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د. عبد ا� بن عيسى العايضي

ضوابط الرسوم والعموالت 
في المؤسسات المالية

• حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، بجامعة ا�مام محمد 
بن سعود ا�سالمية، بأطروحته (زكاة الديون المعاصرة).

• حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، بجامعة ا�مام محمد 
بن سعود ا�سالمية، بأطروحته (تحقيق المهذب الرائق في تدريب الناشئ من 

القضاة وأهل الوثائق، لموسى بن عيسى المغيلي المازوني ).

E : a.aydhy@gmail.com

ا¬ستاذ المشارك بكلية الشريعة
والقانون - جامعة جازان
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 امللخص
ذم ادمشسوت  ضقابط افرشقم وافعؿقٓت هذا افبحٌ مقضقظف :موضوع البحث

 مثؾ ادصورف وذـوت آشتثامر وذـوت افتلمغ.ادوفقي اإلشالمقي 

افقصقل إػ ضقابط ظومي تضبط افرشقم وافعؿقٓت ظذ اختالف  ىدف البحث:

 أكقاظفو، وفقس مـ ؽرض افبحٌ مجع ضقابط فؽؾ كقع مـ أكقاع افرشقم وافعؿقٓت.

 .آشتؼرائل افتحؾقعادـفٍ  منهج البحث:

 خؾص افبحٌ إػ ضقابط فؾرشقم وافعؿقٓت ظذ افـحق أيت: نتائج البحث:

 ؿوباًل  افضوبط إول: أن تؽقن اخلدمي افتل تؼوبؾ بوفرشقم وافعؿقٓت حماًل 

افؼط إول: أن  فؾؿعووضي بثالثي ذوط: فؾؿعووضي، ويتحؼؼ ـقن ادحؾ ؿوباًل 

افؼط افثوين: أٓ تؽقن اخلدمي ممو جيى ، ومؼصقد فؾعؿقؾ تؽقن خدمي حؼقؼقي ؾقفو كػع

افؼط افثوفٌ: أن تؽقن ، وداؤهو بؿؼته افؼع أو افعؼد أو افعرفأظذ ادكف 

 .اخلدمي معؾقمي

افضوبط افثوين: أن تؽقن افرشقم وافعؿقٓت معؾقمي فؾعؿقؾ أو ؿوبؾي فؾتحديد بام 

 .ٓ يػيض إػ افـزاع

 ؽقن افرشقم متـوشبي مع اخلدمي افتل تؼدمفو ادمشسي ادوفقي. افضوبط افثوفٌ: أن ت

 افضوبط افرابع: أٓ تمدي افرشقم إػ حمرم ـوفربو أو افغرر أو افتغرير بوفعؿقؾ.

إظداد معقور خوص فؾرشقم وافعؿقٓت يصدر ظـ ادجؾس  أىم التوصيات:  ومـ

 مقي.افؼظل هلقئي ادحوشبي وادراجعي فؾؿمشسوت ادوفقي اإلشال

 .ممشسوت موفقي –مصورف  –معومالت  –ظؿقٓت  –رشقم  الكلمات ادلفتاحية:
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 املقدمة
احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ أذف ادرشؾغ، وظذ آفف وصحبف 

 أمجعغ. أمو بعد:
إػ ؾفذا افبحٌ ادقشقم بضقابط افرشقم وافعؿقٓت ذم ادمشسوت ادوفقي هيدف 

بـوء ضقابط ظومي ذم افرشقم وافعؿقٓت تصؾح أن تؽقن كقاة فبـوء كظريي أصؿؾ ذم 
ادقضقع، وافـظريوت مـ صلهنو تؼرير افؽؾقوت أمو اجلزئقوت ؾنكام تذـر ظذ شبقؾ 

 افتؿثقؾ وافتلشقس فؾؽع. ؾلشلل اهلل أن يقؾؼ فؾصقاب.
     أمهية البحث:

خلدموت افتل تؼدمفو ادصورف ذم تزايد مـذ أن بدأ افعؿؾ ادكذم وادـتجوت وا
مستؿر، تـقظً كامذجفو وأؾؽورهو ؾتـقظً افرشقم وافعؿقٓت افتل تػرضفو 
ادمشسوت ادوفقي ظذ هذه اخلدموت حتك صور مـ افعسر اشتؼراؤهو وحكهو 
دعرؾي أحؽومفو افػؼفقي، ؾؽون ٓ بد مـ بـوء ضقابط فضبطفو تسفؾ معرؾي أحؽوم 

 ٓت افتل تػرضفو ادمشسوت ادوفقي.افرشقم وافعؿق
 مشكلة البحث:

ملخذه  ّق ـثٌر مـ أكقاع افرشقم وافعؿقٓت ذم تطبقؼوت ادمشسوت ادوفقي يدِ 
ويصعى بـوؤه ظذ افؼقاظد افعومي ادعروؾي ذم ضقابط ادعومالت دعرؾي حؽؿف 

ذم  افؼظل، ؾجوءت هذه افدراشي آشتؼرائقي فؾقصقل إػ ضقابط تعغ افـوطر
 احلؽؿ ظذ افرشؿ أو افعؿقفي مـ حقٌ اجلقاز أو ادـع.

 حدود البحث:
افبحٌ مؼتك ظذ ضقابط افرشقم وافعؿقٓت ذم تطبقؼوت ادمشسوت ادوفقي، 
ـودصورف وذـوت آشتثامر وذـوت افتلمغ، وفقسً افدراشي معـقي بضقابط 

 .ؽرهو مـ ادمشسوت افعومي واخلوصي افرشقم افتل تػرضفو
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 أىداف البحث:
دراشي ظؾؿقي ممفدة إلصدار معقور ذظل بشلن ضقابط افرشقم  إظداد (1

 وافعؿقٓت ذم ادمشسوت ادوفقي.
اشتؼراء ؿرارات اهلقئوت افؼظقي وادجومع افػؼفقي واشتخالص ضقابط  (2

 .ظومي فؾرشقم وافعؿقٓت مـ مـوضوت إحؽوم ذم تؾؽ افػتووى
 أسباب اختيار البحث: 

ظداد معقور افرشقم افعؿقٓت، جوءت افدراشي إلؾف دراشي ممفدة افبحٌ ذم أص
بـوء ظذ ضؾى ـريؿ مـ أموكي هقئي ادحوشبي وادراجعي فؾؿمشسوت ادوفقي اإلشالمقي 
بتقجقف مـ ادجؾس افؼظل فؾفقئي، ؾؼد جرت ظودة ادجؾس ؿبؾ إصدار معقور 

ثؿ إظداد ذظقي ي ذظل ذم ادقضقظوت ادوفقي اشتؽتوب بوحٌ ذم إظداد دراش
 .همسقدة ادعقور افذي خيضع فعدد مـ افـؼوصوت افعؾؿقي ؿبؾ إصدار

 أسئلة البحث:
 هؾ هـوك ؾرق بغ افرشقم وافعؿقٓت؟ -1
مو افضقابط افتل يؿؽـ أن تؽقن حوـؿي ظذ أكقاع افرشقم وافعؿقٓت ذم  -2

 ؟تطبقؼوت ادمشسوت ادوفقي
 الدراسات السابقة:

 ام هلام تعؾؼ بودقضقع:هـوك دراشتون وؿػً ظؾقف
افعؿقٓت ادكؾقي، فؾدـتقر ظبدافؽريؿ افسامظقؾ. وهل رشوفي دـتقراه مـ  -1

 ـؾقي افؼيعي بوفريوض.
 ودراشي، فعبدادجقد افصالحغ، وظامر افضالظغ. وظرًض  :ظؿقٓت ادصورف -2

مـ جمؾي مرـز صوفح ـومؾ فالؿتصود  2115وهق بحٌ ذم افعدد افسوبع واخلؿسغ 
 مل.اإلشال
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وـال افدراشتغ ـوكتو هتدؾون إػ بقون أحؽوم إكقاع ادختؾػي مـ افرشقم 
 وافعؿقٓت دون بـوء ضقابط ـؾقي تضبط هذه إكقاع.

 منهج البحث:
افبحٌ يؼقم ظذ ادـفٍ آشتؼرائل افتحؾقع، ؾؼد حووفً فؾقصقل إػ 

وت ادوفقي افضقابط تتبع افرشقم وافعؿقٓت افتل جرى هبو افعؿؾ ذم ادمشس
آجتفود اجلامظل،  جفوتتطبقؼوت ادمشسوت ومـ ؿرارات خالل اإلشالمقي مـ 

ـقً ظؾقفو إحؽوم ادؼررة ذم هذه آجتفودات، ثؿ ثؿ تلمؾ ادـوضوت افتل بُ 
 اشتخالص افضقابط افؽؾقي.

 إجراءات البحث:
 ٌ ذم افبحٌ:حأهؿ اإلجراءات افتل شور ظؾقفو افبو

آجتفود اجلامظل ذم ادسوئؾ ادتعؾؼي بوفرشقم  جفوتاشتؼراء ؿرارات  -1
 وتصـقػفو ثؿ اشتخالص ضقابط ظومي.

 حترير افضوبط، وبحٌ ادسوئؾ ادتعؾؼي بف. -2

آؿتصور ظـد آشتدٓل ظذ أؿقى إدفي ذم كظر افبوحٌ دون اإلشفوب ذم  -3
 و يثؼؾ افبحٌ وخيرجف ظـ افغرض افرئقس مـف.آشتدٓل إشفوبً 

مـ أظامل ادمشسوت ادوفقي حتً ـؾ ضوبط، وإشـودهو ببعض ذـر تطبقؼوت   -4
افؼرارات، ظذ أن بعض افتطبقؼوت ؿد تؽقن ظؾي احلؽؿ ؾقفو فقسً مـحكة ذم 

 مؼته افضوبط، إكام افضوبط أحد افعؾؾ.

 خطة البحث:
 جوءت هذه افدراشي ذم ثالثي مبوحٌ:

 .تعريػ افرشقم وافعؿقٓت وافػرق بقـام ادلبحث األول:
 .افتخريٍ افػؼفل فؾرشقم وافعؿقٓت ذم أظامل ادمشسوت ادوفقي بحث الااي:ادل
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ضقابط افرشقم وافعؿقٓت ذم أظامل ادمشسوت ادوفقي  ادلبحث الاالث:
 .اإلشالمقي

 ؿوباًل  أو ظؿقفي حماًل  ادطؾى إول: أن يؽقن مو تستحؼ ظؾقف ادمشسي رشاًم 
 فؾؿعووضي.

قم وافعؿقٓت معؾقمي فؾعؿقؾ أو ؿوبؾي فؾتحديد بام ادطؾى افثوين: أن تؽقن افرش
 ٓ يػيض إػ افـزاع.

 ادطؾى افثوفٌ: أن تؽقن افرشقم متـوشبي مع اخلدمي افتل تؼدمفو ادمشسي ادوفقي.
ادطؾى افرابع: أٓ تمدي افرشقم وافعؿقٓت إػ حمرم ـوفربو أو افغرر أو افتغرير 

 بوفعؿقؾ.
افدراشي افـػع وافػوئدة، وأن يقؾؼ فؾصقاب، واهلل أشلل اهلل أن جيعؾ ذم هذه 

 ادقؾؼ ٓ رب شقاه.
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 املبحث األول: تعريف الرسوم والعنوالت والفرق بيهنا
 إثر، ومـف كوؿي َرُشقم: أي تمثر ذم إرض مـ صدة ادق. :الرسم يف اللغة

شؿ. وَرَشَؿ افثقَب: ويؼول: رشؿً افؽتوب: إذا ـتبتف. واجلؿع: رشقم، وأر

 .(1)وخططف خطقضً 

ؼصد بف: مبؾغ مـ ادول جيبقف أحد ؿ بؿعـوه ادويل مصطؾح حودث يُ ْش وافر  

  .(2)إصخوص آظتبوريي مـ افػرد مؼوبؾ خدمي يمدهيو إفقف

أمو افعؿقفي، ؾلؿرب مو وجد ذم ادعوجؿ ممو فف تعؾؼ بؿصطؾح افعؿقفي وهق ـؾؿي 

  .(3)ؾ فف ظذ مو ؿؾد مـ افعؿؾعِ جر افعومؾ افذي ُج )افعامفي( مثؾثي: وهل أ

هـوك تعريػوت متعددة فؾعؿقفي مـ أمجعفو: تعريػ مقشقظي  االصطالح وذم

كسبي معقـي مـ افؼقؿي »ادصطؾحوت آؿتصوديي واإلحصوئقي هلقؽؾ أن افعؿقفي: 

بؾ ادتبودفي، حيصؾ ظؾقفو افسؿسور أو افقشقط افذي شوظد ذم ظؿؾقي افتبودل مؼو

 .(4)شخدموتف، مثؾ ظؿقفي مـدوب ذـي افتلمغ، وظؿقفي ادؽوتى افعؼوريي

وافعؿقٓت ذم افقاؿع افعؿع ٓ ختتص بام يلخذه افسؿسور أو افقشقط بؾ هل أوشع 

مـ ذفؽ، ؾعؿقفي افدراشي آئتامكقي يلخذهو ادكف مؼوبؾ ظؿؾ فقس ؾقف وشوضي، وـذا 

 كتقجي افتزامف فعؿقؾف بؿـحف افتؿقيؾ. ظؿقفي آرتبوط افتل يلخذهو ادكف 
وافظوهر أن هذا افؾػظ بدأ اشتعامفف ذم أجرة افقشوضي، ثؿ اشتعر إػ ؽره مـ 

 إظامل.
                                       

 (.344) (، ادعجؿ افقشقط، جمؿع افؾغي افعربقي12/241فسون افعرب، ابـ مـظقر ) (1)
 (.231معجؿ ادصطؾحوت ادوفقي وآؿتصوديي ذم فغي افػؼفوء، كزيف محود )ص (2)
 (.11/476(، فسون افعرب، ابـ مـظقر )2/255هتذيى افؾغي، إزهري ) (3)
 (.151مقشقظي ادصطؾحوت آؿتصوديي واإلحصوئقي، ظبدافعزيز هقؽؾ )ص (4)
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 الفرق بني الرسوم والعموالت:
 وواضحً  وادتتبع فغوفى افسقوؿوت افتل يرد ؾقفو هذان ادصطؾحون ؿد ٓ جيد ؾرؿً 

وٓ ذم افؾقائح ادـظؿي ٕظامل ادمشسوت ادوفقي، بقـفام ذم آشتعامل، ٓ ذم افعؼقد 
فؽـ ذم بعض افسقوؿوت يظفر كقع تػريؼ بغ ادصطؾحغ، ومـ ذفؽ: افتػريؼ بغ مو 
يلخذه ادكف مـ افتوجر ذم بطوؿي آئتامن ومو يلخذه ادكف مـ افعؿقؾ، ؾوٕول 

بف معقور بطوؿي احلسؿ ، وهذا صوئع ذم آشتعامل، وهق افذي ورد ظؿقفي وافثوين رشاًم 
جيقز فؾؿمشسوت »( مـ ادعقور ورد افـص أيت: 2/4وبطوؿي آئتامن.  ؾػل افبـد )

مـ ؿوبؾ افبطوؿي بـسبي مـ ثؿـ افسؾع  عمولةادصدرة فؾبطوؿي أن تتؼوىض 
جيقز فؾؿمشسي ادصدرة فؾبطوؿي »( ورد افـص أيت: 3/4. وذم افبـد )شواخلدموت

 ـا.ه.شاشتبدال ورسمدمديد،  ورسمظضقيي،  رسمفبطوؿي أن تتؼوىض مـ حومؾ ا
ويؿؽـ أن ُيتَؾؿ س مـ هذا ؾرق وهق أن افعؿقفي تؽقن بـسبي مـ مبؾغ اخلدمي، 

 .ومؼطقظً  وف يؽقن مبؾغً تأمو افرشؿ ؾفق ذم أؽؾى اشتعامٓ
وهذا افػرق يسـده افقاؿع افعؿع، ؾرشقم ؾتح احلسوبوت اجلوريي، ورشقم 

 .ومؼطقظً  ود ببطوؿوت ادكؾقي تؽقن ذم افغوفى مبؾغً اإلصدار وافتجدي
ػؼ ظؾقفو بوفـسبي. وهذا هق ت  تـص ظذ أن افعؿقفي يُ  (1)وأـثر تعريػوت افعؿقفي

افغوفى ذم تطبقؼوت ادمشسوت، ؾلـثر مو أضؾؼ ظؾقف مصطؾح افعؿقفي يؽقن آتػوق 
تػؼ ادكف ؾقفو ظؾقف بوفـسبي، مثؾ ظؿقفي افسؿنة، وظؿقفي مـح افتسفقؾ حقٌ ي

مع افعؿقؾ ادتؿقل ظذ كسبي مـ مبؾغ افتؿقيؾ. وإن ـوكً )افعؿقفي( ذم أصؾفو 
افؾغقي تطؾؼ ظذ مطؾؼ إجر، فؽـ افؾغي طوهرة اجتامظقي تتطقر ـغرهو مـ 

رف ؿد خيصص افؾػظ رف، ؾؿعؾقم أن افعُ افظقاهر، ومـ أشبوب تطقرهو افعُ 

                                       
 (.71-67افسامظقؾ ) يـظر ـتوب افعؿقٓت ادكؾقي، ظبدافؽريؿ (1)
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ؾؿي ذم آشتعامل بوفعقض افذي يتػؼ ظؾقف ، وهلذا يؿؽـ ختصقص هذه افؽ(1)افعوم
 بـسبي مـ مبؾغ معؾقم.

ثوبً  ؾغببؿو ظذ افعقض افذي يؽقن حتديده إٓ أن هذه افؽؾؿي ؿد تطؾؼ أحقوكً 
مؼطقع، مثؾ افعؿقفي افتل تدؾعفو ذـي افتلمغ فقـقؾ افتلمغ ظـ بقفقصي 

 ؽر أن هذا كودر. ،(2)افتلمغ
 
 

 

                                       
 (.15/445جمؿقع افػتووى، ابـ تقؿقي ) (1)
هق ظؼد حيدد مدة افتلمغ وافغطوء افتلمقـل وؿسط افتلمغ وذوضف. معجؿ آرـوبقتو فؾعؾقم ادكؾقي  (2)

 (.43وادوفقي )ص
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 لثاني: التخريج الفقهي للرسوم والعنوالت يف أعنالاملبحث ا
 املؤسسات املالية 

 :(1)يؿؽـ تصـقػ أظامل ادمشسوت ادوفقي مخس جمؿقظوت
وهل ادعومالت افتل يستى ظؾقفو ديـ فؾؿمشسي التسهيالت االئتمانية،  -1

كف ـون كقع هذا افديـ، أو تتضؿـ ـػوفي مـ اد وادوفقي ذم ذمي ادتعومؾ معفو أي  
فؾعؿقؾ ؿد تمول إػ ديـ، مثؾ: ظؼقد افتؿقيؾ بوفبقع أجؾ أو بوإلجورة، وخطوبوت 

  .(2)افضامن، وآظتامدات، وافبطوؿوت آئتامكقي
افتل تؼدمفو ادمشسوت إػ ظؿالئفو  اخلدموت هلاخلدمات ادلصرفية،  -2

بقشوئؾ وظؿؾقوت مبوذة معفؿ أو فصوحلفؿ مع أضراف أخرى هبدف تسفقؾ 
ؾقوت وإكشطي ادوفقي افتل يزاوفقهنو داخؾ ادمشسي وخورجفو، وٓ تشتؿؾ هذه افعؿ

مثؾ ؾتح احلسوبوت اجلوريي، وافتحقيالت، وسف  ،(3)اخلدموت ظذ مدايـي
 افعؿالت، وإصدار افشقؽوت.

وهل اخلدموت افتل تؼدمفو ادمشسي ادوفقي فعؿالئفو اخلدمات االستامارية،  -3
تثامرهو ذم ادجوٓت آشتثامريي ادختؾػي، ومـ أمثؾي ذفؽ: هبدف تـؿقي أمقاهلؿ واش

 (.ذم ادصورف افتؼؾقديي احلسوبوت آشتثامريي ذم ادصورف )بديؾ حسوبوت افتقؾر

وهل اخلدموت افتل تؼدمفو ادمشسي ادوفقي فتسفقؾ خدمات الوساطة ادلالية،  -4

                                       
رى أن إظامل هذا افتؼسقؿ ؾـل بوفـظر إػ مو درجً ظؾقف  تطبقؼوت ادمشسوت ادوفقي، وبعض افبوحثغ ي (1)

ادكؾقي ٓ خترج ظـ كقظغ: خدموت مكؾقي، وتدخؾ ؾقفو اخلدموت افتؿقيؾقي، وخدموت اشتثامريي. 
 .(71يـظر: تطقير إظامل ادكؾقي، شومل محقد )

معقور آتػوؿقي  ادجؾس افؼظل هلقئي ادحوشبي وادراجعي فؾؿمشسوت ادوفقي اإلشالمقي، ادعوير افؼظقي، (2)
 (.2/1ئتامكقي، افبـد )آ

 (.1ادعوير افؼظقي، معقور اخلدموت ادكؾقي ذم ادصورف اإلشالمقي، افبـد ) (3)
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ؿ وافصؽقك، وصـوديؼ آشتثامر ذم إوراق ادوفقي، مثؾ: آشتثامر ذم إشف
 آشتثامر.

 خدمات التأمني. -5

وترد افرشقم وافعؿقٓت ذم ـؾ كقع مـ هذه إكقاع اخلؿسي، ويؽقن تقصقػفو 
بحسى ضبقعي افعالؿي افتعوؿديي بغ ادمشسي ادوفقي وادتعومؾ معفو، ؾفل: إمو أن 

 ، أو تؽقن ؾوئدة ظذ ؿرض.وأو تؽقن ربحً  ،(1)تؽقن أجرة أو تؽقن جعاًل 
  :(2)وافػرق بغ إجرة واجلعؾ يظفر ذم أحؽوم مـفو

أن اجلعؾ ٓ يستحؼ إٓ بعد متـوم افعؿـؾ وحصـقل ادؼصــقد، ؾؾـق ك يـتؿؽـ  -1
، أمـو ذم اإلجـورة ؾـنن إجـر وافعومؾ مـ إمتوم افعؿؾ أو ؾسخ افعؼد ؾال يستحؼ صـقئً 
  .يستحؼ أجره بوفعؿؾ شقاء حصؾ ادؼصقد أم ك حيصؾ

آشـتئجور ظـذ بقـع ثـقب جعوفـي إن حـده بوفعؿـؾ، وهـق متـوم »: ذم افبفجي  جوء
 .(3) شوإجورة إن حده بوفزمـ ويستحؼ أجره بؿيض افزمـ حقـئٍذ وإن ك يبع ،افعؿؾ
ادـػعي ادؼوبؾي بوجلعؾ ؿد تؽقن مظـقكي أو حمؼؼي، وافعؿؾ ادطؾقب ؿـد يؽـقن  -2
 ًٓ  أن تؽقن حمؼؼي معؾقمي.أمو ادـػعي ادؼوبؾي بوٕجر ؾقشسط  ،يعن ضبطف جمفق
ًٓ وجيقز أن يستلجر ـحّ »ذم ادغـل:  جوء  فقؽحؾ ظقـف ... وحيتوج أن يؼدر ذفؽ و

رهو بوفزء ...ؾوفصحقح إن ر بف، ... ؾلمو إن ؿدّ بوددة: ٕن افعؿؾ ؽر مضبقط، ؾقؼد  
صوء اهلل أن هذا جيقز، فؽـ يؽقن جعوفي ٓ إجورة، ؾنن اإلجورة ٓ بد ؾقفو مـ مدة، 

 .(4)شؼطي وأبؼو ظؿؾ معؾقم، ؾلمو اجلعوفي، ؾتجقز ظذ ظؿؾ جمفقل، ـرد افؾ  أ
                                       

 (.156ادصورف وإظامل ادكؾقي، ؽريى اجلامل ص ) (1)
 (.1/669(، اخلدموت آشتثامريي ذم ادصورف، افشبقع )7ادعوير افؼظقي، معقور اجلعوفي، افبـد ) (2)
 (  2/299بفجي ذح افتحػي، افتسقيل )اف (3)
 (. 5/411ادغـل، ابـ ؿدامي ) (4)
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 وؾقصـح أن يؽـقن معقــً ،وٓ يؾزم ذم افعومؾ ادؼوط فف اجلعؾ أن يؽقن معقــً -3
 . (1)وبقـام يشسط ذم اإلجورة أن يؽقن معقـً  ،فاًم بأو م

دد بؿبؾـغ مؼطـقع وٓ أثر فطريؼي حتديد افعقض ظذ افتقصقػ، ؾوفرشقم افتل حت
وافعؿقفـي افتـل تؽـقن بـسـبي متػـؼ ظؾقفـو يؿؽــ أن  ،يؿؽـ أن تؽقن أجرة أو جعاًل 

 .تؽقن أجرة أو جعاًل 
ؾعؿقفي إدارة صـوديؼ آشتثامر حتدد ظودة بـسبي مـ أصقل افصـدوق، وتقصػ 

 بلهنو أجرة.
 وظؿقفي زيودة افعؿؾقوت افتل تؽقن بغ افبـقك ادراشؾي، تقصػ بلهنو جعٌؾ 

ؾلحقوكو حيصؾ اتػوق بغ افبـقك ادراشؾي ظذ أن افعؿؾقوت افتل تؽقن ظـ ضريؼ 
 افبـؽ إذا زادت ظـ مبؾغ معغ ؾؾف كسبي إضوؾقي مـ مبوفغ افعؿؾقوت.

وـام تليت افرشقم وافعؿقٓت ظذ صقرة إجرة واجلعؾ: تليت ظذ صقرة ربح، 
قي ظذ ظؼد ادضوربي، ؾوفعقض ومثول ذفؽ ظؿقفي إدارة احلسوبوت آشتثامريي ادبـ

 أو ؽر ذفؽ هق ربح مضوربي. وافذي حيصؾف ادكف شقاء شؿل ظؿقفي أو رشقمً 
وؿد تؽقن افرشقم وافعؿقٓت ؾوئدة ربقيي، مثؾ: افرشقم ادػروضي ظذ 
ادـتجوت افتل تؽقن افعالؿي ؾقفو بغ ادكف وظؿؾقف ظالؿي مؼرض بؿؼسض، مثؾ 

 رشقم حسوب اجلوري مديـ.
ومعرؾي تقصقػ افرشقم وافعؿقٓت فف أثر ذم  افضقابط افتل حتؽؿ ـؾ كقع 

 مـفو.
 

  

                                       
 (.  524إصبوه وافـظوئر، افسققضل )( 1)
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 املبحث الثالث: ضوابط الرسوم والعنوالت يف أعنال املؤسسات املالية
افرشقم وافعؿقٓت افتل تػرضفو ادمشسوت ادوفقي ـثرة فؽثرة ادـتجوت افتل 

رج دايوهتو، ومو تزال جفقد آبتؽور وافتطقير خُت أكتجتفو افصـوظي ادوفقي مـذ ب
ؿد تؽقن  هتودّ وجِ جديدة،  وجديدة مـ ادـتجوت افتل تتضؿـ رشقمً  وفؾصـوظي أكقاظً 

ذم ضريؼي حتديدهو، أو ذم ذوط اشتحؼوؿفو، وهلذا ـون افبحٌ ذم ضقابط فؾرشقم 
فتحؼقؼ  وافعؿقٓت أوػ مـ إحصوئفو وبقون حؽؿفو، وإن ـوكً افثوكقي وشقؾي

إوػ، وهلذا حرص افبوحٌ ظذ اشتؼراء مو أمؽـ افقصقل إفقف مـ افرشقم 
وافعؿقٓت افتل جرى ظؾقفو افعؿؾ ذم ادمشسوت ادوفقي، وضؿ افـظر إػ كظره 

 وافبحٌ ذم مـوضوهتو، فؾقصقل إػ ضقابط اكتظؿً ذم مخس ضقابط هل:
 ؿوباًل  افعؿقفي حماًل افضوبط إول: أن يؽقن مو تستحؼ ظؾقف ادمشسي أو 

 فؾؿعووضي.
افضوبط افثوين: أن تؽقن افرشقم معؾقمي فؾعؿقؾ أو ؿوبؾي فؾتحديد بام ٓ يػيض إػ 

 افـزاع.
افضوبط افثوفٌ: أن تؽقن افرشقم متـوشبي مع اخلدمي افتل تؼدمفو ادمشسي 

 ادوفقي.
رر أو افتغرير افضوبط افرابع: أٓ تمدي افرشقم وافعؿقٓت إػ حمرم ـوفربو أو افغ

 بوفعؿقؾ.
 افضوبط اخلومس: أٓ تؽقن افرشقم شوترة دحذور ذظل.

 وبقون هذه افضقابط ذم ادطوفى أتقي:
 قاباًل  ا أو عمولة زلاًل ادلطلب األول: أن يكون ما تستحق عليو ادلؤسسة رسً 

 للمعاوضة.
ي إصؾ أن تؽقن افرشقم وافعؿقٓت مؼوبؾ خدمي تؼدمفو ادمشسي ادوفق
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فؾعؿقؾ، ؾنذا ـون ادحؾ ؽر ؿوبؾ فؾؿعووضي بطؾ افعؼد ؾقبطؾ افعقض ؾقف، 
 فؾؿعووضي بوفؼوط أتقي: ؿوباًل  حماًل  ويتحؼؼ ـقن مو تستحؼ ظؾقف ادمشسي رشاًم 

  .(1)الشرط األول: أن تكون خدمة حقيقية فيها نفع مقصود للعميل
ادكف فؾعؿقؾ، وؾقفو ؾال بد أن تؽقن اخلدمي حؼقؼقي، أي مؼوبؾ ظؿؾ يمديف 

كػع فؾعؿقؾ، مثؾ خدمي افتحقيالت ادكؾقي ؾفل خدمي حؼقؼقي، وؾقفو كػع حمؼؼ 
، ومثؾ: خدمي إدارة افصـوديؼ آشتثامريي، وفؾعؿقؾ ؾقستحؼ ادكف ظؾقفو رشقمً 

 ؾفل مـػعي فؾعؿقؾ تستحؼ ذـي افقشوضي ادوفقي ظؾقفو ظؿقفي.
 وخرج هبذا افؼط أمران:

 فقس ؾقف كػع مؼصقد فؾعؿقؾ وفق ـون خدمي يؼدمفو ادكف. إول: مو
 ذم ذاتف. افثوين: مو فقس خدمي أو ظؿاًل 

، ؾفق أشوس صحي ظؼقد ادعووضي ظذ ادـوؾع ـوإلجورة واجلعوفي األمر األولأمو 
بؾ ٓ يصح ظؼد مـ افعؼقد فقس ؾقف مـػعي مؼصقدة فطرذم افعؼد، وادراد بودـػعي 

وهذا مبـل  .(2)ؾؼ بف ؽرض صحقح، حمصؾ دصؾحي أو دارئ دػسدةادؼصقدة مو يتع
ع ظؾقفو صحي بعض ظؼقد وؾر   هـ(626)ت   ظذ ؿوظدة ذم افعؼقد ذـرهو افؼراذم

ٓ يعتز افؼع مـ ادؼوصد إٓ مو تعؾؼ بف »اإلجورة أو ؾسودهو، وافؼوظدة هل: 
)ت   قيوؿول ابـ تقؿ،،  (3)شؽرض صحقح حمصؾ دصؾحي أو دارئ دػسدة

 .(4)شوادـػعي افتل ٓ ؿقؿي هلو ظودة ٓ يصح أن يرد ظؾقفو ظؼد إجورة اتػوؿً »: (ـه728
ؾنن ـون ؾقف مـػعي مؼصقدة صح افعؼد، وهلذا كص افػؼفوء ظذ أكف إذا ؿول رجؾ 

                                       
 (. 81تطقير إظامل ادكؾقي، شومل محقد ) (1)
بحٌ ادعووضي ظذ آفتزام بكف افعؿالت ذم ادستؼبؾ، ضؿـ ـتوب ذم ؾؼف ادعومالت ادوفقي وادكؾقي  (2)

 (.211سة كزيف محود )ادعو
 (. 4/22افػروق، افؼراذم ) (3)
 .(198آختقورات، افبعع )ص (4)



د. عبد ا� بن عيسى العايضي ضوابط الرسوم والعموالت في المؤسسات المالية

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

343

 

 

ثؿـف، ؾلفؼوه  متوظؽ ذم افبحر، وظع   افغرق: أفِؼ  ف، وخقِف جِ ظـد متق   فغره ذم افبحر
 .(1)ؿـ: ٕن افعؼد ؾقف ؽرض صحقح وؾقف مـػعي مؼصقدة فؾطرؾغصح ووجى افث

ثؿـف: ؾنن هذا جوئز بال  متوظؽ ذم افبحر وظع   فق ؿول: أفِؼ » : ؿول ابـ تقؿقي
 .(2)ا.هـ شريى: ٕن ذفؽ ممو يـتػع بف مؾتزم افثؿـ فؾتخػقػ ـام يـتػع بؾزوم افثؿـ هـو

  .(3)ش يؼوبؾ بعقضمو ٓ يؼصد: ٓ» :هـ(1151)ت   وؿول افبفقيت
تمديف ادمشسي ادوفقي  : وهق أن تؽقن اخلدمي حؼقؼي تتضؿـ ظؿاًل وأما األمر الااي

أخذ افرشقم أو افعؿقٓت  و ؾال يصّح مً متؼقّ  إػ افعؿقؾ، ؾنن ك تتضؿـ اخلدمي ظؿاًل 
ظؾقفو حتك فق تضؿـً مـػعي مؼصقدة فؾعؿقؾ، ومـ ذفؽ أخذ رشؿ أو ظؿقفي ظذ 

أو ظؿقفي  ،(4)ادمشسي ادوفقي بؿـح تسفقؾ فؾعؿقؾ، مثؾ: ظؿقفي آرتبوط جمرد افتزام
و وإكام جمرد وظد تؾتزم بف متؼقمً  ؾفق فقس ظؿاًل   ،(5)ادقاؾؼي ظذ مـح افتسفقؾ

 ادمشسي ادوفقي.
                                       

 (.2/131(، افؽوذم، ابـ ؿدامي )11/475افبقون، افعؿراين ) (1)
 (.31/196جمؿقع افػتووى، ابـ تقؿقي ) (2)
 .58/(9ـشوف افؼـوع، افبفقيت ) (3)
تلخذه ادمشسي مـ افعؿقؾ فؾدخقل ذم افعؿؾقي وفق ك يتعوؿد ظؿقفي آرتبوط: هل افـسبي أو ادبؾغ افذي  (4)

افعؿقؾ. وتػرض ظودة ظذ اجلزء افذي ك يستخدم مـ افسؼػ آئتامين ادؿـقح فؾعؿقؾ. يـظر: افضقابط 
 (. 2/72(، ؿرارات اهلقئي افؼظقي فؾبـؽ إهع )26ادستخؾصي مـ ؿرارات اهلقئي افؼظقي فبـؽ افبالد )

مـح افتسفقؾ هل مو تلخذه ادمشسي ظذ ختصقص شؼػ حمدد فؾتسفقؾ شقاء أتؿ افدخقل ذم ظؿقفي  (5)
 افعؼقد أم ٓ. 

وافػرق بغ ظؿقفي مـح افتسفقؾ وظؿقفي آرتبوط هق ادبؾغ ادـسقب إفقف ذم ـؾ مـفام، ؾعؿقفي مـح افتسفقؾ  
  جلزء ؽر ادستخدم مـ افتؿقيؾ.تػرض ظذ افسؼػ آئتامين بؽومؾف أمو ظؿقفي آرتبوط ؾتػرض ظذ ا

 ؿد اختؾػ ادعوسون ذم أخذ ظؿقفي آرتبوط أو مـح افتسفقؾ ظذ ؿقفغ:و       
( مـ معقور آتػوؿقي آئتامكقي، وافؼرار 1/2/3/5(، )2/1/3/5ظذ ادـع. يـظر: افبـد ) مجهور ادلعاصرين 
بط ادستخؾصي مـ ؿرارات اهلقئي فبـؽ افبالد، وافؼرار ( مـ افضقا45(  فـدوة افزـي افثومـي، وافضوبط )8/3)
 (.2/717(، وؾتووى هقئي افػتووى وافرؿوبي افؼظقي فبـؽ ديب اإلشالمل )4( فؾفقئي افؼظقي دكف اإلكامء )4)
 ( فؾفقئي افؼظقي فؾبـؽ إهع. 39/3إػ اجلقاز. يـظر: افؼرار ) وذىبت اذليئة الشرعية للبنك األىلي 
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ؾوفذيـ مـعقا ظؿقفي آرتبوط ظؾؾقا فذفؽ بلن افعؿقفي مؼوبؾ حؼ افتعوؿد أو 
  .(1)فؾؿعووضي ؿوباًل  ي وهذا فقس حماًل مؼوبؾ آشتعداد فؾؿدايـ

إن ادؼصقد »وجمؿع افػؼف افدويل مـع بقع آختقورات، وجوء ذم كص افؼرار: 
بعؼقد آختقورات آظتقوض ظـ آفتزام ببقع رء حمدد مقصقف أو ذائف بسعر 

 إمو مبوذة أو مـ خالل هقئي ضومـي ،ذم وؿً معغ خالل ؾسة زمـقي معقـي أو ،حمدد
 ًٓ جيقز  وموفقً  ووٓ مـػعي وٓ حؼً  حلؼقق افطرؾغ ... وبام أن ادعؼقد ظؾقف فقس مو

 .(2)ـا.هشوآظتقوض ظـف ؾنكف ظؼد ؽر جوئز ذظً 
أو مـػعي  وأن ظؼقد ادعووضي ٓ تصح إٓ إذا ـون حمؾ افعؼد ظقـً  :ووجو ذلك

 صح افعؼد ظؾقفو.وٓ مـػعي متؼقمي ؾال ي و، وجمرد آفتزام فقس ظقـً (3)متؼقمي
ستلكس فذفؽ بلن مذهى مجفقر افػؼفوء مـع آظتقوض ظـ احلؼقق ويؿؽـ أن يُ 

، وهل ذم احلؼقؼي (4)افتل ٓ تمول إػ مول ـحؼ اخلقور وحؼ افؼسؿ وحؼ افشػعي
معووضي ظـ افتزام صوحى اخلقور بعدم افػسخ، ومعووضي ظـ افتزام افزوجي بعدم 

  افشػقع بعد ادطوفبي بوفشػعي.ضؾى افؼسؿ، ومعووضي ظـ افتزام 
 :مناقشة الضابط

ؿد يعورض هذا افضوبط بلن اصساط مؼوبؾي افرشقم أو افعؿقٓت بعؿؾ أو خدمي 

                                       
(، ادعوير افؼظقي، معقور ادرابحي، مؾحؼ مستـد إحؽوم 65ارات وتقصقوت كدوات افزـي )ؿر (1)

 (.227)ص
 (.1/7) 63ؿرار جمؿع افػؼف افدويل ذي افرؿؿ:  (2)
 .(3/146(، ـشوف افؼـوع، افبفقيت )4/214(، حتػي ادحتوج، اهلقتؿل)4/223مقاهى اجلؾقؾ، اخلطوب ) (3)
مـ احلـػقي وافشوؾعقي واحلـوبؾي إػ ظدم صحي ادصوحلي ظـ احلؼقق افتل ٓ تمول  ذىب مجهور الفقهاء (4)

(، ؾتح افعزيز، افراؾعل 4/521إػ مول ـحؼ افشػعقي وحؼ اخلقور. يـظر: رد ادحتور، ابـ ظوبديـ )
إػ صحي افتـوزل ظـ هذه احلؼقق   وذىب ادلالكية (.3/411(، ـشوف افؼـوع، افبفقيت )11/496)

 .(217افؽالم ذم مسوئؾ آفتزام )يل. يـظر: حترير بعقض مو



د. عبد ا� بن عيسى العايضي ضوابط الرسوم والعموالت في المؤسسات المالية

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

345

 

 

فقس بالزم، بؾ يؽػل آفتزام فتستحؼ ادمشسي ادوفقي ظقضف، ٕن آفتزام حمؾ ؿوبؾ 
  (1):فؾؿعووضي، وافذي يميد هذا أمران

ًٓ ثالثي و أن ادوفقي هلاألمر األول:  : ؾعـوس ظـوس، إذا حتؼؼً ذم رء ُظد  مو
ادوفقي: أن تؽقن ؾقف مـػعي مؼصقدة، وأن تؽقن مؼوظي، وأن تؽقن ادـػعي هلو ؿقؿي 

  .(2)موفقي ذم ظرف افـوس. وآفتزام ـذفؽ
أمو ـقكف مـػعي مؼصقدة ؾفذا طوهر، ؾوفعؿقؾ إذا اصسى افتزام ادكف بؿـح  -

يؿؽـ ظـ ضريؼف  اظؿقفي متػؼ ظؾقفو ؾفق ؿد ضؿـ فـػسف مقردً افتسفقؾ مؼوبؾ 
 ؾ ظؾقف وضع خططف آشتثامريي.ف  َس تغطقي احتقوجوتف، وهذا افضامن يُ 

خموفػي فـص  -مـ حقٌ إصؾ -وأمو ـقهنو مؼوظي ؾؾقس ذم آفتزام  -
دعووضي ذظل، وإكام يرد ادـع دعـك خورج ذات آفتزام، مثؾ ؿصد افربو أو افغرر بو

 ظذ آفتزام.

وأمو ـقهنو هلو ؿقؿي ذم ظرف افـوس ؾؼقؿي إصقوء ختتؾػ بحسى اختالف  -
إظراف ؾؼد يؽقن افقء ذم زمـ ٓ ؿقؿي فف ثؿ تظفر فف ؿقؿي، مثول ذفؽ: أن 
إصؾ ظـد مجوهر افػؼفوء مـع بقع افـجوشوت، فؽـ أجوز إحـوف وادوفؽقي 

، (3)افـجس: ٕن افعرف جعؾ فف ؿقؿي بغ افـوسوبعض احلـوبؾي بقع افنجغ 
م  وآفتزام ـذفؽ صور فف ذم افقاؿع ادعوس ؿقؿي يبوع ٕجؾفو ويشسى، وفقٓ َتؼق 

  .(4)آفتزام مو بذل ؾقف ادول

                                       
ذـرمهو افدـتقر كزيف محود، وبسط افؽالم ؾقفام ذم بحثف ادعووضي ظذ آفتزام بكف افعؿالت ذم ادستؼبؾ  (1)

 ضؿـ ـتوبف ذم ؾؼف ادعومالت ادوفقي وادكؾقي ادعوسة.
 (.211زيف محود )ذم ؾؼف ادعومالت ادوفقي وادكؾقي ادعوسة، ك (2)
 (.11/47(، اإلكصوف، ادرداوي )4/161) (، اددوكي، موفؽ بـ أكس12/211اهلدايي، ادرؽقـوين ) (3)
 (.212ذم ؾؼف ادعومالت ادوفقي وادكؾقي، كزيف محود ) (4)
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: ممو يستلكس بف ذم إثبوت موفقي آفتزام أن هـوك دٓئؾ ؿقوشقي ظذ األمر الااي
تمـد صحي  ةـوك ادموه ظوم ذم كصقص ؾؼفقي متؽوثرمؼوظقي ادعووضي ظؾقفو، ؾف

، أؿقاهو ؾقام وؾؼفقً  وادعووضي ظذ آفتزاموت، وؿد ذـر افدـتقر كزيف أحد ظؼ ؾرظً 
 يظفر ؾرظون:

جقاز افتزام أحد افزوجغ فمخر بلٓ يتزوج مؼوبؾ ظقض ظذ آفتزام،  األول:
م افزواج ظؾقفو ثوكقي، وفؾزوج أن مؼوبؾ افتزامف بعد وؾؾؾزوجي أن تدؾع فزوجفو مبؾغً 

 .(1)مؼوبؾ افتزامفو بعدم افزواج إذا موت ؿبؾفو ويدؾع فزوجتف مبؾغً 
، وهق ذم حؼقؼتف دؾع مبؾغ مـ ادول (2)ؿقل احلـوبؾي بصحي بقع افعربقن الااي:

 مؼوبؾ افتزام افبوئع بػسخ افعؼد إذا رؽى ادشسي.
 و كقؿش بام يليت:

ف بعدم افزواج مؼوبؾ ظقض هق ذم حؼقؼتف بقع حلؼف أن افتزام افزوج فزوجت -1
ادجرد ذم افزواج افثوبً فف ؿبؾ ادعووضي، وهذا افذي أجوزه افػؼفوء، ؾوفذي ؿول 
افػؼفوء بجقازه هق احلؼ افثوبً فصوحبف بقجف ذظل ويريد صوحبف آظتقوض ظـف، 

  .(3)غ بجقازهأمو إكشوء آفتزام بعقض ؾفذا مو ك يؼؾ أحد مـ افػؼفوء ادتؼدم
أمو افؼقوس ظذ افعربقن ؾفق ؿقوس ظذ ؾرع مشؽؾ ذم أصؾ خترجيف افػؼفل،  -2

، بؾ إن بعض احلـوبؾي اشتشؽؾ مـ بقع افعربقن وهلذا مجفقر افػؼفوء ظذ ادـع
:  ه. ؿول ابـ ؿدامياشتحؼوق افبوئع دبؾغ يدؾع مؼوبؾ حجز افسؾعي، وأوجى رد  

و وؿول: ٓ تبع هذه افسؾع فغري، وإن ك أصسهو درمهً ؾلمو إن دؾع إفقف ؿبؾ افبقع »
                                       

 (.4/355(، ـشوف افؼـوع، افبفقيت )111حترير افؽالم ذم مسوئؾ آفتزام، احلطوب ) (1)
 (.3/195(، ـشوف افؼـوع، افبفقيت )4/175ابـ ؿدامي )ادغـل،  (2)
ذـر هذا افدـتقر افصديؼ افرضير ظـد مـوؿشتف أخذ افعقض ظذ حؼ اخلقور. يـظر: بحٌ آختقورات،  (3)

 (. 1/265/ج7جمؾي جمؿع افػؼف افدويل )ع
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مـؽ ؾفذا افدرهؿ فؽ. ثؿ اصساهو مـف بعد ذفؽ بعؼد مبتدئ وحسى افدرهؿ مـ 
َي فعؿر  مـافثؿـ صح: ٕن افبقع خال  افؼط ادػسد، وحيتؿؾ أن افؼاء افذي اصُسِ

قاؾؼي افؼقوس، و بغ ؾعؾف وبغ اخلز، ومـون ظذ هذا افقجف: ؾقحؿؾ ظؾقف مجعً 
وإئؿي افؼوئؾغ بػسود افعربقن. وإن ك يشس افسؾعي ذم هذه افصقرة ك يستحؼ افبوئع 

ا عن وال يصح جعلو عوضً افدرهؿ: ٕكف يلخذه بغر ظقض وفصوحبف افرجقع ؾقف، 
ا عن ذلك دلا جاز جعلو من الامن انتظاره وأتخر بيعو من أجلو؛ ألنو لو كان عوضً 

ٕن آكتظور بوفبقع ٓ دمقز ادعووضي ظـف وفق جوزت فقجى أن و يف حال الشراء،
 .(1)ـا.هشيؽقن معؾقم ادؼدار ـام ذم اإلجورة

وادسلفي ظذ أي حول حمؾ احتامل واجتفود، فؽـ إثبوت موفقي آفتزام فتحؼؼ 
ظـوس ادوفقي افثالث فف وجف، ؾلظراف افـوس وظوداهتؿ هلو اظتبورهو ذم احلؽؿ، وهلذا 

 مـوطافػؼفوء يعؾؾقن ذم احلؽؿ ظذ موفقي بعض إصقوء بام يشعر أن احلؽؿ كجد 
ومـ »مـع ادعووضي ظذ آفتزام بوفضامن ؿول:   بعرؾفؿ، وهلذا دو ذـر افؼراذم

ا فؾعؼالء فؽـف افؼسؿ افثوين )أي مو ٓ يؼبؾ افعقض(: افضامن ؾنكف وإن ـون مؼصقدً 
 .(2)شبوٕظقاضم ظودة ؾال جيقز أن يؼوبؾ ؽر متؼقّ 

وافؼقل بجقاز ادعووضي ظذ آفتزام صدرت بف تقصقي كدوة مستؼبؾ افعؿؾ  
افبـؽ إهع افسعقدي، واصسضقا فؾجقاز  كظؿفوادكذم اإلشالمل اخلومسي افتل 

 ذضغ:
 أن يؽقن مؼدور افقؾوء مـ ؿبؾ ادؾتزم. -1
  . (3)فغررأٓ يستى ظذ ادعووضي ظؾقف حمظقر ذظل ـوفربو وافؼامر وا -2

                                       
 (.4/175ادغـل، ابـ ؿدامي ) (1)
 .(5/478افذخرة، افؼراذم ) (2)
 (.186- 185ؾبـؽ إهع )أموكي اهلقئي افؼظقي فستؼبؾ افعؿؾ ادكذم اإلشالمل اخلومسي، أبحوث كدوة م (3)
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 تطبيقات ىذا الشرط:
إذا ؿقؾ بوصساط ـقن اخلدمي حؼقؼقي ؾقفو كػع فؾعؿقؾ، ؾؿـ تطبقؼوت هذا  

 افؼط مو يليت:

ؽؾؼ حسوب افعؿقؾ ٕي شبى مـ إشبوب ؾال جيقز فؾؿكف أن إذا أُ  -1

 .  (1)يستؿر ذم أخذ افرشقم ادػروضي ظذ احلسوب

شي آئتامكقي وفق ك حيصؾ جيقز فؾؿكف أخذ رشقم خدمي إظداد افدرا -2

 . (2)افعؿقؾ ظذ افتسفقؾ ٕهنو خدمي مـػردة

ظؼد ؾسخ افعؼقد، مثؾ أخذ رشؿ ظذ إفغوء رشؿ جيقز فؾؿكف أخذ  -3

 اإلجيور افتؿقيع.

ٓ جيقز فؾؿكف أخذ رشقم ظذ خدموت أخطل ؾقفو، ـام فق أخطل ذم إصدار  -4

تقجد خدمي حؼقؼقي زائدة  صقؽوت، وجيى ظؾقف إظودة مو أخذه فؾعؿقؾ: ٕكف ٓ

 يستحؼ ظؾقفو ظقض.

)إذا ـون هق ادؿقل  (3)ٓ جيقز فؾؿكف أخذ ظؿقفي ترتقى افتؿقيؾ -5

 وجمؿعً  افقحقد( تمخذ إضوؾي ظذ افرشقم اإلداريي، فؽـ إن ـون افتؿقيؾ متقياًل 

  .(4)ؾقستحؼ ادكف ظؿقفي افستقى

                                       
 (2/599ؿرارات اهلقئي افؼظقي فؾبـؽ إهع، أموكي اهلقئي افؼظقي فؾبـؽ إهع ) (1)
حوشبي ( مـ معقور آتػوؿقي آئتامكقي، افصودر ظـ ادجؾس افؼظل هلقئي اد5/3/1/1يـظر: افبـد ) (2)

 وادراجعي فؾؿمشسوت ادوفقي اإلشالمقي..
هل ظؿقفي تلخذهو ادصورف ظودة ذم افتؿقيالت اجلامظقي فعؿقؾ معغ )يؽقن ذم افغوفى ذـي(، حقٌ  (3)

يتقػ أحد ادصورف افتـسقؼ بغ ادصورف ادشورـي ذم افتؿقيؾ مؼوبؾ رشؿ حمدد يلخذه مـ افعؿقؾ، فؽـ 
 فق ـوكً هل ادؿقل افقحقد.بعض ادصورف تشسضفو حتك 

 ( هلقئي افرؿوبي افؼظقي فبـؽ افبحريـ.145/3افؼرار ) (4)



د. عبد ا� بن عيسى العايضي ضوابط الرسوم والعموالت في المؤسسات المالية

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

349

 

 

رصقدهو ظـ حد ٓ جيقز ؾرض رشقم ظذ احلسوبوت اجلوريي افتل يؼؾ  -6

 : ٕن هذه افرشقم فقسً مؼوبؾ خدمي يمدهيو ادكف فؾعؿقؾ. (1)معغ

ؼول: بؾ هل مؼوبؾ تؽوفقػ خدموت احلسوب اجلوري افتل يؼدمفو ادكف وؿد يُ 

فعؿالئف، وأصحوب احلسوبوت ادـخػضي افرصقد يستػقدون مـ هذه اخلدموت 

  .(2)ؾتػرض ظؾقفؿ افرشقم

: ٕن ؽوفى افعؿالء فقس هلؿ وـذفؽ دو صحً أيًض  وب: بلكف فق ـونفؽـ جُي 

ؽرض ذم ـثر مـ اخلدموت ادصوحبي فػتح احلسوب، وهلذا ٓ يتحؼؼ ظؾؿفؿ هبو: 

، وهلذا ؾفل ذم حؼقؼي إمر ظذ اشؿفو ٕن إرادتف ذم افتعوؿد ك تتجف إفقفو أصاًل 

 موتخدمؼوبؾ  اظتبور هذه افرشقمأن  . ـامشرشقم مؼوبؾ اكخػوض افرصقد»

 ك تػرض ظؾقفؿ رشقم تؼدم دـ ظـدمواخلدموت هذه جيعؾ ادعتودة احلسوب اجلوري 

 .مـ ادـػعي ذم افؼرض

إذا ؿدم ادكف فؾعؿقؾ خدمي اشتحؼ مو يؼوبؾفو وفق ك يتؿ فؾعؿقؾ إمتوم  -7

افغرض افذي تعومؾ مع ادكف ٕجؾف، وهلذا يستحؼ ادكف رشقم تؼققؿ افعؼور 

  .(3)ظـ افدخقل ذم ظؼد افتؿقيؾظدل افعؿقؾ  فقحتك 

                                       
وممـ ؿول هبذا افؼقل: ظبداهلل بـ خـغ، وأمحد بـ شر ادبورـل، وشومل افسقيؾؿ. يـظر: ؿرار اهلقئي  (1)

، شومل (، وبحٌ حقل افرشقم ادكؾقي ظذ احلسوبوت اجلوريي2/1119افؼظقي دكف افراجحل )
 (.3افسقيؾؿ )ص

(، ؾتووى هقئي افرؿوبي افؼظقي فبـؽ ديب اإلشالمل 664ؿرار اهلقئي افؼظقي دكف افراجحل ذو افرؿؿ ) (2)
 (. 125/3(، ؿرار هقئي افرؿوبي افؼظقي فبـؽ افبحريـ ذي افرؿؿ )1/77)

 الد. ( مـ افضقابط ادستخؾصي مـ ؿرارات اهلقئي افؼظقي فبـؽ افب35افضوبط ) (3)
وـوكً اهلقئي ؿد ؿررت ظدم اشتحؼوق افبـؽ فرشقم افتؼققؿ ذم حول ظدول افعؿقؾ ظـ ظؼد افتؿقيؾ، مو        

 (، ثؿ رجعً إػ افؼقل بوجلقاز.36يدل ظذ هذا افضوبط )
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 أال تكون اخلدمة شلا جيب على  ادلؤسسة أداؤىا مبقتضى   :(1)الشرط الااي
 الشرع أو العقد أو العرف. 

إذا ـوكً اخلدمي ممو جيى ظذ ادكف أداؤهو ؾال جيقز فف أخذ افعقض ظؾقفو، 
بؾ افؼضوء أو وفذفؽ مـع بعض افػؼفوء افؼويض وادػتل مـ أخذ أجر مـ اخلصؿ مؼو

وكص ذم   .(2)أخذ أجر مـ ادستػتل مؼوبؾ افػتقو: ٕن هذا ممو جيى ظؾقفام ؾعؾف
افؼح افصغر ظذ ظدم جقاز أخذ أجرة ظذ ؾتقى تعقـً ظذ ادػتل. أمو إذا ك 

  .(3)تتعغ ؾقجقز
وأمو افقاجى ـوفصالة وافصقوم ؾال »: هـ(741)ت   وؿول ابـ جزي ادوفؽل

 ويؼوس ظذ هذه افقاجبوت ـؾ واجى شقاء ذم. (4) ـا.هشظؾقفدمقز إجرة 
 دعومالت.افعبودات أو ا

أن أخذ رشقم ظذ مو جيى ظذ ادمشسي ادوفقي مـ أـؾ ادول بوفبوضؾ،  ووجو ذلك:
ٓ يؽقن ذفؽ  وأم ٓ. وؽوفبً  ؾودمشسي جيى ظؾقفو أداء افعؿؾ شقاء دؾع افعؿقؾ رشاًم 

هل افطرف إؿقى، وهلذا ٓ يشؽؾ ظذ  ادمشسي دائاًم إٓ بـقع مـ اإلذظون: ٕن 
 هذا افضوبط رىض افعؿقؾ بوفدؾع.

 :ومن تطبيقات ىذا الشرط
 أخذ رشقم ظذ خدموت افسحى افـؼدي وإصدار صقؽوت بوفؼدر ادعتود. -1

جيقز فؾبـؽ أن يلخذ مـ ظؿالء ٓ ذهبً اهلقئي افؼظقي فبـؽ افبالد إػ أكف 
مؼوبؾ خدموت اإليػوء مـ احلسوب اجلوري وآشتقػوء مـف  ااحلسوبوت اجلوريي أجقرً 

                                       
 مـ ذوط حتؼؼ ـقن ادحؾ ؿوباًل فؾؿعووضي. (1)
 (.6/92رد ادحتور، ابـ ظوبديـ ) (2)
 (4/11خمتك خؾقؾ، افدردير )افؼح افصغر ظذ  (3)
 (.181افؼقاكغ افػؼفقي، ابـ جزي ) (4)
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  .(1)، مثؾ افسحى ادعتود أو إصدار صقؽوت معتودةوافقاجى ظؾقف ذظً 
وأجوزت اهلقئي افؼظقي دكف اإلكامء أخذ رشقم ظذ هذه اخلدموت، فؽـ 

 يشسط أن يتقح ادكف فؾعؿقؾ وشقؾي واحدة ظذ إؿؾ فالشتقػوء بال مؼوبؾ.
هق إتوحي وشقؾي واحدة ظذ  وفعؾ افؼقل افثوين هق إؿرب: ٕن افقاجى ذظً و

  .(2)إؿؾ يؿؽـ هبو افقؾوء، وأمو مو زاد ظذ ذفؽ ؾؾقس بقاجى
 أخذ رشقم ظذ خدمي إصدار بطوؿي. -2

جيقز فؾبـؽ أن يلخذ مـ ظؿالء احلسوبوت ٓ ترى بعض اهلقئوت افؼظقي أكف 
افتل جرى افعرف ظذ أهنو مـ فقازم ؾتح احلسوب مؼوبؾ اخلدموت  ااجلوريي أجقرً 

 .(3)ـنصدار بطوؿي
ؾرض رشقم صقوكي ظذ افعؿقؾ ذم ظؼد اإلجيور افتؿقيع، ؾنذا ـوكً هذه  -3

افرشقم تشؿؾ افصقوكي إشوشقي ؾال جيقز ؾرض هذه افرشقم: ٕن افصقوكي ممو جيى 
 .(4)ظذ ادكف بؿؼته افؼع وافعؼد 

ظذ تؼققؿ  وي ادوفقي أن تػرض ظذ ظؿالئفو رشقمً ٓ جيقز فؼـي افقشوض -4
 افقحدات آشتثامريي: ٕن هذا ممو جرى افعرف بقجقب أدائفو فف.

مؼوبؾ إرشول ادكف مقطػقف دعويـي - وفق ؾرض ادكف ظذ افعؿقؾ رشقمً  -5
ك يصح، ؾؿثؾ هذه إظامل ممو جيى ظذ  -افعؼور وؿبضف ؿبؾ بقعف ظذ افعؿقؾ

 هو بؿؼته ظؼد ادرابحي.ادكف أداؤ

                                       
 ( مـ افضقابط ادستخؾصي مـ ؿرارات اهلقئي افؼظقي فبـؽ افبالد.421(، وافضوبط )379افضوبط ) (1)
 (.2ؿرار اهلقئي افؼظقي دكف اإلكامء رؿؿ ) (2)
 ي افؼظقي فبـؽ افبالد.(، مـ افضقابط ادستخؾصي مـ ؿرارات اهلقئ379افضوبط ) (3)
( مـ معقور اإلجورة واإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ افصودر ظـ ادجؾس افؼظل هلقئي 5/1/7يـظر: افبـد ) (4)

 ادحوشبي وادراجعي فؾؿمشسوت ادوفقي اإلشالمقي.
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 الشرط الاالث: أن تكون اخلدمة معلومة.
وذفؽ ببقون جـس افعؿؾ وؽويتف، وهذا ـوف ذم حتؼؼ افعؾؿ، وٓ يشسط أن يبغ 
ادكف تػوصقؾ اخلدمي: ؾوفعؾؿ ادطؾقب هق افعؾؿ اجلُؿع افذي يدرك افعؿقؾ بف 

ػصح ذـي افقشوضي ادوفقي حتؼؼ ؿصده مـ افدخقل ذم ادعومؾي، وهلذا ٓ جيى أن ت
ظـ تػوصقؾ خدمي اإلدارة افتل تؼقم هبو ٓشتحؼوق رشقم إدارة افصـوديؼ وادحوؾظ 

 آشتثامريي، مثؾ حتؾقؾ إوراق ادوفقي أو افتؼققؿ افدوري وؽرهو مـ اخلدموت.
هلقئي ادحوشبي وادراجعي فؾؿمشسوت وهذا افؼط كص ظؾقف ادجؾس افؼظل 

 ( مـ معقور إجورة إصخوص.5/1/1ذم افبـد ) مقيادوفقي اإلشال
 .الشرط الرابع: أن تكون اخلدمة مباحة

كؼوط افبقع ذم أموــ بقع اخلؿقر، ؾال جيقز أجفزة ؾنن ـوكً حمرمي مثؾ: خدمي  
فؾعؿقؾ  اوظذ هذا فق ؾتح ادكف اظتامدً  فؾؿكف أخذ رشقم ظذ هذه اخلدمي.

 ف أخذ رشقم ظذ هذه اخلدمي.ٓشتراد شؾع حمرمي ك جيز فؾؿك
( مـ معقور 5/1/1كص ظؾقف ادجؾس افؼظل ذم افبـد )ـذفؽ وهذا افؼط 
 إجورة إصخوص.

ادلطلب الااي: أن تكون الرسوم معلومة أو قابلة للتحديد على وجو ال يؤدي إىل 
 النزاع.

ؿدرهو،   ادمشسي ادوفقيغ  بَ ؾال بد أن تؽقن افرشقم أو افعؿقٓت معؾقمي، ؾتُ 
افعؿؾي افتل جيى هبو دؾع افرشقم، ؾنن بقـً ادمشسي ؿدرهو وك تبغ كقع  وكقع

افعؿؾي افتل جيى هبو افدؾع اككف إػ ظؿؾي افبؾد، فؽـ إن ك حتدد افؼدر وٓ افـقع 
بطؾ افعؼد، وفؾؿمشسي أجرة ادثؾ إن ؿدمً اخلدمي فؾعؿقؾ، وإن ك تؼدمفو وجى 

 اخلدمي حتك يزم ظؼد جديد يتحؼؼ ؾقف افعؾؿ.ظؾقفو آمتـوع ظـ تؼديؿ 
 وفتحديد افرشقم وافعؿقٓت ذم افقاؿع أربع ضرق:
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حتديدهو بؿبؾغ مؼطقع ثوبً معؾقم افؼدر فؾطرؾغ، ـلن حيدد  :الطريقة األوىل
ًٓ  31ادكف فؾعؿقؾ   ظذ خدمي إصدار بطوؿي ساف توفػي أو مػؼقدة. ريو
مـ مبؾغ معؾقم، مثؾ: جعؾ رشقم آصساك ذم حتديدهو بـسبي  :الطريقة الاانية

مـ ـؾ مبؾغ مستثؿر(،  % مثاًل  2افصـوديؼ آشتثامريي كسبي مـ مبؾغ آصساك، )
ؾقزيد افرشؿ بزيودة مبؾغ آصساك ويـؼص بـؼصوكف، وهذه افطريؼي ذم احلؼقؼي 

حديد راجعي فؾطريؼي إوػ: ٕن افرشقم أو افعؿقٓت تؽقن معؾقمي ظذ وجف افت
 ظـد افتعوؿد. 

وؿد دمؿع ادمشسي ادوفقي بغ افطريؼتغ ذم ظالؿتفو مع افعؿقؾ، مثؾ أن يتػؼ 
%( مـ مبؾغ  1ادكف مع افعؿقؾ ظذ أن تؽقن افرشقم اإلداريي ظذ افتؿقيؾ )

 ريول أهيام أؿؾ. آٓف( مخسي 5111افتؿقيؾ أو )
جيى أن تؽقن »يل: ( مـ معقور افقـوفي وتكف افػضق4/2/3جوء ذم افبـد )

 ـا.هشإجرة معؾقمي، إمو بؿبؾغ مؼطقع أو بـسبي مـ مبؾغ معؾقم، أو يمول إػ افعؾؿ 
حتديدهو بـسبي معؾقمي مـ كوتٍ افعؿؾ، مثؾ آتػوق مع افعؿقؾ ظذ  :الطريقة الاالاة

ؾ مـ ادكف ؾ. ؾودبؾغ ادحص  أن رشقم حتصقؾ افشقؽوت تؽقن بـسبي مـ ادبؾغ ادحص  
ؾ ادكف مجقع افشقؽوت وؿد ص  ظذ وجف افتحديد ظـد افتعوؿد، ؾؼد حُي  وقس معؾقمً ف

 ؾي.ٓختالف جمؿقع ادبوفغ ادحص   وؾ بعضفو، وهلذا شقختؾػ افرشؿ تبعً حيص  
 ومثؾ ذفؽ رشقم إدارة افصـدوق حقٌ دمعؾ ظودة كسبي مـ صوذم ؿقؿي إصقل

 .ظـد افتؼققؿ ادستؼبع
ؾوفعؾؿ هبو ذط ذم صحي  وافعؿقٓت أجرة أو جعاًل وشقاء ـوكً افرشقم 

افعؼد، وهلذا ٓ خالف ذم صحي افعؿؾ بوفطريؼي إوػ وافثوكقي ذم حتديد افرشقم 
 وافعؿقٓت.

أمو افطريؼي افثوفثي ؾػقفو كقع مـ اجلفوفي ظـد إبرام افعؼد: ٕن ادبؾغ ادـسقب ٓ 
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 ة ذم صحي افتعومؾ؟يعؾؿ إٓ ذم أوان حتؼؼف، ؾفؾ هذه اجلفوفي ممثر
 رج ظؾقفو هذه ادسلفي اختؾػ ؾقفو افػؼفوء مثؾ:ثؿي صقر خُت 

 اشتئجور مـ يعؿؾ ظذ تربقي ادوصقي بجزء مـ كامئفو. -
 دؾع دابي دـ يعؿؾ ظؾقفو ظذ أن مو رزق اهلل ؾفق بغ موفؽ افدابي وافعومؾ. -
 تلجر إرض دـ يعؿؾ ؾقفو بجزء مـ اخلورج مـفو. -

 ذم هذه افصقر ظذ ؿقفغ: اختؾػ افػؼفوء
: ظدم جقاز هذه افتعوؿد ظذ هذا افـحق، وهق مذهى احلـػقي القول األول

  .(1)وادوفؽقي وافشوؾعقي وأمحد ذم روايي
: أن افعؼد ظؼد إجورة وؿع ظذ أجرة جمفقفي، تزيد بزيودة والدليل على ذلك

معؾقم وؿً افعؼد، ؾػسد ؾف افعومؾ مـ افـوتٍ ؽر ص  افـوتٍ وتـؼص بـؼصوكف، ومو حُي 
 .(2)افعؼد

: بلن افعؼد ؾقف صبف بودسوؿوة وادزارظي، ٕكف دؾٌع فعغ ادول إػ مـ يعؿؾ ونوقش
ظؾقفو ببعض كامئفو مع بؼوء ظقـفو، ؾفق إػ ادسوؿوة وادزارظي أؿرب مـف إػ اإلجورة، 

 .(3)وهلذا ٓ يشسط فف مو يشسط فإلجورة مـ افعؾؿ بوٕجرة وؿً افعؼد
جقاز هذا افتعوؿد، وهق مذهى احلـوبؾي وافظوهريي، واختوره ابـ  القول الااي:

 .(4) تقؿقي
 : والدليل على ذلك

افؼقوس ظذ ادزارظي افتل ورد افـص بجقازهو، بجومع أن ـال مـ افصقرتغ  -1

                                       
(، 5/166(، روضي افطوفبغ، افـقوي )3/421) (، اددوكي، موفؽ بـ أكس22/36ادبسقط، افنخز ) (1)

 (.7/116ادغـل، ابـ ؿدامي )
 .(7/116(، ادغـل، ابـ ؿدامي )7/7(، اخلرر ظذ خؾقؾ، اخلرر )22/36ادبسقط، افنخز ) (2)
 (.2/355(، ذح مـتفك اإلرادات، افبفقيت )7/116ادغـل، ابـ ؿدامي ) (3)
 (.25/62ي )(، جمؿقع افػتووى، ابـ تقؿق7/26، ادحذ، ابـ حزم )رجعون افسوبؼوناد (4)
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، ؿول:  بـ ظؿردؾع فعغ ادول دـ يعؿؾ هبو ببعض كامئفو، وؿد ثبً ظـ ظبد اهلل 
خقز افقفقد: أن يعؿؾقهو ويزرظقهو، وهلؿ صطر مو خيرج  ^رشقل اهلل أظطك »

وهذا يدل ظذ أكف ؿد صور ذم هذا ومثؾف إػ اجلقاز: فشبفف بودسوؿوة . (1)شمـفو
 وادزارظي، ٓ إػ ادضوربي، وٓ إػ اإلجورة.

اشتدل ابـ افؼقؿ ظذ ذفؽ بوفؼقوس ظذ ادشورـي ذم افغـقؿي بجزء مشوع ممو  -2
إن ـون »ؿول :  ؿف ادجوهد، افتل ورد هبو افـص ذم حديٌ رويػع بـ ثوبً يغـ

فقلخذ كضق أخقف ظذ أن فف افـصػ ممو يغـؿ وفـو ^ أحدكو ذم زمـ رشقل اهلل 
 .(2)شافـصػ 

ومـشل افـزاع ذم ادسلفي أهنو مسددة بغ صبفغ، ؾػقفو صبف بوإلجورة وؾقفو صبف 
ورة مـعفو، ومـ رآهو أؿرب فؾؿشورـوت أجوزهو، بودشورـوت، ؾؿـ رآهو أؿرب فإلج

 .: ٕكف بودشورـوت أصبفوفعؾ افؼقل بجقازهو أؿرب فؾصقاب
وبـوء ظذ هذا جيقز فؾؿمشسي ادوفقي أن حتدد إجرة بـسبي صوئعي مـ كوتٍ افعؿؾ 

 .وافذي يعؾؿ ٓحؼً 
 وهـو مـ ادفؿ اإلصورة إػ أن افعؼد ؿد يؼع ظذ وجفغ:

 ع ظذ وجف اإلجورة، وهذه افتل تؼدم خالف افػؼفوء ؾقفو.إول: أن يؼ
افثوين: أن يؼع ظذ وجف اجلعوفي، واجلقاز ؾقف أوػ، وهلذا ؾودوفؽقي وبعض 

وأجوزوا أن يؽقن افعقض كسبي صوئعي إذا وؿع  ،افشوؾعقي ؿوفقا بودـع ذم احلول إوػ
 .(3)افعؼد ظذ وجف اجلعوفي

و حيصؾ بعؿؾ مو يبطؾ: أن دمعؾ إجرة صقئً  ضوبط»جوء ذم حتػي ادحتوج: 

                                       
 (.1551( برؿؿ )3/1178(، ومسؾؿ )2285( برؿؿ )3/94أخرجف افبخوري ) (1)
 (36( برؿؿ )1/9( وأبق داود )16994( برؿؿ )28/213أخرجف أمحد ) (2)
 (.72ـقػقي حتديد إجقر ذم ظؼقد افعؿؾ وافتلجر، كزيف محود ) (3)
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مو اظتقد مـ جعؾ أجرة اجلويب افعؼ ممو  إجر. وجعؾ مـف افسبؽل 
و، ؾنن ؿقؾ: فؽ كظر افعؼ ممو تستخرجف: ك تصح اإلجورة أيًض »يستخرجف، ؿول: 

 .(1)ـا.هشاكتفك. ويتجف صحتف جعوفي شوذم صحتف جعوفي كظر
وإن ؿول فف: احصد افققم أو افتؼط افققم، »اددوكي: جوء ذم افتفذيى ذم اختصور 

مع  وؾام اجتؿع ؾؾؽ كصػف، ؾال خر ؾقف، إذ ٓ جيقز بقع مو حيصد افققم، وٓ أجقزه ثؿـً 
. ؾنذا اصسط (2)شإال أن يشًتط أن يًتك مىت شاء فيجوزرضب إجؾ ذم اجلعؾ، 

 .(3) افسك متك صوء ؾفل جعوفي ؾتؽقن جوئزة
ذ ذفؽ اتػوق ادكف مع افعؿقؾ ظذ أن تؽقن رشقم حتصقؾ ومـ إمثؾي ظ

جمؿقظي مـ افشقؽوت كسبي مـ إمجويل ادبؾغ ادحصؾ، ؾفذه جعوفي، ؾتصح حتك ظـد 
 بعض مـ مـع اإلجورة بجزء مـ افـوتٍ.

ذم حتديد افرشقم وافعؿقٓت: تؼسقؿ اخلدمي إػ ذائح فؽؾ  الطريقة الرابعة
 افطريؼي هلو حوفتون:حمددة، وهذا  وذحيي رشقمً 

بوفرشقم ادحددة فؽؾ ذحيي ثؿ خيتور  افعؿقَؾ  ادكُف  ؿَ عؾِ احلول إوػ: أن يُ 
افعؿقؾ افؼحيي افتل تـوشبف ويؼع افعؼد ظؾقفو، مثؾ تؼسقؿ احلسوبوت آشتثامريي إػ 

                                       
 (.6/129حتػي ادحتوج، اهلقتؿل ) (1)
 (.3/392صور اددوكي، افزادظل )افتفذيى ذم اخت (2)
وؿد يؼول: إن افػؼفوء افذيـ أجوزوا جعؾ إجرة حصي صوئعي ذم احلول إوػ دو أحلؼقهو بودسوؿوة  (3)

وادزارظي ـام هق طوهر ذم ؿقوشفؿ واشتدٓهلؿ إكام ؿصدوا وؿقع افعؼد جوئًزا ـودسوؿوة، ؾنن وؿع إجورة 
 ٓزمي ك يصح ؾقضقؼ هومش اخلالف.

هذا اإليراد متجف، فؽـ يؼول: هؿ ؿوشقا افصقرة حمؾ افبحٌ ظذ ادسوؿوة وادزارظي ذم إجرة ؾؼط وك  
يؾحؼقهو هبام ذم ـؾ أحؽومفام، وهلذا اختؾػ احلـوبؾي ذم تقصقػفو، هؾ هل إجورة ٓزمي أو مسوؿوة جوئزة، 

وفـصػ وافثؾٌ )ممو خيرج مـفو( )و( تصح إجورهتو أيضو )بجزء مشوع معؾقم( ـ» جوء ذم ـشوف افؼـوع: 
شقاء ـون ضعومو، ـوفز وافشعر، أو ؽره ـوفؼطـ وافؽتون وهق إجورة حؼقؼي ـام فق أجرهو بـؼد. وؿول أبق 

 .ـا.هشاخلطوب ومـ تبعف: هل مزارظي بؾػظ اإلجورة جموزا
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بوؿوت )أكقاع(، فؽؾ بوؿي رشؿفو اخلوص، ثؿ خيتور افعؿقؾ افبوؿي افتل تـوشبف ويؼع 
 إوػ.  إػ افطريؼيعوؿد ظؾقفو. وهذه احلول ٓ إصؽول ؾقفو، هل ظوئدة افت

احلول افثوكقي: أن يؼع افعؼد ظذ رشقم ؽر حمددة ظـد افتعوؿد إكام تربط بوفؼحيي 
افتل ختصفو، مثؾ تؼسقؿ احلسوب آشتثامري إػ ذائح بحسى متقشط افرصقد 

 ف متقشط افرصقد.خالل افعوم، وؾرض رشقم فؾتجديد ختتؾػ بوختال
مو أن إوهذا احلول ذم حؼقؼتفو ترديد فألجرة بغ افزيودة وافـؼصون، وافسديد 

 ايؽقن بغ زمـغ خمتؾػغ مثؾ مو فق ؿول: إن خطتف افققم ؾؾؽ درهؿ وإن خطتف ؽدً 
ؾؾؽ  وؾؾؽ كصػ درهؿ، أو يؽقن بغ ظؿؾغ خمتؾػغ مثؾ مو فق ؿول: إن خطتف رومقً 

 ؾؾؽ كصػ درهؿ. وقً درهؿ وإن خطتف ؾورش
 وؿد اختؾػ افػؼفوء ذم ذفؽ ظذ ؿقفغ:

يد إجرة، بؾ جيى أن يؼع افعؼد ظذ أجرة معؾقمي د: ٓ يصح ترالقول األول
 .(1) حمددة، وهذا مذهى مجفقر افػؼفوء مـ ادوفؽقي وافشوؾعقي واحلـوبؾي

 وافدفقؾ ظذ ذفؽ:
 .(2)بقعيهنك ظـ بقعتغ ذم ^ أن افـبل  مو روى أبق هريرة  -1

ا، أو أن احلديٌ معـوه أن يشسي افرجؾ شؾعي مـ آخر بديـور كؼدً  ووجو الداللة:
ذم أحدمهو، ومثؾ ذفؽ مو إذا ؿول فف : إن خطتف افققم  ً  بديـوريـ إػ أجؾ، مـ ؽر بَ 

 ..(3)ؾؾؽ كصػ درهؿ، ٕن اإلجورة بقع مـوؾع اوإن خطتف ؽدً  ،ؾؾؽ درهؿ

                                       
(، 7/391) (، افبقون، افعؿراين3/419) (، اددوكي، موفؽ بـ أكس15/111ادبسقط، افنخز ) (1)

 (2/355، ذح مـتفك اإلرادات، افبفقيت )(6/334ادغـل، ابـ ؿدامي )
(، 3/525وافسمذي )  (3461( برؿؿ )3/274(، وأبق داود ) 6628برؿؿ ) (11/213أخرجف أمحد )  (2)

 ( مـ حديٌ أيب هريرة، واحلديٌ صححف افسمذي.4632(، برؿؿ )7/295(، وافـسوئل )1231برؿؿ ) 
 (2/355، ذح مـتفك اإلرادات، افبفقيت )(6/334(، ادغـل، ابـ ؿدامي )4/958، موفؽ )ادقضل( 3)
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ف ظذ ادسلفي، ٕكف ٓ يتـزل إٓ ظذ افعقـي، ٕكف بلن احلديٌ ٓ دٓفي ؾق ونوقش
ؾؾف »كص ظذ بقعتغ، وادسلفي حمؾ افبحٌ إكام هل بقعي واحد، ثؿ إكف ؿول ذم احلديٌ 

ؾلوـسفام افثؿـ احلول ذم بقع افعقـي إن أخذ بف شؾؿ، وإن أخذ  شأوـسفام أو افربو
 .(1)بوٕـثر ادمجؾ أخذ بوفربو

قفو ؽر معقـي، وإجرة ادعؼـقد ظؾقفـو ؽـر معقــي ؾفـل أن ادـػعي ادعؼقد ظؾ -2
 .(2)جفوفي ؾوحشي تػسد افعؼد

 مـ وجفغ:  ونوقش
بلكف ختقر بغ كقظغ مـ افعؿؾ ـؾ واحد مـفام معؾقم ذم كػسف، وبدل ـؾ اإٕوولل::  

ـام فق اصسى ثقبغ ظذ أن فف اخلقور يلخذ أهيام  ،مـفام مسؿًك معؾقم، ؾقصح افعؼد
 .(3) ووشؿك فؽؾ واحد مـفام ثؿـً  ،أخر ويرد ،صوء

 أن إجر ٓ جيى بـػس افعؼد وإكام جيى بوفعؿؾ، وظـد افعؿؾ مو يؾزمف   الااي :
 ..(4)مـ افبدل معؾقم 

فألجر ؾعؾ أي مـفام ويستحؼ مو وجقاز ترديد إجرة بغ ظؿؾغ  القول الااي:
مـ احلـػقي،  هـ(189)ت  وحمؿد بـ احلسـ هـ(182)ت  يؼوبؾف، وهق ؿقل أيب يقشػ

 .(5) رمحي اهلل ظذ اجلؿقع هـ(751)ت  وروايي ظـ أمحد اختورهو ابـ افؼقؿ

جيقز افسديد بغ ظؿؾغ خمتؾػغ، أمو افسديد بغ هـ( 151ت )  وظـد أيب حـقػي

زمـغ خمتؾػغ، ؾوفؼط إول صحقح )أي: ؿقفف: إن خطتف افققم(، وافؼط افثوين 
                                       

 (.9/214هتذيى افســ، ابـ افؼقؿ ) (1)
 (.7/391(، افبقون، افعؿراين )3/419) اددوكي، موفؽ بـ أكس (2)
 (.1/712(،  اخلدموت آشتثامريي ذم ادصورف، افشبقع )3/311إظالم ادقؿعغ، ابـ افؼقؿ )( 3)
 (.15/111ادبسقط، افنخز ) (4)
(، ادغـل، ابـ 7/391(، افبقون، افعؿراين )3/419) (، اددوكي، موفؽ بـ أكس15/111) رجع افسوبؼاد (5)

 (.3/311(، إظالم ادقؿعغ، ابـ افؼقؿ )14/175، اإلكصوف، ادرداوي )(6/334ؿدامي )
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فق خوضف افققم ؾؾف درهؿ وإن خوضف  اذه( وظذ اوإن خطتف ؽدً  ؾوشد )وهق ؿقفف:

 .(1)ؽدا ؾؾف أجر مثؾف

 وافدفقؾ ظذ ذفؽ:

ذم   أن هذا ثوبً ظـ افصحوبي رضقان اهلل ظؾـقفؿ، ؾؼـد ذــر افبخـوري -1

أكف دؾع أرضف إػ مـ يزرظفو وؿول: إن جـوء ظؿـر بوفبـذر مــ  صحقحف ظـ ظؿر 

 .(2) ؾؾفؿ ـذا، وك خيوفػف صحويب واحد ظـده ؾؾف ـذا، وإن جوءوا بوفبذر

و شؿك فؽؾ ظؿؾ ظقًضـ كفأآجره ـؾ يقم بدرهؿ، بجومع فق افؼقوس ظذ مو  -2

ــ ــقمغ معؾقًم ــؾ ي ـــ ظؿ ــػ ظ ــف خيتؾ ــقم وأجرت ــؾ ي ــووت، ؾعؿ ــؾ متػ ــع أن افعؿ و، م

 .(3)وأجرهتام، وـذفؽ ادسلفي ؾال إصؽول ذم افسديد

ظـ  ؿرة، وذفؽ ؾقام رواه أمحد وؿد دفً افسـي ظذ جقاز ادماجرة ـؾ دفق بت

 .(4)ؾلـؾ مـف ^ وجوء بف إػ افـبل  ،أكف اشتؼك فرجؾ مـ افقفقد ـؾ دفق بتؿرة ظع 

ن أهق  وٕجرةبوفعؾ إؿرب هق جقاز ترديد إجرة: ٕن أشوس اصساط افعؾؿ 

 افعؼقد مبـوهو ظذ افسايض، وٓ يتحؼؼ افسايض إٓ بوفعؾؿ بوٕجرة، ؿول افؽوشوين
وٓ  ،(5)شافرضو ذط ذم افبقع، وافرضو ٓ يتحؼؼ إٓ بودعؾقم»: هـ(587)ت  

يظفر أن ذم ترديد إجرة جفوفي خيتؾ معفو ذط افرضو، بؾ هل ممو يتحؼؼ هبو افعؾؿ 

 ادتػؼ ظذ اصساضف.

                                       
 (.4/186ع، افؽوشوين )(، بدائع افصـوئ15/111ادبسقط، افنخز ) (1)
 (.3/311إظالم ادقؿعغ، ابـ افؼقؿ ) (2)
 (.14/297) صؿس افديـ بـ ؿدامي ، ظذ ادؼـع افؼح افؽبر (3)
( 4/645، افسمذي )(2446(،  برؿؿ )2/818(، وابـ موجف ) 687برؿؿ ) (2/112أخرجف أمحد )  (4)

 (.  3/147بر، ابـ حجر )(، واحلديٌ ذم شـده ضعػ، يـظر: افتؾخقص احل2473برؿؿ )
 (  5/156بدائع افصـوئع، افؽوشوين )( 5)
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واجلفوفي افتل تمثر ذم صحي افعؼد هل اجلفوفي ادػضقي إػ افـزاع، ؿول 
 ـ.ا.هشٓ تقجى ؾسود افعؼد فذاهتو بؾ إلؾضوئفو إػ ادـوزظي اجلفوفي»: افؽوشوين

 يؿـع مـ ادـوزظي، ؾنن و ظؾاًم أن يؽقن ادعؼقد ظؾقف معؾقمً »وؿول ذم ذوط اإلجورة: 
 ًٓ ـظر إن ـوكً تؾؽ اجلفوفي مػضقي إػ ادـوزظي متـع صحي افعؼد، وإٓ  يُ ـون جمفق

ـع مـ افتسؾقؿ وافتسؾؿ ؾال حيصؾ ادؼصقد مـ ؾال: ٕن اجلفوفي ادػضقي إػ ادـوزظي مت
و خلؾقه ظـ افعوؿبي احلؿقدة. وإذا ك تؽـ مػضقي إػ ادـوزظي افعؼد ؾؽون افعؼد ظبثً 

 .(1)ـا.هشيقجد افتسؾقؿ وافتسؾؿ ؾقحصؾ ادؼصقد
وبـوء ظذ هذا جيقز ترديد افرشقم وافعؿقٓت بغ ذائح فؾعؿقؾ أن خيتور مـفو 

ر فؽقن افسديد افذي ذـره افػؼفوء هق ذم احلول افتل يؽقن اخلقور مو يـوشبف، وٓ أث
ؾقفو فألجر، وافتخقر ذم افرشقم وافعؿقٓت هـو هق فؾؿستلجر: ٕن ذط افعؾؿ 

 يتحؼؼ بوٓختقور ذم ـؾ احلوفتغ شقاء ـون اختقور إجر أو اختقور ادستلجر.
  وجف ٓ يمدي إػ افـزاع هل:ؾفذه أربعي ضرق فتحديد إجرة يتحؼؼ هبو افعؾؿ ظذ

 مؼطقع ثوبً معؾقم افؼدر فؾطرؾغ. ؾغببؿحتديدهو  -1
 حتديدهو بـسبي مـ مبؾغ معؾقم. -2
 حتديدهو بـسبي معؾقمي مـ كوتٍ افعؿؾ. -3
 حمددة. وتؼسقؿ اخلدمي إػ ذائح فؽؾ ذحيي رشقمً  -4

 ويًتتب على اشًتاط العلم ابلرسوم والعموالت ما أييت:
قي إجراء تعديالت ذم رشقم اخلدموت افبـؽقـي وتعرؾتفـو جيقز فؾؿمشسي ادوف -1

 .(2)مـ وؿً ٔخر، بؼط إبالغ افعؿقؾ بوفتغر ؿبؾ بدء افتطبقؼ

                                       
 (.4/181بدائع افصـوئع، افؽوشوين )( 1)
 ( مـ افضقابط ادستخؾصي مـ ؿرارات اهلقئي افؼظقي فبـؽ افبالد.479(، وافضوبط )382افضوبط ) (2)
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وهؾ يشسط مقاؾؼي افعؿقؾ ظذ افتغقر ؿبؾ افبدء ذم تطبقؼف أو يؽتػك بؿيض مدة 
 فؾتعديؾ؟ بعدهو ؿوباًل  عدّ فؾحصقل ظذ ؿبقل افعؿقؾ ثؿ يُ  ـوؾقي

احلصقل ظذ مقاؾؼي افعؿقؾ ظذ افتعديؾ فؽـ فصعقبي ذفؽ  إصؾ أكف جيى
ؾقؽػل إرشول إصعورات فؾعؿالء بوفتعديؾ أو ظرض افتعرؾي اجلديدة ذم مقؿع 
ادمشسي اإلفؽسوين أو اإلظالين مع حتديد مدة يعتزون ؾقفو مقاؾؼغ إذا ك يعسضقا، 

 . (1) معفؿوجيى أن تؽقن هذه اددة معؾقمي فؾعؿالء ظـد بدء افتعومؾ 
كف أن جيعـؾ رشـقم خدمتـف هـق ادتبؼـل مــ مبـوفغ تقــؾ ذم ـٓ جيقز فؾؿ -2

دؾعفـو كقوبـي ظــ ظؿالئـف، مثـؾ أن يؽــقن ذضـف ذم افتؿقيـؾ أن يـممـ افعؿـالء ظــذ 
حقوهتؿ فدى ذـي تلمغ معقــي، ؾقؼطـع مبؾـغ افتـلمغ ويتقــؾ ظــ ظؿالئـف ذم دؾـع 

افسـي ؿـد ؾضـؾ مبؾـغ مــ ظـقض افعـقض ثؿ جيد أكف ذم هنويي  وظقض افتلمغ مؼسطً 
 .(2)افتلمغ، ؾقلخذ هذا ادبؾغ مؼوبؾ وـوفتف فشـرـيافتلمغ ؽر مستحؼ 

ادلطلب الاالث: أن تكون الرسوم والعموالت متناسبة مع اخلدمة اليت تقدمها 
 ادلؤسسة ادلالية. 

أو  اافتعومالت مع ادمشسوت ادوفقي اإلشالمقي إمو أن يؽقن افطرف ادؼوبؾ ؾردً 
ؾوفعؼقد افتل تتؿ مع إؾراد ؾقفو كقع إذظون  اأو هقئي ظومي، ؾنن ـون ؾردً يؽقن ذـي 

وإن ك تتطوبؼ ذوط اإلذظون افتل يذـرهو افؼوكقكققن متوم ادطوبؼي، ؾعؼقد اإلذظون 
  :(3)مصطؾح ؿوكقين ؽريب حديٌ ٓتػوؿقوت حتؽؿفو اخلصوئص وافؼوط أتقي

ـوؾع حيتوج إفقفو افـوس ـوؾي وٓ ؽـك هلؿ ظـفو، ـودوء تعؾ ؼ افعؼد بسؾع أو م -1

                                       
 .(8/2/2افبـد ) ،ذ أشوس ادضوربيادعوير افؼظقي، معقور  تقزيع افربح ذم احلسوبوت آشتثامريي ظ( 1)
( هلقئي افرؿوبي افؼظقي فبـؽ افبحريـ، وؿد ؿررت اجلقاز ذم هذه افصقرة، 418/1يـظر: افؼرار ذي افرؿؿ ) (2)

 وك يظفر يل وجفف.  
 (.6/14) 132(، ؿرار جمؿع افػؼف افدويل رؿؿ 2/57فسـفقري )امصودر احلؼ،  (3)
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 فخ.إ … وافؽفربوء وافغوز واهلوتػ وافزيد وافـؼؾ افعوم
اكػراُد افطرف ادقجى بقضع تػوصقؾ افعؼد وذوضف، دون أن يؽقن  -2

 فؾطرف أخر حُؼ ذم مـوؿشتفو أو إفغوء رء مـفو أو تعديؾف.
 اؾع أو ادـوؾع أو ادراؾؼ احتؽورً ادقجى فتؾؽ افس -أي شقطرة-احتؽوُر  -3
، أو ظذ إؿؾ شقطرتف ظؾقفو بشؽؾ جيعؾ ادـوؾسي ؾقفو حمدودة وأو ؾعؾقً  وؿوكقكقً 

 افـطوق.
مـ خدموت  اـبرً  اؾّنذا ُضب ؼً هذه اخلصوئص ظذ ادمشسوت ادوفقي كجد أن جزءً 

ؽ، ثؿ إن ادمشسوت ادوفقي ممو ٓ ؽـك فؾـوس ظـفو، وإن ـون بعضفو فقس ـذف
 اادمشسوت تـػرد بقضع ذوط افعؼد وفقس فؾطرف ادتعوؿد معفو إن ـون ؾردً 

 ادسوومي فتعديؾ هذه افؼوط ذم افغوفى.
شقق  إنأمو خوصقي آحتؽور ؾفذا ممو ختتؾػ إكظور ذم حتؼقؼ مـوضف، ؾؼد يؼول: 

فتل تعرف بؼقة إذا أخذكو بوٓظتبور ؿؾي ادمشسوت وبخوصي ا اادـوؾسي مو زال حمدودً 
افتزامفو افؼظل، ممو جيعؾ اخلقورات أموم افعؿالء حمدودة إضوؾي إػ أن تؾؽ 
 ادمشسوت تدار ذم ـثر مـ إحقون وؾؼ رؤى ومـوهٍ متؼوربي حتد مـ ؿقة ادـوؾسي.
وؿد يؼول: بؾ وجقد أـثر مـ ممشسي ذم افبؾد افقاحد يؽن آحتؽور ؾال يصح 

 ل دمرهيو ادمشسي ظؼقد إذظون.افؼقل معف أن افعؼقد افت
وإذا صح اظتبور ظؼقد إؾراد مع ادمشسوت ادوفقي ظؼقد إذظون ؾؾقس هلو أن 

، وجيى ظذ افؼضوء أو ويل ايزيد ظـ ثؿـ ادثؾ ـثرً مو تػرض ظذ ادتعومؾغ معفو 
 .(1) إمر افتدخؾ ذم احلد مـ شؾطي هذه ادمشسوت

بـ، وهلذا أثبً خقور افغبـ فؾؿسسشؾ، وممو يميد هذا أن افشورع حيرم افغ
                                       

 .(4/3/8( وافبـد )3/3/8افبـد ) ،تعومالت ادوفقي بوإلكسكًمعقور افادعوير افؼظقي،  (1)
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وادسسشؾ هق مـ ٓ حيسـ أن يامـس، واختور ادجؾس افؼظل هلقئي ادحوشبي 

وادراجعي فؾؿمشسوت ادوفقي اإلشالمقي أن ادسسشؾ هق مـ ترك افتػووض ظذ 

ًٓ   .(1)افثؿـ ثؼي بوفبوئع  .وٓ صؽ أن ؽوفى افعؿالء مع ادمشسي ادوفقي أصد اشسشو

ومفام يؽـ ؾنن افعؼقد ذم افؼيعي اإلشالمقي ؿوئؿي ظذ مبدأ افعدافي بغ افطرؾغ، 

وإصؾ ذم افعؼقد مجقعفو هق افعدل: ؾنكف بعثً بف افرشؾ »: ؿول ابـ تقؿقي 

 حم جم يل ىل مل خل ﴿: اهلل وأكزفً افؽتى ؿول 
وافشورع هنك ظـ  ،[ 25: احلديد]  ﴾ حنجن يم ىم مم  خم

وظـ ادقن دو ؾقف مـ افظؾؿ وافؼرآن جوء بتحريؿ هذا وهذا  افربو دو ؾقف مـ افظؾؿ

 .(2)ـا.هشوـالمهو أـؾ ادول بوفبوضؾ

ذم ظقضف ٓ شقام  طيشسوإذا ـوكً افعؼقد ؿوئؿي ظذ افعدل ؾال جيقز فؾعوؿد أن 

:  إذا ـون افطرف ادتعوؿد معف فقس فف اخلرة ذم ؾرض ذوضف، يؼقل ابـ تقؿقي

وهق أمر ٓ بد مـف ذم افعدل افذي بف تتؿ  -فدوران ذم ـالم افعؾامء ظقض ادثؾ ـثر ا»

مصؾحي افدكقو وأخرة ؾفق رــ مـ أرـون افؼيعي، مثؾ ؿقهلؿ: ؿقؿي ادثؾ، وأجرة 

ا لو يف عبد وكان من أعتق شركً »: ^ادثؾ، ومفر ادثؾ وكحق ذفؽ. ـام ذم ؿقل افـبل 
ليو قيمة عدل ال وكس وال شطط فأعطى م عو   لو من ادلال ما يبلغ مثن العبد ق   

 .(3)ـا.هششركاءه حصصهم وعتق عليو العبد

  :(4)وأصؾ ذفؽ أمران

                                       
 .(3/4افبـد ) معقور خقورات إموكي، ادعوير افؼظقي، (1)
 (.21/511) ، ابـ تقؿقيجمؿقع افػتووى (2)
 (.29/521) ادرجع افسوبؼ (3)
 (.269- 3/267ج/14بحٌ ظؼقد اإلذظون فـزيف محود، جمؾي جمؿع افػؼف افدويل )ع (4)
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 .(1)هنك ظـ بقع ادضطر ^أن افـبل  األمر األول:
هق أن يضطر افرجؾ إػ ضعوم أو ذاب أو » :هـ(1198)ت    ؿول ابـ ظوبديـ

بؽثر، وـذفؽ ذم افؼاء  فبوس أو ؽرهو وٓ يبقعفو افبوئع إٓ بلـثر مـ ثؿـفو
 .(2)ـا.هشمـف

وافـوس حمتوجقن إػ ـثر مـ خدموت ادمشسوت ادوفقي وهلذا ٓ جيقز هلذه 
:  أو ظؿقٓت أـثر مـ ثؿـ ادثؾ، ؿول ابـ تقؿقي وادمشسوت أن تػرض رشقمً 

و إذا ـون افـوس حمتوجغ إػ ؾالحي ؿقم أو كسوجتفؿ أو بـوئفؿ صور هذا افعؿؾ واجبً »
زهؿ ويل إمر ظؾقف إذا امتـعقا ظـف بعقض ادثؾ وٓ يؿؽـفؿ مـ مطوفبي افـوس جي

  .(3)ـا.هشبزيودة ظـ ظقض ادثؾ
ال حيتكر إال »أكف ؿول:  ^ ظـ افـبلافـفل ظـ آحتؽور، ؾؼد ثبً  األمر الااي:

 .(4)شخاطئ
ؽور ؼول: ؾرق بغ آحتؽور وؾرض رشقم أـثر مـ ظقض ادثؾ: ٕن آحتوؿد يُ 

ؾقف حبس فؾسؾعي: وادمشسوت ٓ حتبس افسؾع وٓ اخلدموت إكام تبذهلو، فؽـ بحؽؿ 
 .(5)ؿقهتو وتتحؽؿ هل ذم ظقضفو، وهلذا ؿد يزيد ظذ ظقض ادثؾ

وب: بلن احلبس إكام جوء ذم آحتؽور هبدف بقعفو بغالء، وهق ـذفؽ فؽـ جُي 
ادوفقي ذم افرشقم شبى ذم زيودة افثؿـ وؽالئف، وهلذا إذا زادت ادمشسوت 

 وافعؿقٓت زيودة ؾوحشي ؾؼد حتؼؼ ادحظقر افذي حرم ٕجؾف آحتؽور.

                                       
( برؿؿ 6/26(، وافبقفؼل )3382( برؿؿ )3/255(، وأبق داود )937( برؿؿ )2/252أخرجف أمحد ) (1)

 ا.هـ.شوؿد روي مـ أوجف ظـ ظع وابـ ظؿر، وـؾفو ؽر ؿقيي»(. ؿول افبقفؼل: 11177)
 (.5/59رد ادحتور، ابـ ظوبديـ ) (2)
 (.28/82جمؿقع افػتووى، ابـ تقؿقي )( 3)
 (.1615( برؿؿ )3/1228أخرجف مسؾؿ  ) (4)
 (.518تعؼقى فـزيف محود ذم مقضقع ظؼقد اإلذظون، جمؾي جمؿع افػؼف افدويل )( 5)
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ؿد يـوؿش هذا افضوبط بلن أجر ادثؾ ٓ يبـك ؾؼط ظذ ؿدر  :مناقشة الضابط

افعؿؾ وادشؼي افتل يتحؿؾفو افعومؾ أو إجر، بؾ ربام يالحظ ؾقف ؿقؿي افعؿؾ 

ادستلجر، وحقـئذ ٓ يشسط أن تؽقن إجرة بؼدر ادعـقيي، وافـػع افذي يرجع إػ 

وممو يميد هذا أن بعض افػؼفوء أجوزوا حتديد أجرة افسؿسور بوفـسبي،  افعؿؾ ادؼدم.

يبقع فف متوظف وتؽقن أجرتف بـسبي مـ ثؿـ افبقع، مع أن  اؾقجقز أن يستلجر شؿسورً 

 .(1)كؼصوكفؿدر افعؿؾ ٓ خيتؾػ بزيودة افثؿـ افذي يبقع بف افسؿسور أو 

تل َومـ َهَذا ]أي: ممو يعػك ظـف[ )أظؿؾ ظذ َداب  »جوء ذم افبفجي ذم ذح افتحػي: 

ٓل بربع ظؼ افّثؿـ مثال، ؽ خترج ُأْجَرة افَؾاَم حصؾ ؾؾؽ كصػف( ... وظذ ذف د 

يوحى ادعقور ذم كقازو بذفؽ صوَكّص ظذ جقازه ـَ  .(2)ـا.هشل افّؼ
و ا، يشسي فف ثقوبً وجيقز أن يستلجر شؿسورً »: هـ(621)ت   ؿول ابـ ؿدامي  

 و، صّح و معؾقمً  افعؿؾ دون افزمون، ؾجعؾ فف مـ ـؾ أفػ درهؿ صقئً ... ؾنن ظغ  

 (3)ـا.هشوأيًض 

: بلن جقاز أجرة افسؿسور بوفـسبي: ٕن ذم ذفؽ مصؾحي ابوميكن أن جي  

تػقد صوحى فؾطرؾغ ؾقستؼيص افسؿسور ذم افثؿـ ؾقستػقد هق بزيودة أجرتف ويس

ادتوع بزيودة افثؿـ، وهذا مـ افعدل، بخالف أخذ ادمشسي ادوفقي أجرة ظذ 

اخلدموت، افتل يـخرم ؾقفو افعدل إذا ـوكً إجرة زائدة ظـ أجرة ادثؾ وؽر 

 مالئؿي فؾخدمي افتل تؼدمفو ادمشسي ادوفقي. 

جيقز  ؿول ذم جومع افػصقفغ: فؾؼويض أن يلخذ مو»:  يؼقل ابـ ظوبديـ
                                       

 (.1/212بحقث ذم ؿضويو معوسة، تؼل افعثامين ) (1)
 (.2/299افبفجي ذم ذح افتحػي، افتسقيل ) (2)
 .(5/345ادغـل، ابـ ؿدامي )( 3)
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لغره ]أي: عذ كتابته لؾوثائق ال عذ حؽؿه[، وما ققل: )يف كل ألف مخسة دراهم( 

ال كؼول به وال يؾقق ذلك بالػؼه، وأي مشؼة لؾؽاتب يف كثرة الثؿن؟ وإكام أجر مثؾه 

ا كحؽاك وثؼاب يستلجر بلجر كثر يف بؼدر مشؼته أو بؼدر عؿؾه يف صـعته أيض  

 .(1)ا.هـ«مشؼة قؾقؾة

 ذا الضابط:وبناء على ه
ال جيوز لؾؿمسسة ادالقة تؽرار الرسوم أو العؿوالت دون تؽرار العؿل؛  -1

 .(2)ألن هذا من أكل ادال بالباطل

جيب أن تراعى التؽالقف التؼريبقة عـد فرض رسوم إدارية عذ مـتجات  -2

 .(3)ةمتويل األفراد أو عـد تؼديم خدمات مرصفق

 ت إىل حمظور شرعي.الرابع: أال تؤدي الرسوم والعموال لطل امل
قاعدة سد الذرائع أصل جمؿع عؾقه بني الػؼفاء، كام كص عذ ذلك الؼرايف 

؛ ولذلك حيرم من (5)، وإكام وقع اخلالف يف حتؼقق مـاط هذه الؼاعدة(4)والشاطبي

ا يف األصل، لؽن يشرتط لذلك  ادعامالت كل ما كان يػيض إىل حمرم ولو كان مباح 

ا فال جيب  ا أو غالب ا أما إذا كان اإلفضاء كادر  أن يؽون إفضاء ادعامؾة إىل ادحرم قطع 

 سد الذريعة والؼول بالتحريم.

 فا كل ما كان يػيض إىلـسات ادالقة، فقحرم مـــــؼال يف أعامل ادمسـومثل ذلك ي  

                                       
 (6/22رد ادحتار، ابن عابدين )( 1)

 (.221 – 222تطوير األعامل ادرصفقة، سامي محود ) (2)

 ( من الضوابط ادستخؾصة من قرارات اهلقئة الرشعقة لبـك البالد.333( والضابط )316الضابط ) (3)

 (.5/135(، ادوافؼات، الشاطبي )2/33الػروق، الؼرايف )( 4)

 ( تعؾقق عبداهلل دراز.4(، هامش )5/135ادوافؼات، الشاطبي )( 5)
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حمرم، ـوفربو وافغرر وافتغرير بوفعؿقؾ، وؿطع افؼـي ذم افربح. ؾنذا ـوكً اخلدمي ممو 

ؾرض  زْ ذ رشؿ ظؾقفو ذم إصؾ، فؽـ اصساط افرشؿ يمدي إػ افربو ك جيُ جيقز أخ

رشقم ظؾقفو، وفق ـوكً اخلدمي مؼوركي دـتٍ مضوربي، وـون ؾرض افرشقم ظؾقفو ممو 

 يمدي إػ ؿطع افؼـي ذم افربح ك جيز ؾرض رشقم ظؾقفو.

 وحتً هذا افضوبط مسوئؾ:

 قارنة للقر  وما يف حكمها.ادلسألة األوىل: أخذ رسوم على اخلدمات ادل
مـ أمثؾي خدموت افؼروض افتل تؼدمفو ادمشسوت ادوفقي مـتٍ افؼرض احلسـ، 

واحلسوب اجلوري ادديـ، وافبطوؿوت آئتامكقي، ويؾحؼ هبو ذم احلؽؿ اخلدموت افتل 

 تتضؿـ افضامن إذا آل إػ ؿرض، مثؾ: خطوبوت افضامن وآظتامدات ادستـديي.

 جيقز أخذ ؾقائد ظؾقفو: ٕهنو مـ افربو، فؽـ ؿد تؾجل ادمشسي هذه افؼروض ٓ

ادوفقي إػ ؾرض رشقم ظذ خدموت مصوحبي فؾؼرض، ؾنذا ـوكً هذه افرشقم شوترة 

فؾػوئدة افربقيي ؾفل حمرمي. ويرد اإلصؽول ذم أن بعض هذه اخلدموت أظامل حؼقؼقي 

افبطوؿوت آئتامكقي  ترؽى ادمشسوت أخذ أجرة مؼوبؾ تؼديؿفو، ؾتؼديؿ مـتٍ

يتضؿـ أظامل حؼقؼقي مثؾ:  إصدار افبطوؿي آئتامكقي وإرشوهلو فؾعؿقؾ، ومو يتطؾبف 

ذفؽ مـ تقؾر أجفزة ضبوظي افبطوؿي وإكظؿي اإلفؽسوكقي ادسوظدة، ؾفؾ جيقز أخذ 

 رشقم ظذ هذه اخلدموت؟

 هـوك احتامٓن ذم حؽؿ أخذ رشقم ظذ هذه اخلدموت:

: أكف فقس فؾؿكف أن يلخذ ظـ هذه إظامل إٓ مؼدار ولاالحتمال األ

 افتؽوفقػ وادكوؾوت افػعؾقي افتل تؽبدهو ادكف ذم شبقؾ تقؾر اخلدمي.

( افذي كص ظذ 1/3: 13وهذا افذي يػفؿ ـذفؽ مـ ؿرار جمؿع افػؼف اإلشالمل )
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فـػؼوت ظذ أن يؽقن ذفؽ ذم حدود ا (1)جيقز أخذ أجقر ظـ خدموت افؼروض»أكف: 

 ا.هـ.شو: ـؾ زيودة ظذ اخلدموت افػعؾقي حمرمي: ٕهنو مـ افربو ادحرم ذظً وافػعؾقي. ثوكقً 
وإفقف ذهبً اهلقئي افؼظقي دكف افراجحل، واهلقئي افؼظقي فبـؽ افبالد، 

 .(2)واهلقئي افؼظقي دكف اإلكامء
 :ودليل ىذا أمران

ؼسض فؾتؽوفقػ ادصوحبي فؾؼرض، مثؾ : أن افػؼفوء كصقا ظذ حتؿؾ اداألمر األول
أجرة افؽقؾ وافقزن، ؾؿـ اؿسض مو حيتوج إػ ـقؾ أو مو حيتوج إػ وزن ؾقجقز أن 

ؾؿـ اؿسض »يتحؿؾ ادؼسض أجرة افؽقؾ وافقزن. جوء ذم افؼح افؽبر فؾدردير: 
 .(3)ـا.هش ؾلجرة ـقؾف ظذ ادؼسض وإذا رده ؾلجرة ـقؾف ظؾقف بال كزاعو مثاًل إردبً 

ـام كص بعض افػؼفوء ظذ جقاز اصساط افقؾوء ذم ؽر بؾد افؼرض 
مع مو يستى ظذ ذفؽ مـ ـؾػي وممكي ظذ ادؼسض إذا ـون فف ذم  (4)()افسػتجي

                                       
و ضالق اخلدموت ؿد يشؿؾ ـؾ اخلدموت، مو ـون مـفو متؿحضي ذم اإلؿراض، ومو ـون وشقؾي إفقف متضؿـً إ (1)

مـػعي مع تضؿـف مـػعي حؼقؼقي ؽر اإلؿراض. وافذي يمـد هذا أن ادجؿع ذم افدورة افثوكقي ظؼة دو 
افؼرار افذي أصدره ذم اصسط ذم رشقم افسحى افـؼدي أن تؽقن ذم حدود افتؽؾػي افػعؾقي أحول إػ هذا 

افسحى »( مو كصف: 2/12) 118دورتف افثوفثي، ؾػل ؿرار ه بشلن بطوؿي آئتامن ؽر ادغطوة ذي افرؿؿ  
و إذا ك يستى ظؾقف زيودة ربقيي، افـؼدي مـ ؿبؾ حومؾ افبطوؿي اؿساض مـ مصدرهو، وٓ حرج ؾقف ذظً 

تبط بؿبؾغ افؼرض أو مدتف مؼوبؾ هذه اخلدمي. وـؾ زيودة مـ ؿبقؾفو افرشـقم ادؼطقظي افتل ٓ تر عدّ وٓ يُ 
و ـام كص ظذ ذفؽ ادجؿع ذم ؿراريف رؿؿ ظذ اخلدموت افػعؾقي حمرمي ٕهنو مـ افربو ادحرم ذظً 

 ـا.ه( ش1/3)13( و11/2)13
ي افرؿؿ (، وؿرار اهلقئي افؼظقي دكف اإلكامء ذ735ؿرار اهلقئي افؼظقي دكف افراجحل ذي افرؿؿ ) (2)

 ( مـ افضقابط ادستخؾصي مـ ؿرارات اهلقئي افؼظقي فبـؽ افبالد.335(، وافضوبط )91)
(، وؿقاظد 2/21(، ويـظر: جمؿع إهنر، صقخل زاده )3/145) صؿس افديـ بـ ؿداميافؼح افؽبر، ( 3)

 (.1/191إحؽوم، افعز بـ ظبدافسالم )
يـف ذم بؾد آخر يؾزمف بدؾع مبؾغ مـ ادول فشخص أؿرض هل ذم إصؾ صؽ يؽتى افشخص فـوئبف أو مد (4)

 (. 1/328ـوتى افصؽ مثؾ ادبؾغ. يـظر: ادصبوح ادـر )
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ذفؽ مصؾحي، شقاء صورـف ؾقفو ادؼرض أم ٓ. وهذا ؿقل بعض ادوفؽقي وروايي ظـد 
  .(1)احلـوبؾي اختورهو ابـ تقؿقي

أن افشورع مـع مـ اجلؿع بغ افسؾػ وافبقع: ؾلي رشقم تػرض  :األمر الااي
مؼوبؾ اخلدموت ادؼوركي فؾؼروض هل مـ اجلؿع بغ افسؾػ وافبقع، بوشتثـوء 

ذفؽ  عدّ وٓ يُ  ،إػ مو ورد ذم إمر إول اافتؽوفقػ افػعؾقي افتل دمقز اشتـودً 
تعقيض ظـ تؽوفقػ معووضي ظذ اخلدمي افتل يؼدمفو ادكف إكام هق مـ بوب اف

 حتؿؾفو ادكف ٕجؾ ادؼسض.
: أكف جيقز فؾؿكف أخذ رشقم ظذ هذه اخلدموت بؼدر أجرة االحتمال الااي

 وٓ جيى أن يؼتك ظذ افتؽوفقػ افػعؾقي. (2)ادثؾ
 ًٓ  هلقئي افػتقى وافرؿوبي افؼظقي فبـؽ ديب وهذا افذي يؿؽـ خترجيف ؿق

هذه افعؿقفي جوئزة »ظؿقفي افسحى افـؼدي بلن اإلشالمل، ؾؼد أؾتً اهلقئي ذم 
: ٕهنو مؼوبؾ خدموت ؾعؾقي ... ويشسط ذم هذه افعؿقفي ... أٓ تزيد ظـ وذظً 

 .(3)ـا.هشإجر افعودل وهق أجر ادثؾ ذم بؼقي افؼطوع ادكذم
هلقئي ادحوشبي وادراجعي فؾؿمشسوت وهذا افذي اكتفك إفقف ادجؾس افؼظل 

                                       
(، واخلالف 12/344(، اإلكصوف، ادرداوي )6/65افتقضقح ذح جومع إمفوت، خؾقؾ بـ إشحوق )( 1)

 ذم ادسلفي مشفقر.
 افػرق بغ أجر ادثؾ وافتؽؾػي افػعؾقي: (2)

رة ادثؾ ظقض فؾؿكف مؼوبؾ تؼديؿف اخلدمـي يسـووي ؿقؿتفـو ذم افسـقق، أمـو افتؽؾػـي افػعؾقـي أن أج -1
 و ظـ خدمي إكام تعقيض ظـ خسورة حتؿؾفو ادكف ٕجؾ ادؼسض.ؾؾقس ظقًض 

أن أجرة ادثؾ تزيد ؽوفًبـو ظـذ افتؽؾػـي افػعؾقـي: ٕن تؼـدير إجـرة ادثـؾ يتـلثر بوفتؽـوفقػ ؾؽؾـام زادت  -2
 اكعؽسً هذه افزيودة ظذ أجرة ادثؾ.افتؽوفقػ 

 ذم ـتوبف (، وإفقف ذهى تؼل افعثامين2/836ؾتووى هقئي افػتقى وافرؿوبي افؼظقي فبـؽ ديب اإلشالمل ) (3)
(، وكزيف محود ذم بحثف بطوؿي آئتامن ؽر ادغطوة، جمؾي جمؿع افػؼف 1/211بحقث ذم ؿضويو ؾؼفقي معوسة )

 (. 12/3/521افدويل )ع
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إن حتؿقؾ »(  مـ معقور افضامكوت، ؾؼد جوء ؾقف: 6/1/2ذم افبـد )ادوفقي اإلشالمقي 
ادكوؾوت اإلداريي ومؼوبؾ اخلدموت ظذ ضوفى خطوب افضامن إلصدار خطوب 

رة عدم الزايدة على أجافضامن بـقظقف )آبتدائل وآكتفوئل( جوئز ذًظو، مع مراظوة 
وذم حوفي تؼديؿ ؽطوء ـع أو جزئل جيقز أن يراظك ذم تؼدير ادكوؾوت  ادلال

 .(1) هـا.شإلصدار خطوب افضامن مو ؿد تتطؾبف ادفؿي افػعؾقي ٕداء ذفؽ افغطوء
( مـ معقور افؼرض افذي جوء ؾقف: 11/3/2وهذا افؼقل ؿد يػفؿ مـ افبـد )

ي بوفبطوؿوت آئتامكقي مـ أجفزة جيى أن يؽقن افرشؿ ادػروض ظذ افسحى افـؼد»
افكف أيل مبؾًغو مؼطقًظو ذم حدود أجرة ادثؾ ظـ اخلدمي دون آشسبوح مـ 
افؼرض، وٓ جيقز ربط افرشؿ بودبؾغ ادسحقب، وٓ جيقز فؾؿمشسي افتحويؾ بقضع 
ذائح فؾسحى مـ أجؾ تؽرار إجرة. ـام ٓ جيقز مراظوة زمـ افسداد فؾؿبؾغ 

وذم حول اختالف افعؿؾي يشسط تطبقؼ شعر افكف افسوئد. ويـظر  ادسحقب.
 ـا.هش(4/5( بشلن بطوؿي احلسؿ وبطوؿي آئتامن افبـد )2ادعقور افؼظل رؿؿ )

( مـ  اصساط أن 9/1فؽـ هذا افبـد متعورض ذم افظوهر مع مو جوء ذم افبـد )
فق ـوكً أجرة ادثؾ، وو تؽقن افرشقم ذم حدود ادكوؾوت افػعؾقي ؾؼط وٓ يزاد ؾقف

جيقز فؾؿمشسي ادؼرضي أن تلخذ ظذ خدموت افؼروض مو يعودل »ؾؼد جوء ؾقف: 
مكوؾوهتو افػعؾقي ادبوذة، وٓ جيقز هلو أخذ زيودة ظؾقفو، وـؾ زيودة ظذ 

ك افدؿي ذم حتديد ادكوؾوت افػعؾقي مي. وجيى أن تتقّخ ادكوؾوت افػعؾقي حمرّ 
 ـا.هشيودة تمول إػ ؾوئدةبحقٌ ٓ يمدي إػ ز

ق بغ افسحى افـؼدي وؽره  مـ وك يظفر فؾبوحٌ ادعـك افذي ٕجؾف ُؾر 

                                       
وممو يميد هذا أيًضو أن ادجؾس افؼظل هلقئي ادحوشبي وادراجعي فؾؿمشسوت ادوفقي اإلشالمقي أجوز ذم  (1)

( مـ معقور افؼرض أن تؽقن رشقم افسحى افـؼدي بؼدر أجرة ادثؾ، ؾغر افسحى 11/3/2افبـد  )
 ورة إفقف.افـؼدي مـ خدموت ادؼروض مـ بوب أوػ. ظذ أن ذم هذا افبـد إصؽول شتليت اإلص
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خدموت افؼروض: ٕكف إذا جوزت أجرة ادثؾ ذم افسحى افـؼدي ؾِؾَؿ ٓ دمقز ذم بؼقي 
 خدموت افؼروض.

: أن افـفل ظـ اجلؿع بغ واز أخذ أجرة ادلال يف ىذه احلالجب وأصل القول
وافبقع إكام هق مو ـون ظذ شبقؾ ادحوبوة ذم افثؿـ، بلن يؼقل صخص ٔخر:  افسؾػ

وؿقؿتفو مئي أفػ،  وأؿرضؽ بؼط أن تشسي مـل شقوريت بؿئي وظؼون أفػً 
ؾودشسي حوبك افبوئع ذم افثؿـ فقؽقن افزائد مـػعي ٕجؾ افؼرض، ؾقحرم، فؽـ فق 

 .مجع بقـفام بدون حموبوة ذم افثؿـ ؾال حمظقر ؾقف
 :منشأ النزاع يف ادلسألة

يظفر مـ ظرض افؼقفغ أن مـشل افـزاع ذم ادسلفي هق حترير مسلفي اصساط افبقع 
ذم افسؾػ، هؾ افـفل ظوم أو تستثـك مـف افصقرة افتل ٓ يؽقن ؾقفو حموبوة ذم 

 (1)افثؿـ؟
ؿـ، ، ووؿع افبقع مع ادحوبوة ذم افثابلشرط: إن ـون اجلؿع بغ افسؾػ وافبقع أواًل 

بلن ؿول ادؼرض: أؿرضؽ بؼط أن تبقعـل ظؼورك، ؾبوظف ادؼسض بلؿؾ مـ ثؿـف، 
أو ؿول ادؼرض: أؿرضؽ بؼط أن تشسي مـل ظؼوري ؾوصساه ادؼسض بلـثر مـ 
ثؿـف، ؾال خالف بغ افػؼفوء ذم حرمي اجلؿع بغ افسؾػ وافبقع ذم هذه احلول، ؿول 

ن يؽسي مـف حوكقتف بلجرة أـثر مـ ادثؾ. ك إذا أؿرضف ظؼة ظذ أ»:  ابـ تقؿقي
 .(2) هـا.شجيز هذا بوتػوق ادسؾؿغ

: إذا ـون اجلؿع بقـفام بوفؼط ووؿع افبقع بال حموبوة ذم افثؿـ ؾظوهر كصقص ااثنيً 

                                       
يـظر  ذم حترير هذه ادسلفي وتؼسقامهتو وحترير أؿقاهلو بحٌ تؽؾػي افؼرض فـوس افداود، رشوفي ظؾؿقي حتً  (1)

 (.153افطبع،  )ص 
 (.31/162جمؿقع افػتووى، ابـ تقؿقي ) (2)
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إن »:  افػؼفوء أن احلؽؿ ظوم يشؿؾ وجقد ادحوبوة أو ظدمفو. ؿول ابـ ؿدامي
و، أو أن يؼرضف ادؼسض مرة أخرى، ك يبقعف صقئً  ذط ذم افؼرض أن يمجره داره، أو

، ـام فق زْ ا ذم ظؼد، ؾؾؿ جيُ هنك ظـ بقع وشؾػ. وٕكف ذط ظؼدً  ×جيز: ٕن افـبل 
 بوظف داره ظذ أن يبقعف أخر داره. 

ره داره بلؿؾ مـ أجرهتو، أو ظذ أن يستلجر دار ادؼرض بلـثر وإن ذط أن يمّج 
 (1)ـا.هش، ـون أبؾغ ذم افتحريؿي فف هديي، أو يعؿؾ فف ظؿاًل مـ أجرهتو، أو ظذ أن هيد

و ظذ ذط أمجع افعؾامء ظذ أن مـ بوع بقعً »: هـ(463)ت  ؿول ابـ ظبدافز
 .(2)ـا.هششؾػ يسؾػف أو يستسؾػف ؾبقعف ؾوشد

إػ جقاز اجتامع افسؾػ بوفبقع إذا ك تؽـ هـوك حموبوة وذىب بعض ادلعاصرين 
 .(4) ، وإفقف ذهبً اهلقئي افؼظقي فبـؽ افبالد(3)بوفؼط وفق ـون اجتامظفام

 وحجة ىذا القول:
أن ادـع مـ اجلؿع بغ افسؾػ وافبقع ظؾتف طوهرة وهل افزيودة ذم ظؼد افبقع  -1

: ظذ ادؼسض مؼوبؾ افؼرض، ؾتؽقن افػوئدة مستسة ذم افبقع. ؿول ابـ تقؿقي 
إذا أؿرضف وبوظف: حوبوه ذم افبقع  اجلؿع بغ افسؾػ وافبقع: ٕكف× حرم افـبل »

 .(5)ـا.هشٕجؾ افؼرض وـذفؽ إذا آجره وبوظف
: بلن مـػعي ادؼرض ؿد ٓ تؽقن ذم افزيودة ظذ أجرة ادثؾ، بؾ تؽقن ذم ويناقش

 جمرد إبرام افعؼد وكػوق افسؾعي افتل ؿد ٓ حيتوجفو ادؼسض إٓ ٕجؾ افؼرض.

                                       
 (.4/241ادغـل، ابـ ؿدامي ) (1)
 (.24/385افتؿفقد، ابـ ظبدافز ) (2)
 (.33- 32(، دمورة اهلومش، حمؿد افؼري )2/454يي ذم ادصورف، افشبقع )اخلدموت آشتثامر (3)
 ( مـ افضقابط ادستخؾصي مـ ؿرارات اهلقئي افؼظقي فبـؽ افبالد.595افضوبط ) (4)
 (.29/334جمؿقع افػتووى، ابـ تقؿقي ) (5)
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قن بؼدر كػؼتف إذا ـون حيتوج إػ كػؼي، أن افشورع أبوح اكتػوع افراهـ بودره -2
وهذا ؾقف معـك ادعووضي مع أن ادرهقن بف ؿد يؽقن ديـ ؿرض. ؾنذا اكتػً صبفي 

(1)احلقؾي مـ اجتامع افسؾػ وافبقع صح افعؼد
. 

ؿ جقاز اكتػوع ادؼرض بوفرهـ ذم احلول افتل يؽقن ؾقفو افديـ : بلكف ٓ يسؾ  ونوقش
إذا رهـف مـ ؿرض، ؾال يـتػع بقء وإن أذن »ول أمحد: . ؿ(2)ادرهقن بف ديـ ؿرض

 .(3)ـا.هشفف، وإذا ـون مـ بقع، ؾال بلس أن يـتػع بف، إذا ـون أذن فف
ذم  وظذ ؾرض افتسؾقؿ بجقازه فق ـون ادرهقن بف ديـ ؿرض، ؾنن ذفؽ يصّح 

يً أرأ»كي: ، وفذفؽ جوء ذم اددوّ (4)حول ظدم آصساط، أمو مع آصساط ؾال يصح
ؿول: إن ـون مـ بقع ؾذفؽ  ادرهتـ، هؾ جيقز فف أن يشسط صقئو مـ مـػعي افرهـ؟

 .(5)ـا.هشو جر مـػعي.جوئز، وإن ـون افديـ مـ ؿرض ؾال جيقز ذفؽ: ٕكف يصر شؾػً 
ؿؾ مو ورد ظـ بعض افػؼفوء مـ جقاز اشتئجور ادرهتـ افعؼور وظذ ذفؽ حُي 

ذم  ا، ؾفق حمؿقل ظذ أن ادرهتـ ارهتـ ظؼورً ورًض ادرهقن بلجرة مثؾفو إذا ـون افديـ ؿ
 .(6)ديـ ؿرض، ثؿ رؽى ذم اشتئجوره دون اصساط ذفؽ ذم افعؼد

، أو فق ذط ادؼرض ظذ ادؼسض أن يعؿؾ فف ظؿاًل »وهلذا جوء ذم ـشوف افؼـوع: 
يسكنو أن )يـتػع بوفرهـ أو( أن )يسوؿقف ظذ كخؾ أو يزارظف ظذ ضقعي، أو( أن )

، أو( أن )يبقعف صقئو بلـثر مـ ؿقؿتف، أو( أن )يستعؿؾف ا بزايدة على أجرتو  عقارً ادلقر 

                                       
 (.2/455اخلدموت آشتثامريي، افشبقع ) (1)
 (.161تؽؾػي افؼرض، كوس افداود )( 2)
 (.6/2739مسوئؾ اإلموم أمحد وإشحوق بـ راهقيي، إشحوق افؽقشٍ )( 3)
 (.161تؽؾػي افؼرض، كوس افداود )( 4)
 (.4/149) اددوكي، موفؽ بـ أكس (5)
 (.161تؽؾػي افؼرض، كوس افداود )( 6)
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 .(1)ـا.هشـؾ مو ؾقف جر مـػعي  ويعطيو أنقص من أجرة مالو، وحنوه(ذم صـعي 
أكف ٓ جيقز اصساط ظؼد ادعووضي ذم افؼرض وفق وؿعً ادعووضي  والذي يظهر

، إكام هق مو تسوويف افسؾعي احمدودً  وفقسً صقئً بعقض ادثؾ دون حموبوة : ٕن ظقض ادثؾ 
مو خيتؾػ مؼداره: ٕكف خيتؾػ  اذم كػقس أهؾ افرؽبي، وهذا فقس فف حد، وـثرً 

ومثؾ  ،(2)بوختالف إمؽـي وإزمـي وإحقال وإظقاض وادعقضوت وادتعووضغ
عف ؾؿـعً ت افؼيعي ذرائيرتػع بف افربو افذي شد   اهذا ٓ يصح أن يؽقن معقورً 
 أصقوء هل ذم أصؾفو مبوحي.

 ،(3) أمو اجلؿع بقـفام بدون ذطيف ادلعاوضة،  اىذا إذا كان السلف مشروطً 
ؾوٕطفر جقاز ذفؽ إذا ك تؽـ هـوك حموبوة ذم افعقض فضعػ افذريعي إػ ادحرم، 
ومـعف مع ادحوبوة: ٕن اجلؿع مع ادحوبوة مظـي إػ أن افزيودة ك تؽـ إٓ ٕجؾ 

 فؼرض، ؾقؽقن مـ افربو. ا
إذا أؿرضف ظؼة ظذ أن يؽسي مـف حوكقتف بلجرة أـثر مـ »:  ؿول ابـ تقؿقي

 ز هذا بوتػوق ادسؾؿغ: بؾ فق ؿرر بقـفام مـ ؽر ذط ـون ذفؽ بوضاًل ادثؾ. ك جيُ 

                                       
 (.3/317ـشوف افؼـوع، افبفقيت ) (1)
 (.341فـظوئر، افسققضل )(، إصبوه وا29/522جمؿقع افػتووى، ابـ تقؿقي )( 2)
 إن ـون اجلؿع بقـفام بدون ذط ؾؼد اختؾػ ذم أثر ادحوبوة ذم افثؿـ ظذ ؿقفغ: (3)  

: ٓ جيقز اجلؿع بغ افسؾػ وافبقع مع ادحوبوة، وفق ـون اجلؿع بدون ذط. حؽوه ابـ تقؿقي القول األول 
 ظـ أـثر افعؾامء.

 ع بال ذط، وجدت ادحوبوة أو ك تقجد، وهذا ؿقل ظـد احلـػقي.جيقز اجتامع افسؾػ وافبق القول الااي:  
 واختؾػقا ذم تؼققد اجلقاز:  
 ؾؼقؾ: إذا تؼدم ظؼد ادعووضي ظذ افؼرض ؾقجقز، وإذا تؼدم ظؼد افؼرض ظذ ادعووضي مـع. 
قس مجًعو إٓ وؿقؾ: إذا وؿع اجلؿع ذم جمؾسغ خمتؾػغ جوز وإن ـون ذم جمؾس واحد مـع، وهذا ؾقام يظفر ف 

 ظذ شبقؾ افتجقز ؾفق خورج ظـ ادسلفي.
(، جمؿقع افػتووى، ابـ 5/167(، رد ادحتور، ابـ ظوبديـ )5/395يـظر: ادحقط افزهوين، ابـ موزة )         

 (.31/162تقؿقي )
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ال حيل )أكف ؿول: × و ظـف ظـد أـثر افعؾامء. ـام ثبً ذم افصحقح ظـ افـبل مـفق  
( ؿول وال بيع ما ليس عندك ،وال ربح ما مل يضمن ،وال شرطان يف بيع ،عسلف وبي

أن يبقعف ويؼرضف: ٕكف حيوبقف ذم افبقع ٕجؾ × افسمذي: حديٌ صحقح. ؾـفك 
 .(1)ـا.هشافؼرض ؾؽقػ إذا صورضف مع افؼرض

أو  ؟وبـوء ظذ هذا هؾ جيقز أخذ رشقم بؼدر أجرة ادثؾ ظذ خدموت افؼروض
 ؟قن افرشقم إٓ بؼدر افتؽؾػي افػعؾقيٓ جيقز أن تؽ

افذي يظفر أكف يػرق بغ كقظغ مـ اخلدموت ادؼوركي فؾؼروض افتل تػرض ظؾقفو 
 :وادمشسوت ادوفقي رشقمً 

: خدموت ؽر متؿحضي ذم اإلؿراض، تتضؿـ مـوؾع أخرى مؼصقدة النوع األول
وخدمي إصدار  ؽر اإلؿراض، مثؾ خدمي إصدار افبطوؿوت آئتامكقي ودمديدهو،

خطوبوت افضامن وآظتامدات ادستـديي. ؾنصدار افبطوؿوت آئتامكقي ؽر متحؿضي 
ذم اإلؿراض، ؾؼد حيصؾ افعؿقؾ ظذ افبطوؿي آئتامكقي وٓ يستعؿؾفو ذم آؿساض، 
إكام يستػقد مـفو إمتوم احلجقزات وإذا جوء وؿً افدؾع دؾع مـ أمقافف اخلوصي، ؾفل 

 صبف بوفضامن ادتجرد ظـ ؿرض.ذم هذه احلول أ
ومثؾ ذفؽ خطوب افضامن، ؾفق وإن ـون ؿد يمول إػ اإلؿراض، فؽـف يتضؿـ 
مـوؾع حؼقؼقي أخرى، ؾخطوب افضامن معومؾي بف ـثر مـ مصوفح افـوس ومعومالهتؿ 

فف ؿقؿي ذم كػسف حيؼؼ  ودموريً  وظذ مستقى إؾراد وادـشآت، حتك أصبح ظرؾً 
فؾؿتعومؾغ ظـفو: دو حيؿؾف مـ مقزات موفقي وائتامكقي ٓ تتقاؾر ذم  مصوفح ظومي ٓ ؽـك

 .(2)ٓ يؽقن وؽره مـ افضامكوت، أمو اإلؿراض ؾقف )افتسققؾ( ؾفق كودر وؽوفبً 

                                       
 (.31/162جمؿقع افػتووى، ابـ تقؿقي ) (1)
 (.442ؿرار اهلقئي افؼظقي دكف اإلكامء رؿؿ )( 2)
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ؾفذا افـقع مـ اخلدموت جيقز أن تؽقن افرشقم ادػروضي ظؾقف بؼدر أجرة ادثؾ 
يقجد ارتبوط وتالزم بغ اإلؿراض وهذه د بوفتؽؾػي افػعؾقي، ٕكف ٓ ؼق  وٓ جيى أن تُ 

اخلدموت تالزم ادؼوط مع ذضف، ؾوفعؿقؾ ؿد يعووض ظؾقفو، وٓ يستػقد مـفو ذم 
 آؿساض، ؾفل خمتؾػي ظام فق ؿول: أؿرضؽ بؼط أن تبعقـل وكحق ذفؽ.

ويشسط فؾجقاز ذم هذه احلول أن يؽقن حتديد إجرة مـ جفي حمويدة، إمو مـ 
ي ظذ ظؿؾ ادمشسوت ادوفقي، أو ظـ ضريؼ اهلقئوت افؼظقي فتؾؽ اجلفي ادؼؾ

ادمشسوت، وٓ يصح أن تتقػ ادمشسي ادوفقي حتديد إجرة بـػسفو: ٕهنو متفؿي 
 بوفزيودة ٕجؾ افؼرض.

: خدموت متؿحضي ذم اإلؿراض ٓ تتضؿـ مـػعي أخرى ؽر النوع الااي
ـ افبطوؿي آئتامكقي، وخدمي افسحى اإلؿراض، مثؾ: مثؾ خدمي افسحى افـؼدي م

 ظذ ادؽشقف.
وهذا افـقع ٓ جيقز أن تؽقن افرشقم إٓ بؼدر افتؽؾػي افػعؾقي: ٕن اخلدمي  

كػسفو إؿراض ؾؾق ؿقؾ بجقاز ادعووضي ظؾقفو ـون افعقُض مـػعًي ذم افؼرض ؾتؽقن 
 ؾؼد تؼدم وجفف. يممـقظي. أمو ؾرض افرشقم بؼدر افتؽؾػي افػعؾق

  :(1)على خدمات القرو الفعلية ة تقدير التكلفة طريق
 هـوك مـفجون ذم تؼدير افتؽؾػي ظذ اخلدموت ادتؿحضي ذم اإلؿراض:

: أن يـظر إػ جمؿقع افتؽوفقػ افتل حتؿؾتفو ادمشسي ادوفقي ظذ ادلنهج األول
افؼروض ويـسى إػ إمجويل مبوفغ افؼروض افتل كػذهتو ادمشسي ذم افسـي ادوفقي 
افسوبؼي، يتحصؾ مـ هذا تؽؾػي اإلؿراض فؽؾ مئي مـ مبوفغ افؼرض، ؾتجعؾ هذه 
افـسبي مؼوبؾ اخلدموت اإلداريي ظذ افؼرض، ؾترضب ذم مبؾغ افؼرض وتمخذ مرة 

                                       
 .(114كوس افداود )، تؽؾػي افؼرض (1)
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 .(1) واحدة
، وهق رأي (2)وهذا افذي اكتفً إفقف اهلقئي افؼظقي ادقحدة دجؿقظي افزـي

 .(3)افشقخ تؼل افعثامين
جتامع أظضوء مـ جمؿع افػؼف افدويل مع افبـؽ اإلشالمل فؾتـؿقي أن وذم حمرض ا

 .(4)هذه افـسبي تمخذ ظـ ـؾ شـي مـ شـقات افؼرض
: دراشي ـؾ ؿرض دراشي تػصقؾقي فتحديد تؽوفقػف وحتؿقؾفو ادلنهج الااي

 ادؼسض.
وهذا بعض اهلقئوت افؼظقي مثؾ: اهلقئي افؼظقي دكف افراجحل، واهلقئي 

 .(5)ي فبـؽ افبالد، واهلقئي افؼظقي دكف اإلكامءافؼظق
وافذي ذهى إفقف ادجؾس افؼظل هلقئي ادحوشبي وادراجعي فؾؿمشسوت ادوفقي 
اإلشالمقي هق وجقب اظتامد ادـفٍ افثوين مـ حقٌ إصؾ، فؽـ جيقز افعؿؾ 

 بودـفٍ إول إذا صعبً معرؾي افتؽؾػي اخلوصي فؽؾ ظؿؾقي إؿراض. 
جيقز فؾؿمشسي ادؼرضي أن »( مـ معقور افؼرض مو كصف: 9/1افبـد ) جوء ذم

تلخذ ظذ خدموت افؼروض مو يعودل مكوؾوهتو افػعؾقي ادبوذة، وٓ جيقز هلو أخذ 
زيودة ظؾقفو، وـؾ زيودة ظذ ادكوؾوت افػعؾقي حمرمي. وجيى أن تتقخك افدؿي ذم 

                                       
 (.214-1/213بحقث ذم ؿضويو ؾؼفقي معوسة، تؼل افعثامين ) (1)
حمرض اجتامع أظضوء مـ جمؿع افػؼف افدويل مع افبـؽ اإلشالمل  (.281ؾتووى اهلقئي افؼظقي فؾزـي ) (2)

 (.1/96/ج3فؾتـؿقي، جمؾي جمؿع افػؼف )ع
 (.214-1/213، تؼل افعثامين )بحقث ذم ؿضويو ؾؼفقي معوسة (3)
 (.1/96/ج3حمرض اجتامع أظضوء مـ جمؿع افػؼف افدويل مع افبـؽ اإلشالمل فؾتـؿقي، جمؾي جمؿع افػؼف )ع (4)

وؿد حرض آجتامع: أمحد افبزيع يوشغ، وبدر ادتقيل ظبدافبوشط، وظبداهلل حمؿد ظبداهلل، وظبدافستور         
 حمؿد خمتور افسالمل، ومصطػك افزرؿو.أبقؽدة، حمؿد احلبقى خقجي، و

 (.16(، وؿرار اهلقئي افؼظقي فبـؽ افبالد ذو افرؿؿ )735ؿرار اهلقئي افؼظقي دكف افراجحل ذو افرؿؿ )( 5)
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واألصل أن دة تمول إػ ؾوئدة. حتديد ادكوؾوت افػعؾقي بحقٌ ٓ يمدي إػ زيو
إٓ إذا تعن ذفؽ، ـام ذم أوظقي اإلؿراض  حيمل كل قر  بتكلفتو اخلاصة بو

ادشسـي، ؾال موكع مـ حتؿقؾ افتؽوفقػ اإلمجوفقي ادبوذة ظـ مجقع افؼروض ظذ 
إمجويل ادبؾغ. وجيى أن تعتؿد ضريؼي افتحديد افتػصقؾقي مـ هقئي افرؿوبي افؼظقي، 

سقؼ مع جفي ادحوشبي، وذفؽ بتقزيع ادكوؾوت ظذ جمؿقع افؼروض وحيؿؾ بوفتـ
 ـا.هشـؾ ؿرض بـسبتف، ظذ أن تعرض هذه احلوٓت ظذ اهلقئي مع ادستـدات ادـوشبي

  :(1)العناصر اليت تدخل يف حساب التكلفة على عمليات القر 
وع ادمشسي ادكوؾوت اإلداريي وافعؿقمقي مثؾ رواتى ادقطػغ وإجيور ؾر

ومصوريػ أكظؿي ادمشسي مـفو مو يسفؿ ذم افؼرض بطريؼي مبوذة ومـفو مو يسفؿ 
 بطريؼي ؽر مبوذة.

ؾرواتى مقطػل مرـز خدموت اإلؿراض مثؾ: مقطػل مرـز افبطوؿوت  -1
مكوؾوت ؾعؾقي جيقز حتؿقؾفو ظذ ادؼسض، ومثؾ ذفؽ أجرة مقؿع  عدّ آئتامكقي تُ 

وهذا افذي اكتفً إفقف اهلقئي افؼظقي فبـؽ افبالد ذم مراـز خدموت اإلؿراض، 
حتسى افتؽؾػي افػعؾقي ذم »( مـ افضقابط ادستخؾصي، وكصف: 337افضوبط )

افبطوؿوت آئتامكقي )اإلؿراضقي( وؾؼ ادعودفي أتقي: )اإلهالـوت افسـقيي فبـقي مرـز 
مقؿع مرـز  افبطوؿوت + رواتى ادقطػغ افعومؾغ بؿرـز افبطوؿوت + أجرة

 ـا.هشظدد افبطوؿوت ادصدرة÷ افبطوؿوت + افرشقم افسـقيي افثوبتي فؾؼـي افعودقي( 
أمو رواتى ادقطػغ افعومؾغ ذم أؿسوم ٓ ترتبط بخدموت افؼروض، ؾفؾ  -2

 ظذ ادؼسض. رواتىافجيقز حتؿقؾ 

 اختؾػ ذم ذفؽ ظذ ؿقفغ:

                                       
 (.72كوس افداود ) ،تؽؾػي افؼرض (1)
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ادقطػغ، ؾتحسى حصي ـؾ : جيقز حتؿقؾ ادؼسضغ مجقع رواتى القول األول
ؿرض مـ هذه افرواتى وحتؿؾ ادؼسض، وهذا رأي هقئي افػتقى وافرؿوبي افؼظقي 

 .(1)فبـؽ ديب اإلشالمل
: أن مجقع أظامل افبـؽ شومهً ذم خدمي افؼرض، وٓ ؾرق بغ مو ووجو ذلك

شوهؿ بطريؼي مبوذة أو ؽر مبوذة، ؾنذا جوز حتؿقؾ افؼروض رواتى مراـز 
افؼرض، ؾؾؿ ٓ جيقز حتؿقؾفو رواتى مقطػل إدارة افتدريى وافتطقير،  خدموت

 وهل مسومهي ذم خدمي افؼرض.
: ٓ جيقز حتؿقؾ افؼروض رواتى ادقطػغ افذيـ ٓ يبوذون القول الااي

( مـ معقور 9/2( وافبـد )9/1خدموت افؼروض، وهذا افذي يػفؿ مـ افبـد )
ادبوذة دون ادكوؾوت ؽر ادبوذة، وهق افؼرض، ؾؼد اصسط حتؿقؾ ادكوؾوت 

 ( افذي تؼدم ذـره.337مػفقم مو اكتفً إفقف افؼظقي فبـؽ افبالد ذم افضوبط )
: أن مثؾ هذه ادكوؾوت يصعى ضبطفو ؾتحؿقؾفو ادؼسض ذريعي ووجو ذلك

 .(2) إػ حتؿقؾف مكوؾوت ٓ تعؾؼ هلو بوفؼرض ؾقؽقن مـ افربو
 بغ كقظغ مـ ادمشسوت:وافذي يظفر أكف يػرق 

: ادمشسوت افتل ٓ تؼدم إٓ خدموت افؼرض، مثؾ: افصـوديؼ النوع األول
احلؽقمقي افتـؿقيي افتل ٓ هتدف إػ افربح، ؾؾفو أن تدخؾ ذم حسوب افتؽؾػي ظذ 

 افؼروض مجقع رواتى مقطػقفو.
، : ادمشسوت افتل تؼدم خدموت افؼروض وؽرهو، مثؾ ادصورفالنوع الااي

ؾؾقس هلو أن تدخؾ ذم حسوب تؽؾػي افؼرض رواتى ادقطػغ ؽر افعومؾغ ذم مرـز 

                                       
 (. 837-2/836ؾتووى هقئي افػتقى وافرؿوبي افؼظقي فبـؽ ديب اإلشالمل )( 1)
 (.145) رض، ظصوم احلريبتؽؾػي افؼ (2)



د. عبد ا� بن عيسى العايضي ضوابط الرسوم والعموالت في المؤسسات المالية

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

380

 

 

 خدموت افؼرض.
: أن ادمشسوت افتل ٓ تؼدم إٓ خدمي افؼروض مجقع أظامهلو هل ووجو ذلك

ٕجؾ افؼرض، ؾفل مصوريػ ؾعؾقي فؾؼرض، بخالف ادمشسوت افتل تؼدم 
قع ذريعي إػ حتؿقؾ ادؼسض ؾوئدة خدموت أخرى ؽر افؼروض ؾتحؿؾفو ذم هذا افـ

 ظذ افؼرض ؾتؽقن ربو.
ومثؾ ذفؽ يؼول ذم افـػؼوت افتشغقؾقي ـنجيور ؾروع ادمشسي وأؿسومفو  -3

وتؽؾػي إكظؿي اإلفؽسوكقي، ؾوفذي يدخؾ ضؿـ افتؽوفقػ افتل يتحؿؾفو 
بصقرة مبوذة بخدموت افؼروض ـنجيور مرـز  وادؼسضقن هق مو ـون مرتبطً 

افؼروض وتؽؾػي افـظوم ادشغؾ هلذه اخلدموت، أمو إجيور بؼقي إؿسوم خدموت 
 وتؽؾػي أكظؿتفو ؾال تدخؾ ضؿـ هذه افتؽوفقػ.

أمو مكوؾوت افتسقيؼ ؾال يصح أن تدخؾ ضؿـ افتؽؾػي افتل حتؿؾ ظذ  -4
افؼروض: ٕن ادؼرض هق افذي يستػقد مـ هذه إظامل وٓ يعقد كػعفو فؾؿؼسض، 

( مـ افضقابط ادستخؾصي مـ ؿرارات اهلقئي افؼظقي 341وبط )وؿد جوء ذم افض
ضقي( اإلؿر)اي ـٓئتؿوكقت افبطوؿوم اقـشرؾل ز ٓ يجق»فبـؽ افبالد مو كصف: 

أن تعد  -افسحى افـؼديشؿ ار ورإلصداؿ ـشـر-فػعؾقي او بوفتؽؾػي رظًـصدة فؿحدا
(1)ـا.هشمـ افتؽؾػي افػعؾقي. اكػؼوت افدظويي واإلظالن جزءً 

 

  :(2)اظتبور افتلمغ أحد ظـوس افتؽؾػي، ؾؾذفؽ حوٓن أمو -5
: أن يؽقن افتلمغ ظذ افؼرض ٕجؾ تعثر ادؼسض ذم افسداد، احلال األوىل

 وحتؿقؾ افؼروض كػؼوت افتلمغ ذم هذه احلول فف احتامٓن:

                                       
 (.111افضقابط ادستخؾصي مـ ؿرارات اهلقئي افؼظقي فبـؽ افبالد ) (1)
 (.91) تؽؾػي افؼرض، كوس افداود (2)
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آحتامل إول: جقاز حتؿقؾ افؼروض كػؼوت افتلمغ: ٕهنو تعقد مصؾحتفو ظذ 

 فل فضامن اشتقػوء حؼف.ادؼرض، ؾ

آحتامل افثوين: ظدم جقاز حتؿقؾ افؼروض كػؼوت افتلمغ: ٕن ادؼسض مستػقد 

 .(1) مـ افتلمغ ذم إبراء ذمتف، وشالمتف مـ ادطوفبي أموم افؼضوء ظـد تعثره ذم افسداد
وافذي حيدد أي آحتامفغ أرجح هق افـظر إػ ادـػعي افغوفبي، ؾنن ـوكً مـػعي 

 ؼسض ؽوفبي جوز، وإن ـوكً مـػعي ادؼرض ؽوفبي مـع، واهلل أظؾؿ.اد

: أن يؽقن افتلمغ ظذ ادؼوع افذي يطؾى افعؿقؾ متقيؾف بوفؼرض: احلال الاانية

ؾقجقز هـو اظتبور كػؼوت افتلمغ مـ ظـوس افتؽؾػي: ٕن مصؾحي افعؿقؾ ذم هذه 

 احلول أطفر.

 الربح يف العقود القائمة على ادلضاربة:ادلسألة الاانية: اجلمع بني الرسوم و 
افرشقم افتل دمؿع إػ افربح ذم ظؼد ادضوربي إمو أن تؽقن مؼوبؾ ظؿؾ مـػصؾ 

ظـ أظامل ادضوربي وإمو أن تؽقن افرشقم مؼوبؾ كػس ظؿؾ ادضوربي، أو ظؿؾ مـ 

ٓزم ادضوربي، ؾؿثول إول: رشقم ؾتح احلسوب آشتثامري، ورشقم إصدار بطوؿي 

فسحى مـ احلسوب آشتثامري، ورشقم ـشػ احلسوب آشتثامري، ؾودكف ا

ظؿؾف اشتثامر ادول، أمو ؾتح احلسوب وإصدار ـشػ حسوب وإصدار  وبصػتف مضوربً 

بطوؿي ظذ احلسوب آشتثامري ؾفل خدموت إضوؾقي يؼدمفو ادكف فؾعؿقؾ، وٓ 

 دمى ظؾقف بؿؼته ظؼد ادضوربي. 

افتـضقض، ورشقم افتجديد إذا ك يؽـ افتجديد يتطؾى ومثول افثوين رشقم 

إداريي. ومثؾ ذفؽ رشقم آصساك وآشسداد ذم صـوديؼ آشتثامر افؼوئؿي  وتؽوفقػً 

                                       
 (. 22/444/ج2افتلمغ ظذ افديقن، دحؿد افزحقع، جمؾي جومعي دمشؼ فؾعؾقم آؿتصوديي وافؼوكقكقي )ع (1)
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 .(1) ظذ ادضوربي
ؾنن ـوكً افرشقم مؼوبؾ أظامل مـ ٓزم ادضوربي، وفقس مؼوبؾ خدمي حؼقؼقي 

فو: ٕن هذا ـام فق ؿول ادكف مـػصؾي ظـ ادضوربي ؾال جيقز أخذ افرشقم ظؾق
 جوءإفقف مبؾغ مؼطقع، وهذا حمرم بنمجوع أهؾ افعؾؿ.  وفؾعؿقؾ: يل ثؾثل افربح مضوؾً 

متك جعؾ كصقى أحد افؼـوء دراهؿ معؾقمي، أو جعؾ مع كصقبف »ذم ادغـل : 
ا وظؼة دراهؿ، بطؾً افؼـي. ؿول ابـ ادـذر: دراهؿ، مثؾ أن يشسط فـػسف جزءً 

ؾ مـ كحػظ ظـف مـ أهؾ افعؾؿ ظذ إبطول افؼراض إذا ذط أحدمهو أو أمجع ـ
 .(2)شـالمهو فـػسف دراهؿ معؾقمي

وظذ هذا ٓ جيقز فؾؿكف أخذ رشقم ظذ دمديد احلسوب آشتثامري مو دام 
( مـ معقور تقزيع افربح ذم 4/2/2أكف ٓ يتطؾى تؽوفقػ إضوؾقي. جوء ذم افبـد )

جيقز فؾؿمشسي تؼويض رشقم )ظؿقٓت( ظـ خدمي ؾتح »احلسوبوت آشتثامريي: 
احلسوبوت آشتثامريي ظذ أن تؽقن بؿبؾغ مؼطقع ويػضؾ أٓ يزيد ظـ متقشط 

  .ـا.هش ودلرة واحدة عند فتح احلسابافتؽؾػي افػعؾقي 
مـ رشقم افتجديد افتل ذم افغوفى ٓ تؽقن  اؾودعقور ؿقد اجلقاز بؿرة واحدة حذرً 

 ؼقي تؼدم فؾعؿقؾ.مؼوبؾ خدمي حؼق
وـذفؽ ٓ جيقز أخذ رشقم ظذ افتؼقيؿ افدوري فؾقحدات آشتثامريي افؼوئؿي 

، ؾفل وظذ ادضوربي ورشقم آشسداد: ٕهنو أظامل دمى ظذ ادكف بصػتف مضوربً 
، ويؿؽـ أن يؼوس ظذ مو ومـ ٓزم افعؿؾ افذي تستحؼ ظؾقف ادمشسي ادوفقي ربحً 

أن إظامل افتل جرت افعودة أن يتقٓهو ادضورب بـػسف فقس كص ظؾقف افػؼفوء مـ 

                                       
 (.1/717)اخلدموت آشتثامريي، افشبقع  (1)
 (.5/28ادغـل، ابـ ؿدامي ) (2)
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فف ظؾقفو أجرة، مثؾ: كؼ افثقب وضقف، وحػظ ادول وإحرازه، وفق اشتلجر هلو 
 .(1)ؾوٕجرة مـ موفف ٓ مـ مول ادضوربي

وظذ افعومؾ أن يتقػ بـػسف ـؾ مو جرت افعودة أن يتقٓه »:  ؿول ابـ ؿدمي
ؼ افثقب، وضقف، وظرضف ظذ ادشسي، ومسوومتف، وظؼد ادضورب بـػسف: مـ ك

افبقع معف، وأخذ افثؿـ، واكتؼوده، وصد افؽقس، وختؿف، وإحرازه ذم افصـدوق، 
 .(2)شوكحق ذفؽ. وٓ أجر فف ظؾقف: ٕكف مستحؼ فؾربح ذم مؼوبؾتف

وإن ـوكً افرشقم مؼوبؾ ظؿؾ مـػصؾ ظـ أظامل ادضوربي ممو ٓ جيى ظذ 
ؾعؾف، ؾقجقز فؾؿمشسي ادوفقي أخذ رشقم ظؾقف  -ؿؼته ظؼد ادضوربيب-ادضورب 

بؼط أن يؽقن افعؿؾ بعد مقاؾؼي افعؿقؾ، ؾنن ـون افعؿؾ دون مقاؾؼي افعؿقؾ ؾال 
جيقز فؾؿمشسي أخذ ربح ظؾقف، وؿد كص بعض افػؼفوء أن مو ٓ يؾزم ادضورب ؾعؾف 

جرة وإن ؾعؾف بدون إذكف ك بؿؼته ادضوربي إذا ؾعؾف بنذن رب ادول اشتحؼ إ
 .(3)يستحؼ إجرة

  :اة: فر  رسوم فيها تغرير ابلعميلادلسألة الاال
افتغرير هق اخلديعي وذـر أؿقال مقمهي مـ افبوئع تدؾع ادشسي فؾتعوؿد، أو 

، وـؾ ظؼد صوحبف تغرير ؾفق أـؾ فؾامل بوفبوضؾ (4)تقصقػ ادبقع بغر صػتف احلؼقؼقي
وهلذا ٓ جيقز فؾؿمشسي ادوفقي أن دمعؾ ؾرض افرشقم ظذ بعض  فعدم حتؼؼ افرىض،

 حيجى بصرة افعؿقؾ ظـ إدراك حؼقؼقي مو تعوؿد افطرؾون ظؾقف. ااخلدموت شتورً 

                                       
(، حتػي 7/451)ادقاق  ، (، افتوج واإلـؾقؾ7/43افتقضقح ذح جومع إمفوت، خؾقؾ بـ إشحوق )  (1)

 (.2/212(، ذح مـتفك اإلرادات، افبفقيت )97ا/6)، اهلقتؿلادحتوج
 (.5/41ادغـل، ابـ ؿدامي )(  2)
 (. 2/213(، ذح مـتفك اإلرادات، افبفقيت )6/98توج، افؼواين )حوصقي افؼواين ظذ حتػي ادح ( 3)
 ( 34جمؾي إحؽوم افعدفقي )(  4)
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إداريي ذم متقيؾ  وذفؽ أن يػرض ادكف ظذ افعؿقؾ رشقمً  ومن تطبيقات: 
تعوؿد: ؾقتقهؿ إؾراد دون أن يػصح ظـ أثر تؾؽ افرشقم ذم ربح افتؿقيؾ ؿبؾ اف

ً إفقف افرشقم اإلداريي ؿ  افعؿقؾ أن ربح افتؿقيؾ ربح مـخػض ذم حغ أكف فق ُض 
فتبغ فؾعؿقؾ أن افربح يزيد ظـ افربح ادعؾـ، وبخوصي ظـدمو يؽقن مبؾغ افتؿقيؾ 

 مـخػض.
ذم حول رؽبي »(: 282وؿد جوء ذم ؿرار اهلقئي افؼظقي دكف اإلكامء ذي افرؿؿ )

أو  "رشقم إداريي"وء رشقٍم ذم ظؼقد افتؿقيالت افـؿطقي فألؾراد بوشؿ ادكف اشتقػ
، ؾنن ظذ ادكف أن يػصح ظـ أثر تؾؽ افرشقم ذم ربح "مكوؾوت تعوؿد"

افتؿقيؾ ؿبؾ افتعوؿد: فئال يـطقي افتعومؾ ظذ تدفقس أو تغرير فؾؿتعومؾغ: وذفؽ 
افرشقم إفقف، وأن يؽقن فالختالف بغ كسبي افربح ادعؾـي وكسبتف بعد ضؿ تؾؽ 

 .ـا.هشاشتقػوء تؾؽ افرشقم ظـد إبرام افعؼد
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      اخلامتة
 خؾص افبحٌ إػ مو يليت:

مؼطقع، أمو  ؾغببؿ وافػرق بغ افرشقم وافعؿقٓت أن افرشقم حتدد ؽوفبً  -1
 بوفـسبي. وافعؿقٓت ؾتحدد ؽوفبً 

 ادمشسوت ادوفقي هل:افضقابط افعومي فؾرشقم وافعؿقٓت ذم  -2

 أن تؽقن اخلدمي افتل تؼوبؾ بوفرشقم وافعؿقٓت حماًل : الضابط األول 1/2
 فؾؿعووضي بثالثي ذوط: فؾؿعووضي، ويتحؼؼ ـقن ادحؾ ؿوباًل  ؿوباًل 
 .افؼط إول: أن تؽقن خدمي حؼقؼقي ؾقفو كػع مؼصقد فؾعؿقؾ 1/2/1
ى ظذ ادكف إداؤهو بؿؼته افؼط افثوين: أٓ تؽقن اخلدمي ممو جي 2/2/1

 .افؼع أو افعؼد أو افعرف
 .افؼط افثوفٌ: أن تؽقن اخلدمي معؾقمي 3/2/1
أن تؽقن افرشقم وافعؿقٓت معؾقمي فؾعؿقؾ أو ؿوبؾي الضابط الااي:  2/2

 فؾتحديد بام ٓ يػيض إػ افـزاع، وفتحديد افرشقم وافعؿقٓت أربع ضرق:
ؾغ مؼطقع ثوبً معؾقم افؼدر فؾطرؾغ، بهو بؿ: حتديدالطريقة األوىل 1/2/2

 .وهذا هق إصؾ
 : حتديدهو بـسبي مـ مبؾغ معؾقم، وهذه افطريؼي ـوٕوػ. الطريقة الاانية 2/2/2
، وهل جوئزة، ٕن و: حتديدهو بـسبي مـ مبؾغ يعؾؿ ٓحؼً الطريقة الاالاة 3/2/2

 افـزاع. افرشقم وافعؿقٓت مآهلو إػ افعؾؿ ظذ وجف ٓ يػيض إػ
ذم حتديد افرشقم وافعؿقٓت: تؼسقؿ اخلدمي إػ ذائح  الطريقة الرابعة 4/2/2
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 حمددة، وهذا افطريؼي هلو حوفتون: وفؽؾ ذحيي رشقمً 
عؾؿ ادكف افعؿقؾ بوفرشقم ادحددة فؽؾ ذحيي احلول إوػ: أن يُ  1/4/2/2

 هذه ٓ إصؽول ذم جقازهو.ثؿ خيتور افعؿقؾ افؼحيي افتل تـوشبف ؾقؼع افعؼد ظؾقفو، و
احلول افثوكقي: أن يؽقن افعؼد ظذ رشقم ؽر حمددة ظـد افتعوؿد إكام  2/4/2/2

ا إػ جقاز ترديد إجرة بغ تربط بوفؼحيي افتل ختصفو، وهذه احلول دمقز اشتـودً 
 افزيودة وافـؼصون.

دمشسي أن تؽقن افرشقم متـوشبي مع اخلدمي افتل تؼدمفو ا الضابط الاالث:3/2
 ادوفقي. 
أٓ تمدي افرشقم وافعؿقٓت إػ حمرم ـوفربو أو افغرر أو  الضابط الرابع: 4/2

 افتغرير بوفعؿقؾ.
أٓ تؽقن افرشقم شوترة دحذور ذظل وٓ حقؾي الضابط اخلامس:  5/2

 دؿـقع.
 التوصيات:

إظداد معقور ذظل ذم افرشقم وافعؿقٓت يصدر ظـ ادجؾس افؼظل  (1
 .وشبي وادراجعي فؾؿمشسوت ادوفقي اإلشالمقيهلقئي ادح

ـتوبي دراشي ذم حترير افػرق بغ مصطؾح )افرشقم( ومصطؾح )افعؿقٓت(  (2
 فتستػقد مـفو اجلفوت افتل هلو شقودة ظذ ادصورف حتك يستؼر آصطالح.

 ، وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغاواحلؿد هلل أوٓ وآخرً 
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 فهرس املصادر واملراجع
 ، البنك األهيل.اإلسالمي اخلامسة أحباث ندوة مستقبل العمل املصريف  -1
أمحد   :، للبعيل، عيل بن حممد  بن عبد، ، يق  األخباااا العيم ااة مخ ااخت اااااه ال ق  ااة  -2

 ، د.ط.دار الع،صمة، 1ط: اخلل ل، 
، 1ط:  ، للسددد ، ع، عب  ال محن بن أك ب  ،  ال ال ان السددد ، ع،األشاااااااباا وال  ا ر  -3

 .م1990 ،العلم ةبريوت، لن،رش: دار ال تب 
يق  :  ، البن الق م، شدددمل الدد ان حممدد  بن أك ب   بن ز م ا ، اددة، إعالم املوقعي  -4

،  ابن ا ، ي للنرشددد والت، ا دار ، اململ دة الع ب دة السدددع،دادة، 1مشددد ،ر سل ندددل  ، ط: 
 هد.1423

إح ،ء ، بريوت، دار 2ط: داوي، عاء ال ان أب، احلسددن عيل بن نددل   ، امل ، اإلنصاااااا   -5
 ، )د.ت(.الرتاث

 هد.1434، دمش ، دار القلم، 1 :، العث ين، حمم  تقع، طحبوث يف قضااي معاصرة  -6
عيل حمم    :، ال ،نددد،ين، عاء ال ان أب، ب   بن مسدددع،د احلنيع، يق  بدا ع الصاااااااااا ا ع  -7

 هد1418، دار ال تب العلم ة، بريوت، 1 :مع،ض، ع،دل أمح  عب  امل، ،د، ط
لتس،يل، عيل بن عب  السام بن عيل، أب، احلسن، يق  : حمم  ا ، التح ة الب جة يف شرح  -8

 .م1998 -هد 1418، ، بريوت، دار ال تب الع ب ة1: عب  الق،در ش،هني، ط
يق  :   ، العم اين، أب، احلسدني يع بن أب، اخلري ال منع،الب ان يف مذهب اامام الشاااا عي  -9

 هد.1421دار املن ،ج، ، الع ب ة السع،داةاململ ة ، 1 :ط ،ز،نم حمم  الن،ري
، الب  قع، أمح  بن احلسددني بن عيل بن م،نددي يق  : حمم  عب  الق،در الساااااا خ ال     -10

 .م 2003 -هد  1424، ، بريوت، دار ال تب العلم ة3: عط،، ط
حلط،ب، شددمل ال ان أب، عب  احم حمم  بن حمم  بن ا ، حترير ال الم يف مسااااااا ل االت ام  -11

، بريوت، دار  1:  اف، طدددددد محن الط ابليسدد امليب ك، يق  : عب  السددام حمم  الشدد عب  ال 
 .م1984 -هد 1404، اليب ب اإلنامع

دار إح دد،ء الرتاث   )د. ط(، بريوت، ، اهل تمع، حممدد  بن عيل بن ح، ،حت ااااة ا تااااا   -12
 .هد1357، الع ك
رشدددم وم تبت ،   ددددددد  ، مطبعة العّ   ،2 :، مح،د، نددد،مع، طتطوير األعمال املصاااااااااار  ة  -13

 م.1982-هد 1402
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السدددع،دادة،  ل دة  رندددد،لدة مد، سدددتري، ال محن، ، الد اود، اد،ب بن عبد ت ي ااة القر   -14
 .هد1437 اعة،  ،معة اإلم،م حمم  بن نع،د، دالش
حممد   ، األ ه ي، أب، منصددد،ر محد  بن أمحد  بن األ ه ي اهل وي، يق  : هتاذياب الي اة  -15

 .م2001، بريوت، دار إح ،ء الرتاث الع ك، 1 :ع،ض م عب، ط
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