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صالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعلى احلمد هللا رب العاملني وال

 :آله وصحبه أمجعني، وبعد

فقد عم التعامل يف هذا الزمان بأنواع مستحدثة من األموال، بطرق جديدة، غري مألوفة يف 
عصور األئمة السابقني من الفقهاء، من خالل استعمال نقود ورقية منفصلة بالكامل عن رصيد 

فضة، وعن غريمها من السلع ذات القيمة املستقلة، كالنحاس والرصاص واخلزف الذهب وال
عه واجللد وغريها، مع التعامل بتلك النقود بواسطة نظام مصريف موحد يف كل بلد على حدة، جتم

، باستعمال أنظمة بنكية وقانونية متفق عليها كأنظمة  مجيعها دول العاملاتفاقيات جتارية بني بنوك
ألوفة يف هذا النظام، مثل القيد املصريف والشيكات املصدقة والبطاقات اإللكترونية معروفة وم

وغريها، وهو ما صاحبه ظهور إلشكاليات وتساؤالت فقهية خمتلفة يف فهم وتكييف هذه األنواع 
من التصرفات، كل على حدة، ومن مث فهم كيفية احلكم عليها، من حيث الدخول فيها ابتداء، 

 وهو ما ميثل املشكلة أو .وآثارها املترتبة عليها فيما بعدرعية عند العمل ا، وضوابطها الش
  . ة يف إجياد فهم أفضل هلاالتساؤالت اليت حياول هذا البحث اإلجابة عنها، أو املسامه

قد حاولت من خالل هذا البحث أن أبذل ما أمكنين من جهد وعمل وتأمل للوصول إىل و
كاملة وشاملة هلذه التصرفات، تشمل أوال مناقشة الوصف الشرعي تأصيل جيد ورؤية علمية مت

للقيود املصرفية، هل هي ديون أم نقود؟ مث مناقشة نظرية توفر القبض احلكمي يف القيود املصرفية، 
مث التعريف بأساس العقد والتعامل الذي تقوم عليه بطاقة الفيزا الدولية، وشرح بعض وجوه 

قد جعلت اهلا، وفق منهج حتليلي وصفي دقيق ومتعمق بقدر اإلمكان، والتصرفات اليت تتم باستعم
  :وثالثة مطالب وخامتة على النحو التايلحبثي يف متهيد 



 

 
 

2

    م2020 ـ 5جملة قبس للبحوث والدراسات الشرعية ـ العدد 
  والقبض احلكميالنقد القيدي

   

  .بيان ارتباط نظرية القبض احلكمي املعاصرة بنظرية القيد املصريف: متهيد

  .نقدية القيد املصريف: املطلب األول

  . صوره املعاصرةمدى توفر القبض احلكمي يف: املطلب الثاين

  . بطاقة الفيزا والطبيعة التعاقدية هلا: املطلب الثالث

  .اخلامتة



 

 
 

3

    م2020 ـ 5جملة قبس للبحوث والدراسات الشرعية ـ العدد 
  والقبض احلكميالنقد القيدي

   

 

تظهر أمهية مسألة القيد املصريف ونقديته يف ارتباطها عند كثري من الباحثني مبسألة القبض 
ناء على أن القول بنقديتها يف حد ذاا هو أمر مقتض لصحة القبض احلكمي للرصيد البنكي، ب

 الكتابةحكما يف تلك احلالة سيكون هو احلكمي يف صوره املعاصرة، من حيث إن املقبوض 
 املوجودة يف سجالت ودفاتر الفرع املصريف، وليس الورق النقدي املقيد بالكتابة يف تلك نفسها

دي املقيد يف تلك البنوك ال تتوفر فيه كثري من الصفات السجالت، ومعلوم أن الورق النق
املشترطة عند الفقهاء لتحقق معىن القبض احلكمي، وعلى رأسها التعيني، ألا جمرد أموال غري 
معينة، مترتبة يف ذمة البنك ملصلحة صاحب الرصيد، خبالف الكتابة والقيود املسجلة يف دفاتر 

مها فعليا، ويكتفي فيها دة، يستحيل على صاحب القيد تسلداملصرف، فهي أمور معينة غري متع
بقبض ما يدل على وجودها،  ولكن ذلك القول متوقف على تقرر صحة وصف تلك القيود 

املطلب األول من هذه شرعا وقانونا بوصف النقدية، وهو ما سوف أحاول مناقشته من خالل 
ية، أو مسألة القيود املصرفية، هل هي نقود ما اصطلح على تسميته مبسألة النقود القيدالدراسة، في

  أم ال؟
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ظهرت يف العقود األخرية من القرن العشرين نظريات اقتصادية تأثر ا بعض الباحثني 
الشرعيني، تدعو إىل اعتبار القيود املصرفية لألموال املودعة يف البنوك كحسابات جارية نقودا 

 ختلقها الودائع املوضوعة يف تلك البنوك، سواء كانت تلك الودائع ودائع أصلية أو ودائع حقيقية،
مشتقة من األصلية، من خالل إقراض الودائع احلقيقية للعمالء مث إعادة اإليداع يف بنوك أخرى، 

يف وهي نظرية قانونية واقتصادية حديثة، غري متفق عليها، وغري مستقرة يف الفقه القانوين وال 
ة لعمل املصارف التجارية القوانني املنظمغري معتربة يف الفكر االقتصادي، عالوة على أا نظرية 

يرى : مات القانونية، جاء يف كتاب النقود القيدية وأثرها يف الوفاء بااللتزاإىل وقتنا احلاضر
 وهذا الرأي..  الدائن إن الوفاء ال يتم إال بالقيد يف حساب) أي فقهاء القانون(العديد من الفقهاء 

ينظر للنقود القيدية نظرة واقعية، بوصفها نقودا ميكن التصرف فيها، كما ميكن التصرف يف نقود 
البنكنوت، وقبول هذه الفكرة هو الذي مكن املصارف من أن توفر استخدام نقود البنكنوت، 

ي يباعد بني فكرة اعتبار ومن جانب آخر فإن هذا الرأ.. وأن ال حتتفظ أيديها بكمية كبرية منها 
  .))1ويقربه من فكرة نقود البنكنوت.. الرصيد دينا على املصرف 

ويترتب على القول ذه النظرية وتصحيحها القول باعتبار كمية النقود الفعلية املتداولة يف 
 وكودائع يف حسابات العمالء  شاملة للنقد املكتوب كحساب جاٍرالسوق املايل احمللي لدولة ما

يف املصارف التجارية، سواء وجد يف خزائن البنوك التجارية ما يقابله من نقد ورقي فعلي أو مل 
  .يوجد، وهو ما يسمى اقتصاديا بنظرية تضاعف النقود بالودائع، أو خلق النقود

وسوف أحاول من خالل هذا املطلب أن أستوعب موضوع القيود املصرفية بالدراسة 
  : لفروع، أمجلها فيما يليوالتحليل من خالل عدد من ا

  .تعريف القيود املصرفية أو ما يسمى بنقود الودائع: الفرع األول

  .التعريف بعملية خلق النقود: الفرع الثاين

 
1      23ن ص علي عبد العايل خـشا . حبث مشترك، يوسف عودة غامن   . النقود القيدية وأثرها يف الوفاء بااللتزامات القانونية :

  :موقع. 26
alwfa_fy_wathrha_alqydyt_alnqwd_311085691/publication/net.researchgate.www

alqanwnyt_balaltzamat_ 
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  .تقييم القول بالنقد القيدي: الفرع الثالث

  .حجج القائلني بنقدية القيد املصريف: الفرع الرابع

  . بالنقد القيدياالعتراض على حجج القائلني: الفرع اخلامس

 
جمرد حسابات أو قيود يف دفاتر املصرف : النقود القيدية كما يقول سعد اللحياين هي

وملا كان : ويقول أيضا. )1(التجاري، يتم التعامل ا كنقود عن طريق الشيكات يف الغالب
كل نقودهم يف وقت واحد، وجدت املصارف نفسها قادرة على التوسع يف األفراد ال يسحبون 

إنشاء حسابات جارية دون أن يكون هلا رصيد من النقود الورقية، وأصبحت تلك احلسابات 
نقودا، ميكن استعماهلا يف تسوية االلتزامات ووفاء الديون، عن طريق الشيكات، وتسمى نقود 

  .))2الودائع، أو النقود الكتابية

إن الدولة تصدر النقود األساسية، الورقية واملعدنية، والبنوك : ويقول رفيق يونس املصري
ويستطيع النظام املصريف مضاعفة : قال.. ختلق النقود املصرفية االئتمانية الكتابية، أو نقود الودائع 

  .))3تلقاهاالودائع ومضاعفة النقود املصرفية، فيقرض أضعاف أضعاف رأس ماله والودائع اليت 

رأس ماله والودائع اليت فيقرض أضعاف أضعاف : (وأنا أحتفظ هنا على عبارة: تقل
 ألا عبارة غري صحيحة، ومقصوده من ذلك هو أن هذا النظام يتضمن إقراض البنوك ؛)تلقاها

 لنقود تزيد على ما هو موجود لديها من نقود ورقية يف خزائنها، وليس قيامها بإقراض مبالغ أكثر
  .من قيمة الودائع اليت تلقتها تلك البنوك

جمرد قيد كتايب على دفاتر : هي) النقود املصرفية(نقود الودائع : ويقول الشيخ عطية صقر
بنك جتاري، يقف شاهدا على مديونيته ألحد عمالئه، ويندرج حتت جانب اخلصوم من 

كون النقود املصرفية من وتت:  ويقول أمحد حسن يف كتابه األوراق النقدية.))4ميزانيته
 

136ص.  هـ1436. موقع جامع أم القرى. سعد بن محدان اللحياين. ان مبادئ االقتصاد اإلسالميحبث بعنو: انظر. 
234ص . املصدر نفسه. 
3355ص.  هـ1433سنة . الطبعة السادسة. دمشق. دار القلم. لرفيق يونس املصري. أصول االقتصاد اإلسالمي: انظر. 
4    منـشور علـى الـشبكة      . 114ص. عطية عبد احلليم صـقر    .  اإلسالمي احلديث  النقود والبنوك يف الفكر االقتصادي

 www.abgadi.net ..  اإللكترونية
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احلسابات اجلارية، والودائع لدى البنوك التجارية، أو عندما يفتح البنك حسابا للعميل على سبيل 
  .))1اإلقراض، وتنتقل ملكية هذه الودائع إىل شخص آخر بواسطة الشيكات

 
ضرب مثال عملي وتقرييب أشرحها به للقارئ، لتوضيح هذه العملية سوف أقوم مبدئيا ب

حىت تتبني له حقيقتها وصورا، وذلك بأن نفترض مثال أن دولة ما يوجد فيها ثالثة مصارف 
جتارية، هي اجلمهورية والصحاري والوحدة، وأودع البنك املركزي يف كل بنك منها مبلغا نقديا 

الحتياطي اليت يفرضها املركزي على البنوك قيمته مليون دينار فقط، كودائع أصلية، وأن نسبة ا
 يف املائة، وتلك هي النسبة اليت مينع القانون على البنك التجاري إقراضها، حبيث 20التجارية هي 

 يف املائة من قيمة الودائع األصلية 80ال تزيد املبالغ املسموح له بإقراضها يف تلك احلالة عن 
ول وهو بنك اجلمهورية بعد أن أودعت فيه املليون دينار املوجودة يف خزائنه، مث إن البنك األ

 ألف دينار، ولنفترض أا أودعت بالكامل يف بنك 800كوديعة أصلية، أقرض منها للمواطنني 
 ألف دينار مثال، ولنفرض أا أودعت 600الصحاري، الذي أقرض منها بدوره للمواطنني مبلغ 

 ألف دينار، كما أن البنك الثاين 400 للمواطنني بالكامل يف مصرف الوحدة، الذي أقرض منها
 ألف 800وهو الصحاري، بعد أن أودعت فيه املليون دينار وديعة أصلية، أقرض منها للمواطنني 

دينار، ولنفترض هنا أا أودعت بالكامل يف بنك اجلمهورية، الذي أقرض منها بدوره للمواطنني 
ا أودعت بالكامل يف مصرف الوحدة الذي أقرض  ألف دينار، ولنفترض هنا أيضا أ600مبلغ 

 ألف دينار، والبنك الثالث وهو بنك الوحدة، بعد أن أودعت فيه املليون 400منها للمواطنني 
 ألف دينار، ولنفترض أا أودعت بالكامل يف 800دينار كوديعة أصلية، أقرض منها للمواطنني 

 ألف دينار، ولنفترض هنا أيضا 600 مبلغ بنك الصحاري، الذي أقرض منها بدوره للمواطنني
  . ألف دينار400أا أودعت بالكامل يف مصرف اجلمهورية الذي أقرض منها للمواطنني 

 ألف دينار بني وديعة 400فكل مصرف من هذه املصارف الثالثة، أودع فيه مليونان و
 ألف 800 وأصلية وودائع مشتقة منتقلة من مصارف أخرى، وكل منهم قام بإقراض مليون

 ألف دينار، فمجموع الودائع األصلية واملشتقة املقيدة على 600دينار، واحتفظ مببالغ تقدر ب 
سبعة مليون ومائتا ألف دينار، رغم أن النقد الفعلي املودع فيها هو : البنوك الثالثة يف دفاترها هي

 
1125ص.  هـ1420. ط األوىل. دمشق. دار الفكر. أمحد حسن. األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي. 
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لية خلق النقود، وبناء ثالثة ماليني دينار فقط، وهو ما يسمى بتضاعف النقود بالودائع، أو عم
 ألف دينار، بعضها 200 مليون و7على هذه النظرية تكون املبالغ املتعامل ا يف تلك الدولة هي 

  .)1(نقود حقيقية وفعلية، والباقي هي جمرد قيود مصرفية على البنوك

 
يقية من وجهة نظر الباحث وغالبية الفقهاء إن القول باعتبار القيود املصرفية نقودا حق

املعاصرين هو قول مردود عليه واقعيا وقانونيا، وبداللة العرف والتعامل العام، وذلك باعتبار ما 
  :يلي

أن القول باعتبار القيد املصريف نقدا مستقال عن املبالغ الورقية املودعة يف البنك بشكل / 1
 غري صحيح، يقوم على ض الباحثني اآلخرين هو ادعاءفعلي، كما يقول الشيخ عطية صقر وبع

 زالت موجودة فيه ما ألنه يفترض أن الودائع األصلية املقرضة من البنك لعمالئه قلب احلقائق؛
، بل وقيدها كودائع يف بنوك أخرى، ت وتصرف فيهاقرضحكما، مع كوا يف احلقيقة قد أ

 أقرضت وتصرفبقة ملبالغ وودائع جارية قد ولذلك فينبغي عدم احتساب القيود املصرفية السا
  .فيها فعليا، وأن ال تتم معاملتها كودائع قائمة وموجودة بعد إقراضها والتصرف فيها

 أن النقود عرفا وواقعا هي كل مال يسبغ عليه الناس والدولة صفة النقد املقبول إلزاما، /2
 القيود املصرفية، ألن الدولة ال تنص ، وهذا أمر غري موجود يف)2(كوسيط للتبادل ومعيار للقيمة

على اعتبار القيد املصريف نقد إلزاميا، بل تعتربه وديعة وقرضا، كما أن الناس ال يعتربون القيد 
املصريف نقدا الزم القبول يف عرفهم ولغتهم، بل كلمة النقد عندهم ال تطلق إال على الورق 

 دينار وحوهلا له بقيد مصريف يف حسابه النقدي، ولو تعاقد شخص مع غريه مببلغ عشرة آالف
لوجد من الناس من يرفض ذلك، ويقول إنه ال يقصدها بالعقد، خبالف ما لو سلمها له ورقا 

متييز : لتزامات القانونية حتت عنواننقديا، جاء يف كتاب النقود القيدية وأثرها يف الوفاء باال
د القانونية بإضفاء صفة اإللزام عليها من قبل تتميز النقو: النقود القيدية عن النقود القانونية

 
1الكتـاب الثـاين  . 16السنة . ة البحوث اإلسالميةسلسل. مصطفى عبد اهللا اهلمشري. األعمال املصرفية واإلسالم  : انظر .

 .113ص .  هـ1405سنة . اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية. القاهرة
2   ـ 1436. موقع جامع أم القرى   . سعد بن محدان اللحياين   . حبث مبادئ االقتصاد اإلسالمي وانظر كتـاب   . 35ص  .  ه

 .21عبد اهللا بن منيع ص . الورق النقدي
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أما النقود القيدية فإا ال تتمتع .. املشرع، مبعىن أن مجيع األفراد جمربون على قبول التعامل ا 
  .))1بقوة إلزامية يف الوفاء بااللتزامات

ة كنقود والقوانني املدنية والتجارية ال تلزم الناس بالتعامل بالشيكات واحلواالت املصرفي
إن قوانني الدول مل تعترف حىت اآلن : ووسائل للوفاء واجبة القبول، يقول الشيخ عطية صقر

بصفة النقد للشيك، فحىت اآلن يعترب الشيك وسيلة اختيارية لتسوية املدفوعات وإبراء الذمة، 
  .)2(والقوانني املختلفة ال تلزم األفراد بالتعامل بالشيكات، وال بقبوهلا كأداة وفاء

فالنقود املصرفية ال تعد نقودا قانونية، ولذلك ال تسمى عملة، ألنه : ويقول أمحد حسن
  .))3حيق ألي فرد أن ميتنع عن قبول الشيكات

أن القوانني املنظمة لعمل املصارف التجارية يلزم املصارف بسداد القيمة املسجلة / 3
ئق بديون هلم على البنوك، وليست نقدا بالقيود املصرفية لعمالئها بنقود ورقية، وهي بذلك وثا

مستقال، وهذا هو األصل الذي ال جيوز اخلروج عنه إال بدليل، أي أن القيد املصريف هو وثيقة 
دين بال شك، من مث فهي يستحق ا صاحبها من املصرف قدرا من النقد الورقي يف ذمته، و

  .خالفا ملن يرى أا ودائع

فالس ويطلب منه الورق النقدي املقيد عليه يف سجالته أن املصرف عندما يتعرض لإل/ 4
يف وقت واحد، فإنه ال يكفيه ال عرفا وال قانونا تسليم شيكات وقيود نقدية عليه بقيمة ما هو 

  .عليه من التزامات

ن القول بكون القيد املصريف باسم العميل يف املصرف التجاري هو نقد حقيقي، وهو إ /5
حلساب اجلاري وديعة، كالشيخ عطية صقر وغريه، هو قول يتعارض قول كل من ذهب إىل أن ا

مع كون القيد املصريف قرضا ودينا على املصرف؟ وهو التكييف الواقعي والقانوين للحسابات 
املصرفية، كما أنه التكييف املتفق عليه عند غالبية علماء اامع الفقهية وغريهم، يقول الشيخ 

 
1      علي عبـد العـايل     . يوسف عودة غامن قانون خاص    . حبث مشترك . النقود القيدية وأثرها يف الوفاء بااللتزامات القانونية

. التشريعات التجاريـة واملعـامالت اإللكترونيـة      . وانظر حممود الكيالين  . 19جامعة البصرة ص  . قانون خاص . خشان
 .396ص

2117ص . النقود والبنوك لعطية صقر. 
3126ص . أمحد حسن. األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي. 
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... اع املصريف يلتزم البنك يف مواجهة العميل املودع أو ورثته مبوجب عقد اإليد: عطية صقر
برد ما يساوي املبالغ النقدية اليت تسلمها من العميل أو أودعت يف حسابه لديه، أي برد القيمة 
االمسية أو العددية موع الودائع يف حساب العميل، فهو ال يلتزم برد ذات الوديعة أي عينها، 

الرأي الغالب بني علماء الشريعة اإلسالمية :  ويقول أيضا.))1متها العدديةوإمنا يلتزم برد قي
احملدثني ينهض على اعتبار احلسابات املصرفية بأنواعها البسيطة واجلارية وألجل وبإخطار عقد 

 انتهى كالمه، وهذا الكالم ينطبق على .))2قرض ابتداًء وإن مسيت باسم الوديعة املصرفية
  .يف املصارف التقليدية، دون احلسابات ألجل يف املصارف اإلسالميةاحلسابات ألجل 

ذهب أكثر من تكلم : حبث له مقدم مع الفقه اإلسالميويقول الشيخ علي السالوس يف 
  .))3عن ودائع البنوك إىل أا تعترب قرضا

ض أن املصلحة املقصودة من اعتبار القيد املصريف نقدا، أو من إعطائه صفة القب/ 6
احلكمي، هي مصلحة فيها إمجال وعموم، وليست كلها مصلحة معتربة شرعا، باعتبار أن 
املقصود األصلي من تشريع مثل هذا احلكم من وجهة نظري كباحث، حبسب فهمي للواقع،  
وحبسب تفسري االقتصاديني والقانونيني ملسألة خلق النقود يف االقتصاد الوضعي، هو تشجيع النظام 

ضعي أو اإلسالمي على السواء على ممارسة نشاطهما التمويلي، من خالل توفري سيولة املصريف الو
نقدية للمصارف لإلقراض يف املصارف التقليدية، أو لالستثمار الشرعي يف املصارف اإلسالمية 
بشكل دائم، من خالل تشجيع الناس على إقراض البنوك واإليداع فيها بودائع حتت الطلب، 

م سحب مدخرام، واعتبارها مقبوضة هلم ويف حوزم، حىت تتمكن وتشجيعهم على عد
املصارف من إقراضها واملضاربة ا مرة ومرتني وثالثة وأكثر، باعتبار أننا لو شجعنا الناس على 
سحب مدخرام وقبضها فعليا، فسوف يترتب على ذلك تفتت القيمة املالية للودائع اليت يف 

راضها أو ا تتوجه لالستهالك غالبا، ويستحيل أو يصعب إقالبنوك على أجزاء صغرية جد
قرض جزء منها فسوف تتشتت وتتوزع بطريقة غري منظمة، وتؤدي إىل استثمارها، ويف حال أ

ايار النظام املصريف املقصود منه توفري السيولة والتمويل للمقترضني واملستثمرين من أصحاب 
 

1171ص . النقود والبنوك لعطية صقر. 
2171ص . النقود والبنوك لعطية صقر . 
3   منظمة املؤمتر اإلسالمي جبـدة    . علي أمحد السالوس  . حكم التعامل املصريف املعاصر بالفوائد    . جملة جممع الفقه اإلسالمي .

 .573/ 2. إصدار برنامج املكتبة الشاملة
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  .)1(دية وأثرها يف الوفاء بااللتزامات القانونيةاملشاريع، كما جاء يف كتاب النقود القي

وهذه املصلحة عند التأمل والنظر فيها ميكننا أن نعطيها صفة املصلحة غري امللغاة شرعا 
عندما يتعلق األمر بالودائع املوجودة يف البنوك اإلسالمية فقط، وليس األمر كذلك يف البنوك 

نوك التقليدية هو نظام قائم على الربا والفوائد،  ألن نظام اإلقراض يف الب؛األخرى بالتأكيد
  .واإليداع يف البنوك الربوية هو يف حد ذاته فعل منهي عنه بإمجاع العلماء

أن النقد القيدي يف الواقع إمنا يستحق به قدر من النقد الورقي يف ذمة البنك، فهو وثيقة / 7
  .فهو دينمن مث به، و

 
حيتج القائلون بنقدية القيود البنكية، السابق ذكرهم يف ما سبق، بأمور ثالثة، أمجلها فيما 

  :يلي

 الشبه بني النقود املصرفية والنقود الورقية يف أصل نشأا، من حيث إن ورقة :أوال
بلغا من النقود البنكنوت كانت يف أصلها جمرد إيصال بدين، حصل عليه صاحبه نتيجة إليداعه م

لدى مصرف أو بنك أو دار صرافة، حبيث مل تكن ورقة البنكنوت يف ) الذهب والفضة(السلعية 
األصل سوى جمرد التزام املودع لديه، بدفع مبلغ النقود السلعية الثابت على وجهها عند الطلب، 

  .)2(وهذا هو الشأن حاليا يف الودائع اجلارية أو يف سائر الودائع املصرفية

ما هو قائم به اته ورقبته من حيث هو ورق، بل في أن مالية الورق النقدي ليست يف ذ:ثانيا
من قيمة مالية وقوة شرائية مقدرة فيه، ثبتت له بقوة القانون، وبتمول الناس له يف تداوله ا، 

بار ولذلك كان ذلك الورق وثيقة بنقد افتراضي، هو جمرد أرقام مكتوبة على الورق، وذا االعت
النقد بيكون النقد الورقي غري خمتلف يف الواقع عن القيد املصريف، الذي هو أيضا ليس إال وثيقة 

 
1      23علي عبد العايل خـشان ص . يوسف عودة غامن  . حبث مشترك . النقود القيدية وأثرها يف الوفاء بااللتزامات القانونية : 

، وحممود الكيالين التـشريعات التجاريـة       99ص .نقال عن عصام القليويب تطور أدوات الوفاء ومشكالته القانونية        . 26
، ومجيل عبـد    142عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص     . ، علي مجال الدين عوض    521واملعامالت اإللكترونية ص  

احلمايـة اجلنائيـة   . ، وسامح حممد عبد احلكـم 11احلماية اجلنائية واملدنية لبطاقات االئتمان املمغنطة ص . الباقي الصغري 
 .410ص. احلكومة اإللكترونية ونظامها القانوين. وعبد الفتاح بيومي حجازي. 16ص. لبطاقات االئتمان

2115ص . النقود والبنوك لعطية صقر. 
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إن احلسابات أو الودائع اجلارية ما هي إال : ، يقول الشيخ عطية صقر رمحه اهللا نفسهاالفتراضي
حلكومية ما هي ديون يف ذمة البنك املودع لديه، وهذا هو شأن أوراق البنكنوت، وأوراق النقد ا

، فاملدين بالنسبة للودائع املصرفية ا جوهرياغري أن بينهما خالف.. إال ديون مقبولة كوسائل دفع 
معروف وهو بنك اإليداع، أما الورقة النقدية فلم يعد بنك اإلصدار مدينا ألحد بقيمتها بعد أن 

 جمرد بطاقة حتمل قوة شرائية زال التزامه برد قيمتها ذهبا إىل حاملها، وبعد أن أضحت هذه الورقة
معينة يف مواجهة الناتج القومي لبلد اإلصدار، ومن مث فإن املدين فيها غري معروف، وإمنا ميكن أن 

: بأنه االقتصاد القومي أو الناتج القومي لدولة اإلصدار، وعلى ذلك فال غرو إن قيل: نقول عنه
جتاري، مع وسيلة نقل ملكيتها وهي الشيك بأن الودائع اجلارية، وهي جمرد قيد على دفاتر بنك 

 وهو ما ذكره صاحب كتاب زاد املقيم واملسافر املال أمحد .))1تعترب هي األخرى نقودا ورقية
التلوي، عندما أشار إىل أن النقدية يف تلك األوراق النقدية املعاصرة هي صفة مقدرة فيها، 

وإذا علمت ذلك : ها، ووثيقة ا، فقالوليست راجعة إىل عني تلك األوراق، بل هي دليل علي
.. حمشي التحفة يف أوائل كتاب البيع من اجلزم بعدم صحة التعامل ا مطلقا .. تعلم أن ما كتبه 

غري صحيح، ألا ذات قيمة ومنفعة، وينتفع ا غاية االنتفاع، على أنك قد علمت أن القصد ا 
  .))2ليله، فتنبه هلذه املسألةما دلت عليه من النقود املقدرة، فال يتم تع

نستطيع القول إن النقد شيء اعتباري، : ويقول عبد اهللا بن منيع يف كتابه الورق النقدي
  .))3سواء كان ذلك االعتبار ناشئا عن حكم سلطاين أو عرف عام

 
إن : ذين حيصرون النقد املعاصر يف النقد الورقي فقطيقول املنكرون للنقد القيدي، وال

من مث األمور التقديرية واألوصاف يف حد ذاا ليست أمورا مالية تقبل التداول والنقل للغري، و
فإنه ال ميكن القول جبواز بيعها، وال بإسباغ وصف املالية عليها، وتلك حجة قوية، ودليل دامغ 

نقود الورقية املعاصرة هو الورق الذي تقوم به تلك التقديرات على أن املال املتعامل به يف ال
واألوصاف، وليست القوة الشرائية أو الوحدة املالية املقدرة ا يف حد ذاا، يقول صاحب كتاب 

 
1117ص . النقود والبنوك لعطية صقر. 
2اهدي التلوي188ص . دار الكتب العلمية. زاد املقيم واملسافر فيما حيتاج إليه من األوامر، للمال أمحد فلقان ا. 
321عبد اهللا بن منيع ص . الورق النقدي. 
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وأما : لشيخ أمحد خطيب املكي الشافعيرفع االلتباس عن حكم األنواط املتعامل ا بني الناس، ا
عينه فألن فيه بيع التابع بدون املتبوع، ألن القيمة تابعة ال متبوعة، ومن بطالن بيع قيمته دون 

  .))1املعلوم أن بيع التابع بدون املتبوع باطل

ومما يؤكد هذا املعىن أن األوصاف التقديرية والوحدات املالية املعنوية اليت يدعى أصحاب 
انونا إال إذا كانت قائمة بعني مالية هذا القول ماليتها، هي مما ال ميكن التعامل ا عادة وال ق

ملموسة، من ورق نقدي، أو قيد مصريف مكتوب يف دفاتر البنك التجاري، مما جيعل ماليتها معلقة 
عادة وعقال على عني تلك األوراق اليت يقدر القانون أو العرف العام قيام الوحدات املالية املقدرة 

هذه األعيان، وإذا كان القانون التجاري جيعل ا، وليس على نفس تلك املعاين مستقلة عن 
القيود املصرفية ديونا بورق نقدي يف ذمة املصارف التجارية، وال يعطي الورق النقدي هذا 

، حبيث ال يلزم أحدا بدفع قيمة معينة حلامل تلك األوراق، فذلك فرق واضح  نفسهالتكييف
  . اوكاف بني القيود املصرفية واألوراق النقدية املقيدة

كما ميكن اجلواب عن هذا االستدالل أيضا بأن النقود الورقية حىت وإن كانت قوة شرائية 
افتراضية، أو حقا قانونيا عاما، ال تكتسب قيمتها إال بإصدارها من البنك املركزي للدولة يف 

يف صورة ورق نقدي، مع شرط قبول الناس هلا يف التداول عرفا كنقد إلزامي، وهو ما ال يتحقق 
  .القيود املصرفية املمثلة لودائع أصلية أو مشتقة يف البنوك التجارية

 
1ا بني الناس 27ص. أمحد خطيب املكي الشافعي. رفع االلتباس عن حكم األنواط املتعامل. 
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يرى غالبية الفقهاء املعاصرين أن الودائع املصرفية هي أموال مقبوضة حكما ألصحاا أو 

 شيك مصدق من قبل صاحبها باسم الشخص ملن نقلت إليه مبجرد القيد املصريف، أو بكتابة
ذلك، وهو اجتهاد مبين على مراعاة املشقة واحلرج العام ، رد وجود احلاجة الداعية لهيلإاملنقولة 

الناشئني عن اشتراط القبض احلقيقي يف التعامل بالنقود الورقية، مع اعتبار توفر شرط التخلية 
 بشروط واقعية خمصوصة يف أحوال معينة، جزئيا، حيث يتمكن صاحب القيد من قبض ماله

واحلق أن اعتبار القبض احلكمي للودائع البنكية هو قول مردود عليه وضعيف لعدد من األسباب، 
  :أمجلها يف ما يلي

أن التخلية املوجودة يف الودائع املصرفية ليست إال قدرة العميل على سحب جزء من  :أوال
ء على سحب مدخرام بالكامل يف أي وقت يشاؤون، أما رصيده مىت شاء، أو قدرة بعض العمال

 يف وقت واحد فهذا أمر غري ممكن يقينا، وإال لوقع  مجيعها ملدخرام كافةالعمالء سحب
املصرف يف حالة إفالس مباشرة، وهو ما يعين أن القدرة على سحب البعض قد نزلت عند 

ما مل حتصل أزمة، مبعىن أن القدرة على القائلني ذا القبض مرتلة القدرة على سحب اجلميع، 
  . يف حقيقة األمر مجيعهملمودعنيملبلغ بالكامل غري متوفرة لسحب ا

 أن التخلية يف القبض احلكمي للودائع املصرفية تتم مع عدم حضور املودعني فعليا يف :ثانيا
قة التخلية املطلوبة يف البنك لسحبها، و دون تعيني املبالغ املراد سحبها هلم، وهو ما يتناىف مع حقي

القبض احلكمي، ألن التخلية والقبض احلكمي ال تتحقق إال يف املعينات إمجاعا، جاء يف قواعد ابن 
واستثىن بعض أصحابنا منها املتعينات يف الصرف لقوله .. والتخلية قبض يف املعينات : رجب

 .))1ه القبض فالتحقق باملبهمات إال هاء وهاء، ومراده أن الشارع اعترب ل:عليه الصالة والسالم
 وحىت البحوث الفقهية .))2وعنه أن قبض مجيع األشياء بالتخلية مع التمييز: ويف اإلنصاف

املعاصرة يف اامع الفقهية أقرت شرطي التعيني والتخلية يف القبض احلكمي، حبسب تفسري 
قبض، حملمد عبد اللطيف الفرفور الفقهاء املتقدمني هلما، ومل جتادل فيه، فمثال جاء يف حبث ال  

1   مكتبـة الكليـات   . القـاهرة . احملقق طه عبد الرؤوف سعد. عبد الرمحن بن أمحد بن رجب. القواعد يف الفقه اإلسالمي
 .74ص . م1971/هـ1391األوىل، : الطبعة. األزهرية

2           حتقيـق  . علي بن سليمان املرداوي أبو احلسن   . اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
 .469/ 4. بريوت. الناشر دار إحياء التراث العريب. حممد حامد الفقي
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وهي أن يتمكن املشتري من : التخلية: عضو جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف جملة امع ما يلي
 وال حائل أي يف حضرة البائع مع اإلذن له  ـي أن يكون مفرزاً، ـ أاملبيع بال مانع

ضا، حتت عنوان التخلية ورفع ويف حبث القبض حملمد رضا العاين يف جملة امع أي. ))1بالقبض
أن يكون املبيع حبضرة املشتري على صفة يتأتى ... وينبغي أن يقترن ذلك بثالثة أمور : احلائل

  .)2(أن يكون املبيع مفرزا غري مشغول حبق غريه: الثالث. فيه القبض من غري مانع

 أمر زائد عن جمرد  من أدلة عدم توفر القبض احلكمي يف الودائع املصرفية أن القبض:ثالثا
التملك والقدرة على التصرف، وليس املقصود منه جمرد حتقق ذلك فقط، كما قد يتوهم بعض 
من يعترب القبض احلكمي للقيد املصريف، بل إن أقل ما يقصد بقبض الشيء هو تعيينه مع انتقال 

مقبوضة حكما بناء فهي ليست من مث الضمان به، وهو أمر غري متوفر البتة يف الودائع املصرفية، و
  .على ذلك

 أن التخلية هي تصرف يف الشيء املتعاقد عليه ينقله إىل حالة خيتص ا املتملك له، :رابعا
وخيرج ا عن مشاركة غريه له فيه، حبيث يكون خالصا له، وال يستطيع غريه أن يتصرف فيه، 

ه حكما، يدل على هذا وهذه كلها أمور منتفية يف الوديعة والقرض عند البنك، فال يصح قبض
: إن التسليم يف اللغة عبارة عن جعله ساملًا خالصا يقال: املعىن ما جاء يف كتاب بدائع الصنائع

ساملا خالصا ال يشركه : ، أي}ورجلًا سلَما ِلرجٍل{: خلص له قال تعاىل:  لفالن، أينسلم فال
ملًا للمشتري، أي خالصا حبيث ال ينازعه فيه فيه أحد، فتسليم املبيع إىل املشتري هو جعل املبيع سا

غريه، وهذا حيصل بالتخلية، فكانت التخلية تسليما من البائع، والتخلي قبضا من املشتري وكذا 
بد وأن يكون له سبيل لتسليم واجب، ومن عليه الواجب الهذا يف تسليم الثمن إىل البائع، ألن ا

عه هو التخلية ورفع املوانع، فأما اإلقباض فليس والذي يف وس. اخلروج عن عهدة ما وجب عليه
  .))3يف وسعه، ألن القبض بالرباجم فعل اختياري للقابض

 
1     مع الفقهي  .  الفرفور حممد عبد اللطيف صاحل   . القبض، صوره، وخباصة املستجدة منها وأحكامهاجملـة جممـع    . عضو ا

 .323/ 6. إصدار برنامج املكتبة الشاملة. منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة. الفقه اإلسالمي
2     منظمـة املـؤمتر    . جملة جممع الفقه اإلسالمي   . حممد رضا عبد اجلبار العاين    . القبض، أنواعه، وأحكامه يف الفقه اإلسالمى

 .358/ 6. ار برنامج املكتبة الشاملةإصد. اإلسالمي جبدة
3    الثانيـة،  : الطبعة. علميةدار الكتب ال. عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين.بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع

 .244/ 5. م1986 هـ1406
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ه إىل العرف، ألن نقل النقود يف ي عدم صحة االحتجاج بأن القبض معىن يرجع ف:خامسا
احلساب املصريف لشخص ما من حساب مصريف لشخص آخر، هو فعال قبض بالعرف، ولكن 

صاحب احلساب املنقول منه، املسمى احمليل، حبيث تنتقل به املسؤولية عنه إىل البنك احملال بالنسبة ل
عليه، وليس قبضا عرفا بالنسبة للشخص املقيد املبلغ بامسه، وال ينتقل به الضمان عليه يف عرف 

  . الناس والواقع، بل يبقى الضمان على البنك

  يف بلد آخر غري بلد التعاقد، وكون ذلك ال أن االستدالل باحلاجة إىل قبض املال:سادسا
ميكن أن يتم بال حرج أو مشقة إال من خالل تبادل املال املوجود يف بلد مبال موجود يف بلد 
أخرى، هو استدالل حباجة غري جديدة، بل هي حاجة قدمية موجودة يف زمن ورود الشرع 

ستدالل بتلك احلاجة يف قرار دار وانعقاد اإلمجاعات واألحكام الفقهية األصلية، وقد ورد اال
مع تطور البشرية ابتكرت وسائل حديثة للقيام بعمليات : اإلفتاء األردنية، اليت نصت على أنه

مما يتعذر فيها القيام بالقبض احلقيقي، فكان امللجأ أن يقام القبض احلكمي مقام .. املعاوضة 
   .املراد من نص الفتوى انتهى .))1احلقيقي؛ رفعاً للحرج واملشقة عن الناس

واالستدالل باحلاجة ورفع احلرج هو يف احلقيقة احتجاج باالستحسان، الذي هو : قلت
األخذ مبصلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إىل : كما يقول اإلمام الشاطيب

لقياس  وبعبارة خمتصرة ومبسطة هو اخلروج عن ا))2تقدمي االستدالل املرسل على القياس
وعمومات النصوص مراعاة للمشقة العامة أو املصلحة الراجحة املعتربة، ومن ذلك إسقاط 
الواجب أو إباحة احملرم مبقتضى القياس أو العموم بدليل خاص مصلحي أرجح، وهذا االستدالل 
يقتضي إسقاط اشتراط القبض أصال، مراعاة للمشقة وليس دليال على توفر معيار من معايري 

احلكمي املعروفة، وبناء على ذلك فقد يكون القول بالقبض احلكمي بناء على احلاجة القبض 
العامة مقبوال يف ختصيص وتقييد بعض األحكام، مثل  صرف العمالت النقدية الورقية بعضها 
ببعض إذا كانت من أصناف خمتلفة، مع القول بربويتها، باعتبار أن الربوية فيها هي أحكام ثابتة 

باالجتهاد املصلحي املعاصر، ال بالنص الصريح اخلاص، وحنو ذلك من األحكام القابلة بالقياس و
 للتخصيص باملشقة واملصلحة الراجحة بناء على دليل االستحسان الشرعي، ولكن املشكل شرعا 

1 ،3035موقع دار اإلفتاء األردنية، رقم الفتوى. 
2الطبعة األوىل : الطبعة. دار ابن عفان. مشهور بن حسن آل سلمان    : حتقيق. وسى بن حممد الشاطيب   إبراهيم بن م  .املوافقات

 .194/ 5. م1997/ هـ1417
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هو القول ذا االستدالل إلحداث تفسري جديد للقبض يتوصل به إىل ختصيص وتقييد معىن 
الكفالة بعوض، لتقييد الربا احملرم بنص القرآن والسنة وإمجاع األمة، وهو ربا السلف مبنفعة، أو 

  .القروض، الذي ال يقبل الترخص والتيسري فيه إال بضوابط معينة ومعقدة بعض الشيء

 
املراد به أن القبض احلكمي يطلق عند املعاصرين مبعىن غري املعىن من خالل ما سبق يتضح 

عند الفقهاء السابقني على هذا القرن، فالقبض احلكمي عند املتقدمني هو فعل يتحقق به معىن 
القبض احلقيقي، مع كونه ليس قبضا يف احلقيقة، وذلك املعىن هو تعيني وختلية املقبوض املفضيان 

ض احلقيقي، النتقال الضمان، والقبض احلكمي عند املعاصرين هو فعل ال يتحقق به معىن القب
لكنهم مع ذلك اعتربوه قبضا يف احلكم رفعا للحرج، وذلك يقتضي أن القبض احلكمي عند 
املعاصرين ال ميكن االحتجاج به إال فيما توفرت فيه ضوابط رفع احلرج العام الذي ال ميكن 

و االحتراز منه، وهو ما مل حيرم بالنص اخلاص، أو ما هو حمل خالف بني العلماء يف اجلواز أ
عدمه، لترجيح األقوال الضعيفة اليت تتعارض مع ما هو مرجح عند املعاصرين، كبعض مسائل 

  .الصرف املؤخر وبعض صور بيع الدين بالنقد
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كية، متلك مؤسسة الفيزا هي شركة متعددة اجلنسيات، مقرها يف الواليات املتحدة األمري

العالمة التجارية لبطاقة الفيزا، وتشرف عليها وعلى إصدار البطاقات وفق اتفاقات مربمة مع 
، جاء يف كتاب العالقات التعاقدية الناشئة عن بطاقات الدفع اإللكتروين ما )1(البنوك املصدرة هلا

ر بطاقة بشعار الفيزا، عبارة عن ناد للبنوك األعضاء، اليت تشترك يف إصدامنظمة الفيزا هي : يلي
الذي يقوم بتسوية املعامالت املتعلقة بالبطاقة فيما بينهم، ويساعدهم يف إدارة خدمام، مبقابل 

 وجاء يف كتاب األعمال املصرفية ))2جزء من العمولة اليت تتقاضاها البنوك املصدرة للبطاقات
احتاد البنوك املؤسسة للبطاقة، وتعترب احتاد الفيزا العاملي هو عبارة عن : اإللكترونية للمسعودي

صاحبة الترخيص واالمتياز لعالمة فيزا، مقرها سان فرانسيسكوا بالواليات املتحدة األمريكية، 
تتم عملية املقاصة بني .. تقوم بتسوية املعامالت املتعلقة بالبطاقة، وإدارة خدمام، مقابل عمولة 

ة اليت متلكها شبكة الفيزا، كما متلك شبكة الوسائل البنوك عن طريق شبكة غرفة املقاصة اآللي
  .))3املتعددة، وشبكة للتسديد عند نقاط البيع

املنظَّمة الراعية : ويقول دبيان حممد الدبيان يف حبث بطاقات االئتمان والتكييف الفقهي
طاقات وفْق للبطاقة، وهي اليت متلك العالمةَ التجارية للبطاقة، وتقوم باإلشراِف على إصدار الب

  .))4فيزا، ومنظمة ماستر كارداملُصِدرة، وِمن أشهرها منظَّمة اتفاقيات خاصة مع البنوك 

وذلك يعين أن وظيفة هذه املنظمة هي عقد اتفاقيات مالية مبدئية وتوفري آليات تقنية 
بنوك أخرى، للتواصل بني البنوك الراغبة يف تيسري إجراءات االستيفاء املايل لعمالئها من خالل 

تتضمن تعهدها مجيعا بالدفع حلامل البطاقة اليت حتمل هذا الشعار، وتستويف املنظمة مقابل هذا 
العمل أجرا من البنوك املصدرة للبطاقة من خالل بيعها ترخيصا الستعمال امسها وشعارها وشبكة 

 
1منـشورات  . 2017سـنة  . اإلصـدار األول . عبد احلليم عمـار غـريب  . انظر كتاب مبادئ األعمال املصرفيةkie 

publications 266 ص. 
2  املركز العريب للنـشر والتوزيـع     . حلمود حممد غازي احلمادة   . ناشئة عن بطاقات الدفع اإللكتروين    العالقات التعاقدية ال .

 .72ص
361ص. دار اليازوري. األعمال املصرفية اإللكترونية، عبد اهلادي املسعودي. 
4   ــي ــف الفقهــ ــان والتكييــ ــات االئتمــ ــدبيان  . بطاقــ ــد الــ ــان حممــ . دبيــ

https://www.alukah.net/sharia/0/29843/#ixzz5qB0wrYnJ. 
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 حاملي البطاقات االتصاالت والرموز السرية اخلاصة ا، وهو ما تستوفيه البنوك مع زيادة من
مقابل االستفادة من خدمات هذه املنظمة، من خالل الرسوم املفروضة على إصدار البطاقة هلم 
وجتديدها، وهي رسوم من حق الشركة صاحبة الشعار يف األصل، ولكنها تنازلت عن استحقاقها 

  .للبنك املصدر مبقتضى عقد الترخيص التجاري املربم بينهما

  :لة ببطاقة الفيزا املغطاة فهي مخسة، أذكرها فيما يليأما األطراف املتعام

 مصدر البطاقة، وهو البنك الذي مينح البطاقة لعمالئه بناء على ترخيص : األولالطرف
  .معتمد ِمن املنظمة بوصفه عضوا فيها

 حامل البطاقة، وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة بامسه، ويلتزم احلامل :الطرف الثاين
بإيداع مبلغ من املال كغطاء هلا، يستعمله البنك املصدر لوفاء االلتزامات املالية الناشئة ملصِدرها 

  .عن استعمال العميل هلا

 التاجر، وهو قابل البطاقة، إذا استعملت للشراء من حمالت جتارية، ويتعهد :الطرف الثالث
لبطاقة مقابل التزام مصدر مبجرد انضمامه لالتفاقية بتقدمي السلع واخلدمات اليت يطلبها حامل ا

  .البطاقة أو أي بنك قابل هلا بنقل قيد مصريف بقيمة املشتريات إىل حساب التاجر

 بنك التاجر، أو البنك املسحوب منه، أو البنك القابل للبطاقة، إذا قام :الطرف الرابع
ا، فإن صاحب البطاقة بشراء سلع وخدمات من تاجر يتعامل مع بنك آخر غري البنك املصدر هل

هذا البنك سوف يقوم بدفع قيمة فواتري البيع للتجار، ومتابعة حتصيلها من البنوك املصدرة للبطاقة 
  .)1(مقابل عمولة مقررة متفق عليها

وقد يكون البنك القابل للبطاقة هو نفسه البنك املسحوب منه، وذلك يف حال استعمال 
اصة ببنك آخر عضو يف منظمة الفيزا غري البطاقة املغطاة لسحب مبلغ نقدي من ماكينة صراف خ

قدا نالبنك املصدر للبطاقة، مقابل التزام من البنك املصدر بنقل القيد املصريف للقيمة املسحوبة 
بواسطة الصراف اآليل من رصيد حامل البطاقة إىل حساب البنك املالك ملاكينة الصراف، وفقا ملا 

طاقة املغطاة، وما يتم تسجيله يف املنظومة التقنية يتم خصمه مباشرة من الرصيد اإللكتروين للب

 
1  ــي ــف الفقهــ ــان والتكييــ ــات االئتمــ ــدبيان  . بطاقــ ــد الــ ــان حممــ . : دبيــ

wrYnJ0qB5ixzz#/29843/0/sharia/net.alukah.www://https 
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  .  نفسهاحلظة السحبللبطاقة يف 

 
  :يتضمن استخدام بطاقة الفيزا املغطاة حبكم الواقع العملي ثالثة أمور مهمة، هي

  .عملية شحن البطاقة: األمر األول

  .من أي بنك منضم إىل اتفاقية الفيزاعملية السحب بالبطاقة : األمر الثاين

  .الشراء بالبطاقة من احملالت التجارية وحمالت الصرافة: األمر الثالث

  .بيان الفرق بني بطاقة الفيزا والبطاقات املصرفية: األمر الرابع

  :وسوف أتناول هاته العمليات الثالثة بالبحث والتحليل يف العناوين التالية

  :عملية شحن البطاقة املغطاة بالدوالرالتكييف الفقهي ل: أوال
تقوم البنوك املصدرة لبطاقة الفيزا يف الدولة الليبية بشحن البطاقات املغطاة لعمالئها بالعملة 
األجنبية، وهي الدوالر طبعا، من خالل بيع قيمة معينة من الدوالر له بالدينار اللييب، مث يقوم 

لدوالر الذي اشتراه منها يف حسابه البنكي، وهذه العميل بالتقدم بطلب لشحن بطاقته بقيمة ا
العملية اليت تتكون من شراء الدوالر مث شحن البطاقة به، ميكن وصفها والنظر إليها عقال بوصفني 

  :أو تكييفني

 أا عقد شراء لدوالر مقبوض حكما، على القول بصحة القبض احلكمي :التكييف األول
حساب العميل، رغم أنه ال يستطيع قبضه ورقيا من حيث للرصيد املصريف، من خالل قيده يف 

الواقع، وذلك مقابل نقد من الدينار اللييب، وهو تكييف خمرج على أقوال اامع الفقهية، وإن 
كان تكييفا فيه نظر، لألدلة اليت بينتها يف املطالب السابقة على بطالن نقدية القيد املصريف، وعدم 

  .املصرفيةحتقق القبض احلكمي للقيود 

 أا عملية شراء دوالر يف ذمة البنك املصدر للبطاقة غري مقبوض يف جملس :التكييف الثاين
العقد ال حقيقة وال حكما، يف مقابل نقد من الدينار اللييب، وهو تكييف متفرع عن إلغاء النقدية 

 للبنك، ألن عن القيود املصرفية، وعدم صحة القبض احلكمي مبجرد القيد يف السجالت الرمسية
اإليداع البنكي هو قرض يف حقيقته، وال ميكن التسليم باجتماع وصفي القرض والقبض احلكمي 
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 وهو التكييف الصحيح الذي أقول به، وأرجح مع ذلك جوازه عند توفر حاجة ه،نفساملال يف 
عامة ومصلحة راجحة تدعو له، مراعاة للخالف يف وجوب القبض شرعا يف معاوضة األوراق 

  . نقدية، ولثبوته بالقياس دون النصال

التكييف الفقهي للعقد الذي يتيح حلامل البطاقة سحب قيمتها من أي بنك : ثانيا
  : آخر غري البنك املصدر هلا

: ينص عقد إصدار بطاقة الفيزا مسبقة الدفع من مصرف اجلمهورية يف ديباجته على ما يلي
زة الصراف اآليل اليت حتمل شعار فيزا يف معظم توفر هذه البطاقة السحب النقدي من خالل أجه

 .أحناء العامل، كما تتيح أيضا تسديد السلع واخلدمات اليت تتم عن طريق آالت نقاط البيع
إذا كان البنك القابل للبطاقة يقوم بالوفاء بقيمة الرصيد املشحونة به نقدا يف مقابل : والسؤال هو

، فكيف ميكننا  نفسهاالسحبحلظة لبنك املصدر للبطاقة يف قيد قيمة املبالغ املسحوبة منه على ا
عقد كفالة بأجر، أي حوالة على غري مدين، أو هو عقد : تكييف هذه العملية، هل نقول إا

  إجارة على نقل مال، أو عقد على بيع دين بنقد؟

 أنه عقد حوالة على غري مدين، أي عقد كفالة مقترن بعقد إجارة على :التكييف األول
تقدمي خدمات، من أجهزة صراف واتصاالت ومنظومات وحنو ذلك، باعتبار أن السحب هو 
وفاء لقيمة شحن البطاقة، اليت هي دين على املصرف املصدر، إال أنه وفاء من غري املدين، الذي 
هو املصرف املصدر، بل من بنك آخر يسمى البنك القابل للبطاقة، وهو أيضا بنك غري مدين 

ة، وذلك مبقتضى عقد كفالة بأجر بني املصرفني، متمثل يف عقد االنضمام التفاقية حلامل البطاق
  .الفيزا

وهذا التكييف يقتضي املنع والتحرمي، للنهي عن إجارة وسلف، أو يقتضي على األقل تقييد              
اجلواز بكون األجرة بقدر التكلفة الفعلية للخدمات فقط، كما هي فتوى اامع الفقهية، جاء يف               

خبصوص أجور خدمات القروض يف البنـك اإلسـالمي     : رات جممع الفقه اإلسالمي ما يلي     قرا
  :للتنمية قرر جملس امع اعتماد املبادئ التالية

  . جواز أخذ أجور عن خدمات القروض-1

  . أن يكون ذلك يف حدود النفقات الفعلية -2
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  .))1م شرعا كل زيادة على اخلدمات الفعلية حمرمة ألا من الربا احملر-3

ويالحظ هنا وجود تكييفات معاصرة غريبة جدا، أو بعبارة أدق غري صحيحة، ترى أن 
األجرة املأخوذة من قبل البنك القابل للبطاقة عند السحب من ماكينته هي أجرة يف مقابل عملية 

اضا من حوالة، ال عالقة هلا بالربا، مهما كانت تلك األجرة، ومهما بلغت، ألن احلوالة ليست إقر
وجهة نظره، وكأن صاحب ذلك القول غاب عنه أن احلوالة على غري مدين هي كفالة من احملال 
عليه، وأا التزام منه بالدين الواجب على احمليل، واقتضاء احملال عليه أجرا على ذلك غري جائز 

  .)2(باإلمجاع، ألنه ربا، باعتبار كونه أجرا يف مقابلة التزامه بالدين

 أنه نقل ملال قيدي، مملوك لصاحب البطاقة من دفاتر البنك املصدر إىل :لثاينالتكييف ا
دفاتر البنك القابل للبطاقة، مع توكيله بدفع قيمته حلاملها وفاء لقرضه، لو سلمنا بصحة نظرية 

  .النقد القيدي

لقابل وهذا كالم غري منطقي وال واقعي، ألن القيد الكتايب يف دفاتر البنك املصدر أو البنك ا
ليس جمرد قيد أو كتابة يف دفتر فقط، بل هو التزام بدفع نقد ورقي، أي أنه مال يف الذمة، ونقل 
القيد من بنك إىل بنك هو يف احلقيقة نقل اللتزام مايل، وليس جمرد نقل لكتابة خطية، مبعىن أن 

الذي قبل القيام بذلك البنك املصدر قد نقل التزامه بالدفع نقدا لصاحب البطاقة إىل البنك القابل، 
يف مقابل التزام البنك املصدر بتحويل املبلغ له من خالل التزام بنك ثالث يسمى بالبنك املغطي 

  .بالوفاء له نيابة عن البنك املصدر

       باإلضافة إىل مالحظة أن عملية نقل القيد املصريف للعميل من البنك املصدر إىل البنك القابل 
وم به البنكان ملصلحة العميل فقط، بل إن البنك القابل إمنا يقوم  بذلك يف مل تكن جمرد عمل يق

مقابل قيد له على البنك املصدر يف بنك ثالث هو البنك املغطي، أي أا عملية معاوضة بني قيدين 
  .مصرفيني، وليست جمرد عملية نقل مال أو قيد مصريف بأجرة

نقد أقل منه من جنسه أو من غريه، أي أن البنك  أنه عقد بيع لدين ب:التكييف الثالث       
القابل للبطاقة يشتري من صاحبها دينه على البنك املصدر مقابل دفع قيمة الدين له نقدا، حبيث ال 

   .يعترب القابل مؤديا عن املصدر، بل مشتريا للدين الذي هو عليه بنقد حال
11038/ 3. إصدار برنامج املكتبة الشاملة. ؤمتر اإلسالمي جبدةمنظمة امل. جملة جممع الفقه اإلسالمي. 
2كتب موقع جوجل بالي. 230/ 20. حسام الدين أمحد عفانة. فتاوى يسألونك . 
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 من جنس العملة املقيد ا وهنا تظهر إشكالية شرعية يف حالة السحب بالبطاقة بعملة
حساب صاحبها، باعتباره تصرفا يؤدي إىل بيع الدين بنقد من جنسه أقل منه، عند خصم عمولة 
السحب، وهو ما فيه شبهة سلف جر منفعة، أو سلف وبيع، وبناء عليه فإنه يفضل أن تتم عملية 

  .لعملة رصيد صاحبهاسحب قيمة البطاقة من ماكينة املصرف القابل هلا بعملة أخرى خمالفة 

 
 وذلك بناء على أن اتفاقية انضمام أي بنك :حجج القول بأنه عقد كفالة ومناقشتها /1

ملؤسسة الفيزا تتضمن التزاما مبدئيا على األقل بقبول البطاقة املغطاة والدفع حلاملها، وهو الدائن 
لتكييف القائل بأن سحب البطاقة هو عقد حوالة على غري للبنك املصدر، وهذا القول هو نفسه ا

مدين، موقوف على رضا احملال عليه، أي حوالة من البنك املصدر حلامل البطاقة على البنك 
القابل، فيقوم بالدفع من ماله اخلاص وفاء لدين احلامل للبطاقة على البنك املصدر، على أن يرجع 

  .لذي يتم تقييده على البنك املصدر باعتباره دينا له عليهعليه بقيمة املبلغ املسحوب منه، وا

وإمنا يصح هذا التكييف بناء على القول ببطالن نقدية القيد املصريف وبطالن نظرية القبض 
احلكمي له أيضا، حبيث يعترب البنك القابل للبطاقة مقرضا للبنك املصدر، ومؤديا عنه القرض الذي 

رجع عليه بقيمة املبلغ املسحوب منه، والذي يتم تقييده على البنك حلامل البطاقة عليه، على أن ي
  .املصدر بعملية السحب، باعتباره دينا له عليه

وميكن اجلواب عن هذا التكييف ومناقشته بأن سداد املصرف القابل لبطاقة الفيزا لقيمة 
 يسمى بالبنك البطاقة هو يف مقابل قيد مصريف على بنك ثالث عادة، غري البنك املصدر هلا،

املغطي، وليس جمرد وفاء عن البنك املصدر، وهو ما يرجح تكييفه بأنه بيع للدين بنقد أقل على 
نظرية الوفاء للدين بنقد أقل، باإلضافة إىل أن اتفاقية الفيزا املتضمنة لدفع البنك القابل قيمة البطاقة 

من االتفاقية بالكامل إذا قرر حلاملها هي اتفاق غري ملزم، حبيث يستطيع ذلك البنك اخلروج 
يلتزم : االستغناء عن خدمات املنظمة الدولية، جاء يف كتاب الطبيعة القانونية لبطاقات االئتمان

التاجر بقبول بطاقات االئتمان اليت تعاقد على قبوهلا مع مصدرها، إذا استخدمت بطريقة مشروعة 
  .))1ةوإال تعرض جلزاء فسخ عقده مع البنك مصدر البطاق.. 

 
191ص . أستاذ القانون التجاري. عصام حنفي حممود موس. الطبيعة القانونية لبطاقات االئتمان. 
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أي أنه عقد يستأجر به  :حجج القول بأنه عقد إجيار على نقل مال قيدي ومناقشتها/ 2
البنك املصدر للبطاقة البنك القابل هلا من خالل اتفاقيات وشبكة اتصاالت تشرف عليها مؤسسة 
الفيزا، لنقل وإقباض مبلغ من املال، من حساب حامل البطاقة إىل حساب البنك القابل هلا، مع 
توكيله بدفعه له وفاء لقرضه مقابل أجر، بناء على نظرية اعتبار القيد املصريف قبضا حكميا بالنسبة 
لصاحبه، وبذلك يعد السحب للبطاقة استيفاء لقرض حامل البطاقة مبال البنك املصدر نفسه بعد 

ن للنقد نقله حكميا للبنك القابل، لو سلمنا بصحة نظرية النقد القيدي طبعا، ويعترض املنكرو
القيدي والقبض احلكمي ومنهم الباحث على هذا التكييف باالعتراضات املتقدم ذكرها يف 

  .املطلبني األول والثاين، فال داعي إلعادة ذكرها هنا
مبعىن أنه عقد يتم بني حامل البطاقة،  :حجج القول بأنه عقد بيع دين بنقد ومناقشتها/ 3

 املسحوب منه من جهة أخرى، يقوم نك القابل للبطاقةلدائن للبنك املصدر من جهة، والبوهو ا
على االستيفاء النقدي من البنك القابل مقابل نقل الدين الذي لصاحل حامل البطاقة على البنك 

  .املصدر للبنك القابل
وهذه الصورة من صور بيع الدين املمنوعة عند املالكية إذا متت بعملة نقدية من جنس عملة 

ا تفضي إىل سلف بزيادة، أو ومة زيادة، من خالل اجتماع سلف وإجارة،  أل؛ نفسهاالدين
وبيع بغري جنسه، أو .. حاصله أنه ال جيوز بيع الدين إال إذا كان الثمن نقدا : يقول الدسوقي

جبنسه وكان مساويا، ال أنقص، وإال كان سلفا بزيادة، وال أزيد وإال كان فيه حط الضمان 
 كما أا .))1تلك الشروط جاز بيعه ، وإن ختلف شرط منها منع البيعفإن وجدت ... وأزيدك 

كما هو ظاهر، لقوهلم حبرمة بيع الدين بالنقد بإطالق، وهو  )2(حمرمة أيضا عند احلنابلة واحلنفية
  .)3(القول األصح عند الشافعية

قد كاملالكية، لكن يف مذهب احلنابلة توجد رواية عن اإلمام أمحد تقول جبواز بيع الدين بالن
 

1 63/ 3حاشية الدسوقي. 
2  ين املعروف بعالء الدين احلصكفي. الدر املختار شرح تنوير األبصاربـريوت . دار الكتب العلميـة . حممد بن علي اِحلص .

. علي بن سليمان املـرداوي . ، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف335ص . م2002 -هـ1423الطبعة األوىل،  
5 /112. 

3    املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها مـصطفى  . ن حممد بن علي بن حجر اهليتمي     أمحد ب . حتفة احملتاج يف شرح املنهاج
 .408/ 4.  م1983 - هـ 1357. بدون طبعة. حممد
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ال جيوز بيع الدين املستقر لغري من هو يف ذمته، وهو : جاء يف كتاب اإلنصاف للمرداوي
الصحيح من املذهب وعليه األصحاب، وعنه يصح قاله الشيخ تقى الدين رمحه اهللا، قال بن 

 بال فإن كان الدين نقدا أو بيع بنقد مل جيز... رجب يف القاعدة الثانية واخلمسني نص عليه 
خالف، ألنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض وقبضه يف الس ففيه روايتان عدم اجلواز قال اإلمام 

. ))1أمحد رمحه اهللا وهو غرر، واجلواز نص عليها يف رواية حرب وحنبل وحممد بن احلكم انتهى
ببعضها من هذا وللشافعية واحلنابلة معا قول مهجور ولكنه معروف عنهم جبواز بيع غري الربويات 

، وهذا اخلالف مع شدة ضعفه لو انضم له خالف آخر يف )2(جنس واحد متفاضلة وإىل أجل
ربوية العملة الورقية من عدمه، مع خالف آخر يف حكم بيع الدين بالنقد، خلرجنا بنتيجة تفيد أن 

 كان السحب بالبطاقة بنقد أقل من قيمة تلك البطاقة ليس أمرا جممعا على فساده وحرمته، وإن
الراجح هو القول بذلك، ولكن حاجة الناس وضرورم ومصلحتهم العامة الراجحة هلا مدخل يف 
التخفيف يف مثل تلك األمور أكثر من غريها، فيبقى األمر حمال لالجتهاد والنظر بناء على هذا 

  . التكييف، وال يغلق فيه الباب مجلة واحدة

  :حملالت التجارية وحمالت الصرافةحكم استعمال الفيزا يف الشراء من ا: ثالثا
بناء على اعتبار رصيد البطاقة دينا لصاحبها على البنك املصدر، وعلى عدم حتقق أي معىن 
من معاين القبض احلكمي فيه، فإن عملية شراء صاحب البطاقة لبضاعة ما من أي حمل جتاري أو 

ائه نيابة عنه بنك آخر هو البنك حمل صرافة هي شراء للبضاعة بدين على البنك املصدر، يلتزم بوف
القابل، يف مقابلة قيد إلكتروين له بقيمة الدين على البنك املصدر، مع عمولة خمصومة من صاحب 
البطاقة، وهو بالتايل التزام من البنك القابل بوفاء الدين الواجب على غريه بعمولة، أي أنه عقد 

  .كفالة بأجر، وهو عقد غري جائز شرعا

  : الفرق بني بطاقة الفيزا والبطاقات املصرفية العاديةبيان: رابعا
يعترب السحب بالبطاقة املصرفية اليت يصدرها املصرف، وال يتم السحب ا إال من ماكينة 

 
1112/ 5. علي بن سليمان املرداوي. اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف. 
2      موع شرح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعيموفق . ، املغين 402/ 9. بريوت. دار الفكر . ويحيىي بن شرف النو   . ا

 -هـ  1388: تاريخ النشر . بدون طبعة . مكتبة القاهرة . الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي ابن قدامة           
 .210/ 4. م1968
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صراف نفس املصرف، دون وساطة مؤسسات مالية أخرى، يعترب سحبا للعميل من رصيده 
صدر للبطاقة، وبناء على ذلك فإنه ال  امله البنكمباشرة، أي من املدين األصلي له، وهو نفس

يستويف رصيده من أي  مصرف آخر أو من أي مؤسسة أخرى غري مصرفه األصلي نيابة عنه، 
ولذلك مل تكن البطاقات املصرفية العادية متضمنة ألي عملية إقراض جديدة، أو كفالة عند القيام 

من غري جنسه، بل هي جمرد أداء بعملية السحب، وال حىت عملية بيع للدين بنقد من جنسه أو 
لدين سابق، من قبل املدين نفسه، خبالف عملية السحب بالبطاقات الصادرة عن مؤسسات مالية 
وسيطة، فإا تتضمن إمكانية السحب من مؤسسة أو مصرف غري املصرف املدين حلامل البطاقة، 

  .واهللا أعلم
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 كباحث أن أقوم بعرض تلخيص للنتائج واخلالصات اليت        يف اية هذه الورقة البحثية يهمين
 :توصلت إليها من خالل هذه الدراسة يف النقاط التالية

النقود املصرفية أو القيدية هي ذاا احلسابات اجلارية والودائع اليت يتم وضعها يف _ 1       
  .املصارف التجارية

ع، وينطوي على قلب للحقائق، وخمالف القول بالنقد القيدي هو قول خمالف للواق_ 2       
  .لتعريف النقد اصطالحا واقتصادا

النقود الورقية هي أموال قائمة بذاا، وليست سندات بديون حلاملها يف مقابلة الدولة _ 3       
 .أو غريها، كما رجح ذلك غالبية الباحثني املعاصرين

شرائية افتراضية قائمة بالورق النقدي، النقد الورقي ليس جمرد وحدات نقدية أو قوة _ 4       
  .جيوز التعامل ا استقالال عن ذلك الورق، بل هو رقبة وذات تقوم ا تلك القوة الشرائية

القبض احلكمي يطلق عند املعاصرين يف الصور املستحدثة له مبعىن خمتلف عن معناه _ 5       
  .عند الفقهاء املتقدمني

  .مي عند املتقدمني يقوم على انتقال الضمان بالتعيني والتخليةمعيار القبض احلك_ 6       

القبض احلكمي يف النوازل املعاصرة يقوم على إعطاء بعض املؤجالت والديون صفة _ 7       
  .القبض الشرعي رغم عدم حتققه فيه ال حقيقة وال حكما، مراعاة للحاجة واملصلحة العامة

يود املصرفية قد يكون مقبوال يف ختصيص وتقييد أحكام القول بالقبض احلكمي للق_ 8       
شرعية ثابتة بالقياس، أو هي حمل خالف، إذا ترتب على تطبيق أحكام القبض احلقيقية فيها حرج 
عام، ومشقة واضحة، مثل أحكام صرف العمالت النقدية الورقية من أصناف خمتلفة، مع القول 

وبيعا هي أحكام حادثة بالقياس وباالجتهاد املصلحي بربويتها باعتبار أن الربوية فيها صرفا 
املعاصر، وتتأثر بالنظر املقاصدي واملصلحي، ولكن ال يصح القول بذلك يف ختصيص وتقييد معىن 

  .الدين يف الربا احملرم بنص القرآن، وهو ربا القروض أو الكفالة بأجر

 وتوفري آليات تقنية للتواصل بني منظمة الفيزا هي مؤسسة تقوم بعقد اتفاقيات مالية_ 9       
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  .البنوك الراغبة يف تيسري إجراءات االستيفاء املايل لعمالئها من بنوك أخرى

عملية شحن البطاقة الدولية هي عقد لشراء دوالر يف ذمة البنك املصدر غري مقبوض _ 10       
ك عند توفر حاجة عامة يف جملس العقد، يف مقابل نقد حال من الدينار اللييب، والراجح جواز ذل

ومصلحة راجحة تدعو له، مراعاة للخالف يف وجوب القبض شرعا يف معاوضة األوراق النقدية، 
  .ولثبوته بالقياس دون النص

عملية السحب بالبطاقة هي عقد بيع لدين بنقد أقل منه من جنسه أو من غريه، أي _ 11       
ه على البنك املصدر مقابل دفع قيمة الدين له أن البنك القابل للبطاقة يشتري من صاحبها دين

  .نقدا، حبيث ال يعترب القابل مؤديا عن املصدر، بل مشتريا للدين الذي هو عليه بنقد حال

عدم صحة التوصيف الشرعي لعقد السحب بالطاقة أنه عقد إجارة على نقل مال، _ 12       
  . أنه عملية بيع ديندون مالحظة أنه نقل له من ذمة إىل ذمة أخرى بعوض، أي
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 هـ1433.  6: ط. دمشق. دار القلم. رفيق يونس املصري. أصول االقتصاد اإلسالمي.  

 دار اليازوري. األعمال املصرفية اإللكترونية، عبد اهلادي املسعودي.  

 الكتاب الثاين. 16السنة . مصطفى عبد اهللا اهلمشري. األعمال املصرفية واإلسالم .
  . هـ1405سنة . اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية. اهرةالق

 بريوت. املطبعة األهلية. أمحد اخلطيب. إقناع النفوس بإحلاق أوراق األنوات بالفلوس .
 .هـ1330

 الناشر دار إحياء . علي بن سليمان املرداوي. اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف
  . بريوت. التراث العريب

 هـ1420. 1ط. دمشق. دار الفكر. أمحد حسن. دية يف االقتصاد اإلسالمياألوراق النق .  

 2ط. دار الكتب العلمية.  الكاساينأبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،
  .هـ1406

 تاريخ اإلضافة  . موقع األلوكة. دبيان حممد الدبيان. بطاقات االئتمان والتكييف الفقهي
  www.alukah.net/sharia/0/29843/#ixzz5qB0wrYnJ.  هـ1432م 2011

 بدون . املكتبة التجارية الكربى. أمحد بن حجر اهليتمي. حتفة احملتاج يف شرح املنهاج
  . هـ1357. طبعة

 بدون . بريوت. دار الفكر. حممد بن عرفة الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري
  .طبعة وبدون تاريخ

 جملة جممع الفقه اإلسالمي. علي أمحد السالوس. اصر بالفوائدحكم التعامل املصريف املع .
  .إصدار برنامج املكتبة الشاملة. منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة

 بريوت. دار الكتب العلمية. فيحممد بن علي احلصك. الدر املختار شرح تنوير األبصار .
  .ـه1423، 1ط

 ا بني الن أمحد خطيب املكي الشافعي. اسرفع االلتباس عن حكم األنواط املتعامل .
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  . هـ1329سنة . 1ط. مكة املكرمة. مطبعة الترقي املاجدية

 اهدي التلويدار . زاد املقيم واملسافر فيما حيتاج إليه من األوامر، للمال أمحد فلقان ا
  .الكتب العلمية

 تجاريأستاذ القانون ال. عصام حنفي حممود موس. الطبيعة القانونية لبطاقات االئتمان .  

 املركز . حلمود حممد غازي. العالقات التعاقدية الناشئة عن بطاقات الدفع اإللكتروين
  .العريب للنشر والتوزيع

 موقع كتب موقع جوجل بالي. حسام الدين أمحد عفانة. فتاوى يسألونك .  

 جملة جممع . حممد رضا عبد اجلبار العاين. القبض، أنواعه، وأحكامه يف الفقه اإلسالمى
  .إصدار برنامج املكتبة الشاملة. منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة. سالمياإل

 عضو . حممد عبد اللطيف صاحل الفرفور.  وخباصة املستجدة منها وأحكامهاالقبض، صوره
إصدار برنامج . منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة. جملة جممع الفقه اإلسالمي. امع الفقهي
  .املكتبة الشاملة

 مكتبة الكليات األزهرية. اهرةالق. عبد الرمحن بن رجب. لفقه اإلسالميالقواعد يف ا .
  . هـ1391، 1ط

 منشورات. 2017. اإلصدار األول. عبد احلليم غريب. مبادئ األعمال املصرفيةkie 
publications  

 هـ1436. موقع جامع أم القرى. سعد بن محدان اللحياين. مبادئ االقتصاد اإلسالمي .  

 إصدار برنامج املكتبة الشاملة. منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة. قه اإلسالميجملة جممع الف.  

 موع شرح املهذببريوت. دار الفكر. حيىي بن شرف النووي. ا .  

 هـ1388: تاريخ النشر. بدون طبعة. مكتبة القاهرة. موفق الدين ابن قدامة. املغين 
  .م1968

 م1997 هـ1417 ،1ط. ن عفاندار اب. إبراهيم بن موسى الشاطيب. املوافقات.  

 موقع دار اإلفتاء األردنية.  
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 موقع. خشانعلي عبد العايل . وسف عودة غامن دي. النقود القيدية وأثرها يف الوفاء بااللتزامات القانونية: 
www.researchgate.net/publication/311085691_alnqwd_alqydyt_wathrha_fy_alwfa_balaltzamat_alqanwnyt 

 منشور . عطية عبد احلليم صقر.  والبنوك يف الفكر االقتصادي اإلسالمي احلديثالنقود
  .www.abgadi.net. على الشبكة االلكترونية
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