خطابات الضمان

تعرٌؾ خطابات الضمان
ٌسود الٌوم فً عالم المصارؾ ما ٌسمى بخطابات الضمان التً تصدرها البنوك التجارٌة ,
وخطاب الضمان ٌمكن تعرٌفه بؤنه عبارة عن تعهد كتابً ٌ ,تعهد بمقتضاه المصرؾ بكفالة
أحد عمالئه ( طالب اإلصدار ) فً حدود مبلػ معٌن تجاه طرؾ ثالث  ,وذلك ضمانا لوفاء هذا
العمٌل المكفول بالتزامه تجاه الطرؾ الثالث خالل مدة معٌنة  .وٌنص فً الخطاب على أن
ٌدفع المصرؾ المبلػ المضمون عند أول مطالبة من الطرؾ الثالث خالل سرٌان خطاب
الضمان دون التفات لما قد ٌبدٌه العمٌل من المعارضة .
وللخطابات شروطها  ,وٌخضع إصدارها إلجراءات قد تكون قصٌرة أو بطٌئة وطوٌلة بحسب
مركز العمٌل  ,والتعامل السابق أو المستجد معه  ,وطبٌعة المشروع المقدم له الضمان
ودراسته  ,وتجمٌع المعلومات  ,ومدى الثقة ووفرة االئتمان  ,وتقدٌر الظروؾ االقتصادٌة
واألحوال الداخلٌة والخارجٌة  ,وكل ذلك ٌحتاج إلى دراسة قبل إصدار الخطاب وتكوٌن قناعة
بمدى مالءة العمٌل وقدرته على الوفاء بالتزامه .
وتتقاضى المصارؾ التجارٌة من عمالئها عمولة عن إصدار هذه الخطابات  ,وعادة ما
ٌراعى فً تحدٌدها األعمال واإلجراءات التً ٌقوم بها المصرؾ  ,وقٌمة الدٌن الذي ٌضمنه ,
ومدة هذا الضمان  ,وهً تقدر حسب العرؾ المصرفً للبنوك بنسبة مئوٌة تحسب على أساس
هذا الدٌن ومدته .
كما تتقاضى المصارؾ التجارٌة فائدة ربوٌة متعارؾ علٌها ٌلتزم العمٌل بسدادها فً حالة قٌام
المصرؾ بدفع أي مبلػ ضمنه ( أي دفع قٌمة الخطاب للمستفٌد )  ,حٌث تعتبر تلك المبالػ دٌنا
على العمٌل .
أطراؾ التعامل فً خطابات الضمان
وٌتضح مما تقدم أن هناك أطرافا ثالثة فً خطاب الضمان تنشؤ بٌنهم العالقات التالٌة :
عالقة أولى بٌن المستفٌد فً الخطاب ( مصلحة أو هٌئة أو شركة ) وعمٌل البنك  ,وٌتولدعن هذه العالقة االلتزام محل الضمان الذي بسببه ٌصدر خطاب الضمان  ,وٌحكمها عقد
المقاولة أو التورٌد .
عالقة ثانٌة بٌن العمٌل ( المضمون ) والبنك الذي ٌقدم الكفالة ( الضامن )  ,وٌحكمها عقداعتماد خطابات الضمان المحرر بٌن البنك وعمٌله .

عالقة ثالثة بٌن البنك الضامن والمستفٌد من الضمان  ,وهً التً تلزم البنك بدفع المبلػالمضمون للمستفٌد عند أول مطالبة  ,وٌحكمها خطاب الضمان نفسه والتعهد الوارد به .
أنواع خطابات الضمان
وتتعدد أنواع خطابات الضمان بحسب اختالؾ الؽرض الذي من أجله تصدر  ,ومن أهم هذه
الخطابات :
خطابات الضمان االبتدائٌة أو المإقتة :وهً الخطابات الخاصة بالعطاءات التً تقدم للجهات الحكومٌة وما فً حكمها  ,فهذه الجهات
المستفٌدة من تنفٌذ العطاء تطلب عادة تؤمٌن نقدي أو خطاب ضمان ابتدائً من الشركة التً
ٌرسو علٌها العطاء  ,وذلك لتكفل عدم نكولها فً تنفٌذ العقد وتقوم بمصادرة مبلػ الخطاب فً
حالة النكول  .وهذا اإلجراء ٌحمً الجهات المستفٌدة من العطاء  ,حٌث إنه تمر فترة زمنٌة
بٌن تقدٌم العطاء وتوقٌع العقد قد تتؽٌر فٌها األسعار فً ؼٌر صالح من رسا علٌه العطاء أو قد
ٌكتشؾ أن هناك خطؤ فً تقدٌراته فٌنكل عن توقٌع العقد مما ٌلحق أضرار بتلك الجهات
المستفٌدة .
وٌنتهً مفعول خطاب الضمان االبتدائً فً حالة عدم رسو العطاء على الشركة المقاولة ,
وأٌضا عندما ٌرسو العطاء على مقدم الضمان وقٌامه بتوقٌع العقد .
خطابات الضمان النهائٌة :وهً الخطابات الخاصة بحسن تنفٌذ العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها سواء كانت
مصلحة حكومٌة أو ؼٌرها  .وهً عبارة عن تعهد بدفع مبلػ من المال بنسبة  % 5مثال من
قٌمة المشروع أو المناقصة مقابل حسن التنفٌذ وسالمة األداء من الشركة المقاولة  ,وٌسري
مفعول خطاب الضمان النهائً لحٌن إتمام تنفٌذ العقد وٌستحق المبلػ المتعهد بدفعه فً حالة
تخلؾ الشركة المقاولة عن الوفاء بالتزاماتها .
خطابات ضمان التموٌل عن دفعات مقدمة :وهً الخطابات التً ٌصدرها المصرؾ لضمان مبالػ تصرؾ مقدما لعمالئهم أو توضع فً
حسابهم  ,ذلك أنه فً أؼلب الحاالت ٌشترط هإالء العمالء الذٌن رست علٌهم العطاءات بؤن
تدفع لهم الجهة صاحبة العطاء دفعات مقدمة قبل بداٌة العمل لتٌسر لهم تموٌل العملٌات الكبٌرة
المسندة إلٌهم  .لذا تطلب منهم الجهة الدافعة خطاب ضمان من المصرؾ بقٌمة المبلػ المدفوع
لهم  ,ومن أجل ذلك سمً هذا الخطاب بخطاب ضمان الدفعات المقدمة .
هذا وقد تصدر هذه األنواع من خطابات الضمان بالعملة المحلٌة ولجهات محلٌة ( على
المستوى المحلً )  ,كما قد تصدر بالعملة األجنبٌة ولجهات أجنبٌة ( على المستوى الخارجً
).
مسؤلة تؽطٌة خطابات الضمان
بمقتضى خطاب الضمان  ,فإن المصرؾ ٌتحمل مخاطرة الوفاء بمبلػ الضمان للمستفٌد فً

حالة عدم تنفٌذ العمٌل اللتزاماته  ,لذلك قد ٌطلب المصرؾ من العمٌل تقدٌم ضمانات لتؽطٌة
خطاب الضمان  ,وتتفاوت قٌمة الؽطاء تبعا للدراسة االئتمانٌة ألوضاع العمٌل وما وما ٌتولد
لدى المصرؾ من ثقة فً مركزه المالً وفً جدٌته فً تنفٌذ ما ٌسند إلٌه من أعمال  .وقد
ٌكون خطاب الضمان ؼٌر مؽطى أو مؽطى كلٌا (  % 100من قٌمة الضمان ) أو جزئٌا .
كما أن الؽطاء قد ٌكون نقدٌا وهو أبسط صور الؽطاء سواء كان ذلك بدفع المبلػ الالزم لخزٌنة
المصرؾ أو بخصمه من حسابه أو تجمٌده  ,أو ٌكون عٌنٌا مثل رهن عقاري مسجل فً
محضر العقار أو رهن أسهم فً شركات أو ؼٌرها من األوراق المالٌة أو التجارٌة أو التنازل
عن بعض الحقوق .
وحٌث إن أؼلب ما تتعامل به المصارؾ هو خطابات الضمان المؽطاة جزئٌا  ,نورد الخطوات
المتبعة إلصدار مثل هذه الخطابات بالمصرؾ .
ٌقدم العمٌل طلبا بإصدار خطاب الضمان لحسابه .ٌدفع العمٌل تؤمٌن نقدي ( ٌطلق علٌه فً اللؽة المصرفٌة العادٌة اسم المارج )  ,وهوٌتراوح بٌن  % 20إلى  % 60من قٌمة الخطاب .
ٌقدم العمٌل بعض الضمانات كرهن عقاري أو خالفه .بعد موافقة المصرؾ ٌصدر خطاب الضمان .ٌؤخذ المصرؾ عمولة على خطاب الضمان بنسبة من مبلػ الضمان تتحدد طبقا للعرؾالمصرفً أو ما ٌحدده المصرؾ المركزي .
هذا وتتزاٌد كل ٌوم مجاالت استعمال خطاب الضمان المصرفً من المقاوالت إلى الضرائب
إلى الجمارك إلى التجارة الداخلٌة والخارجٌة  , . . .والطرؾ اآلمر للمصرؾ إلصدار
الخطاب ٌستفٌد من ذلك عدم تجمٌد أمواله النقدٌة  -كتامٌن نقدي  -لدى الجهة الطالبة للخطاب
 ,واألخٌرة تطمئن إلى ضمان تنفٌذ االلتزام محل التعاقد بموجب خطاب الضمان.
بالنظر إلى التعامل المصرفً فً خطابات الضمان وال سٌما تعامل المصارؾ اإلسالمٌة بهذا
النوع من العملٌات  ,فإنه ٌمكن ردها إلى نوعٌن من العقود التً طرقها الفقهاء  ,وهما الكفالة
والوكالة .
فالعالقة بٌن المصرؾ والجهة المستفٌدة بخطاب الضمان هً عالقة كفالة فً كل األحوال ,
أما العالقة بٌن المصرؾ مصدر خطاب الضمان وبٌن العمٌل طالب الخطاب فهً تارة تكون
عالقة كفالة وتارة تكون عالقة وكالة :
فإن كان خطاب الضمان بدون ؼطاء نقدي كامل من العمٌل فهو ٌعتبر عقد كفالة وٌخضع
ألحكامها  ,ألن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة  ,وفً خطاب الضمان تضم ذمة المصرؾ إلى ذمة
طالب اإلصدار لمصلحة الطرؾ الثالث  ,وعلى هذا فالكفٌل هو المصرؾ والمكفول هو
العمٌل والمكفول له هو الطرؾ الثالث .

وعلٌه ٌكون خطاب الضمان هو عقد الضمان المعروؾ فً الفقه اإلسالمً اسما ومعنى إذ أن
تعرٌفات الفقهاء لعقد الكفالة أو الضمان متفقة مع تعرٌؾ خطاب الضمان فً جوهره  ,وهو
أنه التزام الشخص ماال واجبا على ؼٌره لشخص ثالث  ,وأركان خطاب الضمان هً أركان
الضمان فً الفقه اإلسالمً .
وأما ما ورد فً تعرٌفات خطاب الضمان من أحكام زائدة عما ورد فً تعرٌفات الفقهاء ,
فكلها لها أصل فً الفقه اإلسالمً ذكرها الفقهاء عند ذكرهم ألحكام الضمان .
فكون خطاب الضمان موقتا بمدة محددة ٌنتهى الضمان بانتهائها  ,كما هو واضح من التعرٌؾ
له أصل فً المذهب الحنفً والحنبلً .
وكون المبلػ المضمون فً خطاب الضمان ؼٌر ثابت فً ذمة العمٌل عند العقد ولكنه قد ٌثبت
فً المستقبل إذا أخل بالتزامه  ,فهذا أٌضا جائز فً عقد الضمان عند الحنفٌة والمالكٌة
والحنابلة  ,وعند الشافعً فً أحد قولٌه .
وكون المبلػ المضمون فً خطاب الضمان قد ال ٌكون معلوما عند العقد  ,ذلك أنه من
المتصور أن ٌصدر الخطاب بؽٌر تحدٌد مبلػ وإن كان حدوثه نادرا  ,وفً مثل هذه الحالة
ٌتعهد البنك أن ٌضمن عمٌله فً كل ما ٌسببه تصرفه من ضرر للؽٌر أي المستفٌد .
وهذا ال مانع منه شرعا ألن الضمان ٌصح ولو كان المال المضمون مجهوال عند أكثر الفقهاء
إذ أن الضمان مبنً على التوسع  ,وهو من إٌجاب المرء المعروؾ على نفسه ومن أوجب
المعروؾ على نفسه لزمه .
وكون التزام البنك بدفع المبلػ للمستفٌد مشروط بعدم وفاء العمٌل بالتزامه مقبول فً الضمان
فً الفقه اإلسالمً  ,ألنه أما أن ٌكون تعلٌقا للضمان على فشل العمٌل فً أداء التزامه ,
وتعلٌق الضمان بالشرط المالئم جائز عند الحنفٌة والمالكٌة وفً أحد قولٌن عند الحنابلة .
وإما أن ٌكون التزاما بالدفع عند فشل العمٌل فً دفع المبلػ المستحق علٌه نتٌجة إلخالله
بالتزامه  ,وهذا جائز أٌضا على رأي مالك المرجوع إلٌه من أنه ال تجوز مطالبة الكفٌل إال
عند تعذر مطالبة األصٌل .
وأما إذا صدر خطاب الضمان بؽطاء نقدي كلً أو جزئً
أي أن المصرؾ ٌطالب العمٌل بدفع المبلػ المضمون كله أو بعضه  ,فقد تحدث عنها فقهاء
المذاهب األربعة  ,والذي ٌظهر من أقوالهم أنه ال خالؾ بٌنهم فً جواز أخذ الؽطاء النقدي إذا
كان باتفاق الطرفٌن  ,الضامن والمضمون  ,عند العقد .
وهذا هو الحاصل فً إصدار البنوك لخطابات الضمان  ,وال مانع أٌضا من أخذه بعد العقد
باتفاقهما .
والخالؾ الحاصل بٌن الفقهاء هو فً مطالبة الضامن بالمبلػ المضمون  -الؽطاء  -بعد العقد ,
وقبل مطالبة المضمون له به  ,والزام المضمون بدفعه  ,فقد منعه أكثرهم وأجازه الحنابلة فً

وجه  ,وهذا ال ٌحدث فً معاملة البنوك .
وقد ذكر الفقهاء أحكاما تتعلق بهذه المسؤلة لها فائدة كبٌرة فً موضوعنا  ,فقالوا  :إن
المضمون إذا دفع المال المضمون  -الؽطاء  -أما أن ٌدفعه له على وجه القضاء  ,أو ٌدفعه
على وجه الرسالة أو التوكٌل :
فإن دفعه على وجه القضاء ملكه الضامن عند الحنفٌة ولٌس للمضمون أن ٌسترده منه ,وٌجوز للضامن أن ٌتصرؾ فٌه باالستثمار وؼٌره  ,وله ربحه  ,وإذا هلك المال ضمنه  .ذلك
أن الضامن ٌملك المال حٌن قبضه وٌكون الربح الحاصل من ملكه طٌب له ال محالة .
أما إذا دفع المضمون المال للضامن على وجه الرسالة أو التوكٌل  ,فإن المال ٌكون أمانة فًٌد الضامن  ,ولكن لٌس للمضمون أن ٌسترده من الضامن ألنه تعلق به حق للؽٌر هو
المضمون له  ,وال ٌجوز للضامن التصرؾ فٌه  ,وإذا هلك ٌهلك هالك األمانة  ,وإذا استثمره
خالؾ ما ٌجب فٌما ٌعد أمانة  ,وأصبح كالؽاصب فإن ربح فال ٌطٌب له هذا الربح عند أبً
حنٌفة ومحمد ألنه استفاده من أصل خبٌث  ,وٌطٌب له فً رأي أبً ٌوسؾ ألن الخراج
بالضمان .
وهذا الخالؾ جار فً الودٌعة إذا تصرؾ فٌها الودٌع وربح .
وٌرى بعض الفقهاء المعاصرٌن ومنهم الدكتور علً السالوس والدكتور وهبة الزحٌلً أنه فً
حال كون الؽطاء النقدي من العمٌل ٌ ,كون األولى أن ٌخٌر المصرؾ العمٌل طالب إصدار
خطاب الضمان بٌن استثمار الؽطاء لحسابه فٌكون له ما لبقٌة المستثمرٌن فً البنك من حقوق
وال ضمان على المصرؾ حٌنئذ  ,وبٌن إبقاء الؽطاء فً ضمان البنك فٌكون حاله كحال
الحسابات الجارٌة ٌحق للبنك استثماره والتمتع بربحه أو تحمل خسارته ألن الخراج بالضمان
كما قال الفقهاء .
تكٌٌؾ خطابات الضمان
وهذا الحكم ٌكشؾ لنا عن حقٌقة هامة بالنسبة لتكٌٌؾ خطاب الضمان المؽطى  ,فقد ذهبت
كثٌر من هٌئات الفتوى والرقابة الشرعٌة للبنوك اإلسالمٌة وكذلك توصٌات مختلؾ الندوات
والمإتمرات إلى تكٌٌؾ خطاب الضمان بالكفالة والوكالة معا  :كفالة بالنسبة لعالقة البنك مع
المستفٌد  ,ووكالة بالنسبة لعالقة البنك مع العمٌل  .وهذا التكٌٌؾ ٌقٌد خطاب الضمان بؤحكام
الوكالة  :فالبنك ٌؤخذ الؽطاء على وجه الوكالة  ,وبالتالً ال ٌجوز له التصرؾ فً الؽطاء إال
فٌما أخذ من أجله  ,وهذا ما ٌمنعه من استثماره وتحقٌق ربح لحسابه ولكن ٌكون استثماره
لفائدة العمٌل بنفس الشروط التً ٌستثمر بها البنك ودائع المودعٌن .
وذهب الدكتور الصدٌق محمد األمٌن الضرٌر إلى تكٌٌؾ خطاب الضمان على أنه كفالة -

ضمان  -فقط فً حالة خطاب الضمان المؽطى وخطاب الضمان ؼٌر المؽطى  ,فهو ٌرى أن
الذي ٌنبؽً أن ٌحمل علٌه دفع العمٌل الؽطاء للبنك فً حالة إصدار خطابات الضمان هو الدفع
على وجه القضاء  ,ألن البنوك تستثمر الؽطاءات  ,وتربح منها  ,فلو حملنا الدفع على وجه
الوكالة ما جاز لها التصرؾ فً الؽطاء .
وعلى هذا األساس فإن خطابات الضمان بجمٌع أنواعها ٌجوز إصدارها  ,ألنها أما أن تكون
كفالة فقط  ,أو كفالة ووكالة وبما أن كال من الكفالة والوكالة مشروع  ,فإن إصدار خطابات
الضمان تكون مشروعة وصحٌحة  ,والزمة بالنسبة للبنك ما لم ٌصاحبها ما ٌفسدها  ,كؤن
ٌكون محل العقد محظورا أو ٌكون إصدارها مقابل جعل على الضمان .
وبناء علٌه  ,ال ٌجوز للبنك أخذ األجر على خطاب الضمان فً حد ذاته ( والتً تراعً فٌها
البنوك التقلٌدٌة مبلػ الضمان ومدته  ) ,ألنه ٌكون قد أخذ أجرا على الكفالة وهو ممنوع  ,ألن
الكفالة من عقود التبرعات المقصودة لإلرفاق واإلحسان  .فلو كفل شخص ؼٌره بمال على أن
ٌجعل الطالب له جعال  ,فإن لم ٌكن مشروطا فً الكفالة فالشرط باطل  ,وإن كان مشروطا فً
الكفالة فالكفالة باطلة  ,والكفالة عقد الزم ال ٌجوز للكفٌل فسخه بإرادته المنفردة .
ولكن ٌجوز للبنك أخذ أجر مقابل الخدمات واإلجراءات والمصارٌؾ اإلدارٌة التً ٌتطلبها
إصدار الخطاب وهو أجر مقطوع بمبلػ محدد  ,مثل مئة أو ألؾ  ,أو بالنسبة مثل  % 1و 2
%ألن األجرة بنسبة العمل  ,بشرط إتمام حساب األجر على العمل قبل تحقق شرط الدفع أو
المطالبة باألداء  ,فاألجر مقابل الخدمة التً ٌقوم بها البنك  ,دون ارتباطه بمبلػ الكفالة أو
مدتها  ,سواء أكان بؽطاء أم بدونه  .ولٌس فً هذا ربا  ,ألنه لٌس زٌادة على عوض  ,وإنما
هو أجر على عمل  ,بشرط عدم المؽاالة فً تقدٌر األجرة  ,ومراعاة ما قد تتطلبه المهمة
الفعلٌة ألداء ذلك الؽطاء .
واتجه العلماء المعاصرون وهٌئات الرقابة فً البنوك اإلسالمٌة إلى أنه فً حال توافر الؽطاء
النقدي الكلً أو الجزئً ٌ ,جوز للبنك أخذ األجر مقابل الخدمات اإلجرائٌة  ,فإذا دفع البنك
المبلػ للمستفٌد فهو من مال المضمون عنه  ,وإذا لم ٌدفع فهو مقابل حفظه لماله وخدماته ,
وذلك بناء على الوكالة بؤجر الجائزة اتفاقا فً الفقه اإلسالمً بالنسبة للعمٌل طالب الضمان ,
وأما بالنسبة للمستفٌد فٌعد البنك ضامنا األداء وكفٌال فً عالقته معه.
مجمع الفقه اإلسالمً قرار رقم (  , ) 12الدورة الثانٌة
بعد بحث مسؤلة خطاب الضمان  ,وبعد النظر فٌما أعد فً ذلك من بحوث ودراسات  ,وبعد
المداوالت والمناقشات المستفٌضة تبٌن ما ٌلً :
 1إن خطاب الضمان بؤنواعه االبتدائً واالنتهائً  ,ال ٌخلو إما أن ٌكون بؽطاء أو بدونه ,فإن كان بدون ؼطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة ؼٌره فٌما ٌلزم حاال أو مآال  ,وهذه هً

حقٌقة ما ٌعنً فً الفقه اإلسالمً باسم الضمان أو الكفالة .
وان كان خطاب الضمان بؽطاء  ,فالعالقة بٌن طالب خطاب الضمان وبٌن مصدره هً
الوكالة .
والوكالة تصح بؤجر أو بدونه  ,مع بقاء عالقة الكفٌل لصالح المستفٌد ( المكفول له ) .
 2إن الكفالة هً عقد تبرع ٌقصد لإلرفاق واإلحسان  .وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذالعوض على الكفالة  ,ألنه فً حالة أداء الكفٌل مبلػ الضمان ٌشبه القرض الذي ٌجر نفعا على
المقرض  ,وذلك ممنوع شرعا .
ولذلك فإن المجمع قرر ما ٌلً :
أوال  :إن خطاب الضمان ال ٌجوز أخذ األجر علٌه لقاء عملٌة الضمان ( والتً ٌراعى فٌها
عادة مبلػ الضمان ومدته ) سواء أكان بؽطاء أم بدونه .
ثانٌا  :أما المصارٌؾ اإلدارٌة إلصدار خطاب الضمان بنوعٌة  ,فجائزة شرعا  ,مع مراعاة
عدم الزٌادة على أجر المثل  ,وفً حالة تقدٌم ؼطاء كلً أو جزئً ٌجوز أن ٌراعى فً تقدٌر
المصارٌؾ إلصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلٌة ألداء ذلك الؽطاء  ,وهللا أعلم .

ندوة البركة الثانٌة الفتاوى الشرعٌة فً االقتصاد  ,الفتوى رقم ( ) 12
استثمار ؼطاء خطاب الضمان مضاربة
السإال :
هل ٌجوز للبنك اإلسالمً الذي دفع له مبلػ نقدي ؼطاء لخطاب الضمان أن ٌستثمره بموافقة
المودع مضاربة بنفس الشروط التً ٌستثمر بها للمودعٌن ؟
الجواب :
ٌجوز للبنك اإلسالمً أن ٌستثمر بالمضاربة المبلػ المودع لدٌه ؼطاء لخطاب الضمان الذي
ٌصدره بنفس الشروط التً ٌستثمر بها للمودعٌن .
ندوة البركة الثانٌة الفتاوى الشرعٌة فً االقتصاد  ,الفتوى رقم 1
تكٌٌؾ خطاب الضمان ومدى جواز أخذ األجر علٌه
السإال :
ما الرأي فً الموضوعات التالٌة :
 1خطاب الضمان المصرفً ومدى جواز أخذ األجر علٌه ؟ 2هل خطاب الضمان المصرفً كفالة بمفهومها الفقهً ( ضم ذمة إلى ذمة فً المطالبة ) ؟أم أنه توكٌل بؤداء مبلػ معٌن من النقود ضمن مدة محددة ؟
3 -إذا كان خطاب الضمان المصرفً كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع

إلى أعمال تإدى باألجر كما أفتى المفتون بذلك فً أعمال الطاعات مثل تعلٌم القرآن وإمامة
الصالة ؟
 4إذا كان خطابات الضمان المصرفً وكالة فهل ٌجوز للوكٌل أخذ األجر نسبٌا بمقدارالقٌمة كما هو الحال فً السمسار والمحامً ؟
الجواب :
 1إن جواز خطابات الضمان المصرفٌة مشروط بؤن ٌكون مرتبطا بمشروعٌة الموضوعالذي ٌطلب خطاب الضمان ألجله .
 2إن خطاب الضمان إذا كان بدون ؼطاء نقدي كامل فهو كفالة وٌخضع ألحكامها  ,وإذا قدمله ؼطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول  ,وأما بالنسبة للجهة
المكفول لها فإن خطاب الضمان حٌنئذ كفالة .
 ٌ3جوز للبنك فً جمٌع األحوال أن ٌؤخذ أجرا على خطاب الضمان بمقدار ما ٌبذله من جهدوعمل إجرائً دون أن ٌربط األجر بنسبة المبلػ الذي ٌصدر به خطاب الضمان .
 4أما أخذ األجر على خطاب الضمان ؼٌر المؽطى بنسبة مبلػ الضمان  ,كما هو معمول بهفً البنوك  ,فقد رأت اللجنة ( باألؼلبٌة ) أنه ٌحتاج إلى مزٌد من الدراسة والتمحٌص
واالطالع على النماذج المستعملة فً مختلؾ الحاالت والتً طلب من المختصٌن فً البنوك
تقدٌمها للنظر فٌها  ,وخاصة أن موضوع خطاب الضمان المصرفً مطروح للبحث لدى
مجمع الفقه اإلسالمً فً جدة ومدرج فً جدول أعماله للدورة القادمة .
بٌت التموٌل الكوٌتً فتاوي هٌئة الرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 93
السإال :
نظرا لألخذ بالمبدأ الشرعً بؤنه ال اجر لضامن فإننا ال نتقاضى عمولة على إصدار خطابات
الضمان إال بمبلػ ثابت مقابل جزء من مصارٌؾ الخدمة .
ولكن فٌما ٌتعلق بخطابات الضمان لعمالئنا لصالح جهات خارجٌة ( خارج الدولة ) فإنه ال بد
من وجود بنك وسٌط فً العملٌة  ,وهذا البنك ٌستوفً عمولة تمثل نسبة من قٌمة الخطاب ,
ونحن من جانبنا نقوم بإبالغ هذا البنك بؤننا ال نعطً وال نتقاضى عمولة إلصدار خطاب
الضمان .
ولكن المشاكل ما زالت فً ازدٌاد بسبب عدم تفهم البنوك لذلك ورجوعها علٌنا فً عمولة
خطابات الضمان األجنبٌة  .فهل هناك حرج شرعً من إبالغ البنك األجنبً بالرجوع على
المستفٌد فً أٌة مصارٌؾ ناتجة عن القٌام بهذه الخدمة ؟
الجواب :
ترى الهٌئة أنه ال مانع شرعا فً أن ٌكتب فً االعتمادات أو خطابات الضمان الصادرة من
بٌت التموٌل الكوٌتً العبارة التالٌة  ( :جمٌع المصارٌؾ تحصل من المستفٌد )  ,أما عمولة
خطاب الضمان التً تإخذ على العمٌل من قبل مصرؾ آخر فٌجب أن ٌبٌن للعمٌل نفسه
وللبنك ( الكفٌل ) بؤنه لٌس لنا عالقة فً ذلك .

بٌت التموٌل الكوٌتً فتاوى هٌئة الرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 96
السإال :
تقوم المإسسة العربٌة لضمان االستثمار بضمان عملٌات التجارة بٌن الدول العربٌة فتضمن
للمصدر حقه لدى المستورد وذلك من مخاطر مختلفة منها قرارات دولة المستورد بمنع إخراج
العملة األجنبٌة أو تؤمٌن المستورد أو إفالس المستورد .
هل ٌجوز أن نقبل خطابات الضمان هذه من المإسسة العربٌة ومقابل ذلك إعطاإها نسبة من
الربح إن وجد مقابل الضمان ؟
الجواب :
مدار هذه العملٌة على أخذ جعل فً نظٌر الضمان وكون الجعل حصة من الربح ( إن وجد )
هذا ال ٌؽٌر من جوهر الموضوع وأخذ جعل على الضمان ال ٌجوز شرعا كما ذهب إلٌه
جمهور الفقهاء .
بنك دبً اإلسالمً فتاوى هٌئة الفتاوى والرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 13
أخذ األجر على خطابات الضمان
السإال :
هل ٌجوز أخذ أجر على إصدار خطاب الضمان ؟
الجواب :
بحثت الهٌئة موضوع أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان وناقشت المسئولٌن بالبنك فً
طبٌعة هذه الخطابات والخطوات العملٌة التً ٌقوم بها البنك إلصدارها واستعرضت الهٌئة
الفتاوى السابق صدورها فً هذا الشؤن سواء من هٌئات الرقابة الشرعٌة بالبنوك اإلسالمٌة أو
من المإتمرات والمجامع الفقهٌة وخاصة ما ورد بفتوى المإتمر األول للمصارؾ اإلسالمٌة
المنعقد بدبً عام  1979وفتوى المرحوم الدكتور  /عبد الحلٌم محمود  -شٌخ األزهر األسبق
 ,وفتوى المجمع الفقهً فً دورته الثانٌة والمنعقدة بمكة المكرمة عام 1406ه الموافق
1985م  ,وتبٌن للهٌئة أن هذه الفتاوى تجٌز أخذ أجر على خطابات الضمان باعتبارها
تتضمن وكالة وكفالة  ,وترى الهٌئة إلى جانب ذلك أنها تتضمن أٌضا وجاهة  ,ألنها كما ٌقول
البعض صنو الضمان  ,وكان المسلمون فً العصور األولى لإلسالم ال ٌرون أخذ األجر على
الضمان أو الوجاهة وعلة ذلك كما ٌقولون ألن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض ال تفعل
إال هلل تعالى  ,فؤخذ العوض علٌها سحت وكسب ال ٌحل .
(كما جاء فً حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر ج 3ص ) . 67
ثم تؽٌرت ظروؾ المجتمع اإلسالمً بحٌث أصبح أكثر أصحاب الجاه ال ٌبذلون ضمانهم أو
جاههم إال بؤجر  ,وقد راعى بعض الفقهاء هذا التؽٌر الطارئ على المجتمع فً فتاواهم
فؤجازوا أخذ األجر على الجاه بشروط معٌنة هً ( إن كان ذو الجاه ٌحتاج إلى نفقة وتعب

وسفر وأخذ مثل أجر مثله فذلك جائز وإال حرم )  ,وإضافة إلى ما تقدم فقد طرأ تطورا آخر
فً العصر الحدٌث وهو ضخامة حجم المعامالت المطلوب ضمانها مما جعل ضمان األفراد
مهما بلػ ثراإهم وجاههم ؼٌر مقبول فً التطبٌق العملً  ,وأصبحت المإسسات المالٌة
وخاصة البنوك هً التً تقوم بهذا الدور الضروري لمصلحة المجتمع اإلسالمً  ,وهذه
المإسسات ٌلزمها فً قٌامها بواجباتها  ,نفقات مالٌة ألداء أعمالها  ,مما ٌجعل من الضروري
أن تتقاضى أجرا مقابل األعمال التً تقوم بها إلصدار خطابات الضمان  ,وهو أمر تتوافر له
شروط أخذ األجر على الوجاهة كما جاءت فً أقوال الفقهاء الذٌن أجازوها إلى جانب جواز
أخذ األجر علٌها باعتبارها وكالة فً بعض الحاالت .
والهٌئة تؤخذ بهذا الرأي بناء على الفتاوى المشار إلٌها تحقٌقا للمصلحة العامة وتؤكٌدا لفعالٌة
البنك اإلسالمً مع تطور المجتمع فً العصر الحدٌث  ,وٌتعٌن تحدٌد األجر الذي ٌحصله
البنك نظٌر إصدار خطابات الضمان بمبلػ محدد ٌقدر بمعرفة لجنة من ذوى الخبرة بالبنك ,
وذلك لكل نوع من أنواع الخطابات على أن ٌراعى فً تقدٌر هذا األجر الجهد الفعلً المبذول
من جانب البنك إلصدار الخطابات وما تكلفه من مصارٌؾ إدارٌة حقٌقٌة مع األخذ بعٌن
االعتبار تحقٌق العدالة بٌن مصلحة البنك ومسئولٌته فً الحفاظ على أموال المسلمٌن وحاجة
المتعاملٌن معه بالتٌسٌر علٌهم .
بنك دبً اإلسالمً فتاوى هٌئة الفتاوى والرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 25
السإال :
ما هو الحكم الشرعً فٌما إذا أودع العمٌل لدى البنك مبلؽا وقدره ملٌون درهم بدون
مصروفات وال فوائد على أن ٌقوم البنك بإعطاء عمٌله هذا كتب ضمان فً حدود مبلػ الودٌعة
وزٌادة  % 15دون فوائد .
الجواب :
لما كان األصل فً السإال أن اإلٌداع فً البنك ال ٌتضمن فائدة محرمة  ,فإنه ٌكون جائزا
شرعا ؼٌر أنه ٌتعٌن على المسلم التعامل مع المصارؾ اإلسالمٌة كلما أمكن ذلك توقٌا من
الوقوع فً الحرام أو اإلعانة علٌه .
بنك دبً اإلسالمً فتاوى هٌئة الفتاوى والرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 73
السإال :
تقدم أحد العمالء إلى البنك ولدٌه مإسسة لخدمات التؤمٌن وٌطلب من البنك خطاب ضمان
لتقدٌمه إلى الجهات المختصة حتى ٌتمكن من الحصول على تصرٌح بمزاولة المهنة داخل (
دبً ) .
فهل ٌجوز للبنك اإلسالمً أن ٌصدر خطاب ضمان لسمسار الخدمات التؤمٌنٌة الذي ٌقوم
بتوزٌع بوالص تؤمٌن لشركات إسالمٌة وؼٌر إسالمٌة .
الجواب :

ال ٌجوز للبنك إصدار خطاب ضمان لسمسار خدمات تؤمٌنٌة لدى شركات التؤمٌن ؼٌر
اإلسالمٌة لما ٌنطوي علٌه من شبهة إقرار شرعٌة معامالت تلك الشركات.
األجوبة الشرعٌة فً التطبٌقات المصرفٌة  -الجزء األول فتاوى المستشار الشرعً لمجموعة
دله البركة  ,فتوى رقم ( ) 2
عموالت فتح خطابات الضمان :
الفتوى :
إن وضع جدول عموالت لفتح االعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلػ االعتماد ال مانع منه
شرعا إذا كانت عملٌات االعتماد المستندي تتضمن مهام تختلؾ تبعا الختالؾ قٌمة االعتماد
ألن األساس الشرعً للعمولة فٌها هو الوكالة وهً تصح بؤجر محدد مقطوع أو بنسبة من
مبلػ مقطوع  .وال ٌخفى أن فتح االعتمادات نفسه ٌستلزم الضمان لكنه ٌحصل تبعا وال
ٌخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة .
وسواء أخذ مقابل فتح االعتماد مرة واحدة  ,أو على دفعتٌن إحداهما عند فتحه  ,والثانٌة عند
وصول المستندات كما فً الجدول  .أما بالنسبة للضمانات واعتماد نفس الطرٌقة وأخذ المقابل
مرة واحدة فً البداٌة بمبالػ متفاوتة حسب مبلػ العملٌة المضمونة  ,فانه ٌلحظ علٌه أن المقابل
فً خطابات الضمان ٌصح لقاء الخدمة فً إصدار الخطاب وفتح الملؾ وهو ال ٌختلؾ بٌن
مبلػ وآخر إال من خالل نوعٌة الضمان  ,لذا ٌصح التفاوت فً المقابل تبعا لتصنٌؾ عملٌات
الضمان إلى شرائح بحٌث ٌختلؾ عبء الخدمة بٌنهما  ,ولٌس تبعا لمبلػ الضمان  . . .أي
خطابات الضمان للهواتؾ مثال  ,للمقاوالت العادٌة  ,للمقاوالت الحكومٌة الخ  . . . .وعلٌه
فان جدول العموالت المتعلقة بفتح االعتماد مقبول من الناحٌة الشرعٌة .
أما بالنسبة للضمانات فٌوضع جدول آخر حسب شرائح حاالت الضمان المختلفة فً طبٌعتها .
بنك فٌصل اإلسالمً المصري فتاوي هٌئة الرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ) ( 31
السإال :
هل ٌصح لبنك فٌصل اإلسالمً أن ٌصدر أي ورقة من شؤنها أن ٌحصل شخص أو جمعٌة
على مال من أحد البنوك تدفع عنه فوائد ربوٌة ؟
الجواب :
رأت هٌئة الرقابة الشرعٌة أن ذلك ال ٌجوز شرعا وقررت بإجماع اآلراء عدم الموافقة على
إصدار خطاب ضمان للجمعٌة المذكورة وال ٌصح لبنك فٌصل اإلسالمً أن ٌساعد من ٌتعامل
بالربا أو ٌضمنه للحصول على مال بفائدة ربوٌة  ,فً الحدٌث النبوي ( لعن هللا آكل الربا
وموكله وشاهدٌه وكاتبه ) رواه احمد وأبو داود الترمذي وصححه والنسائً وابن ماجه .
بنك فٌصل اإلسالمً المصري فتاوي هٌئة الرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 32

السإال :
الرجاء إبداء الرأي الشرعً حول المعاملة التالٌة :
عبارة عن تعهد كتابً ٌتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عمالئه ( طالب اإلصدار ) فً حدود
مبلػ معٌن تجاه طرؾ ثالث  ,بمناسبة التزام ٌلقى على عاتق العمٌل المكفول وذلك ضمانا
لوفاء هذا العمٌل بالتزامه تجاه ذلك الطرؾ خالل مدة معٌنة على أن ٌدفع البنك المضمون عند
أول مطالبة خالل سرٌان خطاب الضمان رؼم معارضة المدٌر :
تنقسم إلى  :خطابات الضمان االبتدائٌة أو المإقتة  ,خطابات الضمان النهائٌة  ,خطابات
الضمان للتموٌل ( عن دفعات مقدمة  -سلفة )  ,وخطابات الضمان األخرى .
أ  -لتؽطٌة التزامات متعهدي توزٌع المنتجات .
ب  -لصالح الجمارك إذا وصلت البضاعة ولم تكن المستندات لم تصل بعد .
وٌلجؤ العمالء إلى البنك لمنحهم تسهٌالت ائتمانٌة تٌسر لهم الحصول على خطابات الضمان
التً طلبوها دون أن ٌدفعوا كل قٌمتها نقدا وتخضع دراسة طلبات العمالء من هذا النوع من
التسهٌالت لكافة جوانب الدراسة التً تخضع لها االعتمادات الشخصٌة وكذلك االستعالمات
مع التركٌز على سمعة العمٌل ومقدار حرصه على الوفاء بتعهداته وبعده عن المجازفة ومدى
مركزه المالً ومدى احتٌاجاته الفعلٌة حسب طبٌعة عمله ونشاطه وذلك لما ٌنطوي علٌه هذا
النوع من التسهٌالت االئتمانٌة من عرضة ألن ٌتحول من التزام عرفً بالنسبة للبنك إلى
مدٌونٌة فعلٌة للعمٌل إذا ما أخل بالتزامه المكفول من البنك وطالبت الجهات المستفٌدة بسداد
قٌمة الكفالة .
وال ٌصدر البنك أي خطاب ضمان إال بعد توقٌع العمٌل ( ضامنه ) على عقد إصدار خطاب
الضمان كما ال ٌجوز إصدار خطابات ضمان تخالؾ الشروط المتفق علٌها بالعقد  .وٌقدم
العمٌل للبنك تؤمٌنا نقدٌا ( أو ٌقبل على حسابه لدى البنك ) وٌكون بنسبة من قٌمة خطابات
الضمان تحددها إدارة البنك  ,حسب مركز العمٌل وقوته وسمعته وقد تصل إلى 100
من قٌمة الكفالة  . .وٌمكن أن ٌكون التؤمٌن أوراقا مالٌة مملوكة للعمٌل  .وٌحصل البنك من
العمٌل على تفوٌض ٌخول البنك حق بٌع هذه األوراق فً أي وقت دون الرجوع إلٌه فً حالة
مصادرة خطاب الضمان من قبل المستفٌد .
كما ٌفوض العمٌل البنك بخصم باقً قٌمة الضمان من حسابه فً البنك من أٌة أموال أخرى
تكون له طرؾ البنك وأن ٌتعهد فً حالة عدم كفاٌة حسابه بؤن ٌسدد المبلػ بمجرد مطالبة البنك
له .
أي أن خطابات الضمان نوعٌن :
 1خطابات الضمان التً تصدر بؽطاء جزئً وهذه ٌفتح لها دفتر أستاذ مساعد ٌسمى (بؤستاذ مدٌنٌن نظٌر ضمانات ) وٌفتح حساب مستقل لكل عمٌل ٌوضح به الحد األقصى
المصرح به  -قٌمة الؽطاء  -نسبة الؽطاء  -نوع الضمان  -أسماء الضامنٌن إن وجدوا  -مدة
التصرٌح  .وهذا النوع الذي ٌمثل مخاطرة بالنسبة للبنك ٌتمثل فً باقً قٌد الضمان الؽٌر

مسدد .
 2خطابات الضمان المؽطاة بالكامل .مصادرة الضمان :
وٌصبح خطاب الضمان واجب السداد إذا استخدم المستفٌد حقه فً تحصٌل قٌمة الضمان من
البنك لألسباب التً ٌراها المستفٌد إذا أخل المكفول بشروط التعاقد مع المستفٌد .
وٌجب عرض األمر على اإلدارة العامة فً حالة مصادرة أي خطاب ضمان صادر من البنك
آخذ الرأي والموافقة .
وأحٌانا تتم المصادرة بجزء فقط من قٌمة خطاب الضمان ولٌس بكامل قٌمته  .وفً المصادرة
بالكامل ٌقوم البنك بقٌد باقً قٌمة خطاب الضمان على حساب العمٌل الجاري وٌصدر شٌكا
بكامل قٌمة الضمان لصالح المستفٌد أو أن ٌتصرؾ البنك بالمصادرة أو البٌع ألي أوراق مالٌة
تكون قد حجزت ضمانا لخطاب الضمان الصادر .
إلؽاء الضمانات :
فً حالة انتهاء مدة صالحٌة الضمان وتنفٌذ المكفول لجمٌع شروط التعاقد بٌنه وبٌن المستفٌد ,
ٌعٌد البنك التؤمٌن السابق حجزه عندما قام بإصدار خطاب الضمان من حساب العمٌل (
المكفول ) الجاري لدٌه وذلك شرط أن ٌعٌد خطاب الضمان األصلً إلى البنك .
العموالت التً ٌتقاضها البنك هً :
 1عمولة إصدار خطاب ضمان وهذه ٌجب تحدٌدها بمعرفة إدارة البنك وتوافق علٌها هٌئةالرقابة الشرعٌة .
 2عموالت التمدٌد أو التعدٌل .كما ٌإخذ رأي هٌئة الرقابة فً موضوع التؤمٌن النقدي المحجوز عند إصدار خطاب الضمان
وهل ٌمكن استثماره على مستوى طالبً إصدار خطابات الضمان فً البنك إذا أخذنا فً
الحسبان أن مدة صالحٌة خطابات الضمان النهائٌة ومقابل دفعات مقدمة تتجاوز فً بعض
األحٌان سنة أو سنتٌن أو ثالث ؟
وٌإخذ الرأي أٌضا فً  -هل ٌحصل وٌقٌد البنك عموالته عن مدة صالحٌة خطابات الضمان
عن كامل المدة أو تحصل على فترات وهل للشرٌعة هنا رأي ؟
الجواب :
قد استعرضت الهٌئة ما ورد بالمذكرة بشؤن هذا الموضوع واستقر رأٌها على ما ٌؤتً :
 1عدم موافقة الهٌئة على أن ٌقوم بنك فٌصلل اإلسالمً المصري بإصدار خطابات ضماننظٌر عمولة ٌتقاضاها .
2 -ترى الهٌئة أنه ٌمكن للبنك حٌنما ٌطلب منه العمٌل إصدار خطاب أن ٌشارك هذا العمٌل

فً العملٌة المطلوب من أجلها الضمان وذلك بعد دراستها واالطمئنان إلى ظروؾ مباشرتها ,
وتجري مثل هذه المشاركة وفقا ألسس المشاركة التً سبق للهٌئة أن عرضت لها وضمنتها
محاضر اجتماعاتها السابقة .
 3وعلى ذلك ال ترى الهٌئة محال لبحث موضوع استثمار الؽطاء الجزئً لخطاب الضمانحٌث ال ٌوجد فً حالة المشاركة احتٌاج لوجود مثل هذا الؽطاء .
 4وعندما تقوم المشاركة بٌن البنك وعمٌله على النحو المتقدم  ,فان ما ٌصدره البنك فً هذهالحالة من خطابات ضمان لتقدٌمها إلى الجهة األخرى المتعاقدة معها ( أي البنك وعمٌله )
ٌعتبر إصدارا من قبله لخطابات ضمان بصدد عملٌة هو شرٌك فٌها .
وطبٌعً أن ٌتم هذا اإلصدار دون عمولة ألن ما ٌقدمه البنك من جهد فً هذه الحالة إنما ٌدخل
ضمن مجهوداته فً المشاركة  ,وهً مجهودات تقابلها مجهودات أخرى من قبل العمٌل
المشارك .
وكما أن المعلوم أن ربح المشاركة ونصٌب كل من البنك وشرٌكه العمٌل متفق علٌه فٌما
بٌنهما ومراعى فً تحدٌده ما ٌقدمه كل شرٌك من مال وجهد .
 5وربما ٌقال أن خطاب الضمان لو ؼطى بالكامل فال خوؾ حٌنئذ على أموال البنك ,وٌمكن لهذا األخٌر فً هذه الحالة أن ٌتقاضى عمولة من العمٌل نظٌر ما ٌقوم به من جهد .
ؼٌر أن هذا القول مردود ألن خطاب الضمان لو ؼطى نقد ٌودعه العمٌل لدى البنك فان هذا
األخٌر ال بد وأن ٌسلك أحد طرٌقٌن :
أ  -فإما أن ٌستثمر المبلػ المودع لدٌه ؼطاء لخطاب الضمان واالستثمار بطبٌعته معرض
للكسب كما هو معرض للخسارة  .ومن ثم فان البنك بإقدامه على استثمار هذا المبلػ ٌعرض
الؽطاء الحتماالت الخسارة والضرر  .واألولى أن ٌتم االستثمار فً صورة المشاركة التً
سبقت اإلشارة إلٌها بالبند الثانً بعالٌه .
ب  -وإما أال ٌستثمر البنك المبلػ المودع لدٌه ؼطاء لخطاب الضمان  .وفً عدم االستثمار
تعطٌل لتداول المال واستثماره  .وهذا ٌمثل ضررا كذلك ونفس النتائج تترتب حتى ولو لم ٌكن
الؽطاء نقدٌا  ,فإذا كان أوراقا مالٌة مثال فإن هذه األوراق بدورها معرضة إما الرتفاع أو
انخفاض ثمنها .
بنك فٌصل اإلسالمً المصري فتاوي هٌئة الرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 33
السإال :
الرجاء إبداء الرأي الشرعً فً :
خطاب ضمان ٌرٌد البنك أن ٌصدره باالشتراك مع بنك خارجً لصالح مقاولٌن بمناسبة
دخولهم فً مشارٌع إنشائٌة ومعمارٌة نظٌر تقاضً أجر وفقا لما تحدده التعرٌفة المصرٌة
السائدة فً البلد األجنبً .
وقد أوضحت إدارة البنك أن المبالػ التً سوؾ ٌحصل علٌها البنك مقابل إصدار خطاب

الضمان المذكور تتمثل كؤجر مقابل أداء المهام التالٌة :
 1األجر الذي ٌتقاضاه البنك هو مقابل الدراسة التً ٌتعٌن إعدادها بواسطة أجهزة البنكالمختلفة عن النواحً المالٌة واالقتصادٌة والفنٌة الخاصة بالعمٌل وكذا العملٌة موضوع خطاب
الضمان المطلوب .
 2بعد إصدار خطاب الضمان فان البنك ٌقوم بناء على طلب العمٌل ببعض األعمالالمرتبطة بخطاب الضمان المذكور مثل تحصٌل المستحقات المختلفة عن العملٌة موضوع
الخطاب المذكور .
 3إن البنك ٌقوم بالرقابة والمتابعة المستمرة لمعرفة مدى ما ٌقوم به من صدر لصالحهخطاب الضمان من تنفٌذ االلتزامات التً صدر من أجلها خطاب الضمان .
الجواب :
جاء بكتاب فتح القدٌر للكمال بن الهمام فً باب الكفالة ج  5ص  403ما نصه :
(والكفالة بمال جائزة وإن كان المال المكفول به مجهول المقدار وبه قال مالك وأحمد
والشافعً فً القدٌم وقال فً الجدٌد هو وابن أبً لٌلى واللٌث والمنذر ال تجوز بالمجهول ألنه
التزام مال مجهول فال ٌجوز فال بد من تعٌٌنه لوقوع المماكسات فً مبادلة المال بالمال -
والكفالة عقد تبرع كالنذر ال ٌقصد به سوى ثواب هللا أو رفع الضٌق عن الصدٌق ) .
وهكذا كان القوم ٌقومون بالكفالة والضمان للمال كعمل أدبً ال ٌقصد من ورائه سوى ثواب
هللا ورفع الضٌق عن الصدٌق .
وعلى هذا األساس أصدرت الهٌئة قرارها السابق بعدم الموافقة على إصدار خطابات ضمان
فقط أي مجردة من العمل نظٌر عمولة وانه ٌمكن للبنك إصدار خطابات الضمان فً مشاركات
البنك مع العمٌل فً العملٌات المطلوب من أجلها الضمان بالمصارٌؾ الفعلٌة التً تدخل ضمن
مصارٌؾ المشاركة .
ولما كانت إدارة البنك قد أوضحت ما تقوم به من أعمال من أجل الضمان الذي ٌرٌد البنك أن
ٌصدره باالشتراك مع بنك القاهرة السعودي ( جدة ) وأوضحت أن األجر سٌكون عن هذه
األعمال الموضحة .
ولما كان األمر كذلك وكانت النصوص الفقهٌة على نحو ما أوضحنا فان الهٌئة ترى أن
إصدار خطاب الضمان فقط دون أي عمل آخر من البنك ال ٌستوجب أجرا على الضمان طبقا
لرأي الهٌئة السابق  -أما إذا كان خطاب الضمان سٌكبد البنك األعمال التً أشارت إلٌها
المذكرة التكمٌلٌة المقدمة من إدارة البنك وذلك قبل إصدار الخطاب وبعد إصداره وان البنك
سٌقوم بدراسة العملٌة المطلوب من أجلها خطاب الضمان قبل إصداره كما سٌقوم بتحصٌل
المستحقات المستحقة للعمٌل عن العملٌة موضوع الخطاب بعد إصداره وٌقوم أٌضا بالرقابة
والمتابعة المستمرة لمعرفة مدى ما ٌتم وٌنفذ من العملٌة موضوع خطاب الضمان إلى ؼٌر
ذلك من األعمال .

ولما كان ذلك وكانت إدارة البنك قد أوضحت بؤن ما سٌتقاضاه البنك إلصدار خطاب الضمان
المذكور على النحو الموضح إنما ٌتمثل فً أجر مقابل أداء هذه المهام التً سٌقوم بها البنك -
ومعنى هذا أنه ال ٌؤخذ األجر على الضمان بل على األعمال .
ولما كان األمر كذلك فانه ال مانع من أن ٌؤخذ البنك أجرا فً الحدود والضوابط الشرعٌة نظٌر
ما ٌقوم به من عمل نٌابة عن العمٌل الذي صدر له خطاب الضمان ولٌس أجرا عن الضمان -
وٌكون البنك فً هذه الحالة بمثابة وكٌل عنه فً األعمال المشار إلٌها ٌتقاضى أجرا عن عمله
.
بنك فٌصل اإلسالمً المصري فتاوي هٌئة الرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 34
السإال :
الرجاء إبداء الرأي الشرعً فً القرض الحسن المقدم من إحدى الهٌئات وتطلب من البنك
تعهدا بسداد قٌمة هذا القرض على مدى أربعة وعشرٌن عاما .
الجواب :
ترى الهٌئة أنه ال مانع من قبول القرض الحسن ما دام هذا القرض ال ٌجر أٌة منفعة للمقرض
بؤي صورة من الصور  ,كما ال ترى مانعا من أن ٌصدر البنك خطاب ضمان ٌتعهد فٌه بسداد
هذا القرض إلى المقرض خالل المدة المتفق علٌها بشرط أال ٌزٌد مجموع األقساط المسددة من
البنك عن أصل القرض المقدم من المقرض .
بنك قطر اإلسالمً فتاوي هٌئة الرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 38
السإال :
هل ٌجوز أن تكون المبالػ المودعة للعمٌل فً المصرؾ بحسابه الجاري أو المودعة فً شكل
ودائع استثمارٌة ؼطاءا نقدٌة لخطاب الضمان ؟
الجواب :
ترى الهٌئة أنه إذا كان للعمٌل حساب جاري أو ودائع استثمارٌة فٌمكن أن تكون ؼطاءا نقدٌا
لخطاب الضمان على أن ٌنص على ذلك فً االتفاق مع استمرار اشتراك الودائع االستثمارٌة
فً األرباح .
بنك قطر اإلسالمً فتاوي هٌئة الرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 55
السإال :
أثار فضٌلة الدكتور علً السالوس موضوع األجر على خطاب الضمان وطرح فتوى الهٌئة
إلدارة المصرؾ " بؤن على المصرؾ أال ٌؤخذ أجرا على الضمان المجرد وإنما ٌكون األجر
على العمل المصاحب له وعلى إدارة المصرؾ أن تبحث عن أسس لتقدٌر هذا األجر بحٌث ال
ٌوضع فً االعتبار المبالػ المكفولة وإنما ٌنظر للعمل نفسه كما قد ٌنظر إلى ثمراته وعلى أن
ٌعرض هذا على هٌئة الرقابة الشرعٌة العتماده وإقراره ؟

الجواب :
بعد المناقشات المختلفة بٌن السادة أصحاب الفضٌلة وإدارة المصرؾ أوصى المجتمعون بؤن
تقوم اإلدارة بإعداد تعرٌفة جدٌدة تإخذ على الكفالة واالعتمادات المستندٌة بحٌث ال ٌوضع فً
االعتبار المبالػ المكفولة وإنما ٌنظر للعمل نفسه وللثمرة المتحققة عنه .
وقد قامت إدارة المصرؾ بإعداد التعرٌفة المطلوبة كما جاء فً محضر اجتماع الهٌئة رقم 23
بحٌث تحصل عمولة 10
من الثمرة على أساس أن الثمرة 25
من قٌمة الكفالة المطلوبة وقد تم وضع تعرٌفة متكاملة وافقت علٌها هٌئة الرقابة الشرعٌة
وأباحت لإلدارة حرٌة التنازل عن جزء من العمولة إن رأت ذلك .
بنك قطر اإلسالمً فتاوي هٌئة الرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 69
السإال :
أقرت هٌئة الرقابة الشرعٌة بموجب محضر اجتماعها رقم (  ) 4فً  / 10 / 83 4الموافق
1403 / 12 / 28ه مبدأ حصول المصرؾ على جعل نظٌر إصدار خطابات الضمان مقابل
ما ٌتحمله المصرؾ من جهد ومخاطر وٌتم تحدٌد هذا الجعل على أساس نسبة من المبلػ ؼٌر
المؽطى من خطابات الضمان المصدرة بؽض النظر عن مدة تلك الخطابات ولكن لوحظ وجود
تحفظ على ذلك من قبل فضٌلة الدكتور  /علً السالوس .
نرجو التكرم بإبالؼنا القرار النهائً بشؤن العمولة المحصلة على الكفاالت مع العلم بؤن
المصرؾ ٌتقاضى عمولة مقدارها ثالثة أثمان فً المائة على جمٌع الكفاالت ( المحصل علٌها
تؤمٌن جزئً أو بدون تؤمٌن ) وبحد أدنى مقداره  50لاير ؟
الجواب :
ال ٌزال هذا الموضوع ٌؤخذ حظه من البحث لوضع الصٌاؼة المناسبة لعملٌة األتعاب وقد
طلب السٌد  /المدٌر العام أن ٌإجل بحث موضوع خطاب الضمان إلى جلسة قادمة .
بنك قطر اإلسالمً فتاوي هٌئة الرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 37
السإال :
ٌرجى إفتائنا فً مدى جواز حصول المصرؾ على أجر فً حالة إصدار الكفالة المجردة ؟
الجواب :
ترى الهٌئة أن الكفالة المجردة ال اجر علٌها وإنما األجر على العمل المصاحب لها وٌجوز أن
تكون للضمان ما ٌقابله إذا دخل فً عقد آخر .
بنك فٌصل اإلسالمً السودانً فتاوي هٌئة الرقابة الشرعٌة  ,فتوى رقم ( ) 9
السإال :
ٌقوم البنك بضمان عملٌة المتقدم لفتح خطاب ضمان تجاه جهة ثالثة ٌقوم ذلك العمٌل بااللتزام

بتقدٌم عمل لها أو ٌقوم بتورٌد مواد أو بضاعة معٌنة لها وذلك فً حدود زمن محدد ونسبة
معٌنة من تكلفة العملٌة ٌتعهد البنك بالوفاء بها لتلك الجهة فور مطالبتها حالة فشل العمٌل
بالوفاء بالتزاماته تجاهها .
وٌعتبر البنك وكٌال عن العمٌل فً تنفٌذ االلتزام فً مواجهة المستفٌد  ,أو كفٌال وضامنا للعمٌل
لدى الدائن .
وسواء تم تكٌٌؾ هذه العالقة على أنها عقد وكالة أو عقد كفالة أو أي لفظ آخر ٌؤخذه الضمان
عند إصدار خطاب الضمان ٌكون أجرا أو عمولة حسب ما ٌقرره البنك لخدماته نظٌر قٌامه
بهذه الخدمة التً تمنح العمٌل مٌزة لدى الجهة الثالثة وضمانا أقوى .
هل ٌعتبر هذا النوع من العمل من وجهة النظر الشرعٌة حالال أو تحول حوله أي شبهة ؟
الجواب :
تعرٌؾ خطاب الضمان الوارد فً هذا االستفسار  ,وحاالت خطابات الضمان التً أصدرها
البنك تدل على أن هذه المعاملة عقد كفالة  :الكفٌل فٌه البنك والمكفول العمٌل  ,والمكفول له
الطرؾ الثالث المستفٌد  ,وذلك ألن الكفالة هً ضم ذمة إلى ذمة فً المطالبة ( بدٌن أو عٌن
أو نفس )  ,فالذمة المضمونة فً خطاب الضمان هً ذمة البنك  -الكفٌل  -والذمة المضمون
إلٌها هً ذمة العمٌل  -المكفول  -وهً المطالب فً األصل فالبنك ٌلتزم فً خطاب الضمان
لدى الطرؾ الثالث  -الكفول له بتؤدٌة ما على العمٌل من الحق فً حالة فشله فً الوفاء .
وٌترتب على نفاذ الكفالة  ,ثبوت الحق للمكفول له مطالبة الكفٌل بما ٌطالب به األصلً  ,وال
ٌشترط عند جمهور الفقهاء تعذر مطالبة األصٌل بل ٌكون للمكفول له مطالبة من ٌشاء منهما
أو ومطالبتهما معا  ,والرأي المرجوع إلٌه عن مالك أنه ال ٌجوز مطالبة الكفٌل إال عند تعذر
االستٌفاء من األصٌل ورأي المالكٌة هذا ٌنطبق على خطاب الضمان تماما  ,ألن مطالبة البنك
فً خطاب الضمان ال تكون إال فً حالة فشل العمٌل فً الوفاء بالتزاماته  ,وبما أن الكفالة
مشروعة باتفاق الفقهاء فان خطاب الضمان ٌكون مشروعا أٌضا  ,هذا بالنسبة لخطابات
الضمان التً لٌس لها ؼطاء .
أما خطابات الضمان التً لها ؼطاء كلً أو جزئً فانها تتضمن الوكالة والكفالة معا  ,إذ ٌمكن
اعتبار البنك فً هذه الحالة وكٌال بالنسبة للعمٌل فً أداء ما أودعه للطرؾ الثالث عند طلبه ,
واعتباره  -أي البنك  -ضامنا بالنسبة للطرؾ الثالث  ,ألن هذا الطرؾ الثالث ال ٌطالب العمٌل
وإنما ٌطالب البنك بناء على ضمانة ال بناء على وكالته  ,وال ٌهمه أن ٌإدي البنك له ما ٌطلبه
من ماله الخاص أو مما أودعه عنده العمٌل .
وال مانع شرعا من خطاب الضمان على هذا التكٌٌؾ ألن الوكالة عقد مشروع باتفاق الفقهاء
أٌضا .

أخذ األجر أو العمولة على خطاب الضمان :
انتهٌنا إلى أن خطاب الضمان جائز شرعا فً حالتٌه  :الحالة األولى التً ٌكون فٌها بؽٌر
ؼطاء واعتبرنا العقد فً هذه الحالة عقد كفالة  ,والحالة التً ٌكون فٌها بؽطاء  -كامل أو
جزئً  -واعتبرنا العقد هنا عقد وكالة وكفالة معا  :وكالة بالنسبة لعالقة البنك مع العمٌل ,
وكفالة بالنسبة لعالقة البنك مع الطرؾ الثالث  ,وبقً أن نعرؾ حكم أخذ البنك أجرا فً كل
من الحالتٌن .
الحالة األولى :
ال ٌجوز للبنك أن ٌؤخذ أجرا فً هذه الحالة إذا كان هذا األجر نظٌر خطاب الضمان  ,ألنه
ٌكون قد أخذ أجرا على الكفالة وهو ممنوع ألن الكفالة من عقود التبرعات  ,قال الحطاب ( :
وال خالؾ فً منع ضمان بجعل  ,ألن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه ال ٌفعل إال هلل
بؽٌر عوض  ,فؤخذ العوض علٌه سحت وعلل ابن عابدٌن المنع بؤن " الكفٌل مقرض فً حق
المطلوب وإذا اشرط له الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزٌادة على ما أقرضه فهو باطل
ألنه ربا " ) .
أما إذا كان األجر الذي ٌؤخذه البنك نظٌر ما قام به من خدمة ومصارٌؾ تتطلبها إجراءات
إكمال خطاب الضمان فال مانع شرعا .
الحالة الثانٌة :
ٌجوز أن ٌؤخذ البنك أجرا فً هذه الحالة وهً الحالة التً ٌصدر فٌها خطاب الضمان بؽطاء ,
ألن فً هذه الحالة ٌكون على أساس الوكالة  ,والوكالة تجوز بؤجر وبؽٌر أجر .
وخالصة الجواب أن الهٌئة ترى جواز إصدار خطابات الضمان فً الصورة والحاالت
المستفسر عنها  ,وترى أٌضا جواز أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان شرٌطة أن ٌكون
هذا األجر نظٌر ما ٌقوم به البنك من خدمة لعمالئه بسبب إصدار هذه الخطابات  ,وال ٌجوز
بؤخذ البنك أجرا لمجرد كونه ضامنا للعمٌل.

