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  :مقدمة
 ،احلياة التجارية يفظل التقدم احلديث تلعب دورًا هامًا  يفإن التجارة عرب الدول أصبحت      

وهلذا األخري نوعان مها  ،يفاإلئتمان املصر  هو التجاريحركة النشا ط  يفومن أهم العوامل املؤثرة 
من أنواع اإلئتمان   إليهيلجأ  ، ومن أبرز مايالنقد يفاملصر  واإلئتمان بالتوقيع، يفاإلئتمان املصر 

العالقة بني عميل البنك  يفتعد مبثابة حجر الزاوية  ي، فهات المستنديةاإلعتماد النقدي يفاملصر 
  .املستندي اإلعتمادء للبنك لفتح عقد معه عقد البيع قبل اللجو  يوالبائع الذ
 ال اخلصب لإلعتماد  يعدوال ،دولتني خمتلفتني يفرفني ولية بني طلدالبحث هو التجارة احمل ا 

له ونظرًا ألمهيته فقد  استعماالً هو األكثر  إال أن احلقل الدويل ،مانع من قيامه داخل ذات الدولة
دومنا  الصعيد الدويل علىموحدة لتطبق  ة وضع قواعد وأعرافحاولت املنظمات واهليئات الدولي

  . ١همنهجية تطبيق يف يبني دولة وأخر  اختالف
ظل  في المستندي اإلعتمادمشروعية هلذا املوضوع  الختياريكان الباعث ،  ملا كان ذلكو      

 يفاألفاضل  وأساتذيت املصري التجاري، فقد كان السبق لفقهاء القانون ال التحليل اإلسالميالفقه 
من هذا البحث ، وإمنا الغرض ضوء القانون يف بنوع من التمحيص والتدقيق املستندي اإلعتمادبيان 

وذاك نظرًا ألنه بعد  ،اإلسالميظل الفقه  في المستندي اإلعتمادمشروعية  ىمدهو معرفة 
وشرح  إسهابالغالب دون  يف عليهجمال املعامالت البنكية فإم ميرون  يفملا ألفه العلماء  يالتقص

                                                 
اعد املوحدة لالعتمادات إزاء اختالف التشريعات الداخلية لكل دولة فإن غرفة التجارة الدولية قد وضعت أول صيغة لألعراف والقو  ١

مما يساعد على تنشيط حركة التجارة الدولية وإزدهارها، إال أا يف تطور مستمر ليواكب التغريات اليت تتم فقد ١٩٣٣املستندية يف عام  
م،  ١٩٧٤م وما لبث أن مت تعديل آخر يف عام  ١٩٦٢م مث أعقبه تعديل يف عام  ١٩٥١أعيد صياغتها مرات متتالىة إبتداء من عام 

 ( ٥٠٠م ويطلق علىها إسم القواعد و األعراف املوحدة  ١٩٩٣م، وكان آخر تعديل وصلت الىه كان يف سنة  ١٩٨٣ومن بعده يف عام 
UCP 500 ( وتعينUniform customs and practice for documentary credits. وقد إهتم القانون،

للعادات واألعراف املوحدة املتعلقة بعمليات البنوك وخص )  ٣٧٧ – ٣٠٠(د من م وأفردوا املوا ١٩٩٩لسنة  ١٧التجاري املصري رقم 
وكما ال خيفي على فطنة الباحث أو القاريء أن األعراف املوحدة . لإلعتمادات املستندية ) ٣٥٠- ٣٤١(القانون التجاري املواد من  

حسني فتحي عثمان، عمليات البنوك من الوجهة / يل، دوملزيد من التفص.(تسري فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف املواد السابقة 
حسام الدين عبد الغين الصغري، اجلديد يف القواعد و األعراف املوحدة / ؛ د٢٨٨، صـ٢٠٠٥القانونية، مطبعة جامعة طنطا، سنة 

 )، املقدمة ٢٠٠٤، طبعة دار الفكر اجلامعي،سنة ٥٠٠لالعتمادات املستندية 
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 يفأن يعد مرجعيه  ىسحبث مستقل ع يف ومرتباً  أن أسرده جممعاً  تعاىلفأردت بتوفيق اهللا  وحتليل،
ملا  اإلسالمياحتواء الفقه  ىمد إبرازكان من الدوافع لذاك البحث هو   أيضاو  تلك اجلزئية الدقيقة،

ظل القانون  يفوضع تكييف له  يفأما البحث و  ،تنتهيهو مستجد ومستحدث فالنوازل الفقهية ال 
أن  يعل، لذا كان بشأنه القانوين ياخلالف الفقه مدىوذكروا فقهاء القانون فقد تعرض له  التجاري

ضوء  في المستندي اإلعتماد"وأمسيته  ،له يإسالم يأنظر له من ناحية مقابلة لوضع تكييف شرع
  :مها على الرتتيبو  املبحثني اآلتيني إىلهذا البحث وقد قسمت  " اإلسالميالفقه 

  املستندي اإلعتمادشروعية م: يالمبحث الثان. ٢     املستندي اإلعتمادمفهوم :المبحث األول. ١
  المستندي اإلعتمادمفهوم : المبحث األول  

لذا  ،من الوجهة القانونية )٣٤١/١( مادته يف املستندي اإلعتماد التجاريلقد عرف القانون 
ات جذور اإلعتمادوهل هلذا النوع من  ،اإلسالمييف ضوء الفقه  اإلعتمادفقد حاولت توضيح ذلك 

  ؟إلسالمياضوء معامالت الفقه  يف
 وقانونا، لغة، ياملستنند اإلعتمادهذا التساؤل كان البد من التعرض لتعريف  علىولإلجابة 

  .  احلال يمبقتض الفقهيةشاكلته من املعامالت  ىعل وما وشرعا،
 المستندي اإلعتمادتعريف  :المطلب األول    

    اللغويالتعريف  •
أصل  يفأنه  إال ،)املستندي( ،)اإلعتماد( لكلميت يتم التوصل لتعريف واضح للداللة اللفظية مل

  :التايلالنحو  علىاللفظني  ىالكلمتني داللة تفيد فحو 
 عليهبالضم ما يعتمد  :)العمدة(و ١.أقامه بعماد ودعمه :عمدا: يءالش )عمد(يقال  :اإلعتماد

  ٢.يتكأ يأ
  ٣.واتكأ عليهواعتمد  ،إليهركن  :سنودا: إليه)سند(يقال : املستندي

غريه أن يعمل له  إىلأن يعهد )الوكالة( .ضمن القيام به :توكل الرجل باألمر) توكل( :ــــــــــــالةالوكــ
  ١.عمال

                                                 
  .٦٤٩،صــــ٢،جـــ٣ط،جممع اللغة العربية،طــ،املعجم الوسي)عمد(مادة ١
،فصل العني باب الدال،القاموس احمليط،للعالمة جمد الدين حممدبن يعقوب الفريوزابادي الشريازي،وامشه تعلىقات وشروح )عمد(مادة  ٢

  .لعامة للكتابهـ،اهليئة املمصرية ا١٣٠١اجلزء األول،نسخة مصورةمن الطبعة الطبعة الثالثة،املطبعة األمريية سنة
  .٤٧٠،صـ١،جـ٣،املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية، طـ)سند(مادة ٣
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 .كفيل  يوه ،كفل عنه املال فهو كافل ضمنه، ):كفالة.(أكفله :فالنا املال )كفل( :الكفـــــــــــــــــالة
  ٢.كفالء)ج(

  ٣.أحاله :غريه إىل يءوفالن الشر، آخ إىلو نقله من مكان غريه أ:الشيء ):حول:(احلوالــــــــــــــــة
 يحماولة لوضع تأصيل شرع يف واحلوالة، والكفالة، لقد ذكرت تعريف كل من الوكالة،      
  .           جتمعهم عالقات تنشأ بينهم جبامع أن كل منهم به ثالثة أطراف، املستنديلإلعتماد 

هو عقد يتعهد البنك مبقتضاه بفتح " تجارة اجلديد بأنهمن قانون ال )٣٤١/١( عرفته املادة
بضمان ) املستفيد يويسم(لصاحل شخص آخر ) األمر يويسم( طلب أحد عمالئه علىبناء  اعتماد

  ".مستندات متثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل
من املال حتت تصرف شخص حيدده  يلتزم مبقتضاه البنك أن يضع مبلغاً  الذيهو العقد (
لعالقته  املثبتةواملستندات  متثل البضاعة، اليتللمستندات  ويكون هذا الشخص حائزاً  يل املتعاقد،العم

  ٤.)باالعتمادا لتنفيذ التزامه عليهالبنك التحقق منها واحلصول  على اليتو  باالعتماداآلمر  مع العميل
ادة سالفة الذكر هو مفهوم من نص امل إذحوله  التجاريمل خيتلف فقهاء القانون  ىنهذا املع

 علىيتعاقد مع البنك  "ياملشرت "اآلمر وهو  ييسمويتضح من هذا التعريف أن هناك شخص  أعاله،
وذاك ألن هذا  ،"حيدده"التعريف لفظة  يفوقد ذكر  ،حتت تصرف شخص آخر أن يضع مبلغاً 

دولة خمتلفة عن  يففكل منهما  بينهما عليهاألخري قد تعاقد معه عميل البنك لبيع وشراء ما هو متفق 
الذهن ما أبرزه هذا النص  على ىف خيوال بني كليهما، والبنك هو حلقة الربط والوصل اآلخر،

   ٥.اإلعتمادكاهل أطراف ذلك   على يواملفهوم  من حقوق والتزامات تلق
عبارة أوسع هو تعهد مكتوب وب ،"مشروط مصريفبأنه تعهد " غرفة التجارة الدوليةوقد عرفته 

مقدم الطلب وباملطابقة  يطلب املشرت  علىيسلم للبائع املستفيد وذلك بناء  املصدر يميس من بنك

                                                                                                                                                         
  .١٠٩٧،صـ٢،جـ٣،املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية،طـ)وكل(مادة ١
  .٨٢٤،صـ٢،جـ٣،املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية،طـ)كفل(مادة ٢
        ١٧٩صـ.م١٩٨٨/هـ ١٤١٩الرتبية والتعلىم،،املعجم الوجيز،جممع اللغة العربية،طـ خاصة بوزارة )حول(مادة ٣
،فقرة ٢٠٠٠،العقود التجارية وعمليات البنوك،دار    النهضة العربية،سنة١٧/١٩٩٩مسيحة القليويب، شرح القانون التجاري املصري/د ٤

  .٦٩٢،صـ١٢
  .دي فيالفصل الثاين من البحثأحيل اىل ذكر احلقوق وااللتزامات اىل املبحث الثاين اخلاص بالتزامات اإلعتماد املستن ٥
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نظري مستندات  يفو  حدود مبلغ حمدد خالل فرتة معينة، يفويستهدف القيام بالوفاء  ،ماتهيعللت
   ١.مشرتطة

وية الثمن لتسات املستندية اإلعتمادفتلك  ،٢البيوع الدولية هيات املستندية اإلعتمادوجمال فكرة 
 ،ياملشرت  إىلمل يصل  ن املبيع من البنك فور شحنه ولوالبيوع الدولية مبوجبها يستطيع البائع مث يف

  ٣.تنفيذ التزامه علىوذلك مبجرد تقدميه املستندات الدالة 
  ومؤقتةفكرة عامة  المستندي اإلعتماد •

 البيع، يفبني طر  اصل املكاينللف نظراً  البيع الدويل النظام بسبب عدم الثقة بني أطرافظهر هذا 
خذ  )(donnant-donnatوقت واحد بطريقـــــــــــــــة  يفمن أيهما أن يتم التنفيذ  فلم يكن مقبوالً 

  .يسهل ذلك التعامل يشرع بإطارحماط  فكان البد من وجود نظام قانوين ،٤وهات
  الشرعيالتعريف  •

لة، واحلوالة، ابسط تعريف كل من الوكمن  يالتعريف اللغو  يفومتشيًا مع الطريقة السابقة 
بشأم ملا يلعبه البنك من دور الوكيل  اإلسالميالفقه  يكان لزامًا أن أقوم بتوضيح رأ،والكفالة
أن  إىل ،املستنديلإلعتماد  ياملتخيل للتوصيف الشرع االفرتاضي املعىنوالكفيل حبسب  عليهواحملال 

عقد له طابعه املميز ومنفك عن  أم هو ،يصل شرعوهل هو ذو أ ييتم التوصل للتكييف احلقيق
  .حملة من تلك العقود؟ يطياته أ يفحيمل  العقود السابقة ال

  الوكالـــــــــــــــة •
  التايلالنحو  علىالشرعي للوكالة التعريف 

  ٥.>فالتصر  يفالغري مقام نفسه إقامة وهو  ،احلفظ يه< :املذهب احلنفي
                                                 

حممد ابراهيم خليل،نائب رئيس حمكمة النقض األسبق،قانون التجارة اجلديد معلقا على نصوصه مبا يقابله من القوانني امللغاه  / املستشار ١
يو مبناقشات جلنة وضع املشروع باملذكرة االيضاحية مبناقشات جملس الشعب، بأراء الفقه وأحكام احملاكم حيت يول

  .٤٧٨،صـ١،مطابع روزالىوسف اجلديدة،فقرة  ١٩٩٩/٢٠٠٠،طبعة١٩٩٩
  .٢٨٤، صـ٢٠٠٥حسني فتحي عثمان،عمليات البنوك من الوجهة القانونية،طبعة جامعة طنطا، سنة /أستاذنا الدكتور املعىنيف هذا  ٢
،فقرة  ٢٠٠٠باالسكندرية، طبعة أويل،سنة ،دار املطبوعات اجلامعية٢٠٠٠العمروسي،قضاء النقض التجاري حيت عام  أنور/املستشار ٣

  .١٢٢،صــ٧
الدولية،دار النهضة العربية،جامعة ١٩٨٣على مجال الدين عوض،اإلعتمادات املستندية دراسة للقضاءوالفقه املقارن وقواعد سنة/د ٤

  .٣،صـ٢القاهرة،الكتاب اجلامعي،فقرة  
شرح كنز الدقائق،لإلمام أيب الربكات حافظ الدين عبد اهللا بن أمحد النسفي،ومعه اإلمام فخر الدين عثمان بن على الزيلعي،تبيني احلقائق  ٥

  .٢٤٣حاشية اإلمام الشليب،حتقيق أمحد عزو، دار الكتب العلمية بريوت،طـ أويل،الد اخلامس،كتاب الوكالة،صـ
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  ١.>حقه يفالتصرف  يفقابل للنيابة غريه  من له حق يه< :املذهب املالكي
  ٢.>حياته يفغريه ليفعله  إىلتفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة <:املذهب الشافعي

التصرف مثله  ستنابة اجلائزاواألحسن هو  ،احلياة يفخاص  ءشي يفتفويض <: ياملذهب احلنبل
  ٣.>فيما تدخله النيابة

  ٤.>والبيع والشراء األموال والتذكية، علىالقيام  يفزة قال بأا جائ< :الظاهري باملذه
وهذا األخري هو ) اآلمر(مقام النائب عن الشخص  يفميكن تصور البنك بعد التعريف للوكالة  

أنه نظرًا لبعد كل من البائع  إالمن أجلها  اإلعتمادأنشأ  األصل له القيام باستالم البضاعة اليت يف
 علىبقدرته  االحتفاظعنه مع  حمل عقد البيع بدالً  ستالمال شخصاً فيوكل  عن اآلخر يواملشرت 

  .هنا يلعب دور الوكالة الشرعية ؟ اإلعتمادفهل  ،االستالم
  .ضوء الوكالة الشرعية يف اإلعتمادهذا التساؤل كان البد من دراسة  علىلإلجابة 

  الكفالــــــــــــــــــــة •
  .٥>واألول أصح الدين، يفاملطالبة وقيل  يفالذمة  إىلضم الذمة <:املذهب احلنفي
  .٦>الضمان مبعين يباحلق، وه يشغل ذمة أخر  يه<:املذهب املالكي

 ،أو عني مضمونة عليهمن هو  إحضار ذمة الغري، أو هو يفالتزام حق ثابت <:الشافعياملذهب 
  .٧>ومحيالً وزعيماً وكافالً وكفيالً ضامناً وضمينا ً  :امللتزم لذلك يويسم

  .١> التزام احلق يفذمة املضمون عنه  إىلضم ذمة الضامن < :احلنبلي املذهب

                                                 
د ثالث سعيد الغاين،  دار الفكر بريوت،طـ القاضي أبو حممد عبد الوهاب البغدادي، التلقني يف فقه املالكية،حتقيق ودراسة حمم ١

  .٤٤٥م،باب الوكالة، صـ١٩٩٧/هـ١٤١٨اويل،سنة
اإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود بن أمحد الفراء البغوي،التهذيب،،حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود،الشيخ على حممد معوض،دار  ٢

  .٢٠٨ـم،كتاب الوكالة،ص١٩٩٧/هـ١٤١٨الكتب العلمية،طـ أويل،سنة
أيب أسحاق برهان الدين بن حممدبن عبد اهللا بن حممد بن مفلح احلنبلي،املبدع شرح املقنع،حتقيق حممد حسن امساعيل،دار الكتب  ٣

  .١٢٥م،االجملد الرابع،باب الوكالة،من كتاب احلجر صـ١٩٩٧/هـ١٤١٨العلمية،طـ أويل،سنة 
 .٢٤٤صـ.١٣٦٢ب الوكالة،مسألةابن حزم،احمللي،دار الفكر ببريوت،الد الثامن،كتا ٤
،كتاب الكفالة، ٧م،دار الفكر بريوت،جــ ١٩٩٠/هـ١٤٤١أيب حممد حممود بن أمحد العيين،واملولوي حممد عمر،البناية يف شرح اهلداية،ط ٥

  ٦٤٩صــ 
،باب الضمان، ٦ث،جـأيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا  بن على اخلرشي،اخلرشي على خمتصر سيدي خليل،ط دار الفكر،الد الثال ٦

 ٢١صحيفة
 .٢٢٣م،باب الضمان،صـ١٩٩٨-هت١٤٠٩عبد اهللا بن حسن الكوهجي،زاد احملتاج شرح املنهاج،ط املكتبة العصرية ببريوت،طـ ٧
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  .>٢ احلمالة يالزعامة وه يالضمان،وه يه< :املذهب الظاهري
 اإلعتمادمركز الكفيل أو الضامن لعميله فاتح  يفميكن تصور البنك بعد ذلك التعريف للكفالة 

الصفقة املربمة  يفعميله  التزامألخري تنفيذ فهو يضمن ل ،عقد البيع يفأمام الطرف البائع  املستندي
  .من أجل تنفيذ بنوده املدرجة به يعقد البيع الذ يفبني عميلة والبائع واملتمثلة 

  الحوالــــــــــــــــــــــــة •
  ٣> عليهاحملال  إىلمن ذمة احمليل  يأ ذمة، إىلنقل الدين من ذمة  < :احلنفياملذهب 

 علىولذلك الرجل دين  ،آخر دين علىأن يكون لرجل  أي مم،حتول الذ< :ياملذهب املالك
   ٤>مثل دينه عليهله  يالذ علىفيحيل الطالب له  آخر،

  ٥> غريه علىحتول حق لرجل <  :املذهب الشافعي
   ٦>يذمة أخر  إىلحتويل حلق من ذمة <  :ياملذهب احلنبل

 يلفأحاله به ع ،مانحق من غري البيع لكن من  ض كل من له عند آخر< :ياملذهب الظاهر 
  ٧>من له عنده حق

  . احلوالة مل خيتلف تعريف الظاهرية مع اجلمهور من حيث معىن
تكون   ةواإلجاب باحلوالة، املستندي اإلعتمادما عالقة  قد يتساءل املتصفح لتلك الوريقاتهذا، و 

هو البنك  فهو  والثاين ،واحملال له عليهاحمليل واحملال إن هذه العالقة تفرتض ثالثة أفراد وهم  ،كاآليت
  .من قبل عميله عليهوكأنه أحيل الدين  عليههنا يلعب دور احملال 

      
  
  

                                                                                                                                                         
املزداوي،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،وحققه حممد الفقي، ط  ١

  ١٨٨مان، صـــ،باب الض٥م،جـ١٩٥٦/هـ١٣٧٦أويل
  .١٢٢٩،مسألة رقم ١١٠إبن حزم، احمللي،ط دار الفكر ببريوت،الد الثامن،كتاب الكفالة،صـ ٢
  .٢٢٦لد السادس،كتاب احلوالة،صـ،ا٢ابن جنيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،دار الكتاب اإلسالمي،القاهرة،ط ٣
  .٤٠١العلمية ببريوت،صـ إبن عبد االرب،الكايف  يف فقه أهل املدينة،دار الكتب ٤
  .٢٢٩،كتاب احلوالة،صـــ٣أيب عبد اهللا الشافعي،األم،الد الثاين،جـ ٥
 ٢٥١صــم،الد الرابع،١٩٩٧/هـ١٤١٨إبن مفللح، املبدع شرح املقنع،حتقيق حممد حسن،ط دار الكتب العلمية ببريوت، ط أويل، ٦
  ١٢٢٦، مسألة ١٠٨احلوالة، صـإبن حزم،احمللي، ط دار الفكر، الد الثامن،كتاب  ٧
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  .المستندي اإلعتمادأركان  :الثانيالمطلب     
) العاقدان( يف الثاينو ) الصيغة(الفرع األول  يفويضم هذا املطلب بني جوانبه ثالثة فروع، أعرض 

ثوب أركان  يف املستندي اإلعتمادأو إصباغ  ،حماولة لوضع ،)املستندي اإلعتمادحمل ( وأما الثالث
له جد أكرب  يأ عليههل هو عقد متعارف  ،املستندي اإلعتمادحقيقة  إىلالعقود الشرعية للتوصل 

  ؟ األخرىعقد ينفك عن ثوب العقود  أم هو ،ظل الشريعة اإلسالمية يف إليهيستند 
  .الصيغة :الفرع األول    

 ،ي املظهر اخلارجي ملا جيول بالنفسالعقد، فه بني طريف يالرتاض علىدال اللفظ ال يالصيغة ه
  .باأللفاظ النفس ال تنضبط إال يف اليت فاملعاين ،إنشاء العقود وحتمل آثاره يف وتعبري عن إرادة الطرفني

  .املستندي واالعتمادصيغة الوكالة  :الغصن األول    
أركان  عقد الوكالة  فقد ذهب  يفاحلنفية  مجهور الفقهاء من غري احلنفية مع اختلف لقد

 يف ٢الركن األوحد يالصيغة ه أناحلنفية  يحني ير  يف ١الركن الرابع يه أن الصيغة إىلاجلمهور 
 ابإجي يأن الصيغة عبارة عن تالق علىإذ هم متفقون  ىصد لههذا اخلالف مل جيد  أنالوكالة إال 

  .إلبرام العقد دهم األهليةة من العيوب صادرين من أشخاص عنيلاوقبول خ
عقد الوكالة، والقبول  يفاإلجياب والقبول من طر  يالوكالة تنعقد بتالق أن إىلوقد ذهب اجلمهور 

 يأيتقد  األخريوهذا  ٣القبول علىصيغة  قبلت، وكذا يكون  بكل ما هو دال  يفمن  الوكيل يكون 
بأن  وال يشرتط التتابع الزمين) يوكيل وأنتوكلتك، (صورة  يفالصادر من املوكل  اإلجياببعد لفظ 

القبول، إال أنه يقوم مبا  يفالوكيل   ييصدر القبول مباشرة فقد يصدر اإلجياب من قبل املوكل مث يرتاخ

                                                 
العامل حممد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي،علىالشرح الكبري اليب الربكات  الشيخ امحد الدردير وامشه الشرح املذكور مع تقريرات  ١

  .٣٨٠باب صحة الوكالة هامش صحيفة ،٣للعالمه الشيخ حممد علىش طبعة دار احياء الفكر العريب بريوت جـ 
. ( ٣٤٤٥باب الوكالة  صـ  ٧ين أيب بكر ابن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مطبعة اإلمام القاهرة جعالء الد ٢

واما بيا ن ركن الوكالة فهو االجياب والقبول فاالجياب من املوكل ان يقــول وكلتك بكذا وافعل كذا او اذنت لك ان تفعل كذا ...........
ان ركن  وإن قوله ركنها هلو دليل على).لوكيل ان يقول قبلت وما جيري جمراه فيما مل يوجد االجياب والقبول ال يتم العقدوحنوه والقبول من ا

  .العقد هو الصيغة فقط 
الشيخ منصور بن يونس الباهويت، كشاف القناع عن منت األقناع،، علق علىه الشيخ هالل مصيلحي،طـ دار الفكر بريوت،سنة  ٣

كوكلتك (يف التصرف )بكل قول يدل على اإلذن (الوكالة،أجياا)وتصح (وما بعدها  ٤٦١صـ،باب الوكالة،٣م،جملد ١٩٨٢/هـ١٤٠٢
كل قول أوفعل من (يصح قبول الوكالة بـ )و) ..........(أو أذنت لك فيه،أوبعه،أوأعتقه،أوكاتبه،وحنو ذلك(يف كذا ) أوفوضت الىك

جماز قبوله  صلي اهللا علىه وسلم مل ينقل عنهم سوي إمتثاهلم أوامره، وألنه  إذن   يف التصرف،ألن وكالء النيب)الوكيل يدل على القبول 
  .بالفعل 
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وعنـد تعارض كل من العرف مع اللغة فإنه يقدم  بالوكالةمنه  الوكالة فهذا يعد قبوالً  يفطلب منه 
  ٢.بتفويض إالتصح الوكالة  ء من ضرورة التفويض فالواشرتط الفقها ١ الثاين على األول

فيقول  أن يقول وكلينك  األخري بعد القبول، وهذا وال يشرتط تتابع القبول لإلجياب فقد يأيت
صحة عقد  يف، فلم يقدح  ألخرالتصرف من شخص  يفستنابة اإال  يما ه فالوكالة ،املوكل وكلتك
كل ما يقبل النيابة ومن بينها البيع   يفيل، والوكالة جائزة التنفيذ من قبل الوك يف يالوكالة الرتاخ

  .والشراء
القانون  علىيتضح مما سبق أن الوكالة تنعقد باإلجياب والقبول وبدوما ال تتم ولو طبق ذلك 

 حدث تطابق بني اإلجياب والقبول موجود مىت ، وهذا األخرييفإنه البد من الرتاض،بشأن الصيغة
 اإلعتماداملصرف وعميلة ويكون اإلجياب متخذًا مظهر طلب فتح  يأ ،عقدال يفالصادر من طر 
  . ٣السابق فيكونا صيغة باإلجيابالرفض من قبل البنك، ويقرتن  حالة القبول ال يفوالقبول يتمثل 

  .املستندي واالعتمادصيغة الكفالة  :الثانيالغصن        
أن ركنها اإلجياب  إىلإذ ذهبوا  ،الوكالة يفمل خيتلف قول احلنفية من حيث صيغتها وركنها عنها  

، وذهب ٤الوديعة الكفالة ال علىداللة الفظ  واشرتطواتنعقد ا  الصيغة اليت يفوالقبول متمثالن 
  . ٥عقد الكفالة يفالركن اخلامس  يأن الصيغة ه إىلاجلمهور 

                                                 
باب  ٢الشيخ صاحل عبد السميع االيب االزهري،جواهر االكليل شرح العالمة خليل يف مذهب االمام مالك،طبعة دار الفكر بريوت جملد  ١

  .١٢٦الوكالة هامش صحيفة 
عند التعارض مع اللغة فاالعتبار باالول ال الثاين  ميت خالف كل منهما االخر وال تصح الوكالة  مبجرد وكلتك اخلالىة من  ويقدم العرف* 

  تفويض وتعيني بل ال بد من التفوض
زكريا بن شرف  النووي شرح الشيخ حممد اخلظيب الشربيين،مغين احملتاج اىل معرفة معاين الفاظ املنهاج على منت منهاج الطالبني لالمام ايب  ٢

  وما بعدها ٣٠١م، الد الثاين،كتاب الوكالة،صـ١٩٩٥/هـ١٤١٥مع تعلىقات  للشيخ جوبلي بن  إبراهيم،دار الفكر بريوت، سنة 
 كما يشرتط االجياب يف سائر العقود ألن الشخص...........ولو كتابة) من املوكل لفظ ( يف الصيغة ) يشرتط ( وقيل يف مغين احملتاج 

الن التوكيل اباحة  وعلى هذا اليشرتط يف صحة ) لفظا ( من الوكيل ) وال يشرتط القبول ( ممنوع من التصرف يف مال غريه اال برضاه 
  ).الوكالة  الوكالة علم الوكيل ا  وتكفي الكتابة والرسالة يف

  .  ٣٨٤، صـ١٩٨٠ث العلمي،بغداد طـرفيق الشماع،القانون التجاري،وزارة التعلىم العاىل  والبح/أكرم ياملكي،د/د ٣
اإلمام فخر الدين الزيلعي،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق حلافظ الدين عبد اهللا بن أمحد النسفي،ومعه حاشية الشليب،دار الكتب  ٤

  .>>يوسف ركنها اإلجياب والقبول خالفًاأليب<<،٢٠العلمية،الد اخلامس،الكفالة،صـ
السالك ألقرب املسالك،وام شه الشرح الص غري للدردير،دار الفكر،بدون سنة نشر،اجلزء الثاين،صحيفة الشيخ أمحد الصاوي،بلغة  ٥

١٤٤ .  
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 أكان لغة أو عرفاً واء العهدة والضمان س علىاإلجياب يصدر من الكفيل بكل ما هو دال  :أوالً 
الضمان  علىألفاظ دالة  يوه ،لك مال يعند أو ،أنا به زعيم وغارمكضمنت وكفلت و   ،وعادة

كذا   يغري ذلك مثل لفالن عند علىأما إن دل  ،املعىنهذا  علىوالبد من داللة اللفظ  ،والكفالة
خل ،ول الكفيل للمكفول لهالكفالة مثل ق علىفاأللفاظ الدالة  ،١احلوالة ال الكفالة إىلفهو يصرفها 

  . هذا جبانب األلفاظ السابقة ،٢إىلأو دين فالن  ،يعند عليه يالذ والدين ،عن فالن
األلفاظ الصرحية  يفوذلك  ،أو رضيت ،الرضا كقبلت علىهو دال  القبول يكون بكل ما :ثانياً 

حالة األخرس  يفو  ،للفظوتنعقد كذلك بالكتابة حللول هذه األخرية حمل ا ،اهانمع علىالدالة بلفظها 
وال يثبت ذلك من األخرس  ،باالحتمالوال يكون األخرس ضامنًا  ،تنعقد بإشارته املفهمة لغريه

  .٣حالة كوا منفردة عن إشارة يفهم ا عنه أنه قصد الضمان يفبكتابة إال 
ب دور جبالء أن األخري يلع التضح داخل البنك، املستندي اإلعتماد ليةآ يفأمعن النظر  لو

ويبعث الطمأنينة   -البائع–مما يضمن للمكفول له  ،٤فالبنك معروف بيساره جزء الصيغة، يفالكفيل 
 اإلعتماددينه، فالطلب من البنك لفتح  يومن وجهة نظر الشرع يقتض ،حقه علىنفسه للحصول  يف

وقبول  الكناية، حيمل الذيشكلها  يفطياته الصيغة  حيمل كل منهما يف اإلعتماد لفتح وقبول األخري
من أجلها وجد عقد البيع فيضمن  الصفقة اليت سيتوىل ييعد إعالنًا ضمنيًا عن أنه هو الذ املصرف
   .اإلعتمادوالبائع متام تلك العملية، فالبنك حل حمل فاتح  يللمشرت 
حل بدفعها لصا والتزم عليهويدفع قيمة الكمبيالة املسحوبة  عليهاملتعاقد  استالم يف –ياملشرت  –

  .البائع  يفاملستفيد املتمثل 
  .املستندي واالعتمادصيغة احلوالة  :الغصن الثالث    

 ٥لصيغة املعروفة باإلجياب والقبولاحلوالة هنا كسابقتيها عند احلنفية تتكون من ركن واحد هو ا
تكوينها فاإلجياب يصدر من شخص تامة دومنا عيب يشوب  النعقادهاوما عداها شروط الزمة 

 يفويصدر اإلجياب ،حمال يوثالث يسم ،عليهيقال له احملال  آخروقبول صادر من  ،حمليلا ييسم
                                                 

  .٢١:١٧صـــ الشيخ على اخلفيف،الضمان يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العريب،اجلزء الرابع،الكفالة دراسة، مقارنة، ١
الشيخ اخلطيب الشربيين،مغين احملتاج،دار الفكر .١٣٥كر،اجلزء اخلامس،صـوهبة الزحيلي،الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الف/د ٢

 .وما بعدها٣٠١م،الد الثاين، كتاب الكفالة،صـ١٩٩٥/هـ١٤١٥ببريوت،
  .٣٦٤،الد الثالــث،        صـ٣الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهويت،كشاف القناع عن منت األقناع،دار الفكر،جـ ٣
  .١٤٤م،صـــ١٩٨٩/هـ١٤١ة العربية، ت اجلندي، فقه التعامل، دار النهضحممد الشحا/د ٤
   ١٦٤م،صـ١٩٨٩/هـ١٤٠٩،سنة ٣طـ وهبة الزحيلي،الفقه اإلسالمي وأدلته،دار الفكر دمشق،/د ٥
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وكذا  ،أو رضيت ،ويكون القبول بلفظة قبلت ،احلوالة علىوبكل لفظ دال  ،فالن علىصورة أحلتك 
  .عليهبكل لفٍظ دال 

 ،١وحمتال ،عليه وحمتال ،وحمال ،حميل يفاجلمهور مع احلنفية وقالوا بأن أركاا تتمثل  اختلف
  . وصيغة ،عليهاحملال  علىل محيودين لل

اإلجياب من  اجتماعمما قد سبق بدا جليًا أن صيغة احلوالة عند فقهاء املسلمني البد فيها من 
  .ةالتاليالفقرة  يفاملذاهب كما يتضح  يف االختالفمع   عليهوالقبول من احملال واحملال  ،احمليل

بدًال من  كاهله علىيتحمل بالدين بإلقائه  يألنه هو الذ عليهال ويشرتط قبول احلوالة من احمل
وعند احلنفية  ،يورضا احملال  البد منه ألنه هو صاحب الدين األصل ،فهو يعد خلفًا للمحيل ،احمليل

قبول احملتال وهو الداين سواء كان < - جممع األر يفذكر  –قيل ال يشرتط قبول احملتال وهو الداين 
وإن كان ال يشرتط ذلك عند احلنابلة بشرط كون احملال  ،٢> يشرتط رضاه أو ال وقيل ال دين عليه
ألن احمليل أقام الوكيل  ٣> عليهال يعترب رضا احملال < عليهيشرتط رضا احملال  ء، وقيل اليمل عليه

من الحق إحالة  ىلسنا نر <حزم  ابنوقال اإلمام  ،الدفع عليهفلزم احملال  ،مقام نفسه وهو احملتال
  ٤>...ل عنده ألنه أكل مال بالباطل للمحا

فإن الطلب املقدم من  ،املستندي اإلعتمادفكرة  علىوبتطبيق احلوالة الشرعية من حيث الصيغة 
 علىمن دين للبائع  عليه بطلبه من البنك بأن حييل ما يطياته ما يوح يفيضم  اإلعتمادالعميل لفتح 

ولو نظر بعني  ،من البنك د من البيانات وسالمتها يعد قبوالً بعد التأك اإلعتمادوبفتح  ،عاتقه
وضع  عليهوما  ،املذاهب من ضرورة قبول احملال لتلك احلوالة اختالفاء مع هملا قاله الفق التمحيص

 ييساره أقو  باعتبار عليهدينه من البنك احملال  اقتضاءن احملال خري له أل حصت الاملصارف من مالءة 
تنشغل بالدين  ةياملالألن ذمته  يأما رضا البنك هلو ضرور  اإلعتمادفاتح  ياملشرت من  اقتضائهمن 

                                                 
  هو الدين الذي للمحال على احمليل:احملتال  ١
األحبر،دارإحياء الرتاث العريب،       بدون سنة نشر،كتاب  الفقيه عبد اهللا بن الشيخ حممد بن سليمان،جممع األر يف شرح ملتقي ٢

  .١٤٦احلوالة،صـ
البجريمي،حاشية .  ٣٨٦،صـ٣م،جـ١٩٨٢/هـ١٤٠٢الفقيه منصور بن يونس إدريس البهويت،كشاف القناع عن منت األقناع،دار الفكر،طـ ٣

عوف الكفراوي،النقود واملصارف يف الفقه /د .٢١م،باب احلوالة،صـ١٩٩٥/هـ١٤١٥البجريمي على شرح منهج الطالب،دار الفكر،
 .٩٥اإلسالمي،دار اجلامعات املصرية،صـ

  .١٢٢٦،مسألة ١١٠اإلمام إبن حزم،احمللي،دار الفكر،بدون سنة نشر،كتاب احلوالة،صـ ٤
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 كما هو،١للمحيل يأ ناً لعميلهيمديشرتط كون األخري  وال ،املستندي اإلعتمادمن عميله فاتح  بدالً 
احملال  علىودين للمحيل ،احمليل علىوجود الدينان ومها دين للمحال  اشرتطواعند اجلمهور حيث 

  .ليهع
  العاقـــــدان :يالفرع الثان    

حية الشرعية والقانونية كان لزاماً امن الن املستنديمن الصيغة كركن أول لإلعتماد  االنتهاءبعد 
 األول يفمنهاج ما سبق أفرد ثالثة أغصان أناقش  علىو  ،أال وهو العاقدان التطرق للركن الثاين على

) عاقدا احلوالة( يفويعقبهما غصن ثالث يتمثل  غصن ثان، يف) عاقدا الكفالة(مث  ،)عاقدا الوكالة(
  .التايلالنحو  على

  .املستندي واالعتمادعاقدا الوكالة  :الغصن األول    
وخيرج من دائرة تلك  ،والبنك كطرف ثاين ،كل من العميل كطرف أول  يفويتمثل العاقدان 

 املستندي اإلعتمادبيع املنفصل عن فتح عقد ال يفتتبلور  يالعالقة البائع ألن عالقة األخري باملشرت 
  .البنك يلد

  : املستندي اإلعتمادفاتح  .أوالً 
وجتدر اإلشارة  ،ميارس ذلك النشاط يالعميل أن يكون متمتعًا باألهلية  التجارية لك يفيشرتط 

إال إذا  يقوم به العميل إما أن يكون جتاريًا وإما أن يكون مدنياً، وال يكون األول  يأن العمل الذ إىل
 –كونه مدنيًا   –هذه األخرية  يفمل يكن تاجرًا و  ويعد مدنيًا مىت ،تاجراً  - العميل – يكان املشرت 

مادته اخلامسة أفصح  يفدائرة العمل املختلط ذلك ألن البنك بنص قانون التجارة اجلديد  يفيدخله 
بعيوب الرضا فقد ترك أمر من عمليات البنوك التجارية أما فيما يتعلق  املستندي اإلعتمادعن كون 

  .القانون املدين يفتنظيمها للقواعد العامة 
- املوكل يفمن فقهاء اإلسالم  إذ أشرتط اجلمهور اإلسالميالفقه  يفعنه  ومل خيتلف األمر كثرياً 

أن يكون ممن ميــــــلك التصرف وذلك ألن الوكيل يستفيد والية التصرف منه فال يتصور  –العميل يأ
 يفرمحه اهللا أنه  وذكر العالمة الكاساين ،التصرف علىلوالية ممن ال والية له وال قدرة أن تأخذ ا

العاقل أن يكون مأذونًا له بالتجارة ومن مث يصح له توكيل  الصيب يففيها جتارة يشرتط  التصرفات اليت
  .ال ميلك األضعف ىأن من مل ميلك األقو  مبعىن ،غريه ألنه ميلك التصرف بنفسه

                                                 
  .١٤٨م،صـ١٩٨٩/هـ١٤١٠حممد اجلندي،فقه التعامل،دار النهضة العربية،/د ١
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  :الوكــــيل .نياً ثا
وضرورة كونه عاقًال  مكلفًا وقاصداً للعقد فكلها  من حيث شروط الوكيل أما فيما يتعلق بالوكالة

 إال أن شرط تعيني الوكيل ،يواملصرف شخص معنو  يال املعنو  يشروط متعلقة بالشخص الطبيع
 ، وهذا األخريستنديامل اإلعتماديفتح لديه  يإذ البد من حتديد البنك الذ يومعرفته هلو أمر ضرور 

من  )و( الفقرة يفيقوم ا البنك بنص قانون التجارة اجلديد  من العمليات اليت -اإلعتمادفتح -
ومن اجلدير بالذكر أن ، عملــيات البــنوك املصـرفــيةذلك ما مل يرد نص خيرجه من  املادة اخلامسة،

ومن مث قد يكون البنك  ،متت الصفقة اليت مقابل هلذه يوكالة بأجر ألن البنك يتقاض يالوكالة هنا ه
                                  .                                                                  مركز الوكيل بالعمولة يف

  .املستندي واالعتمادعاقدا الكفالة  :يالغصن الثان    
ولكل  ،األصيل ياملكفول له واملكفول أو يسمتنعقد الكفالة بني ثالثة أطراف هم الكفيل و  

  :التايلالنحو  علىمنهم شروط تتعلق به 
                                               :شروط الكفيل .أوالً 

 وذلك ألن الكفالة من التربعات فال تنعقد كفالة الصيب ،١أشرتط فيه أن يكون أهًال للتربع
كونه  يالشخص الطبيع يفوكذلك يشرتط  ،أهلية التربع من قبلهم نعدامال وانون واملعتوه والسفيه،

ألن القانون قد  البنك بوصفه شخصًا معنوياً، علىجمال لتطبيقه  وذاك كله ال ،٢عاقًال وبالغًا وحراً 
مما يضمن للمكفول  ،كون الكفيل موسراً   وذاك الشرط يعين ،٣له بشخصيته القانونية املستقلة اعرتف

 يفوهذا ال خيتلف عن دور البنك إذ يفرتض مالءته دائمًا مما يبعث الطمأنينة  ،دينه على له احلصول
  .املستندي اإلعتمادفاتح  يدينه من املشرت  علىقلب البائع بأنه سيحصل 

  :وط األصيلشر  .ثانياً 
 ، ويشرتط عند فقهاء املسلمني بصفته األويلاملستندي اإلعتمادفاتح  يواألصيل هنا هو املشرت 

أما كونه  أن يكون معلوماً، يومن جهة أخر  ،تسليم املكفول به من جهة علىالقدرة ، شرطان مها

                                                 
؛ الشيخ على اخلفيف،الضمان يف الفقه ٢١،صـ٥احلقائق شرح كنز الدقائق، املرجع السابق،جـاإلمام فخر الدين الزيلعي، تبيني  ١

  .٥٦،صـ١٩٩٧اإلسالمي،دار الفكر العريب،طـ
  .١٤٠وهبه الزحيلي،الفقه اإلسالمي وأدلته، املرجع السابق،الفصل العاشر الكفالة،صـ/ د ٢
  .٥٧ص  م١٩٨٩/هـ١٤١٠الثقافة للنشر،سنةحممد أمحد سراج، النظام املصريف اإلسالمي، ط دار / د ٣
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وبتطبيق الشرط  ،١الكفالة يفوال يشرتط حضور األصيل  ،ةعاقًال وبالغًا فليست بشرط عند احلنفي
حيل  يالذ والبنك هو يلتطابق متاماً ألن األخري يفرتض غياب املشرت  املستندي اإلعتماد علىاألخري 

غياب  يفالبضاعة  علىفالبنك يستلم املستندات الدالة  ،قبل البائع يحمله إذ هو الضامن للمشرت 
  .ياملشرت 

  :شروط املكفول له .ثالثاً 
فالبد  ،من عميله يضمن له البنك الوفاء له بقيمة البضاعة بدالً  يالبائع هنا هو املكفول له الذ

فال تصح وشرط كونه عاقًال  ،٢املقصود من الكفالة وهو التوثيق معلوماً للكفيل ألنه يتحقق يكونهأن 
-ه وغالبًا ما يكون املكفول ل ،٣واحلرية ليست بشرط ،ال يعقل يالذ الكفالة عند انون والصيب

ومع البنك بتسليم  ،بعقد البيع يفهو يرتبط مع املشرت  ،بالغًا عاقًال معلومًا للطرفني السابقني –البائع
  .البنك علىوقبض مثنها عن طريق خصم الكمبياالت املسحوبة املستندات 

  .املستندي واالعتمادعاقدا احلوالة  :الغصن الثالث    
بيانه وكان لزاما التعرض هلا   التايلالنحو  علىاحلوالة  يفالفقهاء جمموعة من الشروط  اشرتطلقد 

وحمتال له  عليهحميل وحمال تفرتض وجود  واحلوالة املستنديد عتماتطابقها مع اال مدىملعرفة 
فاتح  يواحمليل هو املشرت  عليهواحمليل هو احملال  عليهكل من البنك وهو احملال   اإلعتماد يفويناظرهم 
    .املستفيد أوواحملتال له هو البائع  اإلعتماد
  : شروط احمليل .أوالً 

                                                 
؛ الشيخ أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد ٣٤١٢اإلمام الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، املرجع السابق،كتاب الكفالة،صـــــ ١

  .٣٩٨مالة والكفالة،صـــبن عبد الرب النمري،الكايف يف فقه أهل املدينة،طـدار الكتب العلمية،لبنان،بدون سنة نشر،كتاب احل
العالمة زين الدين بن جنيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،طـ دار الكتاب اإلسالمي،القاهرة،كتاب الكفالة، الد السادس، صحيفة  ٢

،روضة ؛اإلمام أيب زكريا حيي بن شرف النووي ٢٠٠،صـ٣م،جـ ٢٠٠١/هـ١٤٢٢الفتاوي املهدية، طـ ؛ الشيخ حممد العباسي املهدي،٢٢٤
والشيخ حممد على عوض،طـ دار الكتب  الطالبني ومعه املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي،حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود

وهو ما ذكره >> وال يعترب أن يعرفهما الضامن <<؛وقيل عند احلنابلة ٤٧٤،كتاب الضمان،باب يف اركانه،صـ٣بريوت،جملد  العلمية،
م،باب ١٩٧٢/هـ١٣٩٢بن عبد اهللا بن حممد إبن قدامة،املغين على الشرح الكبري،طـ دار الكتاب العريب،لبنان،سنة  اإلمام أيب حممد

  .٧١الضمان صـ
  .٢٣٢، مباحث الضمان،صـ٣عبد الرمحن اجلزيري،الفقه على املذاهب األربعة،قسم املعامالت، طـدار اإلرشاد للتالىف والطبع، جـ ٣
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 كذلك الصيبو  ،نونفقهاء املسلمني أن يكون احمليل عاقًال فال تصح عندهم حوالة ا اشرتط
 ٢اإلكراهمع  احلوالةعدم وجود  ي، وكذلك شرط رضاه مما ينبغ١صحةيعقل وهذه شروط  ال يالذ

 أحال يهو الذ ألنهوأشرتط رضا احمليل  زة الويلاإج علىوشرط البلوغ هو شرط نفاذ فهو موقوف 
   ٣.اعليهجيرب  ال ةائيضالر  وبانتفاء عليهاحملال  علىبالدين 

  : احملتال له شروط .ثانياً 
ضرورة   إىلفإن الفقهاء ذهبوا  املستندي اإلعتماد يفوكما ذكر أعاله فإن احملال له وهو املستفيد 
وُعد البلوغ عند احلنفية شرط نفاذ إال أن املالكية  ،كونه عاقال وآلبد من توافر شرط الرضا من جانبه

والبد من رضاه  ،٥نفاذ عند احلنفيةجملس العقد وهو شرط  يفوقيل يشرتط وجوده  ،٤ذلك يف اختلفوا
  .الديون أداء يفلتفاوت الذمم 

  : عليهشروط احملال .ثالثاً 
هذا املذهب يشرتط موافقة  علىأنه  يأ ،سيتحمل بالدين يرضاه معترب عند احلنفية ألنه هو الذ

مهور إال أن املذهب عند اجل ،ياملشرت  على يالتحمل بالدين الذ على  اإلسالميالبنك أو املصرف 
  .٦عدم وجود عداوة بينه وبني احملال علىبرضا احمليل وإمنا علقوا  االعتبارمن غري احلنفية هو عدم 

  .المستندي اإلعتمادمحل  :الفرع الثالث    
 املستندي باالعتماديضم هذا الفرع كل من الوكالة واحلوالة والكفالة من حيث حملهم مقارنة 

وذلك ألن  ،فال حاجة ألغصان فرعية ،فرع واحد يفهم مطابقة األخري مع كل من مدىلتحديد 
  . الشروط تكاد تكون متشاة مع بعضها البعض

  :املستندي واالعتماد الوكالةحمل .أوالً 
                                                 

 م،١٩٩٢/هـ١٤١٢ري بإبن عابدين،حاشية رد احملتار على الدر املختار،شرح تنوير البصار، ط دار الفكر،سنة اإلمام حممد أمني،الشه ١
  .٣٤١،صـ٥بريوت،لبنلن،كتاب احلوالة،جملد 

  .١٦،باب احلوالة،صـ٣اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن على اخلرشي،اخلرشي على خمتصر سيدي خليل،جملد  ٢
سن على بن حممد بن حبيب املاوردي  البصري،احلاوي الكبري، حتقيق الشيخ على حممد عوض،الشيخ عادل امحد عبد اإلمام أيب احل ٣

؛اإلمام منصور بن يونس بن  ٤١٨م،كتاب احلوالة،صــ١٩٩٤/هـ١٤١٤املوجود،ط دار الكتب العلمية،لبنان،بريوت،الطبعة األويل، سنة  
  .٣٨٦،ص٣ع، املرجع السابق الد قنا إدريس الباهويت،كشاف القناع عن منت األ

  .٢٢٨، ص ٣الشيخ حممد علىش، شرح منح اجلليل على خمتصر العالمه خليل، ج ٤
  . ٣٤٣٧،ص٧العالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، املرجع السابق  ج  ٥
، حاشية الشرقاوي على التحرير ص ٢٢٨ص  ٣المه خليل، املرجع السابق، ج الشيخ حممد علىش،شرح منح اجلليل على خمتصر الع ٦

  . ٣٨٦،ص٣؛اإلمام منصور بن يونس بن ادريس الباهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، املرجع السابق،  جـ٢،باب احلواله ج٦٩
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 عليههو املعقود  اإلسالمينظر الفقه  يفواحمليل  ،هو ما يتضح اثر هذا العقد منه اإلعتمادوحمل 
م املصرف بفتحه يقو  يالذ اإلعتمادهو  عليهاملعقود و  ،حمل البحث اإلعتماد يف الصفقةحمل  أي

مبلغ من املال يقوم املصرف بتخصيصه ملصلحة املستفيد ((يقصد به  اإلعتمادحمل لصاحل املستفيد و 
فالبد من كون التصرف يستطيع املوكل  ،حمل الوكالة أن يكون مملوكًا للموكل يفوالبد  ،١))من العقد

والبد من العلم باحملل من  ،٢كنه وكل غريه للقيام بالتصرف نيابة عنهول ،عن نفسه القيام به أصالً 
والبد أن يكون التصرف قابالً  ،حالة اجلهالة الفاحشة يفالوكالة بالشراء  فيتنت يبعض الوجوه أ

هو أصالة له القيام مبا وكل فيه  يعن العميل الذ والبنك يقوم بذلك التصرف نيابة ،٣للنيابة شرعاً 
  .البنك  الوجود احملقق يموجود لد الصفقةتتم به  يملبلغ الذوا .البنك 

  :املستندي واالعتمادحمل الكفالة . ثانياً 
الشرط األول هو كوا  يفحمل الكفالة عند فقهاء املسلمني عدة شروط وتتمثل  يفوقد أشرتط 

وذلك ليكون ((تسليمه للمكفول له  علىأن يكون املكفول به مقدور  والثاين ٤األصيل علىمضمونه 
، ٧فتخرج احلوالة عن الدين الالزم ،٦اً رط ثالث وهو أن يكون الدين الزموذاك ش ،٥))اً العقد مفيد
 مىتاملفتوح لديه حيل وقت سداده  املستندي اإلعتمادالبنك للبائع مبوجب  على يوالدين الذ

حمل  اإلعتمادواملصرف عند فتح  يبني املشرت  عليهتطابقت الشروط واملواصفات ملا هو متفق 
والضمان هنا عن  ،دائمًا مالءة البنك ضفرت ي نهإًا إذ تسليمه علىوكذلك فإنه مقدور  الدراسة،
  . املستندي اإلعتمادحمل  جلياً  أن حمل الضمان متطابق مع ويبدو ،األصيل

  :املستندي واالعتمادحمل احلوالة  .ثالثاً 

                                                 
  ـ٣٨٦علمي،املرجع السابق،  صرفيق الشماع،القانون التجاري،وزارة التعلىم العاىل  والبحث ال/أكرم ياملكي،د/د ١
  .٣٤٣٥،ص٣٤١٨،        ص٧العالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، املرجع السابق،حـ ٢
  . ٣٥٩،ص٣شرح منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل،املرجع السابق، جـ.الشيخ حممد علىش،  ٣
  .٣٤١٥، ص٧ر بن مسعود الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، املرجع السابق،حـالعالمة عالء الدين أيب بك ٤
؛ اإلمام أيب حممد ٣٤١٩، صـ٧العالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، املرجع السابق،جـ ٥

ماال (، ومبفهوم املخالفة ١٧٤خ عادل أمحد عبد املوجود،كتاب الكفالة صاحلسني بن مسعود بن أمحد الفراء البغوي،التهذيب،حتقيق الشي
  .اليصح ضماا ) ...يفضي اىل اللزوم مثل الديه على العاقلة 

  .٣٤١٨، صـ٧العالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، املرجع السابق،جـ ٦
  ؛١٦٢ن بن مسعود بن حممد بن الفراءالبغوي،التهذيب،الد الرابع،كتاب احلوالة،صـاإلمام أيب حممد بن احلس ٧
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 مة وفقاً ذال يفاألعيان ألا نقل ملا  على ةوالاحلوالة أن تكون دينًا فلم جييزوا باحل يف اشرتط
عن الدين غري  احلوالةفتخرج  ،اً موشرط كون الدين الز  ،١وشرط كون املال معلوما ،ةلتعريف احلوال

عدم خمالفته للشرع  ىحر وباألغري خمالف للقانون  املستندي اإلعتمادوجيب أن يكون حمل ، ٢الالزم
  .يكون له حاوياً  يإطار شرع يفا إذا ما أردنا وضعه

  .السـبب :الفرع الرابع    
ئه والبد من أن يكون يتحدث هذا الفرع بدوره عن السبب كركن من أركان تكوين العقد وإنشا

  ،مينع مانع من إنشاء العقد ال حىت من الناحية القانونية من وجهة نظر الفقه القانوين اً السبب مشروع
 اإلعتمادامليزان وبني  كفيت  إحدى يفعقدت بني الوكالة واحلوالة والكفالة  ومبوجب املقارنة اليت

مجيع العقود أال ختالف نص  يفبصفة عامة  اشرتطوا، فإن فقهاء املسلمني ىمن جهة أخر  املستندي
معناه  وهو وجود حممول  يففإن كان سبب احلوالة والوكالة والكفالة ظاهر  ،من حيث تكوينها يشرع
 كفيل يضمن الدين عن احمليل أو األصيل، فإن الوكالة تكون هنا وكالة بالشراء، واملصرف هو، أو  عليه

  .القائم بالشراء نيابة عن املوكل الوكيل
العقد والسبب غري حمالف للنظام العام  علىكون الباعث   واملدين التجاريالقانون  يفيشرتط 

 استرياد علىكل من املصرف والعميل   اتفق ذاإ املستندي اإلعتماد، فال ينشأ عقد ٣العامة ولآلداب
  . مثل املخدرات والصور اخلليعة و غري مشروع من وجهة نظر القانونه ما

ألن النظام  ،مطاطياً ا هلو معن واآلدابعدم خمالفة النظام العام  الذهن أن معين على فيوال خي
هو  فإننا حنرج كل ما اإلعتماد علىأما بتطبيق ذلك  ،ىأخر  إىلالعام خيتلف بطبيعة احلال من دولة 

نظر القانون أمر  يففهو  ما هو خمالف للشرع مثل اخلنازير استرياد علىفلو مت التعاقد  ،خمالف للنص
  حترميها  علىفقد نص القراَن الكرمي  اإلسالميالفقه  يفأما  جائز،

َا َحرَم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَم َوحلَْمَ << اىلقال تع َر  ِإمن اْخلِنزِيِر َوَما أُِهل بِِه لَِغْريِ الّلِه َفَمِن اْضطُر َغيـْ
  ٤.>> بَاٍغ َوالَ َعاٍد َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإن الّلَه َغُفوٌر رِحيمٌ 

                                                 
  .٣٨٦صـ اإلمام، منصور بن يونس بن ادريس الباهويت،كشاف القناع عن منت األقناع،طـ دار الفكر،كتاب احلوالة، ١
  .٣٨٦،صـ٧ع، املرجع السابق،جـالعالمة عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائ ٢
  .٣٨٧القانون التجاري،املرجع السابق،صـ رفيق الشماع،/ أكرم ياملكي،د/ د ٣
  .١٧٣سورة البقرة،آية  ٤
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خيرجها من دائرة صفقة البيع  حترمي أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير، ما فقد أستفيد من اآلية
  .املستندي اإلعتماد فتح مبوجبها األصلية اليت

حبيب عن عطاء بن  عن قتيبة عن الليث عن أيب يالسنة املطهرة ما يفيد ذلك رو  يفوقد ورد 
 وسلم  وهو مبكة عام الفتح عليهاهللا  يرباح عن جابر بن عبد اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صل أيب
فإنه  امليتةرسول اهللا أرأيت شحوم  فقيل يا. أن اهللا ورسوله حرما بيع امليتة وحلم اخلنزير واألصنام"

 يمث قال رسول اهللا صل ،هو حرام ،ا الناس، فقال ال تصبحا السفن ويدهن ا اجللود ويس ييطل
  .١"ها مجلوها مث باعوه فأكلوا مثنهاود، إن اهللا ملا حرم شحوماليهوسلم عند ذلك قاتل اهللا  عليهاهللا 

 التزامبل ويقع ،أو األحاديث النبوية ق مع النص القرآيناجلملة خروج كل ما ال يتف يف مما يعين
  .  كان سببه غري مشروع من الوجهة اإلسالمية  مستندياً مىت اعتماداً البنك بأال يفتح  على

  مشروعية اإلعتماد المستندي: المبحث الثاني
ة ذلك إلى والثاين املستندي اإلعتمادمشروعية  مدىاوهلما ،وهذا املبحث بضم بني دفتيه مطلبني

  .داخل كل من البنوك واملصارف إلسالمية اإلعتماد
  .اإلسالميالفقه  في المستنديإلعتماد امشروعية  مدى :لمطلب األولا    

لإلعتماد  يتكييف شرع إىلحماولة للتوصل  يفأربعة  فروع إىلوذلك املطلب ينقسم بدوره 
  فرع خامس يف املستندي
  .ل الوكالةظ في اإلعتمادمشروعية  :الفرع األول    

ية الوكالة وتطبيقها عو ر كان البد من توضيح مش  املستنديلإلعتماد  يللتأصيل الشرع واستكماالً 
  . املستندي اإلعتماد على

َها:((ِ  تعاىلقال  :القرآن الكرمي  .أوالً  َا الصَدقَاُت لِْلُفَقرَاء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ ٢)) من  
فقد  ،للغري التوكيل علىفهو دليل  .اجلباة الذين جيمعون الصدقاتهم ) اليهعوالعاملني (وقيل 

  ٣مجع الزكاة يفوكلوا 

                                                 
اإلمام أيب الفضل أمحد بن على بن حجر العسقالين،فتح الباري شرح صحيح البخاري،طـ دار املعرفة، اجلزء الرابع،باب بيع امليتة  ١

  .٤٥٤،صـ)٢٢٦٣(قم واألصنام،حديث ر 
  .٦٠آية سورة التوبة، ٢
 .٥٤٣،صـ١منقحة،دار الصابوين للطباعة، جـ٩الشيخ حممد على الصابوين،صفوة التفاسري،طـ ٣
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فَابـَْعُثوا َأَحدَُكم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإَىل اْلَمِديَنِة فـَْلَينظُْر أَيـَها أَزَْكى طََعامًا فـَْلَيْأِتُكم ِبرِْزٍق (( :تعاىلقال  
ختيار افقد أفاد ذلك جواز  .٢.........)نة يدامل إىلمنكم  اً واحد سلواإر (تفسريها  يفقيل  ١))مْنهُ 

  .شراء الطعام هلم  يفواحد من اجلماعة ليقوم كالوكيل عنهم 
  :السنة املطهرة  .ثانياً 

  وسلم    عليهاهللا  يصل خيرب فقال النيب إىلعن جابر قال أردت اخلروج 
  .٣))ترقوته علىمنك آية فضع يدك  يإن تبقف ،اً سقفخذ منه مخسة عشر و  يإذا أتيت وكيل(( 

  .وسلم عليهاهللا  يوقد أفاد احلديث وجود وكيل عن الرسول صل
  :اإلمجاع  .ثالثاً  
  .٤) ذلك إىلوألن احلاجة داعية  ،اجلملة يفجواز الوكالة  على األمةأمجعت (
  .أألخر  ىعلالنطبق كل منهما  املستندي اإلعتماد علىولو طبق مفهوم مشروعية الوكالة  

  الكفالة في المستندي اإلعتمادمشروعية  :يالفرع الثان    
  ٥))َوِلَمن َجاء بِِه ِمحُْل بَِعٍري َوأَنَْا بِِه َزِعيمٌ ((  تعاىلقال : ن الكرمي القرآ. أوالً 

  ٦الكفيل رمحه اهللا أن الزعيم يعين وذكر اإلمام الشوكاين
  :اإلمجاع  . ثانياً 

   ٧معامالم يفحلاجة الناس هلا  راً فالة نظجواز الك على انعقداإلمجاع 
مكان  يف يإذ كل  من البائع واملشرت  املستندي اإلعتماد علىوالكفالة كذلك مشروعيتها تنطبق 

  .  عليهيرجع  حىتخمتلف عن األخر فكان البد من ضامن يضمن ذلك 
  ومشروعية الحوالة المستندي اإلعتماد :الفرع الثالث    

        :اآليت يفوالة وتتمثل مشروعية احل 

                                                 
  .١٩سورة الكهف،آية  ١
  .١٨٦، صـ٢منقحة، املرجع السابق،جـ٩الشيخ حممد على الصابوين، صفوة التفاسري،طـ ٢
لبنان، سنة  -نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقي األخيار،طـ دار اجلليل،بريوت  ،اإلمام حممد بن على بن حممد الشوكاين ٣

  .٨، رقم ٤،اجلزء السادس،صـ١٩٧٣
  .٢٠١،صـ٥اإلمام أيب حممد بن أمحد بن قدامة،املغين مع الشرح الكبري،ط دار الكتاب العريب، املرجع السابق،جـ ٤
 .٧٢سورة يوسف،آية  ٥
 .٤٢،صـ٣ن على بن حممد الشوكاين،فتح القدير، طـ دار إحياء الرتاث العريب،بدون سنة نشر،بريوت،جـاإلمام حممد ب ٦
  ،صـ٥اإلمام أيب حممد بن أمحد بن قدامة،املغين مع الشرح الكبري،ط دار الكتاب العريب، املرجع السابق، جـ ٧
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  :السنة املطهرة . أوالً 
مطل الغين ((وسلم قال  عليهرسول اهللا صلي اهللا  أنهريرة  أيبالزناد عن األعوج عن  أيبعن 

  .وسلم  عليهاهللا  يصدق رسول اهللا صل ١)) عبفليتء يمل علىع أحدكم إتب وإذا ،ظلم
  .وأفاد ذلك احلديث صحة احلوالة     
  : اإلمجاع .ثانياً 

  .٢اجلملة يفجواز احلوالة  علىأمجع أهل العلم 
فإن كانت احلوالة مشروعة  ،احلوالة من حيث املشروعية يفيندمج  املستندي اإلعتماديتضح أن 

  . عليهيكون البنك فيها هو احملال  املستندي اإلعتماد فإن عليهحمال  على اإلعتمادوفيها 
  اإلرادة المنفردة :الفرع الرابع    

 يفوكذلك  ،القانون املدين يف لتزامإلامصدر من مصادر  املنفردة اإلرادةمعروف أن كما هو 
الصادر من جانب  العمل القانوين مصدر من املصادر املستقلة لإللتزام وتعين يفه اإلسالميالفقه 
لصفقة هو قيمة ا فالبنك هنا ألزم نفسه وبإرادته املنفردة بدفع ما ٣وتنتج آثارا قانونية خمتلفة ،واحد

وفعله   يخروجا عن إرادة املشرت  هكان في  اإللتزاموهذا  ،ياملنعقدة بني البائع املصدر واملستورد املشرت 
البنك، ومن مث فاملصرف له وحده مبوجب هذا اإللتزام فحص  إىلخبروج الثمن من يد املستورد 

 اإلعتمادوجبه نشأ مب يوهو هنا مستقل عن طرف عقد البيع الذ ،املستندات دون تدخل من العميل
  .إلزام البنك لنفسه  بالقيام بالعملية بأكملها اإلعتمادولذا صح كون  ،املستندي
    المستنديلإلعتماد  يالتكييف الشرع :الفرع الخامس    

   ،اجتاهني إىلالتطرق  إىل ييؤد  املستنديلإلعتماد  يوضع تكييف شرع يفإن البحث 
 ةمن وكال اإلسالميظل الفقه  يفبني العقود املعروفة  يرتدد املستندي اإلعتمادهو أن  :األول

  ٠وإرادة منفردة إذ هو يأخذ بكل طرف من أطراف العقود السابقة  ةوكفالة وحوال
به إال أن قام مانع   البنك للقيام مبا هو أصًال أهال للقيام علىالوكالة إعتماد الوكيل  يففهو يأخذ 

القابل للتحويل  اإلعتمادجانـب  يفويأخذ من احلوالة ،ملتعاقد معهوهو  بعد املسافة  بينه وبني البائع ا

                                                 
ن كتاب معامل السنن لإلمام اخلطايب،حتقيق حممد مجيل،طـ دار وامشة خمتارات م احلافظ أيب داوود سلبمان بن اإلشعث السجستاين، ١

  .٣٣٤٥،حديث رقم ٢١٢،صـ٣م، جـ١٩٩٤/هـ ١٤١٤الفكر،سنة 
  .٥٤، صـ٥املغين مع الشرح الكبري،ط دار الكتاب العريب، املرجع السابق،جـ اإلمام أيب حممد بن أمحد بن قدامة، ٢
  .    ١٤٤٤، صـ١م،اجلزء ١٩٦٤، دار النهضة العربية،سنة ٢ن املدين،طـ عبد الرازق السنهوري،الوسيط يف شرح القانو /د ٣
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،ويأخذ من ١مستفيد جديد إىلمن مستفيد  اإلعتمادإجازة حتويل  علىإال عندما يتفق  يتأيت وهذا ال
  .٢يإذ أن اإللتزام مباشر وشخص،الغري قابل لإللغاء اإلعتماد يفالكفالة 
يعرب عن حقيقتها وحمتواها ويكشف  ،خاص يلة تنفرد مبسمأن هذه املعام ير ي يالثان االجتاهأما 

إبرام العقود هو  يفومادام أن األصل (من مث معاملة حديثة،  يعن طبيعتها التجارية املتجددة فه
عقد بعينه  إىلفلم التمسك برد كل معاملة حديثة  ،نطاق النفع املتبادل يفالعقد  يفبني طر  يالرتاض

  .٣)اإلسالميقه الف يفمن العقود املسماه 
وقد تضع هلا القواعد العامة  ،...تفصيالً ا عليهبالنص  ،م أحكام الشريعة مسألة ماتنظقد (( 

العلماء واملختصني ألن تلك التفاصيل تتغري بتغري  الجتهاداتواخلطوط العريضة تاركة التفاصيل 
   .٤)) هذا النوع الثاين يفومعظم أحكام املعامالت تدخل  ،الظروف والنيات

ات اإلعتمادإال إذا وجد دليل من الشرع حيرمها فإن  ،املعامالت اإلباحة يفوإذا ما كان األصل 
ما تقدم بيانه من  علىبناء  اإلعتمادفإن . الفقرة السابقة يفعاشور / املستندية إعماال ملا ذكره د

إا مجيعها تعد من كثري من الوجوه ف –عقد الكفالة والوكالة والحوالة–مشروعية العقود  انطباق
ملا فيه من شبهة خروج  –المستندي اإلعتماد– االسمهذا  علىالناس قد تعارفوا  أنإال  ،أصال له

 علىالوكالة أخذ  يففالبنك . واحد منهم علىبقة لكونه جامع بينهم ال مقتصر اعن أطر العقود الس
الدين ومن احلوالة  يفضامن معه ويأخذ من الكفالة أنه ت ،وكيله للغري علىنفسه قيامه هو بتسديد ما 

  .  بأن أصبح هو امللتزم بدفع احملال به للمحال له
فإن الواضح هو   ،لطبيعة ذلك العقد أو القانوين يومهما كان اجلدل الثائر حول التكييف الشرع

ولطاملا األمر كذلك فإن  ٥،وتنفيذه اإلعتمادللمصرف بفتح  اإلعتمادح من فاتكون العالقة توكيل 

                                                 
/ هـ  ١٤١١،الناشر مكتبة وهبه،ط  أويل، سنة املاليةاإلثتثمار والرقابة الشرعية يف البنوك واملؤسسات  عبد احلميد حممود البعلى،/ د  ١

  . تعاىل وهو ما يأيت ذكره يف أنواع اإلعتماد املستندي بإذن اهللا.  ٢٧،ص ١٩٩١
 .١٥٣واملصريف احلديث، املرجع السابق ،ط دار النهضة العربية، ص املايلحممد اجلندي، فقه التعامل / د   ٢
  . ٧١عاشور عبد اجلواد عبداحلميد، البديل اإلسالمي للفوائد املصرفيه الربوية، مطبعة دار النهضة العربية ص / د ٣
/ هـ  ١٤١١الناشر مكتبة وهبه،ط  أويل، سنة  ،املاليةوالرقابة الشرعية يف البنوك واملؤسسات  اإلثتثمار عبد احلميد حممود البعلى،/ د  ٤

 . ٢٧،ص ١٩٩١
    ٤٧٦م ص ١٩٩٠/ هـ  ١٤١٠حممد الصاوي، مشكلة اإلستثمار  يف البنوك اإلسالمية، ط دار الوفاء باملنصورة ،طبعة أويل، سنة / د ٥
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حال من األحوال عن هذه الدائرة  يبأ ه هلذه العقود وال جيوز أن خنرجهمرد املستندي عتماداإل
   . بينهم  يق اجلوهر افو تال علىخمالفا هلم مع احلفاظ  امساً جمرد تسميته  فيكفي


