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اقتصاد إسالمي

► � ◄�MONDAY ٦ MAY ٢٠١٣ No ٩٠٩٠ العدد ٩٠٩٠اإلثنني ٢٦ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ ٦ مايو ٢٠١٣م

 إن مــن أهـــم أهــــداف الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة 
هــــو حـــفـــظ الــــحــــقــــوق مــــن خــــــالل مـــواكـــبـــة 
العدل بني  إقامة  املعاصرة في  األساليب 
أطــــــراف الـــعـــقـــد، ومــــن أبـــــرز األمـــثـــلـــة عــلــى 
هــذا هــو خــطــاب الــضــمــان املــصــرفــي الــذي 
أصـــبـــح شـــرطـــًا الزمـــــًا مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
الصفقات  لكثير من  اإلبرام واإلنجاز  في 
البنائية ومــا شابه  التجارية واملشاريع 
ذلــك فــي دول عـــدة، فــإن مــن خــالل إدخــال 
املستندات  املصرفي بني  الضمان  خطاب 
اطمأن  الذكر،  السالفة  للصفقات  الالزمة 
جـــمـــيـــع أطـــــــراف الـــعـــقـــد لـــحـــفـــظ حــقــوقــهــم 
بطريقة اتفق عليها كل قاص ودان، ومن 
خالل ما سنتناوله في هذا العدد خطاب 
الضمان املصرفي لغرض معرفة حقيقته 
وهــدفــه وخــطــواتــه اإلجــرائــيــة وحكمه في 

الغراء. اإلسالمية  الشريعة 

◄ تعريف خطاب الضمان املصرفي

 فــإنــه تــعــهــد قــطــعــي، مــقــيــد بــزمــن مــحــدد 
غير قابل للرجوع، يصدر من البنك بناء 
بدفع مبلغ معني ألمر  على طلب عميله، 
جــهــة أخـــرى مــســتــفــيــدة مــن هـــذا الــعــمــيــل، 
بالدخول في مناقصة  العميل  قيام  لقاء 
أو تنفيذ مشروع بأداء حسن أو استيراد 

بــضــاعــة، لــيــكــون اســتــيــفــاء املــســتــفــيــد من 
هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر 
الــتــزم به  الــعــمــيــل فــي تنفيذ مــا  أو قــصــر 
للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع 
ذلــك على  البنك بعد  ويــرجــع  ونحوهما، 

للمستفيد. دفعه عنه  بما  العميل 

◄ أنواع خطاب الضمان املصرفي

❶خـــطـــاب الـــضـــمـــان االبــــتــــدائــــي: ويـــكـــون 
مقابل الدخول في مناقصات أو مشاريع 
ويكون مبلغ الضمان مساويا لــ 1 % من 
املفعول  أكثر، وســاري  أو  املناقصة  قيمة 
ملـــدة مــعــيــنــة وعــــادة تــكــون لــثــالثــة أشــهــر، 
الضمان)  (خــطــاب  البنكي  التعهد  وهــذا 
لــلــمــســتــفــيــد مـــن مصلحة  الــعــمــيــل  يــقــدمــه 
حــكــومــيــة أو غــيــرهــا لــيــســوغ لــه الــدخــول 
فـــي املــنــاقــصــة مـــثـــًال، فــهــو بــمــثــابــة تــأمــني 
االطمئنان على  املستفيد  ابتدائي يعطي 
املناقصة،  الدخول في  العميل على  قدرة 
وال يسوغ إلغاء هذا الخطاب إال بإعادته 
بــصــفــة رســمــيــة مـــن الــجــهــة املـــقـــدم إلــيــهــا 

"املستفيد".
يكون  النهائي: وهذا  الضمان  ❷ خطاب 
في  األداء  التنفيذ وســالمــة  مقابل حسن 
مــشــروع ونحو  أو  مــن مناقصة  العملية 

قيمة  5 % من  ذلك ويكون مبلغه بنسبة 
عـــادة، وهــو محدد  املناقصة  أو  املــشــروع 
بــمــدة عـــام كـــامـــل، وهــــذا الــتــعــهــد الــبــنــكــي 
العميل  يقدمه  النهائي"  الضمان  "خطاب 
لــلــمــســتــفــيــد مــــن مـــصـــلـــحـــة حـــكـــومـــيـــة أو 
غــيــرهــا لــيــســتــحــق املــســتــفــيــد االســتــيــفــاء 
مــنــه عــنــد تــخــلــف الــعــمــيــل عــن الــوفــاء بما 
نهائي عند  تأمني  بمثابة  به، فهو  التزم 
الحاجة إليه وال يكون إلغاؤه إال بخطاب 

املستفيد. الطرف  رسمي من 
املستندات":  الضمان: "ضمان  ❸ خطاب 
وهــنــاك نـــوع آخـــر مــن خــطــابــات الــضــمــان 
يــقــدمــه الــبــنــك لــصــالــح شـــركـــات الــشــحــن 
أو وكــــــاالت الـــبـــواخـــر، فـــي حـــالـــة وصـــول 
الــبــضــاعــة املــســتــوردة إلــى املــيــنــاء املــحــدد 
وتــــــأخــــــر وصــــــــــول مـــــســـــتـــــنـــــدات الـــشـــحـــن 
الذي  البنك  ذلك  إلى  بالبضاعة  الخاصة 
جـــــرى االســــتــــيــــراد عــــن طـــريـــقـــه، فــخــشــيــة 
تـــلـــف جـــــراء  بـــالـــبـــضـــاعـــة  يـــلـــحـــق  مـــــن أن 
تـــأخـــر بــقــائــهــا فـــي جـــمـــرك املـــيـــنـــاء يــكــون 
الضمان املذكور تعهدًا من البنك بتسليم 
مــســتــنــدات الــشــحــن الــخــاصــة بــالــبــضــاعــة 
إلـــــــى وكــــــــالء الـــــبـــــواخـــــر فـــــــور وصــــولــــهــــا، 
واســـتـــنـــادا إلــــى هــــذا الــضــمــان يــتــم فــســح 
للمستورد، وإلصــدار مثل هذا  البضاعة 
الــضــمــان يـــقـــدم الــعــمــيــل املـــســـتـــورد طــلــبــًا 

بـــذلـــك إلــــى الــبــنــك ويـــســـدد قــيــمــة اعــتــمــاد 
البضاعة  قيمة  "وهي  بالكامل  االستيراد 
البنك خطاب  ثم يصدر  املستوردة" ومن 
الـــضـــمـــان ويــســلــمــه إلــــى الــعــمــيــل فــيــقــوم 
الــعــمــيــل بــتــســيــلــمــه إلــــى وكـــــالء الــبــاخــرة 

املعنيني.
التغطية باعتبار  الضمان  أحوال خطاب 

تــغــطــيــة الــقــيــمــة املــضــمــونــة فـــي الــخــطــاب 
بـــمـــبـــلـــغ مــــالــــي لـــــدى الـــبـــنـــك، ولــــهــــا ثـــالث 

أحوال وهي: 
أوال:  خطاب ضمان ليس له غطاء البتة، 
فـــهـــذا يــنــســحــب عــلــيــه مــــا قـــــرره جــمــهــور 
الــعــلــمــاء مــن مــنــع الــعــوض عــلــى الــضــمــان 
ألن هــذا الــضــمــان قــرض فــيــكــون فــي حــال 
أخذ العوض عليه قرضًا جر نفعًا فيؤول 

الربا. إلى 
ثـــانـــيـــا: خــــطــــاب ضــــمــــان لــــه غــــطــــاء كــامــل 
مـــن الــعــمــيــل، وهـــــذه الـــحـــالـــة والـــلـــه أعــلــم 
ال يــظــهــر فــــي الــــعــــوض عــلــيــهــا مــــا يــمــنــع 
فـــي حـــق الــضــامــن أو املــضــمــون عــنــه ألن 
الخدمات  مقابل  "الــعــمــولــة"  الــعــوض  هــذا 
اإلجــــــــرائــــــــيــــــــة، فـــــفـــــي حـــــــــال دفـــــــــع الــــبــــنــــك 
لــلــمــســتــفــيــد فــهــو مـــن مـــال املــضــمــون عنه 
وفـــي حـــال عـــدم دفــعــه فــهــو مــقــابــل حفظه 

لذلك. ملاله وخدماته 
ثـــالـــثـــا: خـــطـــاب ضـــمـــان قـــد صــــار الــغــطــاء 

أحكام  لنسبة منه، فهذه تنسحب عليها 
قابل  فيما  قبلها فيجوز  التي  الحالتني 

املغطى ال فيما لم يقابله. 

◄ امللخص

إن خـــطـــاب الـــضـــمـــان يــــتــــردد حــكــمــه إمـــا 
الــكــفــالــة  الــــوكــــالــــة أو بـــمـــوجـــب  بـــمـــوجـــب 
حسب حاله، وبيان ذلك فإن كان الخطاب 

البنك كفيًال ومتبرعًا  غير مغطى يكون 
فال يأخذ عليه أي أجر، وإذا كان له غطاء 
نــقــدي كــامــل فــيــكــون الــبــنــك وكـــيـــًال فــجــاز 
لـــه أن يــأخــذ أجــــرًا عــلــى خــطــاب الــضــمــان 
ات عــمــلــه دون أن  بــمــقــدار جــهــده وإجـــــراء
يــربــط األجـــر بــمــقــدار املــبــلــغ الـــذي يــصــدر 
بــه خــطــاب الــضــمــان، ويــشــتــرط أن يــكــون 
أجله  الــذي من  الضمان  موضوع خطاب 

الخطاب غير ممنوع شرعا.  طلب 

حكم خطاب الضمان ؟

 الضمان 

 ج: إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 
املؤتمر اإلســالمــي في  املنبثق عــن منظمة 
دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 
16 ربيع اآلخــر 1406هــــ، املــوافــق 22 – 28 
عد في 

ُ
أ النظر فيما  ديسمبر1985م، وبعد 

خطاب الضمان من بحوث ودراسات، وبعد 
املداوالت واملناقشات املستفيضة التي تبني 

منها:
أوًال: إن خطاب الضمان بأنواعه االبتدائي 
بغطاء  يكون  أن  إمــا  يخلو  ال  واالنتهائي 
أو مــن دونــه، فــإن كــان بــدون غــطــاء، فهو: 
ضــم ذمـــة الــضــامــن إلـــى ذمـــة غــيــره فيما 
يــلــزم حــاًال أو مـــآًال، وهــذه هــي حقيقة ما 
يعنى في الفقه اإلسالمي باسم: الضمان 

الكفالة. أو 
وإن كــان خطاب الضمان بغطاء فالعالقة 
بــني طــالــب خــطــاب الــضــمــان وبـــني مــصــدره 
هي: الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه 
مــع بــقــاء عــالقــة الــكــفــالــة لــصــالــح املستفيد 

(املكفول له).

الكفالة هي عقد تبرع يقصد به  ثانيًا: إن 
الفقهاء عدم  اإلرفــاق واإلحسان. وقد قرر 
جواز أخذ العوض على الكفالة،ألنه في حالة 
القرض  الــضــمــان يشبه  الكفيل مبلغ  أداء 
الــذي جر نفعًا على املقرض، وذلــك ممنوع 

شرعًا.
قرر ما يلي:

أوًال: إن خطاب الضمـان ال يجوز أخذ األجر 
لقاء عملية الضمان – والــتــي يراعى  عليه 
فيها عـــادة مبلغ الــضــمــان ومــدتــه – ســواء 

أكان بغطاء أم بدونه.
ثانيًا: إن املصاريف اإلدارية إلصدار خطاب 
الضمان بنوعيه جائزة شرعًا، مع مراعاة 
عــــدم الــــزيــــادة عــلــى أجــــر املـــثـــل، وفــــي حــالــة 
تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى 
فــــي تـــقـــديـــر املـــصـــاريـــف إلصـــــــدار خــطــاب 
الفعلية ألداء  املهمة  الضمان ما قد تتطلبه 

ذلك الغطاء. والله أعلم 
قرار رقم: 12 (2/12) مجلة املجمع (العدد 

الثاني، ج2 ص 1035). 

 
َ

 الــضــمــان لــغــة مــصــدر فــعــل َضــِمــن، الــرجــل
ضمانا: أي كفله أو التزم أن يؤدي عنه ما 
ر في أدائه، والشيَء: جعله يضمنه  قد يقصِّ
ن الشيءَ الوعاَء ونحوه: جعله  وألزمه، وضمَّ
فيه وأودعه إياه، أي جعل الشيء في شيء 
يــحــويــه، ثــم أطــلــق عــلــى االلـــتـــزام بمعنى أن 
ذمـــة الــضــامــن تــحــوي مــا ضــمــن وتنشغل 
بـــه فــيــلــتــزمــه، ومــــــرادف الـــضـــمـــان: الــكــفــالــة 
أو  امللتزم  أو  الكفيل  وااللــتــزام، فالضامن: 

الغارم "املعجم الوسيط". 
منها  األول  الفقهاء:  لدى  معان  ثالثة  وله 
ذمة  أي "ضم  الكفالة،  بمعنى  استعمالهم 
الضامن إلى ذمة املضمون عنه في التزام 
الــحــق" (الــشــافــعــيــة واملــالــكــيــة والــحــنــابــلــة)، 
عن  مالي  بتعويض  "االلتزام  هو  والثاني: 
ضــــرر الــغــيــر" فــهــي عـــبـــارة عـــن رد مــثــل 

الثالث  "الحنفية"، واملعنى  أو قيمته  الهالك 
موجب  هــو"  الــفــقــهــاء  جــل  استعمله  الـــذي 
عليه  الله  قوله صلى  ومنه  مطلقا"  الغرم 
داود  أبو  رواه  بالضمان"  "الخراج  وسلم: 
إذا كان  املبيع  أن  الحديث  وغيره. ومعنى 
الرقبة  مالك  فــإن  "الــخــراج"،  له دخــل وغلة 
يملك  األصل  الذي هو ضامن  "املشتري" 
الـــخـــراج بــضــمــان األصــــل، ألن لــه أن يــرد 
الــرقــبــة "أرضـــا أو دابـــة أو عــبــدا مــثــال" لو 
وجــــد بــهــا عــيــبــا بــعــد اســتــخــدامــهــا، لــكــن 
ال شـــيء عــلــيــه فــيــمــا انــتــفــع بـــه، ألنــهــا لو 
لكانت  والــفــســخ  الــعــقــد  مــدة  بــني  مــا  تلفت 
مـــن ضــمــان املــشــتــري، فــوجــب أن يــكــون 
الـــخـــراج مـــن حــقــه. "مــعــجــم املــصــطــلــحــات 
االقـــتـــصـــاديـــة فـــي لـــغـــة الـــفـــقـــهـــاء د. نــزيــه 

حماد". 
صفحة متخصصة في الصيرفة ا�سالمية من إعداد شركة بيت المشورة ➤➤➤➤

لالستشارات المالية 
لالستفسار وللمزيد من المعلومات يرجى التكرم باالطالع على الموقع 

ا�لكتروني للشركة: 

www.b-mashura.com info@b-mashura.com

 ركن الفتوى 

املصطلحات الفقهية االقتصادية

 الشيخ صالح بن عبد العزيز بن صالح الراجحي رحمه الله 
 من أعالم االقتصاد والعمل الخيري اإلنساني

الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي 
رحمه الله 

الراجحي عام  الشيخ صالح بن عبدالعزيز  ولــد 
1344هـ (1925 م) في محافظة البكيرية بالقصيم 
في اململكة العربية السعودية ونشأ فيها وطلب 
العلم وأتم حفظ القرآن الكريم في الثالثة عشرة 
التي  الرياض  إلــى  انتقل مع والــده  من عمره، ثم 
العلمية والتجارية،  آنذاك عامرة بالحركة  كانت 
وفــيــهــا درس عــلــى أيــــدي املــشــايــخ مــثــل ســمــاحــة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي اململكة 

آنذاك وغيره. 
وكان مع مالزمته للعلماء يزاول التجارة منذ أن 
كان عمره 13 سنة، وقد وجد نفسه فيها وكافح 
الحالل  لــلــرزق  أبــنــاء جيله طلبًا  كــان يكافح  كما 
األقفال واملفاتيح  فقد بدأ بأعمال بسيطة كبيع 
إيــجــار بيتهم،  أســرتــه ويــســدد  -الـــخـــردة- ليعيل 
فــفــي الــســادســة عــشــرة مـــن عــمــره كـــان لـــه أقــربــاء 
لــيــتــدرب عندهم،  فــذهــب  الــصــرافــة  فــي  يشتغلون 
ثم بسط بسطته في الصفاة أمام الجامع الكبير 
فـــي ســــوق الــــديــــرة بـــالـــريـــاض وبـــــدأ بــالــعــمــل في 
الصرافة فكبرت تجارته فاشترى صندوقا يضع 
الصندوق  تــحــول  ثــم  البسطة  بــدل  الــعــمــالت  فيه 
إلى محل تجاري للصرافة عام 1366هـــ وشاركه 
أخواه سليمان ومحمد، وكان من ذلك استمراره 
فــي عــالــم الــتــجــارة املــصــرفــيــة والــعــقــار والــتــجــارة 
العامة بشكل عام، وبنى لنفسه بعد توفيق الله 
له إمبراطورية تجارية ضخمة باسم "الراجحي"، 
مــصــرفــيــة  أول  يــــؤســــس  أن  مـــعـــهـــا  واســــتــــطــــاع 
إســالمــيــة اســتــمــرت حــتــى تــحــولــت إلـــى "مــصــرف 

الــــراجــــحــــي" الــــــذي يــتــمــتــع الــــيــــوم بـــخـــبـــرة تــمــتــد 
ألكــثــر مــن 50 عــامــًا فــي مــجــال األعــمــال املصرفية 
التجارية مع رأسمال يبلغ 15 مليار  واألنشطة 
كــمــا يعتبر  مــلــيــارات دوالر)،  ريــــال ســعــودي (4 

أكبر مصرف إسالمي في العالم. 
لــــقــــد أســــهــــم الــــشــــيــــخ صــــالــــح الـــــراجـــــحـــــي أثــــنــــاء 
مسيرته التجارية في خدمة بالده ووطنه ونمو 
اقــتــصــادي واضــح ومــؤثــر فــي الــســوق السعودي 
مـــن خــــالل خــبــرتــه فـــي مـــجـــال اإلدارة املــصــرفــيــة 
والــتــجــارة واألعــمــال، وال أدل على هــذا مــن دوره 
الــبــارز فــي نــهــوض عــدة شــركــات مساهمة عامة 
تــجــاريــة ضــخــمــة تأسيسا  (ش.م.) ومــؤســســات 
ورئـــاســـة وعــضــويــة فــي مــجــالــس إداراتـــهـــا. ومــن 
أهمها شركة الكهرباء باملنطقة الوسطى وشركة 

الجبس  الــســعــوديــة- (ش.م.) وشــركــة  األســمــنــت 
األهلية- (ش.م.) وشركة أسمنت اليمامة- (ش.م.) 
الصناعية بالرياض وغيرها  التجارية  والغرفة 

الكثيرة. 
الــكــبــيــر، بعد  الـــراجـــحـــي دوره  ولــلــشــيــخ صـــالـــح 
فــضــل الــلــه عـــز وجــــل، فـــي أعـــمـــال الــخــيــر وإعــــادة 
االهــــتــــمــــام بـــــاألوقـــــاف الـــتـــي غـــفـــل الــــنــــاس عــنــهــا 
فــأســس مؤسسة وقفية كبرى  لــســنــوات طــويــلــة، 
عـــام 1417هـــــــ بــتــخــصــيــص بعض  أوقـــافـــه  إلدارة 
مــمــتــلــكــاتــه لـــيـــصـــرف عـــائـــدهـــا فــــي أعــــمــــال الــبــر 
واإلحــــســــان املــتــنــوع وفــــق حـــاجـــات املــســتــفــيــديــن 
داخـــــل املــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا، فـــكـــان الــشــيــخ مــثــاال 
ونــمــوذجــا رائــعــا فــي هــذا املــشــروع حيث تسابق 
الــتــجــار واملــحــســنــون فــي املــمــلــكــة فــي تخصيص 
اإلعــالن  لــألوقــاف بعد هــذا  جــزء مــن ممتلكاتهم 
الـــــصـــــادر عــــنــــه. ويــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك إســـهـــامـــاتـــه 
اململكة  الخيرية في  األخرى بالكثير من األعمال 
وخــــارجــــهــــا مـــــن بــــنــــاء مــــئــــات املــــســــاجــــد، ودعـــــم 
جــمــعــيــات الـــبـــر الـــخـــيـــريـــة، وجـــمـــعـــيـــات تــحــفــيــظ 
الشباب على  الكريم، وجمعيات مساعدة  القرآن 
املــرضــى،. ومؤسسة  الــزواج، وجمعيات أصدقاء 
الدعوة الصحفية، ومجلة الدعوة، ومن أشهر ما 
قاله رحمه الله: "والله إني ما أنفقت يوما للزكاة 

مليونا إال وعوضني الله سبحانه مليونني". 
وقــــــــد عـــــانـــــى الــــشــــيــــخ الـــــراجـــــحـــــي فــــــي ســــنــــوات 
عــمــره األخـــيـــرة كــثــيــرًا مـــن أمـــــراض الــشــيــخــوخــة، 
الــســبــت 09/03/1432 هـــ –  يـــوم  فــتــوفــي ظــهــيــرة 
12/02/2011 م في مستشفى الحبيب بالرياض 
الشيخ صالح وأسكنه  الله  أزمة قلبية. رحم  إثر 

فسيح جناته وأكثر من أمثاله. 

القاعدة الفقهيةالقاعدة الفقهية

علماء االقتصاد ا�سالميعلماء االقتصاد ا�سالمي

منتجات مصرفيةمنتجات مصرفية

 خطاب الضمان املصرفي أصبح شرطا يحقق 
االطمئنان لجميع أطراف العقد لحفظ حقوقهم 

 الضرورات تبيح املحظورات وتقدر بقدرها 
 الــــضــــرورات تــبــيــح املـــحـــظـــورات وتـــقـــدر بــقــدرهــا.. 
هـــــذه الـــقـــاعـــدة الــفــقــهــيــة مـــكـــونـــة مــــن شـــقـــني: شــق 
بــإبــاحــة املــحــظــور فــي حـــال الـــضـــرورة، وشـــق ثــان 
يقيد الضرورة ويحددها بقدرها إما بالكيف أو 
بالكم أو معًا، وقد أدرج السيوطي وابن النجيم – 
رحمهما الله - هذه القاعدة تحت القاعدة الكبرى 
الــعــلــمــاء املعاصرين  يــــزال" بينما بــعــض  "الــضــرر 
مـــثـــل الـــشـــيـــخ مــحــمــد صـــدقـــي الــــبــــورنــــو –حــفــظــه 
القاعدة الكبرى "املشقة تجلب  الــلــه- عــّدهــا تحت 
الــتــيــســيــر". {يــراجــع الــوجــيــز فــي إيــضــاح الــقــواعــد 

الكلية للدكتور البورنو 234/1}. 

◄ أصل هذه القاعدة:

القاعدة نصوص عدة،  لقد دلــت على معنى هــذه 
منها ما يأتي:

❶ قوله تعالى: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال 
ما اضطررتم إليه" {سورة األنعام: 119}.

فـــدلـــت اآليـــــة عــلــى أن الـــلـــه حــــرم أشـــيـــاء وفــصــلــهــا 
ولكن الله تبارك وتعالى أباح هذه املحرمات عند 

الضرورة.
❷ قوله تعالى: "فمن اضطر غير باغ وال عاد فال 
إثم عليه إن الله غفور رحيم" {سورة البقرة: 173}.

فدلت اآلية على أن الشريعة أباحت للمضطر بقدر 
مازالت الضرورة على أن ال يتعداها.

◄ معنى القاعدة:

الــضــرورة إذا كانت متحققة وليست متوهمة  إن 
وال يــمــكــن الــتــخــلــص مــنــهــا بـــوجـــه مـــشـــروع جــاز 
اإلتيان باملحظور لدفع الضرورة من غير بغي وال 
عـــدوان على الشريعة أو على الغير؛ فــإن استغل 

هذه الرخصة املؤقتة في وقت أكثر من الوقت الذي 
تزال فيه الضرورة أو أخذ قدرا أكثر مما تزال به 

الضرورة فإنه بهذا يكون متعديا وآثما.
مثال ذلك: من جاع جوعا شديدا كاد يفضي إلى 
موته جاز له أن يأكل ما حرم الله عليه من امليتة 
بــقــدر مــا يــســد بــه الــرمــق أي بــمــقــدار مــا يــدفــع عن 
نفسه خطر الهالك جوعًا فحسب، وال يجوز له أن 
يأكل إلى حد الشبع أو االستمرار باألكل في وقت 
الحــق. {الــقــواعــد الفقهية بــني األصــالــة والتوجيه 
لألستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل 78-73/1}. 

من تطبيقات القاعدة:
❶يجوز للحاكم أن يحجر املدين املماطل وطلب 
الدائنني ببيع ماله واستيفاء دينهم بدءًا بما هو 
النقود أوًال، فــإن لم  أهــون في حق املدين بتقديم 
تــف بــســداد الــديــن بــاع الــعــروض، فــإن لــم تــف باع 

العقار ألن الضر تقدر بقدرها. 

¶    الشيخ صالح بن عبد العزيز بن صالح الراجحي 
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اقتصاد اسالمي10
► "MONDAY ٣ JUNE ٢٠١٣ No ٩١١٨ العدد ٩١١٨اإلثنني ٢٤ رجب ١٤٣٤ هـ ٣ يونيو ٢٠١٣م◄ "

 حكم زكاة األسهم املقتناة بغرض االستفادة 
من ريعها ؟ 

 ج : إن مجلس مجمع الفقه اإلســالمــي الدولي 
املنبثق عــن منظمة املؤتمر اإلســالمــي املنعقد 
في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من 7 إلى 
12 شوال 1422هـــ، املوافق 22 – 27 كانون األول 
(ديسمبر) 2001م، بعد اطــالعــه على األبحاث 
املقدمة إلى املجمع بخصوص موضوع (زكاة 
األسهم املقتناة بغرض االستفادة من ريعها) 
وبعد استماعه إلى املناقشات التي دارت حول 
املــوضــوع بمشاركة أعــضــاء املجمع وخبرائه.  
وبعد االطــالع على قــرار املجمع رقــم 28 (4/3) 
بشأن زكــاة األسهم في الشركات الــذي جاء في 
الفقرة (ثالثًا) منه ما نصه: "إذا لم تزك الشركة 
أموالها ألي سبب من األسـباب، فالواجب على 
املساهمني زكاة أموالهم، فإذا استطاع املساهم 
أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه 
من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو 
املشـار إليه، زكى أسهمه على هذا االعتبار، ألنه 

األصل في كيفية زكاة األسهم. 
 وإن لــم يستطع املساهم معرفة ذلــك فــإن كان 
ســاهــم فــي الــشــركــة بقصد االســتــفــادة مــن ريــع 
السهم الــســنــوي، ولــيــس بقصد الــتــجــارة، فإنه 

يــزكــيــهــا زكـــــاة املــســتــغــالت. فــــإن صـــاحـــب هــذه 
األســهــم ال زكـــاة عليه فــي أصـــل الــســهــم، وإنــمــا 
تجب الــزكــاة فــي الــريــع، وهــي ربــع الُعشـر بعد 
دوران الحول من يــوم قبض الريع، مع اعتبار 
توافر شروط الزكاة وانتفاء املوانع". قرر املجمع 

ما يلي:
إذا كــانــت الــشــركــات لــديــهــا أمـــــوال تــجــب فيها 
الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة 
عــلــى املــديــنــني األمــلــيــاء ولـــم تـــزك أمــوالــهــا ولــم 
يستطع املساهم أن يعرف من حسابات الشركة 
ما يخّص أسهمه من املوجودات الزكوية فإنه 
يــجــب عليه أن يــتــحــرى، مــا أمــكــنــه، ويــزكــي ما 
يــقــابــل أصـــل أســهــمــه مــن املـــوجـــودات الــزكــويــة. 
وهـــذا مــا لــم تكن الــشــركــة فــي حــالــة عجز كبير 
بحيث تستغرق ديونها مــوجــوداتــهــا. أمــا إذا 
كانت الشركات ليس لديها أمـــوال تجب فيها 
الــزكــاة، فــإنــه ينطبق عليها مــا جــاء فــي الــقــرار 
رقم 28 (4/3) من أنه يزكي الريع فقط وال يزكي 

أصل السهم.
والله أعلم ؛؛ 

 قرار رقم: 121 ( 13/3 ) 

صفحة متخصصة في الصيرفة ا7سالمية من إعداد شركة بيت المشورة ➤➤
لالستشارات المالية 

لالستفسار وللمزيد من المعلومات يرجى التكرم باالطالع على الموقع 
ا7لكتروني للشركة: 

www.b-mashura.com info@b-mashura.com

 الشيخ الدكتور بدر املتولي 
عبد الباسط رحمه الله 

 ولــد الشيخ بــدر املتولي عبد الباسط فــي 17/ 8/ 
1907م بمدينة سمنود (وكانت وقتها قرية) إحدى 

مدن محافظة الغربية شمال القاهرة.
لـــقـــد ألـــتـــحـــق الـــشـــيـــخ بـــــدر بــــالــــدراســــة فــــي األزهـــــر 
ليحصل على الــشــهــادة األولــيــة األزهــريــة وهــي ما 
تعادل املرحلتني االبتدائية واملتوسطة عام 1923 
م ، ثــم حــصــل عــلــى الــثــانــويــة األزهـــريـــة فــي سنتني 
فــقــط مـــحـــرزًا املـــركـــز الــثــانــي عــلــى مــســتــوى الــدولــة 
عــام 1928م، وفــي عــام 1932 م حصل على شهادة 
الــعــاملــيــة األزهــــريــــة، وفـــي عـــام 1935م حــصــل على 
شهادة التخصص (وهي تعادل الدكتوراه حاليا) 
فـــي فــقــه الــحــنــفــيــة وأصـــــول الــفــقــه والــتــربــيــة وعــلــم 
الــنــفــس ، وأيـــضـــا كـــان مـــن املــتــفــوقــني األوائـــــل فهو 
الــثــانــي عــلــى مــســتــوى الــخــريــجــني، وقـــد أخـــذ العلم 
، وأشهرهم شيخ  أيــدي شيوخ كبار كثيرين  على 
الــجــامــع األزهــــر اإلمــــام مــحــمــود شــلــتــوت وفضيلة 

الشيخ مأمون الشناوي رحمهما الله. 
وبدأ الشيخ حياته العملية بالتدريس في املعاهد 
ثـــم عـــني أســـتـــاذًا بكلية  األزهــــريــــة مـــن عــــام 1935م 
الشريعة بجامعة األزهر في عام 1948م، ثم انتدب 
أستاذا في كلية الحقوق والشريعة ببغداد، وكان 
ذلــك ملــدة سبع ســنــوات متفرقات بــني الــذهــاب إلى 
مصر وعـــودة إلــى الــعــراق حتى عــام 1966 م الــذي 
الــشــريــعــة بجامعة  تــم اخــتــيــاره فــيــه وكــيــًال لكلية 
األزهر ثم عميدًا في العام التالي ، وفي نفس العام 
لــيــتــولــى مــشــيــخــة األزهــــر  الــشــيــخ  (1967م) رشــــح 
ولكنه رفض ، ثم انتدب رئيسا لقسم الشريعة في 
جامعة الكويت من عام 1970 م حتى 1975 م، وفي 
هذا األثناء اختير الشيخ عضوا بمجمع البحوث 
اإلسالمية باألزهر بمصر عام 1971م ، وهذه منزلة 
علمية رفيعة ال ينالها إال مجموعة متميزة من 
عــلــمــاء الــعــالــم اإلســالمــي ، وكــلــف فيما بــني عامي 
بـــإعـــادة تــكــويــن جـــهـــاز املــوســوعــة  1974م1975-م 
الفقهية الكويتية من قبل وزارة األوقاف بالكويت 
بــكــونــه األمـــني الــعــام لــلــمــشــروع ، إلـــى جــانــب كونه 
رئيسًا للجنة الفتوى بــالــوزارة، وعضوًا في لجنة 

تقنني الشريعة قسم الجنايات.
بــــارز وآراء فقهية شــهــيــرة في  وكــــان للشيخ دور 
املعامالت املالية املعاصرة واملصرفية اإلسالمية 
حيث كان املستشار الشرعي لبنك دبي اإلسالمي 
عام 1975م، وفي نفس الوقت كان عضوًا في الهيئة 
الشرعية لبيت التمويل الكويتي "بيتك" كمستشار 
إلــــــى أن أصـــبـــح  غـــيـــر مـــتـــفـــرغ حـــتـــى عــــــام 1985م 
مستشارًا متفرغًا في عام 1986 م ، وبقي في هيئة 

الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي 
منذ إنشائه حتى عام 1996م. 

ومـــن األعـــمـــال الــعــلــمــيــة الــتــي قـــام بــهــا الــشــيــخ بــدر 
الله رسالته في الوقف التي حصل  املتولي رحمه 
بها على الدكتوراه ورسالة الفقه املقارن والقياس 
وتيسير أصول الفقه وفقه العبادات كما كان له دور 
بارز في املحاضرات والــدروس العلمية والخطابة 
والــتــألــيــف واإلفــــتــــاء مـــن خــــالل تــدريــســه بــجــامــعــة 
األزهر الشريف وبجامعة العراق وبجامعة الكويت 
وإمامته ومشاركته في الكثير من اللجان الشرعية 

التخصصية واملؤتمرات العلمية. 
كــــان الــشــيــخ عـــاملـــا عــلــى مــســتــوى كــبــيــر، وفــقــيــهــا 
حــنــفــيــا، وطـــيـــب األخــــــالق واملـــعـــاشـــرة فـــي حــيــاتــه 
االجتماعية ،وقد نال الشيخ مكافأة امللك فؤاد األول 
في العاملية، ونال وسام الفنون واألدب من الدرجة 
األولــى في العيد األلفي لألزهر، ونال وسام وزارة 

األوقاف والشئون اإلسالمية في الكويت.
وبـــعـــد عـــمـــر حـــافـــل بـــالـــعـــطـــاء والـــجـــهـــود الــعــلــمــيــة 
والــفــقــهــيــة عــلــى املــســتــوى الــعــالــم اإلســـالمـــي ، لقي 
الشيخ بدر املتولى عبدالباسط ربه في يوم األحد 
يـــوم االثــنــني  ، وتـــم دفــنــه بــالــكــويــت  2003/2/23 م 
املــوافــق 23 ذو الحجة 1423هــــ، رحم  2003/2/24م 

الله الشيخ وأسكنه الفردوس األعلى. 
http:// : الــكــويــتــيــة  املـــصـــدر: مــوقــع إدارة اإلفـــتـــاء 
cms.islam.gov.kw/eftaa/Fatwa/FormerFatwa/

Pages/FormerFatw05.aspx

القاعدة الفقهية

 ركن الفتوى 

 مصطلحات اقتصادية

 األوراق التجارية «الكمبيالة» تعكس مرونة الصيرفة اإلسالمية ومراعاة تطورات الزمان 
 إن من ميزات الصيرفة اإلسالمية املرونة ومراعاة 
تغيرات وتــطــورات الــزمــان، وإن مــن أبـــرز األمثلة 
على هــذا هــو اشتمال الصيرفة اإلســالمــيــة على 
األوراق التجارية، فإن التعامل باألوراق التجارية 
شاع في زمننا املعاصر سواء في املجتمع الدولي 
أم فـــي الــكــيــانــات الــتــجــاريــة، ومــــن هــنــا نــريــد أن 
نتعرف على منتج "األوراق التجارية" وشرعيته 

وكيفية تقديمه ضمن إطار الصيرفة اإلسالمية.

◄  التعريف

إن مصطلح األوراق التجارية مكّون من كلمتني: 
"األوراق" و"الــتــجــاريــة"؛ فــأمــا األوراق فهي جمع 
ورق أو ورقـــــــة كـــمـــا قــــــال تـــعـــالـــى: "ومـــــــا تــســقــط 
مـــن ورقــــة إال يــعــلــمــهــا" (األنــــعــــام: 59). وتــنــاســب 
استعماله في هذا املصطلح من حيث أن األوراق 
التجارية في الحقيقة أوراق مكتوبة على صفة 
مــعــيــنــة، وأمـــــا الــتــجــاريــة فــهــي نــعــت يــكــشــف عن 
أصلها ألن هــذه األوراق نشأت أصــال عــن حاجة 
التجارة واستعملها التجار للوفاء بديونهم ثم 
أنــهــا اســتــخــدمــت فــي املــعــامــالت الــتــجــاريــة وغير 
الــتــجــاريــة، فيمكن تــعــريــف " األوراق الــتــجــاريــة" 
بــأنــهــا "هــــي ســـنـــدات أو صـــكـــوك قــابــلــة لــلــتــداول 

بطريق التظهير واملناولة، 
تــتــضــمــن حــقــا نــقــديــا، ويـــقـــدم قــبــل حــلــول مــوعــد 
اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا وتـــســـتـــحـــق الـــــدفـــــع حــــــاال أو بــعــد 

أجـــل قصير، بعد حسم الــفــائــدة والــعــمــولــة التي 
يــتــقــاضــاهــا املــصــرف بــحــســب االتـــفـــاق، ويقبلها 
العرف التجاري بصفتها أداة لتسوية الــديــون". 
(يــراجــع أحــكــام األوراق التجارية للدكتور سعد 
الـــخـــثـــالن 40/1؛ واملـــعـــامـــالت املـــالـــيـــة املــعــاصــرة 

للدكتور وهبة الزحيلي 472/1).

◄  أنواع األوراق التجارية

إن كــل ســنــد أو صــك تــتــوفــر فــيــه شــــروط األوراق 
التجارية يكون صالحا بأن يلقب بـ"ورقة تجارية" 
لـــــألوراق التجارية  إال أن قــانــون جنيف املــوحــد 
الصادر عام 1931/1930م قد اقتصر على معالجة 
الكمبيالة، والسند ألمر، والشيك كأنواع األوراق 
التجارية وأخــذ بهذا القانون التجاري السوري 
واللبناني والــســعــودي وغيرها مــن الــبــالد. ومن 
هــنــا نــتــنــاول فــي صفحتنا هـــذه األنـــــواع الثالثة 
املذكورة واحدة تلو األخرى، ونبدأ في هذا العدد 
بأشهر أنواع األوراق التجارية وهي "الكمبيالة". 

الـــكـــمـــبـــيـــالـــة هـــــي مـــــأخـــــوذة مـــــن كـــلـــمـــة إيــطــالــيــة 
(Combio)

 تعني: الصرف، أي تمكني حامل هــذا السند من 
صرفه واستالم قيمته، وتسمى (سفتجة) و(سند 
ســحــب) و(ســنــد حــوالــة) و(بــولــيــصــة)، فهي صك 
يحرر وفقا لشكل قانوني معني، ويتضمن أمرا 
صـــادرا من شخص (يسمى الساحب) بــأن يدفع 

مبلغا معينا لدى االطالع (أي اطالع البنك)، أو في 
تاريخ معني، أو قابل للتعيني إلى شخص ثالث 

(يسمى املستفيد). 
أطراف الكمبيالة والعالقة بينهم
أما أطراف الكمبيالة فهي ثالثة: 

-1 الــســاحــب؛ وهـــو الـــذى يــحــررهــا ويــصــدر األمــر 
بدفعها بالتوقيع عليها كسداد للدين القائم في 

ذمته للمستفيد.
-2 واملـــســـحـــوب عـــلـــيـــه؛ وهـــــو الــــــذي يـــصـــدر إلــيــه 

األمركبنك.
-3 واملستفيد؛ وهو الذي يتم سحب الورقة ألمره، 

وهو الدائن للساحب.
وأما العالقة بني هذه األطرف فإنها تتغير حسب 
األحــوال ولكن باختصار شديد يمكن القول بأن 
الكمبيالة عــقــد مــركــب مــن عـــدة عــقــود ولــهــا عــدة 
صـــور تخضع تــــارة للسفتجة، وتــــارة للحوالة، 
وتــــــارة لــلــوكــالــة، تـــــارة لــلــقــرض؛ وعـــلـــى كـــل حــال 
فإنها في الصيرفة اإلسالمية تؤخذ إما بموجب 
الــقــرض فــي حــني ال يــكــون عــنــد الــســاحــب رصيد 
في البنك وإما بموجب الحوالة إذا كان للساحب 

رصيد في البنك. 

◄  مشروعية األوراق التجارية

وأمـــا مشروعية األوراق التجارية فإنها درســت 
وبــحــثــت مــــن قــبــل الــعــلــمــاء والـــلـــجـــان مــــن خــالل 

البحوث واملؤتمرات وتوصلوا إلــى جــواز العمل 
بــهــا كــمــا هـــو بـــني فــيــمــا نـــص عــلــيــه قـــــرار مجمع 
الفقه اإلسالمي رقم 64 (7/2) في الدورة التاسعة 
بـــجـــدة عـــــام 1412هـــــــــ /1992 م ونــــصــــه: "ثـــانـــيـــا: 
الـــســـنـــدات ألمـــر،  الــتــجــاريــة (الـــشـــيـــكـــات،  األوراق 
ســـنـــدات الــســحــب) مـــن أنـــــواع الــتــوثــيــق املــشــروع 
للدين بالكتابة". (يراجع أحكام األوراق التجارية 
للدكتور سعد الخثالن 107/1-127؛ واملعامالت 
املالية املعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي 474/1-

.(476

◄  دور البنك في العمل بالكمبيالة

فــتــلــخــص لــنــا مــمــا ســبــق أن الــبــنــك يــلــعــب دور 
الــوســيــط فــي ســـداد الــديــن الــقــائــم عــلــى الساحب 
للمستفيد، وهــو خصم األوراق التجارية حيث 
يقّدم العميل للبنك ورقة تجارية قبل حلول موعد 
استحقاقها لكي يحصل على قيمة الورقة حاًال 
بــعــد خــصــم الــفــوائــد والــعــمــولــة الــتــي يتقاضاها 
البنك، فهو قــرض ربــوي محرم وهــي صــورة من 
صور اإلقراض بفائدة تقوم بها البنوك التقليدية؛ 
ولكن البديل عند الصارف اإلسالمية أن يقدموا 
خدمة التحصيل لقيمة الورقة التجارية بمطالبة 
األجـــــرة لــلــخــدمــة بــــأن يــكــون املـــصـــرف اإلســالمــي 
وكيًال في التحصيل فيتقاضى أجرة الوكالة وال 

يأخذ أي شيئ من فوائد أو ربا محرم. 

 إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت 
 مــعــنــى الـــعـــادة أو الـــعـــرف: الـــشـــيء املــألــوف 
الــعــقــول السليمة  الـــذي تتلقاه  املستحَسن 

بالقبول.
وهـــــذه الـــقـــاعـــدة مـــن الـــقـــواعـــد الـــتـــي تتعلق 
بــــحــــكــــم الـــــــعـــــــادة وتـــــبـــــني شـــــرطـــــني مــهــمــني 
مــــن شــــــروط اعـــتـــبـــار الــــعــــادة حـــجـــة لــلــعــمــل 
بــمــوجــبــهــا، وقـــد اتــفــق الــعــلــمــاء عــلــى معنى 
هــــذه الـــقـــاعـــدة مـــن قـــديـــم وإن اخــتــلــفــوا في 

الصياغة كالتالي:
فــإن اختلفت  اطـــردت  إذا  "الــعــادة محكمة،   -
فال" هكذا هي عند اإلمــام الجويني –رحمه 

الله- في الفروق.
فـــإن   ، اطـــــــردت  إذا  الــــعــــادة  تــعــتــبــر  "إنــــمــــا   -

اضطربت فال ..." 
عــنــد اإلمـــــام الــســيــوطــي –رحـــمـــه الـــلـــه – في 

األشباه والنظائر.
الكثير والنادر  "األحكام إنما هي للغالب   -
في حكم املعدوم" هي عند اإلمام الكرخي –

رحمه الله- في رسالته في األصول، واإلمام 
الله – في إعــالم املوقعني  ابــن القيم –رحمه 

وزاد املعاد وغيرهما.
املعنى اإلجمالي

الــعــادة تكون حجة إلثــبــات حكم شرعي  إن 
– ســـواء كــانــت عـــادة عــامــة أو خــاصــة – إذا 
اطـــــــردت ولـــــم يـــوجـــد الـــتـــصـــريـــح بــخــالفــهــا، 
إذا كانت  العادة إنما تعتبر  أن  وبيان ذلــك 
شـــائـــعـــة مـــشـــهـــورة لـــــدى أكــــثــــر الــــنــــاس فــي 
فــيــه، والغلبة لها حكم  الـــذي تتبع  الــوســط 
االطراد، وال عبرة لألقل؛ ألن القليل النادر ال 

يتحقق فيه معنى العادة وال العرف. 
فالشروط التي تلخصت مما سبق العتبار 
ــــــعــــــادة حــــجــــة فــــــي إثــــــبــــــات حــــكــــم شـــرعـــي  ال

بموجبها هي كالتالي:
العمل  أن  مـــطـــردة، أي  الـــعـــادة  تــكــون  أن   1-
الــنــاس أو معظمهم  بموجبها مستمر بــني 
في شؤون حياتهم ألن العادة إذا كان ُيعمل 
بها فــي وقــت دون وقــت ال تصلح أن تكون 

حجة.
-2 أن تكون العادة غالبة شائعة بني الناس 
الناس  فال اعتبار لعادة يعمل بها فئة من 

دون اآلخرين.
-3 أن ال يوجد تصريح بخالف العادة، إذ أن 
التصريح أقوى من الداللة وللعمل بالعادة 
داللــــــة ال تـــصـــريـــحـــًا فــــــإذا وجـــــد الــتــصــريــح 

بخالفها بطل العمل بها. 
من تطبيقات هذه القاعدة

إذا  املنافع واألعيان املعدومة  -1 جواز بيع 
كان الغالب فيها السالمة.

-2 تـــعـــارف الـــنـــاس فـــي تــقــديــم األجـــــرة قبل 
املنفعة في إجــارة األماكن سنويا  استيفاء 

أو شهريا.
الفقهية للشيخ  الــقــواعــد  (ينظر: موسوعة 
الــدكــتــور مــحــمــد صــدقــي الــبــورنــو 327/6-
329؛ واألشباه والنظائر لإلمام السيوطي 
الـــقـــواعـــد والـــضـــوابـــط  123/1؛ ومـــوســـوعـــة 
الفقهية للشيخ الدكتور علي أحمد الندوي 
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منتجات مصرفية

¶  الشيخ بدر املتولي   

علماء االقتصاد اBسالمي

 التظهير 

 التظهير فــي اللغة مــأخــوذ مــن كلمة "َظـــْهـــر" أي 
ظهر الــصــك، وذلـــك ألن الــعــبــارة الــتــي يثبت بها 
التظهير تــكــون عـــادة فــي ظهر الــصــك. وأمـــا في 
الــــعــــرف الـــقـــانـــونـــي والــــتــــجــــاري هــــو عــــبــــارة عن 
"تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة 
الـــتـــجـــاريـــة مــــن شـــخـــص (يـــســـمـــى املـــظـــّهـــر) إلـــى 
شخص آخـــر (يسمى املــظــّهــر إلــيــه)؛ أو يحصل 
بــه تــوكــيــل فــي اســتــيــفــائــهــا؛ أو رهــنــهــا، بعبارة 
تفيد ذلك".  والتظهيرعلى ثالثة أنواع : التظهير 
الناقل للملكية، والتظهير التوكيلي، والتظهير 

التأميني؛ وبيان كل منها كالتالي:
أوال: التظهير الــنــاقــل للملكية ويــســمــى أيضا 
التظهير التام؛ هو تصرف قانوني يتم بموجبه 
نقل الحق الثابت في الورقة التجارية من املظّهر 
إلــى املظّهر إليه بعبارة تفيد ذلــك. ولهذا النوع 
ثالثة أحــوال؛ التظهير االسمي الذي يصرح فيه 
باسم املظّهر إليه، والتظهير على البياض الذي 
يمأل فيه اســم املظهر إليه فيما بعد، والتظهير 
للحامل الـــذي ال يــحــتــاج إلـــى اســـم املــظــهــر إلــيــه. 
وتكون عالقة املظهر إليه باملظهر إما وكالة (حالة 
كونه غير مدين للمظهر) أو حوالة (إذا كان مدينا 

للمظهر).

 ثانيا: التظهير التوكيلي؛ هو تصرف قانوني 
يــــقــــوم فـــيـــه املـــظـــهـــر بـــتـــوكـــيـــل املـــظـــهـــر إلــــيــــه فــي 
تحصيل قيمة الورقة التجارية عند حلول ميعاد 
استحقاقها. وإن الغرض من هــذا التظهير هو 
إقامة املظهر إليه وكيال عن املظهر في تحصيل 
قيمة الورقة التجارية، فال تنتقل ملكية الورقة 
التجارية بــهــذا الــنــوع مــن التظهيربل هــو يــدار 
بموجب عقد الوكالة. ويكثر التعامل بالتظهير 
التوكيلي في املــصــارف لعدة أسباب مثل كثرة 
األوراق التي يحتفظ بها الحامل أو لضيق وقته 

وكثرة مشاغله وما إلى ذلك. 
 ثالثا: التظهير التأميني ويسمى أيضا التظهير 
التوثيقي؛ هو تظهير الورقة التجارية على سبيل 
الرهن ضمانا للوفاء بدين في ذمة املظهر للظهر 
إليه. والغرض منه رهن الحق الثابت في الورقة 
لضمان دين في ذمة املظهر للمظهر إليه. وقد رآه 
العلماء املعاصرون بأن هذا النوع من التظهير 
هو نظير رهن دين بدين، فهو رهن للحق الثابت 
في الورقة التجارية ضمانا لدين في ذمة املظهر 
وفــي جـــواز رهــن ديــن بدين خــالف بــني العلماء. 
(ينظر: أحكام األوراق التجارية للشيخ الدكتور 

سعد بن تركي الخثالن 216-161/1). 














