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 .المقدمة  

إن احلمد هلل حنمده و نستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يجده اهلل فال مضل له 
 :أما بعد  ،هادي له وأشجد أال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله ومن يضلل فال 

السنة املنج ية  ، وهذا البحث تابع ملنجج فقه املعامالت يف الضمان البنكيفت ببحث مسألة ّلفقد ُك
 ،يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياضبقسم الفقه وأصوله ثاين رللة املاجستر الفلل المل

وهو من مواضيع املعامالت املعاصرة ، وقد سعيت جلمع مادته وترتيبجا وعرضجا بشكل مّيسر وخمتلر 
دون إخالل مبا هو ضروري لفجم هذه املسألة ولكمجا، أسأل اهلل التوفيق والسداد إنه ويل ذلك وهو 

 .  على كل شيء قدير
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 :خطة البحث
 

 .املقدمة  :أواًل

 :اطال وامل بالثامل :ثانيًا

 .الضمان البنكي ب المراد: المبحث األول

 .تعريف الضمان البنكي: املطلب األول

 .أركان الضمان البنكي: املطلب الثاين

 .شروط الضمان البنكي  :املطلب الثالث

 .خاطاب الضمان البنكي نواعأ: املطلب الرابع

 لضمان البنكي احكم : المبحث الثاني 

 .لضمان البنكي الكم : املطلب األول 

 . تكييف خاطاب الضمان البنكي: املطلب الثاين 

 .لكم أخذ العمولة على الضمان البنكي : املطلب الثالث

 .اخلامتة  :ثالثًا

 :وفيه ،الفجرس :ًارابع

 .فجرس امللادر واملرجع 

 .فجرس املوضوعات
 



 

 
 

 

 

 

 املبحث األول
 .المراد بالضمان البنكي 

 : وفيه

 ( .خطاب الضمان ) يتعريف الضمان البنك: المطلب األول 

 أركان الضمان البنكي: المطلب الثاني . 

 الضمان البنكي  شروط: المطلب الثالث. 

 البنكي   الضمان  نواعأ: المطلب الرابع. 
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 :المبحث األول

 . المراد بالضمان البنكي
 

 . ( خطاب الضمان )يتعريف الضمان البنك :المطلب األول
 

 :  اخترت منها التعريف التايلدة تعريفات بع (خطاب الضمان) عرف الضمان البنكي
 

، لدى  يف لدود مبلغ معني( طال  الضمان)، يتعجد البنك مبقتضاه بكفالة ألد عمالئه  تعجد كتايب وه
بوفاء العميل بالتزامه جتاه الاطرف الثالث  ، وذلك ضمانًاعن التزام ملقى على عاتق العميل ،  طرف ثالث

 .(0) خالل مدة معينة

 .ججة من اجلجات يتعامل معجا العميل  مضمان البنك لعميله أماهو : روباختلا
  : صورته/  هتلمثأ
 امللّدرة الشركات وأ امللانع، فأصحاب  معينة حيتاج التاجر أن يورِّد بضائعيف عقود التوريد / 0

رف فيذه  هذا التاجر إىل املل،  الضامن لكي يرجعوا بالثمن على البنك منه ضمان بنكي ياطلبون
  .به من أصحاب امللانع أو الشركاتيقدمه ملن طلو الضمان البنكيويأخذ منه 

 

 ذه املناقلة ، وعند رسّوهلمبىن ، يتقدم املقاولون  إلنشاءعند وجود مناقلة من ججة لكومية  /2
لالة لكي ترجع للبنك يف ،  ًابنكي ًااملناقلة على ألد املقاولني تاطل  منه اجلجة احلكومية إعاطاءها ضمان

 .(2) وتأخره بالتسليم وحنو ذلك أو خمالفته ملا اتفقوا عليه بالعقد أو مماطلته للمبىن املقاول تنفيذعدم 
 .كاملعلمني وغرهم  تتعاقد معه لضمان أداءه يف عمله ،احلكومة قد تاطل  ضمانًا بنكيًا ممن / 4
من عمله  إجازةأخذ فترة من املوظف الذي يرغ  يف  ضمانًا بنكيًا أصحاب العمل قد ياطلبون /3

 .فياطلبون منه ضمانًا بنكيًا 
 .ويف الواقع مجيع املعامالت ميكن أن يدخلجا الضمان البنكي

                                                           

 .( 2/0177)، جملة اجملمع الفقجي  (363/ 5)املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية  (0)

 ( .98)ح املعامالت املالية املعاصرة خلالد املشيق: ينظر (2)
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 . أركان الضمان البنكي :ثانيالمطلب ال

 
 . ( الضامن ) الاطرف وهو: البنك -1
 .غره على ما التزم من هوأي 

 

 . (راآلم)ويسمى  ( عنه املضمون ) الاطرف وهو :العميل -2
 (. ولؤاملس مديرها) يف ممثلة املؤسسة أو كالشركة( اعتبارية) لكمية شخلية يكونو

 .طبيعيًا شخلًا أيضًا ويكون
 

 . ( له املضمون ) الاطرف وهو :املستفيد -4
 أومؤسسة لكومية كمللحة اعتبارية شخلية يكون عادة، وهو الضامن التزمه الذي احلق صال  وهو
         . طبيعيًا شخلا يكون نأ النادر ومن ، شركة أو
 

 . ( املضمونالشيء  ) وهو :الضمان قيمة -3
 .(0) الضامن هالتزم الذي احلق هو املضمونالشيء و
 

                                                           

 .(2/953)، جملة اجملمع الفقجي  (0/212)فقه النوازل بكر أبو زيد : ينظر (0)
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 .الضمان البنكي  شروط :المطلب الثالث
 

 : مببلغ معني يضمان البنكالحدد أن ُي - 1

يلدر اخلاطاب بغر حتديد  والدة إال يف لالةمببلغ معني ،  حمددًا البنكي الضمان األصل أن يكون
وذلك يف لالة ،  من ضرر للغر همبلغ، بل يتعجد فيه البنك أن يضمن عميله يف كل ما يسببه تلرف

 .(0) إن كان هذا العميل من كبار العمالء للبنك
 
 

 : ملدة حمددة  الضمان البنكيأن يلدر  - 2
 فاذه حبيث يسقط التزام البنك حبلوله لتمًاأقلى لن  لدًا الضمان البنكييعترب املوعد املذكور يف 

 .(2) وبال لاجة إىل إخاطار منه إىل املستفيد
               

 : اإلقرار – 3

 به امللرح احلد تتعدى ال الضمان البنكي قيمة أن على النجائية البنكي الضمان خاطاب يف نصي
 املستفيدة لل جة وجيوز ، بنكال من إقرار صيغة على وذلك والت ارة، االقتلاد وزارة من للبنك
 .(4) اإلقرار هذا حيمل مل إذا ضمان البنكيال رفض

                                                           

 (.274-5/272)أحباث هيئة كبار العلماء : ينظر( (0
 .املرجع السابق: ينظر (2)
 .السابق ام اهل: ينظر (4)
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 .البنكي   الضمان  نواعأ :المطلب الرابع
 

 : أنواعه باعتبار الغرض منه

 : ( املؤقت ) بتدائيالا البنكي ضمانال (أ) 

ت من كفاية املركز املايل هذا النوع هو التثبمن لغرض ألن ا، كتأمني مؤقت  لمستفيدل هذا النوع م قّدي
 .(0) هجديت التأكد منو عاطاءملقدم ال

  .سواًء كان املتعجد هو صال  الضمان أو ال بإلالة العاطاء على متعجدألن الغرض منه ينتجي  :ومسي ابتدائيًا
 

 : نهائيال البنكي مانالض (ب) 

 واصفات املذكورة بالعقدمل وفق املتنفيذ العب قيام الشخص م هذا النوع كتأمني هنائي لضمانيقّد
(2). 

  
 :عن دفعات مقدمة  الضمان البنكي  (ج)

م هذا النوع يف لالة الدفعات املقدمة اليت حيلل عليجا املوردون أو املقاولون من قيمة أوامر التوريد يقّد
 .(4) عنجا الضمان البنكيحبيث ال تلرف هذه الدفعات إال مقابل ، اليت تلدر إليجم 

 

 : بار التقييد واإلطالق أنواعه باعت
 

فع للمستفيد وبناء الضمان ع ز العميل عن الد إلصدارأي يشترط البنك  :خطاب ضمان مشروط   (أ)
 .عليه فال يستحق املستفيد دفع قيمة الضمان له من البنك إال بعد تقدمي مستندات تثبت ع ز العميل 

 

ه لعميل ، بل يستحق املستفيد الدفع لأي أن البنك ال يشترط ع ز ا :مشروطغري خطاب ضمان  (ب)
 .(3) مب رد تقدمي خاطاب الضمان للبنك

                                                           

، ( 079)البنك الالربوي يف اإلسالم ،  (0/214)أبو  زيد  بكر، فقه النوازل (  269/ 5)أحباث هيئة كبار العلماء : ينظر( (0
، آراء لول خاطاب الضمان ( 496)، الربا واملعامالت امللرفية للمترك ( 363/ 5)املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، 

  ( .0004-2/0002)حملمد علي التسخري يف جملة جممع الفقه اإلسالمي 
 .(226) ل امللرفية واإلسالم للدكتور ملاطفى عبد اهلل اهلمشرياألعمانفس املراجع السابقة ، : ينظر (2)
 ( .0/213)أبو زيد  بكرفقه النوازل  :ينظر (4)
 ( .2/0002)جملة جممع الفقه اإلسالمي  (3)
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 : أنواعه باعتبار تأمين الغطاء 

لرجوع امللرف إليه إذا  ، وذلك اطاب الضمانخل هطلبما يدفعه العميل للملرف عند : الغاطاء املراد ب
 .اضاطر البنك إىل دفع قيمة خاطاب الضمان للمستفيد 

 :أمني الغاطاء هي وأنواعه باعتبار ت

 يعادل قيمة الضمان أو جزءًا( غاطاء)إىل البنك  نقديًا وذلك بأن يقدم العميل مبلغًا : نقدي غطاء  - أ
، ، أو بأن حي ز البنك القيمة أو نسبة منجا من احلساب اجلاري للعميل، إذا كان من عمالء البنكهمن

 .الضمان وترلل املبالغ احمل وزة إىل لساب خاص يسمى التياطي خاطابات
 

أو يقدم رهن ،  له مملوكًة ماليًة أوراقًا للبنك وذلك بأن يقدم العميل :أوراق مالية أو  غطاء عيين -ب
 .(0)تعادل قيمة الضمان أو جزءًا منه ، من األصول اململوكة له 

  
  .ته تغطية قيم باعتبارنواعه أ

 : غطاء كامل خطاب ضمان له / 1
 .(2)ملائة من قيمة الضمان وذلك أن ميثل الغاطاء مائة با 

 : خطاب ضمان له غطاء نسيب أو جزئي / 2
 .(4) وهو غاطاء لبعض قيمة الضمان

 :  ( مكشوف)  ليس له غطاءخطاب ضمان / 3
وعمالء البنك من الشركات الكربى واألفراد ، ، وتقتلر عادة على العمالء يف البنوك الكربىة نادر وهذه

 .(3)ذوي املركز املايل املتني
 

                                                           

 ( . 5/274)أحباث هيئة كبار العلماء : ينظر (0)
يال ، أو لديه لساب بالبنك يغاطي هذا املبلغ ، كأن ياطل  العميل خاطاب ضمان مبليون ريال ويكون قد دفع للملرف مليون ر (2)

 .فيكون الغاطاء مساويًا ملا طلبه العميل من امللرف أو يكون أكثر
 .كأن ياطل  العميل من امللرف خاطاب ضمان بقيمة مائة ألف ريال ، ويعاطي امللرف مخسني ألف ريال (4)

 .(80)املعامالت املالية املعاصرة ، ( 0/219)، فقه النوازل بكر أبو زيد  املرجع السابق: ينظر (3)



 

 

 
 

 

 الثانياملبحث 
 .الضمان البنكي حكم 

 

 : وفيه

 ( .خطاب الضمان ) يالضمان البنكحكم : المطلب األول 

 الفقهي للضمان البنكي تكييفال: المطلب الثاني. 

 ى الضمان البنكيعل (العمولة)حكم أخذ األجرة : المطلب الثالث.  
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 :المبحث الثاني 

 .حكم الضمان البنكي
 

 .م الضمان البنكي ـحك :المطلب األول 
 

 .(0) الضمان البنكيجيوز التعامل ب

  : األدلة

{وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم}:جواز الضمان يف اجلملة ليث قال تعاىل / 0
(2). 

إمجاع العلماء على جواز الضمان يف ، وكذلك (4) املنع، واألصل عدم الزعيم الكفيل : قال ابن عباس
 .(5)ينتج عنه ما ينتج عن أي ضمان شخلي بوفاء الدين  البنكيان الضمهذا و، (3) اجلملة

ولوجود  ،  يلح تربعهوهو ممن فالضامن البنك  ،يف الضمان البنكي متوفرة  الضمان شروط ألن/ 2
نلوص عليه يف ألكام يوجد ما خيرجه عن امل ، فالوكون احلق معلومًا وأجله معلوم ، رضا الضامن 
 .(6) الضمان شرعًا

                                                           

، خاطاب الضمان لزكريا الربي جملة اجملمع ( 216)، فقه النوازل بكر أبو زيد ( 497)الربا واملعامالت امللرفية للمترك : ينظر (0)
 ( .2/0012)الفقجي 

 ( .72: ) سورة يوسف ، جزء من اآلية رقم  ((2
،   (5/87)، لاشية الروض املربع ( 3/233)لنووي ل، روضة الاطالبني ( 4/444) ، لاشية ابن عابدين( 5/312)فتح القدير (4)

 (.497)، الربا واملعامالت امللرفية للمترك ( 2/0012)خاطاب الضمان لزكريا الربي جملة اجملمع الفقجي 
 .لس  حبثي ، ومل أجد هذا اإلمجاع منقواًل يف كت  اإلمجاع (3/543)املغين  (3)
 ( .497)ت امللرفية املترك الربا واملعامال (5)
 ( .216 /0)فقه النوازل بكر أبو زيد : ينظر (6)
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  .للضمان البنكيالفقهي  تكييفلا :مطلب الثانيال
 

 : ، كما يلي على أربعة آراءوذلك  البنكي انلضمل الفقجي تكييفالاملتأخرون يف  اختلف
 

 الرأي األول : أنه كفالة )0( . )0(
 

على  ًاوهو التزام الشخص مااًل واجب ،عىنوالكفالة من ليث امل الضمان البنكيتعريف  تفا ال : الدليل
 .(2) ره لشخص ثالثغ
 

 

 الرأي الثاين : أنه وكالة )4(. )4(. 

،  البنكي لضماناأن الوكالة إقامة الغر مقام النفس يف تلرف جائز معلوم ، وهذا موجود يف  : الدليل
فالعميل يوكِّل امللرف يف تلرف معلوم جائز ؛ وهو أن يسدِّد عنه إذا مل يسدِّد هذه الضمانات أو مل يقم 

 .(3)عملية وحنو ذلك هبذه ال
 
 

 جعالةه أن : الرأي الثالث
(5)

 .5) 
 هذا التعزيزيعزز قيمة التزام العميل أمام املستفيد ، و البنكي أن التعجد الذي يشتمل عليه الضمان : الدليل
 .(6) عماًل حمترمًا من البنك تلح اجلعالة عليه يعترب

 
 
 

                                                           

اللديق الضرير حبث مقدم لندوة املست دات الفقجية . خاطابات الضمان د: وممن ذه  إىل ذلك الدكتور اللديق الضرير ، ينظر( 0)
  (.2/0015)جملة جممع الفقه اإلسالمي  خاطاب الضمان: م ، و عبد الستار أبو غدة ، ينظر0883يف معامالت البنوك اإلسالمية عام 

 (. 0016،0042/ 2)جملة جممع الفقه اإلسالمي الدورة الثانية،  :ينظر (2)
 .( 0028 - 0020/ 2)جملة جممع الفقه اإلسالمي  : سامي مّحود ، ينظر. ممن ذه  إىل ذلك د (4)
 (.002-0024،  0058/ 2)جملة جممع الفقه اإلسالمي : ينظر( (3

  .( 040)البنك الالربوي :ذه  إىل ذلك السيد حممد باقر اللدر ، ينظر (5)
 (.040)البنك الالربوي : ينظر (6)
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 : التفصيل : رابعرأي الال

، ألن الكفالة ضم ذمة إىل ذمة ، فضمت ذمة امللرف إىل غر مغاطى فجو كفالة  الضمان البنكي كان نإ
 .ذمة طال  اإلصدار ملللحة الاطرف الثالث

العميل وّكل امللرف ليقوم باألداء فال توجد كفالة بني الاطرفني بل  مغاطى فجو وكالة ، ألنوإذا كان 
 . مرتوكيل للملرف بالسداد من املبلغ الذي لديه إذا استدعى األ

 وكفيل لل زء املتبقي ىفجو وكيل بالنسبة لل زء املغاط وإذا كان مغاطى جزئيًا فجو وكالة وكفالة معًا ،
(0) (2).   

 : الترجيح
 

 . ، وهو القول بالتفليل الراجح هو الرأي الرابع
 

 :سب  الترجيح
 

البنك  عندمال هناك ا كان فيوجد فر  بني ما إذ( تغاطية مبلغ الضمان) املال عند البنك ألنه اعترب وجود 
ألن ليس  وال يلح أن يكون كفالة، فيه تلرف وكيل  هفإذا كان املال بيد البنك فتلرف،  العكسأو 
، فجذا  ألن فيه ضم ذمة ألخرى ةمل يوجد املال عند البنك فجو كفالأما إذا  ، ضم ذمة ألخرى هناك

  . الفقجي هتكييفأثر يف  ون لهالبد أن يكالقول اعترب تغاطية مبلغ الضمان البنكي وهذا 

                                                           

 . (0153-0154،  0177-2/0176)جملة اجملمع الفقجي : ينظر( (0

 .( 0218/ 2)جملة اجملمع الفقجي  . وهذا ما ذه  إليه جممع الفقه اإلسالمي (2)

ألف ، فجذه السبعني  71ألف والعميل أعاطى البنك  011ان مغاطى جزئيًا؟ أي مثال يكون مبلغ الضمان توضيح لكيف يكون الضم
نه وكالة، والثالثني ألف املتبقية من املائة ألف غر ألف ويكون التكييف الفقجي فيجا أ ألف من قيمة الضمان وهي املائة 71ألف تغاطي 

 .ةنه كفالأمغاطى ويكيف الضمان فيجا على 
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 .ى الضمان البنكيعل( العمولة)حكم أخذ األجرة   :المطلب الثالث

 .عليه (العمولة)لكم أخذ األجرة  يفاختالفجم  البنكي للضمان الفقجي تكييفالختالف يف االعلى يترت  

. غري جائز عليه األجرةأخذ  يكونبأنه كفالة  كييفهعلى ت بناًءف  

 : األدلة
 (املستفيد)  للمضمون له( البنك)  أنه يف لال أداء الضامن: وجه ذلك وأنه يؤول إىل قرض جر نفعًا / 0
 .(0) مقابل هذا الدفع الذي هو مبثابة قرض يف ذمة املضمون عنه مولةكون العت

 .(2) منهمبناه على اإلرفا  و التوسعة و اإللسان ففي أخذ العوض لقاءه دفع ملقلد الشارع الضمان خاطاب  /2

. ًاوكالة يكون أخذ األجرة عليه جائزبأنه  تكييفهلى بناًء عو  

 ألن أخذ األجرة على الوكالة جائز :الدليل
، فالزيادة اليت يأخذها امللرف من العميل بعد تسديد ما (4)

 .(3) وج  عليه هي أجرة على الوكالة
 

  . ًايكون أخذ األجرة عليه جائزأنه جعالة تكييفه بعلى  بناًءو
 الدليل: ألن التعجد الذي يشتمل عليه الضمان البنكي يعزز قيمة التزامات الشخص العميل ، وبذلك 

  ) .(5 ) يكون عماًل حمترًما ميكن فرض جعالة عليه، أو عمولة من قبل ذلك الشخص

 .(6) همل حمترم وال جيوز أخذ األجر علي، فاإلقراض ع ليس كل عمل حمترم جيوز أخذ األجر عليهأن  :نوقش
 
 

 

                                                           

 ( .0/219)، فقه النوازل بكر أبو زيد ( 480)الربا واملعامالت امللرفية : ينظر (0)
 .املراجع السابقة: ينظر (2)
 ( .5/201)ين غامل: ينظر (4)
 . (0043، 0016/ 2)سالمي جملة جممع الفقه اإل: ينظر  ((3
 .  (040)البنك الالربوي :ينظر ((5

 (.0035 – 0034/ 2)جملة جممع الفقه اإلسالمي  :ينظر (6)



 سهى بنت عبدالله العمير: إعداد .                                                                                الضمان البنكي: بحث
 

- 15 - 

 وبناًء على القول بالتفصيل:

ألن هذا الضمان قد عليه ،  األجرة ، فال جيوز أخذ  -كفالة–غر مغاطى الضمان البنكي إذا كان  نفإ
 قرضًا جر فائدة ناكأخذ األجرة إذا فض وذلك يف لالة سداد البنك عن العميل قرالإىل  وليؤ

(0) . 

0 

ليست مقابل  (العمولة) األجرة هألن هذ جائز ، األجرةفيكون أخذ  -وكالة -مغاطى الضمان كان وإذا 
 من مال املضمون عنه املوجود لديهبل امللرف ال يدفع من ماله شيئًا فقرض الوال ما يؤول إىل  رضق

(2). 
 

وز  احلالتني قبلجا فيق عليجا ألكام تاطب ه احلالةفجذ، وإذا كان مغاطى جزئيًا فجو وكالة وكفالة معًا 
 .(4) أخذها يف اجلزء الغر املغاطى جيوز الواملغاطى  اجلزء يفأخذ األجرة 

 : الترجيح
 ،(3) بالتفليل رجح القوليت أيضًا هنافإنه  البنكي الضمان ترجيح القول بالتفليل يف تكييف على بناًء
 

مع عليجا  مقابلأخذ  ي وزف،  كيالبن الضمانإلصدار  (التكلفة اإلدارية) أما امللاريف اإلداريةو
  .5(5)مراعاة عدم الزيادة على أجر املثل

 .قرض الذي جر نفعًا بعيدًا عن الواملستفيد لبنك والعميل فجذا القول تتحلل به مللحة ا
 

                                                           

 . (480)الربا واملعامالت امللرفية  (0)
 . (480)الربا واملعامالت امللرفية ،  (0/201)فقه النوازل ( 2)
 . (0/201)فقه النوازل بكر أبو زيد  (4)
ليه ،  الضمان مغاطى تغاطية كاملة في وز أخذ األجرة عليه ، وإذا كان غر مغاطى فال جيوز أخذ األجرة عخاطاب إن كان : أي( (3

 . املغاطى وال جيوز فيما عداهاجلزء في وز أخذ العمولة يف وإذا كان مغاطى جزئيًا 
وهذا قرار اجملمع الفقجي اإلسالمي املقرر يف الدورة الثانية املنعقدة يف جدة   (0040، 0201-0218)جملة جممع الفقه اإلسالمي  (5)
 . م29/02/0895-22هـ املوافق 0346ربيع الثاين  01-06



 

 

 

 اخلامتة
 :وفيجا 

 أهم نتائج البحث. 
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 .الخاتمة 

 :، توصلت إىل ما يأيتء من هذا البحث، وبعد االنتجاواللالة والسالم على رسول اهلل ، احلمد هلل 
 

( طال  الضمان)تعجد كتايب، يتعجد البنك مبقتضاه بكفالة ألد عمالئه  خاطاب الضمان يعّرف بأنه/ 1
بوفاء  ، وذلك ضمانًاعن التزام ملقى على عاتق العميل ،  ، لدى طرف ثالث يف لدود مبلغ معني

 .عينةالعميل بالتزامه جتاه الاطرف الثالث خالل مدة م

 . خاطابات الضمان ز إصداراجو/ 2

أن الضمان البنكي إذا كان مغاطى فجو وكالة ، وإذا كان غر مغاطى فجو كفالة ، وإذا كان مغاطى  /4
 . على اجلزء الغر مغاطى وكفالة على اجلزء املغاطى جزئيًا فجو وكالة

كان غر مغاطى فال  إن كان خاطاب الضمان مغاطى تغاطية كاملة في وز أخذ األجرة عليه ، وإذا /3
 .البقية  يف جيوزالواملغاطى اجلزء يف  أخذ العمولة وز فيجيوز أخذ األجرة عليه ،  وإذا كان مغاطى جزئيًا 

 .مع مراعاة أجر املثل ، اإلدارية إلصدار خاطاب الضمان امللاريفجيوز أخذ األجرة مقابل / 5

وأسأله عز  ،اطأت فمن نفسي والشياطان يف عاله ، وإن أخ جلوإن أصبت فمن اهلل تيسر يل ،  هذا ما
 .على ما بدر مين من تقلر أو خاطأ وجل املغفرة 

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني رسولناوصل اللجم وسلم على 
 



 

 

 
 

 الفهرس
 :وفيه 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 فهرس الموضوعات . 
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 .ن الكرمي القرآ:  وأعالها أشرف امللادر وأكرمجا /0
 العلمية للبحوث العامة الرئاسة موقع السعودية، العربية باململكة العلماء كبار هليئة ،أحباث هيئة كبار العلماء /2

 .واإلفتاء

الثانية، : الرياض، الاطبعة-مكتبة احلرمني ،األعمال امللرفية واإلسالم للدكتور ملاطفى عبد اهلل اهلمشري /4
 .م0894/ هـ0314

 .م 0891 -هـ 0311: ، حممد باقر اللدر ، الاطبعة الربوي يف اإلسالمالبنك ال /3

 .هـ0489 األوىل:ط -القاهرة املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، طبع االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، /5

: هـ، الاطبعة0482املتوىف عام  ، للشيخ عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي الن ديلاشية الروض املربع /6
 .هـ 0325 ،العاشرة

 .هـ0303، دار العاصمة ، الاطبعة األوىل 0315سنة  :ت، ملترك، عمر بن عبدالعزيز االربا واملعامالت امللرفية /7

هـ ، 0416: رد احملتار على الدر املختار املعروفة باسم لاشية ابن عابدين ، للعالمة حممد بن عابدين املتوىف  /9
 .هـ 0457: رة ، الاطبعة املاطبعة العام

 .هـ ، املكت  اإلسالمي 676: ، لإلمام أيب بكر حيىي بن شرف النووي املتوىف  روضة الاطالبني /8

، لإلمام كمال الدين ، حممد بن عبدالوالد السيواسي السكندري ، املعروف بابن اهلمام احلنفي، دار  فتح القدير /01
 . هــ0305ألوىل ا: لبنان ، ط /املكتبة العلمية ، بروت

 . (هـ0324)األوىل : هـ ، مؤسسة الرسالة ، ط0328فقه النوازل ، بكر بن عبداهلل أبو زيد ، املتوىف سنة  /00

 . هـ0316 الدورة الثانية املنعقدة يف جدة ، العدد الثاين ، جملة جممع الفقه اإلسالمي  /02

 .هـ 0323ام ، املوقع الرمسي للشيخ ، كت  ع خالد بن علي املشيقح ،ملعامالت املالية املعاصرة ا /04

 .هـ0436الثانية :، طملر–،ماطبعة املنار هـ621:املتوىف أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ،املغين /03
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