدددة متكلممدددة مدددا 
ضدرار  ضرار ما الشدركة اأاهدل  ندمح لهدل اددخاا الم دل  الم ا دة، اا  اشهلدة تفت ش، اشهلدة لح ة،  اا 

                                      
 .82( ص:1)
 .7:ممحت رض ( 2)
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عمم لا المنتف د منماح لده اتلدد ر الاّدلعة  ،لا ازارة االضتللد(1) لدر ما ملمحة الجملرض
المددذكارة ِلددم ل ا ددل ، اضلئمددة التوا ئددة، جدد   خدداا الزادداا الملددرف ا اكمدده افددتح االعتمددلد، جدد   ددأتي 
ال ندد  الخددلص الالنددتوملا الملددرصي ا حتددداا هددذا ال ندد  عمددم انددد  الماظددف ال ددلئ  عمددم ت دددد   

 ملد المد ر.  الخدمة، اتاض وه، اتلر خ انلعة التاض  ، ج  اعت
ر هاددل ِلددم لا ملددرف ل ا ددل المركددز  للدددر عدددة ّدداااط لتاظدد   ِجددرايات   جددب لا لشدد
 صتح االعتملد ماهل:

  لا تكاا ض مة االعتملد مغطلة اللكلما ما خبلا الرل د المتلح صي الحنلب عادد طمدب صدتح
االعتملد، ا حظر ماح تنه بلت ائتملا ة اجم   لاااعهل لغرض تغط ة االعتملدات المندتاد ة 

، ااهذا ال  نوم الملرف ِلم تما ا االعتملد ِال ال غة الاكللة، ااهذا تكاا (2)عاد صتحهل 
 خرا التي هي المشلركة، االمرااحة، االمّلراة غ ر متلحة، تاول  لمّاااط.الل ج األ

جر تهدل لما خبلا الورض النلات لاماذج طمدب صدتح االعتمدلد، االم لامدة الشخلد ة التدي 
عادد الندلعة  ( 25/8/2121)التدي كلادت  دا  األراودلي المااصدتا م  الماظف ال لئ  ات د   الخدمدة 

 :لفتح اعتملد منتاد الخطاات الومم ة له  ِلم اخمص لالحل ،  التلنوة االالف
  تولضد المنتارد، االملدر، ا توهد له اأا ان مة الدص  نتكاا ااانطة اعتملد منتاد . .1

لدددا ملددرف ل ا ددل المركددز   (3)(CPLلكددي  لدددر اعتمددلد منددتاد  الاددد لا  كدداا لممنددتارد) .2
وهل المركز .  تلاول  لمّاااط التي ّا

المنددتادات المطمااددة المشددلر ِل هددل صددي النددلات، اامدداذج المااص ددة عمددم اشددر  حّددر الزادداا  .3
 ، ا  ا  اتوائة اماذج صتح اعتملد نلات الذكر.(4)صي ملرف ل ا ل المركز  االعتملد

 طمدد  الملددرف عمددم الطمددب، ا تأكددد مددا لا الزادداا لدد س عم دده ل  تحفددظ مددا ملددرف ل ا ددل  .4
دوهل ملدرف  لها منتافالمركز ، ج   دضت صي االعتملد  لجم   الشراط االّاااط التدي ّا

 ال.  ل ا ل المركز ، ل

 اود التأكد ما نبلمتهل امطلا تهل لمشراط  اض  عم ه ما ضاا المختل ا. .5

                                      
 .8ممحت رض : (1)
 .9 :ممحت رض ( 2)
 لمحنلالت الااك ة.المورف الدالي  (3)
 .:ممحت رض : (4)
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 رنددا االعتمددلد ِلددم ملددرف ل ا ددل المركددز  عاددر الار ددد اإللكترااددي، مددا لجددا الحلدداا عمددم  .6
فدة، االمددة التدي تندتغرضهل تكداا صدي الودلدة المااص ة المادئ ة عمم الفلتارة ِذا ل  تكا ص هل مخلل

 جبلجة ل ل .

اوددد تحلددم ه عمددم المااص ددة المادئ ددة، تددأتي مااص ددة جلا ددة مددا ضاددا المركددز  تف ددد احجددز ال  مددة  .7
 الملل ة لبلعتملد لد ه، ا امل كلات صي النلات تحاا ماه ِلم ملرف الااراا. 

 الفته غ ر ضلاا لمتود ا.   ارت االعتملد ما خبلا النا فت ِلم الملرف المرانا .8

  راج  الملرف المرانا االعتملد ا دض ه م  الفلتارة. .9

المنتف د)الملددددر( االددداا خطدددلب االعتمدددلد ِذا تمدددت المااص دددة  فاودددد تدض  ددده  خادددر الملدددر  .11
عم ددده مدددا ضادددا المندددتف د  رندددا الملدددرف المراندددا الدددرد اللمااص دددة عمدددم ضاددداا االعتمدددلد ِلدددم 

 ملرف الااراا.

  د)الملدر(اتجه ز الاّلعة، ج   نممهل لمشحا. ادل المنتف .11

، امراجوتده له  نم  المنتف د)الملدر(المنتادات ااجلئت الشدحا لمملدرف المراندا، اودد تددض  .12
االعتمددلد مددا ضاددا الملددرف المرانددا تاوددث ِلددم ملددرف الادداراا، االددذ  امدداذج صددتح لمددل صددي 

    دضت ص هل ل ّل  ِذا كلات مطلا ة لمل صي االعتملد. ادار 

الشددحا لممركددز  ا طمددب مادده تغط ددة  اال لددلت رنددا ملددرف الادداراا لددارة مددا المنددتادات  .13
 ض مة االعتملد صي حنلاه صي الخلرج. 

 اللدص . ا   اوث ملرف الااراا ِلم الملرف المرانا ِشولر  .14

 خاددر الملددرف المرانددا المنتف د)الملدددر(اأاه ندد جد ال  مددة الملل ددة صددي حنددلاه خددبلا مدددة  .15
 زما ة مو اة.

 الشحا ِلم الزااا)المنتارد(النتخراج اّلعته. لتلل ااا توطم لارة ما المنتادات  .16

 حددددث صدددي اودددض الحدددلالت لاددده ضددددد تلدددا الاّدددلعة ضادددا الددداا المندددتادات االاجددددلئت 
ملددرصه االدداا الاّددلعة، الادده  ر ددد  رخاددلِالشددحا، ص ّددطر الزااا)المنددتارد( ِلددم  لتلددل ااا 

لا ل  نددداب كدددلا، ص لددددر الملدددرف خطدددلب ّدددملا مبلحدددي لزاااددده  ،هدددلاندددتخراجهل مخلصدددة تمف
الاّدددلعة ص  دددا  اتوائدددة امددداذج طمدددب ِلددددار خطدددلب ّدددملا  جللدددللح شدددركة المبلحدددة الندددتخرا
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صددراج عددا الاّددلعة، ا توهددد مددا خبللدده اتنددم   اال لددة الشددحا ،ا كدداا الغددرض مادده اإل(1)مبلحددي
 حلا انتبلمهل.

انطة هدذا الخطدلب، اصدي حدلا الداا المندتادات  نتخرج الزااا)المنتارد( الاّلعة اا 
  وطي الملرف اال لة الشحا ِلم زاااه، ا  ا  اِرجلع الخطلب ماه. 

لا هدذ  المولممدة ِلدم ص مدخاعمدم اآلل دة التدي  افدذ اهدل االعتمدلد المندتاد   طبلعاالاود 
ح  دت الم للدد ص،  ة و، امح  ة لم للدد الشدر لنبلمة المولممة ما المخمفلت الشرع ة جلئزة شرعل  

اح، االودا، الجالت ِّلصة لتح  هل م لدد  الخمنة الخللة اللملا التي هي الرااج الحفظ، االّا
ل  تخللف مل ارد صدي ا نم مة ما ح ث األداي االتطا ت، ، الاهل الت ن ر، االرصت االا لاة، االتولاا

(: 1.1.5( الخدلص الالعتمدلدات المندتاد ة ح دث جدلي صدي جال دل  الاادد)13الملرصي رض  ) المو لر
لمملدددرف صدددتح اعتمدددلدات مندددتاد ة لندددداد التزامدددلت الومدددبلي اشدددرط لا  كددداا الو دددد الماجدددت اهدددل ))

ِعطلي  .(2(()منتاص ل  لشراطه الركلاه الشرع ة، اغ ر متّما لمتولما اللفاائد الراا ة لخذا  لا 
ا كددلا ضطو ددل  -ال  وددد صددتح االعتمددلد))(: 2.1.5) اصددلي اهلئ ددل اددللجما، اتا ددي ذمددة صددلتح -اا 

االعتملد مشغالة حتم  لرف الملرف ض مة المنتادات، ال س لممنتف د المطللاة اللدص  ِال اود 
 .((تدااا المنتادات اضاا اا ّلي مدة االعتملد

 .((الملرف عبلضة ّملاا  ،دتكاا الوبلضة التولضد ة ا ا صلتح االعتمل))(: 3.1.5)
عمم الملرف دص  ض مة االعتملد ِلم المنتف د ِذا تنم  المنتادات اتاد ا لده ))(: 4.1.5)

خددبلا صحلددهل مطلا تهددل لمشددراط االتوم مددلت، خددبلا مدددة لددبلح ة االعتمددلد، ا حددت لدده االمتاددلع 
اااطه  . ((عا الدص  ِذا كلات مخللفة لشراط صتح االعتملد ّا

ذا تدد  الدداص صددي ع ددد الا دد  عمددم لا تفندد ر  خلّدد  لمملددطمحلت التجلر ددة ِ))(: 5.1.5)
الدال ددددة لا تدددد  الدددداص صددددي االعتمددددلد عمددددم لا تفندددد ر  االلتزامددددلت امنددددؤال لت األطددددراف خلّدددد  

المندتاد ة حندب اشدرة ندلر ة المفوداا لدلدرة عدا غرصدة  تلؤللاا ااألعراف الماحددة لبلعتمدلدا
ا، ص جددددب لا  كدددداا م  دددددا  امددددل ال  خددددللف لحكددددل  الشددددر وة التجددددلرة الدال ددددة، لا ل  مرجو ددددة لخددددر 

 .((اإلنبلم ة

                                      
 .7:ممحت رض  (1)
 .7;( ص:2)
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لمملدددرف تددددااا المندددتادات مؤجمدددة الددددص  لا كما دددلالت ال اددداا لا  زال  جدددا )) (:6.1.5)
خلمهل ضاا تلر خ انتح لضهل، اال لا  كاا ان طل  صي ذلدض اد ا المندتف د االملدرف الملددر لا 

 .((م جي اللدص  لا التااالملرف الموزز نا 
لمملدددرف ِادددرا  اتفلض دددلت ممزمدددة مددد  غ دددر  مدددا الملدددلرف المحم دددة االدال دددة ))(: 7.1.5)

  صددددددي الحندددددلالت، عمددددددم لنددددددلس ال  توددددددلرض مدددددد  لحكددددددل  فلتغط دددددة حددددددلالت الددددددا ص  االاكشددددددل
 .(1(()الشر وة

صلت التدي  ت لّدهل الملدرف اظ در الخددملت التدي   ددمهل ا لمل اللاناة لمومداالت االملدر 
 ألاه مغطم كم ل ما ضاا الوم ا، اهذا جلئز الفة الملرف اك ا اأجر. االعتملدم لاا صتح 

(: ال  جداز لخدذ عمالدة عمدم االعتمدلدات المندتاد ة 1.7الاادد) ص د جدلي صدي ادص المو دلر
 :اآلت ةصي الحلالت 

 (: م لاا االلتزا )الّملا( ادص  المامج لممنتف د.1.1.7)
 .(2(()(: م لاا توز ز االعتملد2.1.7)

 جدددداز لخددددذ الملددددراصلت الفوم ددددة اال  جدددداز الز ددددلدة عم هددددل صددددي ))(: 2.7اجددددلي صددددي الااددددد)
 الحلالت التلل ة:

 (: ملراصلت توز ز االعتملد الفوم ة.2.2.7)
 ((.(: الملراصلت الفوم ة لتمد د االعتملد3.2.7)

د ِذا ي  طماهددل االعتمددللخدذ لجددرة المجددا م لاددا الخددملت التدد جدداز ))(: 3.7اجدلي صددي الااددد)
 (3(()كلا مامج االعتملد مغطم ما لمااا الوم ا

 ( أل دددددداصي الخددددددلص14الشددددددرعي رضدددددد )ااهددددددذا  تفددددددت المو ددددددلر الملددددددرصي مدددددد  المو ددددددلر   
جددلي صددي  ( اللددلدر عددا المركددز  ح ددث 13الالعتمددلدات المنددتاد ة مدد  المو ددلر الملددرصي رضدد  )

مملدددرف صدددتح االعتمدددلدات  جددداز ل ))(:3/1/2)الاادددد( 3/1الددده مشدددراع ة االعتمدددلد  المندددتاد )
اتوز زهدل  –ا الأللدللة عدا افنده لمر الوم ا لعمم  االي –لدارهل ا  اااعهل ا لامختمف  ةالمنتاد 

كمدل  جداز لده تام غهدل اتودد مهل اتاف دذهل الأللدللة عدا ، االتانط ص ه ا جاز له المشلركة صي ذلض

                                      
 .8; ( ص:1)
  .;;( ص:2)
 ( اللفحة افنهل.3)
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مل  راعم ا لما لار التاف ذ عمم  ةلار  ةأل  اص ل  ، ا ملرف آخرل ةا لاة عا مؤنن ال افنهل
 ((.ي أتي اللااد التلل

ال  جاز لمملرف التولما الالعتملدات المندتاد ة اص دل لمدل ارد  )):(3/1/3جلي صي الااد)
ا اإلعلاددة عمددم ل ة،ا مؤننددل ا اللا لاددة عددا الغ ددر عمدد بل  لالأللددللة عددا افندده  صددي الااددد النددلات

اماجب مل  ا صلندا  ، لالطبل   ا  ع د ، لاشرعل   ةمحرم ةعذا كلات تمض االعتملدات تخص اّلِ ذلض
كمددل صددي حللددة ِعطددلي لددراحة ا ل ا ،خددذلاللفاائددد الراا ددة  ا تتّددما توددلمبل  ل ،تّددماه مددا شددراط

 ا ّدمال  ل ،ا جزئ دل  ل ،غ در الموطدم كم دل   ال رض الذ   اشأ عدا الددص  المندتف د صدي مجدا االعتمدلد
 .(1(()لمكما لالت مؤجمة الدص  االتأخر صي الدص ) الدص   )لكمل صي حلالت الحن  االتدااا

لمل االتفلت الذ   نات صتح االعتملد اهدا الو دد اد ا المندتارد، االملددر صجدلي صدي ادص 
 جدداز لا  شددترط الاددلئ  عمددم المشددتر  ))(:3/2/1(، الااددد)2/3المو ددلر الو ددد نددلات صددتح االعتمددلد)

تاد ، اهددذا الشددرط لددح ح  مددز  الاصددلي ادده مددا ضاددا صددي الو ددد لا  ددت  الدددص  عددا طر ددت اعتمددلد مندد
 .((المشتر 

 جاز تاج ت الا اع الدال ة الالعتملدات المنتاد ه مل دامت تمدض ))(:3/2/2اجلي صي الااد)
 .(2(()حكل  الشر وة اإلنبلم ةل الا اع ال تخللف

دمهل الملدرف اظ در الخددملت التدي   د للمل اللاناة لمومداالت االملدراصلت التدي  ت لّده
م لاددددددا صددددددتح االعتمددددددلد ص ددددددد جددددددلي صددددددي اددددددص المو ددددددلر الومدددددداالت االملددددددراصلت صددددددي االعتمددددددلد 

التكدلل ف الفوم دة عمدم االعتمدلدات   أخذ ض مدةلا  جاز لمملرف ))(:3/3/1( الااد)3/3المنتاد )
لا  م طاعل ،كلات مامغل لجر  عمم ال  ل  اللخدملت المطمااة نااي لا  أخذ لله  ا جاز ة،المنتاد 

تودددد ا  ا شدددما ،اللدددلدرة االدددااردةة ا شدددما ذلدددض االعتمدددلدات المندددتاد ، مدددا مامدددج االعتمدددلدنددداة ا
 ِالعم ددددده  ا  أخدددددذلاالعتمدددددلدات مدددددل عددددددا التودددددد ا از دددددلدة مددددددة االعتمدددددلد صدددددبل  جددددداز لمملدددددرف 

 .(3(()مئا ةاتكاا ح ائذ مامغل م طاعل ال اناة  ،الملراصلت الفوم ة ص ط
لمددل اللاندداة لخطددلب الّددملا الددذ   لدددر ّددما االعتمددلدات المنددتاد ة، اهددا خطددلب 

 طاددت عمددم ))(: 3/3/3الّددملا المبلحددي المشددلر ِل دده صددي النددلات، صجددلي صددي اددص المو ددلر الااددد)
 الم دمدة،صدي حللدة الدصودة  مجا خطلب الّدملا ،خطلالت الّملا المللحاة لبلعتملد المنتاد 

 طادت  مندتاداتهل،الاّدلعة ضادا الداا  عدا راجلذ   ت  ِلدار  لئلصاخطلب الّملا المبلحي ا

                                      
 .622( ص:1)
 .623( ص: 2)
 اللفحة افنهل.( 3)
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لّملالت صي حكد  األجدر ا اشأا( 5)المو لر الشرعي رض  مل ارد صي األجر،عم هل ما ح ث لخذ 
 .(1(()عمم خطلب الّملا

لخدد األجدرة عمدم  زال  جدا ))(:6/1/1(،الاادد)5ح ث جلي صدي ادص مو دلر الّدملالت رضد )
جددرد الّددملا التددي  راعددم ص هددل عددلدة مامددج الّددملا امدتدده، نددااي لكددلا خطددلب الّددملا ل ددلي م

 . (2(()اغطلي ل  ادااه
لمددل المامددج الددذ   ت لّدده الملددرف م لاددا ملددراصلته اإلدار ددة، االخدددملت ص ددد جددلي صددي 

ِا تحم دا الملدراصلت اإلدار دة ام لادا الخددملت ))(:6/1/2(الاادد)5الاص مو لر الّدملالت رضد )
الّملا إللدار خطلب الّدملا اااع ه)االاتددائي ا االاتهلئي(جدلئز شدرعل ، عمم طللب خطلب 

مد  مراعدلة عددد  الز دلدة عمدم لجددرة المجدا، اصدي حللددة ت دد   غطدلي كمددي لا جزئدي  جداز لا  راعددم 
صددددي ت ددددد ر الملددددراصلت إللدددددار خطددددلب الّددددملا مددددل ضددددد تتطمادددده المهمددددة الفوم ددددة ألداي ذلددددض 

 .(3(()الغطلي
الّملا صبل   ا  الملرف ات د مهل، ِامل   د  خدمدة الّدملا ّدما لمل خدمة خطلالت 

 االعتملدات المنتاد ة، الضلد اذلض خطلب الّملا ما الااع المبلحي.

 ثانيًا: المحرف اإلسالمي الميبي:
 :وأنواع الخدمات التي يقدمها ،التعريف بالمحرف، نشأته .1

امزاالددة لاشددطته الملددرص ة اص ددل  الملددرف اإلنددبلمي الم اددي مؤننددة ملل ددة ِنددبلم ة   ددا  
ألحكل  الشر وة اإلنبلم ة، ا متز  الألنس االمول  ر الشدرع ة، االف ادة الموتمددة صدي مجدلا الملل دة 

حنددب مددل ت ددر  ه ئددة الرضلاددة الشددرع ة الموا ددة ااص ددل  لمتشددر ولت الالصددذة عمددم ِجددر تا دد ح  اإلنددبلم ة،
ال لّدددي اماددد  التولمدددا  2113لنددداة  1 الددددار ال دددلااا رضددد   (2112)ضدددلااا الملدددلرف لنددداة

لددم لحكددل  ال ددلااا رضدد  ا  ،اللفاائددد الراا ددة   اشددأا الملددلرف المودددا الل ددلااا رضدد  2115لندداة  1ا 
ّدلصة صلدا لملد رصة اإلندبلم ة االمداائح اال درارات 2112لناة  46   اشأا تودد ا ذات ال دلااا اا 

  2111لندداة  23ل  ال ددلااا رضدد  االتوم مددلت اللددلدرة ام تّددل ، كمددل تنددر  عمددم الملددرف لحكدد
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اشددأا الاشددلط التجددلر  الحكددل  ال ددلااا المددداي ، اذلددض الل دددر الددذ  ال  توددلرض مدد  لحكددل  ضددلااا 
  المللرف الحكل  الشر وة اإلنبلم ة.

تأنددددددس الملددددددرف اماجددددددب ضددددددرار مجمددددددس ِدارة ملددددددرف ل ا ددددددل المركددددددز  المددددددؤرخ صددددددي 
مدددم تدددرخ ص مزاالدددة الاشدددلط اللدددلدر عدددا ااادددلي  ع  (2114)لنددداة (25)رضددد    (11/11/2114)

مددا ضادددا  ( 2117)لندداة  (2) رضدد  ( 18/11/2117)محددلصظ ملددرف ل ا ددل المركددز  المددؤرخ صددي
مه عمدددم المااص دددة ، ااودددض المدددااطا ا، اودددد تحّلددداا الم ا ددد  اخادددة مدددا رجدددلا األعمدددلا االملدددرص 

، ح ددث ( 2114)لتأن ندده مددا ضاددا ملددرف ل ا ددل المركددز  كأحددد خمنددة ملددلرف جد دددة صددي ندداة
 .ألحكل  الشر وة اإلنبلم ة اص ل  د  األمر شركة ل ا ة منلهمة تزااا مهلمهل لكلا صي ا

صي تاند   اطلضده صأاشدأ عددة صدراع  لدا  لطراامس، ج  اد (مم لاة يلا)صي  يام ر  الرئ ن
اا صرع ل ي:مازعة صي مالطت جغراص ة مختمفة ما الامد اه صرعل  ة ِحدا عشر عددهل اإلجمللي ِلم 
اصددددرع الندددداااي اماط ددددة الدددددر اي اصددددرع نددددات الجموددددة، ة، اصددددرع تددددلجاراي،  مم لاددددة، اصددددرع الندددد لح

طراامس، اصرع ملراته، اصرع هاا امد ة الجفرة، اصرع ااغلز  اا عطاي، اصدرع زلتد ا، اصدرع ادرج 
 طراامس.

 أنواع الخدمات التي يقدمها المحرف: .2

لا الل رصة اإلندبلم ة، تشدتما عمدم   د  الملرف اإلنبلمي الم اي خدملت عدة صي مج
، لجدددلث اد كدددار، مادددلزا)ع لر دددة  تمدددا بلت :الضدددة متااعدددة مدددا لددد ج التما دددا اإلندددبلمي لال اهدددي

 :تما بلت شخل ة(، ا تحن ا عمم المازا
  ددا  الملددرف االندبلمي الم اددي اتما ددا زالئادده اددص  رنددا  الدارنددة صددي : الدراندة االتومدد  

ضندط  48ضلدم الدم لضندلط تلدا حدد لشدهر ا  24صي حدداد مرتدب  االمولهدالمدارس االجلمولت 
 .م  تحد د هلمش راح منات امتفت عم ه

% 111الخددملت اللدح ة اانداة  تما اا  ا  الملرف االنبلمي الم اي  : ح ثوبلجال 
لمتفددت عم دده متّددما هددلمش الددراح ا مر حددة،شددهر ة  اأضنددلطات ندد ط نددور الخدمددة عمددم الوم ددا 

 ت ن ط.االمدة 
مالندض الحد  االومدرة ّدما ارادلم  تما دا م ندر لدم  اصدت  تأد دةصرلة  :  اعمرةحال 

 .اتشر ولت الالصدةاا اهل ماصت الّاااط المو اإلنبلم ة،تولل   الشر وة 
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اإلندبلم ة، االمندلامة، االمشدلركة، التي تود ّدما مادت  المرااحدة  ،تما بلت الن لراتا  
ماهدددل الحندددلب  ؛اللت نددد ط، ا  دددد  خددددملت الحندددلالت االمّدددلراة، ااإلجدددلرة، ااالنتلدددالع، االا ددد 

، احنددلب انددتجملر، احنددلالت اددللومبلت األجاا ددة، احنددلالت الاد وددة، ادخددلر الجددلر ، احنددلب 
الداخم دة االخلرج دة، االدرض  اآللدي،  تا  د  خدملت لخر  متااعة ماهل خدملت الم للة، االحااال

لدددار اللددكاض الملدددضة لدددار دصددلتر اللددكاض، اا  ، اتنددد د رنددا  الخدددملت، الددرف حددااصظ اا 
الدددذ  مدددا خبللددده  اترادددت الملدددرصياإلخدمدددة  صّدددبل  عدددا ت دمدددهالمرتادددلت، الدددالد ت األملادددلت، 

صدددي الخدددلرج ح دددث   ل ،ال  دددل  اللود دددد مدددا الومم دددلت الملدددرص ة ندددااي مدددا المادددزا  ندددتط   الزاددداا
 اكا نهالة ا نر. التهدارة حنلا  جراي عمم لت الدص  ا ِ مكاض 

خددددملت ال عمدددم لكجدددر لمادددل ، االمشدددتممة ةت دددد   خددددملت ِلكتراا دددِلدددم م الملدددرف ا ندددو
رنلا رنللة ال ة ِتت ح هذ  الخدمة ح ث  خدمة الرنلئا الال ة، ا الالملرص ة عار الهلتف الا 

ا غ ددر ل ،ا النددحبل اإل ددداع،عاددد عمم ددة  هطددبلع اكددا تغ  ددر  طددرل عمددم حنددلااعمددم  دائمددل   هتا  دد
تحم دددا الود دددد مدددا الامدددلذج  لمزاددداا تندددام الدددذ  مدددا خبللددده  لكترااددديالماضددد  اإلخددددملت ، ا ذلدددض

لمملدرف االلكتراادي الماضد  مدا خدبلا مولمبلتده، كمدل لاده ا عمدم تندر     الملرص ة التدي تندلعد
 هلددم لهم تددِ الإلّددلصةأخددذ   اد لا  ددحنددلب األضنددلط الشددهر ة لماددت  المرااحدة الددذ   زادداامل تندام 

 ت عمدم جم د  لد ج التما دا اإلندبلمي األخدرا،اد، اهذا  اطالشهر  هنب راتالم هذا المات  احِ
 اض ماال ا(.عد  عا ِجراي حاالة ا ا الحنلالت ما تطا ت)ل الاالود د ما التطا  لت التي تن

بلت اانددوة مددا الاطلضددلت اإللكتراا ددة المحم ددة، االدال ددة  كمددل  دداصر الملددرف عدددة تشددك 
رعال الحا ددددف، كاطلضددددة الدددددص  المنددددات، ااطلضددددلت الخلدددد  التددددي لددددممت لتتااصددددت مدددد  لحكددددل  شدددد

ااطلضددددة، اارلددددد  (،Master Card)، ااطلضددددة ملنددددترد كددددلرد(visa)ف ددددزاالالمالشددددر، ااطلضددددة 
، ااطلضة ل ااض تراصا، ااطلضة ُجممة منا ة الدص  لمتجدلر، ااطلضدة ادبلد ، (world eliteت)ا م 

، ااندددددت طلال  ماددددده للدددددللح األغدددددراض الشخلددددد ةاا دددددلط ا ددددد  الوممدددددة ااطلضدددددة جاااادددددل، اغ رهدددددل، 
لمشخلدددد لت التجلر ددددة، صِادددده  ومددددا عمددددم ت ددددد    االعتمددددلدات المنددددتاد ة، اخطلاددددلت الّدددددملا، 
االمتددددلجرة اددددللومبلت األجاا ددددة، اادائدددد  االنددددتجملر اللاكللددددة، االحنددددلالت الجلر ددددة ااالنددددتجملر ة، 

 .(1)احنلالت الاد وة، احنلالت اللوممة األجاا ة

                                      
 .)4243/:/(4، تلر خ االطبلع، hptt://www.lib.com.ly(  اظر: 1)
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، امدددددا تااص هدددل مدددد  الموددددل  ر اإلندددبلمي الم ادددديبلت الخلرج ددددة كمدددل  جر هددددل ملددددرف التحدددا  .3
الملرص ة الللدرة عدا ملدرف ل ا دل المركدز  الماظمدة لومم دلت اللد رصة اإلندبلم ة المو دلر 

( 7( الخدددلص ادددللحااالت الملدددرص ة ادددللومبلت األجاا دددة، امددد  المو دددلر الشدددرعي رضددد )13رضددد )
، الخدددلص اللحاالدددة( AAOIFI)األ دداصي  المراجوددة اإلندددبلم ةالددذ  لددددرته ه ئددة المحلنددداة ا 

مو ددددلر الملددددرصي الد ة كمددددل  جر هددددل الملددددرف، امددددل مدددددا تااص هددددل مدددد  ااالعتمددددلدات المنددددتا 
( أل ددداصي الخدددلص الالعتمدددلدات 14(، االمو دددلر الشدددرعي رضددد )11اللدددلدر عدددا المركدددز  رضددد )

 المنتاد ة:
الم اددي، املددرف الادداراا صددي ت د مدده ال  اجددد اخددتبلف جدداهر  ادد ا الملددرف اإلنددبلمي 

لهددلت ا الخدددمت ا صكددا ماهمددل   ددد  هددلت ا الخدددمت ا اص ددل  ألحكددل  شددرعال الحا ددف، ااص ددل  لمّدداااط 
، (األ ددداصي) ه ئددة المحلندداة االمراجوددة لممؤننددلت الملل ددة اإلنددبلم ة االموددل  ر التددي تلدددر عددا

هاددلض  للدد رصة اإلنددبلم ة ندداا ل  ِاّل لاملددرف ل ا ددل المركددز  الخللددة الهل لدددر  االموددل  ر التددي 
 ا  تم ز اهمل ملرف الااراا عا، الملرف اإلنبلمي الم اي: لمر 

صفددي الحددااالت مددجبل  لد دده امدداذج لكددا مددا حاالددة األصددراد،  ةلالهمددل: مددا الالح ددة التاظ م دد
 االشركلت.

 Money)  خدمة الحاالة النر وة المااي جراجلا همل: ما الالح ة الخدم ة اهي ت د مه 

Gram) الملرف اإلنبلمي.  لالتي ال   دمه 
صي اإلصلدلح  ما الح ة الشفلص ة التي  متمكهل ز صي اظر تم ِال لا الملرف اإلنبلمي 

عدا آل ددة الومدا التددي  ومدا اهددل لكدا مددا لراد الاحددث حتدم لادده  فلدح عددا مو اصدلت الومددا لد دده، 
مشكمة لد ه  ما خبلا درانته ،  ااجِذا مل عللاصداا ِل ه الذ ا  تا   اا طمب المنلعدة ما الالحج

ا كدلا ال   دد  خدمدة ا صهذا األمر  فات الالح ة التاظ م دة، لمدل مدا الالح دة الخدم دة صهدا  الحاالدة ا 
 ل  دد  خدمدة خطلادلت الّدملا التدي ال   ددمه ِال لاده (Money Gramالنر وة المااي جرا  )

 ملرف الااراا.
مدؤهم ا الهد   عّدليتتكداا مدا خمندة ل  تدياله ئدة الشدرع ة الدار  ِادرازلركا ِلدم  يالوم

اتود مده رضد   ( 2115)( لنداة1خادرة صي مجلالت متخللة اص دل  ألحكدل  ضدلااا الملدلرف رضد  )
ّددلصة صلددا خددلص الللدد رصة اإلنددبلم ة اماشددارات 2112( لندداة 46)   اشددأا توددد ا ال ددلااا اا 

 :ما ملرف ل ا ل المركز  ح ث تتكاا ه ئة الرضلاة الشرع ة
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الندددا الشدددلعر المتحلدددا عمدددم دكتدددارا  صدددي ص ددده الشدددر وة االمودددلمبلت، امحمدددد الاددددا   
جلا ال لااا، امحمد حملد المحلنب ال لاااي الموتمد األزهر  المتحلا عمم دكتارا  دال ة صي م

اعّددا المجمددس الفاددي لموددل  ر المحلندداة االمراجوددة التددلا  له ئددة المحلندداة االمراجوددة لممؤننددلت 
ي صمندفة الملل ة اإلندبلم ة)األ اصي(، اعزالدد ا ملدطفي الكدار المتحلدا عمدم شدهلدة الددكتارا  صد

 الوما  الملل ة الملرص ة.
 المتحلدا عمدم صدرج الوج مديطدلرت التدض ت الشرعي التي  ترلندهل المراجوة ا  ةادار ِدار  

المحلناة االمراجودة لممؤنندلت الملل دة ملجنت ر صي الل رصة اإلنبلم ة، الد ه عّا ة صي ه ئة 
لجر ددددددت مودددددده م لامددددددة  ددددددا  األجادددددد ا عاددددددد النددددددلعة الوشددددددرة لددددددالحل   الددددددذ  اإلنددددددبلم ة)األ اصي(

موده عمدم دار اله ئدة الشدرع ة، ادار التددض ت الشدرعي صدي  تحدجت ث، ح (6/12/2121المااصت)
هدد  لعّددلي اله ئددة ا لا  التددي ضددد تحدددث عاددد ت ددد   الخدددملت،ألخطددلي ااالمراجوددة لتفددلدا المراضاددة 

مراضاة لعملا الملرف الاشطته لمتأكد ما عد  مخللفتهدل لمادلد  الحكدل  الشدر وة  عامنؤالاا ال
ددرارة امتجددلا ال ملددرف لهددل مددا خددبلا مراجوددة ال دداائ  الملل ددة لمملددرف احنددلالته اإلنددبلم ة ّا

جم ددد  الو ددداد االّددداااط البلزمدددة ألاشدددطته  لدلدددة الومدددا الختلم دددة ااندددب تاز ددد  األرادددلح ااعتمدددلد
ر الشرع ة الللدرة عا ملرف ل ا ل المركز  اامل  العملله االتح ت ما نبلمة لدااته اص ل  لممول 

اللدلدرة عدا اله ئدلت االمؤنندلت الدال دة المتخللدة صدي اللد رصة   تملشم م  المول  ر الدال دة
 اإلنبلم ة صي الولل .

هددد  صالّددداااط التدددي  ااغدددي النددد ر عم هدددل عادددد التولمدددا،  ااّدددو المودددلل  ا  اارندددمصهددد   
ألحكدل  الشدر وة الغدراي، ل ج تما م ة لمتأكد ما مااص تهل  اظراا صي كا مل  نتحدث ما ع اد ا 

ِعلدة ل كمل لاه   ومماا  صدت التا  ة اوض الخدملت التي ترص  ما منتاا لداي الملدرفغلعمم 
جهدداد الف هددلي صددي تك دد فه  لخدمددة عددرض لمددا  د كمددل مددر ااددل صددي النددلاتدددد لحكددل  شددرعال الحا ددف 

  تهددل مددا االعتمددلدات المنددتاد ة، اخطلاددلت الّددملا التددي ااتشددمت مددا ا ئددة ت م د ددة راا ددة، اتدد  تا
  اا التولما اإلنبلمي.رض لللتو األمار التي

ادار المدددضت الشددرعي هددا التأكددد مددا لا ت ددد   الخدددملت  ندد ر اصددت الدداه  الددذ  رنددمته 
اله ئة الشرع ة، اهالض دار آخر تمواه ِدارة التدض ت اها الرص  ما كفلية المداظف ا، ل كااداا عمدم 

التدددي تدددؤدا اهدددل درجدددة علل دددة مدددا االلتدددزا  ااالاّدددالط، ألاهددد  هددد  الدددذ ا  شدددرصاا عمدددم الطر  دددة 
 الخدملت.
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م للددد الشددر وة اإلنددبلم ة، ادار  صددي تطددا ر، شدددد عمددم األهم ددة الكا ددرة لومدد   كمددل لادده
جدددراي عمدددا اله ئدددة الشدددرع ة، االتددددض ت الشدددرعي مدددا ح دددث التشدددر   االتاف دددذ صهدددي الّدددلاط الدددذ   اا 

الدذ   ندلعد  ، اهدذا األمدر هدااالتطا دتا نبلمة اإلجدرايات لح ت ّم  رجواا ِل ه األمر الذ  
  ت م للد ة الشر وة صي حفظ الملا.عمم تح 
ه  لممندددلئا،  ممدددا خدددبلا تألددد فعمملئادددل األندددبلراا عمدددم اهددد    نددد صأعّدددلي اله ئدددة 

ا ندتحدث مدا مندلئا مندتجدة مدا ماظدار م للدد   لكا مل  طر لدرانة مل ارد عاه ،  ه  صااظر 
ح دددلة ال ام دددة امدددل ال  تودددلرض مددد  الح لالتدددي تجتدددالدددذ   ّدددما التلدددد  لكدددا المندددتجدات األمدددر 

 .لحكل  الشر وة اإلنبلم ة
الكددي تح ددت هددذ  اله ئددة الهدددف المرجددا ماهددل صِادده تمددر اودددة مراحددا صاهددلض رضلاددة نددلا ة 

توما عمدم دراندة المندلئا لكدي تددلم ص هدل ارل هدل، ارضلادة ملدلحاة لمتاف دذ اهدي التدي اهي لمتاف ذ 
لمراحدا لمتأكدد مدا ندبلملتهل مدا المخمفدلت الشدرع ة، توما عمم متلاوة لعملا الملرف صدي كدا ا

عمدم تاف دذ الخددملت، اهاللدض ل ّدل  رضلادة لبلح دة،   دؤجراتوما عمم تلدح ح ل  خطدأ صدي الفهد  
، امددل عمدم مراجوددة عمم دلت الملددرف اودد الاتهددلي ماهدل لمتأكددد مدا مطلا تهددل لؤلحكدل  اهدي تومددا

مهد  تمواده احددة االمتجدلا التدي توتادر مدا لحدد  لصتت اه اله ئة الشرع ة لمملرف، كمدل هادلض دار
عاامددا اجددلح الملددرف صهددي تموددب دار مهدد  صددي الحددلصظ عمددم ملددداض ة الملددرف، انددبلمة مددل 

   ما خدملت.  ه  دم
 :صي اآلتيتتمجا  االمراجوة الشرع ة ،لهم ة الرضلاةلا ممل نات  اخمص

 .ماح اللاغة الشرع ة لمملرف 

 رع ة.ا لا اشرح ضرارات اله ئة الش 

 .ّملا نبلمة الماتجلت االخدملت الملرص ة 

  خدملت الملرص ة داخا، اخلرج الملرفاللز لدة الاعي. 

  .المااكاة لممنتجدات للالعة الل رصة اإلنبلم ة 

  م  الملرف. از لدة ج ة المتولمم 

 اهذا جّمه  رص  ما المنتاا األدائي لمملرف.
(أل داصي 5)مو لر الشرعي رضد الم   لتااص هكمل  جر هل الملرف، امل مدا خطلالت الّملا  .4

 الخلص اللّملالت:
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  ددد  الملددرف اإلنددبلمي الم اددي هددذ  الخدمددة شددر طة اجدداد التغط ددة الملل ددة الكلممددة صددي 
ذا ل   كا لد ه ال  مة الكلممدة لتغط دة الخطدلب صِاده  طمدب ماده لاال  ِ دداع ال  مدة  حنلب الزااا، اا 

د حه عادد الحدد ث  تعا زاااه كمل ندا الملرف اك بل  لكي  لدر له الخطلب، ااهذا  كاا  تّا
 ِذا كلا الخطلب مغطم اللكلما ما ضاا الزااا. مل عا 

امدل  دأتي رندلئا عادر اظدل   ال تاجد املذج خللة إللدار خطلب الّدملا الخدلرجي، اا 
 النا فت.
ل صومدم االدارة المنتاد ة التدي  دت  اهد ،اإلجراي، االك ف ة التي  لدر اهل خطلب الّملا 
لمكددلابلت للددللح الشددركة ألجاا ددة )س( اطبلعددي عمددم خطددلب للدددر  الملددرف لشددركة ِحنددب 
، امددا خددبلا م ددلامتي الشخلدد ة لمماظفددة ال لئمددة عمددم ِتمددل  هددذ  الخدمددة التددي كلاددت  ددا  )ص(

ص ِلددددم مددددخالددددف لددددالحل ، االا  ة ( عاددددد النددددلعة الحلد ددددة عشددددر 25/8/2121األراوددددلي المااصددددت)
 لخطلب الّملا:الخطاات الومم ة 

 ( اها مل  ور 761تم م الملرف رنللة نا فت رض ،)ارنللة خطلب ّملا ما الملدرف  ف
االملدددددرف اإلندددددبلمي  ،)س(حم دددددة الدددددا اددددد ا شدددددركة  تهاحدددددر ا الدددددفالاإلندددددبلمي الاركدددددة 
 .(1)الم اي

  ،تحتدددا  هدددذ  الرندددللة عمدددم انددد  المندددتف د، اعااااددده، ااددداع الخطدددلب، امامغددده، االغدددرض ماددده
  ض مته لدا الطمب، اتلر خ ااتهلي الخطلب، اكذلض المللر ف االوماالت تكمفة اتلر ح ادص

  ِلدار الخطلب، اشراطه

 .ضل  الملرف اِجراي درانة حاا هذا الخطلب، االشراط التي  حتا هل 

  تحت الرض  الاارد ِل ه  اه، االرض   )ص(ما الخطلب لمشركة  ا  ج  اود درانته ضل  اِرنلله لار
للددددر  الملدددرف لددده، اض متددده، اذلدددض مدددا لجدددا الحلددداا عمدددم المااص دددة مدددا اإلشدددلرا الدددذ  

 .(2)عدمهل

  (3)عمم الخطلب، ضلمت اِرنلا رنللة تف د ضاالهل لمخطلب )ص(طبلع الشركة ِاود. 

                                      
 .; ممحت رت:ال( 1)
 .; :الممحت رض ( 2)
 .;:الممحت رض ( 3)



:: 

 )اِرنددلا رنددللة ِلدددار خطددلب ّددملا  الملددرف ضل اوددد حلدداا الملددرف عمددم مااص ددة)ص
اتوائتهل، ح ث تف دد ات دد   الاّدلعة المتفدت عم هدل، ادصد   )س(اهلئي، اضلمت شركة -اتدائيا

 .(1)المامج المتفت عم ه ا اهمل لهل عا طر ت الملرف اإلنبلمي الم اي

  طمددددب الم ددددد  مددددا الضددددل  الملددددرف اإلنددددبلمي الم اددددي اِلدددددار خطددددلب ّددددملا ااددددلي عمددددم
ح ص ه ، )س(الشركة ة اددص  ل  ض مة الخطلب، ا توهد الملرف مدا خدبلا هدذ  الرندللاالمّا

دة خدبلا  ةمامج ال  تجلاز ض مة الّملا عاد المطللادة اللددص  مدا الجهدة المندتف د داا مولّر
خدبلا اللدبلح ة  الخطدلب حللدة عدد  تمد ددصدي صترة لبلح ة الّملا، كمدل  وتادر الملدرف 

لددب لط، كمددل  ُ ادده الجهددة الملدددر لدده ، حتددم لددا احتفظددت وتاددر الخطددلب ممغددمالمنددماح اهددل 
 لغلئه.ِمي الم اي اِعلدة الخطلب عاد ااتهلي لبلح ته لا الملرف اإلنبل

ألا الخطدلب مغطدم  ِلدم لا هدذ  المولممدة جدلئزة شدرعل  ص ما خبلا الت دد   الندلات مخا
ة  و، امح  دة لم للدد الشدر اللكملا ما ضاا الوم ا اهذا  ك ف ما الالح ة الف ه ة عمم لاده اكللدة

الخمنددة الخللدددة اللمددلا التددي هدددي الددرااج الحفدددظ، صح  دددت الم للددد  كمددل هددا م دددرر صددي النددلات
اح، االودا، الجالت ِّلصة لتح  هل م لد الت ند ر، االرصدت االا لادة، االتودلاا ندم مة لاهدل ، ا االّا

( أل ددداصي الخدددلص 5لددد  تخدددللف مدددل ارد صدددي المو دددلر الشدددرعي رضددد )ا مدددا ح دددث األداي االتطا دددت، 
 الّملالت.

عمم خطدلب الّدملا ل دلي مجدرد  لخذ األجرة  جاز ال))(:6/1/1ح ث جلي صي اله الااد)
 .(2(()الّملا، التي  راعم ص هل علدة مامج الّملا، امدته نااي كلا اغطلي لا ادااه

الملدددرف اظ دددر التكمفدددة الفوم دددة إللددددار خطدددلب  للمدددل اللانددداة لمومددداالت التدددي  ت لّددده
ت اإلدار دددة ام لادددا ِا تحم دددا الملدددراصل))(:6/1/2الّدددملا، ص دددد جدددلي صدددي ادددص المو دددلر الاادددد)

الخدددددددددملت عمددددددددم طللددددددددب خطددددددددلب الّددددددددملا إللدددددددددار خطددددددددلب الّددددددددملا اااع ه)االاتدددددددددائي ا 
االاتهلئي(جددلئز شددرعل ، مدد  مراعددلة عددد  الز ددلدة عمددم لجددرة المجددا، اصددي حللددة ت ددد   غطددلي كمددي لا 
جزئددي  جدداز لا  راعددم صددي ت ددد ر الملددراصلت إللدددار خطددلب الّددملا مددل ضددد تتطمادده المهمددة 

 .(3(()ألداي ذلض الغطلي الفوم ة

                                      
 .;:الممحت رض ( 1)
 .356( ص:2)
 356( ص:3)
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خطددلب ّددملا لؤلشددخلص الددذ ا  ر ددداا  ركمددل لا الملددرف اإلنددبلمي الم اددي ال  لددد
محظددارة شددرعل ، ااهددذا  كدداا مااص ددل  ِلددم مددل جددلي صددي اددص  ا  موددلمبلت تحدداا لمددار عمددم الحلدداا 

ال  جددداز لممؤنندددة ِلددددار خطدددلب ّدددملا لمدددا  طماددده لمحلددداا عمدددم ))(:6/1/3المو دددلر الاادددد)
 . (1(()ا  لا عمم ة محرمةضرض را

اإلنددبلم ة الدرانددة ك ف ددة تخمددص الملددلرف  التددي طرحتهددل تنددلؤالتالكددلا مددا ّددما ل ددد 
، امدل  ادت  عدا هدذ  المخمفدلت مدا ر د  خا دث حكدل  الشدرع ةاألما التجدلازات التدي تتودلرض مد  

 امحر ؟
الوبلضدددلت مدددد ر احددددة مددد  جر تهدددل التدددي ل ةم لامدددالصتالدددمت عمدددم جدددااب ذلدددض مدددا خدددبلا 

 لدالحل   التلنوة االالدفعاد  ( 25/8/2121المااصت) لملرف الااراا، التي كلات  ا  األراولي
لمملدددرف اإلنددبلمي الم ادددي، صدددي ال دددا  افندده عادددد الندددلعة الحلد دددة مددد ر ِدارة التددددض ت الشدددرعي ا 

 عشرة االالف.  
ِا دددد  ت الشدرع ةمدا التجدلازا اهدل اتخمص الملدرصلطر  ة التي  الا ل  فلدممل  ح ث ضلال

د  الولئدد ماهدل  ددد اجدت مدا خدبلا التددض ت الشدرعي عمدم هدذ  الخددملت هدا ِ  دلف الومم دة جد  ّا
 حنلب الراحي لمملرف. الصي حنلب مجاب  لرف صي لعملا الخ ر، االار، اال  دخا صي 

اجدااز لخدذ الفلئددة  :ح ث ضللاا ،الف هلي الموللر اما اه جممة  ماهذا متااصت م  مل لصت
لمشراع خ ر ، لا غ ر ذلض ممل ص ده ملدللح  لاالتلدت اهل عمم الف راي االمنلك ا، لا التارع اه

 .(2)اإلنبل  االمنمم ا
  

                                      
 .356( ص:1)
لا ، مكتاة اهاة، اداا طاوة اداا تلر خ طاوة، ص: 2) . اصتلاا ِنبلم ة: لواد الوز ز 82;(  اظر: صتلاا موللرة: ل انف ال ّر

امل  4/626)ه، 3635الر لض، الطاوة األالم، -المناد، دار الاطا اا عاد هللا اا الز، اآخراا، جم : محمد اا عاد الوز ز
، جم : لحمد اا عاد الرزات الدا ش، الدائمة لماحاث الومم ة ااإلصتليالمجاة  :األالمالمجماعة  صتلاا المجاة الدائمةا  اودهل(.

 (.35/576)، اداا طاوة، اداا تلر خ طاوة، الر لض-اإلدارة الولمة لمطا -ة ِدارة الاحاث الومم ة ااإلصتليالالشر: رئلن
هدددد(، 3652-3649صمندددط ا، الطاودددة: األالدددم، ) –، الّدددفة الغرا دددة داددد ساصتدددلاا  ندددألااض: لحندددل  الدددد ا ادددا ماندددم عفلادددة، مكتادددة  

(3/33;.) 
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 خاتمة البحث

مددددل   الحمدددد   الدددذ  ااومتددده تددددت  اللدددللحلت، االلدددبلة االندددبل  عمددددم لشدددرف األاا دددلي اا 
 .الدعلة، اعمم آله التالعه ِلم  ا  الد ا

صاود هذ  الجالة ا ا مراحا هذ  الدراندة المختمفدة التدي راطدت اد ا اوّدهل الداوض اظدرا  
  لؤلهم ة التي  تمت  اهل عمد  الم للدد الشدرع ة ح دث ِاهدل األداة التدي تود ا عمدم اندتاالط األحكدل

ملت ا الخدد ة المنتجدة صهدا األداة التدي ت داالشرع ة، اال ن مل صي الب المولمبلت الملل ة الملرص
 الملرص ة.

ح ددث تااعددت هددذ  الدرانددة ِلددم تمه ددد، اصلدداا ادا ددة اللتمه ددد الددذ  اهددت  اوددرض مفهددا  
ددددداااطهل، جددددد  الفلدددددا األاا الدددددذ   عتادددددم اودددددرض طا ودددددة الخددددددملت الملددددددرص ة ا الم للدددددد، ّا

اإلنددبلم ة، جدد  الفلددا الجددلاي الددذ  اخددتص اوددرض الخدددملت الملددرص ة الخلرج ددة، ام للددد تهل 
 الفلا الجللث الذ  تالاا الجلاب التطا  ي.الشرع ة، ج  

اضد خرجت احمد  ،كتلاة هذا الاحث صيالشكر  عمم مل  نر العلا -عزا جا-أحمد هللاص
 :لجازهل ص مل  مي، االتال لت هللا ما هذا الاحث اجممة ما الاتلئ 

آللددة ِا الم للددد الشددرع ة اإلنددبلم ة هددي التددي تّدداط األعمددلا الملددرص ة، اذلددض العتالرهددل ا .1
 .التي تت  اهل الماازاة ا ا الملللح االمفلند االحلجة االّرارة

هددا ت ددد مهل كلصددة الخدددملت  اإلنددبلم ة ِا ن لنددة االنددت طلب التددي تومددا اهددل هددذ  الملددلرف .2
األداي  تتادددد  لحكددددل  الشددددر وة مددددا ح ددددثخلرج ددددة ِنددددبلم ة   الملددددرص ة نددددااي كلاددددت داخم ددددة ل

 .االتطا ت
هي الخدملت التي  ت  خلرج اطلت الدالة، الهل لاااع عدة ماهل ة الخلرج  الملرص ة الخدملت .3

لا خدمة ، اهذا مل  ورف اخدمة الحااالت، كلات ا ا األمااا ما دالة ِلم لخرا اأ  عممة
كمل صي  توهد الملرف لممنتف د انداد عا زاااه، لا التند د عاه صي حللة عد  نداد 

تؤكد الخدمة التي ا ، التي هي ما له  ل ج التالدا التجلر  ا ا الداا االعتملدات المنتاد ة
، عاد الطمبعاه ادص  المامج لمنتح  ه ا لاة ه لوم م  توهدح ث  ماح الملرف جد ة الزااا 
 اخدمة خطلب الّملا. فاها مل  ور 
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ل الم للدد الخمندة الخللدة ِا الخدملت الخلرج دة الملدرص ة مح  دة لجممدة مدا الم للدد ماهد .4
احالتي هي الرااج اللملا  االودا الإلّدلصة ِلدم جممدة مدا الم للدد  ،االجالت، االحفظ، الّا

 .األخرا التي هي الرصت االتن  ر االا لاة ارص  الحرج

 ةاالمودل  ر اللدلدر  ّداااطالا  تاودلا األحكدل  الشدرع ة اصدت مدل ضررتده األ داصي، ا ِا الملرص  .5
، اذلدض االعتمدلدات المندتاد ة، اخطلادلت الّدملاالمركز  صي الحااالت، ا ملرف ل ا ل  عا

 حنب مل ظهر صي الم لابلت التي اجر تهل موه .
ادرجدة علل دة مدا الشدفلص ة، ااأاده لكجدر ِصلدلحل  عدا آل دلت  تمت  الملدرف اإلندبلمي الم ادي  .6

خبلا الم دلابلت  ، اظهر لي ذلض ما ود لكجر تحفظل   مولمبلته م لراة املرف الااراا الذ 
 االز لرات.

ا عمم ت دد    ا ا ال لئم ةا المورصة اللم لد ة الشرع ة لمخدملت الملرص ة الخلرج ة متفلاتِ .7
عمددم عمم ددة التدددض ت  ا مال ددلئنددبلم ة، كمددل لا اإللدد رصة ال صددي  حمددا مددؤهبلالخدمددة ِال مددا 

صدي الم دلابلت التدي  لي ظهرااذلض حنب مل  ،لد ه  المورصة التلمة اهل الاوض ماه الشرعي 
 .اجر تهل موه 

 تخمص كبل الملرص ا صي حللة حداث مخللفة شرع ة صدي الخددملت، مدا خدبلا صدتح حندلب  .8
، الراح دة لمملدرف ت لرف صي لعملا الار االخ ر، ح ث ال تدخا ال  مة صدي اإلرادامجاب 

 صي الم لابلت التي اجر ت موه . عاه اذلض حنب مل ت  اإلجلاة

 لجة ضلئمة لمتجد د صي مجلا ص ه الم للد الشرع ة، اص ه المولمبلت الملل ة.الزالت الح .9

اعتادرت الشددر وة اإلندبلم ة عددددا  مدا الم للددد الولمددة صدي الاظددل  االضتلدلد  علمددة، اتشددر    .11
 المولمبلت الملل ة عمم اجه الخلاص.

لح اتكمم هددل الت دلي جم د  الم للددد صدي تح  ددت ال لعددة الولمددة صدي الشددر وة اهدي: جمددب الملدل .11
 اتكج رهل ادري المفلند ات م هل.

ترش د الفتلاا الشرع ة اتاج ههل الن مل صي مجلا الحك  عمم  لمم للد الشرع ة لجر كا ر صي .12
  الااازا امنتجدات المولمبلت الملل ة.
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 :التوحيات
 الملرص ة تلكجر اللاحث صي الجلاب الم للد  لممولمبلاالهتمل   .1

رص ة اإلنددبلم ة،  للدد ّدداط لاظمددة ا ل  خللدد ل  نددا ضلااادد ملددرف ل ا ددل المركددز  اددأا  يلالدد .2
 .ها ولضب مخللف

ال ددة)ل اصي( اِلدددار مو دددلر ملددرف ل ا ددل المركددز ، اه ئددة المحلندداة االمراجوددة الد يالالدد .3
 .ةر ا ا ه ئلت المللرف اإلنبلم ئخطلالت الّملا لمحد ما الخبلف الداخلص ا

، الا  جومدده خلللددل  د اص ددت ص مددل ضمددت ادده مددا هددذا الومدداا لكدداا ضدد، لر هللا ال ددد انددأا
 .رج  ِل هلاجهه الكر  ، الا  اف  اه كا ما 

 .الحمد   ربِّ الوللم اا ناحلا راِّض ربِّ الوزَّة عمَّل  لفاا، انبل  عمم المرنم ا، 
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 أواًل: فهرس اآليات القرآنية
 رض  اللفحة رض  اآل ة النارة اآل ة

ْا اَل َ ُ اُماَا ِِالَّ َكَمل۬ لِذ َا َ ْأُكُماَا اَ ا َااَٰ    496 44...لرِّ

 ََأ َُّهل ا  3 4:9-499 الا رة ...َّللََّ َاَذُرااْ ۬ تَُّ اْا اُ ۬ َياَمُااْا اُ لِذ َا ۬  ََٰ

  ََأ َُّهل ا  76-44 4:4 الا رة ...َلَجا َِِليَٰ  ِاَدْ ا   َتَداَ اُت  َِِذا َياَمُاااْ  لِذ اَ  ََٰ
 َرة ِّ َرَة َحل  76 4:4 الا رة ...َاْ َاُك ْ  ُتِد ُراَاَهلِِالَّ َلا َتُكاَا ِتجََٰ
 ْ َاَلْشِهُداْا َِِذا َتَالَ ْوُت  ۬... 76-44 4:4 الا رة 
  ُتِ ۬  ُز َِّا ِلماَّلِس ُحبُّ ا َهاََٰ  75 36 آا عمراا ...َااْلَاِا اَ  لاَِّنَليِ ۬  اَ  ِماَ  لشَّ
 ََأ َُّهل ا ِطاِ  لِذ اَ ۬   ََٰ َلُك  َاْ َاُك  ِالْلاََٰ  77-44 ;4 الانلي ...َياَمُااْا اَل َتْأُكُماْا َلْماََٰ
 اْ َصلْاَوُجاْا َحَكمل اْ َاَحَكمل  ۦلَْهِمهِ  مِّ  59 57 الانلي لَْهِمَهل مِّ
 ََاالتَّْ َا َٰ  ْلِارِّ ۬  َاَتَولَاُااْا َعَمي ا  ۬... 78 5 الملئدة 
 ِۥَّللَُّ َعَمَمُكدددددددددددددْ  َاَرُنددددددددددددداُلهُ ۬ ْعَممُددددددددددددداْا َصَندددددددددددددَ َر  اَ ۬ َاُضدددددددددددددِا ا 

 ...۬ َااْلُمْؤِمُاااَ 
 ل 327 التااة

 َزِع   ۦِاهِ  َاَلَالِحْمُا َاِو ر  ۦَجَلَي ِاهِ َاِلَما  ۬ 67 94  انف 
 َاِ  ِالْلَوْداِ  َ ْأُمرُ  َّللََّ ۬  ِِاَّ ا ْحنََٰ  77 2; الاحا ...َااإْلِ
 ِ ِذ  59 ;3 الكهف ...ْلَمِد َاةِ ۬  َِِلي اَ  ۦَصلْاَوُجاْا َلَحَدُك  ِاَاِرِضُكْ  هََٰ
َاْحدددددددددُا َضَندددددددددْمَال َاْ دددددددددَاُه  لَُهدددددددددْ  َ ْ ِندددددددددُماَا َرْحَمدددددددددَت َرّاِدددددددددَض ﴿

 مَِّو َشَتُهْ ...
 78 53 الزخرف

 َِماُك ْ  أْلَْغِاَ َليِ ۬  اَ  َاْ اَ  ۬  ُداَلةَ  َ ُكااَ  اَل  ْْ ےض  ۬... 76 9 الحشر 
 َ  ِلَض َزِع  67 62 ال م  ۬  َنْمُهْ  َل ُُّه  ِاذََٰ
  ََجّمل ُحّال ْلَملاَ ۬  َاُتِحاُّاَا ا 75 44 الفجر 
  ُاَّه  75 : الولد لت ۬  َلَشِد دَ  ْلَخْ رِ ۬  ِلُحبِّ اِ  ۥَااِ 
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 ثانيًا: فهرس األحاديث النبوية

 رقم الحفحة بداية الحديث الشريف
ِا اْلَكْنِب َصَ لَا:   َاْ َ  َمْاُرارَ )) َّ  45 ((...َلْص
ةِ )) َّّ ُة ِالْلِف َّّ  45 ((...الذََّهُب ِاللذََّهِب، َااْلِف
 74-67 ((الزَِّع ُ  َغلِر َ ))
 :5 ((...َرُناُا اَّللَِّ َلمَّم هللُا َعَمْ ِه َاَنمََّ  َلْا َلَتَلدََّت ِاِجبَلاِ  َلَمَرِاي))
 77 ((...ِِاَّ ِدَملَيُكْ  َاَلْمَااَلُكْ  َعَمْ ُكْ  َحَراَ ، َكُحْرَمِة َ ْاِمُكْ  َهَذا))

((...ُتُاصَِّي ِمَا الُمْؤِمِا اَ َلَال َلْاَلم ِالْلُمْؤِمِا َا ِمْا َلْاُفِنِهْ ، َصَمْا )) 
 67 

 77 ((...اَل َ ِحاُّ َملُا اْمِر   ُمْنِم   ِِالَّ ِاِط بِ ))
َذا ُلْتِاَ  َلَحُدُك ْ ))  ;4 .((...َمْطُا اْلَغِايِّ ُظْمَ ، َااِ 
((... َذا ُلِحْمَت َعَمم َمِميي   ;4 .((َمْطُا الَغِايِّ ُظْمَ ، َااِ 
لاَاكََّمِاي َرُناُا )) َّ  :5 ((...اَّللَِّ َلمَّم هللُا َعَمْ ِه َاَنمََّ  ِاِحْفِظ َزَكلِة َرَم
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 رابعًا: فهرس األعالم:

 اللفحة  العمم 

 8 اآلمدا

 58 النللاس

 9 الشلطاي 

 57 اللدر

 57 الّر ر

 18 عاد 

 18 الوراي

 8 الوز اا عاد النبل 

 8 الغزالي 

 33 ملطفم الزرضل

 9 الدهما الي هللا 
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 المصادر والمراجع:

 .القرآن الكريم برواية قالون
 . (4232ه/3653االجتهلد الم للدا، لاار الد ا الخلدمي، دار حز ، الطاوة األالم، )

االحتددددددراف صددددددي الموددددددلمبلت الملل ددددددة: ل لنددددددر عج ددددددا الامشددددددي، دار الّدددددد لي، الطاوددددددة األالددددددم، 
  . (4229ه/:364)

عادددد هللا ادددا الورادددي، تح  دددت: محمدددد عادددد ال دددلدر عطدددل، دار الكتدددب لحكدددل  ال دددرآا: لمحمدددد ادددا  
 . ( 4225-هد 3646لاالا الطاوة: الجللجة، ) –الومم ة، ا رات 

تح  دت: عادد الدرزات عف فدي، ، ادا الحندا ند د الدد ا عمدي اآلمدد : ألاإلحكل  صدي للداا األحكدل 
 .اداا طاوة اداا تلر خ طاوة، لاالا-المكتب اإلنبلمي، ا رات

، الاادض 88اإلدارة االنترات ج ة صي الاااض اإلنبلم ة: لواد الحم د عاد الفتلح المغراي، احدث رضد  
 اإلنددددبلمي لمتام ددددة، الموهددددد اإلنددددبلمي، الالشددددر: مكتاددددة صهددددد الاطا ددددة، الطاوددددة األالددددم،

 (. 4226/ ه3647)
  (، 4228اداا الطاوة، )ِدارة الومم لت االنترات ج ة: لفر د الاجلر، الدار الجلمو ة الإلنكادر ة، 

ِرشلد النللض ِلم لشدرف المندللض صدي ص ده اإلمدل  مللدض: لوادد الدرحما ادا محمدد الاغدداد ، مكتادة 
 .ملر، الطاوة الجللجة، اداا تلر خ طاوة–ملطفم الالاي الحماي الاالد 

، األردا-لنلن لت اللالعلت الملرص ة اإلنبلم ة: للدلدت راشدد الشدمر ، دار ال دلزار ، عمدلا
 . (:422اداا طاوة، )

األردا، الطاودددة الجللجدددة، -لنلنددد لت الومدددا الملدددرصي، محمددداد حندددا لدددااا، دار اائدددا، عمدددلا
(4235) . 

االنددتجملر االتما ددا صددي االضتلددلد اإلنددبلمي: لمحمددد عاددد الددرحما الجا دددا، اا  هددلب لااد دده، دار 
 . (;422ه/3652جر ر، الطاوة األالم، )
ب اللدددر، الطاودددة الجلا ددددة، نددددلل ب التما دددا المتااص دددة موهدددل: لغر ددددللددداا اللددد رصة اإلندددبلم ة ال

(4228) . 
لااددلا، -ا ددرات-لّددااي الا ددلا صددي ِ ّددلح ال ددرآا اددلل رآا: لمحمددد األمدد ا الشددا  طي، دار الفكددر

 . (7;;3ه/ 3637طاوة جد دة ما حة )
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اإلندددبلم ة،  االعتمدددلدات المندددتاد ة االتشدددر ولت الماظمدددة لهدددل: لكلمدددا الدددااد ، اتحدددلد الملدددلرف
 . (8;;3لاالا، اداا طاوة، )-ا رات

ال دلهرة، الطاودة -االعتملدات المنتاد ة: لمح ي الد ا عم  الد ا، الموهد الوللمي لمفكر اإلندبلمي
 . (8;;3ه/3639األالم، )

عشددددر، لااددددلا، الطاودددة: الخلمنددددة -ا ددددرات-األعدددبل : لخ ددددر الدددد ا الزركمددددي، دار الومدددد  لممبل ددد ا
(4224.)  
حندد ا حندد ا شددحلته، دار الاشددر لمجلموددلت، الطاوددة للد اإلنددبلمي ادد ا الفكددر االتطا ددت، االضتلدد

  . (:422األالم، )
 .لاالا، الطاوة األالم-األ : لمحمد اا ِدر س اا الوالس الشلصوي، دار ااا حز ، ا رات

ا طاودة، لا س الف هلي: ل لند  ادا عادد هللا ال اادا ، تح  دت: حندا مدراد، دار الكتدب الومم دة، اددا 
  . (4226ه/3646)

ادا ة المجتهد ااهل ة الم تلد: لمحمد اا لحمد اا رشد، تح  ت: ه دج  هدبلا، مؤنندة المودلرف، 
 . (4228ه/3649لاالا، الطاوة األالم، )-ا رات

ادددائ  اللددالئ  صددي ترت ددب الشددرائ : لوددبلي الددد ا اددا لحمددد الكلنددلاي، دار الكتددب الومم ددة، الطاوددة 
  . (9;;3ه/:363)األالم، 

وادددد الممدددض الجدددا اي، ت: لدددبلح ادددا عا لدددة، دار الكتدددب الومم دددة، ل الارهدددلا صدددي للددداا الف ددده:
 (. 9;;3ه/:363لاالا، الطاوة األالم، )-ا رات

: ألحمدد ادا محمدد اللدلا ، تح  دت: محمدد عمدم الشدرح اللدغ ر امغة النللض ِلدم لضدرب المندللض
-ه3637لااددددلا، الطاوددددة األالددددم، )-ا ددددرات عاددددد النددددبل  شددددله ا، دار الكتددددب الومم ددددة،

3;;7) . 
الكا دت، ادداا طاودة، ادداا -الااض البلراا  صي اإلندبل : لمحمدد ادلضر اللددر، المكتادة الولدر ة

 .تلر خ طاوة
الاادداض اإلنددبلم ة )الاشددأة التما ددا التطددا ر(: محمددد المكددلا ، المكتاددة الولددر ة، الطاوددة األالددم، 

  . (;422ه/3652)
عمددددلا، الطاوددددة -نددددبلم ة لحكلمهددددل امالدئهددددل: لمحمددددد محمدددداد الوجمددددااي، دار المندددد رةالاادددداض اإل

 . (:422ه/;364األالم، )
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 . (7;;3ه/3638الاااض اإلنبلم ة: لمحنا لحمد الخّ ر ، ا تراض لماشر، الطاوة الجلا ة، ) 
 . (4222ه/3643الاااض اإلنبلم ة: لمحمد الاط لا، مكتاة الفبلح، الطاوة األالم، )

 (. 99;3الاااض اإلنبلم ة: لمحماد األاللر  اآخراا، اداا طاوة، )
تدددلج الودددراس مدددا جدددااهر ال دددلماس: لمحمدددد مرتّدددم الزا دددد ، تح  دددت: ادددااف الجدددراح، اندددم ر 

  . (4233شمس، دار للدر ا رات، الطاوة األالم)
وددة األالددم، التدلج ااإلكم ددا لمختلددر خم دا: لمحمددد اددا  اندف الوادددر ، دار الكتددب الومم دة، الطا

 .(6;;3ه/3638)
األردا، ادداا طاودة، ادداا -تنا ت الخدملت اللدح ة: لجدلمر  لندر الاكدر ، دار ال دلزار، عمدلا

 .تلر خ طاوة
تندددا ت الخددددملت الملدددرصي األندددس االتطا دددت صدددي الااددداض، لنددد د عادددد  ادددلجي، اتحدددلد الملدددلرف 

 . (4225لاالا، اداا طاوة، )-الورا ة، ا رات
الملدددددددددددرص ة: لوددددددددددداض ادددددددددددد ر الحدددددددددددداد، دار الا دددددددددددلا، الطاودددددددددددة األالدددددددددددم، تندددددددددددا ت الخددددددددددددملت 

 . (;;;3ه/3642)
  .األردا-التنا ت الملرصي ا ا الاظر ة االتطا ت: للالح محمد لاا تل ه، دار اائا، عملا

  (، 4234ه/3655التنا ت الموللر: لاظل  نا داا، دار الحلمد، عملا، الطاوة األالم، )
األردا، الطاودة الجلا دة، -لما، لزكدي خم دا المندلعد، دار زهدراا، عمدلاالتنا ت صدي المفهدا  الشد 

(4223) . 
-تطا ر األعملا الملرص ة امل  تفت م  الشدر وة اإلندبلم ة: لندلمي حندا حمداد، مكتادة الشدرت

 . (4:;3ه/3624ال لهرة، الطاوة الجلا ة، )
ئس، الطاوددددة الجللجددددة، التور فددددلت: لومددددم اددددا محمددددد الجرجددددلاي، ت: محمددددد المرعشددددمي، دار الافددددل

 . (4234ه/3655)
األردا، الطاودددة -التكمفددة الفوم ددة لمملددلرف اإلنددبلم ة: لمحمدددد اددا ال ددد النددا داا، دار الافددلئس 

 . (4233ه/3635األالم، )
التم ددد ا صدددي الف ددده المدددللكي: لوادددد الاهدددلب ادددا عمدددي الاغدددداد ، تح  دددت: لادددي لا دددس التطددداصي، دار 

 . (4226ه/3647م، )الكتب الومم ة، الطاوة األال
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لاالا، طاوة جد دة ما حة، -الجلم  اللح ح: ألاي ع نم محمد الترمذ ، دار ااا حز ، ا رات
  (.4232-ه3652)

ادراه   لطفد ش، دار  الجلم  ألحكدل  ال درآا: لمحمدد ادا لحمدد ال رطادي، تح  دت: لحمدد الارداادي، اا 
 . (86;3ه/35:6ال لهرة، الطاوة الجلا ة، )-الكتب الملر ة

حلشددد ة الدددراض المراددد  شدددرح زاد المندددتا  ، لوادددد الدددرحما ادددا محمدددد الاجددددا، الطاودددة األالدددم، 
(35;9) . 

هلش ، دار الكتب الومم ة، ا رات نلل  ، تح  ت: محمد : ألحمد شل  هللا الدهما الحجة هللا الاللغة
 (. 4223ه/3643لاالا، اداا طاوة، )–

اددا محمددد النددا كي، تح  ددت: مددلزا الماددلرض، دار الفكددر  الحددداد األا  ددة االتور فددلت الدض  ددة: زكر ددل
 .ه(3633ا رات، الطاوة: األالم، )-الموللر

ال دددلهرة، الطاودددة األالدددم، -حركدددة الااددداض اإلندددبلم ة: ألحمدددد عادددد الوز دددز الاجدددلر، شدددركة ندددار ات
 . (5;;3ه/3636)

، الطاودددة األالدددم، الخددددملت الملدددرص ة اإللكتراا دددة: لانددد   محمدددد الحدددداد، اآخدددراا، دار المنددد رة
 .( 4234ه/3655)

الخددددملت الملدددرص ة اصدددت المودددل  ر الشدددرع ة )دراندددة تطا   دددة(: لمجدددد  النددد د الحّدددر ، رندددللة 
 (. :423)مكتب ال لهرة، ماشارة-تاحةملجنت ر، الجلموة األمر ك ة المف

للجدددة، ا دددرات، الطاودددة الج-دائدددرة المودددلرف صدددي ال دددرا الوشدددر ا: لمحمدددد صر دددد اجدددد ، دار المورصدددة
(3;93) .  

دار اللددد رصة اإلندددبلم ة صدددي توائدددة المددداارد الاشدددر ة ااألداات الملل دددة اإلندددبلم ة الحد جدددة: اتحدددلد 
 . (4227لاالا، اداا طاوة، )-المللرف الورا ة، ا رات

عددلدا مرشددد ، ا تح  ددت: شددو ب األرادؤاط، اددا عاددد هللا محمدد اددا  ز ددد ال زا ادي: ألنداا ااددا ملجده
 (. ;422-هد3652)األالم، الطاوة: ، الرنللة الوللم ةدار ، اآخراا
دار الكتدب الومم دة، ، محمدد عادد ال دلدر عطدل ، تح  دت:الا ه دي حمد ادا الحند األالناا الكارا: 
 (.  4225-هد  3646الجللجة، )الطاوة: ا، لاال –ا رات 

المممكة -جا ا الناا: ألاي دااد ن مملا النجنتلتي، تح  ت علل  مانم هلد ، دار الّلد ت،
  (.4235-ه3656)النواد ة الورا ة، الطاوة الجلا ة، 
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ن ر لعدبل  الادابلي: لشدمس الدد ا محمدد الدذهاي، تح  دت: مجماعدة مدا المح  د ا اِشدراف شدو ب 
 . (7:;3ه/3627لاالا، الجللجة )-األرالؤاط، مؤننة الرنللة، ا رات

األردا، الطاودة الجلا ددة، - د، دار الافدلئسالشدلما صدي المودلمبلت الملل دة: لمحمداد عاددد الكدر   ِرشد
 . (4229ه/3689)

شجرة الاار الزك ة صي طا لت المللك ة: لمحمد اا محمد مخماف تح  ت: عاد المج د خ للي، دار 
 . (4225هد/3646الكتب الومم ة، لاالا، الطاوة: األالم، )

لوا كدددلا، الطاودددة شدددرح الزركشدددي عمدددم مختلدددر الخرضدددي: لشدددمس الدددد ا محمدددد الزركشدددي، دار ا 
 . (5;;3ه/3635األالم، )

شرح جدبلا الدد ا المحمدم عمدم ماهدلج الطدللا ا: ألحمدد ندبلمة ال م دااي، الحمدد الارلندي عم درة، 
 . (7;;3ه/3638اداا طاوة، )

اللحلح تلج المغة الحلح الورا ة، إلنملع ا اا حملد الجاهر ، تح  ت: ِم دا  و داب امحمدد 
 . (;;;3هد/3642)األالي، ، الطاوة -لاالا-ا راتة الطرصي، دار الكتب الومم 

لددح ح الاخددلر : ألاددي محمددد اددا ِنددملع ا الاخددلر ، تح  ددت: محمددد صددؤاد عاددد الاددلضي، دار ااددا 
  (.;422-ه3652)لاالا، الطاوة األالم، -حز ، ا رات

لااددلا، اددداا طاوددة، -لددح ح منددم : ألاددي الحندد ا اددا الحددلج الا نددلاار ، دار ااددا حددز ، ا ددرات
  (.4232-ه3652)

، ادددددداا طالعدددددة، -ال دددددلهرة-الّدددددملا صدددددي الف ددددده اإلندددددبلمي: لومدددددي الخف دددددف، دار الفكدددددر الورادددددي
(4222 ). 

ة(: ألاي اكر ّاااط االجتهلد الم للد  صي مولمبلت الاااض اإلنبلم ة )درانة م للد ة تطا   
ترك دددل، لكتددداار -عادددد هللا ادددرا ا، لطراحدددة دكتدددارا  جلمودددة ِندددطاااا لدددالح الدددد ا زعددد  

 . ، غ ر ماشارة4242
طا لت الشلصو ة الكارا: لتلج الد ا عاد الاهلب الناكي، تح  ت: محمداد الطادلحي، اعادد الفتدلح 

 .ه(32635الحما، دار هجر، الطاوة: الجلا ة، )
ا اكددر اددا لحمددد الشددهاي: تح  ددت: الحددلصظ عاددد الومدد   خددلا، عددلل  الكتددب، طا ددلت الشددلصو ة: ألادد

 .ه(3629لاالا، الطاوة: األالم، )-ا رات
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طدددددرت الكشدددددف عدددددا م للدددددد الشدددددلرع: لاومدددددلا جغددددد  ، دار الافدددددلئس، األدراا، الطاودددددة األالدددددم، 
 . (4236ه/3657)

المطاوددة الوددلمرة، مكتاددة طماددة الطللاددة صددي االلددطبلحلت الف ه ددة: لومددر اددا اجدد  الددد ا المنددفي، 
 .ه(3533المجاي اغداد، اداا طاوة، )

 . (8:;3ع اد الخدملت الملرص ة: لحنا حنام، دار التولاا لمطا  االاشر، اداا طاوة، )
عمدددددددددد  الم للددددددددددد الشددددددددددرع ة: لاددددددددددار الددددددددددد ا الخددددددددددلدمي، مكتاددددددددددة الوا كددددددددددلا، الطاوددددددددددة األالددددددددددم، 

 (. 4223ه/3643)
 ة: لزكر ل اا محمد النا كي، المطاودة الم ما دة، ادداا طاودة، الغرر الاه ة صي شرح الاهجة الارد

 .اداا تلر خ طاوة
صتح الالر  اشرح لح ح الاخلر : ألحمد اا حجر الوند بلاي، تح  دت: ادرار لادي ح دلا دار لادي 

 . (8;;3ه/3638ال لهرة، الطاوة األالم، )-ح لا
لغددز ، الجفدلا االجددلاي ادار ااددا صدتح ال ر ددب المج دب صددي شدرح للفددلظ الت ر ددب: لمحمدد اددا ضلند  ا

  (. 4227ه/3647لاالا، الطاوة األالم، )-حز ، ا رات
الف دددده اإلنددددبلمي االضتلددددلد االموددددلمبلت الملل ددددة: لمنددددلئح عمددددي حندددد ا، ماشددددارات كم ددددة الدددددعاة 

 . (4225ه/3593طراامس، الطاوة األالم، )-اإلنبلم ة
 .دمشت، الطاوة الرااوة-نار ة-ار الفكرالف ه اإلنبلمي الدلته: لاهاة اا ملطفي الزح مي، د

مكتادددة دار -ضطدددر-ص ددده الا ددد  ااالندددت جلت االتطا دددت الموللدددر: لومدددم لحمدددد الندددللاس، دار الج لصدددة
 .(:422ه/;368ال رآا، الطاوة النلاوة، )

 . (99;3ه/9;35لاالا، الطاوة الجللجة، )-ص ه الناة: لن د نلات، دار الكتلب الوراي، ا رات
دمشدت، الطاودة -ي عمم مذهب اإلمل  الشلصوي: لملطفم الِخْا، اآخراا، دار ال مد الف ه الماهج

 . (4;;3ه/3635الرااوة، )
ندار ة، الطاودة الجلا دة، -ال لماس الف هي لغة االطبلحل: لندود  لادا حا دب، دار الفكدر، دمشدت

 (. ::;3ه/:362)
لاادلا، الطاودة –ا دة، ا درات ال لماس المح ط، مجد الد ا اا  و اب الف راز آالد ، مؤنندة الور 

 .األالم، )اداا تلر خ طاوة(
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اإلملرات الورا ة المتحدة، -ضلماس الملطمحلت الملل ة: ألتحلد ه ئة األارات الملل ة الورا ة، داي
 . (:423اداا طاوة، )

تح  دت: طده ندود، دار  ،وز الد ا عاد الوز دز ادا عادد الندبل : لمضااعد األحكل  صي ملللح األال 
 . (3;;3ه/3636ال لهرة، )طاوة جد دة، -ل  ال را

كشلف الطبلحلت الفااا االوما : لمحمد اا عمي التهلاا ، تح  ت: عمدي دحدراج، مكتادة لاادلا 
 . (8;;3ا رات، الطاوة األالم، )-الشراا

-رندددللةالكم دددلت: أل ددداب ماندددم الكفدددا ، تح  دددت: عددددالا درا دددش، امحمدددد الملدددر ، مؤنندددة ال
 .ا رات، اداا طاوة، اداا تلر خ طاوة

 . (4226)الجللجة، لنلا الورب: الاا الفّا جملا ااا ماظار دار للدر ا رات، الطاوة  
مالحث صي م للد الشدر وة اإلندبلم ة: لخللدد الهدلد  الفدبلح، جلمودة الندلا  مدا لار دا، الطاودة  

 (. 4232األالم)
األردا، اددددداا طاوددددة، -خددددراا، دار زهددددرتا، عمددددلاماددددلد  التنددددا ت: لومددددر الددددفي ع مددددي، اآ 

(422;) . 
لاادلا، الطاودة -المادع صي شرح الم ا : إلاراه   اا محمد اادا مفمدح، دار الكتدب الومم دة، ا درات

  .ه(9;;3 /:363األالم، )
ماظمدة المدؤتمر االندبلمي : لمجمة مجم  الف ه اإلندبلمي التدلا  لماظمدة المدؤتمر اإلندبلمي اجددة

 .اجدة
الددار -تلر اللحلح: لز ا الد ا محمد الراز ، تح  ت:  انف الش خ محمدد، المكتادة الولدر ةمخ

 . (;;;3ه/3642ل دا، الطاوة الخلمنة، )-ا رات-الاماذج ة
تح  ت: محمد عاد الشدلصي، دار الكتدب ، اا حلمد محمد اا محمد الغزالي الطانيأل :المنتلفم

 . (5;;3هد/3635الومم ة، الطاوة األالم، )
مؤننددة ، عددلدا مرشددد، اآخددرااا  ،شددو ب األراددؤاط، تح  ددت: اددا محمددد اددا حاادداالمندداد: ألحمددد 
 (. 4223-هد3643)الطاوة: األالم، ، الرنللة

الر دلض، -مشلهد ما الم للد: لواد هللا اا ا ه، مؤننة اإلنبل  ال ا ، المممكة الورا ة النواد ة
 . (4232ه/3635الطاوة األالم، )
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دارة المخلطر االوبلضة مد  الملدلرف المركز دة االت م د دة، ألحمدد المللرف  اإلنبلم ة الومم لت اا 
 . (4227لاالا، اداا طاوة، )-نفر، اتحلد المللرف الورا ة، ا رات

األردا، الطاودة -المللرف اإلنبلم ة ا ا التطا ت: لواد الرزات رحد   اله تدي، دار لندلمة، عمدلا
 . (:;;3األالم، )

إلنبلم ة االمللرف الت م د دة )ادارهدل صدي تح  دت التام دة االضتلدلد ة ااالجتملع دة(: المللرف ا 
 . (4232ملراتة، الطاوة األالم، )-لكتاار9لمحمد الطلهر الهلشمي، جلموة 

الملدددلرف ااألعمدددلا الملدددرص ة صدددي الشدددر وة اال دددلااا: لغر دددب جمدددلا، دار الشدددرات، امؤنندددة  
 .، اداا تلر خ طاوةلاالا، اداا طاوة-الرنللة، ا رات

الملدددالح الما دددر: ألحمدددد الف دددامي الم دددر ، تح  دددت:  اندددف محمدددد، المكتادددة الولدددر ة، ل دادددد  
 . (;;;3هد/3682ا رات، الطاوة الجللجة، )

  الملرص ة اإلنبلم ة )مفله مهل اخللئلهل اتطا  لتهل(: إلاراه   عاد المط ف الوا د ، الطاوة
لماتهددي: لملددطفم اددا نددود الندد اطي، المكتددب اإلنددبلمي، مطللددب لالددم الاهددي صددي شددرح غل ددة ا

 . (6;;3ه/3637الطاوة الجلا ة، )
-هددد 3573حمددب، الطاوددة: األالددم، )–موددلل  الندداا: لحمددد اددا محمددد الخطددلاي، المطاوددة الومم ددة

3;54) . 
المودددلمبلت الملل دددة الموللدددرة صدددي الف ددده اإلندددبلمي: لمحمدددد عجمدددلا شدددا ر، دار الافدددلئس، الطاودددة 

  . (4229ه/3649دنة، )النل
المودددلمبلت الملل دددة الموللدددرة صدددي ّددداي الف ددده االشدددر وة: لمحمدددد رااس ضموددده جدددي، دار الافدددلئس، 

 . (4232ه/ 3653الطاوة الرااوة، )
ِلددددار اله ئددددة -المودددل  ر الشدددرع ة، دار الم مددددلا لمتاز ددد  االاشددددر، الر دددلض، الاندددخة المنددددتحدجة

4327 . 
ملددرف ل ا ددل المركددز  الماظمددة لومم ددلت اللدد رصة اإلنددبلم ة، الموددل  ر الملددرص ة اللددلدرة عددا 

 .( 4243ه/3665جم  اترت ب،  ااس اش ر ال موي، )
عمددلا، -موجدد  الومددا  الملل ددة االمحلنددا ة االملددرص ة: لمحمدداد عمددي عطددااا، دار لنددلمة، األردا

 . (4235الطاوة األالم، )
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اا، عددددلل  الكتددددب، الطاوددددة األالددددم، موجددد  المغددددة الورا ددددة الموللددددرة: ألحمددددد مختددددلر عمددددر اآخددددر 
 . (:422ه/;364)

ددددددلد، الطاوددددددة األالددددددم،  موجددددد  الملددددددطمحلت الملل ددددددة ااالضتلددددددلد ة صددددددي لغددددددة الف هددددددلي: لاز دددددده حمَّ
 . (:422ه/;364)

الطاودددة الخلمندددة، -ملددر-دار الشدددرات الدال دددةالموجدد  الانددد ط: لمجمدد  المغدددة الورا دددة الل ددلهرة، 
  (.4232-ه3653)

: لمحمدددد رااس ضموجدددي، احلمدددد لدددلدت ضا ادددي، دار الافدددلئس، الطاودددة الجلا دددة، موجددد  لغدددة الف هدددلي
 . (::;3ه/:362)

مغاددي المحتددلج ِلددم مورصددة موددلاي للفددلظ الماهددلج: لشددمس الددد ا الشددرا اي، دار الكتددب الومم ددة، 
  . (6;;3ه/3637الطاوة األالم، )

ا الفلندي، الطاودة الخلمندة، م للد الشر وة اإلندبلم ة امكلرمهدل: لودبّلا الفلندي، ماشدارات عدبّل 
 .( :422ه/;364)

م للدددد الشدددر وة اإلندددبلم ة: لمحمدددد الطدددلهر ادددا علشدددار، تح  دددت: محمدددد الحا دددب خاجدددة، ازارة 
 (. 4226ه/3647األاضلف االشؤاا اإلنبلم ة، ضطر، اداا طاوة، )

الطاوة الجلا ة، ة اأاولد جد دة: لواد المج د الاجلر، دار الغرب اإلنبلمي، ا رات،  وم للد الشر 
(422:) . 

ال دلهرة، الطاودة -الم للد الولمة لمشدر وة اإلندبلم ة: لودز الدد ا ادا زغ ادة، دار اللدفاة، الغردضدة
 . (8;;3ه/3639األالم )

م للددددددد الو دددددداد الملل ددددددة صددددددي المددددددذهب المددددددللكي: لملددددددطفم شدددددد راا، ازارة األاضددددددلف االشددددددؤاا 
 . (4238ه/3659الطاوة األالم، )-المممكة المغرا ة-اإلنبلم ة

طاوددة، م ددل  س المغددة: ألاددي الحندد ا اددا صددلرس، تح  ددت: عاددد النددبل  هددلراا، دار الفكددر، اددداا 
 . (;9;3هد/;;35)

الم دددملت االممهدددات: ألحمددد اددا محمددد اددا رشددد)الجد(، دار الغددرب اإلنددبلمي، الطاوددة األالددم، 
 . (::;3ه/:362)

لاالا، اداا طاوة، -دار الفكر، ا رات ماح الجم ا شرح مختلر خم ا: لمحمد اا لحمد عم ش،
  . (;:;3ه/;362)
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الماهدددلج شدددرح لدددح ح مندددم  ادددا الحجدددلج: لمح دددي لدددد ا ادددا شدددرف الاددداا ، دار ِح دددلي التدددراث 
 .ا رات، الطاوة: الجلا ة-الوراي

كر عاد هللا ارا ا، االماهج ة التجد د ة لو اد التما ا االخدملت صي المللرف اإلنبلم ة: ألاي  
 . (4233ن فنلي، الطاوة األالم، )دار الف

تح  دددت: لادددا عا ددددة آا  ،ادددراه   ادددا ماندددم ادددا محمدددد المخمدددي الغرادددلطي االشدددلطاي: إلالمااص دددلت
  . (9;;3ه/3639نم ملا، دار ااا عفلا، الطاوة األالم، )

مااهدددب الجم دددا صدددي شدددرح مختلدددر خم دددا: لشدددمس الدددد ا المغرادددي الحطدددلب، دار الفكدددر، الطاودددة 
  .(4;;3ه/3634الجللجة، )

طددراامس، -المداجز صددي الا دداد االملددلرف ااألندداات الملل ددة: لاشد ر محمددد الا فددلتي، جلموددة الفددلتح
 .اداا طاوة

المؤننددددلت المحم ددددة االدال ددددة: لشدددد  ر  اددددار  مانددددم، اآخددددراا، دار المندددد رة، الطاوددددة الجلا ددددة، 
 . (4233ه/3654)

ددي، ماندداعة االضتلددلد اإلنددبلمي صددي الملددلرف االا دداد ااألنددا  ات الملل ددة: لرصوددت الندد د الوّا
 . (;422ه/3652ملر، الطاوة األالم، )-اعمي جموة محمد، دار النبل ، ال لهرة

مانددداعة الف ددده اإلندددبلمي: لمحمدددد ادددا ِادددراه   التدددا جر ، ا دددت األصكدددلر الدال دددة، الطاودددة األالدددم، 
 . (;422ه/3652)

ر الشددرت، اددداا طاوددة اددداا تددلر خ ماندداعة الملددلرف اإلنددبلم ة: لهلشدد  عاددد الددرح   الندد د، دا
  .طاوة

مانداعة الملدطمحلت االضتلدلد ة ااالحلدلئ ة: لوادد الوز دز صهمدي ه كدا، دار الاهّدة الورا ددة، 
 . (8:;3ه/3628لاالا، اداا طاوة، )-ا رات
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 ممخ  البحث
توظيددف المقاحددد الشددرعية فددي الخدددمات الخارجيددة بالمحددارف اإلسددالمية محددرفي )النددوران "

 (".واإلسالمي الميبي أنموذجا
لاددب الومددا الملددرصي اإلنددبلمي ح ددث الجلاددب الاحجددي صددي جل ددد حلالددت صددي هددذ  الدرانددة ِاددرار 

ارغادة  ل  ت الّاي عمم اوض الخدملت الملرص ة الخلرج ة ماهل التي تافذ خدلرج ِطدلر الدالدة،ل
داع لمدراندة ح دث اماي صي ِ ّلح الم للد ة لهذ  الخدملت ضدد اختدرت هدذ هددصت الدراندة  المّا

ظهددلر الم للددد الشددرع ة ماهددل، ح ددث ا ِلددم ا ددلا مله ددة الخدددملت الملددرص ة اإلنددبلم ة،  اشددتممت ا 
 الرنللة عمم م دمة، اتمه د، اجبلجة صلاا، اخلتمة، اصهلرس عمم ة.

ددداع، الندددالب لمدددل الم دمدددة ص دددد ا ادددت ص هدددل،  ، ااإلشدددكلل ة اخت دددلر ، الهدددداف الدراندددة،لهم دددة المّا
 لاحث.اماهجي صي ا

اااطهل.  اخللت التمه د لمحد ث عا مفها  الم للد، ّا
 لمل الفلاا الجبلجة ص د اشتممت عمم اآلتي:

 الفلا األاا: طا وة الخدملت الملرص ة اإلنبلم ة اص ه: 
 للاال : مفها  المللرف اإلنبلم ة، ااشأته. 
 جلا ل : مفها  الخدملت، الهم تهل، اخللئلهل. 
  الملرص ة اإلنبلم ة، الاااعهلجللجل : لنس الخدملت. 
 الفلا الجلاي: الخدملت الملرص ة اإلنبلم ة الخلرج ة، االم للد ة الشرع ة ماهل:  
 لاال : التحا بلت الخلرج ة. 
 جلا ل : االعتملدات المنتاد ة: 
 جللجل : خطلالت الّملا: 
 رااول : الم للد الشرع ة ما الخدملت الملرص ة الخلرج ة. 
 ملرف لمخدملت الملرص ة اإلنبلم ة الخلرج ة التي  جر هلرانة تطا   ة الفلا الجللث: د 

 :اطراامس اص ه الم اي اإلنبلمي ، االملرفالااراا
 لاال : ملرف الااراا اطراامس. 
 .جلا ل : الملرف اإلنبلمي الم اي اطراامس 

صددي الاحددث ماا ددة عمددم االنددت راي، االتحم ددا، االم لراددة ِلددم جلاددب الم ددلابلت  تدديطر  كلاددت اضددد 
  الشخل ة صي الجلاب التطا  ي. 

 ِجالت عدة اتلئ  ماهل: ما خبلا هذ  الدرانة ِلمتالمت  اضد
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ِا الم للدددد الشدددرع ة اإلندددبلم ة هدددي التدددي تّددداط األعمدددلا الملدددرص ة، اذلدددض العتالرهدددل  
 االّرارة. ،االحلجة ،االمفلند ،زاة ا ا الملللحاآللة التي تت  اهل الماا

 ّداااطال ة اصت مل ضررته األ اصي، ا  تاولا األحكل  الشرعهمل محا الدرانة  المذ اِا الملرص ا 
 رصة اإلنبلم ة األمر الدذ   جودا الخللة اللل ملرف ل ا ل المركز االمول  ر التي تلدر عا 

 مم للد ة الشرع ة.لمح  ة  خدملتهمل
 

 وهللا ولي التوفيق
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Abstract: 

Employment of legitimate purposes in external services in Islamic banks, a 

banker (Al-Nouran and the Libyan Islamic as a model( 

In this study, I tried to justify the research aspect in the aspect of Islamic 

banking, as I shed light on some external banking services, including those that are 

implemented outside the framework of the state. And to show the legitimate 

purposes of them, as the thesis included an introduction, a preface, three chapters, a 

conclusion, and scientific indexes. 

As for the introduction, it showed the importance of the topic, the reasons 

for choosing it, the study objectives, the problem, and my research methodology. 

The preamble was devoted to talking about the concept of purposes, and its 

controls. 

The three chapters included the following< 

< 

•First: the concept of Islamic banks and their origins. 

•Second: the concept of services, their importance, and their characteristics. 

Third: The foundations of Islamic banking services and their types. 

including< 

•First: External transfers. 

•Second: Documentary Credits< 

Third: Letters of Guarantee< 

Fourth: The legitimate purposes of external banking services. 

represented in Al-Nouran Bank in Tripoli, and the Libyan Islamic Bank in Tripoli, in 

which< 

•First: Al-Nouran Bank in Tripoli. 

•Second: The Libyan Islamic Bank in Tripoli. 

My method of research was based on induction, analysis, and comparison as 

well as personal interviews in the practical aspect. 

Through this study, I found several results, including< 

It is the Islamic legal purposes that control the banking business, as it is the 

machine by which the balance between interests, evils, need, and necessity is carried 

out. 

The two banks that are the subject of the study follow the legal rulings as 

decided by Al-Ayoufi, and the controls and standards issued by the Central Bank of 

Libya related to Islamic banking, which makes their services fulfilling the legitimate 

purposes. 

God grants success 
 


