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سالمیۃ إليف المصارف ا خدمۃ تأجري الخزائن الحدیدیۃ
 ( راسۃ فقھیۃ ومقارنۃ) د :والبنوك التقلیدیۃ يف باكستان

  **دكتورمحمد إبراھیم سعد النادي ؍*الطاف حسني األزھري محمد

 
Abstract: 
Banking services are provided to facilitate masses with 
diversified variety of products. Lockers are one of main 
source of revenue for Islamic and conventional banks. We 
have evaluated the structure of lockers service product and 
found them in line with the concept of lease (Ijarah-tul-
Ashya) according to Islamic law of business contracts. 
Hence, lockers service is valid in Islamic and conventional 
banks of Pakistan. We recommend State Bank of Pakistan 
(SBP) to extend these services to far areas of country, that 
will protect asset of people as one of the objectives of 
Shari’ah.  
Keywords: Banking Services, Banking History, Dual 
banking system, Conventional and Islamic banking 

 :كما یلي حثامبفھذا البحث یتكون من ثالثۃ 
 :مفھومھا معناھا والحدیدیۃ الخزائن المخازن وتأجري   خدمۃالمبحث األول: 

 المبحث الثاين: التكییف الفقھي وحکم أخذ العمولۃ:
ريف يف النظام المص  تأجري الخزائن الحدیدیۃب المبحث الثالث: طبیعۃ العمل

 التقلیدي ـ دراسۃ النظام المصريف التقلیدي واإلسالمي يف باكستان:
 مفھومھا الخزائن معناھا و المخازن ولمبحث األو ل: تأجريا

 تمھید
 المخازن للبضائع و من أحد العقود الحدیثۃ الظھور عقد تأجري

                                           
 اداسالم آب،الباحث بمرحلۃ الدكتوراه،کلیۃ الشریعۃ والقانون، الجامعۃ االسالمیۃ العالمیۃ *

مشرف عیل البحث، أستاذ بکلیۃ الشریعۃ والقانون، الجامعۃ اإلسالمیۃ ـ اسالم آباد ـ باكستان و **
 زھر ـ  جمھوریۃ مصر العربیۃجامعۃ األ
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یقوم المصرف، رغبۃ منه يف خدمۃ عمالئه وجذب  (۱)الخزائن الحدیدیۃ
ثقجم، بإعداد خزائن حدیدیۃ لحفظ الوثائق الھامۃ والمستندات السریۃ 

 واألشیاء الثمینۃ والنقود. 
 مطالبۃ أربعوفیه 

 ول: خدمۃ تأجري المخازن للبضائعالمطلب األ
یقم المصرف بإعداد بعض المخازن للعمالء المستوردین  إذا اضطروا 
إلیھا یأخذونھا بأجر متفق علیه.ألنه قد یصل البضائع من الخارج والیوجد 
لدیه المخزن تكفي لتخزین المتاع الذي وصل.وأیضاً قد یصل البضاعۃ قبل 

فالمصرف یقوم بتخزینھا عیل حساب عمالئه وذلك حرصاً  وصول المستندات
ً لتعلیماتھم لما یتخذ بشأن البضاعۃ من  منه عیل مصلحۃ مراسلیه وانتظارا

 (2)اإلجراءات.
 اوأطرافھ اتعریفھ خدمۃ الخزائن :الثاينالمطلب 

 وفیه ثالثۃ فروع
 ریفه وماھیته يف القانون المصريفالفرع األول: تع 

یلتزم البنك بمقتضاه، أن یضع يف العقار الذي ھو عقد ’’تعریف:
یشغله خزانۃ حدیدیۃ تحت تصرف العمیل وحده، مقابل أجر، یختلف 

 (3)‘‘باختالف حجم الخزانۃ، ومدۃ انتفاع العمیل بھا،
 (4)وقد جرت العادۃ عیل تحدید األجر عیل أساس مدۃ سنۃ.  

 الفرع الثاين: أطراف العقد
 یتم العقد بني الطرفني: 

 لمصرف ا .۱
 العمیل .2

وال یقوم عیل االعتبار الشخصي وإن کان ھذا االعتبار مرایع يف حدود 
 (5)ضیقۃ.
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 والخطوات العملیۃ   : مواصفات العقدلثالمطلب الثا
 وفیه فرعان 

 الفرع األو ل :مواصفات العقد
 یختلف ھذا العقد عن العملیات المصرفیۃ األخری للمودع ألمور:

 یستعمل األشیاء المحرزۃ يف الخزانۃ.إن المصرف الیستطیع أن  .۱
إن المصرف یتقایض أجورا ضئیلۃ نسبیا مقابل ذلك بدال عن إیداع  .2

 األشیاء المختلفۃ يف الخزائن الحدیدیۃ.
إن المودع لیستغل االطمئنان عیل سالمۃ األشیاء المودعۃ وسریتھا  .3

 (۶) بعیدا عن مخاطر التلف والسرقۃ والضیاع.
 العملیۃ  الفرع الثاين: الخطوات

نۃ مفتاحان، یسلم الکل خزیكون ویقوم المصرف بإیجار الخزانۃ 
 انۃمكن فتح الخزأحدھما للعمیل المستأجر ویحفظ اآلخر لدى المصرف. وال ی 

كن ثم یم  دارۃ المصرفإ الواحد بل یفتح بمفتاحني، أوالً یفتح المفتاحب
ویغلق بمتاح واحد، ولكن بعد غلقھا الیمكن فتحھا  بمفتاٍح  .للعمیل فتحھا

واحٍد.وال یسمح لمؤظفي البنك االطالع عیل محتویات الخزانۃ، ویتم جمیع 
األمور تحت عني الکامريا الخفیۃ، ویحتفظ بھذا الویدیو)الفیلم( لوقت 

 الحاجۃ.
 ویطلب البنك من العمیل  أن ال یتجاوز قدرالمالیۃ يف الخزانۃ عن
المبلغ الذي یحددھا المصرف للعمیل، و یعطي المصرف تأمیناً  عیل ھذا القدر 

 من المالیۃ المسموحۃ بھا من قبل المصرف يف حالۃ ضیاعھا وسرقتھا.
للعمیل بالدخول إىل الخزانۃ اليت استأجرھا يف مواعید العمل  سمحوی 

الشيء  الرسمیۃ للصرف إلیداع أو سحب أي شيء منھا، شریطۃ أال یكون ھذا
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 مواد ملتھبۃ أو متفجرۃ أو أسلحۃ أو مخدرات مما ال یجوز حیازته قانونا.
خدمۃ عمالئه الذین یریدون أن ب المصرف عیل جانب آخر یقوم و

یودعوا خزائحم المستأجرۃ لدیه أشیاء ثمینۃ من مستندات ومجوھرات 
ونقود وخالفه، يف غري مواعید العمل الرسمیۃ خشیۃ تعرض ھذه األشیاء 

ن ھي استمرت يف حوزتھم، فقد أعد المصرف إللسرقۃ أو الضیاع أو الحریق، 
محافظ جلدیۃ صغريۃ، تحمل کل محفظۃ رقما خاصا، ولھا مفتاحان أیضا. 
یسلم أحدھما إىل العمیل المستأجر ویبیق اآلخر لدي إدارۃ المصرف، ویخضع 

 يف حفظه لنفس اإلجراءات المتبعۃ يف حفظ مفتاح الخزینۃ.
 الثالث: انتھاء العقد الفرع

إنه عقد مستمر یربم عادۃ لمدۃ محددۃ تقبل التجدید، إذا لم یخطر 
أحد الطرفني اآلخر قبل انتھائه برغبته يف إنھائه، وتتضمن العقود المطبوعۃ 
شرًطا یعطي البنك حق إیقاف اإلیجار يف أي وقت یشاء دون إبداء السبب بشرط 

 مدۃ معینۃ ویرد لھم من األجر ما اختصار المستأجرین رغبته يف ذلك يف
 (7)یساوي المدۃ الباقیۃ.

ري م أخذ العمولۃ والمعایحک ي وشرع المبحث الثاين: التكییف ال 
 الشرعیۃ

 وفیه ثالثۃ مطالب :
 ي لتأجري الخزائن الحدیدیۃشرع التکییف ال  المطلب األول:

 :أربعۃ مذاھب انقسم الفقھاء يف ھذا الباب إىل 
 (8)عقد ودیعۃالمذھب األول: 

فریق من الفقھاء والقانونیني یری ھذا العقد عقد ودیعۃ ، ویرتتب 
 علیه جمیع أحکام الودیعۃ الواردۃ يف الفقه اإلسالمي.
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ألن العمیل یستفید بحفظ ممتلکاته وحاجاته القیمۃ يف خزینۃ 
البنك، والیکون ھناك اختالط بمال المصرف بل ویقوم المصرف برعایۃ 

 األمن الالزم لھا. سریتھا وتوفري
ویستدلون بأن المودع الیمکنه أن یصل إىل األشیاء المودعۃ يف 
الخزانۃ الحدیدیۃ إال بواسطۃ المصرف وھذا مایجعل العقد قریبا من عقد 

 (9)الودیعۃ.
وقد أید ذلك بعض رجال القانون مثل الدکتور عیل البارودي بقوله: 

ما فیه ھو فکرۃ الحفظ والصیانۃ إن العقد أمیل للودیعۃ باعتبار أن جوھر ’’
 (۱1)‘‘الفکرۃ االستئجار.

۱)المذھب الثاين: عقد اإلجارۃ ۱) 
فریق کبري من الفقھاء والقانونیني یعترب ھذا العقد بمثابۃ عقد 

 االجارۃ وبالتايل یرتتب علیه جمیع أحکام اإلجارۃ الواردۃ يف الفقه اإلسالمي.
 األدلۃ

الصندوق الحدیدي تحت ویستدلون بأن المصرف یلتزم بوضع 
تصرف المودع من أجل االنتفاع به بحریٍۃ تامٍۃ دون أن یکون له حق االطالع عیل 
األشیاء الموجودۃ فیه، بل ویبیق المودع وحده أن یعلم مقدار وبیان ھذه 

 (۱2)األشیاء وقد یرتك الخزانۃ فارغۃ دون أن یؤثر ذلك يف صحۃ عقد إیجارھا.
لھذا ’’ور/ مصطیف کمال طه، بأن قال:وقد أید ھذا االتجاه الدکت

االعتبارمیزته يف وصف العقد وفقا لاللتزام الرئیسي للبنك وھو االلتزام 
 (۱3)‘‘بالحراسۃ.

تور/ عیل جمال الدین حیث قرر وأیضا أید ھذه الفکرۃ األستاذ الدک
 ، وھو الراجح(۱4)‘‘القول باإلیجار قول تؤیده التسمیۃ الجاریۃ للعقد ذاته.’’بأن
 ه.عند
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 (۱5)عقد الحراسۃالمذھب الثالث :
جدیر بالذکر أن ھناك بعض الفقھاء والقانونیني اعتربوا ھذا العقد 

۱)ھو عقد ذو طبیعۃ خاصۃ یسم عقد الحراسۃ والھدف من ھذا االعتبار ھو   (۶
 (۱7)التأکید عیل حریۃ التعاقد ولیس تصنیف ھذا العقد. 

 (۱8)المذھب الرابع :  ھو عقد إجارۃ وودیعۃ
وھو رأي مال إلیه البعض بأن ھذه المعاملۃ مركبۃ من جزئني وھو 

 (۱9) إجارۃ وودیعۃ يف نفس الوقت.
 رأ ي الباحث
صل إىل القول بأنه مھما اختلفت النظریات حول مفھوم عقد أأخرياً 

إیجار الصنادیق الحدیدیۃ یبیق أنه عقد متمیز عن کل من عقود الودیعۃ 
رب إىل عقد اإلیجار منه إىل سائر العقود واإلیجار والحراسۃ وإن کان أق 

 .األخری
وھو من األمور المباحۃ شرعاً، فالعقدان جائزان أسباب الرتجیح: 

ه أرجحوھو ما ۱. وبه أخذت التقنیات الحدیثۃ   (21)شرعاً يف التعامل اإلسالمي.
 ألن النفع فیه منصب أساًسا عیل االنتفاع بالشئ المستأجر.

 العمولۃالمطلب الثاين: أخذ 
یستھدف العمیل من استئجار الخزانۃ التمکن عیل حفظ األشیاء 

 الثمینۃ مع أقیص درجات األمان ودون أن ینکشف سره.
ن )مقدار مححد م وبالتايل للبنك يف مقابل ذلك عیل العمیل حقوق 

وبما أن إجارۃ الخزائن الحدیدیۃ ھي من عقود المعاوضۃ الملزمۃ األجرۃ( 
 یب التزامات وحقوق بالنسبۃ لطرفیھا للمصرف والعمیل.للجانبني فإنھا ترت

تتقایض وھذا (2۱)ویتقایض البنك من العمیل نظري تأجريه عمولۃ.
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المصارف نظري ھذه الخدمۃ أجراً زھیداً نسبیاً والمقصود من ھذه الخدمۃ ھو 
 (22)جذب العمالء ولیس تحقیق اإلیراد المتناسب مع الخدمۃ المؤادۃ.

 لجان الفتوىو  المجامع الفقھیۃ اراتالمطلب الثالث: قر
یجوز للمؤسسۃ تقدیم الخدمات  المصرفیۃ بأجر مقطوع أو بنسبۃ 

 من محل الخدمۃ ، عیل النحو التايل:
( :یجوز قبول إیداع المستندات Custodianخدمات الحفظ ) 2/۱

واألوراق المالیۃ الموافقۃ للشروط الشرعیۃ لدى المؤسسۃ لحفظھا  لعمالئھا 
سبیل األمانۃ ، وتلتزم بردھا إلهل یعینھا عند الطلب، ویجوز للمؤسسۃ عیل 

 (23)الحفظ. تقاضي أجر عیل ھذا

 خدمۃ خزائن األمانات :
وذلك بمقتیض عقٍد ، للمؤسسۃ تقدیم خدمۃ خزائن األمانات 2/7/۱

مبىن  خزانۃ مثبتۃ يف –مقابل أجر  -تضع المؤسسۃ بموجبه تحت تصرف العمیل
ا یرید حفظه ، وتقوم  ھذه الخدمۃ عیل أساس  عقد اإلجارۃ المؤسسۃ لحفظ م

 عیل الخزانۃ لالنتفاع بھا.
المؤسسۃ مسؤلۃ عن المحافظۃ عیل سالمۃ الخزانۃ، وال تضمن   2/7/2

 (24).لتعدي أو التقصري يف حفظ الخزانۃالمؤسسۃ محتویات الخزانۃ إال يف حال ا
ريف یۃ يف النظام المص المبحث الثالث : طبیعۃ العمل بالخزائن الحدید

  التقلیدي واإلسالمي يف باكستانالتقلیدي ـ دراسۃ النظام المصريف
 وفیه مطالب:

المطلب األول : الخزائن الحدیدیۃ كما تجریه البنوك التقلیدیۃ 
 يف باكستان)مصرف عسكري نموذجاً(

البنوك الباكستانیۃ تمنح خدمۃ الخزائن الحدیدیۃ لعمالئھا ، مثل :  
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عسكري، وھي عیل أربعۃ أنواٍع من حیث حجمھا وضخامتھا، وال تفتح مصرف 
إال ألصحاب الحسابات لدى المصرف، و تأخذ المصرف علیھا أجرۃ سنویًۃ، 
ویفتح حساب خاص لربط الخزانۃ بھا، ویمكن لمجموعۃ مشرتكۃ الحصول عیل 
خزانٍۃ واحدۃٍ ، بشرط أن یكون واحد محم صاحب الحساب لدى المصرف عیل 
یۃ تامۃ  األقل، وھناك تدابري محكمۃ تتخذ للحفاظ عیل سالمتھا و سر 
لمحتویاتھا، حىت مؤظفي المصرف ال یمكن لھم االطالع علیھا، والمؤظف 
المختص صاحب المفتاح یرجع بعد فتحھا ، و لھا ثالثۃ مفاتیح.ویأخذ 

 المصرف التصویر عند کل فتٍح للخزانۃ من باب االحتفاظ والسالمۃ.
یۃ یه البنوك اإلسالمالثاين: الخزائن الحدیدیۃ كما تجر المطلب

 مصرف میزان نموذجاً(يف باكستان )
بنك میزان تمنح خدمۃ فتح الخزائن عیل أساس المعاھدۃ بني 
الفریقني. وتجري ھذه المعاھدۃ عیل أساس اإلجارۃ واألمانۃ وعدم الظلم 

تأخذ المصرف علیھا والغرر، ویشرح األمور للعمالء قبل التوقیع علیھا. و 
 إجارۃ سنویًۃ أو بنسبۃ متفقۃ علیھا بني الفریقني.

 Dubai Islamic Bank)المطلب الثالث:  بنك ديب اإلسالمي 
Pakistan Limited (DIBPL) ) (25)و الخزائن الحدیدیۃ 

 لعمالئھا.یمكن خزانۃ خدمات ( یقدم.DIBPLبنك ديب اإلسالمي )
 . البال راحۃ أجل من الثمینۃ األشیاء لحراسۃ خزانۃ استئجار لعمالئنا

 األحجام
 :DIBPL يف التالیۃ الخزانۃ أحجام عرض ویجري
 (العمق×  العرض×  الطول) األبعاد: الحجم
 بوصۃ ۲۰×  بوصۃ ونصف ۱×  بوصۃ ۱ صغريۃ
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 بوصۃ ۲۰×  بوصۃ ۱۸×  بوصۃ ۱ متوسطۃ
 بوصۃ ۲۰×  بوصۃ ۱۸×  بوصۃ½  ۱۸ كبريۃ

 والتکالیف الرسوم
 ھذا. الخزانۃ إصدار عند التأمني مبلغ لدفع العمالء حاجۃ ھناك

 و. الخدمۃ یوقف العمیل واحدۃ عندما مرۃ لالسرتداد قابل التأمني مبلغ
 یلع  یتوقف وھذا التأمني،  مبلغ إىل مقدما باإلضافۃ یدفع السنوي اإلیجار
 .خزانۃ حجم
 .يالسنو وتأجري السائد األمن إلیداع البنك الرسوم جدول إىل الرجوع یریج

 توقیت
 .العمل ساعات أثناء بك الخاص خزانۃ إىل الوصول یمكنك

 التوقیت أیام
 15:11 حيت 9:11 الخمیس - االثنني
 ۱7:11 حيت ۱5:11، ۱2:31 حيت 19:11 الجمعۃ
 1۱:31 حيت 9:11 السبت

 التأمني خزانۃ
 :التايل النحو عیل DIBPL يف خزائن جمیع عیل التأمني یتم

 الخزانۃ  لکل التکافل حد
 روبیۃ 111، 511. الصغريۃ
 روبیۃ 111، 111، ۱. المتوسطۃ
 روبیۃ 111، 511، ۱. كبريۃ

 المؤھل ھو من
 .DIBPL من الحسابات ألصحاب فقط خزانات توفري وسیتم
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،  الخدمات من لالستفادۃ الفردیۃ الحسابات أصحاب یحق فقط
والشراکات، والنوادي،  الفردیۃ، خاصۃ، الملكیۃ أو عامۃ کانت سواء والشرکات

 .مؤھلۃ غري المنظمات من وغريھا واثقۃ
 المرء عیل الخزانۃ، یجب لتشغیل أشخاص ۱ أقیص بحد یسمح وسوف

 یمكن شخص أي ولكن .DIBPL مع الحساب صاحب یكون ھذا الشخص أن
 .الخزانۃ مستقل بشکل تعمل أن

 .الخزانۃ للتعاون القاصرین یسمح لن
 یخدم أوال یأيت أساس أول يف خزانۃ اإلیجار منشأۃ وسیسمح
 عیل یحافظون الذین الحسابات أصحاب ألولئك األفضلیۃ تعىط وسوف

 ذلك ومع. ‘‘المالبس خلع فرع’’ يف حساب
 DIBPLبغض العمالء جمیع لتلبیۃ ممكن جھد کل یبذل سوف 

  .وطحم فرع عن النظر
المحدود البنك  الخزائن الحدیدیۃ المطلب الرابع : خدمۃ أمني

 (United Bank ltd)(2۶)الباكستان
 الخزانۃ منشأۃ الشریعۃ لدینا لكم أعرض أن سرورنا دواعي لمن أنه
 المصرفیۃ أمني، الذراع الدن بن أسامۃ بدأھا اليت ومأمونۃ آمنۃ المتوافقۃ
 المحدود المتحد لبنك اإلسالمیۃ

 اإلسالمیۃ؟ مرفق الخزانۃ أمني ھي كیف
 مع المتوافقۃ للشروط وفقا لعمالئنا المتاحۃ الخزانۃ ویستند

 داخل الفضاء الستخدام مدعوون انتم. اإلجارۃ من اإلسالمیۃ الشریعۃ
 منيأ البنك المحدود يف. اإلیجار تتلیق سوف اختیارك، ونحن من متاح خزانۃ
 يف فظح لكونھا للخطر تعرض قد اليت لممتلکاتك واألمن للسالمۃ نھتم أننا

 اليت البال راحۃ لكم توفري يف لدینا الخزانۃ مرفق ویھدف. المكتب أو المزنل
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 خاصۃال  المواد فقدان حال الخزانۃ .ويف غرفۃ خالل من ممتلکاتك تأمینھا یتم
 (.اإلسالمي التأمني) التکافل خالل من تعویض بك، سیتم

 والسرقۃ الحریق ضد ملیون Rs.1.5 حىت تکافل تغطیۃ توفري یتم
 .الجویۃ واالضطرابات واإلرھاب الزالزل مثل الطبیعیۃ والكوارث

 حادث أي وجود حال التکافل، يف لسیاسۃ وفقا أنه مالحظۃ یریج
 أدلۃ ظھرت إذا مطالبۃ مطلقا یتم خزانۃ، لن يف بھا االحتفاظ قیمۃ فقدان
 .لالتکاف  وشركۃ البنك یرضي بما الصلۃ ذات ممتلکاتھم وقیمۃ الملكیۃ

 االسمیۃ اإلیجارات 
 ناتخزا سنویا جمعھا تم التنافسیۃ، اليت اإلیجار رسوم يف تتوفر

 .آمني الدن بن أسامۃ
 كبري متوسط صغري
 4111 2111 ۱511 روبیۃ يف السنویۃ الرسوم
 3111 2511 2111 روبیۃ يف رئیسیا اإلیداع
 اإلیجار قیمۃ من ٪۱1 تأجري األصلي زائد) السداد يف التأخر رسوم

 رۃم  السداد يف التأخر رسوم وستتخذ) عام کل سنویا ینطبق خزانۃ السنوي
 یوما ۱۰ من ألكثر طال اإلیجار بعد سنویا واحدۃ

 خزانۃ يف 2111 روبیۃ الرسوم كسر
 الوصول السھل من
 الدن بن نوعھا، أسامۃ من فریدۃ توقف بدون المصرفیۃ میزۃ مع

، ۱7:11 حيت 19:11 الجمعۃ إىل االثنني خزانات إىل الوصول یضمن أمني
 .1۱:31 حيت 9:11 السبت باستثناء

 نم  عالقۃ اقامۃ يف ونأمل فرعنا يف بكم الرتحیب إىل نتطلع ونحن
 وىشك بطریقۃ المصرفیۃ الدرجۃ من مرافق والعالم الراحۃ لك توفر أن شأنھا

 .الشریعۃ
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 ( 27)المطلب الخامس: الخزائن الجدیدیۃ يف بنك إسالمي  باكستان
. ولعائلتك لك بالنسبۃ وأمانا أمنا أكثر العالم ھذا نجعل دعونا

 لخاصۃا الثمینۃ األشیاء تخزین من تمكنك خزانۃ آمن ودائع صندوق منشأتنا
. ساعۃ ۲۱ مدار عیل األمن مع قویۃ المعدن من خزانات للحرارۃ مقاومۃ يف بك
 سندات أو األسھم السفر، شھادات المجوھرات، وجوازات ذلك کان سواء

 معرضۃ لیست بك الخاصۃ الثمینۃ األشیاء أن إىل تطمئن أن كنكالملكیۃ، یم
 ۃالعزیز الخاص اإلذن/  ترشیح أیضا یمكنك. السرقۃ أو للخسارۃ، والحرائق

 الھم من خالیۃ حیاۃ یعیش أن یمكن ھل اآلن. الخزانۃ لتشغیل وأحبائھم
 .خصوصیتك عیل الحفاظ مع ممتلکاتك عیل نحرص نحن بینما والتوتر

 المیزات
 علیھا: فیما یلي الفوائد الرئیسیۃ اليت ستحصل

 من استخدام ودائع آمنۃ 
 منشأۃ خزانۃ الخصوصیۃ المطلقۃ 

 للعمل الخزانۃالخاصۃ بك يف بیئۃ مریحۃ. 
 للحارس الخزانۃ لتقدیم المساعدۃ ودیۃ وشخصیۃ. 

 . الواحدۃ ودیعۃ يف الخزانۃلل أشخاصالحد األقیص من أربع 
 لخسارۃ، والحرائق والسرقۃ. سالمۃ ممتلکاتك من ا

 مجانیۃ غري محدودۃ إىل الخزانۃ الخاصۃ بك.  زیارۃ
توفر أحجام خزانۃ مختلفۃ )الصغريۃ والمتوسطۃ والكبريۃ( لتناسب 

 واستیعاب االحتیاجات الخاصۃ بك. 
، 751 وصغريۃ، الخزانات ل ل  روبیۃ/  111، 511 تغطیۃ التکافل تصل إىل

 . للخزانۃ الكبريۃ -/ ۱ 000، 000متوسطۃ وال لخزاناتل  روبیۃ -/  111
خزانۃ إیجار یدفع سنویا ومقدما )وفق الجدول الزمين المحدد من 

 الرسوم(. اإلیداع الرئیسي تدفع مقدما كشرط للمنشأۃ الخزانۃ.
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 خزانۃ لدى البنك الوطين بباكستاننموذج طلب فتح ال 

 
ریه تج  المطلب الخامس: تعلیق عام عیل الخزائن الحدیدیۃ كما

 واإلسالمیۃيف باكستان البنوك التقلیدیۃ
البنوك الباكستانیۃ تمنح خدمۃ فتح الخزائن الحدیدیۃ للزبائن عیل 
أساس اإلجارۃ المعروفۃ يف الفقه اإلسالمي وال کالم يف جوازه. ویستحق 

 المصرف األجرۃ عیل تقدیم الخدمۃ.
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 النتائج والتوصیات
 بأكمله الذي أصبح جزءاً ھذه خدمۃ حدیثۃ مثل النظام المصريف

 ھاما ً لالقتصاد اإلسالمي الحدیث. وال یمكن غض  النظر عن أھمیته.
البد  للمصارف تقدیم تسھیالت کافیۃ يف أنحاء البالد إلدارۃ ھذه 

 الخدمۃ.
 یستحق المصرف األجرۃ حسب المعروف.

 الھوامش

 Lockers/ Safe Depositsالخزائن الحدیدیۃ ـ  -۔۱
سعود الربیعۃ:تحو ل ؛ 412-41۱ سراج :النظام المصريف اإلسالمي، ص  ۔2

 .۱/۱34 المصرف الربوي إىل مصرف إسالمي، ص
البارودي:العقود ؛ د/عیل الجندي: فقه التعامل المايل والمصريف الحدیث، ص ۔3 

حسني سلوم، دکتور: إجارۃ الخزائن .؛ 2۶5وعملیات البنوك التجاریۃ ، ص
 :؛ محمود عارف وھبۃ www.osamabahar.com، 3الحدیدیۃ، ص

حسين، عقود الخدمات، ؛ ۱1 الخدمات المصرفیۃ يف ضؤء أحکام الشریعۃ ،ص
الھیيت ، عبد الرزا ق: المصارف ؛752 عملیات البنوك، صعوض: ؛  28۶ ص

 .3۶5 اإلسالمیۃ بني النظریۃ والتطبیق ،ص
 لمصادر اليت سبق ذكرھا آنفاً.ا ۔4
 .المصادر السابقۃ  ۔ 5 

 4۶3-ص ،۱مج ،5 موسوعۃ البنوك اإلسالمیه، ج  ۔ ۶
 .المصادر السابقۃ ۔ 7
 ۔8 
 :محمود عارف وھبۃ؛  25۶واإلسالم، صالھمشري: األعمال المصرفیۃ  ۔ 9

الجندي: فقه التعامل ؛۱1 الخدمات المصرفیۃ يف ضؤء أحکام الشریعۃ ،ص
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الھیيت ، عبد الرزا ق: المصارف اإلسالمیۃ بني ؛ ۱3۱المايل والمصريف،ص

 . 1۶7النظریۃ والتطبیق ،ص
األعمال حمود: تطویر ؛  ۱45المنھج والتطبیق، ص -ایل:  البنوك اإلسالمیۃط ۔۱1

عیل البارودي: ؛  113سراج :النظام المصريف اإلسالمي ، ص؛ 141المصرفیۃ، ص
، بريوت، الدار المصریۃ للطباعۃ والنشر، 2/271، العقود والعملیات البنوك

أصول المصرفیۃ ؛  233م ؛ الھمشري، األعمال المصرفیۃ واإلسالم، ص۱97۱
 .2۱8 اإلسالمیۃ، ص

 المصرفیۃ يف ضؤء أحکام الشریعۃ ،ص محمود عارف وھبۃ :الخدمات ۔۱۱

 .۱32الجندي: فقه التعامل المايل والمصريف،ص؛۱1
الجندي، فقه التعامل ؛ 257 الھمشري: األعمال المصرفیه واإلسالم، ص ۔۱2

 .۱31المايل والمصريف الحدیث، ص
؛ 339حمود: تطویر األعمال المصرفیۃ، ص؛  ۱4۶طایل، البنوك اإلسالمیۃ، ص ۔۱3

 .3۶8 عبد الرزا ق: المصارف اإلسالمیۃ بني النظریۃ والتطبیق ،صالھیيت ، 
حمود: تطویر األعمال المصرفیۃ، ؛  ۶53 عیل جمال الدین، عملیات البنوك، ص  ۔۱4

أصول المصرفیۃ ؛  257 الھمشري: األعمال المصرفیۃ واإلسالم، ص؛  341 ص
، بريوت، د/ مصطفي کمال طه: أصول القانون التجاري؛  2۱8 اإلسالمیۃ، ص
الھیيت ، عبد الرزا ق: المصارف اإلسالمیۃ بني النظریۃ ؛ ۱982، الدار الجامعیۃ
 .413سراج :النظام المصريف اإلسالمي ، ص ؛3۶8والتطبیق ،ص

الھیيت ، عبد ؛ ۱31الجندي: فقه التعامل المايل والمصريف الحدیث، ص ۔۱5
  . 1۶8ق: المصارف اإلسالمیۃ بني النظریۃ والتطبیق ،صالرزا

واعتربوا بأن الموجب األساسي، المرتتب عیل المصرف، ھو حراسۃ الخزانۃ  ۔۱۶
 .Tuneالحدیدیۃ، واألشیاء الموجودۃ فیھا، ومن مؤیدي ھذا الرأي العالم 

الھیيت ، عبد الرزا ؛ ۱31الجندي: فقه التعامل المايل والمصريف الحدیث، ص ۔۱7
 . 3۶8ق: المصارف اإلسالمیۃ بني النظریۃ والتطبیق ،ص

 .413سراج :النظام المصريف اإلسالمي ، ص ۔۱8
 .413سراج :النظام المصريف اإلسالمي ، ص ۔۱9
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؛ ۱1 محمود عارف وھبۃ :الخدمات المصرفیۃ يف ضؤء أحکام الشریعۃ ،ص ۔21

حمود، تطویر األعمال ؛   257 الھمشري:  األعمال المصرفیۃ واإلسالم، ص
الجندي:  ؛۶53 عیل جمال الدین، عملیات البنوك، ص ؛  341المصرفیۃ، ص

 .۱31فقه التعامل المايل والمصريف،ص
موسوعۃ فتاوی ؛ 4۶3-4۶2ص، ۱مج، 5موسوعۃ البنوك اإلسالمیۃ، ج  ۔2۱

طایل:  ؛ 341حمود: تطویر األعمال المصرفیۃ، ص ؛ 4/242، المعامالت المالیۃ
 .۱34الجندي: فقه التعامل المايل والمصريف، ص ؛ ۱47/ ۱ البنوك اإلسالمیۃ

الھیيت ، عبد الرزا ق: المصارف  ؛341 حمود: تطویر األعمال المصرفیۃ، ص  ۔22
 .3۶۶صاإلسالمیۃ بني النظریۃ والتطبیق ،

 .4۶9المعایري الشرعیۃ ، ص  ۔23
 . 471 المعایري الشرعیۃ ، ص ۔24
 البنك.انظر: الكتیب المطبوع من المصرف ؛وموقع  ۔25
 انظر: الكتیب المطبوع من المصرف ؛وموقع البنك. ۔2۶
 انظر: الكتیب المطبوع من المصرف ؛وموقع البنك. ۔27




