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  التكییف الفقھي للتحویل المصرفي

  ارنةدراسة مق

   .شریف إبراھیم حامد عبدالرحمن

  .المعھد التجاري ، الزقازیق ، وزارة التعلیم العالي ، مصر 

  ٣٨٢Doctorsherif@com.yahoo :البرید اإللكتروني 

  : ملخص 

حركھ��ا ،  ألنھ��ا تحف��ظ األم��وال وت  الرئی��سيتع��د الم��صارف ع��صب االقت��صاد ومحرك��ھ    
وعملی�ة التحوی�ل إح�دى الخ�دمات المعت�ادة الت�ي ال تخل�و بل�د          وتنمیھا ،  وت�سھل ت�داولھا ،     

 منھ���������ا وھ���������ي عملی���������ة تق���������دم خدم���������ة للن���������اس ف���������ي ال���������داخل والخ���������ارج،          
وفي ھذا الع�صر اس�تجدت ص�ور وأح�داث م�ن مع�امالت وغیرھ�ا؛ نتیج�ة لتغی�ر أوض�اع               

صرفي م�ا ھ�ي إال ص�ورة م�ن ص�ور      الحیاة وتشابك مصالح الناس ، وعملیة التحویل الم�      
المعامالت القدیمة بمسمى جدید، وبالنظر إلى حقیقتھا وما تقوم بھ م�ن فوائ�د ومزای�ا نج�د            
أنھا ال تتعارض مع أصول الشریعة اإلس�المیة وقواع�دھا، ب�ل تتف�ق وروح ال�شریعة؛ ل�ذا           

ك�ان الخ�الف    فإن العلماء والباحثین المعاصرین لم یختلفوا في القول بم�شروعیتھا، وإنم�ا             
    .في تكییفھا كمعاملة مستجدة، وتحت أي من العقود الشرعیة تندرج

الق���انون  التكیی���ف الفقھ���ي ، التحوی���ل الم���صرفي ، الم���صارف ،  :الكلم���ات المفتاحی���ة   
  .المصرفي ،  الحوالة المصرفیة 
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Abstract: 

Banks are the backbone of the economy and its main engine 
because they preserve, move, develop, and facilitate 
circulation of money, and the transfer process is one of the 
usual services that a country is not without, and it is a process 
that provides service to people at home and abroad, 

And in this era, pictures and events have arisen from 
transactions, etc. As a result of the changing conditions of life 
and the intertwining of people's interests, the bank transfer 
process is nothing but a form of old transactions with a new 
name. Looking at their reality and the benefits and 
advantages it does, we find that they do not contradict the 
principles and rules of Islamic law, but rather are consistent 
with the spirit of Sharia. Therefore, contemporary scholars 
and researchers did not disagree regarding its legitimacy. 
Rather, the disagreement was regarding its adaptation as an 
emerging treatment, and under which of the Sharia contracts 
it falls under. 

Key words: jurisprudential conditioning, bank transfer, 
banking, banking law, bank transfer. 
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 املقدمة

الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على س�ید المرس�لین وعل�ى آل�ھ وص�حبھ             
                             وبعد  ،،،.جمعین وسلم أ

فإن اهللا خلق المال ، وجعل�ھ م�ن زین�ة الحی�اة ال�دنیا ، وأم�ر عب�اده العم�ل فی�ھ عل�ى                       
  .الوجھ الصحیح ، حتى تتحقق الغایة المرجوة منھ 

 لألموال ، فقد كانت ھى الوسیلة األساسي المحرك  ھي كانت التجارة    الماضيوفى  
ال ، وم��ع تق��دم ال��زمن تط��ورت وس��ائل التج��ارة واس��تثمار األم��وال       الوحی��دة لتنمی��ة الم��  

 إحدى نتائج ھذا التطور ، إذ یلجأ الكثی�رون إل�ى التعام�ل    ھيوتداولھا  ، وتعد المصارف    
م��ع الم��صارف  الس��باب عدی��دة ، وبالت��الى تع��د الم��صارف ع��صب االقت��صاد ومحرك��ھ       

وعملی�ة التحوی��ل   سھل ت��داولھا ،الرئی�سى ألنھ�ا تحف��ظ األم�وال وتحركھ��ا ، وتنمیھ�ا ،  وت�     
إحدى الخدمات المعتادة التي ال تخلو بلد منھا وھ�ي عملی�ة تق�دم خدم�ة للن�اس ف�ي ال�داخل                    
والخارج، وھي بھذا اإلطار وھذا المسمى لم تكن معروفة في عصور أئم�ة الفق�ھ رحمھ�م        

  .اهللا تعالى،

تغی��ر وف��ي ھ��ذا الع��صر اس��تجدت ص��ور وأح��داث م��ن مع��امالت وغیرھ��ا؛ نتیج��ة ل   
أوضاع الحیاة وتشابك مصالح الناس ،  مما جعلني أقبل على البحث في ھذا الموضوع ،      
وقد حاولنا ھنا ربط القدیم بالجدید إظھارا لجواھر اإلسالم المطمورة ،ووصلھا بمعامالتنا 

 وتح�دیثا بع�د التكیی�ف ال�شرعي لھ�ا ،  ومعامالتن�ا المعاص�رة كثی�رة ،                 ،المعاصرة تطبیقا   
تجددة ، فیھا الح�الل الب�ین ، وفیھ�ا الح�رام الب�ین ، وفیھ�ا المت�شابھات ،  ودور              متعددة ، م  

العلماء والباحثین المعاصرین لھذه األحداث والصور ال یعدو أن یكون تخریج�ًا أو إلحاق�ًا            
لھ��ا تح��ت األص��ول والقواع��د الكلی��ة ومقاص��د ال��شریعة ، فم��ا اس��تقام م��ن ھ��ذه األح��داث        

صول اعتمدوه وكیفوه تكییفًا مناسبًا، فإن جاء مخالفًا منعوه، والصور مع تلك القواعد واأل
وحكم���وا علی���ھ ب���البطالن، وعملی���ة الحوال���ة الم���صرفیة م���ا ھ���ي إال ص���ورة م���ن ص���ور  
المعامالت القدیمة بمسمى جدید، وبالنظر إلى حقیقتھا وما تقوم بھ م�ن فوائ�د ومزای�ا نج�د            

دھا، ب�ل تتف�ق وروح ال�شریعة؛ ل�ذا     أنھا ال تتعارض مع أصول الشریعة اإلس�المیة وقواع�      
فإن العلماء والباحثین المعاصرین لم یختلفوا في القول بم�شروعیتھا، وإنم�ا ك�ان الخ�الف                

ھ�دانى اهللا   في تكییفھا كمعاملة مستجدة، وتحت أي من العقود الشرعیة تندرج ، ومن ھن�ا         
 أجر المحاولة ، ، وأمسكت بقلمى ألسھم فى الكتابة فى ھذا الموضوع عل اهللا أن یجزینى

  .سائًال اهللا التوفیق والسداد 

حی��ث أن للحوال��ة أھمی��ة كبی��رة ف��ى المع��امالت المالی��ة ، وھ��ى ف��وق ذل��ك ف��ى الفق��ھ  
اإلس��المى وس��یلة م��ن وس��ائل توثی��ق ال��دین ، باس��تبدال ذم��ة أكث��ر ی��سارًا أو تی��سیرًا بذم��ة    

لحوالة إنما تطبق المبدأ والشریعة اإلسالمیة فى تنظیمھا لمعسرة أو عسیرة فى آداء الدین 
السائد فى كثیر من أحكامھا إن لم یكن كل أحكامھا أال وھو مبدأ التیسیر المنصوص علیھ 

  : فى قولھ تعالى 
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ي� بك� لع�س��﴿   ي� للَّه� بك� لي�س�� �لا ي�   )١(    ﴾)١٨٥(.. ي�

َعْن َأَنِس ( ر یما روى    والذى رغب فیھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في كل األمو          
   ممایدلنا على )٢(.. ) َیسُِّروا َوَلا ُتَعسُِّروا :  ْبِن َماِلٍك َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل 

  .أھمیة الحوالة 

  :تھدف ھذه الدراسة إلى ما یلى : ـ أھداف ھذه الدراسة 

  معامالت االقتصادیة المعاصرة    ـ  إثبات صالحیة األحكام الشرعیة لحكم ال١

 نظام اقرتھ ال�شریعة اإلس�المیة س�ابقة ب�ذلك كاف�ة ال�شرائع       على الضوء إلقاءـ  ٢
  .الوضعیة 

ـ معرفة أن األصول والقواعد ال�شرعیة ھ�ى ال�ضابط المنھج�ى ل�شرعیة األم�ور             ٣
  .المستجدة 

 قانون�ا لخی�ر   مما یتضح معھ أن اهللا  میز شریعة اإلسالم الغراء فاختارھا سبحانھ        
  .أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف، وتنھى عن المنكر ،وتؤمن باهللا

  : أھمیة الموضوع حیث   :ـ  أسباب اختیار ھذا الموضوع 

 المالیة الحقوق نقل إلى تؤدي حیث المصارف لعمالء كبیرة فائدة  الحواالت تقّدم
 بكونھ�ا  الدفع أسالیب رھامنغی عن تتمیز أنھا كما حسیًا، النقود نقل إلى االلتجاء دون
 تتمتع ما إلى المصارف،باإلضافة قبل من االستخدام وسھلة التنفیذ وسریعة مكلفة غیر
 إل�ى  أدى ال�ذي  األم�ر  الم�صارف،  ل�دى  المتط�ورة  المراقب�ة  إج�راءات  نتیجة أمان من بھ

 مھایقد التي الخدمة ھذه بكفاءة وثقتھم العقود من النوع ھذا على الناس من كثیر إقبال
 ش�ركات  ظھ�رت  كم�ا  للتحوی�ل،  ف�روع  تخ�صیص  إل�ى  الم�صارف  ممادع�ا  الم�صرف؛ 
  .الحواالت إجراء في متخصصة

  

  

  

                                                           

 أبوعبداهللا محمد بن أحمدبن أبي بكر بن ف�رح األن�صاري الخزرج�ى ش�مس              .١٨٥اآلیة  :    البقرة     )١(
: الجامع ألحكام القرآن،الم�سمى    تف�سیرالقرطبى المحق�ق     ):   ھـ  ٦٧١:المتوفى(الدین القرطبى،   

  ھشام سمیر البخاري، طبعة ـ  دارعالم الكتب ـ 
    . ٦٧٩/ ٢دار الریان للتراث : م ، ط٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٣       الریاض ـ السعودیة 

ھ وس�لم  الج�امع الم�سند ال�صحیح المخت�صر م�ن أم�ور رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�            (   صحیح البخارى     )٢(
  وسننھ وأیامھ

  ِكَتاب اْلِعْلِم ٦٩  رقم الحدیث ٢٥/ ١محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا      : 
: حق�ق  ـ      َیاب َما َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیَتَخوَُّلُھْم ِباْلَمْوِعَظِة َواْلِعْل�ِم َك�ْي َل�ا َیْنِف�ُروا الم              

.                                             ھـ ١٤٢٢األولى : دار طوق النجاة  الطبعة : محمد زھیر بن ناصر الناصر  ط 
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  خطة البحث

وفھارس لمحتویات   لقد قسمت ھذا البحث إلى مقدمة، وفصالن ، تعقبھم خاتمة ،
  :البحث من مصادر، ومراجع ، وموضوعات على النحو التالي 

  امة للموضوع ، وأسباب اختیار الموضوع وتشتمل على نظرة ع: المقدمة 

   ماھیة الحوالة ومشروعیتھا، وأنواعھافي الفقھ اإلسالمي ، :الفصل األول 

  :والقانون الوضعى ، وفیھ مبحثان                              

   مفھوم الحوالة،  فى الفقھ اإلسالمى،والقانون الوضعى  :المبحث األول 

   :لبان                وفیھ مط

  .ماھیة الحوالة في الفقھ اإلسالمى : المطلب األول 

  . ماھیة الحوالة في القانون الوضعى : المطلب الثانى 

  .مشروعیة الحوالة فى الفقھ اإلسالمى والقانون الوضعى  : المبحث الثانى  

  :وفیھ مطلبان       

  .مشروعیة الحوالة فى الفقھ اإلسالمى : المطلب األول 

  .مشروعیة الحوالة فى القانون الوضعى : انى المطلب الث

  التحویالت المصرفیة وموقف الفقھ اإلسالمى منھا ،:  الفصل الثانى 

  :                                 وفیھ مبحثان 

  :وفیھ مطلبان     ماھیة المصارف   ، وأھمیتھا ،  :المبحث األول 

   .ماھیة المصارف ، وأھمیتھا :   المطلب األول 

          .   الحواالت الداخلیة ، والخارجیة:   المطلب الثانى 

  

  :والبریدیة ، وفیھ مطلبان   المصرفیة  التحویالت :المبحث الثانى 

  .  وأنواعھا وأھمیتھا وآثارھا المصرفیة  التحویالتتعریف: المطلب األول 

    .  المصرفیة  للتحویالتالتكییف الفقھى: المطلب الثانى 

  .وتحتوى على أھم نتائج البحث  :تمة الخا 
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  الفصل األول

  ماهية احلوالة ومشروعيتها،

  الوضعيوأنواعها يف الفقه اإلسالمي ، القانون 

  : تمھید وتقسیم 

یعتبر التحویل المصرفى من الخدمات الھامة التى تؤدیھ�ا الم�صارف لعمالئھ�ا لمع�اونتھم               
 م�ن مك�ان آلخ�ر ، وق�د زادت أھمی�ة ھ�ذه       فى تنفیذ عملیات الوفاء دون حاج�ة لنق�ل النق�ود      

الخدم��ة م��ع تط��ور الن��شاط اإلقت��صادى وكث��رة ال��سفر للتج��ارة أو ال��سیاحة ، ویطل��ق عل��ى   
  التحویل المصرفى أیضًا اصطالح النقل المصرفى

وللتحویل أو النقل الم�صرفى فائ�دة كبی�رة ، فع�ن طریق�ھ یمك�ن للم�دین الوف�اء لدائن�ھ دون                      
 ، إذ غالبَا ما یقت�رن التحوی�ل الم�صرفى بال�شیكات   ، إذ یمك�ن                 حاجة إلى إستعمال النقود   

لحامل الشیك بدًال من طلب دفع قیمتھ بالنقود ، أن یطلب فقط قید قیمة الشیك ف�ى الجان�ب               
غیر أن التحوی�ل الم�صرفى ق�د یع�رض          . الدائن لحسابھ والجانب المدین لحساب الساحب       

لعمیل للمصرف أم�رًا بالنق�ل ل�صالح ش�خص     فى العمل إستقالًال عن الشیك ، كأن یصدر ا   
معین ، أو أن یسلم أمر النقل أو التحویل مباش�رة لھ�ذا ال�شخص وال�ذى یقدم�ھ ب�دوره إل�ى                  

  .  كذلك قد یصدر األمر بالتحویل ھاتفیًا ) ١(. المصرف 

عملیة التحویل المصرفي إحدى الخدمات المعت�ادة والمتك�ررة الت�ي ال تخل�و بل�د م�ن ب�الد             ف
 أو البالد األجنبیة منھا وھي عملیة تقدم خدمة للناس في الداخل والخارج، وھي            المسلمین

بھذا اإلطار وھذا المسمى لم تكن معروفة في عصور أئمة الفقھ رحمھم اهللا تعالى، ولذلك  
لم ترد ضمن العقود والمعامالت التي ورد ذكرھا وترتیبھا في م�صنفاتھم عل�ى ض�وء م�ا           

من تصرفات وأحداث قاموا باستنباط أحكامھا م�ن خ�الل   ھو مشھور لدیھم في عصورھم    
  .األدلة التفصیلیة   

وفي ھذا الع�صر اس�تجدت ص�ور وأح�داث م�ن مع�امالت وغیرھ�ا؛ نتیج�ة لتغی�ر أوض�اع               
األح��داث  الحی��اة وت��شابك م��صالح الن��اس، فك��ان دور العلم��اء والب��احثین المعاص��رین لھ��ذه 

 لھا تح�ت األص�ول والقواع�د الكلی�ة ومقاص�د      والصور ال یعدو أن یكون تخریجًا أو إلحاقاً 
 والت�ي تعتب�ر     - رحمھ�م اهللا جمیع�اً     -الشریعة التي قررھا سلفنا الصالح من أئمتن�ا وفقھائن�ا           

مناطًا لتعلق ھذه األحداث والصور علیھا، أو تفریعھا منھا، فما اس�تقام م�ن ھ�ذه األح�داث             
 مناسبًا، فإن جاء مخالفًا منعوه، والصور مع تلك القواعد واألصول اعتمدوه وكیفوه تكییفًا

وحكم��وا علی���ھ ب���البطالن، وعملی��ة التحوی���ل الم���صرفي م���ا ھ��ي إال ص���ورة م���ن ص���ور    
المعامالت القدیمة بمسمى جدید، وبالنظر إلى حقیقتھا وما تقوم بھ م�ن فوائ�د ومزای�ا نج�د            

ل�ذا  أنھا ال تتعارض مع أصول الشریعة اإلس�المیة وقواع�دھا، ب�ل تتف�ق وروح ال�شریعة؛          

                                                           

     .  ٣٨٨الوجیز في القانون التجاري  :  مصطفى كمال طھ  :   د )١(
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فإن العلماء والباحثین المعاصرین لم یختلفوا في القول بم�شروعیتھا، وإنم�ا ك�ان الخ�الف                
 نتع�رف عل�ى   ، ..... في تكییفھا كمعاملة مستجدة، وتحت أي من العقود الشرعیة تن�درج       

  :مباحثان ذلك من خالل 
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  املبحث األول

  نون الوضعىمفهوم احلوالة ، فى الفقه اإلسالمى ، والقا

   :وفیھ مطلبان 

  .ماھیة الحوالة في الفقھ اإلسالمى      : المطلب األول 

  . ماھیة الحوالة في القانون الوضعى    : المطلب الثانى 

  اطب اول

      ا ا  واا   

   :)١(تعریف الحوالة لغة : أوًال 

 من حوَّل الشئ غیره اسم، وھي كسرھا، من أفصح الحاء  الحوالة بفتح

 إل�ى  عن�ھ  دفع�ھ  إذا :الغ�ریم  أح�ال  م�ن  اس�م  :والحوال�ة  أو نقلھ من مكان إل�ى آخ�ر ،  
جھ�ة إل�ى أخ�رى فھ�ى م�أخوذة م�ن ح�ال ال�شيء          م�ن  الم�ال  بھ یحول صك أو آخر، غریم

وحّولت�ھ تح�ویال نقلت�ھ م�ن مك�ان إل�ى       ، وتحول من مكانھ انتقل عنھ. حوال وحؤوال؛ تحّول 
وثبوتھ فى الثانیة ، ،  فراغ األولى عنھ فیقتضي ذمة، إلى ذمة من الد ین نقل فھو مكان ،

   . نقلھ إلى ذمتھ: واحتال احتیاًال بالدین 

  :تعریف الحوالة اصطالحًا عند الفقھاء : ثانیًا  

  وھذا عرض، اختلفت عبارات الفقھاء في تحدید معنى الحوالة في االصطالح 

  :ربعةموجز لتعریفھا عند األئمة األ

   :  عند الحنفیة : أوًال 

  :  عرفھا ابن عابدین بأنھا 

 )٢ ()علیھ  المحتال ذمة إلى المحیل ذمة من الد ین نقل( 

 )٣ ()نقل الدین من ذمة إلى ذمة ( بأنھا : وقریبًا منھ تعریف صاحب الكنز 

نق�ل  (  حی�ث عرفتھ�ا بأنھ�ا    ٦٧٣ویتفق مع تعریف مجلة األحكام العدلیة ف�ى الم�ادة      

                                                           

  ،  د محم�د  ى بی�روت   الطبع�ة األول�   –دار ص�ادر  :    ط ١٨٤/ ١١ : منظ�ور  الب�ن  الع�رب  ل�سان ) ١(
    .١٧٩ ص الوجیز، ، المعجم٤٥٧زكى عبدالبر   الحوالة في الفقھ اإلسالمى ص  

   .                                         ٥/٣٤٠   حاشیة ابن عابدین  )٢(
دار المعرف�ة  ـ    :    ، ط٢٦٦/ ٦زی�ن ال�دین اب�ن نج�یم الحنف�ي       :   البحر الرائق شرح كن�ز ال�دقائق    )٣(

                                       .      تبیرو
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فمتى تم  أي من ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیھ،          .)١ ()الدین من ذمة إلى ذمة أخرى       
اإلیجاب والقبول تحمیًال وتحمًال آلداء الدین من المتحِمل إلى الدائن بین اثنین م�ن الثالث�ة         

الدائن والمدین والملتزم باآلداء مع االستیفاء لل�شروط فق�د ت�م ھ�ذا النق�ل             : أطراف المعنیة   
  ن الوجھة الشرعیة م

لك على فالن دین مقداره كذا فاقبل حوالت�ھ عل�ّى   : أن یقول للدائن قائل : مثال ذلك  
لى على ف�الن ك�ذا فاقب�ل دین�ھ علی�ك            : قبلت أو یبتدئ الدائن فیقول لصاحبھ       : فیقول الدائن 

 ال�دین  نقل أو المطالبة نقل فیھ ألن حوالة؛ العقد ھذا سمي وإنماقبلت ، : حوالة ، فیجیب 
   .بخالف الكفالة فإنھا ضم ذمة إلى ذمة  أخرى، ذمة إلى ذمة من

  : عند المالكیة  : ثانیًا 

   :بأنھا )٢(الدردیر الشیخ ـ عرفھا

 م�ن  ال�دین  تح�ول " :أو "األول�ى  تب�رأ بھ�ا   أخرى إلى بمثلھ ذمة من الدین نقل: ھى 
    .األولى  تبرأ بھا ذمة

      اءة الذمة  فنالحظ أن المالكیة أدخلوا في الحد بر

     "أخرى في بمثلھ ذمة عن الدین طرح":   بأنھا )٣(ـ كما عرَّفھا بن عرفة

  . غریمھ  غریم لغریمھ إلى طلبھ من تحول الطالب بذلك ؛ ألن وسمیت

 :   عند الشافعیة  : ثالثًا 

    )٤ (.یقتضي نقل الدین من ذمة إلى ذمة   عقد: عرفوھا بأنھا 

فالزم تعریفھ�ا بالعق�د أن ی�ذكر جمی�ع مقت�ضیات ذل�ك       ، وھو أقل جمع من الذي قبلھ     
    .وھو لم یذكر إال مقتضى واحدًا، العقد

  :    عند الحنابلة: رابعًا 

  :عرفوھا بأنھا 

    )٥ (. "الخاص بمعناھا أو بلفظھا ذمة إلى ذمة من مال  انتقال"  

                                                           

: ط ١٢٨/ ١لجن�ة مكون�ة م�ن ع�دة علم�اء ف�ي الخالف�ة العثمانی�ة             : المؤل�ف   :   َمَجلَُّة اْلَأْحَكاِم اْلَعْدِلیَِّة      )١(
ن��ور محم��د، كارخان��ھ ، آرام باغ،كرات��شي مجل��ة األحك��ام العدلی��ة  وھ��ى الق��انون الترك��ى المق��نن    

  .                                         ى  حسب المذھب الحنف
    . ٣٢٥/ ٣أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشھیر بالدردیر :    الشرح الكبیر )٢(
دار الفك���ر  :    ، ط١٧٨/ ٦.   محم���د عل���یش.  :   م���نح الجلی���ل ش���رح عل���ى مخت���صر س���ید خلی���ل   )٣(

                   بیروت                        .   م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩
                                        .      دار الفكر  بیروت: ط  .١٩٣/ ٢محمد الخطیب الشربیني  :مغني المحتاج)   ٤(
  بی�روت ، ك�شف المخ�درات    ١٤٠٢دار الفك�ر   :    ، ط ٣٨٤/ ٣منصور البھوتي     :   كشاف القناع   )٥(

/ ١عبد ال�رحمن ب�ن عب�د اهللا البعل�ي الحنبل�ي        :والریاض المزھرات لشرح أخصر المختصرات   
                                     بیروت/ م   لبنان٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣دار البشائر :  ط . ٤٢٤
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 م�ن  حیث لم یبین ف�ي التعری�ف ب�راءة المحی�ل    ، وعندي أن ھذا التعریف غیر جامع     
  .ولم یشترط ھذه االنتقال بتوفر الشروط وانتفاء الموانع   ، عدمھ

وبعد ھذا العرض  نعرفھا تعریفًا جامع�ا عل�ى ح�سب م�ا نعتق�ده                : التعریف الراجح   
  .راجحًا

عقد إرفاق یقتضي نقل الدین من ذمة إلى ذمة تبرأ منھ األولى ب�شروط       : فنقول ھي 
  .خاصة  

لدین من ذمة إلى ذمة ، فإذا أحلت شخصا بدینك فقد نقل ا:  وبذا فإن الحوالة ھى   
  .نقلتھ إلى ذمة غیر ذمتك 

لك على فالن دی�ن مق�داره ك�ذا فاقب�ل حوالت�ھ عل�ّي،       : مثال ذلك أن یقول للدائن قائل     
لي على ف�الن ك�ذا، فاقب�ل دین�ھ علی�ك           : قبلت أو یبتدئ الدائن فیقول لصاحبھ     : فیقول الدائن 

  قد فعلت ، : حوالة، فیجیب

أن ھذه التعریفات جمیعھا لحوالة الدین من مدین إلى مدین آخ�ر ،   : بذا یظھر لى    و
وإذا اطلق لفظ الحوالة  فإنھ ین�صرف إلیھ�ا ، أم�ا حوال�ة ال�دین م�ن دائ�ن إل�ى دائ�ن أو م�ا                         
یعرف عند فقھاء القانون بحوالة الحق ، فالفقھ اإلسالمى ی�دخلھا تح�ت ب�اب بی�ع ال�دین أو                

فقھاء في جوازھا بناء على اختالفھم ف�ي ج�واز بی�ع ال�دین مم�ن ھ�و            ھبتھ  ، وقد اختلف ال     
علیھ ، وذلك ألن من شروط ص�حة البی�ع الق�درة عل�ى ت�سلیم محل�ھ ، وال�دین غی�ر مق�دور           

  على تسلیمھ إال للمدین  

 بالحوال�ة  أن�ھ  :، وھ�و  واحد معنى عند تلتقي السابقة التعریفات جمیع ومن ھنا فإن
 م�ن  إال المح�ال  دی�ن  من المحیل ویبرأ علیھ، المحال ذمة إلى یلالمح ذمة من الدین ینتقل

الفقھاء فقد نقل عن اإلمام أبى یوسف أن الدین والمطالبة ینتقالن بالحوالة  من ذلك عن شذَّ
  .)١(، وعند اإلمام محمد أن الذى ینتقل ھو المطالبة دون الدین

  :والحوالة البد فیھا من أركان 

قد یكون دائنا أیضا باعتبار آخر، وھو ط�رف ف�ي العق�د       وھو المدین، و  :  محیل   -١
  .إذا باشره بنفسھ أو أجازه

  .وھو الدائن، وھو طرف في العقد، إما بمباشرتھ، وإما بإجازتھ:  محال -٢

وھو الذي التزم ألحد اآلخرین بدینھ على ثانیھما، وھو أیضا أبدا :  محال علیھ - ٣
  .ال طرف في العقد، على نحو ما ذكر في المح

  .وھو الدین نفسھ، وھو محل عقد الحوالة :  محال بھ - ٤

عقد یقت�ضى نق�ل ال�دین م�ن ذم�ة المحی�ل           : (  ومن ھنا یمكننا تعریف الحوالة بأنھا       

                                                           

دار المعرف��ة   :      ط٢٦٧/ ٦زی��ن ال��دین اب��ن نج��یم الحنف��ي  :    البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق  )١(
   .بیروت
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  ) .إلى ذمة المحال علیھ ، نقًال مؤبدًا  تبرأ بھ األولى 

   ااطب 

   او  اوا  اون 

  :الة من خالل ونتعرف على ماھیة الحو

  :الحق   حوالة تعریف:  أوًال 

ال�دائن   ب�ین  اتف�اق  الح�ق  حوال�ة  " :اعتب�ر  م�ن  فم�نھم  الح�ق  لحوال�ة  الفقھاء تعاریف تعددت
 مكان�ھ  دائن�ا  الغی�ر  ھ�ذا  فیصبح المدین، ذمة في حقھ لھ یحول أن على الغیر من وشخص

 الجدید والدائن محیل،بال األصلي الدائن ویسمى وخصائصھ، مقوماتھ الحق بكافة ذات في
 )١( بالمحال علیھ والمدین لھ، بالمحال

 إل�ى  الم�دین  قبی�ل  ح�ق  م�ن  مال�ھ  ال�دائن  ینق�ل  بمقت�ضاه  اتف�اق  " :بأنھ�ا  ال�بعض  وعرفھ�ا 
 لھ، محاال الجدید والدائن محیال األصلي الدائن ویسمى مكانھ، دائنا یصبح آخر ).شخص
  )٢(  "علیھ محاال والمدین

 الدائن إلى األصلي الدائن من الحق نقل عن عبارة ھي الحق الةحو" :آخر تعریف  وفي
 الجدید والدائن بالمحیل، القدیم أو األصلي الدائن ویسمى الحق، ذات في محلھ الجدید یحل

 )٣(علیھ  المحال ویسمى یتغیر لم الذي المدین رضا إلى حاجة تتم دون وھي لھ، بالمحال

 أی�ضا  تنعق�د  وھ�ي  ل�ھ  والمح�ال  المحی�ل  ب�ین  تنعقد يفھ الحق لحوالة التعریفات لھذه ووفقا
  ٣٠٣مصري   المادة مدني نص أن ذلك "المدین" رضاء إلى حاجة دون

 أنھ لیس المھم ذلك ومرد الحوالة ، ھذه النعقاد علیھ المحال رضا تشترط  لم

 س�بیل  ف�ي  یعنی�ھ  ال علی�ھ  ع�بء  االلت�زام  ألن االلت�زام،  مح�ل  لدیھ المھم بل الدائن شخص
   آلخر أو لشخص یوفیھ أن منھ خالصال

                                                           

  .٣٧٢ص  ، ١٩٩٨ مصر، الجامعیة، المطبوعات دار ط، االلتزام،  أحكام سعود، أبو رمضان)١(
 الجدی�دة،  الجامعة المطبوعات دار ط، د االلتزام، أحكام لاللتزام، العامة النظریة سعد، ابراھیم نبیل) ٢(

 الق�وانین  ب�ین  مقارن�ة  دراس�ة  وأحكامھا، االلتزام مصادر الفضل،  منذر،٢٥٣ ص ( ٢٠٠٥ مصر،
    .٥٥٥  ص ، ٢٠١٢ األردن،  ، الثقافة دار األولى، الطبعة سالمي،اإل والفقھ الوضعیة

 الطبع�ة  ،٢٦٢مقارن�ة  ص   دراس�ة  اإلس�المیة،  ال�شریعة  ض�وء  ف�ي  االلت�زام  أحكام العربي، بلحاج ) ٣(
     .       ٢٠١٢   األردن، الثقافة، دار األولى،
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  :) ١(حوالة الدین : ثانیا 

   االلتزام بتعریف المدنيلقد ارتبط تعریف الدین في القانون : الدین  حوالة ـ تعریف

 ش�خص  إل�ى  األص�لي  الم�دین  م�ن  ال�دین  ع�بء  ب�ھ  ینتق�ل  إتف�اق " بأنھ�ا  ال�بعض عرفھ�ا  
  )٢(للدائن الدین بھذا الوفاء تبعة عنھ آخریتحمل

أن�ھ حال�ة قانونی�ة بمقت�ضاھا یج�ب عل�ى           :  عرف القانون المدنى المصرى اإللت�زام ب�ـ          وقد
  )٣ ()الشخص أن ینقل حقًا عینیًا ، أو أن یقوم بعمل أو أن یمتنع عن عمل 

ق�ائم    الت�زام  ف�ي  كم�دین  ش�خص  بموجب�ھ  ی�دخل  ال�ذي  القانوني العمل" :بأنھا أیًضا وعرفت
األص�لي   المدین بین عقد فھي ومضمونھ االلتزام مفھوم في تغییر إلى ذلك یؤدي أن دون

 ال�شخص  ذل�ك  ذم�ة  إل�ى  المحی�ل،  "الم�دین " ذم�ة  م�ن  ال�دین  نقل بموجبھ یتم آخر وشخص
            "علیھ المحال" .یسمى الذي

الم�ضمون   حی�ث  م�ن  تتف�ق  أنھ�ا  الدین لحوالة المتعددة والتعریفات المفاھیم ھذه من یتضح
 ف�ي  م�دینا  أصبح الذي المحیل في والمتمثل لاللتزام لسلبيا بالتغیر ھنا المضمون ویتمثل

 بعد ذمتھ في مترتًبا مادًیا عبًأ ینقل وأصبح الحق حوالة في دائنا كان أن بعد حوالة الدین،
  آخر ذمة في لھ مترتًبا حقا الحق، حوالة ینقل في كان أن

 ت�ضاھا أح�دھما   عالق�ة قانونی�ة ب�ین شخ�صین أو أكث�ر یلت�زم بمق             ( وقد عرفھ ال�بعض بأن�ھ       
  )  وھو المدین أن یقوم بعمل أو امتناع عن عمل أو اعطاء لشخص آخر وھو الدائن 

ان االلتزام حال�ة قانونی�ة ی�رتبط بمقت�ضاھا ش�خص مع�ین             : ( التعریف الذى نراه لإللتزام     
 وم�ن ھ�ذا التعری�ف یظھ�ر ل�ى      )٤ ()بنقل حق عینى ، أو القیام بعمل أو االمتناع عن عمل     

  : اآلتى 

ـ أن االلتزام عالقة قانونیة بین طرفین  أحدھما الدائن واآلخر المدین ، وقد یوجد األول ١
  مستقًال بعد نشوء اإللنزام وھذه العالقة تخول للدائن اجبار المدین على تنفیذ محل االلتزام 

ـ أن االلتزام ذو طبیعة مالیة بمعتى أنھ عبئ مالى یقع عل�ى ع�اتق الم�دین یمك�ن تق�دیره             ٢
  )٥(نقودبال

  .)١ (ـ أن االلتزام واجب خاص یقع على عبء المدین وحده دون غیره من األشخاص ٣

                                                           

شر للجامعات المصریة ، ال�وجیز    دار الن :  ط ١٩٥٢:  ط ٢٣٦ فقرة   ٤١٣/ ٣السنھورى  / الوسیط د )  ١(
الثالث�ة مطبع�ة جامع�ة     :  ط ٥٣٥محمود جمال الدین زك�ى فق�رة        : في النظریة العامة لإللتزامات د    

دار النھ��ضة :  ط٣١٥أن��ور س��لطان ص :  م ـ المب��ادئ القانونی��ة العام��ة د      ١٩٧٨الق��اھرة س��نة 
  . م ١٩٧٤العربیة 

                          .             ١٠٩العمروسى انور ص      )٢(
                                     . من المشروع التمھیدى للفانون المدنى ١٢١   نص المادة )٣(
    .١٤فقرة / ٣م   ١٩٥٢السنھورى دار النشر للجامعات المصریة :   الوسیط  )٤(
 جلمع�ة الق�اھرة   ٣ طبعة ٤ محمود جمال الدین زكى فقرة: د : الوجیز فى النظریة العامة لاللتزمات     )٥(

 .  
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  الموازنة بین تعریف الحوالة في الفقھ والقانون

  :تبین لنا من خالل تعریف الحوالة فى الفقھ والقانون اآلتي 

لحوالة ـ سبق الفقھ اإلسالمى فى تعریف الحوالة ، حیث أن الشریعة اإلسالمیة شرعت ا١
بوحى من اهللا لرسولھ وإن كان مفھ�وم الحوال�ة عت�د فقھ�اء الق�انون ھ�و نف�س المفھ�وم ف�ى                      

  . الفقھ اإلسالمى غالبًا 

ـ اتفق القانون مع رأى جمھ�ور الحنابل�ة ، وبع�ض ال�شافعیة ، ف�ى أن عق�د الحوال�ة عق�د                  ٢
ھ�ذا م��ا  م�ستقل بنف�سھ ول�یس م�ن قبی�ل البی�ع وال اإلس�تیفاء وق�د أص�اب ف�ى ذل�ك حی�ث أن             

) حوال��ة ال��دین( ن��ذھب إلی��ھ فالحوال��ة عق��د م��ستقل بنف��سھ ی��ؤدى إل��ى انتق��ال اإللت��زام س��لبًا   
  )   . حوالة الحق(وإیجابًا 

 تعریفا ضابطًا للدین بخالف القانون فلم یضع تعریفا للدین وانما اإلسالميـ وضع الفقھ    ٣
اإللت�زام ، وإذا م�ا نظرن�ا    ترك ذلك للفقھ ولم یتعرض الفقھ�اء لل�دین إال أثن�اء ح�دیثھم ع�ن         

إلى التزام م�ن جھ�ة الم�دین فإن�ھ ی�سمى دین�ًا ، وإذا م�ا نظرن�ا إلی�ھ م�ن ناحی�ة ال�دائن فإن�ھ                            
  . یسمى حقًا وااللتزام فى الشریعة اإلسالمیة أعم من الدین  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

                                     . دار النھضة  ١٩٧٦:  ط١٥جمیل الشرقاوى ص:  النظریة العامة لاللتزمات د)١(
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  الثانياملبحث 

  الوضعي والقانون اإلسالمي الفقه يفمشروعية احلوالة 

  :وفیھ مطلبان 

   .اإلسالمي الفقھ فيمشروعیة الحوالة : المطلب األول 

   .الوضعي القانون فيمشروعیة الحوالة  : الثانيالمطلب 

  اطب اول

 واا رو ا ا  

  :  ـ الحوالة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع ، والمعقول  

  : ـ أدلة جواز الحوالة 

  :الكتاب :  أوًال  

لِإث �لع��� �تَّق للَّه�  ﴿: تع�الى  قولھ �تع�ا�ن ع�لى لب龷 �لتَّق� �لا تع�ا�ن ع�لى 

  .والحوالة من قبیل البر    )  ١(   ﴾) ٢(ِ� للَّه� ش龵ي� لع龵قا 

ي� ب﴿ : وقولھ تعالى  ي� للَّه� بك� لي�س�� �لا ي�           )٢(   ﴾)١٨٥(.. ك� لع�س��ي�

والحوال�ة م�ن قبی�ل الخی�ر     ،   )٣(  ﴾ )٧٧(�فع�ل لخي�� لع�لَّك� تفل龵ح��  ﴿: تع�الى   قول�ھ  

  .وغیر ذلك من النصوص التى تدل على المعروف  

  :السنة  : ثانیًا 

 َق�اَل  -صلى اهللا علی�ھ وس�لم  -نَّ َرُسوَل اللَِّھ   َعْن َأِبى ُھَرْیَرَة َأ ما روى َعِن َرُسوَل اللَِّھ  
  )٤( .»َمْطُل اْلَغِنىِّ ُظْلٌم َوِإَذا ُأْتِبَع َأَحُدُكْم َعَلى َمِلىٍء َفْلَیْتَبْع « 

                                                           

    .                                             ٢المائدة  ) ١(
      .                                          ١٨٥البقرة  ) ٢(
   .                                             ٧٧الحج  ) ٣(
، كتاب الم�سافات  ، ومسلم  ، ٣/٥٥باب في الحوالة    ، كتاب الحواالت ، أخرجھ البخاري في صحیحھ   )  ٤(

، والمعن�ى إذا احی�ل أح�دكم عل�ى غن�ى بمال�ھ        ٢/١١٩٧) ٣٣(باب تحریم مطل الغني ح�دیث رق�م         
 ، ف��ال یمتن��ع م��سلم م��ن قب��ول الحوال��ة خوف��ًا م��ن مط��ل أھ��ل الم��الءة   فلیحت��ل علی��ھ ولیطالب��ھ بحق��ھ

     . والیسار



 - ٥٥٢٥ -

  :وجھ الداللة 

 الحوالة فى معرض الوفاء فأمر المدین بالوفاء ، ونھاه عن المطل ، وبین   حیث ذكر 
    لدائن بقبول الوفاء إذا أحیل على الملئأنھ ظالم إذا مطل ، وأمر ا

  :واألمر ھنا للندب واإلستحباب ال على سبیل الحتم واإلیجاب لآلتى  )  ١(

ـ ألن األصل ف�ي المعاوض�ات ع�دم اإلجب�ارفال یجب�ر ان�سان عل�ى معاوض�ة بغی�ر رض�اه                    
  :عمًال بقولھ تعالى 

اَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َع�ْن َت�َراٍض ِم�ْنُكْم      َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْموَ      ﴿  

   ) ٢( )٢٩ (﴾َوَلا َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیًما 

 َق�اَل   وِل اللَّ�ِھ   َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َمْیُموٍن َعْن َعْمِرو ْبِن الشَِّریِد َعْن َأِبیِھ َعْن َرُسما روى ـ  
َقاَل اْبُن اْلُمَب�اَرِك ُیِح�لُّ ِعْرَض�ُھ ُیَغلَّ�ُظ َل�ُھ َوُعُقوَبَت�ُھ              . »َلىُّ اْلَواِجِد ُیِحلُّ ِعْرَضُھ َوُعُقوَبَتُھ      « 

  .المطل والواجد ھو الغنى الموسر  : واللى ھو   )٣ (.ُیْحَبُس َلُھ

  .ومطلني ظلمني، :یقول بأن عرضھ، یحل :العلماء قال

  :اإلجماع  : ثالثًا 

والدین یسر ، وسند اإلجماع م�ا س�بق ذك�رة م�ن      ، أجمع العلماء على جوازھا للحاجة إلیھا     
     )٤ ( السنة الصحیحة ،  وال عبرة بخالف مخالف

   :المعقول : رابعًا 

ألن الحوال��ة طری��ق می��سر آلداء ال��دین والحاج��ة داعی��ة إلی��ھ فك��ان م��شروعًا تی��سیرًا م��ن      
  :ین مصداقًا لقولھ تعالىالشارع للمكلف

ي� بك� لع�س��﴿  ي� للَّه� بك� لي�س�� �لا ي�        )٥(   ﴾)١٨٥(.. ي�

  :القیاس  :  خامسًا 

 )المح��ال علی��ھ (بج��امع المع��رووف ف��ى ك��ل حی��ث أن ك��ًال م��ن       )٦( القی��اس عل��ى الكفال��ة 
ھ وكالھم�ا طری�ق لتی�سیر اس�تیفاء     والكفیل قد التزم ما ھو أھل اللتزامھ وقادر على ت�سلیم       

                                                           

     .                                                                                           ١٩٣/ ٢محمد الخطیب الشربیني  : مغني المحتاج  ) ١(
   ٢٩النساء  ) ٢(
:   كت�اب  ٣٦٣٠ ح�دیث رق�م    ٣٤٩/ ٣و داود س�لیمان ب�ن األش�عث السج�ستاني          أب:  سنن أبي داود     ) ٣(

  .حسن: قال األلباني  .ِفى اْلَحْبِس ِفى الدَّْیِن َوَغْیِرِه: اَألقضیة ،  باب 
   . ٥٤/ ٥: المغنى   ) ٤(
   .                                             ١٨٥البقرة  ) ٥(
   .                                             ط المكتب اإلسالمي ، ٣/٣٢٤غایة المنتھى مطالب أولي النھي شرح  ) ٦(
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 :       )١(  ق�ال اب�ن الق�یم    الدین ، فال تمتنع ھذه كما لم تمتنع تلك والحاجة تدعو إلى الحوالة ،            
  . .....  )الحوالة توافق القیاس   ( 

   ااطب 

 واا رو  ونا وا    

 اس�تمدت قواع�دھا    التينات العربیة    الحالى والتقنی  المصريلقد جاء التقنین المدنى      
 ف�ي تنظیمھ�ا م�ستھدیًا بال�شریعة اإلس�المیة      الم�صري   وس�ار الم�شرع      اإلس�المي من الفقھ   

اس�تحدث الم�شروع ف�ي ھ�ذا الف�صل نظام�ًا             (الغراء وف�ى ذل�ك قال�ت الم�ذكرة اإلی�ضاحیة            
 وین�تج ع�ن     )٢ (...جدیدًا ، ھو نظام حوالة الدین ، ویراعى أن ھذا النظام اسالمى بحت             

  :ھذا أن 

ـ الشریعة اإلسالمیة قد سبقت القوانین الوضعیة بأكثر من عشرة قرون ف�ى تنظ�یم انتق�ال                 
حوال��ة ال��دین : الح��ق وال��دین بطری��ق الحوال��ة وق��د ُع��رف نوع��ا الحوال��ة ف��ى وق��ت واح��د    

، وحوالة الحق بینما حوالة الدین لم تعرف فى القانون إال ف�ى أوائ�ل الق�رن التاس�ع ع�شر                      
 اس��تعملت كورق��ة تجاری��ة ف��ى  اإلس��الميذا ات��ضح لن��ا أن الحوال��ة المعروف��ة ف��ى الفق��ھ  وب��

  ، وبذا )٣( التجار المسلمین وغیرھم أمام المصرفيالقرون الوسطى مما فتح باب النشاط 
 لم�ا  المعاص�رة نظ�را   االقت�صادیة  المع�امالت  تط�ور  لمقت�ضیات  ت�ستجیب  الحوال�ة  إنفإن 

 عقب�ة  یك�ون  المنع ھذا فإن ، تبح لم فإذا المعامالت، ھذه على ومرونة سھولة من تضفیھ
  . من مرونة التعامل حاجات تقتضیھ ما طریق في

ھ�ذه   بك�ل  الوف�اء  المالی�ة  قدرات�ھ  ل�ھ  ت�سمح  وال التزام�ات،  بعدة مثقال المدین یكون حیث قد
 لھ الدین ھذا تحویل على مدینھ مع االتفاق لھ فیكون ، مدین لھ یكون حین في االلتزامات

 تج�اه  الم�دین األص�لي   ذم�ة  تب�رأ  وبھ�ذا  ال�دائن  مواجھ�ة  في مكانھ الدین یتحمل بأن ذلك و
 .المحیل تجاه المدین ھذا ذمة تبرأ ،آما الدائن

 ب�العین  االلت�زام  یت�صل  ال�دین، وق�د   طری�ق حوال�ة   عن ،إال التنازل یتیسر ال مثل ھذا ففي
 عملی�ة،  العتب�ارات  الع�ین  مع تزاماالل ھذا ینتقل أن المرغوب من فیكون أوثق االتصال،

 بالرھن، مثقال المشتري إلى ینتقل العقار رسمیا فإن رھنا مرھون عقار بیع حالة في أما
 العقار بائع ویبقى بالرھن المضمون الدین عن عینیة مسؤولیة مسؤوال المشتري ویصبح
 قد الدین ھذال الضامن العقار ھذا أن الدائن،مع تجاه الدین عن شخصیة مسؤولیة مسؤوال

 ومن نھائیا الدین من )المدین( البائع یتخلص أن فیھ المرغوب من ملكھ فیكون من خرج

                                                           

دار : ،ط٨/ ٢محمد ب�ن أب�ي بك�ر أی�وب الزرع�ي أب�و عب�د اهللا         : إعالم الموقعین عن رب العالمین   ) ١(
                                             .                                            ١٩٧٣ بیروت ، -الجیل 

   .                                                                               . ١٣٦/ ٣المذكرة اإلیضاحیة    ) ٢(
بح�ث ع�ن الحوال�ة مجل�ة ال�وعى اإلس�المى الكویتی�ة اإلص�دار الث�امن ع�شر                    : مصطفى الزرق�ا    : د)   ٣(

                                        .      م  ١٩٧١ھـ  ـ ١٣٩١
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 والشخ�صیة  العینی�ة  الم�سؤولیة  أس�اس  على واحدا شخصا یواجھ أن أیضا مصلحة الدائن
  .الدین حوالة بواسطة إال ذلك یتحقق أن یمكن وال

یتصل بھ�ا الت�زام ق�د ینق�ل معھ�ا وفق�ًا       ـ وكذلك قد تنتقل مثًال عین من شخص إلى آخر ، و           
لقواعد الخالفة الخاصة ، كمنزل م�ؤمن علی�ھ ض�د الحری�ق فتنتق�ل ملكیت�ھ م�ن الب�ائع إل�ى           
الم��شترى ، وف��ى نف��س الوق��ت تنتق��ل التزام��ات الب��ائع نح��و ش��ركة الت��أمین عل��ى ع��اتق          

     )١ (المشترى فكانت حوالة الدین مباحة للوفاء بھذا الغرض 

ش�خص   م�ن  وخصائ�صھ  ب�صفاتھ  بذات�ھ  االلت�زام  نق�ل  ھ�ي  عام�ة  ب�صفة  وال�ة الح وب�ذا ف�إن  
 دائ�ن إل�ى   وم�ن  ال�دین  بحوال�ة  ی�سمى  م�ا  آخر، وھذا مدین إلى مدین من ینتقل فھو آلخر،

  .الحق   بحوالة یسمى ما شخصیا، وھذا حقا باعتباره آخر دائن

    :        الموازنة بین الفقھ والقانون في مشروعیة الحوالةـ  

  :ین لنا من خالل ما سبق اآلتي تب

  .ـ أن الشریعة اإلسالمیة سبقت النظم القانونیة فى شرعیة حوالة الدین ١

ـ أخذت القوانین المدنیة برأى األحناف الذى ینص على أن الحوالة مباحة ولیست واجبة ٢
  . تیسیرًا من اهللا بعباده فى وفاء دیونھم 

الق��انون الوض��عى لتنظ��یم الحوال��ة ال تأبھ��ا  ـ�� كم��ا أن األغ��راض الت��ى م��ن اجلھ��ا ت��دخل   ٣
  .الشریعة اإلسالمیة وإن سبقتھا  فى ذلك 

  

  

  

  

  

  

                                                           

 جامع�ة  ٣: ط  : ٢٣٥ فق�رة  ٩٢٨محم�ود جم�ال زك�ى ص     : الوجیز فى النظریة العامة لاللنزامات د     )١(
                                                                      . القاھرة  
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  الثانيالفصل 

   منها اإلسالميرفية وموقف الفقه التحويالت املص

  :وفیھ مبحثان 

  .ماھیة المصارف   ، وأھمیتھا   :   المبحث األول 

  .والبریدیة    المصرفیة التحویالت  : الثانيالمبحث 

  املبحث األول 

      ماهية املصارف ، وأهميتها

  :وفیھ مطلبان 

  .ماھیة المصارف ، وأھمیتھا     :   المطلب األول 

    .الحواالت الداخلیة ، والخارجیة :   الثانيالمطلب 

  اطب اول

  رف ، وأا   

 الم�صطبة ، حی�ث    والت�ى تعن�ى   banco" ب�انكو  " أصل كلمة بنك ھ�و الكلم�ة اإلیطالی�ة    
كان یقصد بھا فى البدء المصطبة التى یجلس علیھا الصرافون لتحویل العملة ، ثم تط�ور          
المعن��ى فیم��ا بع��د فأص��بح یق��صد بالكلم��ة المن��ضدة الت��ى ی��تم فوقھ��ا ع��د وتب��ادل العم��الت ،  
لتصبح فى النھایة تعنى المكان الذى توجد بھ تلك المنضدة وتجرى فیھ المتاجرة بالنقود ، 

كما یطلق على البنك مصطلح المصِرف بكسر الراء ، وھو م�أخوذ م�ن ال�صرف، وھ�و         و
المكان الذى یتم فیھ تداول األموال تارة ع�ن طری�ق األخ�ذ ، وت�ارة ع�ن طری�ق اإلی�داع ،           

فى اللغة العربیة ، اسم لمك�ان  ) مصرف (وتارة عن غیر ذلك من طرق التعامل ، وكلمة     
  )١(أخذا وعطاء واستبداال ، وایداعا  التصرف فى النقود : الصرف ، أى 

عل��ى ك��ل مح��ل تج��ارى یق��وم بتج��ارة المع��ادن النفی��سة والنق��ود " البن��ك " ـ�� ث��م أطل��ق لف��ظ 
واألوراق الممثلة للنقود ، ویحق�ق االت�صال ب�ین أص�حاب رؤوس االم�وال وم�ن تع�وزھم                   

  . )٢(ھذه األموال 

بالالتینیة " بانكو " ، مأخوذ من البنك ، وھو لفظ معرب  : األصل :  ـ تعریف البنك لغة 
                                                           

: انة یقبض وی�صرف م�ا ی�ستحق ، وال�صرافة     الصراف من یبدل نقدا بنقد ، أو ھو األمین على الخز         )١(
  )  .مصرفا(مھنة الصراف ، والمصرف مكان الصرف ، وبھ سمى البنك 

م�صطفى  / ـ� مطبع�ة الرس�الة ـ الق�اھرة ، د      ١٢٤النظم المصرفیة والنقدی�ة ص : عبدالعزیز مرعى/  د)٢(
  .مجمع البحوث اإلسالمیة ـ القاھرة  : ، ط٢٠ألعمال المصرفیة ص ا:الھمشرى
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، وھ�ذه الكلم�ة عربی�ة األص�ل ،     " م�صِرف   "  ، وتطلق كلمة بن�ك وكلم�ة         )١(وتعنى مائدة   
، وكالھم�ا معن�ى واح�د  ، ل�ذا فق�د      ) مبادل�ة نق�ود بنق�ود    ( وقد اشتقت من عملی�ة ال�صرف    

ا استخدام وبعضھا شاع فیھ" بنك " شاع فى بعض الدول العربیة واإلسالمیة استعمال لفظ
ف�ى عن�وان رس�التى ألنھ�ا معرب�ة أوًال ،           " بن�ك   " مما جعلنى أعتمد لفظ     " مصِرف  " لفظ  

  . وألن استعمالھا شائع فى مصرنا 

  : عرفت البنوك بأنھا : ـ تعریف البنك فى االصطالح 

 المؤسسات التى تقوم على سبیل االحتراف بتلقى األموال من الجمھور على شكل ودائع -
حكمھ��ا وت��ستخدمھا لح��سابھا الخ��اص ف��ى عملی��ات الخ��صم واالئتم��ان ، أو ف��ى   أو م��ا ف��ى 

   . )٢(العملیات المالیة 

  :ـ تعریف البنوك التجاریة 

  "                           تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أوبعد أجل "       ھى التى

  :ـ تعریف البنوك غیرالتجاریة

یكون عملھا الرئیسى التموی�ل العق�ارى أو الزراع�ى أوال�صناعى والت�ى      البنوك التى   " ھى
   " )٣(الیكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجھ نشاطھا األساسیة 

وعلى الرغم مما أوردناه من تعریف للبنوك التجاریة إال أن النشاط البنكى قد شھد تطورًا 
لتجاریة فأصبحت تمارس الكثیر م�ن      كبیرًا ، فاتسع نطاق العملیات التى تمارسھا البنوك ا        

أوجة النشاط ، بعد أن كان نشاطھا یقتصر على القی�ام بعملی�ات االئتم�ان الق�صیرة األج�ل                  
  ،  ......كتلقى الودائع ومنح القروض القصیرة األجل

  :ـ أھمیة البنوك   

  . ـ لعبت البنوك ومازالت تلعب دورًا ھامًا فى التطور االقتصادى واالجتماعى 

كمن أھمیة البنوك فى أنھا تساعد على زیادة الن�شاط االقت�صادى ب�رأس الم�ال النق�دى                   فت -
الالزم لھ وذلك عن طریق منح االئتمان إلى المشروعات االقتصادیة ال�ذى یعتب�ر ع�صب     

  . االقتصاد 

وقد تزای�دت ھ�ذه األھمی�ة خاص�ة بظھ�ور الث�ورة ال�صناعیة وتط�ورت البن�وك م�ع تط�ور                
   . )٤(ت ظاھرة االئتمان سائدة بكثرة قطاع الخدمات أى أصبح

 وعلى صعید االقتصاد العالمى لعبت المؤسسات النقدیة الكبی�رة دورًا محوری�ًا ف�ى دم�ج             -
المجتمعات غیر الرأسمالیة ف�ى النظ�ام االقت�صادى ذى الط�ابع الرأس�مالى وك�ان ذل�ك ف�ى                    

حل��ة تالی��ة ع��ن مرحل��ة أول��ى بتموی��ل الح��روب االس��تعماریة لألم��م األوروبی��ة ، ث��م ف��ى مر

                                                           

  .وزارة األوقاف ـ مصر :  ط٥معامالت البنوك وأحكامھا الشرعیة  ص: سید طنطاوى/  د)١(
  .  م ١٩٨٩مكتبة عین شمس ـ :  ط ٢٤البنوك التجاریةص: حسن غالب/ حسن كمال ، د/  د)٢(
  .١٩٦٤، ط دار النھضة القاھرة ١٧٧مقدمة فى النقود والبنوك ص: محمد زكى شافعى/  د)٣(
  .١٩٩٧المؤسسة الجامعیة لبنان : ١ ، ط٢٩٨ النظام القانونى للتجارة ص :ھانى دویدار/ د)٤(
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طریق تأسیس فروع لھا فى المجتمعات غیر الرأسمالیة لت�ساھم ف�ى إرس�اء أس�س اإلنت�اج        
  . الرأسمالى فیھا 

 وف��ى المرحل��ة الراھن��ة ت��ستمر البن��وك ف��ى آداء دورھ��ا ف��ى تموی��ل ال��صفقات ف��ضًال ع��ن   
 فعملی�ات    .)١(مساھمتھا الفاعلة فى تمویل التجارة العالمیة وجمیع الخدمات المرتبطة بھا           

البنوك متنوعة ومختلفة تتمیز بتشابكھا وتطورھا المستمر نظ�رًا ل�دورھا الھ�ام ف�ى مج�ال        
التج��ارة واالقت��صاد ، حی��ث تق��وم بتموی��ل االقت��صاد ال��وطنى بتق��دیم الق��روض وال��سلفیات    
والتسھیالت االئتمانیة المختلفة ، معتمدة على مواردھا الخارجیة من الودائع وعلى موارد 

  . لیة وذاتیة تتمثل فى رأس مالھا واحتیاطاتھا ومخصصاتھا وأرباحھا أخرى داخ

   .)٢(وبذا فالنظام البنكى لھ دورًا قیادیًا فى عملیة التنمیة االقتصادیة 

  : وبذا تظھر أھمیة البنوك فى العصر الحدیث من خالل  

   .  أنھ یمكن للبنوك نظرًا لكبر حجم األرصدة أن تدخل فى مشاریع طویلة األجل-

 نظرًا لتنوع استثمارات البنوك فإنھا توزع المخاطر مما یجعل فى اإلمكان ال�دخول ف�ى                 -
  . مشاریع ذات مخاطرة عالیة ، فبدون البنوك تكون المخاطرة أكبر  

  ااطب 

روا ، دات اواا         

  ت خارجیة  حواال: حواالت داخلیة     ثانیًا : أوًال : تنقسم الحواالت إلى

  الحواالت الداخلیة  : أوًال 

ھى عملیة نقل البنك النقود من مكان إل�ى آخ�ر ب�نفس الدول�ة               :  الحواالت الداخلیة     
بناء على طلب عمالئھ ،  شریطة أن یقوم طالب التحویل بإیداع المبل�غ المطل�وب تحویل�ھ      

تحویلھ ، ثم یقوم البنك لدى البنك ، أو أن یكون لھ حساب جار بھ یغطى ھذا المبلغ المراد 
بتحویلھ إلى الشخص الذى یحدده العمیل على عنوانھ ویتقاضى البنك على ذلك عمولة أو        

  . أجرة على ذلك 

ویتم تحویل عن طریق إرسال إشعار من البنك إلى البنك المحول علیھ عن طری�ق            
  . البرید ، أو التلیفون أو الفاكس أو التلكس ، أو عن طریق شیك مصرفى 

  : ن ھذه الحواالت الداخلیة وم

یقدمھا البنك للمتع�املین مع�ھ تی�سیرًا لمع�امالتھم عل�ى            :  بطاقات الصرف اآللى     -١
مدارر الساعة ، إذ من خالل أجھزة الصرف اآللى المنتشرة بجمیع ف�روع البن�ك وبع�ض                 
األماكن العامة األخرى یستطیع حاملھا أن یسحب ، وأن یودع ، وأن یجرى التحویل بین         

                                                           

   .٢٩٩ص :  المرجع السابق ) ١(
  .م  ٢٠٠٤ ١ ، مؤسسة الوراق ـ عمان ط١٩٤إدارة المصارف ص : حمزة الزبیدى/  د)٢(
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ساباتھ ، وأن یعط�ى تعلیمات�ھ الخاص��ة إل�ى البن�ك بم�ا یحت��اج إلی�ھ م�ن خ�دمات الح��ساب         ح� 
الجارى أو إصدار دفتر شیكات أو كشف الحساب ، وذلك على مدار الساعة ولك�ل بطاق�ة        
رقم سرى یسلم لصاحبھا عند صرف البطاقة كما یمكن للمتعامل أن یطلب لبطاقتھ بطاق�ة      

 أو العكس بنفس ال�سریة واألم�ان ، وذل�ك تی�سیرًا عل�ى               أخرى تابعة لھا تستخدمھا زوجتھ    
    . )١(األسرة الواحدة 

یقب�ل البن�ك ش�راء العم�الت األجنبی�ة ذات القب�ول ال�دولى           :  بیع وشراء العمالت     -٢
بأسعار الصرف المعلنة یومیًا كما یقوم ببیعھا نقدًا للمتعاملین معھ ، وذلك فى نطاق نظام               

  .  ، وتغیر صرف العملة )٢(جازه الشرع الحنیف عمل المھنة المصرفیة وما أ

ویقبل الودائع المصرفیة التى یودعھا أصحابھا فى المصارف اإلس�المیة ب�العمالت    
األجنبیة بھدف استثمارھا مقابل الم�شاركة ف�ى األرب�اح حی�ث تق�وم الم�صارف اإلس�المیة                  

ل البل�د فإن��ھ یع��اد  بإس�تثمار ھ��ذه العم�الت داخ��ل البل�د وخارج��ھ ، ف�إن ك��ان االس�تثمار داخ��     
تقویمھا بالعملة المحلیة عند حساب األرباح ، وفى نھایة مدة االستثمار تتبع بعض البنوك        

  . االستثماریة إحدى الطریقتین التالیتین فى حساب نسبة األرباح ستضاف إلى رأس المال 

نبی�ة   تتمثل فى قیام البنك بإعادة تقویم رأس المال م�ن العمل�ة األج          :الطریقة األولى   
بالعملة المحلیة على أساس سعر الشراء لھ�ذه العمل�ة ی�وم ح�ساب األرب�اح ال عل�ى أس�اس                     
س�عر ال��صرف ی��وم اإلی��داع ، وال عالق��ة لتغی��ر س��عر ال��صرف م��ن ی��وم اإلی��داع إل��ى ی��وم  
حساب األرباح ، وھذه الطریق�ة الش�ئ فیھ�ا م�ن الناحی�ة ال�شرعیة ، فھ�ى م�ضاربة بعمل�ة            

بعملة أخرى مختلفة بما یساویھا بقیمتھا مضاف إلیھا        ) البنك(أجنبیة یسدد فیھا المضارب     
ما تحقق من ربح مشترك مع البنك ، وإستیفاء بدل الثاب�ت ف�ى الذم�ة بعمل�ة مخالف�ة ج�ائز                

  إذا كان بسعر الصرف یوم السداد ال یوم ثبوتھ فى الذمة    

ی�د س�عر   ولیس فى ھذا ما یمنع منھ لعدم وجود م�ا یحرم�ھ أو ینھ�ى عن�ھ ، ف�إن تحد             
صرف العملة یتم من قبل البنك المركزى مما یجعلھ یمتاز بالثبات النسبى ، ومن ث�م ف�إن                   

   . )٣(تغیر سعر الصرف من یوم إلى آخر بسیط جدًا ال یكاد یؤثر فى مثل ھذه العملیة 

  الحواالت الخارجیة  : ثانیًا 

راء عل�ى أس�اس       ھى التعامل ب�العمالت األجنبی�ة بیع�ًا وش�           :)٤(الحواالت الخارجیة   
السعر الحاضر ، وھى عملیة نقل البنك للنقود من دولة إل�ى أخ�رى س�واء ك�ان ھ�ذا النق�ل            

أو سدادًا ل�دین أو االس�تثمار ف�ى الخ�ارج ، وی�شترط لھ�ا قی�ام العمی�ل          وفاء لثمن بضاعة ،  
بإی��داع المبل��غ الم��راد تحویل��ھ ، أو أن یك��ون ل��ھ ح��ساب ج��ار ب��ھ تغط��ى تل��ك الحوال��ة ،          

                                                           

                                                       .     دار النفائس األردن :  ط٣٦٧وفاءمحمد عزت ص :   نظام الدیون بین الفقھ والقانون د)١(
   ٣٦٧وفاء محمد عزت الشریف ص : نظام الدیون بین الفقھ والقانون د)٢(
دار ٢:  ط١٩٨عب�اس أحم�د محم�د الب�از  ص     :  أحكام صرف النقود والعمالت فى الفقھ اإلسالمى د     )٣(

                                                                                                                                                          .                ھـ    ١٤٢٠م ١٩٩٩النفائس األردن 
دار :   ط٥٧٧الخدمات المصرفیة وموقف الشریغة اإلس�المیة منھ�ا  ص      : عالء الدین زعترى    :   د  )٤(

.                                                                                                                                                                                بیروت _الكلم الطیب 
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   .لبنك عمولة أو أجرة على ذلك ویتقاضى ا

  . ویتم التحویل بعدة وسائل       

  : ومن الحواالت الخارجیة 

بن�اء عل��ى طل��ب المتعام�ل یق��وم البن�ك بإص��دار الح��واالت    :  الح�واالت األجنبی��ة  -١
المصرفیة بأى عملة ذات قبول دولى ودفعھا للمستفید المحدد بطلب التحویل فى أى مكان 

س��لى البن��ك ، وی��تم ت��صدیر الحوال��ة بأح��دث وس��ائل التقنی��ة الحدیث��ة       ف��ى الع��الم عب��ر مرا  
وھو نظام ی�وفر س�رعة فائق�ة ف�ى التحوی�ل إض�افة إل�ى التكلف�ة                  ] S.W.I.F.T) [سویفت(

واألمان والسریة الكاملة ویستخدمھ البنك فى مجاالت متع�ددة ، ھ�ذا إض�افة إل�ى الوس�ائل                  
  . والحواالت البریدیة المعتادة فى التحویل مثل الحواالت بالتلكس ، 

یصدر البنك الشیكات المصرفیة ألى مستفید ف�ى أى مك�ان          :  الشیكات الصادرة    -٢
فى الع�الم ب�أى عمل�ة ح�سبما طال�ب إص�دار ال�شیك ، وق�د س�ھل ذل�ك المع�امالت التجاری�ة                    

  . والخدمات الشخصیة لعمالء البنك فى مواجھة متطلبات الحیاة 

ك بتحصیل الشیكات المسحوبة على بنوك خارجیة یقوم البن:  التحصیل األجنبي -٣
تلبیة لرغبة متعاملیھ بأى عملة وإضافة قیمتھا إلى حساب المتعامل المستفید ، ھذا بخالف 

  . خدمة التحصیل المحلى بعملة الدولة وإضافة القیمة إلى حساب المستفید بالبنك 

الت الح��رة مث��ل وھ��ى ذات قب��ول دول��ى ف��ى الت��داول ب��العم:  ال��شیكات ال��سیاحیة -٤
الدوالر األمریكى ، وھى حصن أمان لألم�وال م�ن ال�سرقة وال�ضیاع ، یقب�ل علیھ�ا ع�ادة                    
الم��سافرون ورج��ال األعم��ال وتتمت��ع ھ��ذه ال��شیكات أی��ضًا ل��دى البن��ك بقب��ول ش��رائھا م��ن   

  .حاملیھا وصرف قیمتھا نقدًا 

سبة لحاملیھ�ا ،  تعتبر البدیل األسرع عن الشیكات السیاحیة بالن�     :  بطاقات الفیزا    -٥
وھى خدمة مصرفیة حدیثة حیث یعتمد علیھا المتعاملون ف�ى دف�ع قیم�ة م�شتریاتھم أو أى         
خدمات یحصلون علیھ داخ�ل الدول�ة أو خارجھ�ا ، ویمك�ن اس�تخدامھا ف�ى ص�رف النقدی�ة              
بعمل��ة أخ��رى خ��ارج الدول��ة ، وذل��ك ف��ى ح��دود ال��سقف الم��صرح ب��ھ لحاملھ��ا وم��ع تط��ور 

 التقلیدیة حتى صارت وسیلة لالقت�راض وال�سداد اآلج�ل ف�إن البن�ك          استخدامھا لدى البنوك  
یستخدمھا فى إطار عقد الكفالة والوكالة والحوالة وال�صرف ، وذل�ك إنطالق�ًا م�ن ح�رص        
البنك على تطبیق ما أجازه الشرع الحنیف ، وھذه البطاقة توفر حصانة للنقود من السرقة 

تعامل ، ویصدر البنك بطاقة فیزا نظیر رسم والضیاع تغنى عن حمل النقود فى السفر وال
   )١(إصدار ومصروفات اشتراك سنویة مقطوعة

  :الحكم الشرعى للحواالت  

بالنسبة للحواالت الداخلیة التى تتم بعمل�ة واح�دة كعمل�ة البل�د ، فإنھ�ا ال تخ�رج ع�ن             
سب كونھا وكالة بأجرة ، حیث إن المصرف ما ھو إال منفذ لطلب العمیل ، واألج�رة تحت�                  

                                                           

                                                                                                                                                                           .    ٣٧٠وفاءمحمد عزت الشریف ص :   نظام الدیون بین الفقھ والقانون د)١(
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على أساس التكلفة التقدیریة على ضوء المصروفات الفعلیة التى یقوم بھا البنك من عم�ل       
المختصین ومصروفات البرید أو الھاتف أو الفاكس أو ال�تلكس أو الطواب�ع ، وبن�اء عل�ى                   
ذلك فإن حكمھا الشرعى جائز ألن الوكالة ج�ائزة ش�رعًا ب�أجرة وب�دون أج�رة ، وبالن�سبة             

 فإنھا تتضمن أكثر من معاملة فھى باإلضافة إلى الوكالة تشتمل عل�ى           للحواالت الخارجیة 
بیع وشراء العمالت األجنبیة ، فیستفید البن�ك ف�ى ھ�ذه الحال�ة باإلض�افة إل�ى األج�رة ف�وق                    
السعر بین العملتین على أساس أن سعر ال�صرف ف�ى الی�وم نف�سھ ال�ذى یخط�ر فی�ھ البن�ك               

   )١ (.المحلى الخارجى المحول إلیھ 

 المع��روف أن س��عر ال��صرف للعم��الت األجنبی��ة یتح��دد یومی��ًا تبع��ًا لظ��روف     وم��ن
العرض والطلب لكل عملة ، كذلك فإن لكل عملة سعر بیع یرتفع قلیًال ع�ن س�عر ال�شراء                
لھا ، ومن ھنا یریح البنك الفرق ب�ین ال�سعرین ، وھ�ذه المعامل�ة ت�سمى بال�صرف ، وم�ن         

، لك�ن ھ�ذا ال�شرط غی�ر      )٢(ى مجل�س العق�د      شروط الصرف فى الفقھ االسالمى التقابض ف�       
ویج��اب ع��ن ذل��ك ب��أن البن��ك بمج��رد   . متحق��ق ف��ى الح��واالت الخارجی��ة بح��سب الظ��اھر   

االتف��اق م��ع العمی��ل طال��ب التحوی��ل وإس��تالم المبل��غ یق��وم ح��اًال ب��إجراء القی��ود المحاس��بیة   
 یقوم مقام القبض  ، ویسلم العمیل فى مجلس العقد إشعارًا بذلك)٣(المتعلقة بعملیة التحویل 

، فقد جرى العرف التج�ارى عل�ى اعتب�اره ملزم�ًا لم�ن أص�دره ، وب�ذلك تك�ون الح�واالت           
    )٤(الخارجیة جائزة شرعًا ویتحقق القبض الحكمى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                                                                                            .     ٥٧٧الخدمات المصرفیة وموقف الشریغة اإلسالمیة منھا  ص : عالء الدین زعترى :   د)١(
                                                              ٢/١٩٧   بدایة المجنھد البن رشد القرطبى )٢(
                                                           ١٩م���صطفى كم���ال طای���ل  مطبع���ة غباش���ى الق���اھرة      :    البن���وك اإلس���المیة الم���نھج والتطبی���ق    )٣(

   .١٣٠م ص ٨٧
                                              .            ٢٧٧محمد عثمان شبیر ص :   المعامالت المالیة المعاصرة فى الفقھ اإلسالمى د)٤(
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  الثانياملبحث 

  والربيدية املصرفية التحويالت 

  :وفیھ مطلبان      

  . واعھا وأھمیتھا وآثارھا  وأنالمصرفیة  التحویالتتعریف: المطلب األول 

    .  المصرفیة  للتحویالتالتكییف الفقھى: المطلب الثانى 

  الثانياملبحث 

  والربيدية  املصرفية التحويالت 

  : تمھید وتقسیم 

 الت�ي  ك�الحواالت  ؛ آلخ�ر  مك�ان  من المال ویللتح ملحة حاجة االخیرة اآلونة في ظھرت
 أو ، أق�اربھم  أو ذویھ�م  إل�ى  أو ، بل�دانھم  ف�ي  ح�ساباتھم  إل�ى  الخ�ارج  العاملون في یجریھا

 من ذلك ونحو ، االجنبیة البلدان في أوالدھم إلى أولیاء الطالب بھا م یقو التي الحواالت
لعمالئھ�ا،   أداءھ�ا  والھیئ�ات البریدی�ة   تول�ت البن�وك   الت�ي  والخارجی�ة  الداخلی�ة  واالت الح� 

  .....  وغیرھم  العلم وطلبة

  :، ونتعرف منھا على .. الة كثیرة   والصور المستحدثة للحو

حیث إن طلب العمی�ل م�ن المؤس�سة الم�صرف اآلم�ر             : ـ التحویالت المصرفیة والبریدیة     
تحویل مبلغ مع�ین م�ن ح�سابھ الج�اري ل�دیھا لتحّول�ھ ب�نفس العمل�ة إل�ى م�ستفید مع�ین ھ�و              

  .حوالة إذا كان العمیل مدینا للمستفید 

ه الحالة ھو مقاب�ل إی�صال المبل�غ إل�ى المح�ال، ول�یس        واألجر الذي تأخذه المؤسسة في ھذ     
تفری��غ "  ھ�و عملی�ة م�صرفیة ت�تلخص ف�ى      الم�صرفي التحوی�ل  زی�ادة ف�ي ال�دین المح�ال ،     

حساب شخص ی�سمى اآلم�ر م�ن مبل�غ نق�دى مع�ین ، وقی�د ھ�ذا المبل�غ ف�ى الجان�ب ال�دائن                         
  . )١  ("د لحساب آخر قد یكون باسم اآلمر نفسھ أو باسم شخص آخر یسمى المستفی

وق�د  . أو ھو بعبارة أخرى نقل مبل�غ م�ن ح�ساب لح�ساب آخ�ر ب�إجراء قی�د ف�ى الح�سابین                      
 عمیلین لمصرفین مختلفین وحینئذ یقوم مصرف أحد – اآلمر والمستفید –یكون الطرفان 

الطرفین بالقید فى الجانب المدین لحساب عمیلھ ویقوم مصرف الطرف اآلخر  بالقید ف�ى         
  . ساب عمیلھ  كذلك الجانب الدائن لح

                                                           

دار النھ�ضة العربی�ة   :  ط ١٤٠األوراق التجاریة وعملی�ات البن�وك  ص   : على جمال الدین عوض     )٢(
 ١٩٧٣القاھرة 
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وتنتقل النقود فیما بین الحسابین بإجراء القیود ، وبذلك یتم وفاء اآلمر بالتحویل المصرفى 
النقود القیدیة " بإلتزامھ نحو المستفید من اآلمر ، ومن ثم أطلق على عملیة القید المزدوج 

 . ")١         (   

المتكررة التي ال تخل�و بل�د م�ن ب�الد         إذن الحوالة المصرفیة ھى إحدى الخدمات المعتادة و       
المسلمین أو البالد األجنبیة منھا وھي عملیة تقدم خدمة للناس في الداخل والخارج، وھي            
بھ��ذا اإلط��ار وھ��ذا الم��سمى ل��م تك��ن معروف��ة ف��ي ع��صور أئم��ة الفق��ھ ، وف��ي ھ��ذا الع��صر  

ك اس��تجدت ص��ور وأح��داث م��ن مع��امالت وغیرھ��ا؛ نتیج��ة لتغی��ر أوض��اع الحی��اة وت��شاب    
مصالح الناس ، وعملیة الحوالة ما ھي إال صورة م�ن ص�ور المع�امالت القدیم�ة بم�سمى             
جدید، وبالنظر إلى حقیقتھا وما تقوم بھ من فوائد ومزایا نجد أنھا ال تتعارض مع أص�ول     
ال��شریعة اإلس��المیة وقواع��دھا، ب��ل تتف���ق وروح ال��شریعة؛ ل��ذا ف��إن العلم��اء والب���احثین         

ي الق�ول بم�شروعیتھا، وإنم�ا ك�ان الخ�الف ف�ي تكییفھ�ا كمعامل�ة         المعاصرین لم یختلف�وا ف�     
 ف��يم��ستجدة، وتح��ت أي م��ن العق��ود ال��شرعیة تن��درج ، وحی��ث أن للحوال��ة أھمی��ة كبی��رة   

  المعامالت المالیة ، 

  :مطلبان   نتعرف على ذلك من خالل 

  .  وأنواعھا وأھمیتھا وآثارھا المصرفیة  التحویالتتعریف: المطلب األول 

    .  المصرفیة  للتحویالتالتكییف الفقھى : الثانيلب المط

  اطب اول

   وأوا وأ وآرار  اوترف

  :   المصرفیة التحویالت تعریف ـ 

 حساب إلى حساب من الحسابات أرصدة النقود أو نقل عملیة" ھي المصرفیة التحویالت
 المحلی�ة  العمل�ة   تحوی�ل  م�ن  ذل�ك  ی�ستتبع  وم�ا  ، خ�ر آل بل�د  من أو ، بنك بنك إلى من أو ،

    . أخرىبأجنبیة  االجنبیة أو ، جنبیةباال

م�ا یق�وم ب�ھ البن�ك م�ن إج�راء یترت�ب علی�ھ نق�ل مبل�غ م�ن ح�ساب أح�د              : ـ كما عرف بأن�ھ   
  .العمالء إلى حساب آخر بناء على طلبھ  

 فى الجانب المدین من حساب عملیة یقید البنك بمقتضاھا مبلغًا معینًا( أنھ : وعرف أیضًا 
ویسمى أی�ضا  ) اآلمر بالنقل ، بناء على أمر كتابى منھ ، وفى الجانب الدائن حساب آخر              

  .    )٢(النقل المصرفى  

                                                           

   .  ٤٦عملیات البنوك ص: محمد حسنى عباس :  د )٣(
  م                 ١٩٧٨ة العربیة دار النھض:   ط٥٤١الموجز في القانون التجارى ص : سمیحة الفلیوبى: د  )٢(
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  :   التحویل عملیةـــ مضمون 

 حی�ث  ، م�صرف  إل�ى  )(التحوی�ل  طال�ب ( ُی�سمى  ش�خص  من صادر أمر عن عبارة وھي
 ل�دى  ح�سابھ  م�ن  خ�صمھ  یطل�ب  أو ویل�ھ  تح الم�راد  المبل�غ  ب�دفع  التحوی�ل  طال�ب  میق�و 

 أو ، آخر مكان في آخر مصرف أو ، إلى فرعھ المال ھذا لیبتحو   یقوم الذي المصرف
 بعمل�ة  أو العمل�ة  ب�نفس  واء، و س�  م�ستفید ) آلخر أو نفسھ لصالح كان واءس آخر، بلد في

    )١(أخرى

 : لتالي  كا ھي التحویل عملیة ماتومق أن المفھوم ھذا من ویتضح

 . المحیل    وھو بمنزلة ، ) التحویل  طالب( ـ  اآلمر ١

 . اآلخر والمصرف ویلالتح طالب بین الواسطة وھو ،  ویلبالتح المأمور بنكالـ ٢

 . آخر بلد في أو البلد نفس في المراسل البنكـ ٣

 .     اآلمروھ یكن لم إن المستفید ـ ٤

  .     تحویلھ المراد المالـ ٥

  ؟ البریدي أو  المصرفي ویلالتح عملیة تتم كیف : ؤالثار سوی

 یسمیھ من إلى ّیلھ وتح طالبا ، البرید إلى أو مصرف إلى مبلغًا شخص یدفع ویجاب بأن
 ل�سحب  فوجھ�ھ   ، الم�صرف  ل�دى  ج�ارٍ  ح�ساب  لھ  یكون أو ،  أواعتباریًا حقیقیا شخصا

 م�ا  وغالب�ا  ، آخ�ر  مك�ان  أو آخ�ر  بل�د  ف�ي  یرغب التحویل إلی�ھ  من إلى لتحویلھ معین مبلغ
 نم�اذج  طبع على تعمل عادة إن المصارف حیث ، واستثماراتھ المصرف نماذج یستخدم
 التحویل أمر في أو التزویر للخطأ وتجنبا ، عمالئھا على التیسیر بقصد التحویل لطلبات

 . التحویل     طلب تنفیذ إجراءات في المصرف یدخل ذلك بعد ثم ، 

   : ریقینط بإحدى ذلك ویتم

 الم�صرف (   الم�صرف  ھ�ذا  م�ن  أم�راً  تت�ضمن  حوال�ة  بتحری�ر  الم�صرف  یق�وم ـ� أن   ١
 مك�ان  ف�ي  وكی�ل  أو عمی�ل  أو لھ فرع  )المراسل( آخر إلى مصرف ) یل بالتحو المأمور

 معینة جھة أو شخص إلى یدفع بأن  آخر

 تك�ون  م�ا  لب�ا وغا ، بی�ده  ال�سند  التحوّی�ل  طال�ب  ال�شخص  ویت�سلم  ، ودالنق من محددًا مبلغا
 ك�ان  إن بنف�سھ  یقدم�ھ  ث�م  ، للم�صرف  قدمھ الذي التحویل طلب عن االصل طبق رة صو

  المبلغ لیقبض منھ الجھة المستفیدة أو الشخص وھ

م�ن   أو ، بنك إلى بنك من مباشرة الھاتف أو الكتابة طریق عن ویلالتح بتنفیذ یقوم أوـ ٢
 ( إلی�ھ  المح�ول  الف�رع  أو البن�ك  ت�وّلى ی ث�م  ، أوراق�ا  العمی�ل  یت�سلم  أن دون غی�ره  أو ف�رع 

 أو ، الحوال�ة  قیم�ة  لت�سّلم  البن�ك  إل�ى  الح�ضور  منھ طالبا ، تصال بالمستفیداال )  المراِسل
                                                           

 م ١٩٩٦ ١:   ط ١٤٤ ص قرم�ان  ال�رحمن  عب�د  : البن�وك  لعملی�ات  القاّنوی�ة  الجوان�ب  ف�ي  ال�وجیز  )١(
      .مطبعة حماد الحدیثة           
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الحوالة ف�ي الح�ساب الج�ارى للم�ستفید إذا ك�ان ھ�ذا الح�ساب         مبلغ بتقیید نفسھ البنك  ومیق
   .)١(موجودًا مع اشعار المستفید بقیمة المبلغ المحول إلیھ 

  :وفى كلتا الحالتین نكون أمام ثالثة أطراف أو أربعة 

  ـ المستفید ، إن لم یكن الطالب نفسھ ھو المستفید ٢ـ طالب التحویل  ١

  .ـ البنك الدافع          ٤ـ البنك اآلمر      ٣

وكما یقع التحویل المصرفى من بلد إلى آخر یقع فى داخ�ل البل�د الواح�د م�ن ش�خص إل�ى                     
 من حساب الشخص لدى البن�ك اآلم�ر إى ح�سابھ نف�سھ ف�ي بن�ك آخ�ر ف�ي              آخر كما قد یقع   

  .البلد ذاتھ 

وھذا التحویل تقوم بھ أیضًا الھیئة العامة للبرید بین فروعھا المختلفة وتنطبق علیھا جمیع 
   .  أحكام التحویالت المصرفیة   

       )٢(: ــــ  أھمیة التحویالت  المصرفیة وفائدتھ 

  : یلي  ما خالل من المصرفي ویلالتح أھمیة تظھر

   : للمصرف بالنسبة ـ 

 فھ�ي م�ن   ، ّل�ة وعم علیھ�ا  البن�ك  یتقاض�ى  دخ�ل  م�صدر  المصرفیة التحویالت تعتبر حیث
 ال�دفع  ّسائل ول بالنسبة التكالیف قلیلة أنھا وخاصة ، إلیھ بالنسبة المشروع الكسب وسائل

 ف�ي  الب�سیطة  المحاس�بیة  ودالقی�  م�ن  عةمجمو على یقتصر المصرف عمل ؛ الن االخرى
 حساب من الدائن الجانب

 یتسلمھ شیك تحریر أو ، بالتحوّیل اآلمر العمیل حساب من المدین الجانب وفي ، المستفید
 .     اآلمر

   : التحویل لطالب بالنسبة ــ 

 وال�و  الجھ�د  ّفر علیھ وتو ، الطریق خطر وتفادي ، الضیاع من ّالھ وأم لحفظ وسیلة ھي
  اعید استحقاقھاوم في المالیة بالتزاماتھ الوّفاء على وتساعده ، التجاریة عامالتھم في ّقت

    :للمستفید بالنسبة  ــ

 بمج�رد إج�راء   ذمت�ھ  ف�ي  الح�ق  مح�ل  الم�ال  وإدخ�ال  ، موّعده في حقھ استیفاء إلى تؤدي 
  . )   ٣( ومشقتھ قبضھ عبء یكبده أن دون ، حسابھ من الدائن الجانب في الحسابي القید

 

                                                           

 دار الكت�اب اللبن�انى   ١٩٧٣ ٢: ط   '١١٢محم�د ب�اقر ال�صدر ص    : البن�ك الالرب�وى ف�ي اإلس�الم  د    )١(
  .بیروت  

     .١٧٢عملیات البنوك من الوجھة القانونیة  ص :   على جمال الدین عوض/  د   )٢(
   .١٤٤الوجیز فى الجوانب القانونیة لعملیات البنوك ص :   عبدالرحمن قرمان /   د )٣(
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 :   التحویل عملیة من البرید أو المصرف عائد ـــ  

 . التحوّیل عملیة من البرید أو المصرف ّلة وعم ـ ١

 . االعتماد خطاب أو البرید أو البرق أو الھاتف مصاریفـ ٢

 . المبالغ لھذه التحوّیل أجرة ـ ٣

فی�ھ   یخط�ر  الذي نفسھ ومالی في الصرف سعر أساس على ، العملتین بین السعر فرق ـ ٤
 أو البنك إن حیث ، الربح  فرق إلیھ المحوّل االجنبي المصرف المحلي المصرف

  البیع حالة في الزیادة من لیستفید ، یبیع مما أقل بسعر یشتري دائمًا المصرف

وبذا فإن لھذه العملیة فائدة مؤكدة ؛ حیث تؤدى إلى نقل الحقوق المالیة دون اإللتج�اء إل�ى    
بر النقل المصرفى وسیلة من وسائل اآلداء ، فھو أداة النتقال النقود كما             نقل النقود ، ویعت   

  .ھو أداة للوفاء بالدیون وھو كذلك وسیلة لحركة األموال 

  : ـ أنواعھ  

 :التحویل المصرفى  بین حسابین فى بنك واحد للعمیل ذاتھ   )١

 یخ�صص ك�ل   ویحدث ذلك إذا كان العمیل یحتفظ بحسابین مستقلین فى بنك واحد ، وك�ان   
حساب لغرض معین كما  لو كان العمی�ل ش�ركة ولھ�ا ع�دة ف�روع ، فیخ�صص لك�ل ف�رع            
حساب مستقل موقوف على عملیات�ھ عل�ى ح�دة ، كم�ا یمك�ن أن ی�تم النق�ل الم�صرفى ب�ین                        
حسابین فى فرعین لنفس البنك ، لشخص واحد ، إذ أن كل فرع م�ن ف�روع البن�ك الواح�د              

الحال�ة داخ�ل بن�ك واح�د ،          ر التحویل المصرفى فى ھذه    ال یتمتع بشخصیة مستقلة ، ویعتب     
  .ویتم التحویل المصرفى فى ھذه الحالة بإخطار الفرع اآلخر بإجراء القید   

  :التحویل المصرفى  بین حسابین مختلفین  فى بنك واحد   ) ٢

على أن الوضع الغالب أن یتم التحویل الم�صرفى ب�ین ح�سابین مختلف�ین لعمیل�ین             
ن مصدر اآلمر شخصًا آخر غیر المحول إلیھ المبلغ ، وفى ھذا الغرض یكون        أى أن یكو  

كال الحسابین فى بنك واحد ، وفى ھذه الحالة یصدر األمر إلى البنك المقید بھ حساب كال 
الطرفین ، وت�تم العملی�ة الم�صرفیة بقی�د المبل�غ المطل�وب تحویل�ھ ف�ى الجان�ب الم�دین م�ن                   

  .تھ فى الجانب  الدائن لحساب المستفید حساب اآلمر ، ویقید المبلغ ذا

  :التحویل المصرفى  بین حسابین مختلفین  فى بنكین مختلفین    ) ٣

وأخیرًا قد یكون حساب كل من العمیلین ف�ى بنك�ین مختلف�ین ، فی�صدر األم�ر م�ن العمی�ل                
المدین إلى البنك ال�ذى ب�ھ ح�سابھ بوض�ع مبل�غ مع�ین تح�ت ت�صرف بن�ك دائن�ھ المقی�د ب�ھ                          

ھ ، وفى ھذه الحالة یقید البنك المبلغ المطلوب نقلھ فى الجانب المدین لحساب اآلم�ر                 حساب
، ویضع تحت تصرف بنك المستفید ائتمان�ًا بمبل�غ م�ساو للمبل�غ الم�راد نقل�ھ ، ویق�وم بن�ك                
المستفید بقید العملیة فى الجانب الدائن لحسابھ ، ویالحظ أن العالقة ب�ین البنك�ین تقی�د ف�ى          

ذا وجدت عالقات متصلة بینھما  ، وتتم تسویتھما بطریق المقاصة  ، وقد تتم        حساباتھما إ 
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الت�سویة ب�ین البنك�ین بطری�ق إعط�اء ش�یك ، وق�د ت�تم  ت�سویة ھ�ذه العالق�ة بعملی�ة تحوی��ل             
  .مصرفى جدیدة لدى بنك ثالث یكون لكلیھما حساب فیھ  

     :وھذه التحویالت فى جملتھا تنقسم إلى قسمین   كما ذكرنا سابقًا

  التحویل الخارجى: الثانى   التحویل الداخلى              : األول 

  : نتعرف علیھا من خالل 

 حیث یقوم البنك فیھا بتحویل النق�ود داخ�ل ح�دود الدول�ة خدم�ة      :الداخلي  التحویل : أوًال 
  .لعمالئھ ، وآداء لوظیفتھ   

 حیث ، احدوال البلد سنف في الخر مكان من النقود البرید أو المصرف نقل وھو : 

 ح�سابھ  إل�ى  الف�رع  ف�ي  نفسھ الشخص حساب من أو ، خرال طرف من یكون قد النقل إن
 ل�ھ  یكون أن أو ، تحویلھ المراد المبلغ بإیداع التحویل طالب قیام شریطة ، آخر فرع في

   .ویل التح بعملیة سیّقوم المصرف الذي في جاٍر حساب

  : ــــ   طریقة التحویل  

  :حویالت داخل حدود الدولة بإحدى الوسائل اآلتیة تتم الت

 ، وی�ل  التحبالم�أمور   الم�صرف  ی�أمر   ب�أن : ـ  ع�ن طری�ق التح�ویالت الخطابی�ة        ١
  . المستفید      إلى ویلالتح بدفع قیمة خطابیا إلیھ  الُمحول المصرف

 ب�دفع  برقی�ا  أو ھاتفی�ا  إلی�ھ  المح�ول  إبالغ یتم  حیث:  ـ  التحویالت الھاتفیة أو البرقیة  ٢
  المستفید التحویل إلى مبلغ

 ، نفسھ علیھبة  مسحو مصرف عن الصادرة الشیكات وھي  :)١(المصرفیة  الشیكات ـ٣
  :ـ  عائد البنك من عملیة التحویل الداخلى         مراسل بنك مسحوبة  على أو

ـ� أج�ر   ٣ ـ� م�صاریف إداری�ة   ٢ـ� عمول�ة    ١:  یأخذ البنك مقاب�ل عملی�ة التحوی�ل م�ا ی�أتى           
  .تحویل المبلغ المرسل 

  :الداخلي   ویلالتح ورــــ    ص

 التحوی�ل  یرغ�ب  من إلى تحویلھا یطلب ثم ، نقدًا الحوالة قیمة التحویل طالب یدفع ـ أن١
  .داخل الدولة   إلیھ

                                                           

 ھ�و  ش�خص  م�ن  ی�صدر  أم�راً  یت�ضمن  ، الع�رف  ح�ددھا  الوض�اع  وفق�ا  مح�رر  ص�ك  ھ�و  : ال�شیك )  ١(
 مبلغا االطالع بمجرد یدفع بأن ، البنك عادة وھو ، علیھ ب والمسحوھ آخر شخص إلى الساحب

 حم�دي  : التجاری�ة  االوراق :    لحامل�ھ  أو ، الم�ره  المستفید ھو ثالث لشخص النقود ، من معینا
  .      ١٩٩٧ ١:  ط  ٧٤ ص بارود محمود



 - ٥٥٤٠ -

  

 أو ، واح�د  ل�شخص  ح�سابین  ن ب�ین ویك�  أن إم�ا  وھ�و  : ح�ساب  إل�ى  ح�ساب  م�ن  ـ النق�ل ٢
  .)١(بنكین   أو واحد في بنك لشخصین

  : التحویل الخارجى  : ثانیًا  

 من الخدمات التى یقوم بھا البنك تحویل النقود خارج حدود الدول�ة س�واء أك�ان ھ�ذا النق�د            
  .وفاء لثمن  بضاعة ، أو المقصود منھ االنتفاع أو االنفاق   

 واءس ، ألخرى دولة من الةوالح قیمة المصرف نقل بھ  ویقصد: الخارجي   التحویل   ـ
 طال�ب  قی�ام  ش�ریطة  ، ذل�ك  غی�ر  أو ، ب�ضاعة  ل�ثمن  س�داداً  أو ، ل�دین  النقل وفاًء ھذا كان

 الخ�ارجي  والتحوی�ل  ، جاٍر حساب یكون لھ أن أو ، المراد تحویلھ المبلغ بإیداع التحویل
  .. )والة الصادرة والحوالة الواردة الح ( باسم المصرفي العمل في یعرف

 م�صرف  إل�ى  مع�ین  شخص من بطلب المصرف یصدرھا لتيا ھي : الصادرة والة فالح
  .معین شخص إلى المال من مبلغا إلیھ ولالمح المصرف لیدفع ، نفسھ للمصرف فرع أو

 ، آخ�ر  م�صرف  أو ، ل�ھ  ف�رع  م�ن  المصرف إلى الوارد اال مر الواردة  فھي الحوالة أما
  .)٢( معین شخص إلى المال من معین مبلغ لدفع

  :ــ  طریقة التحویل  

  :تتم التحویالت خارج حدود الدولة بإحدى الطرق اآلتیة 

  أ ـ  عن طریق التحویالت الخطابیة        ب  ـ  التحویالت الھاتفیة أو البرقیة  

  .ج  ـ  الشیكات المصرفیة                    د  ـ  الشیكات السیاحیة   

 الداخلي یلالتحو في الثالثة ّسائلوال على ّسیلتین إضافیتین وب الخارجي التحویل إذن یتم
 : وھما ،

 لم�صرف  وطن�ي  م�صرف  م�ن  ص�ادرة  رس�الة  عن عبارة وھو : االعتماد خطاب ـ ١   
 معھا الوّطني المصرف ویرتبط ، مختلفة دول في تقع ، أجنبیة عدة مصارف أو ، أجنبي

  . ) ٣( ) المستفید( لحاملھا  معین مبلغ دفع ھذه الخطابات وتتضمن ، مالیة بعالقات

 ّقیع لتو ّذجونم على يیحتو إنھ حیث من ، العادي بالشیك شبیھووھ : السیاحي الشیكـ ٢
 م�ن  دائ�رة  أوس�ع  وھ�و  ، الخ�ارج  ف�ي  ال�شیك  ص�رف  عن�د  شخ�صیتھ  م�ن  للتأك�د  الم�ستفید 

                                                           

  .١٤٩عبدالرحمن قرمان ص / د : الوجیز فى الجوانب القانونیة لعملیات البنوك    )١(
ھــ ـ  ١٤٠٢ ٢:   ط ٣٣٧ص ودحم سامي : والشریعةاإلسالمیة یتفق بما االعمال المصرفیةویرتط  )٢(

  .م  مطبعة الشروق عمان ١٩٨٢
م ١٩٨٦ ھــ ١٤٠٦:   ط٥٠٠  موسوعة المصطلحات االقتصادیة واإلحصائیة عبدالعزیز ھیكل ص)٣(

       .دار النھضة العربیة بیروت : ط
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 ، والفن�ادق  ، كالمت�اجر  ؛ االم�اكن  م�ن  كثی�ر  ف�ي  ل�ة  ًیقب�ل ب�سھو   إن�ھ  إذ ؛ االعتماد خطاب
    .)١( ّك والمصارف البنو عن فضل ، یدیةالحد والسكك ، والمطارات

     : الخارجي  التحویل ـــ صور

 أو ، خ�ارجي  م�صرف  ف�ي  آخ�ر  ح�ساب  إلى محلي مصرف في حساب من مبلغ نقل ـ ١
    .)٢(لشخصین   أو واحد لشخص كان  سواء، مراسل أو فرع

 قیم�ة  ّی�ل التحو طال�ب  ی�دفع  ب�أن  وذل�ك  ، آخ�ر  بل�د  ف�ي  الم�ستفید  إل�ى  اآلم�ر  م�ن  ـ تحوّیل٢
  آخر بنقد أو النقد بنفس سواء ، آخر بلد في شخص إلى تحوّیلھا  طالبًا ، نقدا والة الح

 إلى محتاج وھو ، ما بلد إلى السفر شخص یرید كأن ، لنفسھ اآلمر لصالح  التحویل ـ٣ 
 م�ن  بخصم أو ، نقدا المبلغ قیمة بلده في البنك إلى فیدفع ، البلد ذلك ّد  في النقو من مبلغ

   . )٣(مراسلیھ  أو البنك فروع أحد من خرآلال البلد في  بنفسھ یتسلمھ ثم ، حسابھ

  :ـ  عائد البنك من عملیة التحویل الخارجي  

ـ� م�صاریف    ٢ـ عمول�ة  تحوی�ل         ١:  یأخذ البنك مقابل عملیة التحویل الخارجى ما یأتى           
العمل�ة الداخلی�ة   ( ملت�ین   ـ ف�رق ال�سعر ب�ین الع    ٤.  ـ أجر تحویل المبل�غ المرس�ل   ٣إداریة 

  .      )٤() والعملة األجنبیة  

  :ـ  أركان التحویل المصرفي   

أمر بالتحویل صادر من عمیل البنك من جھة ، : التحویل المصرفى یتكون من عنصرین 
  :وتنفیذا لھذا األمر من قبل البنك من جھة أخرى ونوضح ذلك من خالل 

  : األمر بالتحویل المصرفي : أوًال 

اإلجراء األول واألساسى الذى تستند إلیھ عملیة التحویل البنكى ھو أمر بالنقل صادر من         
عملی��ة الم��صرف ، ی��أمر بموجب��ھ تحوی��ل مبل��غ  مع��ین م��ن ح��ساب إل��ى ح��ساب آخ��ر ،         

  :ویستلزم لصحة ھذا األمر توافر  األركان الموضوعیة  ، والشكلیة 

لم��صرفى ت��وافر أرك��ان موض��وعیة   ی��ستلزم ل��صحة التحوی��ل ا:ـ�� األرك��ان الموض��وعیة  
  .ضا ، ومحل ، وسبب رلصحة التصرف  من 

ویقصد بھ صدور األمر بالتحویل من شخص متمتع باألھلیة الالزمة ، وھى : ـ  الرضا ١
الت�صرف نیاب�ة    األھلیة التجاریة ـ فى حالة التصرف أصالة ـ أو م�ن ذى س�لطة ف�ى حال�ة      

                                                           

 ھ�ـ   ١١٤٠٢: ط ال�شرعي  الخ�امس  الج�زء  .٤٥٤/ ٥العملیة للبنوك اإلسالمیة الموسوعة العلمیة و) ١(
          . م ١٩٨٢

    .                                       ١٤٩عبدالرحمن قرمان ص / د :  الوجیز فى الجوانب القانونیةلعملیات البنوك ) ٢(
       .                                                 ١١٢ محمد باقر الصدر ص: البنك الالربوى في اإلسالم  د ) ٣(
دار ال�وطن ـ الری�اض     :  البن�وك اإلس�المیة ب�ین النظری�ة والتطبی�ق ، ط     ١٥٢عب�داهللا الطی�ار ص   : د )١(

  . ھـ   ١٤١٤
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بالتحوی�ل س�لیمة خالی�ة م�ن عی�وب اإلرادة         ویستلزم ل�صحة الرض�ا أن تك�ون إرادة اآلم�ر            
  .كما وضحنا سابقًا    

 یطل�ب األم�ر نقل�ھ م�ن ح�سابھ إل�ى         ال�ذي بالن�سبة لآلم�ر بالتحوی�ل ھ�و المبل�غ           : ـ  المحل    ٢
 األم�ر بالنق�ل والغال�ب أن یك�ون ھ�ذا      فيحساب آخر ، ویشترط أن یكون ھذا المبلغ معینًا   

حدید النقود المطلوب نقلھا م�ن ح�ساب إل�ى آخ�ر م�ن       المبلغ نقدیًا ، وفى ھذه الحالة یجب ت       
حی�ث الك�م والن�وع ، أم�ا إذا ك�ان المبل�غ قیم�ة أم�وال غی�ر نقدی�ة ك�األوراق المالی�ة م�ثًال ،              

... فیستلزم تعیین ھذه األموال تعیین�ًا كافی�ًا ك�ذكر قیمتھ�ا والجھ�ة الم�صدرة لھ�ا وأرقامھ�ا                  
    تعیینًا نافیًا للجھالة   تؤدى إلى تعیینھاالتيإلى غیر ذلك من األمور 

بالن�سبة لآلم�ر بالتحوی�ل ھ�و الباع�ث ال�دافع إلص�دار األم�ر بالتحوی�ل ، وھ�ذا           : ـ السبب  ٣
 ذمت�ھ لم�صلحة الم�ستفید ، وق�د یكم�ن ف�ى       ف�ي  وف�اء دی�ن   ف�ي الباعث قد یكون رغبة اآلمر     

  الخ  .....رغبة اآلمر بالتبرع للمستفید أو بتقدیم قرض لھ 

    : ـ األركان الشكلیة

 بعض القوانین ألن بعضھا اشترط شكلیة معینة یستلزم في شكلياألمر بالتحویل تصرف    
 بع��ض الق��وانین ألن ف��ي الكتاب��ة ، ف��األمر بالتحوی��ل  ف��يمراعاتھ��ا ، ھ��ذه ال��شكلیة تتج��سد  

 الكتاب�ة حی�ث أن    ف�ي مث�ل ھ�ذه ال�شكلیة       تتتھ�ا و  ابعضھا اشترط شكلیة معینة البد م�ن مراع       
    )   .كتابي  أمر (األمر بالتحویل ھو 

 لم یستلزم أن یكون األمر بالتحویل مكتوبًا ، واكتف�ى بأن�ھ م�ن الممك�ن      الذيخالفا للبعض   
  الخ . . .   شفویًا أو بالتلیفون إصداره

 یلى عملیة إص�دار األم�ر بالتحوی�ل  ھ�و           الذي اإلجراء: تنفیذ التحویل المصرفي      : ثانیًا    
 یوج�ھ إلی�ھ األم�ر بالتحوی�ل ، ولھ�ذا       ال�ذي وم ب�ھ البن�ك      تنفیذ ھذا األمر ، وھ�ذا اإلج�راء یق�         

اإلجراء شروط معینة یجب توافرھا  ، كما أن لھ أسلوبًا خاصًا یج�ب مراعات�ھ  ونتع�رف      
  : على ذلك من خالل 

  : أ ـ شروط  تنفیذ التحویل المصرفي   

ل�ى  شروط  تنفیذ التحوی�ل الم�صرفي متع�ددة  ، حی�ث یج�ب أوًال أن یك�ون ھن�اك اتف�اق ع                    
 التحویل المصرفي   بین الم�صرف واآلم�ر بالتحوی�ل م�ن جھ�ة ، وب�ین الم�صرف               إجراء

والمستفید من التحویل من جھة أخرى ، فالبنك غیر ملزم بتنفی�ذ أم�ر النق�ل ، فالبن�ك غی�ر        
ملزم بتنفیذ أمر التحویل  ال قبل اآلمر ، وال قبل المستفید ما لم یتفق على ذلك مع االثنین          

  .ا على حدة   أو مع كل منھم

  :ب ـ  أسلوب تنفیذ التحویل المصرفي  

 ، وھذا القی�د  الحسابيلقید یتم تنفیذ التحویل المصرفي  متى توافرت شروطھ عن طریق ا      
ھ البنك الموجھ إلیھ األمر بالتحویل ، متى كان حساب كل من اآلمر والمستفید مقیدًا بیقوم 

فین ، أو كان بین حسابین لشخص واح�د  لدیھ سواء كان النقل بین حسابین لشخصین مختل      
 یباش�ر   الم�صرفي فبمجرد تلقى البنك  ألمرًا بالنقل ، وبعد تحققھ م�ن ت�وافر ش�روط النق�ل                  

المصرف بقید المبلغ المطلوب نقلھ فى الجانب الم�دین  م�ن ح�ساب اآلم�ر كم�ا یقی�د نف�س                      
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 متعلق��ًا م��صرفيالالمبل��غ ف��ى الجان��ب ال��دائن م��ن ح��ساب الم��ستفید ، أم��ا إذا ك��ان التحوی��ل  
 ی�ستلزم ت�دخل البن�ك       المصرفيبحسابین مفتوحین مختلفین ففى ھذه الحالة فإن تنفیذ النقل          

الم��ستفید حی��ث یق��وم البن��ك الموج��ھ إلی��ھ األم��ر بالتحوی��ل بع��د تحقق��ھ م��ن ت��وافر ال��شروط     
 حساب المدین لآلمر بالنق�ل وی�ضع تح�ت      في بقید المبلغ المطلوب نقدًا      المصرفيالتحویل  
بنك المستفید ائتمانًا مساویًا للمبلغ المراد نقلھ على أن یقوم ھذا األخی�ر بقی�ده ف�ى               تصرف  

الجانب الدائن من حساب المستفید وتسوى العالقة بین البنك�ین بن�ك اآلم�ر وبن�ك الم�ستفید              
إما بطریق المقاصة  ، وإما بطریق الشیكات على أن یكون بینھم�ا ح�ساب ، ف�إن ل�م یك�ن          

 جدی��د ل��دى م��صرف یك��ون م��صرفيعالقتھم��ا ھ��ذه بعملی��ة تحوی��ل بینھم��ا ح��ساب س��ویت 
  .لكلیھما فیھ حساب   

   : اآلتي نتعرف على ذلك من خالل  :ـ آثار التحویل المصرفي  

  . عالقة المستفید بالبنك   في: ثانیًا      . عالقة األمر بالبنك في:  أوًال  

  . عالقة األمر بالمستفید   في: ثالثًا 

  : عالقة األمر بالبنك     في:  أوًال 

 یجریھ البنك كما لو كان وفاء نقدیًا منھ لآلمر ، ولذلك ینقص الرصید الذيیعتبر التحویل 
 یقید فى حساب الجانب المدین منھ الذي حساب اآلمر بقدر المبلغ المنقول فيالدائن المقید 

 مرك�زه بالن�سبة   ، وإذا قام البنك بالتحویل دون أن یكون بحساب اآلمر رصید ك�اف  ك�ان         
 مركز المقرض ویكون لھ أن یستوفى منھ المبلغ الذى قام بتحویلھ ، ولكن إذا لم فيلآلمر 

یدفع اآلمر للبنك ھذا المبلغ فال یجوز أن یبطل التحویل ، أى ال یجوز لھ ألن یمس الح�ق        
  . اكتسبھ المستفید من قبل المبلغ فى حساب الدائن الذي

یة التحویل نتیجة غلط كم�ا إذا ل�م یتحق�ق م�ن وج�ود رص�ید دائ�ن        وإذا قام البنك بتنفیذ عمل  
 قید عكس وذل�ك م�ا ل�م یك�ن الم�ستفید ق�د       بإجراءكاف لآلمر لدى البنك كان للبنك أن یقوم     

سحب المبلغ أو قبل الح�ساب إذ ی�صبح عندئ�ذ الت�زام البن�ك نھائی�ا ، والمع�روف أن البن�ك                     
لھ��ذا األخی��ر رف��ض   لم��ستفید ب��ھ ، و مل��زم ب��إجراء التحوی��ل ف��ى أق��رب وق��ت وبإخط��ار ا     

  .التحویل

  :فى عالقة المستفید بالبنك   : ثانیًا 

ینشأ للمستفید بمجرد القید ف�ى ح�سابھ ح�ق ض�د البن�ك كم�ا ل�و ك�ان الم�ستفید ق�د تلق�ى م�ن                       
  البنك المبلغ نقدًا ثم قام بإیداعھ لدیھ ، فحق المستفید ضد البنك حق مستقل عن حق اآلمر 

كان عملی�ة مج�ردة فكثی�رًا م�ا یك�ون س�بب النق�ل وف�اء ل�دین           حویل كما لو، وبذلك یبدو الت  
على اآلمر للمستفید ، أو قرضًا ،أو ھبة  ، أو تقدیم ضمان ، لكن ھذا السبب وھو العالقة      

  .بین اآلمر والمستفید بعید تمامًا عن عملیة التحویل  ذاتھا   

  :فى عالقة اآلمر بالمستفید  : ثالثًا 

ستفید دائنًا لآلمر انقضى دین اآلمر بمج�رد قب�ول الم�ستفید للتحوی�ل ، ویعتب�ر         إذا كان الم  
اآلم�ر التب�رع    قید المبلغ فى حسابھ وفاء ك�امًال كم�ا ل�و أن�ھ ق�بض نق�ودًا ، وإذا ك�ان ق�صد                   



 - ٥٥٤٤ -

للم��ستفید  إعتب��ر القی��د ف��ى ح��ساب األخی��ر ت��سلیمًا للھب��ة إلی��ھ ، والف��رض ف��ى ترت��ب األث��ر  
            )١(المستفید قد قبل ھذه الوسیلة فى الوفاء المبرئ للتحویل أن یكون 

ب اطا  

ف اتاو  را  

 تؤدیھا خدم�ة  التي الخدمات من بأدائھ تقوم المصارف ما تنكر ال سالمیةاال الشریعة إن 
ھ�ذه   ب�ھ  تق�وم  ال�ذي  الدور جدوى في ریبة أدنى یعد لم بحیث ، وجماعاتھ بأفراده للمجتمع

 الخ�دمات  إح�دى  الم�صرفي  ّی�ل  التح�و  وعملی�ة  ، ومنافع�ھ  الخ�صوصّ  بھ�ذا  الم�صارف 
 المسمى وھذا االطار بھذا العملیة وھذه ، للناس خدمة أداءھا البنوك ّلت تو التي المعتادة

 ورد التي والمعامالت العقوّد ضمن ترد لم حیث ، الفقھ أئمة في عصور معروفة تكن لم
 م�ن  ع�صوّرھم  ف�ي  ل�دیھم  ورم�شھ  ھ�و  م�ا  ض�وءّ  ، عل�ى  صنفاتھمم�  ف�ي  وترتیبھ�ا  ذكرھ�ا 

 ك�ان  حی�ث  ، التف�صیلیة  األدل�ة  من خ�الل  لھا االحكام باستنباط واقام ، وأحداث تصرفات
  .         االحكام   استنباط ھو  دورھم

 الحی�اة  أوض�اع  لتغی�ر  نتیج�ة  ، وغیرھ�ا  مع�امالت  م�ن  وأحداث رصو استجدت ذلك وبعد
 .)٢( ، سالنا مصالح وتشابك

 أن وخاص�ة  ، المعامل�ة  ھ�ذه  تن�سجم  ال�شرعیة  العق�ود  أي م�ع  بی�ان  م�ن  ب�د  ف�ال  ذلك وعلى
 ، المع�امالت  م�ن  كثی�راً  لت�شمل  تت�سع  الفقھی�ة  م�صنفاتھم  ف�ي  ذكرھ�ا الفقھ�اء   الت�ي  ودالعق� 

 غیر من بأنھ العلم مع ، قبل من معروفة تكن لم المعامالت التي صور من یجّد ما وتعالج
 ھنال�ك  م�ا  غای�ة  ، ی�ل  التحو لعملیة مسبق تعریف سالمياال الفقھ في ن كوی أن روالمتص

 لق�د  و  الم�سلمین  ص�نفھا فقھ�اء   الت�ي  ال�شرعیة  العق�ود  م�ن  واح�د  تح�ت  إدراجھ�ا  یمك�ن  أنھ
 ق�ول  : اختلف الفقھاء المعاصرون في التكییف الفقھي لھذه العملیة على أق�وال ، فم�نھم    

، ومنھم من ذھب إلى أنھا  السفتجة أساس یكیّفھا على وقول  ، الحوالة أساس على یكّیفھا
   : وبیان ذلك  كالتالي........ وكالة بأجر ،  

   :الحوالة أساس على والبریدي المصرفي یل التحو عملیة تكییف : القول األول

 عل�ى  البری�دي  أو المصرفي التحویل  عملیة تكییف المعاصرین الباحثین من جانب یرى
      )٣(. في الفقھ اإلسالمي   لةعقد الحوا أساس

                                                           

  . ١٨٧على جمال الدین عوض عملیات البنوك من الوجھة القانونیة  ص : د    )١(
ھـ�ـ ـ   ١٤٠٢ ٢:  ط ٧٤ص ودحم�  س�امي  : وال�شریعةاإلسالمیة  یتف�ق  بم�ا  االعمال المصرفیةویرتط  )٢(

  .م  مطبعة الشروق عمان ١٩٨٢
الرب��ا والمع��امالت   :  ینظ��ر – رحم��ھ اهللا  –ومم��ن ذھ��ب إل��ى ھ��ذا الق��ول ال��دكتور عم��ر المت��رك        )  ٣(

  المصرفیة في نظر الشریعة 
مجل�ة الفق�ھ اإلس�المي بج�دة     : ینظ�ر  . - حفظ�ھ اهللا  – ، والشیخ عب�د اهللا ب�ن منی�ع    ٣٨١     اإلسالمیة ص 

 ).٩( ، العدد ١/١١٣
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      : ـــواستدل من قال بذلك ب

ـــ أن البنك الذي تقدم إلیھ طالب التحویل ، یعد مدینًا لطالب التحویل؛ ألنھ إن كان لطالب 
التحویل حساب لدى البنك ، فإن المصرف مدین لھ، وإن لم یك�ن ل�ھ ح�ساب ل�دى البن�ك ؛              

ود، فإن البنك یصبح حینئٍذ مدینًا ل�ھ ، ث�م إن البن�ك یحی�ل     فبمجرد تسلیم طالب التحویل للنق  
طالب تحویل النقود على بنك آخر ھو مدین للبنك األول ، فالدین في الحوالة المصرفیة ،           

  قد انتقل من ذمة إلى ذمة ، وھذه ھي حقیقة الحوالة الفقھیة

 فطال�ب  ، لتحوّی�ل ا عملی�ة  ف�ي  دةّج�و  وم�  الحوال�ة  أرك�ان  أن عل�ى  الرأي ھذا ـــ كما یستند
 فیحیل ، ّیل والتح لطالب دائن التحوّیل من والمستفید ، الحوالة بمبلغ دائن للبنك التحویل

 ھ�ذه  ّج�ب  بم�و  البن�ك  فی�صیر  ، بالتحوّی�ل  ر الم�أمو  البن�ك  الم�ستفید عل�ى   ّی�ل  التحو طالب
 على إما : دالمستفی بإحالة یقوم علیھ محال الذي ھو  البنك إن ثم ، للمستفید مدینا الحوالة

 ّجبھ�ا  وبم�  ّن یك�و  ثانی�ة  ّال�ة  حو بذلك ، فتتم  المستفید  فیھ یقیم الذي البلد في مراسل بنك
 وی�أمره  ، ب�ھ  یت�صل  ، ب�أن  ھن�اك  لھ ممثل فرع على وإما ، للمستفید مدینًا المراسل البنك

 ب�ل    ، االص�لي  البن�ك  ذم�ة  نفس ھي الفرع ذمة ألن ؛ ثانیة حوالة ھذه تعتبر وال بالدفع،
  .   )١(اآلخر   البلد في فقط لھ ممثل وھ

  :   ھذا الدلیل  بـــ  ونوقش

ـــ أن العمیل الذي لیس لھ دین على البنك ، فإن الدین ل�ن یثب�ت إال م�ع الحوال�ة ف�ي وق�ت         
واحد ، والحوالة من شأنھا أن یكون الدین سابقًا علیھا، وتبرأ بھا الذمة ال أن تعم�ر ؛ ألن     

   . )٢( وجوب ثبوت الدین على المحیل للمحال من طبیعة الحوالة

  . ولو ُاستدل بھذا الدلیل على السفتجة ؛ لكان ذلك أقوى داللة علیھ من الحوالة

 ب�ین  مفارق�ات  ھن�اك  أن یبدو ، ویلالتح وعملیة الحوالة من لكل الدراسة خالل ـــ  ومن 
 وذل�ك  ، االس�المي  ھالفق�  ف�ي  الحوال�ة  وقواع�د  ، المعاص�ر  ّمھ�ا ومفھ ف�ي  ّی�ل وعملی�ة التح 

  :كالتالي  

 : ركان   اال حیث من :أوًال 

 فال�دین  ، المحی�ل  عل�ى  للمح�ال   دی�ن  وج�ود  م�ع  إال  أساس�ا  الیق�وم  وال�ة الح عق�د  إن ـ�ـ  ١
 مذھب وھ كما وكالة كانت الدین ھذا تخلف فإذا ، الحوالة في انعقاد ّھو شرط بھ المحال
 لصالح تكوّن الحاالت بعض في المصرفي یلالتحو عملیة أن في  حین ، الفقھاء  جماھیر
 أو ، قیمت�ھ  دف�ع  بع�د  مبل�غ  بتحوی�ل  البن�ك  طال�ب التحوّی�ل   ی�أمر  ك�أن  ؛ دائ�ن  غی�ر  ش�خص 
  .  )٣(التبرع  أو سبیل الھبة على ما جھة أو شخص إلى حسابھ من بالخصم

                                                           

 دار الكت��اب اللبن��انى  ١٩٧٣ ٢: ط ١١٤محم��د ب��اقر ال��صدر ص  : البن��ك الالرب��وى ف��ي اإلس��الم  د ) ١(
  .  بیروت  

 .٣٧٠عمر المترك ص. الربا والمعامالت المصرفیة في نظر الشریعة اإلسالمیة ، د) ٢(
  رضوان محمد عبدالعال : نوك التجاریة  وموقف الشریعة منھا د التحویالت المصرفیة فى الب)٣(

  .جامعة األزھر  كلیة الشریعة والقانون القاھرة :  ط٣٩   ص 
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 ، علی�ھ  والمح�ال  ، والمحال ، المحیل وھم ؛ ثالثة أطراف ودوج والةالح أركان من ــ ٢
 ذلك أمثلة ومن ، األركان ھذه بعض فیھا یتوافر ال صور توّجد عملیة التحویل في بینما

 قیمتھ على الحصول بغرض ؛ بلده في مصرف إلى دوالنق من قدرًا شخص دفع لو ما أـ 
 ھ�ذه  فف�ي  مراس�ل،  م�صرف  م�ن  أو ، الم�صرف  ذل�ك  فروع أحد من ، آخر بلد بنفسھ في

 . ّھو المحال نفسھ المحیل ورةالص

 وال محال یوجد ال حیث ، واحد بنك في واحد لشخص حسابین بین التحوّیل كان لو ب ـ
   .ینعقد فال أركانھ أحد فقد إذا العقد أن ّموالمعل ، ومن علیھ محال

 : ثاراآل حیث من : ثانیا

 ف�ي  ، وش�رائطھا  أركانھ�ا  فیھم�ستو  ص�دورھا  بمج�رد  المحی�ل  ذمة براءة الحوالة آثار من
 ی�سلم  أن إال یب�رأ  ال ( الثانی�ة  الحوال�ة  ف�ي  محی�ل  ّن ویك�  عن�دما   ف اآلمرالمصر أن حین

 .حسابھ   في یقّیده ،أو المستفید إلى المبلَغ اآلخر المصرُف

  : التداول   حیث من : ثالثا

 مدینھ على علیھ المحال جھة من وكذلك ، لدائنھ المحال جھة من للتداول قابلة الحوالة إن
  للتداول   قابلة غیر ّیلوتحال عملیة أن حین في ،

   . )١( السفتجة أساس على والبریدي المصرفي التحویل عملیة تكییف  :الثانيالقول 

 وی�ستند  ، ال�سفتجة  أس�اس  عل�ى  المصرفي التحویل عملیة تكییف  )٢(الباحثین بعض یرى
               )٣(   المصرفي التحوّیل وعملیة السفتجة بین  شبھ وجھ أن ھناك إلى ھؤالء

   :        واستدل أصحاب ھذا القول بـــ

 معاملة – عند الفقھاء  –أن حقیقة السفتجة منطبقة على ھذه المعاملة؛ ألن السفتجة          : أوًال  
مالیة یقرض فیھا شخص قرضًا آلخر في بلد لیوفیھ المقت�رض ، أو نائب�ھ ، أو مدین�ھ ف�ي                     

ال��شخص المح�ول یتق��دم إل��ى  بل�د آخ��ر ، وھ�ذا ھ��و الحاص�ل ف��ي الحوال��ة الم�صرفیة ؛ ألن     
المصرف، فیدفع نقودًا على أن یستلمھا من یعّینھ ھو في بل�د آخ�ر ؛ فھ�ذا ال�شخص یعتب�ر             
ھو المقرض، والبنك  ھو المقترض ، والورقة الت�ي ی�ستلمھا ھ�ذا ال�شخص ھ�و ال�سفتجة،              

     )٤(وبواسطتھ یمكن استالم المبلغ المراد تحویلھ في البلد اآلخر 

                                                           

أن یق��رض ش��خص شخ��صًا م��اًال ، لیق��ضیھ الم��ستقرض ف��ي بل��د یری��ده المق��رض ، وإنم��ا  : ال��سُّْفَتجھ )  ١(
ش�رح ف�تح   : ینظ�ر  . بھ س�قوط خط�ر الطری�ق    یدفعھ على سبیل القرض ، ال على سبیل األمانة ؛ لیستفید           

   .٥/٤٥٢: القدیر البن الھمام 
الربا والمعامالت المصرفیة في :  ینظر – رحمھ اهللا –عمر المترك / وممن ذھب إلى ھذا القول د   )  ٢(

مجل���ة الفق���ھ : ینظ���ر . - حفظ���ھ اهللا – ، وال���شیخ عب���د اهللا ب���ن منی���ع ٣٨١نظ���ر ال���شریعة اإلس���المیة ص
   .٩ ، العدد ١/١١٣ة اإلسالمي بجد

 وال�شئونّ  االوق�اف  وزارة ، م١٩٧٠ ، تمھیدی�ة  ط :  الحوال�ة  ٣نموذج  الكویتیة   الموسوعة الفقھیة)٣(
      ٢٢٩یت ص  والك ، الدینیة

           ٣٨١عمر المترك ، ص/ سالمیة ، دالربا والمعامالت المصرفیةفي نظر الشریعة اإل) ٤(
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  : الدلیل بـــ   ــــ ونوقش ھذا 

ــــ  أن السفتجة یكون المقترض فیھا مسافرًا ، أو عازمًا على السفر فیوفي ھو بنفسھ، أو          
بواس��طة وكیل��ھ إل��ى المق��رض ، وھ��ذا ال یح��صل ف��ي الحوال��ة الم��صرفیة؛ حی��ث إن ال��ذي   
ی��وفي ھ��و م��صرف آخ��ر، وال ی��وفي بنف��سھ، أو وكیل��ھ إال إذا ك��ان الم��صرف اآلخ��ر ف��رع  

  .)١(لھ

 أن الم��صرف ی��وفي بنف��سھ إذا ك��ان ل��ھ ف��رع آخ��ر، وإذا ك��ان الم��وفي  :ب عل��ى ھ��ذا ویج��ا
  . مصرفًا آخر ح فإنما ھو وكیل لھ 

ــــ  أن السفتجة ال تتم إال بین بلدین بخالف الحوالة المصرفیة، فقد تكون بین بلدین ، وقد 
   . )٢(تتم بین مصرفین في بلد واحد 

  : والجواب على ھذا 

 یسدد في مكان آخر سواء كان ذل�ك ف�ي بل�دین، أو ف�ي بل�د واح�د ؛ ألن            أن السفتجة قرض  
الذین أجازوا السفتجة بین بلدین یتع�ین عل�یھم أن یجی�زوا م�ا ی�شبھھا ب�ین مك�انین ف�ي بل�د                      

بل ھذا أقرب للجواز ؛ ألن اشتراط الوفاء في بلد آخر ھو العلة التي جعلت بعض . واحد 
ھ�ا، ف�إذا أجازھ�ا المحقق�ون م�ع وج�ود ھ�ذه ال�شبھة،                الفقھاء یكرھون ال�سفتجة؛ أو یحرمون     

فجوازھا مع قرب المكانین أولى بالجواز ؛ ألن المقترض حینئٍذ ال یستفید خطر الطریق،         
  . فال یتوھم أنھ قرض جر نفعًا 

 التح�ویالت الحدیث�ة و ال�سفتجة القدیم�ة لوج�دنا أن بینھم�ا فرق�ًا           ف�ي تف�صیًال    ــــ أم�ا رأین�ا      
   :اآلتيل یظھر لنا من خال

أن السفتجة القدیمة البد أن تكون بین بلدین ، والتحویل البنك�ى ت�ارة یك�ون ك�ذلك                  : األول  
  .وتارة یكون بین بنكین في بلد واحد 

أن السفتجة القدیمة قد یكون المقترض فیھا م�سافرًا أو عازم�ًا عل�ى ال�سفر فی�وفى       : الثانى  
تحوی�ل البنك�ى ل�یس فی�ھ ذل�ك ، فالبن�ك       ھو نفسھ أو نائب�ھ إل�ى المق�رض إو إل�ى مأذون�ھ وال            

  . األول وھو المقترض ال یوفى بنفسھ إال إذا كان البنك الثانى الدافع فرعًا لألول 

أن القروض في السفتجة القدیم�ة اتح�اد ج�نس النق�د الم�دفوع عن�د العق�د والم�ؤدى           : الثالث  
ا ك�ذلك حی�ث   عند الوفاء ، فاآلخذ في السفتجة إذا أخذ جنیھ�ات م�ن ن�وع مخ�صوص وفاھ�       

فل��و كان��ت ) وق��د تت��وافر مع��ھ فیھ��ا عناص��ر الحوال��ة ( أنھ��م عرف��وا ال��سفتجة بأنھ��ا ق��رض 
والتحوی�ل  .التأدیة بنوع آخر لما كانت السفتجة قرضًا ألن القرض البد فی�ھ م�ن رد المث�ل            

البنكى ال یقتصر على ھذه الحالة فإن البنك في أغلب األحیان یأخذ نقودًا من نوع ویكت�ب       
  .اآلخر أن یوفى من نوع آخر   للبنك 

   

                                                           

  . ٣٦٨یة والتجاریة للجعید صأحكام األوراق النقد)     ١(
 . المصدر السابق نفس الصفحة )     ٢(
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  : ونتناول ھنا كل فرق من ھذه الفروق لنبین الحكم كالتالى 

 كون السفتجة ال تتم إال بین بلدین ، والتحویل قد یتم بین البنكین في بلد واحد فھذا :األول 
الف��رق ال ت��أثیر ل��ھ ف��ي الحك��م ال��شرعى ب��الجواز فم��ن الطبیع��ى والمنطق��ى أن م��ن أج��از       

ة بین بلدین یجب أن یجیزوا ما یشبھھا بین مكانین في بلد واحد بل ھذه أقرب إل�ى            السفتج
  .الجواز 

 كون السفتجة القدیمة تشتمل على صورًا مغایرة للتحویل البنكى فھذا الفرق أیضًا :الثانى  
ال تأثیر لھ ، ألن الذین أجازوا السفتجة لم یختصوا الجواز بھذه الصور المغایرة ، فیكف�ى    

كون التحویل موافقًا للصور األخرى من السفتجة فالقائلون بجواز ھذه الصور ینبغ�ى    أن ی 
  .أن یقولوا بجواز التحویل الموافق لھا 

 كون السفتجة تجرى بنقد واحد ، أما التحویل البنكى فقد یجرى بنق�د واح�د ، وق�د             :الثالث  
  یكون بین جنسین من النقود

  . فیة على الوكالة بأجر    تكییف الحوالة المصر:القول الثالث  

وذلك النھ توكیل من العمیل اآلمر بالتحویل للمصرف بأن ی�سلم الم�ستفید المبل�غ المح�ول                  
فى أمر التحویل ، وھو كذلك توكیل من ھذا البنك للبنك المراس�ل أو فرع�ھ بت�سلیم المبل�غ              

  .  ، وعقد الوكالة جائز ، ومشروع فكذا ما الحق بھ )١(المحول للمستفید   

   . )٢(وقال بذلك بعض الباحثین 

  : واستدل أصحاب ھذا القول بــــــ     

ـــــ  إن طالب التحویل عندما یتقدم إلى المصرف ، ویسلمھ النقود التي یرید تحویلھا إل�ى        
بلد آخر ، یكون قد وكلھ في نقل تلك النقود بأجرة معلومة؛ فیكون ذل�ك م�ن قبی�ل التوكی�ل                  

   . )٣(بأجر ، وھو جائز شرعًا

فالوكالة جائزة بالكتاب وال�سنة واإلجم�اع ، ویج�وز التوكی�ل ف�ى س�ائر العق�ود كم�ا یج�وز           
  .   وتجوز الوكالة بأجر وبدون أجر –التوكیل فى قبض الدیون وإقباضھا 

  : ــــ   ونوقش ھذا الدلیل بــ    

ل والموك�ل  أن الوكالة التي ذكرھا الفقھاء   عقد جائز من الطرفین ؛ یجوز لكل من الوكی�         
الفسخ متى شاء بینما في الحوالة المصرفیة ، ال یسوغ للمصرف الرجوع عن العملیة بعد 

  .الدخول فیھا
                                                           

 جامع��ة أم ٢٨٠الخ��دمات الم��صرفیة غی��ر االس��تثماریة  ص   :  محم��د الح��سن ص��الح األم��ین   :  د  )١(
  .                    م  ١٩٨٧القرى 

ال المصرفیة ، بما تطویر األعم:  ینظر – رحمھ اهللا –وممن ذھب إلى ذلك الدكتور سامي محمود     )  ٢(
البنوك اإلس�المیة  :  ینظر– حفظھ اهللا  –عبد اهللا الطیار    /  ، والدكتور    ٣٣٨یتفق والشریعة اإلسالمیة ص   

 . ١٥٤بین النظریة والتطبیق ص
 ، مواھب الجلیل لشرح مختصر ٤/٤١٦عالء الدین الحصكفي : الدر المختار شرح تنویر األبصار     ) ٣(

 . ٤٨٤ -٣/٤٦٨ – ٢، كشاف القناع للبھوتي ٦/٥٠١الكبیر للماوردي  ، الحاوي ٥/١٨٧خلیل للحطاب 
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وھذا غیر وارد ف�ي الحوال�ة   . )١(أیضًا أن الوكیل فیھا أمین ال یضمن إال إذا تعدى أو فرط  
ال ، المصرفیة ؛ ألن المصرف عندما یستلم النقود من طالب التحویل ض�امن لھ�ا بك�ل ح�        

  . حتى لو تلفت من غیر تعد منھ وال تفریط

 ف�ي حقیقتھ�ا وف�ي    – تختلف عن الحوالة المصرفیة – الفقھاء  –ثم إن الوكالة التي ذكرھا      
، وذل�ك أن الم�صرف الم�راد تحوی�ل النق�ود ع�ن طریق�ھ، ال یعتب�ر         ... كثی�ر م�ن أحكامھ�ا    

النق�ود، وال م�ا یماثلھ�ا ؛ وإنم�ا       وكیًال لطالب التحویل في نقل تلك النقود ألنھ ال ینق�ل تل�ك              
یرسل إشعارًا إلى فرعھ، أو إلى أي مصرف آخر یعّینھ طالب التحویل بصرف قیمة ذلك       

  الشیك، فھل یعتبر ذلك توكیًال بنقل النقود ؟ 

  . ھذا في رأى  واهللا أعلم  

  .  ومما سبق یتبین لنا أن تكییفھا  على أنھا وكالة فقط   غیر صحیح في رأینا 

  : أن أذكر ھنا التكییف القانونى   وأود

  : التكییف القانونى للتحویل المصرفي ــــ 

  : حیث یوجد اتجاھان للتكییف القانوني 

  :نظریات القانون المدنى  :  االتجاه األول 

حیث ذھب ھذا االتجاه إلى أن اآلم�ر یأخ�ذ وض�ع المحی�ل ، بینم�ا یك�ون                : الحوالة    : أوًال  
  .      )٢(لمصرفى ھو المحال ، والبنك ھو المحال علیھ المستفید من التحویل ا

حیث ذھب ھذا االتجاه إلى أن اآلمر ھ�و المنی�ب ، والم�ستفید مناب�ًا لدی�ھ ،            : اإلنابة  : ثانیا  
والبنك ھو المناب ، وھذه  اإلنابة كاملة أى تؤدى إلى تجدید الدین ؛ ألن اآلمر وھو مدین 

د أن یب�رأ ھ�و م�ن التزام�ھ أم�ام الم�ستفید ، لیح�ل محل�ھ          للمستفید إذ یأمر البنك بالنقل یق�ص      
البنك ، وال یكون للمستفید أن یرجع على اآلمر بالنقل بعد التنفی�ذ ، لك�ن ھن�اك فارق�ًا ب�ین                   
مركز المناب والبنك ، حیث أن البنك ال یلتزم التزامًا إضافیًا ب�ل إن دوره مق�صورًا عل�ى     

فید تنفی�ذًا لتعھ�د س�ابق عل�ى البن�ك ، والمرك�ز               قید فى الجانب ال�دائن لح�ساب الم�ست         إجراء
الم��الى للبن��ك ال یتغی��ر ألن��ھ إنم��ا مق��ل مبلغ��ًا م��ن ح��ساب إل��ى ح��ساب آخ��ر ف��ضًال ع��ن أن   

  .األطراف ذوى الشأن لم یجتمعوا معًا فى وقت واحد ، وھو وضع یتعارض مع اإلنابة 

أ م��ن التحوی��ل كم��ا أن ھ��ذه الفك��رة تعج��ز ع��ن تف��سیر كی��ف أن ال��دین أو الح��ق ال��ذى ین��ش   
المصرفى لصالح المستفید یخضع لقواعد الودیعة النقدیة ، وھذا العجز لیس عیبھا الوحید    
إذ ھى تعجز عن كذلك عن تفسیر التحویل الم�صرفى حال�ة ك�ون  ح�ساب ك�ل م�ن اآلم�ر                    
والمستفید فى بنك مستقل  فإن بنك اآلمر ال یتغیر منابًا ألن�ھ ال یتعھ�د قب�ل الم�ستفید ب�شئ                 

                                                           

مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ال�دولي      :  حفظھ اهللا ـ  ینظ�ر   –علي السالوس . وممن ذھب إلى ذلك د)  ١(
  ).٩( ، العدد ١/٣٤٤
دار النھ��ضة :  ط٢٠١عل��ى جم��ال ال��دین ع��وض عملی��ات البن��وك م��ن الوجھ��ة القانونی��ة  ص    : د    )٢(

  . م                 ١٩٨١عربیة القاھرة ال
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ى یتعھد أمام المستفید ھو البنك الذى بھ ح�سابھ ، وم�ن ناحی�ة أخ�رى ال یعتب�ر بن�ك          بل الذ 
    .)١(المستفید منابًا ألنھ لیس مدینًا لآلمر

  :النظریة الشكلیة :  االتجاه الثانى 

لقد اتخ�ذ الق�انونیون اتجاھ�ًا ش�كلیًا بعی�دًا ع�ن نظری�ات الق�انون الم�دنى ، وأخ�ذ ینظ�ر إل�ى                     
ملیة جدیدة تخضع لمقتضیات الف�ن الم�صرفى  ت�ستخدم لنق�ل النف�ود      التحویل المصرفى كع 

من حساب إلى حساب ، وألن جوھر العملیة ھو نقل منفرد من حساب إلى ح�ساب ، ف�إن           
قواعد سلف ھذه الحسابات ھى التى تحكم عالقة ذوى الشأن وبھذا التحلیل ال یصح النظر 

 بل عملی�ة ش�كلیة ال ت�تم إال ب�القیود        إلى التحویل المصرفى باعتباره مجرد عملیة رضائیة      
   .)٢(الكتابیة  

 را  

إذا أمعنا النظر فیما سبق من األقوال ، وما استدلوا بھ ، وما ورد على ذلك من المناقشات 
   أن األقرب إلى الصواب ھو القول األول– واهللا تعالى أعلم -یظھر 

بح م�دینًا ، فیح�ول الم�ستقید أو        الن البنك حین یتسلم النق�د ی�ص       القاضى بأنھا حوالة ؛       
وكیلھ على البلد الذى یرغب نقل النقد إلیھ على وكیلھ أو فرعھ وھو المحال علی�ھ ویك�ون    
البنك محیًال والمستفید محتاًال ،  والحوالة مشروعة في الفقھ االس�المى والق�انون فك�ذا م�ا              

  .الحق فیھا 

  :وھذا االتجاه نأخذ بھ  لآلتى  

  . ة ما استدلوا بھ ، وأما ما ورد على ھذا القول فقد أجیب عنھقوة ووجاھ: أوًال 

  . أن األقوال األخرى قد تمت مناقشتھا مما یدل على ضعفھا : ثانیًا 

 م�ن  الحسابات أرصدة النقود أو نقل عملیة" ھي المصرفیة وبعد أن عرفنا أن التحویالت
  من ذلك یستتبع اوم ، آلخر بلد من أو ، بنك بنك إلى من أو ، حساب إلى حساب

  .  )٣(أخرى بأجنبیة  االجنبیة أو ، جنبیةباال المحلیة العملة  تحویل 

  .  من ھنا یتبین شرعًا أنھ ال محذور منھا شرعا حیث أنھا من الصور المستجدة للحوالة

ویظھر لى رغم االختالفات الب�سیطة أنھ�ا  ص�ورة م�ن ص�ور الحوال�ة حی�ث أن التحوی�ل                      
لیة مركبة من معاملتین أو أكثر ؛ وھو عق�د ح�دیث ؛ بمعن�ى أن�ھ ل�م      البنكى أو البریدي عم   

فھ�و  ... یجر العمل بھ على ھذا الوجھ المركب في العھ�ود ال�سابقة ، ول�م ی�دل عل�ى منع�ھ         
  .صحیح جائز شرعًا من حیث أصلھ 

                                                           

    .                    ٢٠٣على جمال الدین عوض عملیات البنوك من الوجھة القانونیة  ص : د  )١(
   .                    ٢٠٦ص :   المرجع السابق  )٢(
   ١٤١٨ ـ٢ :   ط٢٣٣ ص ش�بیر  عثم�ان  محم�د  : االس�المي  الفق�ھ  في المعاصرة المالیة المعامالت)٣(

  .االردن   ، النفائس دار : ط  ،   ١٩٩٨
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وبناء على ما تقدم عرضھ ، یكون قیام البنك بعملیة التحویل الم�صرفى عل�ى أس�اس عق�د        
ائزًا شرعًا ، وما یتقاضاه البنك نظیر ھذه الخدمة من المصاریف التى یتكب�دھا        الحوالة  ج  

والعمولة أو األجرة جائز شرعًا ، وكذلك ما یحصل علی�ھ م�ن ف�رق ال�سعر ب�ین العم�الت                 
  ...األجنبیة جائز شرعًا   

 م   دذه ا رظ كه ا  

برعیة ، بل إن لھا أتعابًا ، ویبذل البنك فى إن الخدمات التى تقدمھا البنوك لیست خدمات ت
سبیلھا جھدًا یستحق علی�ھ مق�ابًال وفائ�دة قانونی�ة ، وق�د یك�ون م�ا یأخ�ذه البن�ك م�ن عمول�ة                       
سریًا الیطل�ع علی�ھ العم�الء ، لمن�ع المناف�سة ب�ین البن�وك ، أم�ا اآلن ف�إن اتح�اد البن�وك أو                    

رفیة ، وتعد ثابتة الیجوز االنتقاص      البنك االمركزى ھو الذى یقرر أسعار العملیات المص       
منھا أو الزیادة علیھ�ا، وق�د ات�سمت بط�ابع الرس�م ال�ذى تح�صلھ الدول�ة باس�تعمال المرف�ق             

  العام من الجمھور عن العملیات التى یسدیھا إلیھ 

    : عناصر ثالثة من البنك یأخذه ما مجموع و یتكون

مبل��غ                       العل��ى  الم��ستحق  المبل��غ ع��ن عب��ارة وھ��ي   :الحوال��ة  س��عر - ١
 .بھا    المحدد األجل فترة خالل

 لھا یتعرض قد التي للمخاطر وفًقا البنك یحدده الذي المبلغ وھي :العمولة -٢

و ما یشبھھا    التجاریة الورقة قیمة مقدار على عالوة قیمتھا، بسداد المدین قیام عدم عند
 ، من التحویالت

 .التحصیل میعاد حتى المتبقي ألجلا حسب قیمتھا وتختلف

 مطالبت�ھ بقیم�ة   نظی�ر  بإنفاقھا المصرف یقوم التي المبالغ وھي :التحصیل مصاریف - ٣
 .الحوالة 

 والعمول�ة  الم�صاریف  ك�ل م�ن   ف�ي  یتمث�ل  العملیة ھذه جراء من المصرف إلى یعود ما و
 .  المحددة المبالغ إلى إضافة

 فإن العملیة ھذه على المصرف یتقاضاھا التي والمصاریف للعمولة بالنسبة أما

 أنفقھ ما مقابل فعلیة المصاریف تكون أن بشرط علیھ غبار ال بجوازھا القول

 في فھي رأى فإن ما یأخذه البنك أجر لقاء قیامھ بھذه األعمال ففي  ، وبناء علیھ    وتكبده  
 ریة وأخذ األجر علیھاعلى ما قام بھ البنك من الخدمات العملیة والتكالیف اإلدا رأى أجرًا

ال بأس بھا شرعًا ، وال تعتب�ر ھ�ذه ف�ى حك�م الفائ�دة بوج�ھ م�ن الوج�وه ألن�ھ مقاب�ل من�افع                         
 .حقیقیة وخدمات فعلیة 

 ص�ورة  إال ھ�ي  م�ا  الم�صرفي وی�ل  التح عملی�ة  بیان�ھ أن  س�بق  م�ا  خ�الل  ویظھ�ر ل�ى م�ن   
 بعض مع ، لقدیمةا صورتھا إلى ُضّمت ، اإلسالمي الفقھ في المعروفة مستحدثة للحوالة

  .،،،،،  ، واهللا اعلم المعاصرة الحیاة طبیعة التي استلزمتھا الجدیدة حكاماأل
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  الخاتمة

   ...   : نتائج من إلیھ توصلت ما بأھم أختم ھذا البحث
  :ـ  نتائج ھذا البحث   

  :وتتمثل أھم النتائج التي توصلت إلیھا    
ى استیعاب المستجدات ، ومنھ�ا الح�ل لك�ل م�ا      تبین لنا أن الشریعة اإلسالمیة قادرة عل   -١

یطرأ ، والحكم على كل ما یستجد،ھذا وإن دل فإنما یدل على سیادة الفقھ اإلسالمي ، 
 بھذه القابلی�ة للتجدی�د وب�شرنا بح�صول          وعلوه على قانون البشر ، ھذا وقد أخبرنا         

 ألن التجدی��د ھ��و التجدی��د فع��ًال ك��ل مائ��ة ع��ام ، فالتجدی��د ال یق��صد من��ھ تغیی��ر ال��دین ،
  رأى إزال�ة ف�ي إعادة الشئ إلى أصلھ إذا أصابھ القدم ، وإنما المق�صود بتجدی�د ال�دین        

 یعود صافیًا كیوم لكيما علق بھ من شوائب،وأدران بسبب أھواء الناس ، وأباطیلھم   
 ھ�ذا الجدی�د ،   ف�ي  التجدید ھنا التعرض لك�ل جدی�د لبی�ان حك�م الفق�ھ      فينزل ، ویدخل   
ا أن اهللا تع��الى حب��ا ش��ریعتھ الخاتم��ة بممی��زات انف��ردت بھ��ا دون س��ائر  وب��ذا ظھ��ر لن��

  . كل مكان وزمان ، وصالحة للتجدید دائمًا فيالشرائع حتى تظل صالحة للتطبیق 
 الن�اس إلیھ�ا ف�ي المع�امالت ث�م تط�ورت       الحتی�اج  إن البنوك وجدت من�ذ الق�دم ، وذل�ك        -٢

  . عامالت كافةبتطور العصور حتى أصبحت لھا دور أساسي في الم
ـ أن الحوالة م�شروعة لحك�م عظیم�ة فھ�ي م�ن محاس�ن ھ�ذه ال�شریعة الت�ي خ�تم اهللا بھ�ا                          ٣

  .األدیان وجعلھا صالحة لكل زمان ومكان
یظھر أنھ لیس للحوالة لفظ معین لعدم وجود الدلیل على ذلك بل ك�ل م�ا ع�ده أھ�ل بل�د                   ـ  ٤

 .لفظ یدل على عقد معین صح بھ
جائزة شرعًا بشرط أن تك�ون بعی�ده   ... والبریدیة   المصرفیة ت اتضح لنا أن التحویال-٥

عما یخالف الشریعة اإلسالمیة فكل ھذا من األم�ور الت�ي ال مح�ذور منھ�ا ش�رعًا ب�ل ھ�ي                      
      .من عوامل استیثاق الحقوق المطلوبة في الشریعة

  . تبین لنا أن األصل في العقود اإلباحة إال ما دل الدلیل الشرعي على منعھ  -٦
جواز حصول البن�وك عل�ى أج�ر مقاب�ل إص�دار م�ا یتكلف�ھ البن�ك م�ن جھ�د وم�ال ، أو              ـ  ٧

 یق�دره الخب�راء الع�دول      ال�ذي مصروفات إداریة ، مع مراعاة عدم الزیادة على أجر المثل        
.  
 ش�رعت لإلرف�اق ، واإلح�سان ، ل�ذا أولت�ھ ال�شریعة           الت�ي ـ إن عق�د الحوال�ة م�ن العق�ود           ٨ 

  . ئقة اإلسالمیة عنایة فا
..........................................  

اسأل اهللا العلى العظیم أن یتقبل منى ھ�ذا العم�ل ، وان یجعل�ھ خال�صا لوجھ�ھ الك�ریم وان                    
ینفعنا بھ في الدنیا ، واآلخرة وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب الع�المین وص�لى اللھ�م وس�لم               

لھم بإحسان إل�ى ی�وم ال�دین، وس�لم ت�سلیما            على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ ، والتابعین         
كثیرا، وأسأل اهللا العلى القدیر أن ینتف�ع بھ�ذا البح�ث ك�ل م�ن ق�رأه وأن یجعل�ھ ف�ي می�زان                     
حسنات أبى ، وأمى  یوم القیامة ، واني أعتذر عما قد یكون شاب ھ�ذا البح�ث م�ن نق�ص               

                 .مال هللا وحدهوالك أو غموض ،فھذا جھد المقل ، وحسبي أنى بشر النقص من سجایاه،
  شریف إبراھیم حامد عبدالرحمن /                                            د 
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 المصادر والمراجع        فھرس                             

  :القرآن الكریم  : أوال  

  :كتب التفسیر وعلوم القرآن : ثانیًا  

ب�ي بك�ر ب�ن ف�رح األن�صاري الخزرج�ى ش�مس ال�دین           أبوعبداهللا محم�د ب�ن أحم�دبن أ       ـ    ١ 
: الم�سمى تف�سیرالقرطبى المحق�ق       الجامع ألحكام الق�رآن،   ):   ھـ  ٦٧١:المتوفى(القرطبى،  

م ، ٢٠٠٣/ ھ�ـ ١٤٢٣ھشام سمیر البخاري، طبعة ـ  دارعالم الكتب ـ الریاض ـ السعودیة    
   . دار الریان للتراث  : ط

    :كتب الحدیث وعلومھ وشروحھ: ثالثًا 

دار الكتاب :  سنن أبى داود ، ط:  أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق السجستانى-١
   . العربي ـ بیروت ـ لبنان 

داربن كثیر : صحیح البخارى ط: محمد بن اسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  -٢
: لنجاة  الطبعة دار طوق ا: ،  ط  . م ١٩٨٧ ھـ ـ ١٤٠٧ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة 

  .   ھـ  ١٤٢٢األولى 

  :كتب الفقھ اإلسالمي :    رابعًا 

  :كتب الفقھ الحنفي )   أ    ( 

شرح فتح : ) ھـ٦٨١ت(ابن الھمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسى   ـ١
  .دار الفكر ـ بیروت ـ لبنان : طبعة: القدیر

ـ لبنان  دار الفكر ـ بیروت: ر، طبعةرد المحتار على الد ر المختا: ـ ابن عابدین٢
  .م   ٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١

البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز ال�دقائق،       : ھ�ـ ٩٧٠ـ زین الدین بن نجم الحنفي ، المتوفى س�نة          ٣
    . دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان: طبعة

   : كتب الفقھ المالكي ) ب (      

    .الشرح الكبیر :  بالدردیر  أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشھیر  /اإلمام ـ١

ـ�� ش��مس ال��دین أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د ال��رحمن الطرابل��سي المغرب��ي ،     ٢
مواھ��ب الجلی��ل ل��شرح مخت��صر الخلی��ل،    ):ھ��ـ٩٥٤: ت (المع��روف بالحط��اب الرُّعین��ي  

  ھـ  ١٤٢٣دار عالم الكتب ـالریاض: زكریاعمیرات ط :تحقیق

الفك�ر ـ بی�روت     دار: ح على مخت�صر س�ید خلی�ل ، ط    منح الجلیل شر:  ـ محمد علیش ٣ 
  .م  ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩
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   :كتب  الفقھ الشافعي )   ج ( 

مع�اني ألف�اظ     مغن�ى المحت�اج إل�ى معرف�ة         : ش�مس ال�دین محم�د ب�ن الخطی�ب ال�شربینى              ـ١
   . دار الفكر ـ بیروت ـ لبنان  : المنھاج  ، طبعة

  :كتب الفقھ الحنبلي )   د  (  

بیروت ـ   دار الفكر: المغنى ، طبعة :امة محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن قد أبوـ ١ 
  .     ھـ ١٤٠٥الطبعة األولى 

مطالب أولى النھى في شرح ): ھـ١٢٤٣/ ھـ١١٦٥( مصطفى السیوطى الرحیبانى  ـ٢
  . م ١٩٦١المكتب االسالمى بدمشق سنة : غایة المنتھى، طبعة 

كشاف القناع عن متن اإلقناع  ،تحقیق   ):ـھ١٠٥١:ت(ـ منصوربن یونس البھوتي ٣
      .١٤٠٢دار الفكر ـ بیروت  :  ، طھالل مصیلحي مصطفى ھالل

  :فقھ عام :  خامسًا  

  –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة : صادر عن : الموسوعة الفقھیة الكویتیة  ـ ١
 ١٤٢٧ - ١٤٠٤ن م: (  مصر الطبعة -الصفوة الكویت ـ  الطبعة األولى ، مطابع دار 

 - ١٤٠٤من : (  الكویت الطبعة –،الطبعة الثانیة ، دارالسالسل  )٢٨ ـ ج ٢٤من ج)( ھـ
   )  .٢٣ ـ ج ١من ج) .  (  ھـ١٤٢٧

  ) :والرجال والتراجم الطبقات والقانونیة المعاجم العربیة( كتب اللغة العربیة: ثامنا 

األنصارى ، اشتھر بنسبتھ لجده ابن منظور محمدبن مكرم بن على بن أحمد / العالمة -١
   . دار صادر ـ بیروت الطبعة : ١لسان العرب ، ط: السابع ابن منظور

.                                   م ١٤٢٤وزارة التربیة والتعلیم ـ  : المعجم الوجیز، ط :  مجمع اللغة العربیة ـ٢

   :كتب شرعیة أخرى  : تاسعًا

 مقارن�ة،  دراس�ة  اإلس�المیة،  الشریعة ضوء في االلتزام أحكام العربي، بلحاج/ ـ الشیخ ١
       ٢٠١٢ .األردن الثقافة، دار األولى، الطبعة

 البن��وك التجاری��ة  وموق��ف  ف��يالتح��ویالت الم��صرفیة : رض��وان محم��د عب��دالعال  / ـ�� د٢
                  جامعة األزھر  كلیة الشریعة والقانون القاھرة                     : الشریعة منھا ط

 بما یتفق وال�شریعة اإلس�المیة      رفیةاألعمال المص  تطویر :سامى حسن أحمد حمود    / د -٣
 التراث بالقاھرة  مكتبة دار–م ١٩٩١ھـ ١٤١١الثالثة سنة:، ط

  المصریة وزارة األوقاف: معامالت البنوك وأحكامھا الشرعیة ط:سید طنطاوى/ د-٤

:    ط اإلس�المي  الفق�ھ    ف�ي صرف النقود والعم�الت     أحكام  : عباس أحمد محمد الباز   : ـ د ٥ 
    . ھـ  ١٤٢٠م ١٩٩٩دار النفائس األردن ٢
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دار الوطن ـ الری�اض   : البنوك اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق ، ط: عبداهللا الطیار/ ـ د٦
        . ھـ   ١٤١٤

، مجل�ة   م١٩٨٤ -ھ�ـ ١٤٠٤ س�نة ٢:الورق النق�دى ط  :  عبداهللا بن سلیمان بن منیع    / ـ د ٧ 
   . الرئاسة العامة لالفتاء ، الریاض    ) : ٢٦العدد : (البحوث االسالمیة 

    ).٩(مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي ، العدد   : :على أحمد السالوس/ـ د ٨ 

الرب�ا والمع�امالت الم�صرفیة ف�ى        ):ھ�ـ   ١٤٠٥ت  ( عم�ر ب�ن عب�د العزی�ز المت�رك           / ـ د ٩ 
   . دار العاصمة ـ الریاض   : نظر الشریعة اإلسالمیة  ، ط

   ١٩٦٤دارالنھضة القاھرة : مقدمة فى النقود والبنوك ط: محمد زكى شافعى/دـ ١٠

الخ��دمات الم��صرفیة غی��ر االس��تثماریة  جامع��ة أم  :محم��د الح��سن ص��الح األم��ین  : ـ�� د١١
  .                    م  ١٩٨٧القرى 

 ٢ :، طرة ف��ي الفق��ھ اإلس��المى المع��امالت المالی��ة المعاص��: محم��د عثم��ان ش��بیر/ د-١٢
   .االردن   ، النفائس دار : ط  ،   ١٩٩٨   ١٤١٨ـ

  م ،١٩٩٨ دار القلم -دمشق: ١ط: المدخل الفقھى العام:مصطفى الزرقا/ ـ الشیخ١٣

الم��دخل إل��ى نظری��ة االلت��زام ف��ى ال��شریعة اإلس��المیة  ، بح��ث ع��ن الحوال��ة مجل��ة ال��وعى  
    .   م١٩٧١ھـ  ـ ١٣٩١ عشر اإلسالمى الكویتیة اإلصدار الثامن

: الخدمات المصرفیة وموقف ال�شریغة اإلس�المیة منھ�ا  ط     : عالء الدین زعترى    : ـ د ١٤ 
.                                                                                                                               بیروت _ دار الكلم الطیب 

  

   :المراجع القانونیة  : عاشرًا 

 األولى، الطبغة المدني، القانون في الدین، وحوالة الحق، حوالة أنور العمروسي ،: ـ د ١
    .٢٠٠٣ العربیة، الفكر دار مكتبة

، االس��كندریة ) ع��ات اتح��اد الجام ( :النظری��ة العام��ة لاللت��زام ، ط: أن��ور س��لطان /  ـ د   ٢
   .م  ١٩٧٤دار النھضة العربیة : المبادئ القانونیة العامة ، ط

دار النھ�ضة العربی�ة ـ الق�اھرة ،      : الم�دخل لدراس�ة الق�انون، ط   : جمی�ل ال�شرقاوى  /  ـ د  ٣
    .                                  دار النھضة١٩٧٦: جمیل الشرقاوى ط: النظریة العامة لاللتزمات د

  .م١٩٨٩مكتبة عین شمس ـ :   ط البنوك التجاریة: حسن غالب/ ، دحسن كمال/   ـ د٤ 

  . ،  غزة  ١٩٧١: ، ط  التجاریة االوراق :    بارود محمود حمدي/  ـ د٥

  .  م٢٠٠٤ ١إدارة المصارف ، مؤسسة الوراق ـ عمان ط: حمزة الزبیدى/  د-٦
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 ١٩٩٨ مصر، الجامعیة، المطبوعات ارد ط، االلتزام،  أحكام سعود، أبو رمضان: ـ د٧ 
   .األزرایطة    دار الجامعة العربیة ٢٠٠٤: ط  ،

النھ���ضة العربی���ة   دار: األس���س القانونی���ة لعملی���ات البن���وك ، ط  :س���میحة القلی���وبى /ـ��� د٨
 الموجز ،٢٠٠٠ دارالنھضة ٣م ، العقود التجاریة وعملیات البنوك ، ط٢٠٠٢ ٢القاھرةط

  م                 ١٩٧٨ار النھضة العربیة القاھرة د: في القانون التجارى   ط

 إحی�اء  دار :ط الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدی�د ،  : عبدالرازق السنھورى/  د-٩ 
:  من�شأة المع�ارف ، االس�كندریة ، نظری�ة العق�د ، ط       ، ١٩٥٧ لبن�ان،  العرب�ي،  الت�راث 
دار الت��راث : المى ، ط ، م��صادر الح��ق ف��ى الفق��ھ اإلس��    جامع��ة الق��اھرة  :  ط–م ١٩٣٤

  .العربى ـ  بیروت  

 مطبع�ة  ١: ـ� ط  البن�وك  لعملی�ات  القاّنوی�ة  الجوان�ب  ف�ي  ال�وجیز : عب�دالرحمن قرم�ان  /ـ�  د ١٠
  . م  ١٩٩٦حماد الحدیثة  

دار النھ��ضة : عملی��ات البن��وك م��ن الوجھ��ة القانونی��ة ، ط: عل�ى جم��ال ال��دین ع��وض /  د-١١
      .١٩٨١العربیة  

الثالث��ة : ال��وجیز ف��ي النظری��ة العام��ة لإللتزام��ات  ط  : د جم��ال ال��دین زك��ى  محم��و:  دـ��١٢  
   م١٩٧٨مطبعة جامعة القاھرة سنة 

الق�اھرة   البنوك اإلسالمیة المنھج والتطبیق،مطابع غباش�ى ـ  :مصطفى كمال طایل/ د-١٣ 
  . م  ١٩٨٧: ط 

 الوض��عیة الق��وانین ب��ین مقارن��ة دراس��ة وأحكامھ��ا، االلت��زام م��صادر الف��ضل،  من��ذرـ��١٤
   .   ٢٠١٢ األردن، والتوزیع، للنشر الثقافة دار األولى، الطبعة اإلسالمي، والفقھ

 المطبوعات دار ط،  االلتزام، أحكام لاللتزام، العامة النظریة سعد، ابراھیم نبیل/ دـ ١٥
  .   ( ٢٠٠٥ مصر، الجدیدة، الجامعة

 .١٩٩٧ الجامعیة لبنان المؤسسة: ١القانون التجارى، ط: ھانى محمد دویدار/ د-١٦

نظام الدیون بین الفقھ اإلسالمى والق�وانین الوض�عیة ،       :وفاء محمد عزت الشریف   / ـ د ١٧
   .م  ١٩٩٣ھـ ـ  ١٤٣٠دار النفائس ـ األردن الطبعة األولى : ط

  :المجالت والمنشورات  :الحادى عشر  

  م١٩٩٠میة دارالطباعةاإلسال: ، ط) نصوص القانون المدني: (ـ  مجلة المحاماة١

لجن��ة مكون��ة م��ن ع��دة علم��اء وفقھ��اء ف��ي الخالف��ة العثمانی��ة     :  َمَجلَّ��ُة اْلَأْحَك��اِم اْلَعْدِلیَّ��ِة  -٢
وھ��ى الق��انون  ن��ور محم��د،: ، ط  دمكتب��ة النھ��ضة ـ بغ��دا     :طبع��ة  وش��رحھا لعل��ى حی��در

    .                                    الحنفيالتركى المقنن حسب المذھب 

 م ، مجل�ة المحام�اة      ١٩٤٨ ل�سنة    ١٣١ رق�م    الح�الي  المصري  المدني عة القانون مجموـ  ٣
   .م١٩٩٠دار الطباعة والنشر اإلسالمیة ـ مصر :، ط)نصوص القانون المدني :(




