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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 مقدمة 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني حممد النبي األمني وعىل آله   

 وصحبه أمجعني. 

النقود واألوراق التجارية واملالية وسيلة التبادل الرئيس يف األعامل التجارية بيعًا ورشاًء بكل   

أنواعها سواء عىل مستوى األفراد ، أو املؤسسات ،أو الدول ،والنقود هى األصل يف التعامل  

أن الثالثة  هذه  من  واحدة  كل  عن  ويتفرع  هلا،  نائبة  واملالية  التجارية  األوراق  ،  وتأيت  واع 

والقانون   الرشيعة  يف  بياهنا  الكتاب  هذا  يف  نحاول  هبا  متعلقة  بحثية  ،ومسائل  ووظائف 

الوضعي معقبًا عىل مسألة ببيان احلكم الفقهي من حيث التخريج ، أو التكييف الفقهي هلا  

 ومن ثم بيان احلل أو احلرمة هلا. 

املتعلقة  املسائل  لكل  شاملة  الكتاب  مادة  تكون  أن  راعيت  التجارية    وقد  األوراق  بالنقود 

عن   بعيد  سهل  بأسلوب  فصول  ثالثة  يف  احلديث  العرص  يف  هبا  التداول  يتم  التي  واملالية 

الغوص يف اخلالفات الفرعية أو الفقهية مكتفيًا ببيان الرأي املعول عليه يف املسألة والتي جيري  

تجارة سهولة احلصول عىل  التعامل هبا ؛ حتى جيد الباحث أو الدارس أو املشتغل يف جمال ال 

املعلومة اخلاصة بعمله مع بيان حكمها الرشعي ليكون عىل بصرية من أمر دينه وتطمئن نفسه  

تعاىل:   قوله  عينه  واضعا نصب  فيجتنبها  أو عدم رشعيتها  فيعملها  املعاملة  ال    }إىل رشعية 

.( ،وقوله تعاىل:  1:    ) النسا ء  {تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراٍض  

ْيَطاُن ِمَن املَْسِّ َذلَِك بِ } ِذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ َبا اَل َيُقوُموَن إِالَّ َكاَم َيُقوُم الَّ ِذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ ُْم َقاُلوا  الَّ َأهنَّ

َبا َفَمْن َج  َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ اَم اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ِه َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف    اَءهُ إِنَّ َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ

 ( . 275) البقرة :   {َوَأْمُرُه إىَِل اهللَِّ َوَمْن َعاَد َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن 



  حَلْمٌ   اْْلَنَّةَ   َيْدُخُل   اَل   ُعْجَرَة،   ْبنُ   َكْعُب   َيا   وعماًل بوصية الرسول عليه السالم لكعب بن عجرة:   

   النَّاُس  ُعْجَرَة،   ْبنُ   َكْعُب   َيا.  بِهِ   َأْوىَل   النَّارُ   َأَبًدا،   ُسْحٍت  ِمنْ   َنَبَت 

وقول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب    ( 1) «    - َأْو َقاَل: َفُموبُِقَها    - َغاِدَياِن َفُمْبَتاٌع َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها  

 .  ( 2) ال يبع يف سوقنا إال من قد تفقه يف الدين  ":

وانطالقًا من هذه التعليامت القرآنية ، والتوجيهات النبوية ، واألثر العمري جاء هذا الكتاب  

 بأسلوبه امليرس ، وعرضه املبسط واهلل من وراء القصد. 

 املؤلف  

 

 

 

 
 .وقال : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه . 8415رقم  19/177ج  ، املستدرك على الصحيحني عن جابر بن عبد هللا (1) 

. قال الرتمذي وآخرونحتقق أمحد شاكر .، 487رقم  2/375، ج  عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده، سنن الرتمذي (2)
 :حديث حسن غريب .



1 

 

 

 النقود   األول: الفصل  
 : وفيه مخسة مباحث  

 املبحث األول : معناها لغة واصطالحا  

  ى ومن ذلك نقد الدراهم بمعن،وهو أصل يدل عىل إبراز يشء وبروزه    : مجع نقدالنقود 

ذلك   غري  ،أو  جودهتا  يف  حاهلا  عن  النسيئة  .الكشف  خالف    اإلعطاء  وهو،والنقد 

 (. 1أي قبضه )   فانتقدهاأعطيتها ،نقدت الدراهم بمعنى والقبض تقول : 

 النقود اصطالحا  

االصطالح  ،وغري    وأما يف  والفضة مرضوبني  الذهب  عىل  الفقهاء  بعض  أطلقه  فقد   :

 (.2مرضوبني) 

 فقد جاء يف كتب الفقهاء ما يعرب عن ذلك   

 ( . 3) "وهى الذهب والفضة ،باب زكاة األثامن   "  ففي الرشح الكبري البن قدامة : 

مغن   املحتاويف  غري  "ج  ي  أم  كان  مرضوبا   والفضة  الذهب  به  واملراد  بالنقد(  والنقد   (

 ىل الذهب والفضة. إ "النحاس   "،أو    "الفلوس  "(، وأضاف بعضهم  4مرضوب) 

رشح    يف  دنانري،"املحىل:جاء  ،أو  دراهم  بنقد(  باع  ولو  و  )   ( فلوس  نقد  أو  البلد  يف 

 (.5الب لظهور أن املتعاقدين أراداه) غالب( من ذلك ونقد غري غالب منه )تعني( الغ 

 

واملصباح املنري للفيومي املطبعة   ،.467 / 5ج، م  1991 عام  1، دار اجليل بريوت ط يس اللغة البن فارسانظر مقاي(1)
 . 847/ 2م ج 1926/ 6ط،األمريية 

 . 9ص  ، م2010شعبان الكومي أمحد فايد ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ،د/، أحكام حتويل النقود  (2) 
 .2/596 ، ج  م1994ه / 1414فكر بريوت ، ط دار ال الشرح الكبري مع املغين (3)
 .2/34 ، ج  م1415/1995بريوت ، دار الفكر  ،مغين احملتاج للشربيين اخلطيب  (4)
 .2/162 ، ج  شرح احمللى على املنهاج (5)
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يستخدمه الناس مقياسا  للقيم ، ووسيطا   وأما علامء االقتصاد فيعرفون النقود بأهنا :ما  

 (. 1)"يف التبادل ، وأداة لالدخار 

 املبحث الثاين: وظائف النقود 

النقود    هذه  تقوم  وأهم  احلديث  العرص  يف  العامل  دول  اقتصاديات  يف  متعدة  بوظائف 

 ظائف أربعة: الو 

 (medium of exchangeـ وسيلة للتبادل)  1

النقود  بدال    تقوم  للسلع واخلدمات  التبادل  املقايضة ،وهو األسلوب    بوظيفة  نظام  من 

بتبادل سلعة مقابل سلعة يقوم  كان  الذي  مقابل خدمة دون    أخرى،  القديم  ،أو خدمة 

للتبادل   البرشية،وسيط  تقدم  ال   ولكن مع  ارتفاع تكلفة  النتاج  ،سلع  ،و  وارتفاع تكلفة 

قايضة  ،وكذلك عدم توافق رغبات البائع واملشرتي للسلع حمل التبادل مل يعد أسلوب امل

 إال يف القليل النادر.   مرغوبا  فيه

وهذه الوظيفة للنقود تعترب من أهم وظائف النقود بل خاصة هبا دون غريها فقد حتل   

يوجد بديل عميل    خزن للقيمة مثال  ،ولكن ال األصول املالية ،أو العينية حمل النقود كم

 للنقود كوسيلة للتبادل. 

ثقة منهم    يرفضها  ل العام هلا فاجلميع يقبل النقود والكام أن هذه الوظيفة نابعة من القبو 

 (. 2يوجد من يرفضها بغض النظر عن قيمتها يف ذاهتا) بأهنا تتمتع بقوة إبراء الذمم وال

 (unit of accountـ مقياس للقيم)  2

يقصد هبذه الوظيفة أن النقود تستخدم كمعيار ترد إليه قيم السلع واخلدمات املعروضة  

نقدية) يف   بوحدات  املسافات 1األسواق  لقياس  املرت  نستخدم  كام  لقياس    (،  والطن   ،

 

 .37و36 ص ، أمحد حسني ، دار الفكر بريوت ،د/األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي ،  (1)
 .11ص ،  شعبان الكومي ،د/حتويل النقود  وأحكام 18ص  انظر النقود والبنوك (2)
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طريقها  ،  األوزان يمكن عن  عامة  وحدة حساب  املقايضة عدم وجود  ومن مشكالت 

 (.2لة يف السوق) ت املتداو، واخلدما   قياس أسعار السلع

السلع واخلدمات    قيم  التعرف عىل  للقيم يمكن  النقود كمقياس  ثم  ،وباستخدام  ومن 

 التعرف عىل الدخل القومي. 

 (store of valueـ خمزن للقيمة)  3

ي أهنا أداة نحتفظ فيها بمدخراتنا الستخدامها وقت احلاجة إليها، فقد كانت الصورة  أ 

بالن لالحتفاظ  بالذهب  األوىل  االحتفاظ  يف  يتمثل  أماقود  يف    والفضة،  فتتمثل  اآلن 

االستثامر   بقنوات  ودائع  شكل  يف  بالنقود  وذلكاالحتفاظ  حيدده    املختلفة،  لفرتات 

مال نظره  وجهة  من  تكون  لسلع  املودع  أخرى  مرة  النقود  هذه  لتحويل  لظروفه  ئمة 

 وخدمات . 

أن كثريا     املقايضة، وذلكعامل بنظام  الوظيفة تنحل مشكلة كربى أيضا  حتيط بالت  هوهبذ

السلع واخلدمات يصعب ختزينها للتلف ،أو عرضة لتقلب    من  ، كام أن بعضها عرضة 

حي التي  واخلدمات  السلع  بنوع  التنبؤ  يصعب  كذلك  مستقبال   قيمتها  اإلنسان  تاجها 

والقيم سه؛ الثروات  ختزين  وسائل  أكثر  تعد  ،فالنقود  اآلن  من  ولة   ليعمل عىل ختزينها 

لديه من سلع وخدمات مقابل احلصول عىل نقود    وأقلها كلفة  فبإمكان املرء أن يبيع ما

 (. 3يريده من سلع وخدمات)  لكي ينفقها مستقبال  عىل ما  وحيتفظ هبا

غري مقصورة عىل النقود بل هناك العديد من األصول األخرى    "  الوظيفة   عىل أن هذه 

، والتحف    ، واألسهم ،واملجوهرات   السندات :    يمكن استخدامها كمخزن للقيمة مثل 

 

 .11ص ، أحكام حتويل النقود  (1)
 .15ص  ، عبد الرمحن عبد احملسن ،د/عبدالرمحن عبد هللا احلميدي و  ،د/النقود والبنوك واألسواق املالية  (2)
 . 12ص ،  شعبان الكومي ،د/أحكام حتويل النقود  (3)
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،وتتميز النقود عن األصول األخرى بسهولة تسييلها فاألصول األخرى البد من بيعها  

 (.1ومن ثم استخدام النقود يف رشاء السلع واخلدمات) ،للحصول عىل النقود 

 ـوسيلة للمدفوعات اآلجلة 4

أن    ذلك  تو  "وبيان  أساس  يقوم عىل  احلديث  التي  االقتصاد  العقود  من  كبري  عدد  افر 

ع فيها  حاالت  ينص  يف  نقدية  بوحدات  عليها  املتعاقد  الديون  وفوائد  أصول  سداد  ىل 

نفقاهتا  العامة لتمويل بعض  القروض  إىل  تلجأ احلكومات  العام حيث  ، وبصفة    الدين 

مبالغ   ويتم ذلك عن طريق متويل  املال  خاصة يف حاالت متويل عمليات تكوين رأس 

دولية إىل الدولة ،أو اهليئات العامة مع  ن األفراد واهليئات اخلاصة واملؤسسات ال نقدية م

يقال : أن النقود قد    االلتزام برد املبالغ املقرتضة وفوائدها بعد فرتة معينة يف هذه احلالة

اآلجل)  للدفع  كوسيلة  نجد    (.2استخدمت  ذلك  الدول  "ومع  من  واألفراد   كثريا    ،

مقيا اعتبارها  اآلجلة  رفضوا  املدفوعات  يف  والفضة،سا   الذهب  آية    واستعملوا  أو 

 (.3) "وحدات أخرى ذات قيمة ثابتة 

ـ أنواع الن  الثالث : املبحث    قود ــــ

 نقود سلعية ، ونقود معدنية ، ونقود ورقية ، ونقود مرصفية.  أربعةللنقود أنواع   

 ـ النقود السلعية   1

،    والبن  احليواناتيف املبادالت مثل  وهى سلع تعارف الناس عىل استخدامها كوسيط   

والتوابل    مرصفعىل سبيل املثال استخدم القمح كنقود يف    ،  والتبغ ،وغري ذلك  والشاي

 

 .19ص ،  وراق املاليةالنقود والبنوك واأل (1)
 .13شعبان الكومي ص  ،د/، أحكام حتويل النقود (2)
نقال عن   .20ص  ، لسالوسد علي ا واستبدال النقود 21ص ،  النقود واملصارف يف النظام اإلسالمي للكفراوي  (3)

 .181ص  ، املعامالت املالية املعاصرة حممد عثمان شبري
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اهلند  املحيط   يف  جزر  يف  امللونة  الطيور  ،وريش  أفريقيا  أواسط  يف  واخلرز  ،    اهلادي  ، 

 احلرب العاملية الثانية مبارشة. والسجائر يف املانيا بعد  

من النقود لوحظ عليه أنه مل يوف بالغرض فلم يؤد إىل تاليف عيوب    ذا النوعغري أن ه  

وال السلعة  فيه  توجد  الذي  املجتمع  عىل  مقصور  ؛ألنه  من    املقايضة  لغريه  يصلح 

 (.1املجتمعات مما يرتتب عليه ضيق حجم التبادل التجاري بني املجتمعا ت البرشية) 

 النقود املعدنية   ـ  2

ما  هبا  اصنع    ويراد  السلع  من  مبادلة  يف  وسيطا   لتكون  املعادن  ،ملعادن  هذه  وأول 

النحاس والربونز،  : املواتاة يف    استخدام  املعادن برسعة  الذهب والفضة ومتتاز هذه  ثم 

والتفرقة والتشكيل بأي شكل مع حسن الرونق وبقائها إذا  ،واجلمع  ،والطرق  ،السبك  

ا وثبات   ، تصوهنا  التي  العالمات  وقبوهلا  الغش  دفنت  من  حتفظها  التي  لسامت 

 والتدليس. 

املعادن    ونظرا    هذه  أثامن  يف ،الرتفاع  هبا  للتعامل  قيمة  أقل  نقودا   الناس  استخدم  فقد 

وهى   األشياء  وحمقرات  الثمن  القليلة  الذهب    "الفلوس    "السلع  غري  من  املرضوبة 

بينها   ثمنا  والفضة. والفرق  الناس يعتربوهنا  الذهب والفضة أن  ،    مادامت رائجة   وبني 

تعترب ثمنا  بينام الذهب والفضة ،فإهنام يظالن حمتفظني    أما إذا أبطل الناس التعامل هبا فال 

 بالثمنية ولو أبطل الناس التعامل هبام بصفة النقود. 

م والفرس من الدنانري  وقد بعث النبي صىل اهلل عليه وسلم والناس يتعاملون بنقود الرو 

تز قريش  فكانت  واحدا  والدراهم  وزنه  وكان  دينارا   تسميه  بوزن  الذهب  وعرشين    ن 

 

د وأحكام حتويل النقو  8ص ،  م1987صالح فهمي، طبعة دار أبو اجملد للطباعة   ،د/، انظر النقود والبنوك التجارية  (1)
 .15ص ،  والنقود والبنوك واألوراق املالية. 15شعبان الكومي ص  ،د/،
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بالفضة بوزن تسميه درمها وكان  وكانت تزن    حرامات(  25،4وثالثة أسباع )  (1قرياطا ) 

 يساوي سبعة أعشار الدينار أي أن كل عرشة منه  

  ،   ( وقد أقرهم النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل هذا النحو 2،975تساوي سبعة دنانري )  

 واجلزية والبيوع يف عهده تتم هبذه النقود وزنا  . الزكاة فكانت 

تغي  يف  التفكري  بدأ  الراشدين  اخللفاء  عهد  الفرس  ويف  بالد  من  الوافدة  النقود  تلك  ري 

عىل   الفلوس  ورضب  عليها  إسالمية  بصامت  بوضع  عنه  اهلل  رىض  عمر  فقام  والروم 

  "،    "حممد رسول اهلل    "،    "احلمد هلل    "طراز عملة هرقل وسجل عليها عبارات مثل  

اهلل    "،    "عمر ريب    "،    "بسم  اهلل  النقو  "بسم  تغيري  يف  عنه  اهلل  رىض  فكر  كلية  كام  د 

ويف عهد عثامن نقش عىل النقود   فأمسكبعري    وجعلها من جلود اإلبل فقيل له : إذن ال

 أكرب اهلل    "عبارة 

عب  اخلليفة  )ويعترب  مروان  بن  امللك  وس 86ــ  65د  سنة ست  اهلجر(  من  ،أول  بعني  ة 

خالصا   إسالميا   سكا   والدنانري  الدراهم  بسك  قام  امللك ،  خليفة  عبد  أن  ذلك  وسبب 

ملك    فأنكر،  وذكر النبي    "قل هو اهلل أحد  "كتابا  إىل ملك الروم جاء يف مقدمته    بعث

م بام  وإال ذكرنا نبيك  هذاالروم ذلك ،وبعث بكتاب إىل عبد امللك يقول فيه : إن مل ترتكوا 

ف"تكرهون  يأمره ،  الثقفي  يوسف  بن  احلجاج  عىل  فكتب  امللك  عبد  عىل  ذلك  عظم 

ففعل وكان وزن الدينار اثنني وعرشين قرياطا  إال حبة بالشامي ووزن  ،برضب الدنانري  

 مخسة عرش قرياطا .   الدرهم

ى القادرة عىل  ومنذ ذلك الوقت تولت الدولة رضب النقود وإصدارها ؛ألن الدولة ه  

الكمية الالزحت الناس من رضب    مة حلسن سري النشاط االقتصادي ،ومنع احلجاج  ديد 

يصلح رضب الدراهم إال يف دار    ال   "فقد قال اإلمام مالك :، الدنانري وأيد العلامء ذلك  

 

القرياط معيار يف الوزن والقياس اختلف مقاديره ابختالف األزمنة وهو اليوم يف الوزن أربع قمحات ويف وزن الذهب  (1)
 .498ص  ،الوجيزث قمحات والقياس : جزء من أربعة وعشرين جزءا من الفدان انظر املعجم خاصة ثال
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وقال اإلمام النووي    "ن رخص هلم ركبوا العظائمإالرضب بإذن السلطان ؛ألن الناس  

 (. 1) "مامنقود من أعامل اإل إن رضب ال   ":

 النقود الورقية   ــ 3

ايداع أمواهلم يف    عندما اتسع نطاق التجارة وزاد حجم املعامالت املالية جلأ الناس إىل 

ودائعهم   بقيمة  املودعون حيصلون عىل صكوك  وكان  والصاغة  الصيارفة  لدى  خزائن 

التاجر أن الزمن استطاع  بتظهري تلك  ي  ومع مرور    الصكوك ثم ظهرت احلاجة إىلقوم 

ن األموال ليتمكن التاجر من نقلها إىل غريه عند احلاجة  اصدار صكوك بفئات صغرية م

سميت   ولذلك  لعمالئها  وتصدرها  األوراق  هبذه  تتعامل  البنوك    "وأصبحت 

لتأخذ  "البنكنوت  نقود  شكل  عىل  األوراق  تلك  إصدار  املعارصة  الدول  رأت  ثم   ،

 .(2الصيغة الرسمية ) 

 ىل : وتنقسم النقود الورقية إ   

ـ   نقود نائبة    أ 

تصدر الدولة أية كمية    فال   وهى التي متثل النقود املعدنية من ذهب وفضة متثيال  كامال   

أو الفضة وتعترب هذه األوراق صكوكا     منها إال بعد إيداع رصيد كامل هلا من الذهب،

ذ إهنا  الفضة ، إ  بالذهب، أوبدين عىل الدولة فبإمكان من حيمل ورقة منها أن يستبدهلا  

 وب عليها تعهد من الدولة بدفع مبلغ حلامله يساوي قيمتها من النقود املعدنية. مكت 

ـ   نقود وثيقة   ب 

 

 351ص  ،  م1977حممد ضياء الدين الريس ، دار األنصار القاهرة  ،د/انظر اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية  (1)
ح البلدان للبالذري ، دار الفكر بريوت طبعة وفتو  .252/ 8 ، ج  ف لبطرس البستاين ، دار املعرفة بريوتاودائرة املع.

وروضة الطالبني للنووي ،   .181ص  ، م1966لسلطانية أليب يعلى طبعة اثنية ، احلليب واألحكام ا .515م ص 1992
 . 1/258ج ، ه 1405طبعة اثنية ، طبعة املكتب اإلسالمي 

 .185ص ،  حممد عثمان شبري ،د/املعامالت املالية املعاصرة  (2)
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جزئية    تغطية  املغطاة  الورقية  النقود  قوهتاوهى  وتستمد  كاملة  غري    وليست  اجلزء  يف 

 ولذا سميت بالنقود الوثيقة .   هبا،املغطى من قوة الدولة التي أصدرهتا وثقة الناس 

 النقود اإللزامية   ـ  ج 

الدولة    يف  املركزي  البنك  بإصدارها  يقوم  والدينار  والريال  كاجلنية  ورقية  نقود  وهى 

هلا غطاء معدين   العام هلا من    مطلقا ،دون أن يكون  القانون والقبول  وتستمد قوهتا من 

لة  اهلل  قروش، أوقبل األفراد يف التعامل هبا ويدخل ضمنها العمالت املساعدة كالعرشة  

 ذلك. حو ون

ال   الوهذه  أهنا  بمعنى  هنائية  إىل    نقود  إىل    فال  ذهب،تتحول  تقديمها  حلاملها  جيوز 

الذهب  ،املرصف املركزي لتحويلها إىل ذهب   فقد أصبح تعهد الدولة بدفع قيمتها من 

فقط   تارخيي  أثر  يف،  جمرد  تقرر  أن  بعد  عاممؤمتر    وذلك  ملجلس    م 1976  جامايكا 

النقد  صندوق  الرسم  حمافظي  السعر  الغاء  عنه  الدويل  النقدية  الصفة  ونزع  للذهب  ي 

 (.1ومعاملته كأي سلعة وحظر أي ترتيبات عليه يف سعر الرصف) 

 نقود الودائع ) النقود املرصفية (   ـ ـ  4

هبا األوراق التجارية    احلديث، ويقصدوهى الشكل الثاين من أشكال النقود يف العرص   

التجارية   البنوك  ،والكمبياالتالتي تصدرها  ، فعندما يودع شخص مبلغا     كالشيكات 

النقود التزاماته عن طريق    من  يدفع  أن  يف حسابه اجلاري يعطى دفرت شيكات يستطيع 

 من النقود الورقية.  تلك الشيكات ،وقد أصبح الناس يتعاملون هبا بدال  

إدخال    البعض  مثويرى  املرصفية  النقود  يف  الرئيسية  الودائع  أنواع  الودائع  خمتلف  ل 

 ، وقد أخذ البنك األهيل املرصي  اجلارية والودائع ألجل، وودائع التوفري 

 

،  وأحكام حتويل النقود .،  95ص ،  م1983حممد زكي شافعي ، دار النهضة العربية  ،د/ انظر مقدمة يف النقود والبنوك (1)
 . . 20ص 
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م ؛ألن  1953هبذا الرأي عندما عدل عمل طريقه حسابه للتداول النقدي يف مرص سنة  

ك احلسابات دون سابق  البنوك التجارية يف مرص تسمح عادة لعمالئها بالسحب من تل

 إخطار . 

ملرصفية ظهرت الشيكات السياحية  تصادي وتطور اخلدمات اومع اتساع النشاط االق  

 وكرت الفيزا وغري ذلك. ،

ال  الوسائل  هذه  أن  ذكره  جدير  هو  نقودا     ومما  ذاهتا  حد  يف  أمر ،تعترب  جمرد  هى  وإنام 

لغا  من النقود لشخص آخر صادر من صاحب الوديعة يف البنك هلذا البنك أن يدفع مب

أي   البنك وحيق ألي فرد أن يمتنع عن قبول تلك األوراقهو حامل الورقة الصادرة من 

 (. 1تتمتع بالقدرة عىل تسوية الديون واإلبراء منها)  أهنا ال

 ثمنية النقود   الرابع: املبحث  

ثار خالف وجدل فقهي بني الفقهاء حول األوراق النقدية هل تعد نقدا  بذاهتا بحيث   

 ؟.   تعد نقدا  بذاهتا أم ال الذهب والفضة  النقدين:جتري عليها أحكام 

 للعلامء يف ذلك ستة مذاهب  

 األوراق النقدية نقد مستقل بذاته   األول:  

الذهب    عن  منفصل  بذاته  مستقل  نقد  النقدية  األوراق  أن  الرأي  هذا  أصحاب  يرى 

وبناء  عىل ذلك  ،والفضة ،وعن سائر العروض باعتباره مرحلة من مراحل تطور النقود  

 رأس مال يف الرشكات . فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وتكون  جيري فيها الربا وجتب

 وأدلتهم عىل ذلك األثر واملعقول.   ( ،2وهذا رأي مجهور العلامء املعارصين)   

 

  20ص ، شعبان الكومي  ،د/وأحكام حتويل النقود ،  .65ص  ،حممد زكي شافعي ،د/، انظر مقدمة يف النقود والبنوك  (1)
 .187ص ، حممد عثمان شبري  ،د/، مالت املالية املعصرة اواملع،  21

 والشيخ عبد هللا منيع والدكتور يوسف القرضاوي.، وي ا منهم الشيخ أبو بكر حسن الكشن (2)
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ما روي أن سيدنا عمر بن اخلطاب قال : لقد مهمت أن أجعل الدراهم    :  فهو  أما األثر  

ل داللة واضحة عىل أن  األثر يد(، فهذا  1بعري فأمسك)   من جلود اإلبل فقيل له : إذن ال

جرى العرف عىل كونه    النقود ليست حمصورة يف الذهب والفضة وإنام هى تشمل كل ما

 نقدا  حيث أقدم أمري املؤمنني عمر بأن جيعل النقد  

اإلبل   النقل  ،من جلود  التي هى وسيلة  اإلبل  ذلك سيتسبب يف هالك  بأن  فلام روجع 

 (.2به )  هم   لزمان رجع عن ما األساسية وأداة اجلهاد يف ذلك ا 

 وأما املعقول فأدلته كثرية منها 

 والفضة يف التعامل هبا.  الورقية أصبحت ثمنا  للمبيعات وتقوم مقام الذهبالنقود   ـ أ ـ 

ـ ب ـ فقد حصلت الثقة  ،  أن العرف العام اعتربها نقودا  رشعية وأعطاها صفة الثمنية    ـ

  فالعادة رشيعة حمكمة،ر من مصادر الرشيعة الغراء  هبا كوسيط يف التبادل والعرف مصد

 (.3ر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني ﴾) قال اهلل تعاىل: ﴿ خذ العفو وأم

وما رآه املؤمنون  ،ما رآه املؤمنون حسنا  فهو عند اهلل حسن   "وقال صىل اهلل عليه وسلم : 

 (4قبيحا ، فهو عند اهلل قبيح ) 

اعتمدهتا   ــج   املعارصة  الدول  يتم  أن  ،فبها  فيها  التعامل  كل    يف  داخل  والرشاء  البيع 

 الرواتب واملكافآت وغري ذلك. دولة ، ومنها ترصف األجور و

م ،وأصبح التعامل به جريمة يعاقب عليها  1914ـ أن الذهب قد منع تداوله منذ عام    د

النقدية   باألوراق  التعامل  ،بينام  معسورا   به  التعامل  أصبح  فقد  ثم  ومن  سهل  القانون، 

 (. 1يسري)، وأن املشقة جتلب الت  يسقط باملعسور ميسور، والقاعدة أيضا  أن امليسور ال 

 

 .515ص م ،  1992بريوت ، ط دار الفكر ، فتوح البلدان للبالذري (1)
 .257 256أمحد حسن ص  ،د/ ،األوراق النقدية (2)
 . 199: آية األعراف  (3)
صحيح اإلسناد ومل  :وقال  78 / 3، ج واحلاكم يف مستدركه كتاب معرفة الصحابة . 379/ 1،ج محد يف مسنده أخرجه أ (4)

 (. 105) 215و  214 /1 ج ، ورواه البغوي يف شرح السنة 79 78/ 3،ج خيرجاه ووافقه الذهيب يف التلخيص 
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 سندات ديون   الثاين: 

نقودا  وإنام هى سندات ديون أي   تعد ( أن األوراق النقدية ال2يرى أصحاب هذا الرأي)  

يتعاملون إنام  يتعاملون هبا  البنك حلاملها ،والناس عندما  حقيقة    صكوك تثبت مديونية 

 برصيدها وتغطيتها املعدنية.

الرأي ال  هذا  للسلم؛تصح    وبناء  عىل  مال  رأس  تكون  أن  النقدية  ألن رأس    األوراق 

 مال السلم يشرتط قبضه يف جملس العقد وبام أن األوراق النقدية سندات  

 عد من بيع الدين بالدين املنهي عنه رشعا .فإن جعلها رأس مال يف السلم ي   ديون،

ألن من    بيد؛عىل هذا الرأي أيضا  عدم جواز رصفها بالذهب والفضة ،ولو يد    تبويرت 

جملس العقد ،واعتبار األوراق النقدية سندات ديون يمنع    رشوط الرصف التقابض يف

 يف جملس العقد فيختل الرشط.   التقبض

جتب    أنه جيري يف زكاهتا اخلالف الفقهي يف وجوب زكاة الديون هل  ويرتتب عليه ثالثا   

بعد قبضها ولو حال عليها    جتب إال  ال   احلول، أوفيها الزكاة قبل قبضها إذا حال عليها  

 ؟.  احلول

 املذهب: وحجة أصحاب هذا    

األوراق    1 لواقع  االستقراء  ومالحظة ـ  نقدية    النقدية،  ورقة  كل  عىل  املسجل  التعهد 

 بدفع قيمتها حلاملها عند الطلب وهذا يثبت أهنا سندات ديون. 

 جزء عظيم منها.  ، أو%100رضورة تغطيتها بذهب بنسبة  ــ 2

 

،وأسهل املدارك  .271/  1 ،ج  وياللقرض وفقه الزكاةيراجع تفاصيل هذه األدلة يف كتاب الورق النقدي البن منيع  (1)
 .191ص  ،حممد عثمان شبري ،د/،واملعامالت املالية املعاصرة . 370/ 1، ج للكشناوي 

مسيط وكانت   والشيخ سامل عبد هللا بن مسري واحلبيب عبد هللا ابن،حممد األمني الشنقيطي  احلسيين، والشيخالشيخ أمحد  (2)
 هذه فتوى األزهر.
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بأنه ال   د  عىل ذلك    يمكن اعتبارها سندات ديون حتى عندما تكون مغطاة بالذهب   ور 

الدي   %100بنسبة   ؛ألن  للتحويل  الوقابلة  مالكها    ن  هبا  ينتفع  ،وهذه  به صاحبه  ينتفع 

 كالدين املعهود . فهو يبيع ويشرتي هبا ويقيض هبا كل حاجاته فهي ليست ،

يكتب مدين    يمنع من أن   كام أن سند الدين يمكن أن يكتبه كل واحد، وليس هناك ما  

دينه إىل دائن آخر وهكذ  وثيقة وال أداء  الدائن يف  ا ،ولكن  مانع من أن يستعملها ذلك 

ال النقدية  شأن    األوراق  هو  كام  الرسمية  اجلهة  هى  فقط  واحدة  جهة  من  إال  تصدر 

 نية. النقود املعد

متمولة    ــ3 ليست  ؛ألهنا  األوراق  هلذه  الذاتية  القيمة  برصيدها  ،انتفاء  العربة  وإنام 

 املعنوي. 

أعطتها   الدولة قد  بأن  الناس عىل    ون وِقَش هذا    جعلها وسيطا  يف قوة اإلبراء واصطلح 

  يدل ذلك أبدا    خارج عنها وال   التبادل، فال فرق بني أن تكون قيمتها يف ذاهتا ،أو يف أمر

 ( .1سداد هذا الدين أصبح مستحيال اليوم)  عىل أهنا سندات ديون مادام

 عرض من عروض التجارة  الثالث : 

عروض    من  عرض  النقدية  األوراق  أن  الرأي  هذا  أصحاب  فاليرى  تأخذ    التجارة 

صفة الثمنية وترسي عليها أحكام العروض من عدم جريان الربا فيها وعد صحة السلم  

 (.2رى اشرتط النقد يف أحد العوضني) هبا عىل رأي من ي

 ومن حجج هؤالء.  

ـ أن العقد واقع عىل الورق النقدي نفسه وهو املقصود لفظا  ومعنى والورق سلعة من    1

 قوم مرغوب فيه. السلع إذ هو مال مت

 

حممد عثمان   ،د/، واملعامالت املالية املعاصرة . 159حممد تقي النبهاين ص  ،د/، وث يف قضااي فقهية معاصرة انظر حب (1)
 .29شعبان الكومي ص  ،د/، وأحكام حتول النقود   191،شبري ص 

 .خليل كوننج وغريهم والشيخ حسن أيوب واملفيت الرتكي الشيخ  الشيخ عبد الرمحن السعدي والشيخ حيىي آمال (2)
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قوهتا    عىل  وقع  ،وإنام  مادة  باعتبارها  نفسها  الورقة  عىل  يقع  مل  العقد  بأن  هذا  ونوقش 

ألهنا يف ذاهتا تافهة كحبة احلنطة بدليل أن السلطات لو أبطلت قيمتها    ؛ الرشائية وذلك

 االسمية أللقاها الناس عىل األرض كأي يشء تافه غري منتفع به. 

ـ ـ  2  األورا  ـ إذا سقطت حكوماهتا  أن هذه  ال  واهنارتق  بقيت  فعلم    دولتها  هلا  قيمة 

 باحلس واملعنى أهنا ليست بنقود. 

ألنه يثبت أن األوراق النقدية ليست سلعا  ؛ألن    عليكم ال لكم؛ونوقش هذا بأنه دليل   

النقدية ال بذاهتا واألوراق  االنتفاع  السلع  بكوهنا وسيلة    الغرض من  بذاهتا وإنام  ينتفع 

واخلدماتللحصو السلع  عىل  إبطال    ل  عند  حتى  قيمتها  لبقيت  سلعا   كانت  ولو   ،

 املنفعة . تستطيع أن تلغي  حكوماهتا هلا ؛ألن احلكومة ال

وهذه    ــ  3 رواية  يف  وأمحد  احلنفية  عند  الوزن  هى  والفضة  الذهب  يف  الربا  علة  أن 

والفضة الذهب  عىل  تقاس  حتى  موزونة  غري  الثمنية    األوراق  هى  الشافعية  وعند   ،

 تدخل هذه األوراق يف علة الربا.  ولكن العلة عندهم قارصة عىل الذهب والفضة فال 

الراجح من  بأن  الفقهاء  ونوقش هذا  الذهب والفضة  أقوال  الربا يف  هي    يف حتديد علة 

نقدا    فكانت  النقدية  األوراق  يف  متوفرة  العلة  وهذه  الثمنية  غلبة  ،أو  األثامن  جنس 

 (. 1مستقال ) 

 ملحقة بالفلوس  الرابع:  

ـ  بالفلوس  ملحقة  النقدية  األوراق  أن  الرأي  هذا  أصحاب  املعدنية    يرى  النقود  أي 

 الثمنية عليها هذا من حيث التكييف الفقهي هلا . وؤ الرخيصة ـ يف طر

من    ومنهم  الفلوس  أحكام  أعطاها  من  الفقهاء  ،فمن  الفقهية  األحكام  حيث  من  أما 

 (. 1أعطاها حكم النقدين ) 

 

أمحد حسن ص   ،د/واألوراق النقدية  وما بعدها الدين .235ص  ، انظر الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرمحن السعدي (1)
 .31و 30ص ، شعبان الكومي  ،د/حتويل النقود  وأحكام،وما بعدها  177



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

14 

 

وحجة هؤالء أن األوراق ملحقة بالفلوس بجامع كل منهام سلعة باألصل ثمن 

 باالصطالح فوجب أن يكون حكمهام واحدا  . 

 هذا من وجوه كثرية منها اثنان:   قشونو 

أن األوراق النقدية عملة رئيسية بينام الفلوس كانت عملة مساعدة حيث كانت يف    ــ  1

 تقوم بدرهم.  رشاء األشياء الرخيصة التي ال 

وهى إلزامية بخالف الفلوس بمعنى أن  ،   أن األوراق النقدية هلا قوة إبراء غري حمددة ـ 2

ض قبول األوراق النقدية بينام حيق له أن يرفض قبول الفلوس  رف حيق له أن ي  الدائن ال 

 (.2حتى ولو كانت رائجة إذا مل تكن مشرتطة يف العقد كام رصح الفقهاء) 

 : ليست بامل  اخلامس  

قيمة هلا يف    ( أن األوراق النقدية ليست بامل أصال ، فهى ال 3يرى أصحاب هذا الرأي)  

يعطيها قيمة بل تبقى    يعد ماال  واعتامد السلطات هلا ال  ال  ينتفع   ينتفع هبا وماال  ذاهتا إذ ال

 عىل أصلها وهو التفاهة. 

ال  النقدية  األوراق  أن  الرأي  هذا  الربا وال  ويرتتب عىل  فيها  جيوز جعلها رأس    جيري 

 جيوز دفعها ثمنا  لسائر األموال .   وال مال يف رشكة املضاربة

 أمران:  وحجة صاحب هذا الرأي  

 

شيخ سليمان اخلالدي وي والشيخ حممد عليش املالكي وال اوالشيخ أمحد خطيب اجل الرويليمنهم الشيخ أمحد رضا  (1)
 والشيخ حممد سالمة جرب. 

الشرعية    (2) األساسية وأحكامها  النقود وظائفها  قتيبة  ،  انظر  ، دار  الدين زعرت  ص    ،  م1996سنة    دمشقللشيخ عالء 
العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك للشيخ    وفتح.،  31ص  ،  شعبان الكومي    ،د/وأحكام حتويل النقود  ،.  354

واألوراق النقدية    ،142  /3ج واملدخل الفقهي اإلسالمي يف ثوبه اجلديد للشيخ مصطفى الزرقا    140/  1ج ،  مد عليش  حم
 .181أمحد حسن ص  ،د/

 . 238/ 4ج/  ،للهيتميقال هبذا الراي الشيخ عبد احلميد الشرواين يف حاشيته على حتفة احملتاج  (3)
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ـ   1  ينتفع هبا يف    رشوط الثمن أن يكون منتفعا  به حد ذاته واألوراق النقدية ال   أن من   ـ

 فال تعد ماال  . ،حد ذاهتا  

فاملبيع  ،وبني الثمن من حيث الغرض املراد منهام  ،ونوقش هذا بأن هناك فرق بني املبيع   

الثمن    ته . أمابه يف حد ذا  الغرض منه االنتفاع بذاته ولذلك يشرتط فيه أن يكون منتفعا  

يشرتط فيه أن    بالسلع واخلدمات ولذلك ال  غرض يف ذاته ،وإنام هو وسيلة لالنتفاع  الف

منتفعا   النقدين ينطبق    يكون  بقوته الرشائية وذلك ينطبق عىل  ينتفع  به يف حد ذاته وإنام 

 (.1عىل النقود الورقية ) 

املقصو  إىل  وسيلة  بل  مقصود  الثمن غري   : عابدين  ابن  االنيقول  إذ  باألد  ال  تفاع  عيان 

 (. 2باألثامن) 

أهنا    االصطالحية، فتبنيأن السلطات لو منعت تداول هذه األوراق لسقطت قيمتها    ـ  2

 ليست بامل يف ذاهتا فهى تافهة. 

تاف  تفاهة األشياء خاضعة للعرف فرب يشء  بأن  يف زمن لكنه يف زمن    ةونوقش ذلك 

يف القيل والكثري واملحقر والنفيس    الرجوع "آخر يعد من أنفس األموال يقول النووي :  

 (. 3) "إىل العرف 

 : متفرعة عن الذهب والفضة   السادس

 ( الرأي  هذا  أصحاب  ،فهى  4يرى  والفضة  الذهب  من  متفرعة  النقدية  األوراق  (أن 

من ذهب ،أو فضة نظرا  لتغطية هذه األوراق بذهب  تفرعت عنه   قائمة يف الثمنية مقام ما

 

 .33 ص، أحكام حتويل النقود / د شعبان الكومي (1)
 . 3/ 4، ج حاشية رد احملتار على الدر املختار  (2)
وأحكام حتويل  ،  . 155/ 9ج ، 1996ط دار الفكر بريوت  ،اجملموع شرح املهذب للنووي ، حتقيق حممود مطرجي (3)

 .33ص  ،النقود للكومي
 . 139ص  ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي فتوى نقلها عنه الشيخ منيع يف كتابه الورق النقدي (4)
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فلو كانت دولة ما تغطية ،أوراقها ذهبا  فعملتها  ،رعت عنه،  فت   ،أو فضة ؛فتأخذ حكم ما

 بدل عن الذهب وإن كانت تغطيتها فضة فعملتها بدل عن الفضة. 

فقد    ،  وراق النقدية من الذهب ،أو الفضةيلزم أن يكون الغطاء لأل  ا بأنه الونوقش هذ 

لة لبيان ماهيتها  غطاء العمينظر إىل    نيا بغطاء عملتها. كام أنه الايكون عقارا  كام فعلت امل

ونوعيتها ؛ألن هذا الغطاء ليس هو املتعامل به إنام املتعامل به هو هذه األوراق أما دور  

  تفرع هذه األوراق تبعا لتغطيتها عىل  الغطاء فهو لتقوية هذه األوراق فقط ومن ثم فال

 ية. أن دور الفضة قد تقلص يف هذا العرص بسبب اهلبوط الشديد لقوهتا الرشائ

ثم ماذا يقال لو أن عملة معينة كانت تغطيها ذهبا وفضة معا  ؟ هل تعطى هذه العملة   

حكم الذهب ،أو حكم الفضة؟ وإذا متت املبادلة بني هذه العملة وعملة أخرى تغطيتها  

 (1نعد غطاء العملة األول ذهبا ،أو فضة؟) أو فضة فقط فهل  ذهب فقط ،

يف اعتبار    رأي اجلمهورثمنية األوراق النقدية يتبني أن  بعد هذا العرض آلراء العلامء يف   

ثمنيتها وجعلها نقدا  قائام بذاته هو األقوى دليال  وهبذا الرأي قررت هيئة كبار العلامء يف  

أن الورق النقدي يعترب نقدا  قائام  بذاته كقيام النقدية    "  اململكة العربية السعودية ما يأيت: 

وغريمها   والفضة  الذهب  اإلصدار  يف  جهات  بتعدد  تتعدد  أجناس  وأنه   ، األثامن  من 

جن السعودي  النقدي  الورق  أن  ،  بمعنى  جنس  األمريكي  النقدي  الورق  وأن   ، س 

األ ذلك  عىل  يرتتب  وأنه  بذاته  مستقل  جنس  ورقية  عملة  كل  الرشعية  وهكذا  حكام 

 : اآلتية

نقدين : الذهب والفضة ، ويف  أوال  : جريان الربا بنوعيه فيها كام جيري الربا بنوعيه يف ال  

 قتيض ما ييل: غريمها من األثامن كالفلوس وهذا ي

 

 . 37 36ص  ، شعبان الكومي ،د/انظر أحكام حتويل النقود  (1)
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جيوز بيع بعضه ببعض ،أو بغريه من األجناس النقدية األخرى من ذهب ،أو فضة    أ ـ ال 

 جيوز مثال  بيع الدوالر األمريكي بخمسة أريلة سعودية ،أو  ،أو غريمها نسيئة مطلقا  فال

 اقل ،أو أكثر نسيئة. 

ـ  سواء كان ذلك نسيئة ،أو    جيوز بيع اجلنس الواحد مع بعضه ببعض متفاضال    ال  ـب 

 . ورقا  سعوديا   رياال  يدا  بيد فال جيوز بيع عرشة أريلة سعودية ورق بأحد عرش 

اللرية   بيع  فيجوز  بيد  يدا   ذلك  كان  إذا  مطلقا   جنسه  غري  من  ببعضه  بيعه  جيوز  ـ  ج 

  أو أكثر وبيع  أو أقل من ذلك،  أو فضة،  ورقا  كان،  أو اللبنانية بريال سعودي  السورية،

الدوالر األمريكي بثالثة أريلة سعودية ،أو أقل ،أو أكثر إذا كان ذلك يدا  بيد ومثل ذلك  

يدا    أكثر  ،أو  أقل  ،أو  ورق  سعودية  أريلة  بثالثة  الفضة  السعودي  الريال  بيع  اجلواز  يف 

أك   بيد؛ وال  جنسه  بغري  جنس  بيع  يعترب  ذلك  مع  ألن  االسم  يف  االشرتاك  ملجرد  ثر 

 قة. يف احلقي  االختالف

تكمل    ثانيا    كانت  ،أو  فضة  ،أو  ذهبا   النصابني  أدنى  قيمتها  بلغت  إذا  زكاهتا  : وجوب 

 النصاب مع غريها من األثامن والعروض املعدة للتجارة إذا كانت مملوكة ألهل وجوهبا. 

 (.1ثالثا : جواز جعلها رأس مال يف السلم والرشكات)  

 

 

 

 

 

 

 

وجملة جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل ، ه 1395عام  185ص ،  العدد األول،  جملة البحوث اإلسالمية (1)
 .334م ص 1994 ه1415العدد الثامن ، نة السادسة اإلسالمي الس
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 النقود : احلكم الرشعي لتحويل   ملبحث اخلامس ا 

  : نقل  احلوالة لغة   : الفقهاء فهى  النقل ،وأما يف اصطالح  التحويل بمعنى  مأخوذة من 

 (.1الدين من ذمة املحيل إىل ذمة املحال عليه) 

أمر صادر    "فيختلف عن املعنى الفقهي إذ يراد هبا :  وأما معناها يف املصارف اإلسالمية 

ع مبلغ معني لشخص معني بناء  أو لفرع من فروع نفس املرصف لدف  ف آلخر،من مرص

 (.2عىل طلب عمالئه) 

 وهذا التحويل قد يكون داخليا  ، وقد يكون خارجيا .  

 . لبحث مسائله لكل واحد مطلبا    وسنخصص

 املطلب األول : التحويل الداخيل للنقود 

اخل  طالب  العميل  حساب  من  يكون  أن  إما  التحويل  لنفس  هذا  آخر  حساب  إىل  دمة 

أو من    لغريه يف نفس املرصف ، وإما أن يكون من مرصف إىل مرصف آخر،العميل ،أو  

 فرع للمرصف عىل فرع آخر له يف مكان آخر يف داخل الدولة. 

له،   آخر  إىل حساب  للعميل  من حساب  مبلغ  املراد حتويل  كان  ذات    فإذا  لغريه يف  أو 

بلغ املراد حتويله عىل  رصف ينتقل املود معينة يف دفاتر امل فإن ذلك يتم بإجراء قي   املرصف،

نقال    ،أو  حتويال   احلالة  هذه  يف  العملية  هذه  وتسمى  حساب  عىل  حساب  من  أثرها 

 (.3مرصفيا  مبارشا  ) 

أما إذا كان املراد حتويل املبلغ إىل مرصف آخر ،أو إىل فرع آخر لذلك املرصف ،فإن ذلك   

 ئل مرصفية معينة أمهها: يتم عن طريق استخدام وسا

 

 .226ص ،  مرشد احلريان (1)
 .37/ 1ج  ، ة البنوك اإلسالميةموسوع (2)
 . 42ص  ، شعبان الكومي ،د/، أحكام حتويل النقود  (3)
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الدفع ـ    1 املقبول  أو  املعتمد  الساحب    ،    الشيك  فيه  يأمر  حمرر   : بأنه  الشيك  يعرف 

يكون بنكا  بأداء مبلغ معني من حساب له إما إىل الساحب    املسحوب عليه الذي عادة ما

 (.1ىل حامله) إنفسه ،وإما إىل شخص آخر ، وإما  

 الشيك املرصيف.   ـ ـ  2

عىل طلب العميل يسحبه املرصف عىل نفسه ،أو  رصف بناء  ذي يصدره املوهو الشيك ال  

بدفع مبلغ معني من النقود للمستفيد يف الشيك    ، ويتضمن أمرا    عىل فروعه ،أو مراسيله 

 (2)  الذي قد يكون هو العميل نفسه ،أو شخصا  آخر

 ن مرصفا . والفرق بينه وبني الشيك العادي أن الساحب يف الشيك املرصيف دائام  يكو 

 ـ التحويالت املستديمة.   3

دورية    مبلغ معني بصفة  بتحويل  معه  يتعامل  الذي  للبنك  العميل  أمر صادر من  وهى 

 أو كل ثالثة شهور من حسابه اجلاري لدى البنك إىل حساب   شهريا ،

 (. 3أو طرف بنك آخر) أو طرف فرع آخر من فروع البنك،  عميل آخر بنفس البنك،

 ن بطاقات االئتام  ـ 4

جممع الفقه اإلسالمي هذه البطاقة بأهنا )مستند يعطيه م صِدره  لشخص طبيعي أو  عرف   

اعتباري بناء  عىل عقد بينهام يمكنه من رشاء السلع أو اخلدمات ممن يعتمد املستند دون  

من   يمكن  ما  املستند  هذا  أنواع  ومن  بالدفع  املصدر  التزام  لتضمنه  حاال   الثمن  دفع 

 .(4صارف) سحب نقود من امل

 

 . 1/70 ، ج  م1982دار النهضة العربية ، القاهرة  الشرقاويحممود مسري  ،د/، القانون التجاري  (1)
 .43شعبان الكومي ص  ،د/، أحكام حتويل النقود (2)
 .458/ 5ج ،   م1982/ 1402، ط ه  سالميةاملوسوعة العملية والعلمية للنوك اإل  (3)
م ، توزيع 2005 ه1426املقدس ، طبعة أوىل بيت  حسام الدين بن موسى حممد بن عفانة،د/ فقه التاجر املسلم ،  (4)

 . 143ص ، املكتبة العلمية ودار طيبة للنشر



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

20 

 

م عندما أصدرهتا رشكة برتول يف  1914وهذه البطاقة ظهرت يف الواليات املتحدة عام   

ثم   للرشكة  التابعة  التوزيع  منافذ  من  حاجاهتم  لرشاء  لعمالئها  معدنية  بطاقة  شكل 

البطاقات عن اجلهة   انفصلت هذه  تسوى هذه املشرتيات كل مدة حمددة ثم رسعان ما 

ا لرشاء احتياجات متنوعة وعىل مستوى جغرايف  ستخدامهالتي تصدرها بحيث جعل ا

 واسع دون التقيد بمنافذ التوزيع التابعة للجهة املصدرة هلا. 

البنوك حيث أصدرت لعمالئها    يد  البطاقات عىل  احلقيقي هلذه  وقد اتسع االستخدام 

بل  البنوك  عىل  إصدارها  يقترص  ومل  اليومية  احتياجاهتم  لتسهيل  بالستيكية    بطاقات 

 ا أيضا  كربى املحالت التجارية والصناعية. أصدرهت

  "سان فرانسسكو   "وأهم املنظامت العاملة يف جمال البطاقات منظمة فيزا ومقرها مدينة 

بوالية كاليفورنيا بأمريكا . وهذه املنظمة تعطي حق اإلصدار للبنوك األعضاء فيها كام  

وتسوية احلسابات ، وتصدر  ومات  املعلتقوم بدور الوسيط بني البنوك األعضاء يف نقل  

 أنواعا من الفيزا مثل : البطاقة الذهبية ، وبطاقة رجال األعامل ، والبطاقة العادية.

 (.1، ومنظمة إليوركارد ، وأمريكان إكسربيس)  ومنظمة املاسرتكارد 

ونخصص يف هذا املوضع احلديث عن بطاقة االئتامن فوائدها ،وحكمها باعتبارها أحد   

أما  ،، والربيد، والتلكس    الداخيل إضافة إىل التحويل عن طريق الفاكستحويل  واع ال أن

النقاط   يف  عنها  احلديث  وسيكون  املرصفية  اخلدمات  يف  بحثها  فسيكون  األنواع  بقية 

 اآلتية: 

 فوائد بطاقة االئتامن   أوال  : 

 حتقق بطاقة االئتامن فوائد حلاملها وفوائد ملصدرها  

 يتمثل فيام يأيت: أما ما حتققه حلاملها ف 

 

 وما بعدها. .  462ص ،  مسيحة القليويب ،د/انظر األوراق التجارية  (1)



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

21 

 

ما  ــ  1  من رشاء  حاملها  احلاجة    متكن  دون  عملة  بأي  واخلدمات  السلع  من  حيتاجه 

 حلمل عمالت داخل البالد التي يسافر إليها معه. 

جيعلهم يف ثقة  أهنا من وسائل التوثيق للدين فإبرازها للتجار ومن يؤدون اخلدمات  ــ  2 

 ا. هتم املالية جتاه حاملهامن الوفاء بمستحق

وحتقق    3  هلا  املصدر  للبنك  اآليل  الرصف  أجهزة  من  للنقد  الفوري  السحب  حتقق  ـ 

 الرصف من البنوك التي تعتمد التعامل هبذه البطاقة . 

ـ يستطيع حاملها من رشاء السلع واخلدمات بالتقسيط بموجبها ؛ألن البنك املصدر    4

 اته دفعة واحدة. يلزمه بسداد فواتري مشرتي  هلا ال

حلحتق  ـ  5 مطابقة  ق  هبا  اشرتاها  التي  السلعة  أن  من  هلا  املصدر  البنك  محاية  املها 

البطاقة   هبذه  تتعامل  التي  البالد  بعض  يف  القانون  أعطى  وهلذا   . املطلوبة  للمواصفات 

 مهلة ستني يوما  لالعرتاض عىل فواتري الرشاء. 

و  ـ  6  السلع  قيمة  ختفيض  من  حاملها  هبيستفيد  يشرتهيا  التي  يصل اخلدمات  حيث  ا 

عن سعر السوق كام    %30و    %5بني    قيم السلع واخلدمات إىل نسبة ترتاوحالتخفيض يف  

 يتحقق هذا التخفيض يف أسعار اخلدمات الفندقية وغريها. 

ضد    ــ  7 ،أو  السفر  خماطر  ضد  احلياة  عىل  املجاين  التأمني  ميزة  من  حاملها  يستفيد 

 اكر سفر هبذه البطاقات. احلوادث عند رشاء تذ 

  أو احلجز للسفر،   حيصل حاملها عىل خدمة األولوية الدولية عند حجز الفنادق،  ــ  8 

 أو نحوه. 

 ـ يمكن الرشاء هبا عن طريق الربيد بضامن البنك الذي أصدرها.  9

السلعة،  ـــ  10 بائع  من  ،أو  الذي أصدرها  البنك  من  أو    احلصول عىل جوائز وهدايا 

 اخلدمة . 
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للتجار ومقدمي اخلدمات حيث يطالب هؤالء   املتعددةبات  ـ يأمن حاملها من املطال 11

 بحقوقهم لدى البنك املصدر للبطاقة. 

  االعتداء   ، أواهلجومحتقق حلاملها األمان عىل أمواله من الرسقات وعىل نفسه من    ــ  12

 عليه للحصول عىل ما معه من أموال عند محلها معه. 

 حاملها يضمن البنك الذي أصدرها أن  عند فقدها ،أو رسقتها ،أو استعامهلا من غري   13

 يضيع عىل حاملها من قيمتها إال مبلغ معني من املال. ال

 وأما ما حتققه للبنك مصدرها فيتمثل يف :  

ي   ــ  1 الذي  املادي  التوسع يف  الكسب  التي تساعده عىل  املالية  شكل زيادهتا يف موارده 

إصدا تكلفة  عىل  البنك  حيصل  حيث  االستثامرية  إىل  أنشطته  باإلضافة  العميل  من  رها 

 عموالت وأجور عن كل عملية جيرهيا العميل هبذه البطاقة. 

دائمني  ـ  ـ  2 عمالء  البطاقة  من  املستفيدين  األفراد  من  كبري  جزء  للمرصف ضامن 

 يشجعون عىل التعامل معه ، واالستفادة من خدماته. 

 وتستفيد املحالت التجارية منها ما ييل:   

للرش  ــ1 نفعا   احتقق  واملحالت  وسيلة  كات  تعترب  حيث  هبا  والدفع  التعامل  تقبل  لتي 

دفع أمن من الشيك كام أهنا تعترب وسيلة لشهرة هذه الرشكات واملحالت وذيوع صيتها  

 ، حيث تقوم اجلهات املصدرة هلا بدعاية كبرية لتلك الرشكات. 

اخل  2 سعر  من  أقل  التاجر  من  املأخوذة  العمولة  أن  كان  ـ  لو  فيام  بطريق صم  البيع 

 مبيالة. الك

 (.1ـ رفع نسبة مبيعا هتا عىل نحو أكثر منه لو كان البيع يتم نقدا )  3

 

عبد   ،د/وحبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية    466ص  ،    يويبلمسيحة الق  ،د/،  ألوراق التجارية  انظر ا  (1)
، الراب   .49  48ص    ،شعبان الكومي  ،د/، وأحكام حتويل النقود    415الستار أبو غدة منشورات بيت احلويل الكوييت ص  
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 واحلكم الفقهي لكل نوع   ن االئتامثانيا  : أنواع بطاقة  

 : بطاقة االئتامن بوجه عام نوعان 

 بطاقة غري ائتامنية) غري قرضية(.   ـ ـ  1

)قرض( وهى  تسهيل ائتامين حلاملها ينطوي عملها عىل تقديم  وهى البطاقات التي ال 

 (. 1أنواع كثرية) 

 بطاقة ائتامنية) قرضية(.   ـ  2

البطاقة   باألجل وتكون هذه  السلع واخلدمات  بطاقة ختول حاملها احلصول عىل  وهى 

التجارية والفنادق ورشكات الطريان وغريها من األماكن التي تقبل  مقبولة لدى املحال  

 (.2) "لبنوك والرشكات بإصدار هذه البطاقة  التعامل هبذه البطاقة وتقوم ا

 القسم األول: البطاقات غري االئتامنية   

 هذه البطاقات كثرية أشهرها ما ييل  

أو بطاقة اخلصم  بطاقة الرصف اآليل،أو  : بطاقة الرصف، ويقال  البطاقة العادية..  ـأ ـ

 (. 1البطاقة التقليدية)  ويقال:الفوري. 

، وذلك للخصم الفوري من   لعميل الذي له حساب لديهوهي بطاقة يمنحها البنك ل 

 .االلكرتوينأو أنظمة التحويل  حسابه عند استخدامها بواسطة أجهزة الرصف اآللية،

 وهي تتصف بام ييل:  

 ملن له رصيد لدى البنك. ال تصدر إال  ــ1

 

املعاصرة   املصرفية  املعامالت  محد  ،د/يف  بن  هللا  للنشر  عبد  طيبة  دار   ، السعيدي  حسن  طبعة    بن  /  1421الرايض  ه 
 .295/ 1م ج 2000

د عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث ، جملة العدل العدد السابع والعشرون  /،  بطاقات املعامالت املالية (1)
 . 19ص ، ه 1426

عم القطاع اخلاص ابململكة العربية السعودية ، إدارة البحوث وك التجارية يف دالغرفة التجارية الصناعية ابلرايض ، دور البن (2)
 .36ص ،  ه1416رجب 
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 وال تسمح بالرصف من غري رصيد حاملها.  ـ2

 وبدون مقابل.  ـ3

 أو بالتحويل عليه.   للمبلغ، تخدامها باالستالمويتم اخلصم فور اس ـ4

بدولة    ـ5 الرصف  أجهزة  ربط  تسع حسب  وقد  الدولة،  جغرافية  حميط  يف  حملية  وهي 

 أخرى. 

 الرصيد. ومن خدماهتا االستعالم عن مقدار 

أن حلاملها الرصف هبا من    البنوك األخرى "ومن خدماهتا:  تأمني    "شبكة  املشاركة يف 

لطرقات، لكن هنا حسب نظام شبكات الرصف: إذا كان حامل  )أجهزة الرصف( عىل ا 

،فإن مصدرها  لغري  جهاز رصف  من  هبا  مصدر    البطاقة رصف  من  تأخذ  اجلهاز  جهة 

 يف األلف.  "رياالتأربعة " البطاقة عمولة خدمة السحب يف حدود

 البطاقة املدينة.  أو   ،  : بطاقة اخلصم يقال  و   بطاقة اخلصوم. ـ  ب  

اب للعميل لدى البنك، لكن ليس هلا القدرة  إصدارها بوجود حسوهي بطاقة مرشوط   

 عىل توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة.  

جتاري،  حمل  لدى  استخدمها  كلام  العميل  أن  يف  تكمن  طريان،    وفائدهتا  خطوط  أو 

الفاتورة  بالسحب مبارشة من حسابه لسداد قيمة  -مصدر البطاقة-ونحوها يقوم البنك

 تاجر. الواردة من ال 

 discount price card بطاقة التخفيضات   ـ     ج 

الكربى    التجارية  املحالت  بعض  من  تصدر  اخلدمية  ، وهى  املؤسسات  من  عدد  وكذا 

، وقد    كالفنادق واملستشفيات ورشكات تأجري وصيانة السيارات ،وهلا مدة زمنية حمددة

  تكون برسم اشرتاك   بمبلغ معني كام أهنا قديكون هلا رشوط عند منحها ، مثل الرشاء  

 وهى نوعان: 
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 األول : بطاقات ختفيض مستقلة  

تستخدم إال من أجل احلصول عىل التخفيض فقط وهى    وهى البطاقات التي ال   

 نوعان: 

ختفيض    ــ  1  عىل    عامة: بطاقات  احلصول  أجل  من  حاملها  يستخدمها  التي  وهى 

عدة   جهات  لدى  واخلدمات  السلع  أسعار  يف  ل،ختفيض  تقبل  كبري فهى  عدد  من  دى   

 املحالت واملؤسسات التجارية واخلدمية . 

تقبل إال لدى جهة واحدة هى يف الغالب   بطاقات ختفيض خاصة : وهى التي ال ــ 2 

 اجلهة املصدرة هلا. 

 اقة ختفيض تابعة الثاين : بط 

نية( هبدف  وهى بطاقات ختفيض متنح غالبا  مع بطاقات جتارية أخرى ) مرصفية ،أو ائتام 

 (. 1وقد تكون جمانية أحيانا  وبرسوم يسرية أحيانا  أخرى ) ،الرئيسة ويج البطاقة تر

 ومن أهم خصائص هذه البطاقة) بطاقة التخفيضات (   

 تعد بطاقة ائتامنية لعدم تقديمها للقرض.  أ ـ أهنا ال 

 ب ـ عدم وجود رسوم عىل االستخدام . 

 ى املحالت التجارية . أهنا تتفاوت يف نسبة احلسم وكذا مدى قبوهلا لد  ـج ـ

 (.2د ـ أنه ليس هلا ارتباط بحساب العميل يف البنك) 

 stored value card بطاقة القيمة املخزنة ـهـ 

وفيها يتم تثبيت مبلغ حمدد يف رشيط مغناطييس موجود يف البطاقة ويتم استخدام تلك   

 وجود. البطاقة للحصول عىل السلعة ،أو اخلدمة املحددة حتى ينتهي املبلغ امل

 

 .23ص ، عبد هللا الباحوث ،  احلوافز التجارية التسويقية خالد عبد هللا املصلح نقال عن بطاقات املعامالت املالية (1)
 .347 344ص ، يوسف الشبلي ،د/، بطاقات االئتمان واألحكام املتعلقة هبا  (2)
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ومتنوعة   كثرية  البطاقة  هذه  اهلاتف    وأمثلة  بطاقات   : وبطاقة  منها   ، الدفع  مسبوقة 

  األطفال وسائط النقل ، وبطاقات األنرتنت ، بطاقات النقود السياحية ، بطاقات العاب  

 ...الخ. 

 ومن خصائص هذه البطاقة    

 حيانا  بأقل. ـ أهنا تباع بقيمة مساوية للمبلغ املخزن بداخلها غالبا  وأــأ  

ـ  حس   ــب  بفتح  ارتباطها  أن  عدم  كام  البنك  يف  بالبنوك  إاب  مرتبط  غري  صدارها 

 التجارية. 

عدم إمكانية استخدامها يف غري األجهزة املخصصة هلا ،حتى ولو كانت متشاهبة    ــج ـ

 معها يف العمل. 

لغ املخزن فيها،  أنه ليس هلا تاريخ صالحية ـ يف الغالب ـ بل تستخدم حتى انتهاء املب ــد 

 (.1معينة من تاريخ ،أول استخدام)   وأحيانا  تكون حمددة بمدة

 smart cardالبطاقة الذكية  ـ ـهـ 

حاسبا    داخلها  يف  ولكنها حتوي  األخرى  البطاقات  مثل  ذاكرة    آليا   وهى  يضم  مصغرا  

memory    بيانات الصغرية  processorومعالج  البطاقة  التزاوج بني هذه  ،    وهذا 

املصغراحلاسب  وبني   ومعاجلة    اآليل  ختزين  من  البطاقة  هذه  البطاقة    البياناتمكن  يف 

أجهزة   خالل  من  ،أو  اخلاصة    القارئنفسها  يف    card readersاآليل  أخذت  وقد 

 واملهمة مثل:  املتعددةاالنتشار ؛ الستخداماهتا  

 ـ جمال التوثيق  1  

بحامل  اخلاصة  الشخصية  البيانات  توثيق  يف  تستخدم  جها فهى  عىل  دخوله  عند  ز  ها 

 احلاسب اآليل وذلك بقراءة الرقم الرسي املخزن يف البطاقة ،والذي خيص حاملها. 

 

عبد هللا   والتكييف الشرعي لبطاقة اإلئتمان ، نواف 153 149ص ،حممد العصيمي  ،د/، ئنية ا انظر البطاقات اللد (1)
 . 150ص ،  ابتوابرة محدأ
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 جمال اخلدمات الطبية   ـ ـ  2

بحاملها    اخلاصة  الطبية  املعلومات  بحفظ  ورشكات    فتيرسوذلك  املعالج  للطبيب 

 التأمني الصحي مراجعة وتناقل هذه املعلومات. 

امل   3 التطبيقات  جمال  معينة  الية ـ  مالية  مبالغ  ختزين  تستخدم يف  من    فهى  حاملها  متكن 

ء اآليل اخلاص  اقة يف جهاز القاري  رشاء السلع واخلدمات وذلك عن طريق إدخال البط

امل املبلغ  بحسم  يقوم  والذي  توقيع  بالبائع  بعد  حسابه  يف  ،وإدخاله  البطاقة  من  طلوب 

 اص به(.حامل البطاقة رقميا ) بإدخال الرقم الرسي اخل

اخلاصة    فيها عن طريق إدخاهلا يف أجهزة الرصاف  املالية  املبالغ  كام يمكن إعادة ختزين 

إىل   منها  التحويل  أي  العكس  ،وكذا  فيها  واإليداع  العميل  حساب  من  والسحب 

الشخ احلسابات  احلساب  بني  التحويل  بإمكانية  كذلك  ومتتاز  البنك.  يف  للعميل  يص 

 متتاز بإمكانية ختزين أكثر من عملة بداخلها.  ،وتسديد فواتري اخلدمات بل

 ومن خصائص هذه البطاقة   

ـ أ     امليزة األمنية   ـ

بني    تناقلها  خالل  املعلومات  تشفري  يمكن  كام  املخزنة  املعلومات  تشفري  يف  وتتمثل 

 اآليل وهذا يضمن درجة عالية من رسية املعلومات.  القارئ ، وأجهزة   البطاقة

حاجة لالتصال بني   ، كام أنه ال نك ونحوهدخل طرف ثالث كالب عدم حاجتها إىل ت  ـب ـ

 التاجر والبنك ألخذ اإلذن.

،واملنظامت  التخفيف عىل العميل فيام يتعلق بالرسوم التي تتقاضاها البنوك التجارية    ج ـ

 الدولية التي تنظم بطاقات الدفع. 

 : ومع كل هذه املميزات إال أن هلذه البطاقة سلبيات وعيوب منها    

ـ أ ـ خاص هبذه البطاقة ،وإن كان هناك أنواع منها غري اتصالية    قارئ آيلرضورة وجود    ـ

 بمعنى أنه يتم تعاملها مع أجهزة الرصاف عن طريق موجات الراديو. 
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 ،أو املخزنة هبا.  أو تلفها يعني ضياع النقود املوجودة البطاقة، أن ضياع  ب ـ

املصد   البنوك  يف  سلبيا   أثرا   هلا  أن  ـ  يتمثل  ج  إمجاال   االقتصادي  املستوى  وعىل  يف  رة 

وقد   منها،  االستفادة  يقلل  وهذا  املرصيف  اجلهاز  خارج  األموال  من  كبري  جزء  خروج 

ب  انتشارها  عدم  أسباب  أهم  من  هذا  خدماهتا  يكون  كثرة  مع  اآلن  حتى  واسع  شكل 

 (.1وتعدد مزاياها) 

 احلكم الرشعي ألنواع البطاقات السابقة 

 ، وبطاقة احلسم الفوري ، والبطاقة الذكية  الرصاف اآليل   أوال  : بطاقة

بحث  ليست حمل  الوصف  البطاقات هبذا  من  النوع  شائبة يف    وهذا  أي  لعدم وجود   ،

رشط ،أو وصف إضايف ينقلها من احلل، وحيوهلا إىل التحريم ،  ، وما مل حيصل هلا    حلها

تكون:   للتاجر  حاملها  حتويل  حال  يف  ل   ؛"وكالة "وهي  حساألن  املرصفه  لدى  ،    با  

 (.2فوكله بالسداد عنه من حسابه ) 

ال  وهذه  للنقود  الداخيل  التحويل  قبيل  من  البطاقات  هذه  بكل  التحويل  كل    وتعترب 

يف   كوهنا  خترج  عن  الفقهي  منفذ    "تكييفها  إال  هو  ما  املرصف  إن  حيث  بأجر  وكالة 

التقديرية   التكلفة  أساس  عىل  حتتسب  واألجرة  العميل  املرصوفات  لطلب  ضوء  عىل 

اهلاتف، ،أو  الربيد  ومرصوفات  املختصني  عمل  من  البنك  هبا  يقوم  التي  أو    الفعلية 

 أو التلكس والطوابع .  الفاكس،

ألن الوكالة جائزة رشعا  بأجرة وبدون    فإن حكمها الرشعي جائز؛ ،  وبناء  عىل ذلك 

 (. 3أجرة)

 

 .166 157ص ، حممد العصيمي  ،د/، انظر البطاقات اللدائنية  (1)
 . 656و  449/ 7ج  ، انظر جملة اجملمع (2)
 .278ص ،  حممد عثمان شبري ،د/، عاصرة املعامالت املالية امل (3)
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 ثانيا  : بطاقة التخفيضات 

 من هذه الناحية ثالث حاالت:   عىل طرقة مصدرها وهلا وهذه يتوقف معرفة حكمها 

 : تكون صادرة من مؤسسات متخصصة فلها حكامن أن  احلالة األوىل : 

يؤخذ يف مقابل هذه البطاقة يعد من قيمة االختصاص    ـ اإلباحة : عىل اعتبار أن ما  1 

يف    بمعنى أن هذه املؤسسات قد اختصت هبذا التخفيض من تلك املحالت ،وهلا احلق

ه وهو أشمل  ألن االختصاص جيوز بيعه وهبت  هذا االختصاص؛  أو هبة  بيع ،أو تأجري،

الشيخ الرأي  ابن منيع    عبد اهلل  /  من أن حيرص يف يشء معني ومن قال هبذا  بن سليامن 

(1 .) 

 وعلة حتريمها أهنا: ،  التحريم   ـ ـ  2

واجلهالة  ـأ    الغرر  عىل  ال  تشتمل  إذ  ال  ،  من  املقصود  حصول  واليعلم  تعرف    عقد 

ويف حال اإلفادة هل يستفيد فائدة  يعرف هل يستفيد منها أم ال ؟    حقيقته ،أو مقداره فال 

 موازية ملا دفع ،أو أكثر ،أو اقل. 

ي   الرسم الذي يؤخذ عليها  بالباطل ؛ألنه ليس مقابل    عد  ب ـ أن  من أكل أموال الناس 

 حقيقي. 

ـ ا   ـج  عن  املحل  امتناع  حال  فيها  الربا  قيمة  دخول  للبطاقة  املصدر  ودفِع  لتخفيض 

 يض للعميل. التخف 

 (.2ذت به اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية ) وهذا الرأي أخ 

 احلالة الثانية :إذا كانت صادرة من حمالت جتارية  

اط  وهذه قد يكون احلصول عليها برسوم مبارشة ) رسوم حمددة( ،أو غري مبارشة) اشرت 

مع  الرشاء (بمبلغ  مثال   والغرر    ني  للجهالة  وذلك  الرسوم  هذه  جواز  عدم  فالراجح 

 

 .657و  656/ ص 2/ ج 8 دالعداإلسالمي ،  جممع الفقه انظر جملة (1)
 ه. 1408/ 19/11( اتريخ 11503ه وفتوى رقم ) 1409/ 1/12( اتريخ 12429انظر الفتوى رقم ) (2)
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الكبريين املرتبطني باستخدام هذه البطاقة ،كام سبق بيانه بالنسبة للرسوم املبارشة ،وأما  

غري املبارشة فالن مثل هذا الرسم مدعاة لقيام العميل بالرشاء ،حتى ولو مل يكن بحاجة  

،أو   السلعة  لتلك  أجل    ،أو  اخلدمةحقيقة  األصلية من  الزيادة يف مشرتياته عن حاجته 

 الوصول للمبلغ الذي يؤهله للحصول عىل البطاقة. 

مثال ذلك لو اشرتط املحل عىل العمالء للحصول عىل بطاقة التخفيض بلوغ مشرتيات   

ريال، فالعميل قد    350ريال مثال  وكانت قيمة مشرتيات العميل احلقيقية    500العميل  

 حتى ولو مل يكن بحاجة   رياال  150اء بمبلغ د إىل الرشيعم

احلصول  الذي خيوله  املبلغ  إىل  الوصول  أجل  من  ولكن  السلعة  لتلك  آنية  ،أو  حقيقية 

 (.1عىل بطاقة التخفيض) 

أخرى    لبطاقة  تابعة  تكون  أن  الثالثة:  التابع  احلالة  الدويل  املسافر  برنامج  بطاقة  مثل 

)  ،(  iapaة)الدولي  الحتاد ركاب اخلطوط احتاد مسافري األعامل  يمنح   abtأو  التي   )

 نية أما مقابل رسوم سنوية حمددة ،أو جمانا  . إياها حاملو البطاقات االئتام

فإن هذا الرسم يأخذ حكم النوع األول الذي سبق بيانه)  فإذا كانت بقابل رسوم، 

 املصدرة من املؤسسات املتخصصة(.

مقابل،  بال  كانت  إذا  تأخذ هنفإ  وأما  عند    ا  املعروف  أن  ذلك  األصلية  البطاقة  حكم 

( ،فإذا كانت البطاقة األصلية حمرمة فبطاقة التخفيض  2يفرد بحكم)   الفقهاء أن التابع ال

مباحة األصلية  البطاقة  كانت  إذا  وأما  احلكم،  نفس  تأخذ  هلا  التخفيض    التابعة  فبطاقة 

 (.3ة ) األصلي  تكون مباحة ؛ألهنا تربع من مصدرها ملشرتي البطاقة 

 واخلالصة يف حكم بطاقات التخفيض املستقلة إمجاال  يتبع طريقة احلصول عليها؟  

 

 امشها. وه  37ص  ، عبد هللا بن سليمان جملة العدل ،د/،بطاقات املعامالت املالية  (1)
 .117ص ،  األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية (2)
 . 38ص  ، جملة العدل، انظر بطاقات املعامالت املالية (3)
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الدائمة    اللجنة  ذهبت  هذا  وإىل  احلل  فيها  فاألصل  مقابل،  بال  متنح  جمانية  كانت  فإذا 

بقوهلا:  مقابل  "لإلفتاء  هلا  ليس  حتملها  التي  التخفيض  يف    بطاقة  عليك  حرج  فال   ،

 (.1) "هبا نتفاعاستخدامها واال

أما إذا كانت برسوم اشرتاك وجتديد فقد ذهبت اللجنة الدائمة لإلفتاء والشيخ ابن   

 ، وعلة التحريم عندهم:  عثيمني رمحه اهلل إىل حتريمها

متلك إلزام    أهنا تؤدي للنزاع واخلصومات بني أطرافها وبخاصة أن جهة اإلصدار ال  ــ 

 تفق عليها حال امتناعهم عن ذلك. يض امل التخف أصحاب املحالت التجارية بنسب 

 أن فيها إرضارا  بالتجار الذين مل يشاركوا يف برنامج التخفيض.  ـــ 

ىل تدويل املال بني طائفة معينة من التجار وهم املشاركون يف الربنامج دون  إأهنا تؤدي ــ

 غريهم. 

تغريرا    ـــ البطاقات  هذه  يف  وخداعا    أن  وابتزازا    بالناس  أن  واهل ألم  هلم  ذلك  م 

 (.2من التخفيضات املوعود هبا حامل البطاقة ختفيضات ومهية غري حقيقية)   كبريا  جزءا  

 والدليل عىل ومهية التخفيضات أمور:   

عىل    ـ واحلذق  باملامكسة  حيصل  قد  التخفيض  برنامج  يف  يشارك  مل  الذي  فاملستهلك 

 حامل البطاقة. حصل عليه   أو يفوق ما ختفيض مماثل،

هة التخفيض أن تزيد يف ثمن السلع واخلدمات بام يوازي نسبة  جمكان أن بإ ــ

 التخفيض املمنوحة وبخاصة يف السعر الرسمي املعلن. 

 

جملة  عن بطاقات املعامالت املالية نقالا  196 179ص ، خالد عبد هللا املصلح ،د/، انظر احلوافز التجارية التسويقية  (1)
 .38ص ،  العدل

 ه.1421/ 8/9اتريخ  21690ه وفتوى رقم 1409/ 1/12اتريخ  12492وى رقم انظر الفت (2)
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صحة   تكون مكذوبة ال  أن التخفيضات التي تعد هبا جهات إصدار البطاقات كثريا  ما ــ

يعرضون هذه    السعودية للمواطنني من التعامل مع منهلا يؤيد هذا حتذير وزارة التجارة  

 (. 1دية)البطاقات يف السوق السعو 

  ونختم القسم األول من أنواع البطاقات بنموذج حوالة داخيل للنقود تستعمله 

 املصارف اإلسالمية . 

 (. 2نموذج حوالة رشعي تستعمله املصارف اإلسالمية)                        

 ...... يف .........  يم الرمحن الرح بسم اهلل 

 حتية واحرتاما   المي األردينالبنك اإلسحرضة مدير 

 حوالة بريدية / تلغرافية/ تلكس/ هاتفية/ شيك مرصيف بمبلغ.....  أن تصدروا  نرجو

 العنوان ......   باسم ...... فقط....... 

نقدا  قيمة هذه  وأن تقيدوا عىل حسايب / حسابنا لديكم رقم ..... / ،أو ندفع لكم 

 ألخرى. احلوالة وعموالتكم ومصاريفكم ا

 تعليامت خاصة. 

مراسليكم أية مسئولية قد تنشأ عن عدم تدقيق هوية املدفوع له    نحملكم، أو  وأننا؛ ال 

أو تأخر قد حيدث يف هذه احلوالة سواء يف اإلرسال ،أو يف    أو حتريف،  ،أو عن أي خطأ،

طالبات قد  املسئولية بالنسبة ألية م  أو  فيهم من التبعية،إجراء الدفع ،كام أننا نعفيكم ونع

 در كان نتيجة لطلبنا هذا. تردكم من أي مص

 وتقبلوا بقبول فائق االحرتام. 

 العنوان..... االسم .......  

 1/ح و  الرجاء شطب ماال يلزم                                                              التوقيع ...... 

 

 . 199 179ص ،  خالد بن عبد هللا املصلح /،د، انظر تفاصيل أويف يف احلوافز التجارية التسويقية  (1)
 .280ص ،  حممد شبري ،د/، املعامالت املالية املعاصرة  (2)
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 القسم الثاين: بطاقات االئتامن  

 "بطاقات املالءة "  أو: ،"االعتامدقات بطا":   ويقال 

أو الراعية   ، واملؤسسات صاحبة الرتخيص، يصدرها البنك العضو يف جمموعة املنظامت

 للبطاقات املرصفية ومن أشهر بطاقات هذا النوع: 

 بطاقة الفيزا. "

 بطاقة املاسرت كارد. "

 بطاقة الداينرز كلوب. "

 بطاقة األمريكان إكسربيس. "

منظمة،  كل  املذكورةؤس م  أو  ثم  واملؤسسات  املنظامت  من  من    سة  عددا   تصدر   ،

 ، ختتلف مواصفات ورشوط وأغراض كل بطاقة عن األخرى منها:  البطاقات

 متنح تراخيص إصدار ثالثة أنواعه من بطاقات هي:   "الفيزا"منظمة: 

 . "بطاقة فيزا الكرتون " . "بطاقة الفيزا الذهبية " . "بطاقة الفيزا الفضية"

 متنح تراخيص إصدار ثالثة أنواع من البطاقات هي:  "أمريكان إكسربيس":ومنظمة  

 . "بطاقة أمريكان إكسربيس اخلرضاء"

 . "بطاقة أمريكان إكسربيس الذهبية"

 . "بطاقة أمريكان إكسربيس املاسية "

 : نوعني وبطاقات هذا النوع االئتامنية يمكن جعلها يف 

 charge card دد تجبطاقات ائتامن القرض غري امل   النوع األول :  

أو اخلصم   ، بطاقة االعتامد الشهري،  فتسمى : بطاقة االئتامن العادية  متعددةوهلا أسامء   

 ، وبطاقة االئتامن املحدود ، بطاقة السفر والرتفيه.   الشهري، بطاقة التسديد 
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حاملها  متكن    ،  ، ورسوم جتديد  ، تصدر برسوم اشرتاك  وحقيقتها بطاقة حملية، ودولية 

أو    أو تلقي اخلدمات يف مكاتب الطريان،   حالت التجارية للرشاء،خدامها يف املمن است

 . ونحوها … أو املطاعم  الفنادق،

أو    كام يمكن استخدامها عىل نحو بطاقة الرصف اآليل للسحب بواسطة الرصف اآليل، 

حساب   وجود  عليها  للحصول  يلزم  وال  اإللكرتوين،  التحويل  لدى  أنظمة  حلاملها 

امل يقرالبنك  البنك  بل  هلا،  له حد أعىل ويسمى يف اصطالحهم:  صدر  مبلغا   اخلط  "ضه 

 . " االئتامين

حاملها بتسديد مسحوباته خالل مدة ال تزيد عن شهر    -املصدر هلا    -ويطالب البنك   

بالبنك بمطالبته، مع إعطائه مهلة تصل أقصاها إىل   مخسة  غالبا ، ويف حال املامطلة يقوم 

غ ويف  يوما   منوعرشين  يوما   البنك    البها مخسة عرش  يلغي  بعدها  املحددة  الفرتة  هناية 

 ، ويرتب عليه فوائد التأخري.   البطاقة

 فهذه البطاقة تعتمد العنارص اآلتية:  

  الداينرز   "بطاقة أمريكان إكسربيس"ال يلزم إلصدارها وجود حساب للعميل يف    ــ1

 اإلصدار ذلك.  . وقد تشرتط بعض جهات"كلوب

العميل  البنك  يقوم    ــ2 البطاقة    -بإقراض  يسمى   -حامل  أعىل  له حد  اخلط  ":  مبلغا  

 . "االئتامين

 يلزم حاملها بالتسديد خالل شهر غالبا .  ـــ3

أربعة  ــ4 بدفوعات  حاملها  االشرتاك  يلزم  رسم  التجديد  :  ورسم  وفوائد    ،   ،

 اإلقراض، والتأخري. 

عض  ــ5 وتلغى  قضائيا ،  يطالب  التسديد  عدم  حال  منه  يف  تسحب  ،أو  حاملها  وية 

 البطاقة. 
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ـ أهنا ذات قبول أقل لدى املحالت التجارية والفنادق من بطاقات االئتامن املتجددة    6

 وذلك الرتفاع نسبة احلسم من قبل املصدر عىل هذه املحالت. 

البطاقات:   من  النوع  هذا  أمثلة  )داين  ومن  لرشكة  بطاقة  اخلرضاء  والبطاقة  كلوب(  رز 

 (.1كام أن )فيزا ( و) ماسرت كارد( متنح هذا النوع من البطاقات )   سربيس ()أمريكان اك 

البنوك اإلسالمية يمكن    املصدرة من  البطاقات االئتامنية  بالذكر أن غالبية  ومن اجلدير 

 (. 2ية) إدراجها حتت هذا النوع عىل اختالف بينها يف بعض التفاصيل اجلزئ 

 credit cardتجدد بطاقات ائتامن القرض امل   الثاين:النوع  

 أو بطاقة التسديد باألقساط  : بطاقة االئتامن،   ويقال 

انتشارا    البطاقات  أقوى  إصدارا    وهذه  آخرها  وهي  رواجا    ،  وأكثرها  يف    ،  خاصة   ،

عند اإلطالق    "االئتامنبطاقة  ":    ، واملتحرضة. وينرصف إليها مصطلح  الدول الصناعية

 إليها 

مثل:    تفرتق  "الشهريبطاقة اخلصم  "وحقيقتها  لكن  تقدم.  البطاقة    كام  بأن هذه  عنها 

، بحيث    ، لكنه دين متجدد عىل شكل دفعات   يكون التسديد فيها غري حمدد بشهر مثال  

بتسديد الفوائد املستحقة    منتظام قدرة عىل استخدامها،    -حامل البطاقة    -تعطي العميل  

أكثر للفوائد عىل    "البطاقات  "عليها شهريا، وهي  تغل ربحا     حاملهافرضا   فهي  ، هلذا 

 جمزيا  ملصدرها. 

 وأشهر هذه البطاقات: 

 ( visaـ فيزا )

 ( American expressـ أمريكان إكسربيس)

 

 22 21ص ،، واملعايري الشرعية ، هيئة احملاسبة واملراجعة 119ص ، يمي حممد العص  ،د/انظر البطاقات اللدائنية  (1)
 .9ص  ،بكر بن عبد هللا أبو زيد، وبطاقة اإلئتمان 

 . 33ص ، جملة العدل ، عبد هللا بن سليمان الباحوث  ،د/، بطاقات املعامالت املالية  (2)
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 ( diners clubاينرزكلوب)ـ د

 (euro cardـ يورو كارد )

 وهذه البطاقة تعتمد العنارص اآلتية: 

 ال يلزم إلصدارها وجود حساب للعميل.  ــ 1

مبلغا  له حد أعىل   -حامل البطاقة  -بإقراض العميل  -املصدر هلا   -يقوم البنك  ـــ2

 . "اخلط االئتامين"يسمى :  

 ، وليس حمددا  بشهر.   بالتقسيط عىل شكل دفعاتـ التسديد يكون 3

،   ، ورسوم التجديد "العضوية "ـ يلزم حاملها بدفوعات أربعة : رسم االشرتاك 4

 وفوائد اإلقراض. وفوائد التأخري. 

النوع  جتد  وهنا  هذا  من  ائتامنية  بطاقة  أصدر  التجاري  األهيل  البنك  أن  إىل  اإلشارة  ر 

وهو يقول أهنا بطاقة تقسيط إسالمية مبنية عىل    "األهيل  بطاقة تيسري    "أطلق عليها اسم  

 (.1وقلده يف ذلك البنك السعودي األمريكي)  التورق

 اآليت: هبذا النوع من البطاقات فيتم ك  أما عن إجراءات التعامل 

 ـ يربز العميل حامل البطاقة للتاجر بطاقته عند الرشاء.  1

البضاعة ونوعها ومن ثم يطبع عليه اسم العميل  ـ يعد التاجر أنموذجا يتضمن قيمة  2

 )أدريسو جراف(.  ومجيع بيانات بطاقته بواسطة آلة خاصة

 إقرارا منه بالرشاء. األنموذجـ يوقع العميل عىل هذا  3

عىل أقرب فرع للمرصف مصدر البطاقة لقيد القيمة يف   ر هبذا النموذجـ يبعث التاج 4

 حسم مرصوفات اخلدمة.  حسابه بعد 

 

، وبطاقات 657و 656 452و  451و 380/ 7اجملمع وجملة  11 9ص ، بكر عبد هللا أبو زيد  االئتمانانظر بطاقة  (1)
 .34عبد هللا بن سليمان الباحوث ، جملة العدل ص  ،د/املعامالت املالية 
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يتم استكامل باقي اخلطوات املحاسبية يف مركز املرصف بواسطة احلاسب اآليل الذي  ـ 5

 يظهر النتائج اآلتية يوميا : 

 م السابق. قيمة األرصدة القائمة لكل عميل استعمل البطاقة يف اليو ـأ ـ

 قيمة األرصدة التي جاوزت احلد األقىص.  ب ـ

 تها وأن مل تصل احلد األقىص بعد. قيمة األرصدة التي وصلت حدا جيب معه مراقب  ـج ـ

 (.1د ـ قيمة األرصدة التي استحقت ومل تسدد ) 

وهذان النوعان من البطاقة االئتامنية حيققان مجيع الفوائد التي ذكرت يف فوائد بطاقة   

 . ئتامن اال

 التكييف الفقهي للتحويل الداخيل عن طريق بطاقة االئتامن هبذين النوعني 

 هنا جيب التفريق بني أمرين:  

الرسوم املأخوذة عىل إصدار البطاقة ، والتعامل ببطاقة يتمتع حاملها بأمر حمرم كالتأمني   

 أو التأمني التجاري ،أو التأمني ضد الكوارث ونحوها.  عىل احلياة، 

 (. 2رسوم إصدار البطاقة االئتامنية)   ن حكمأما ع

 فللعلامء يف بطاقة االئتامن حكامن:  

 وحجة هذا الفريق ما ييل:  ،  األول: التحريم

 

، واخلدمات املصرفية احلديثة ، حممد علي  294 293/ 1عبد هللا السعيدي ج  ،د/الراب يف املعامالت املصرفية املعاصرة  (1)
 . 28ص ،   2حافظ ط

تؤخذ على إصدار البطاقة يف اململكة العربية السعودية بياهنا كاآليت: : رسوم منح البطاقة ، أو رسوم العضوية، الرسوم اليت  (2)
انتهاء  =" رايل .،رسوم جتديدها عند    1000" رايل إيل "    500من "    ترتاوح أو رسوم االشرتاك السنوي، و هي يف اململكة  

السنو  البطاقة  رسوم  ويقال  جتد  ية.، مدهتا  املدةرسوم  انتهاء  قبل  فريغب    يدها  مدهتا  انتهاء  موعد  قبل  السفر  يريد  كأن   ،
.  ابلتجديد. التحويالت  أو  هبا  املسدد  الشيكات  حتصيل  تكاليف  .،رسوم  فقدها  عند  استبداهلا  عن   رسوم  التأخري  غرامة 
، و قد بلغت   علي القروض  ملعتادةضعف الفائدة ا، و قد تصل الفوائد علي املتأخرات إيل   ، و يقال : فوائد التأخري  التسديد

 .14 13  ص،  عبد هللا سليمان الباحوث ،د/فوائد للتاجر انظر بطاقات املعامالت املالية  . %23يف الوالايت املتحدة إيل 
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 ـ الرسم املأخوذ يعد فائدة ضمنية عىل القرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا.  1 

ام أهنا  لكن نوقش هذا الرأي بأن الرسوم تفرض حتى ولو مل يستخدم العميل البطاقة ك 

 ترتبط بحجم الدين الذي ينشأ يف ذمة العميل بسبب استخدامها.  مقطوعة ال

بني  ــ  2  ضامنالعالقة  عالقة  البطاقة  ومصدر  العميل  البطاقة    ؛    مصدر  البنك  ؛ألن 

يضمن العميل احلامل للبطاقة أمام املحالت التجارية ومعنى ذلك أن الرسم هو مقابل  

قرض جر نفعا  وتوضيح ذلك أن البنك بالدفع عن املدين  الضامن والضامن يؤدي إىل أنه  

 فيكون الرسم بمثابة الفائدة.

ال  بأنه ال ونوقش هذا  الرسم ؛ألنه ال  رأي  فرق يف    يظهر هناك عالقة بني الضامن وبني 

يستخدمها   مل  ،أو  قليلة  ،أو  كبرية  بمبالغ  حاملها  يستخدمها  من  بني  ومقدارها  فرضها 

 . بتاتا  

عىل اخلدمات املحرمة كالتأمني عىل احلياة ـ من قبيل   ذهبية ه البطاقات كال ـ اشتامل هذ 3 

 عند تقدير الرسم.   االعتباراملأخوذ يف   التجاري ـالتأمني 

املحرمة   اخلدمات  أجل  من  الرسم  يف  الزيادة  هو  حيرم  الذي  بأن  أيضا   ذلك  ونوقش 

 اقات. وليس أصل الرسم كام أن هذه اخلدمات املحرمة ليست يف كل البط 

 : اإلباحة   الثاين 

 طني: الذين أباحوا استخدام بطاقات االئتامن اشرتطوا لإلباحة رش  

 أن يكون املبلغ مقطوعا .  ـ 1 

 . املقيدةـ أن يكون يف حدود ،أو عىل قدر اخلدمات الفعلية 2 

 لتحقيق األرباح للبنوك كام هو واقع البنوك التقليدية.   جماال  تكون رسوم اإلصدار   فال 

تفإذ  العميل وبني  ا  العقد بني  اعتبار أن  البطاقة مباحة عىل  البنك  وافر الرشطان اعتربنا 

خدمات إجارة  إدارة    عقد  وسوم  اخلارجية  باجلهات  العميل  وتعريف  امللف  كفتح 

 وخالفه. 
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،  ولكن هذا الرأي نوقش بعد توافر العدالة يف احتساب الرسم ؛ألنه موحد عىل اجلميع   

 فيكون ذلك من الغرر املنهي عنه رشعا .  االستخدامدد مرات والناس يتفاوتون يف ع 

وجهة نظر املبيحني ـ أنه غرر بسيط والغرر البسيط مغتفر يف عقد    من  والرد عىل ذلك ـ 

يشرتط عىل املستأجر عدد مرات استخدام منافع    اإلجارة فالذي يستأجر بيتا للسكنى ال

 العني املؤجرة ،وكذلك احلال هنا. 

الرأ  الذي قرر:    ي أخذ جممعوهبذا  العميل    "الفقه اإلسالمي  جواز أخذ مصدرها من 

فعليا عىل قدر اخلدمات  رسوما  مقط أجرا   التجديد بصفتها  ،أو عند  اإلصدار  وعة عند 

 (. 1املقدرة منه وكذا عدد من املراكز البحثية واهليئات الرشعية األخرى) 

يتم  التي  االئتامنية  البطاقة  حكم  عن  حامل توأما  بالع  التأمني  ها  مثل  احلياة  عىل  تأمني 

 التجاري. 

تأمني التجاري ـ الذي هو أحد فروع التأمني عىل احلياة ـ  فعلامء االقتصاد يقولون إن ال 

 : "نوعان 

عن    تعويضه  بغرض  املالية  له  املؤمن  ذمة  يف  تؤثر  التي  املخاطر  من  التأمني   : األول 

 اخلسائر التي تلحقه بسبب احلوادث. 

ا عىلالثاين:  املال  لتأمني  من  مبلغا   التأمني  رشكة  بمقتضاه  تدفع  الذي  األشخاص   

 ( . 2د يف حال وقوع خطر لإلنسان يف وجوده ،أو سالمته) للمستفي

والنوعان حمرمان عند مجهور العلامء املعارصين وسنذكر ذلك بالتفصيل يف موضع آخر   

 ية  ويكفي أن نذكر هنا قرار هيئة كبار العلامء باململكة العرب

 

هية الثانية عشرة قوندوة الربكة الف  .   648  642و ص    .555ص  ،  حممد القري    ،د/،غري املغطاة    االئتمانانظر بطاقة    (1)
/ 2/  108ه قرار رقم  1421مع الفقه اإلسالمي الدورة الثانية عشرة الرايض  جمم و 1996  عامتصاد اإلسالمي عمان  لالق
 ه.1422/ 19/3يف  463واهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار القرار رقم  12

 . 67ص ،  الكومي شعبان ،د/، أحكام حتويل النقود  (2)
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رقم   األوىل  1397/  4/ 4يف    55السعودية  دورته  يف  اإلسالمي  الفقه  جممع  وقرار  هـ 

:  هـ1398  شعبان/  10 التحريم  جاء  التأمني  "حيث  وسواء  حتريم  بأنواعه  التجاري   

 كان عىل النفس أم عىل البضائع التجارية أم غريها. 

رقم    قرار  هنا  نذكر  االئتام 15/  5)  139وأخريا   بطاقة  شأن  يف  ضمن (  عام  بوجه  ن 

منظمة عن  املنبثق  اإلسالمي  الفقه  جممع  دورته    قرارات  يف  املنعقد  اإلسالمي  املؤمتر 

 11ـ  6هـ املوافق    1425املحرم    19إىل    14من  اخلامسة عرشة بمسقط )سلطنة عامن(  

 م فقد قرر ما ييل: 2004ذار )مارس( آ

ـ ،    ـ أ  هبا  والتعامل  املغطاة  االئتامن  بطاقات  إصدار  دفع  جيوز  تتضمن رشوطها  مل  إذا 

 د.الفائدة عند التأخر يف السدا

واحلسم    ( بشأن الرسوم12ـــ2)  108ب ـ ينطبق عىل البطاقة املغطاة ما جاء يف القرار  

 عىل التجار ومقدمي اخلدمات والسحب النقدي بالضوابط املذكورة يف القرار. 

 غطاة. جيوز رشاء الذهب ،أو الفضة ،أو العمالت بالبطاقة امل  ـج ـ

جيوز منح املؤسسات حامل البطاقة امتيازات حمرمة كالتأمني التجاري ،أو دخول    د ـ ال

امتيا منحه  أما   ، رشعا   املحظورة  عىل  األماكن  احلصول  ،أولوية  مثل  حمرمة  غري  زات 

 ، فال مانع من ذلك رشعا .   اخلدمات ،أو التخفيض يف األسعار

الـ  هـ   املالية اإلسالمية  املؤسسات  املغطاة عىل  للبطاقة غري  بدائل  تقدم  تلتزم يف    تي  أن 

إصدارها ورشوطها بالضوابط الرشعية وأن جتتنب شبهات الربا ،أو الذرائع التي تؤدي  

 (.1يه ، كفسخ الدين بالدين) إل

 

 

 

 . 718ــــــــ 717/ 8ج ،  وأدلته للزحيلي انظر الفقه اإلسالمي (1)
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 االئتامنية) النوع الثاين(.  واخلالصة يف موضوع البطاقة 

املحتوية عيل رشو   " و  عامليا   املعروف  العام  التحريمبوضعها  قطعية  مواصفات  و  ،    ط 

من فاتورة التاجر    -املصدر هلا    -، واخلصم الذي يقتصه البنك    مثل : غرامات التأخري

،    األخرى، و اخلدمات    قدر من املنافع حلاملها كالتخفيض  ، و توفري  العميلاملوقعة من  

االئتامنية    "هذه   رشعا    "البطاقة  حمرمة  قبوهلا   ،   .  يمكن  تسو   ال  ال  و  بالنظ،  ر  يغها 

 ( .1الرشعي) 

    : حقيقتها  بيع  و  يتضمن  االدغال  معني  فيه  أطراف  ثالثة  من  مركب  بيع  بعقد  وعد 

بفوائد   التبادلدراهم  حال  فوائد  و  كلام    معجلة،  متضاعفة  للتأخري  أخرى  فوائد  و   ،

قامت عليها    تضاعف األجل التي  املالية  السياسة  السري عيل   : منتهاه  فهو عقد ربوي   ،

 و ال يسوغ فكه  "اإلقراض بفوائد  "ك الربوية :  البنو 

إذ ال ينطبق عليه أي  ،    أو جعالة  ،  ،أو كفالة   أو حوالة  ، و ال تكييفه بوكالة،  إىل عقدين

 (.2واحد من حدود هذه العقود )

 فتاء إل اونختم هذا بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و   

 هـ.1416/ 1/ 27( و تاريخ  17611وهى فتوى رقم )  

 و بعد :  00نبي بعده  ال  احلمد هلل وحدة و الصالة و السالم عيل من ؛

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء عيل ما ورد إىل سامحة املفتي العام  

من فضيلة رئيس جهاز اإلرشاد و التوجيه باحلرس الوطني الشيخ إبراهيم بن حممد أبو  

اللجنة  عباه إىل  املحال  العامة    و  األمانة  )من  برقم  العلامء  كبار  تاريخ  337هليئة  و   )

قد سأل املستفتي سؤاال  هذا نصه : ) يتداول بني الناس يف الوقت  هـ و  20/1/1416

 

. قول الشيخ / مصطفي الزرقاء : " ال شك أن بطاقة االئتمان بوضعها العام املعروف  671 -7/670 ج  جملة اجملمع : (1)
 ". 000عاملياا، ال ميكن قبوهلا، و تسويغها ابلنظر الشرعي يف كل أحكامها املعروفة 

 .23ص ،  بطاقات املعامالت املالية (2)
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احلارض بطاقة ) فيزا ( سامبا صادرة من البنك السعودي األمريكي و قيمة هذه البطاقة  

تسدد هذه القيمة سنويا     رياال  (  245)و إذا كانت فضية    رياال(    485إذا كانت ذهبية )  

 كاشرتاك سنوي . -للبنك ملن حيمل بطاقة فيزا لالستفادة منها

طريقة استعامل هذه البطاقة أنه حيق ملن حيمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك  و 

املبلغ الذي يريده ) سلفة ( و يسدد بنفس القيمة خالل مدة ال تتجاوز أربعة و مخسني  

د املبلغ املسحوب ) السلفة خالل الفرتة املحددة ، يأخذ البنك عن كل  ،وإذا مل يسديوما   

  95و مخس و تسعني هللة )  رياالمائة ريال من املبلغ املسحوب )السلفة( ، فوائد قيمتها 

( ريال عن    3,5( كام أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي حلامل البطاقة )    1,  

  ( م  100كل  تسحب  ريال  يأخذ(  ،أو  )نهم  عملية  45ون  كل  عن  أدنى  كحد  ريإال   )

 سحب نقدي. 

معها    يتعامل  التي  التجارية  املحالت  من  البضائع  البطاقة رشاء  هذه  حيمل  ملن  حيق  و 

قيمة   سداد  عن  تأخر  وإذا  للبنك.  عليه  سلفة  تكون  و  نقديا   ماال   يدفع  أن  دون  البنك 

عن كل مائة ريال من قيمة    حامل البطاقة الذي اشرتاه أربعة و مخسني يوما  يأخذون عيل  

قيمتها    املشرتاةالبضاعة   فوائد  البنك  معها  يتعامل  التي  التجارية  املحالت  و    رياالمن 

 (.1,  95مخس و تسعني هلله ) 

من هذه    لالستفادة  البنك  هذا  مع  السنوي  االشرتاك  و  البطاقة  استعامل هذه  فام حكم 

 . البطاقة. و اهلل حيفظكم و يرعاكم .  

كام    "سامبا فيزا    "ة اللجنة لالستفادة أجابت بام ييل : إذا كان حال بطاقة :  بعد دراسو 

و   تأثيمهم  و  بالباطل  الناس  ألموال  ،وأكل  املرابني  أعامل  من  جديد  إصدار  فهو  ذكر 

الرشع   يف  املحرم  اجلاهلية  ربا  حكم  عن  خيرج  ال  هو  و  تعاملهم  و  مكاسبهم  تلويث 

جيوز إصدار هذه البطاقة و ال التعامل هبا  . هلذا فال    "   إما أن تريبإما أن تقيض  "املطهر :  

 وباهلل التوفيق .و صيل اهلل عيل نبيا  حممد و اله و صحبه و سلم . 
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 (.1) اإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية و  

 حكم رشاء األجناس الربوية بالبطاقات 

   ، والفضة   ، )الذهب  الربوية  األجناس  كث والعمالرشاء  العرص  ت(  الوقوع يف هذا  رية 

عند   الفوري  التقابض  لصحتها  يشرتط  الربوية  األجناس  أن  الفقهاء  عند  واملعروف 

 هنا نميز بني نوعني من البطاقات  اختالف اجلنس و

 ) بطاقة الرصاف ونحوها(.   ائتامنية الرشاء ببطاقة غري    ـ  1

ن  طريق احلسم الفوري مالتقابض قد حتقق عن الراجح جواز الرشاء هبا ؛ألن رشط و 

 (. 2يف نفس اللحظة) حساب املشرتي واإليداع يف حساب البائع

 ـ الرشاء بالبطاقة االئتامنية   2

 للعلامء رأيان :  

 : اجلواز  األول 

العميل    توقيع  عند  التقابض وقد حصل  هو  اجلواز  أن رشط  الرأي  قال أصحاب هذا 

عىل املبلغ ؛ألن البنك املصدر للبطاقة  عىل الفاتورة الصادرة فكان البائع قد حصل يقينا  

الشيك   بمثابة  جيعله  اإليصال  عىل  العميل  وتوقيع  احلالة،  هذه  يف  البائع  حلق  ضامنا  

 (. 3الرشعية ) اهليئاتا بعض ملصدق وهبذا الرأي أفتت هبا

 التحريم  : الثاين 

م شيئا   وعلة التحريم عند أصحاب هذا الرأي أن التقابض مل حيصل ؛ألن البائع مل يستل 

  يتم حقيقة إال  ، فالقبض ال  وإنام سيقدم الفاتورة لبنكه من أجل حتصيلها يف وقت الحق

 

 .26ص ،   بطاقات ائتمان املعامالت املالية (1)
/  5/ 15اتريخ   169قرارات اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية لالستثمار ، اجمللد الثالث قرار رقم  انظر (2)

 . 99ص ،  ه1414
ية لشركة وقرار اهليئة الشرع 273ص ،  1412عام  1ج  7عدد ،بيت التمويل الكوييت جملة جممع الفقه اإلسالمي  (3)

 ه. 1422/ 19/3اتريخ   465قرار رقم ، املتعلقة مبركز البطاقاتالراجحي املصرفية لالستثمار 
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قد   الفقهاء  بأن  األول  الرأي  وناقشوا  زمن  ال بعد  الرصف  أن  عىل  فيه    أمجعوا  يكفي 

  اإليصال القبض احلكمي بل البد من القبض احلقيقي . والقول بأن توقيع العميل عىل  

اس يف غري حمله ؛ألن الضامن يشء خمتلف عن  ك فيكون مضمونا  قيجيعله يف حكم الشي 

 القبض. 

 : قرر  حيث  اإلسالمي  الفقه  جممع  أخذ  الرأي  والفضة  جيوز رشاء    ال  "وهبذا  الذهب 

 ( ،واللجنة الرشعية  1) "وكذا العمالت النقدية بالبطاقة غري املغطاة

والعمالت ببطاقة الفيزا  يعترب رشاء الذهب والفضة    ال  "لرشكة الراجحي التي قررت:

يتم إال بعد زمن جيعل القبض مؤجال  عن التعاقد    بضا يف جملس العقد ؛ألن التسديد ال ق

 .(2وهو حمرم رشعا ) 

 عن طريق نقاط البيع   تحويلال 

 لتحويل األموال.  االلكرتوينالتحويل   "البيع  بنقاطاملقصود     

طاقة االئتامن ـ لكنها بطاقة السحب  ويتم هذا النظام بواسطة بطاقة الكرتونيةـ ليست ب 

و التي  من  اآليل  السحب  من  ما  بنٍك  لدى  احلساب  لتمكن صاحب  األصل  يف  ضعت 

هذه   طورت  ثم  الغرض،  هلذا  املعدة  اإللكرتونية  املكائن  خالل  من  بواسطتها  حسابه 

حت  هى  أخرى  خدمة  إليها  وأضيف  أجل  البطاقة  من  آلخر  حساب  من  األموال  ويل 

 ات وهى املسامة بنقاط البيع . تسوية االلتزام

املكائن    هى  البيع  بنقاط  من    االلكرتونيةواملقصود  النامجة  االلتزامات  بتسوية  اخلاصة 

 ، واألسواق املركزية والفنادق.  البيع املنترشة يف أماكن التسويق مثل املتاجر

السعود  يف  النظام  هذا  التي حتويتم  للمدفوعات  السعودية  الشبكة  مل ية حتت إرشاف 

 (  spanشعار) 

 

 .12/ 2/ 108ه رقم 1421، الرايض  الدورة الثانية عشرة، جممع الفقه اإلسالمي  (1)
 .127ـــــ 126 ص، ه 1414/ 28/10: اتريخ 183اجمللد القرار رقم ، الشرعية لشركة الراجحي  اهليئةقرارات (2)
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 وتتم صورهتا التطبيقية كام ييل:  

 ـ يسلم املشرتي بطاقته إىل البائع. 1

 يقوم البائع بفحصها يف اجلهاز لديه للتأكد من سالمتها.  ــ 2

 يقوم البائع بإدخال قيمة املشرتيات .  ــ 3

 يقوم املشرتي بإدخال رقمه الرسي .  ـــ4

 ال بعد التأكد من سالمته . يقوم املشرتي بالتوقيع عىل اإليص  ــ 5

يبعث البائع بالفاتورة إىل البنك ، واملفرتض أن لدى البنك حسابا لكل من البائع   ــ 6

 واملشرتي. 

لبنك يقوم البنك بحسم مبلغها من حساب املشرتي ،  بعد وصول الفاتورة إىل ا ـــ7

 ومن ثم يضيفه إىل حساب البائع. 

ب العميل  ،فإنه يتمثل يف األجر املقطوع من حساوأما عن عائد البنك من هذه العملية   

 وهو خيتلف من عميل آلخر حسب عدد استخدام العميل هلذه العملية. 

 البنك السعودي األمريكي:   لدى  تمدوفيام ييل أجور نظام نقاط البيع املع  

 

 الرسم الشهري  فية يف الشهر متوسط عمليات الطر

 رياال   250 عملية  50 ــــمن صفر  

 رياال   200 100إىل     ـــ  51من 

 ريال 100 150 ـــــ  101من 

 ء ال يش  فام فوق 150
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يتضمن قرضا  بني البنك والعميل إذ من رشطه وجود حساب   ونظام نقاط البيع ال 

 للعميل لدى البنك يغطي مرصوفاته التي تتم بواسطة هذا النظام. 

ما يقوم به البنك هو احلسم من حساب العميل حامل البطاقة ) املشرتي(    ،فإن وهبذا 

العميل حامل البطاقة  واإلضافة يف حساب املستفيد) التاجر( وهو هبذا يعد وكيال  عن 

 .(1باألداء للمستفيد) التاجر(. ومن هذه الناحية ،فإن نظام نقاط البيع يبدو وجيها) 

 نقود ــــــارجي للالتحول اخلـــ  املطلب الثاين:

سواء كان هذا النقل وفاء    وهو عبارة عن نقل املرصف للنقود من دولة إىل دولة أخرى  

بضاعة،  بإيداع    لثمن  العميل  قيام  هلا  ويشرتط  اخلارج  االستثامر يف  ،أو  لدين  أو سدادا 

البنك   احلوالة ويتقاىض  تلك  به تغطى  أن يكون له حساب جار  املراد حتويله ،أو  املبلغ 

 (. 2مولة ،أو أجرة عىل ذلك )ع

 بأمرين :  ويتم التحويل باإلضافة إىل الوسائل السابقة يف التحويالت الداخلية 

 ـ خطاب االعتامد  2 لشيكات السياحيةـ ا 1 

 : وإليك بياهنام 

 

والباحث يعتربه وجيها من الناحية  347ـــــــــ  344/  1ج ،  عبد هللا السعيدي ،د/ت املصرفية انظر الراب يف املعامال (1)
الظاهرية فقط لكنه من حيث احلقيقة فهو وسيلة من وسائل سيطرة البنوك على تدفق السيولة له وبسط نفوذها عليها وإن كان  

 . االئتمانعميل كما يف بطاقات ائتماان لل نال يتضمهذا النظام 
 .278ص ، ثمان شبري حممد ع ،د/املعامالت املالية املعاصرة  (2)
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 أوال  : الشيك السياحي 

 أ ـ تعريفه 

تفيد يضاهي  الشيك السياحي يشبه الشيك العادي إال أنه حيتوي عىل نموذج لتوقيع املس

 (. 1يل) به البنك املسحوب عليه بني التوقيعني للتأكد من شخصية العم

يصدره    صك  هو  أخرى  بعبارة  موظف  و  أمام  العميل  عليه  يوقع  أن  بعد  املرصف 

املرصف املكلف بإصداره ، ويرتك توقيعا  ثانيا  عىل الشيك يوقع عليه العميل عند قيامه  

ا البنك  ،أو  الفرع  لدى  قيمته  هذا  برصف  ويتضمن  عليه  املسحوب  اخلارجي  ملراسل 

 (2الصك األمر بدفع مبلغ حمدد ألمر املستفيد) 

 ية ب ـ حمتوياته الشكل

 جيب أن يشتمل الشيك عىل البيانات اآلتية: 

 ."شيك مرصيف "عبارة  ــ1

 حتديد املبلغ النقدي. ـــ 2

 تاريخ ومكان إصداره. ـــ3

 يع يف املكان املخصص. ـ رشط األمر واسم املستفيد بطرق التوق  4

 (. 3الشيك) التي صدر عنها ـ توقيع املمثل القانوين للمنشأة 5

 كيفية رصفه   ـج  

يقوم موظف الفرع ،أو البنك اخلارجي بمطابقة توقيع العميل الذي يوقعه أمامه   ــ 1

 عند املرصف عىل توقيعه األول املوجود عىل الشيك. 

 

 .748م ص 1981علي مجال الدين عوض، دار النهضة العربية  ،د/، عمليات البنوك من الوجهة القانونية  (1)
 . 446ص ، مسيحة القليويب  ،د/، األوراق التجارية  (2)
 . 450ص ، مسيحة القليويب  ،د/،  األوراق التجارية (3)
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 املرصف برصف قيمة الشيك للمستفيد.  ـ بعد التأكد من مطابقة التوقيعني يقوم 2

 (.1للريبة والشك)   قد يطلب املرصف دليل إثبات آخر دفعا   ــ 3

 مميزات الشيك عن خطاب االعتامد 

يتميز الشيك املرصيف بأنه يستخدم عىل نطاق واسع ويقبل التداول يف البنوك وغريها   

 (.2من األماكن العامة) 

مبالغ يف غري ،أوقات عمل    إىل آخر ويرغب يف قبض   ينتقل املستفيد من بلد  إذ كثريا  ما

للبنوك   فروع  فيها  ليس  بلدة  ،أو يوجد يف  احللالبنوك  الشيك    فام  بواسطة  يأيت احلل  ؟ 

يقبل   إنه  احلاالت حيث  تلك  يف  املسافر  املستفيد  بحاجة  للوفاء  الوسيلة  فهو  السياحي 

ب  ضال  عن البنوك ، أما خطا ، وحماط السكك احلديدية ف  ، واملتاجر  بسهولة يف الفنادق

 ( .3يمكن رصفه إال من خالل املرصف املوجه إليه)  االعتامد ،فإنه ال 

ال  السياحي  الشيك  طريق  عن  تتم  التي  النقود  والتحويالت  فيها  يكفي    تنقل  بل 

يرصفه كل بنك تقيد   إلجرائها استخدام طريقة القيود احلسابية بني البنوك أي أن قيمة ما 

ويل ويدخل ضمن املبالغ التي له إىل  اري طرفه باسم البنك املصدر للتحيف احلساب اجل

 (.4) أن حتدث مقاصة بني البنكني

واملرصف الذي يصدر هذا الشيك يعتمد عىل ما للعميل ـ طالب الشيك ـ من رصيد   

ما ،أو  ما  لديه  غالبا   أنه  كام  للشيك  طلبه  أثناء  مبالغ  من  للمرصف  املبلغ    يدفعه  يكون 

لعملة التي للعميل طرف هذا املرصف مصدر الشيك  يف الشيك بعملة غري ااملسحوب  

 

 . 79ص ، شعبان الكومي  ،د/، أحكام حتويل النقود (1)
 .227ص   ، ه1413حممد الشحات اجلندي ط  ،د/، فقه التعامل املايل و املصريف (2)
 .316ص  ، ملعامالت وخدمات البنوك اإلسالمية للمؤلف ةالفقهيانظر األحكام  (3)
  ،د/وأحكام حتويل النقود  750/ 1االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ج  لعملية للبنوك اإلسالميةانظر املوسوعة العلمية وا (4)

 .80ص ، شعبان الكومي 
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الشيك السياحي يستخدم عادة يف التحويالت اخلارجية وهذه العملية  السياحي ؛ إذ أن  

 (.1تتضمن غالبا  عملية تبديل العملة إىل جانب التحويل للخارج) 

 : خطاب االعتامد املستندي   ثانيا  

 (، ونلقي الضوء عليه يف النقاط اآلتية:2ملرصيف بالوفاء) وهو أحد صور االعتامد ا 

 تعريفه   ــ   أ

من املرصف بناء عىل طلب العميل الذي يسمى اآلمر ـ لصالح    تعهد يصدرعبارة عن   

 شخص آخر ـ يسمى املستفيد بأن يدفع مبلغا  معينا  خالل فرتة  

يقبل   ،أو  له  كمبياالتمعينة  إذا قدم  املستفيد  مستندات متثل بضاعة    مسحوبة عليه من 

 (.3للنقل)  منقولة ،أو معدة

ألنه يتطلب تقديم مستندات تثبت انتقال ملكية البضاعة    وسمى اعتامدا  مستنديا  ؛ 

 (.4املباعة) 

 خطوات تنفيذه كام جتريه البنوك التجارية   ــب 

لبائع  يرغب يف دفع الثمن ل لو أن مستوردا  مرصيا  أراد رشاء بضاعة من بلد أجنبي ، وال 

وص  قبل  للمواصفااملصدر  مطابقتها  من  والتأكد  وتسلمها  إليه  البضاعة  املتفق  ول  ت 

عدم   وخيشى  املستوردـ  ـ  املشرتي  أمر  يف  ومرتاب  متوجس  اآلخر  هو  ،والبائع  عليها 

قيامه بسداد البضاعة فحتي يبعث املشرتي الطمأنينة يف نفس البائع ويضمن لنفسه قيام  

البنوك املرصية    ، يصدر له خطاب اعتامد من أحد  ملتفق عليها لهالبائع بتوريد البضاعة ا

 

 . 80ص ،  شعبان الكومي ،د/، أحكام حتويل النقود  (1)
العتماد املستندي وخصم األوراق التجارية ، واقراض ، ينقسم االعتماد املصريف إىل اعتماد مصريف ابلوفاء ومن صوره اإل (2)

الصور  والكفاالت املصرفية ، واالعتماد ابلقبول وكل هذه . واعتماد مصريف ابلضمان ومن صورة الكفالة خبطاب الضمان
 ستفصل يف موضعها إن شاء هللا تعاىل .

شعبان  ،د/، د وأحكام حتويل النقو  177ص ،حسن حسين  ،د/ ، ابتوابرة  عبد هللا أمحد نواف، عقود اخلدمات املصرفية  (3)
 . 81ص ، الكومي 

 .81ص ، أحكام حتول النقود  (4)
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يتعامل   ) التي  وأرصدة  حسابات  فيها  ،وله  تبدأ1معها  وهنا  االعتامد  (  تنفيذ    خطوات 

، وأن )ب( هو املصدر    ولتوضيح ذلك عمليا نفرتض أن )أ( هو التاجر املرصي املشرتي

 األجنبي فتتم العملية كام ييل: 

ذي يتعامل معه يف مرص أن يفتح اعتامدا  قصري األجل بملغ ن البنك اليطلب )أ( م ــ 1

 الثمن ، وأن يوجه هذا االعتامد لصالح )ب( مبارشة .

يطلع )أ( البنك عىل ،أوصاف البضاعة حتى يتحقق البنك منها عند تسلم   ــ 2

   املستندات.

يرسل إىل )ب(    البنك،فإن    فإذا تم االتفاق بني البنك وعميله)أ( عىل فتح االعتامد  ــ3

مقابل    أحد فروع البنك يف بلد األجنبي ـخطابا  خيطره فيه بوجود املبلغ حتت ترصفه ـ يف  

 تسليم املستندات املمثلة للبضاعة. 

يقوم )ب( عندئذ بسحب كمبيالة مستندية عىل البنك ،أو شيك باملبلغ املستحق ِقَبل    ــ4

 بضاعة املعينة. تي تثبت شحن المنه الوثائق ال بعد أن يستلم البنك املشرتي

هذه    يف  الكمبيالة  البنك  وتكتسب  هو  عليه  املسحوب  أن  إذ  كبرية  ائتامنية  قوة  احلالة 

 يكون معروفا  يف بلد األجنبي)ب(. وليس )أ(.الذي ال 

، وقد يصل    يتجاوز عادة عرشة أيام  يقوم )ب( بخصم الكمبيالة يف ميعاد قصري ال   ـ5

 إىل مخسة عرش يوما . 

املرفقة هبا إىل البنك املرصي الذي فتح  قدم البنك األجنبي بالكمبيالة واملستندات يت ـ 6

 االعتامد للعميل مطالبا بالوفاء. 

يقوم البنك املرصي بفحص املستندات للتأكد من أن البضاعة التي أرسلها  ــ7

 األجنبي)ب( تطابق طلب ومواصفات عميله املرصي)أ(. 

 

 .282ص  ، حممد شبري،د/، واملعامالت املالية املعاصرة  82ص ، شعبان الكومي  ،د/انظر أحكام حتويل النقود (1)
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 رتدها مع املستندات. دفع قيمة الكمبيالة واس إذا اطمأن البنك إليها   ــ8

بني العميل    العالقةوعند ذلك تنتهي عالقة البنك اخلارجي مع البنك الداخيل وتقترص   

 )أ( مع البنك الداخيل الذي فتح له االعتامد. 

قد    ــ9 الفرتة  هذه  البضاعة يف خالل  أوتكون  ال  وصلت،  ولكن  لوصول  طريقها    يف 

ها البنك من البنك  عىل املستندات التي تسلما إال إذا كان حائزا  يستطيع )أ( أن يستلمه

 األجنبي.  

)أ(  ــ10 العميل  املستندات  هنا يضطر  يستلم  أن    لكي  البنك  من  البضاعة  متثل  التي  ـ 

حتى يستلم البضاعة ،أو مبلغ التأمني إذا كانت قد هلكت يف   يدفع للبنك قيمة الكمبيالة 

 الطريق. 

ن البنك يكون يف موقف  دفع قيمة الكمبيالة ـ ،فإ ميل هبذا الوفاء ـ ب ـ فإذا مل يقم الع11

الدائن املرهتن حيث يقوم بحبس املستندات فيستلم هو البضاعة ،أو التأمني عند هالكها  

 (.1قيمة االعتامد الذي دفعه للعميل )   فيستويف

أكثر  هى  وإنام  املستندي  االعتامد  فتح  لعملية  الوحيدة  الصورة  هذه  ذيوعا   وليست  ها 

العمل، وهناك   البنك عىل جمردووضوحا  يف  اقتصار دور  منها  التوسط    حاالت أخرى 

املطلوب   البضاعة  قيمة  يدفع  أن  العميل  من  يطلب  لذلك  وهو  واملستورد  املصدر  بني 

يطمئن إىل العميل    بالكامل ساعة فتح االعتامد وحيدث هذا إذا كان البنك ال  اسرتدادها

 (.2سوق) يسهل بيعها يف ال  ا النت البضاعة مم يعرفه ،أو كا ،أو ال 

وقد حل االعتامد حمل احلواالت النقدية التي كانت ترسل من قبل املستورد بكامل قيمة   

ىل جتميد جزء كبري من  إكانت تؤدي    البضاعة إىل املصدر حني توقيع العقد وهذه الطريقة 

 

وأحكام   282ص ،  واملعامالت املالية املعاصرة 216ص ،  اهلمشريانظر األعمال املصرفية واإلسالم مصطفى عبد هللا (1)
 . 82ص ، حتويل النقود 

 . 16ص ،  م1960حممود علي مراد ، طبعة الدراسات املصرفية  ،د/، مهام البنوك التجارية  (2)
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ل تأخر البضاعة يف األوقات  رأس مال املستورد إضافة إىل انعدام الطمأنينة الكافية حا

 ت املطلوبة. وبالصفا

 االعتامد املستندي وأثره يف ضامن احلقوق   ج ـ

 أما طريقة االعتامد املستندي ففيها الضامن لكل طرف نحو اآلخر  

للمستورد،   ال  بالنسبة  يف    فإنه  البضاعة  شحن  من  التأكد  بعد  إال  الثمن  دفع  يلزمه 

املطلوبة يف  وباملواصفات  االعتامد حيقق هذا    املواعيد  إن  العقد وخطاب  الغرض حيث 

البنك املسحوب عليه هذا اخلطاب يتأكد من قيام املصدر هبذا العمل عند تقدم املصدر 

مواصفات   عىل  تدل  التي  املستندات  كافة  تقديم  منه  يطلب  حيث  املبلغ  لسحب  إليه 

 البضاعة وشحنها قبل رصف املبلغ له. 

املالية فالشك أن مالءة  ءته  عىل الثقة يف ذمة البنك ومالوبالنسبة للمصدر ،فإنه حيصل   

التعامل مع األفراد   ،فيحال  التعامل معه أكرب منها  وهو بحصوله عىل  ،البنك والثقة يف 

البضاعة   بشحن  قيامه  برشط  عليه  املسحوب  للبنك  دائنا  يصبح  االعتامد  خطاب 

 باملواصفات ويف املواعيد املطلوبة املحددة يف العقد. 

لديه    ،الوسيطنسبة لضامن حقوق املرصف  الوب  الشحن  وثائق  فذلك من حيث وجود 

عترب مقابال  للوفاء حيث يتمكن  توالتي يرسلها للمرصف الذي أصدر خطاب االعتامد ف

 (.1املرصف من الترصف يف البضاعة بالبيع إذا ختلف املستورد عن تأدية قيمتها) 

 أنواع االعتامدات املستندية   ـ د ـ

 خمتلفة:   باعتباراتاملستندية إىل أقسام خمتلفة  العتامدتنقسم ا 

 من حيث طبيعة االعتامد.   ـ  1

 ، واعتامد استرياد.   ينقسم إىل : اعتامد تصدير 

 

 .282ص ،  واملعامالت املالية املعاصرة 82ص ،  انظر أحكام حتويل النقود (1)
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اعتامد تصدير: هو اعتامد يفتحه املشرتي األجنبي لصالح املصدر الوطني بالداخل   ـ أ ـ 

 يبيعه من بضائع.  وذلك لرشاء ما 

 ب ـ اعتامد استرياد 

اعتامد يفتحه املستورد الوطني لصالح املصدر األجنبي باخلارج وذلك لرشاء سلعة  و ه 

 أجنبية. 

 من حيث طبيعة املستندات   ـ ـ  2

 طالع ، واعتامد بالقبول.   اعتامد باالينقسم إىل :  

طالع : هو الذي يقيض بدفع مبلغ االعتامد عند تسلم املرصف مستندات    أ ـ اعتامد باال

 البضاعة. 

: هو الذي يقيض بعدم دفع القيمة إال بعد وصول املستندات    قبولامد بالب ـ اعت

 للمستورد وقبوهلا. 

 من حيث اإللزام وعدمه  ـ 3

 ، واعتامد هنائي.  تنقسم إىل اعتامد قابل لإللغاء ، واعتامد قطعي  

 اعتامد قابل لإللغاء:   ـأ ـ

 ستند. هو الذي جيوز للبنك الرجوع عنه دون أية مسئولية عليه جتاه امل  

 اعتامد قطعي أو هنائي. ب ـ

باعتباره  حيق للبنك الرجوع عنه ،أو إبطاله فهو يرتب أثره يف ذمة البنك  هو الذي ال 

 ملتزما أمام املستفيد بمجرد إخطار املستفيد به. 
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واملرجع يف اعتبار االعتامد قابال  لإللغاء ،أو غري قابل لإللغاء اشرتاط املستفيد ،أو البائع   

وقبله املشرتي والبنك كان قطعيا  ،أو غري    لإللغاءاشرتط البائع عدم قابلية االعتامد  ،فإذا  

 (.1)  لإللغاءقابل 

 عائد املرصف من عملية االعتامد هـ  ــ  

 ما يأيت:   يتقاىض املرصف مقابل قيامه بقبول فتح االعتامد املستندي 

عمول   1 إن  حيث  االعتامد  نوع  باختالف  مقدارها  خيتلف  عمولة  القابل  ـ  االعتامد  ة 

 أقل من عمولة االعتامد غري قابل لإللغاء.   لإللغاء

 يرسلها. ـ مصاريف الربيد والربقيات التي  2

اكتساب    3 من  فاته  ما  تعوضه  الرصف  بعملية  قيامه  حالة  يف  إضافية  أخرى  عمولة  ـ 

يف   الرصف  شئون  يتوىل  املركزي  البنك  كان  إذا  األجنبية  العمالت  سعر  بني  الفرق 

 (.2مالت) الع

 التحويل اخلارجي   لعمليات احلكم الفقهي 

ال  للنقود  اخلارجي  التحويل  األوىل  ختتلف عن عملية    عملية  أن  إال  الداخيل  التحويل 

تتم من دولة إىل أخرى بينام الثانية تتم من بلد إىل آخر يف داخل الدولة الواحدة ومن ثم  

الطبيعة   اخلارجي هى  للتحويل  الفقهية  الطبيعة  )،فإن  الداخيل  للتحويل  أي  3الفقهية   )

 أهنا وكالة بأجر. 

 لكن هناك أمران البد من التنبيه إليهام: 

 

الكومي ، شعبان  ،د/، وأحكام حتويل النقود 284ـــــــ 283ص ، حممد عثمان شبري  ،د/انظر املعامالت املالية املعاصرة  (1)
 . 69ص ، . واالستثمار والرقابة الشرعية عبد احلميد البعلي  84ص 

للمؤلف ص   اإلسالميةواألحكام الفقهية ملعامالت البنوك  170ص ، خريت ضيف  ،د/، حماسبة البنوك التجارية  (2)
202 . 

 . 85ص  ، شعبان الكومي ،د/، أحكام حتويل النقود  (3)
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السعر عند حتويل    األول  املستندي يستفيد من فارق  البنك يف عملية االعتامد  : قلنا إن 

 العمالت وهنا شبهة تثار وهى أنه مل يتحقق التقابض يف جملس العقد 

البنك  أن   : ذلك  عن  العميل  واجلواب  مع  االتفاق  واستالم    بمجرد  التحويل  طالب 

املتع املحاسبية  القيود  بإجراء  حاال   يقوم  يف  املبلغ  العميل  ويسلم  التحويل  بعملية  لقة 

اعتباره   التجاري عىل  العرف  فقد جرى  القبض،  يقوم مقام  بذلك  العقد إشعارا   جملس 

رش  جائزة  اخلارجية  احلواالت  تكون  وبذلك  أصدره  ملن  القبض  ملزما   ويتحقق  عا  

 (. 1احلكمي) 

  ( فيام لو 2الفقهي وكالة بأجر)التحويل باالعتامد املستندي يندرج عليه التكييف    لثاين :   ا

 كان فاتح االعتامد قد قدم للبنك غطاء كامال  لالعتامد .

كامال   غطاء  العميل  يقدم  مل  إذا  مقابل    "أما  للمستفيد  االعتامد  مبلغ  بدفع  البنك  وقام 

، املحرمزيادة  األجيل  الربا  من  تكون  الزيادة  هذه  الكتاب    فإن  بنصوص  باتا   حتريام 

 (.3) "والسنة

 

 

 

املنهج والتطبيق مصطفى كمال طايل ،   والبنوك اإلسالمية 279ص ،  حممد عثمان شبري ،د/، املعامالت املالية املعاصرة  (1)
 . 130ص  ،  م1987مطابع غباشي القاهرة 

اال  (2) إىل تكييف  الباحثني  بعض  أطرافهذهب  املستندي حسب طبيعة عالقة كل طرف من  الع  عتماد  بني  فالعالقة  ميل ، 
والبنك عالقة عقد وكالة حيث يقوم البنك إبمتام إجراءات الصفقة ودفع الثمن للبائع املستفيد فهو يقوم بدور الوكيل لعميله .  

الضمان حيث   بعقد  أشبه  )البائع( فهى  البنك واملستفيد  بني  العالقة  الدين  أما  العميل يف ضمان  إىل ذمة  البنك ذمته  يضم 
لتزم للمستفيد بدفع املبلغ املتفق عليه مع العميل عند وصول الواثئق الالزمة حسب الشروط، املستحق للمستفيد فالبنك ي

االعتماد   لذا فإن يف االعتماد املستندي عدة عقود مرتبط بعضها ببعض ويف اعتبار هذه العقود رعاية للجوانب املختلفة يف
وال نفسه  يف  جائز  منها  وكل  التض  املستندي  لعدم  تعددها  من  على مانع  ويساعد  بعضا  خيدم  بعضها  بل  بني خواصها  ارب 

ه /  1424عبد الرمحن بن سعود الكبري ، طبعة أوىل    ،د/،  الكفاالت املعاصرة    اإلجناز بسهولة يف أقرب وقت ممكن" انظر
 ـ . 696ــــ   695   /  2ج ، م 2003

 .345ص ،  وصالح الصاوي عبد هللا املصلح ،د/، لتاجر جهله يسع ا ماال (3)
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 االعتامدات املستندية يف املصارف اإلسالمية 

العمل    فكرة  اإلسالمية  املصارف  من    باالعتامداتأخذت  خلصتها  أن  بعد  املستندية 

 : الفوائد الربوية عىل اعتبارها وكالة بأجر واستثمرهتا بصيغتني

ح االعتامد وهذه  األوىل : اعتامدات مستندية ممولة متويال ذاتيا من قبل العميل طالب فت 

 يكون دور البنك فيها هو دور الوكيل بأجر. 

 وصورته كام ييل:  

عميل )أ( يفتح اعتامدا  مستنديا  لدي بنك إسالمي بمبلغ عرشين ألف جنيه بتاريخ   ــ1

 من قيمة الصفقة. %25االعتامد باستالم ،أول يناير حيث يقوم البنك الذي فتح 

مارس يتم تقديم املستندات بكامل قيمة االعتامد حيث يقدم البنك  15بتاريخ  ــ2

 بنك اإلسالمي. املراسل القيمة بالكامل عىل حساب ال 

العميل تأخر يف تسديد قيمة بوالص الشحن الواردة عىل االعتامد املفتوح لديه حتى   ــ 3

 منتصف شهر أبريل. 

 . (1يتقاىض آية فوائد عىل تأخري سداد املبلغ)  البنك ال ـــ4

 ( 2) نموذج تسديد اعتامد ذايت   

 19يوم.../ .../......يف  البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثامر  

 إىل مدير البنك اإلسالمي األردين

 قيمة السحب......  االعتامد املستندي متويل ذايت رقم...

 اسم الباخرة الناقلة....  االعتامد......من العميل فاتح   

 أرجو تسليم االعتامد املستندي املذكور رقمه أعاله إلينا ،أو إىل ............  

 

 .286 285ص  ، حممد شبري ،د/،  ةاملالية املعاصر املعامالت  (1)
 .290ص ،  عن املصدر السابق (2)
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قد    إننا  هبا  وحيث  نقبل  أو   / و  االعتامد.  لرشوط  مطابقة  ووجدناها  عليها  اطلعنا 

رجعة    ا  البالصورة التي وردت عليها رغم أية خالفات يف متنها نفوضكم تفويضا مطلق

 ..... ها عىل حسابنا اجلاري لديكم رقم فيه بقيد قيمت 

 اخلالفات. راجني العمل عىل حل التحفظ ،أو الكفالة أن وجدت بخصوص هذه  

 قد تنشأ عن ذلك مستقبال .   مسؤولياتهذا مع العلم أننا نخيل طرفكم من آية   

 وتقبلوا بقبول فائق االحرتام،،  

 التوقيع.........  اب...... رقم احلس اسم العميل.......  

 الثانية : اعتامدات مستندية ممولة من البنك متويال  كامال  ،أو جزئيا  

كليا     التمويل  كان  الربح  إذا  يكون  مضاربة  املعاملة  تلك  كانت  اإلسالمي  البنك  من 

إذا    االتفاقبحسب   ،وأما  املرابحة  أساس  تكون عىل  أن  ،ويمكن  البنك  واخلسارة عىل 

 ، فيكون عىل أساس املرابحة يف الغالب.   ل جزئيا  كان التموي

 ويتم فتح االعتامد عىل أساس املرابحة عىل النحو التايل:   

يأيت العميل طالب فتح االعتامد وفق عقد املرابحة ولديه عرض حمدد بالبضاعة   ـــ 1 

 املعينة حسب مواصفات معينة. 

هذ  ـــ  2 له  يشرتي  أن  اإلسالمي  البنك  من  العميل  السعر  يطلب  بحسب  البضاعة  ه 

عهد األمر بالرشاء بأن يشرتي هذه البضاعة بالدين غالبا   املعروض، وذلك عىل أساس ت

 ق عليه أيضا  مع واقع التكلفة. بربح متف

الطلب،  ــ3 عىل  البنك  وافق  وتدخل    فإذا   ، البضاعة  ورشاء  االعتامد  بفتح  يقوم  فإنه 

يسلمه أن  إىل  وضامنة  البنك  ملكية  أعىل  البضاعة يف  بسعر  له  بيعها  بعد  املستورد  عىل  ا 

 (. 1ويكون البنك قد استفاد فرق السعرين) 

 

 . 165ـــــــــــــ 162ص  ، البنوك اإلسالمية مصطفى طايل (1)
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المي مع املستورد أما عالقة البنك اإلسالمي مع البنك  هذا بالنسبة لعالقة البنك اإلس 

البنك   فيقم  الربا  اجتناب  مع  بمدين  دائن  أساس  عىل  قائمة  تكون  أن  فينبغي  املراسل 

البنوك   الربا  اإلسالمي مع بعض  التعامل اخلايل من  األجنبية تعاونا  حقيقيا  عىل أساس 

مب  اإلسالمي  البنك  يودع  بأن  املتبادلة  الودائع  البنوك  مثل  بعض  لدى  املال  من  لغا  

لعملية   اإلسالمي  البنك  احتاج  ،فإذا  باستعامهلا  اإلذن  مع  فائدة  بدون  األجنبية 

الوديعة دفعها البنك    عتامد أكثر مناالعتامدات املستندية جرت مقاصة وإذا كان مبلغ اال

والبنو  اإلسالمية  املصارف  بني  اتفاقات  عقد  ويمكن  ربوية  فائدة  بدون  ك  املراسل 

 األجنبية لتسهيل عملية االعتامدات املستندية. 

الكفراوي  و   وقد أجاز د/ عوف  العريب  اهلل  للبنك    ، و د/ حممد عبد  النجار  أمحد  د/ 

عىل ربوية  فوائد  دفع  للرضورةاإلسالمي  كقرض  املراسل  البنك  يدفعها  التي  املبالغ     

فتح االعتامدات املستندية    التجارية فقد تكون البالد يف حاجة ماسة إىل البضائع املطلوب

ال  ؛ألنه  املجال  هذا  يف  الربا  باب  فتح  عدم  شبريــ  للدكتور  والكالم  ـــ  .وأرى    هلا 

 (.1يف تعامله مع البنوك األجنبية)   رضورة يف ذلك وبإمكان البنك اإلسالمي جتنب الربا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .287ص ، حممد عثمان شبري ،د/،  املعامالت املالية املعاصرة (1)
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 .(1) نموذج تسديد اعتامد مستندي متويل مرابحة 

 19يف يوم.../ .../.... األردين للتمويل واالستثامر البنك اإلسالمي  

 إىل مدير البنك اإلسالمي األردين

 قيمة السحب......  االعتامد املستندي متويل ذايت رقم...

 اسم الباخرة الناقلة....  ...من العميل فاتح االعتامد... 

 ............ أرجو تسليم االعتامد املستندي املذكور رقمه أعاله إلينا ،أو إىل  

هبا    نقبل  ،أو   / و  االعتامد.  لرشوط  مطابقة  ووجدناها  عليها  اطلعنا  قد  إننا  وحيث 

  رجعة  بالصورة التي وردت عليها رغم آية خالفات يف متنها نفوضكم تفويضا مطلقا  ال

 متويل املرابحة لديكم .  بقيد قيمتها عىل حسابنا  فيه

التحفظ  كام    ن وجدت بخصوص هذه اخلالفات.،أو الكفالة أ  راجني العمل عىل حل 

بغض   عليها  وردت  التي  حالتها  عىل  االعتامد  هذا  بموجب  الواردة  البضاعة  نقبل  أننا 

طية   لكم  ونرفق  اخلالفات  عن  مو   كمبياالتالنظر  بقيمتها  حسب  مرابحة  منا  قعة 

 . األصول 

 قد تنشأ عن ذلك مستقبال .  مسؤليات هذا مع العلم أننا نخيل طرفكم من آية   

 وتقبلوا بقبول فائق االحرتام،،  

 التوقيع........ رقم احلساب......   اسم العميل...... 

 

 

 

 

 . 291ص ، املصدر السابق  (1)
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 : األوراق التجارية   الفصل الثاني                                 

 متهيد:   

االقت  هذايعرف  بعرص  صاديون  بعرص    العرص  تعامالهتا  يف  البرشية  مرور  بعد  االئتامن 

النقود ، وإذا كان للتعامل باملقايضة ،كثري من السلبيات التي عاقت  املقايضة ،ثم عرص  

حركة التبادل بني األفراد عىل الوجه الذي يلبي رغبات الطرفني ،فإن التبادل بالنقود بني  

 التبادل التجاري فرصة اغتنام األجل الذي حيتاجه كل من  الطرفني كان يفوت عليهام يف

اشتغل بالتجارة يكون دائنا  ومدينا     وبيان ذلك أن كل منالدائن واملدين عىل حد سواء . 

يرغب غالبا  يف دفع قيمتها دفعة واحدة بل يدفع    يف آن واحد فمثال  لو اشرتى بضاعة ال

استثامر ما ق  جزءا ويرغب يف  مال  ربحا  لديه من  له  تدر  الدفع  د   كثريا  حتى حيني وقت 

أيضا  بعضا  من الوقت    شيئا  ،فإن املشرتي حيتاج،وإذا باع    ، فهو هنا مدين  للجزء املتبقي 

دائنا    التاجر  يكون  احلال  هذه  ويف  معني  أجل  يف  ثمنها  وحتصيل  بضاعته  فيه  ليرصف 

ب  التجارية  التعامالت  يف  األجل  أمهية  تكمن  ثم  ومن  اقترص  للمشرتي  ولو  التجار  ني 

، ومن    ة عىل الطرفنيالتعامل عىل النقود فقط أخذا  وإعطاء  يف احلال لكن يف ذلك مشق

جاءت وتضمن    هنا  ناحية  من  األجل  اغتنام  فرصة  الطرفني  لتمنح  التجارية  األوراق 

بالديون من ناحية ثانية ، وتعمل عىل رسعة التبادل التجاري داخليا  وخارجيا مع    الوفاء

ثالثة ا وهذا يدفعنا لبيان    الطمئنان عىل سالمتها وسهولة نقلها من بلد آلخر من ناحية 

املباحث اآلتية    عريفها وخصائصها ت ، وأنواعها ، وبيان األحكام املتعلقة بكل نوع ، يف 

 بإذن اهلل تعاىل. 
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 وخصائصها األوراق التجارية    تعريف  األول:  املبحث 

وما تسقط من ورقة    "ويف القرآن الكريم    لواحدة ورقةمجع َوِرق وا  األوراق التجارية 

القرطاس الذي  (، أي من ورق  1) "إال يعلمها  الشجر واملراد باألوراق يف البحث هنا : 

 .(2يكتب فيه) 

فلها عدة تعريفات تدور مجعيها حول معنى واحد نختار منها    وأما تعريفها اصطالحا   

 ثالثة : 

النقود يف  نونية حمددة تتضمن دفع مبلغ معني  ـ صكوك مكتوبة وفقا  ألوضاع قا  1  من 

للتعيني وتن ،أو قابل  التظهري) وقت معني  الثابتة فيها بطريق  ،    املناولة( ،أو  3قل احلقوق 

 ( .4ويقبلها العرف التجاري كأداء لتسوية الديون بسبب سهولة حتويلها إىل نقود)

التظهري متثل حقا    2 بطريق  للتداول  قابلة  ثابتة  بمجرد   ـ صكوك  الدفع  نقديا وتستحق 

أجل   بعد  ،أو  عليها  وجيري  االطالع  بدال  قصري  للوفاء  كأداة  قبوهلا  عىل  من    العرف 

 (.5النقود) 

ويقوم   ـ  3 التجارية  بالطرق  التداول  يقبل  معينة  قانونية  لرشوط  وفقا   حيرر  كل صك 

 (.6مقام النقود يف املعامالت) 

 

ص   م1992ه 1412طبعة أوىل  حتقيق صفوان داودي،لقلم دمشق انظر مفردات القرآن للراغب األصفهاين ، دار ا (1)
 . 865و 666

ص  ،  م2004/  1425، طبعة أوىل  سعد بن تركي بن حممد اخلتالن ، دار ابن اجلوزي ،د/،  أحكام األوراق التجارية (2)
40. 

 معناه التوقيع على ظهر الكمبيالة بنقل ملكيتها إىل الغري.  (3)
 . 12ص  ،م بدون ذكر اسم الناشر1965، أمني حممود بدر طبعة  قوانني الدول العربية االلتزام الصريف يف (4)
ص  ، حممد عثمان شبري  ،د/نقال عن املعامالت املالية املعاصرة  .120ص ،  مصطفى كمال طه ،د/األوراق التجارية ،  (5)

241 . 
 . 9ص،  م1993اهرة وي ، دار النهضة العربية القا حممود مسري الشرق األوراق التجارية (6)
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يالدي شاع استعامهلا منذ القرن الثاين عرش املواألوراق التجارية هبذا املفهوم ظهرت و 

الكمب  استخدمت  ـ حيث  التجارية  األوراق  أقدم  ـ  الرصف    يالة  عقد  لتنفيذ  كأداة 

خماطر لدرء  يف    املسحوب  الدفع  مستحقة  تكون  أن  الكمبيالة  يف  يشرتط  وكان  النقود 

ا جلائز  مكان خيتلف عن مكان سحبها ثم استعملت بعد ذلك بفرتة للوفاء وأصبح من 

 (.1استعامهلا داخل البلد الواحد) 

هذه األوراق كانت أصوهلا معروفة لدي املسلمني فيام يعرف    ومما هو جدير بالذكر أن

بالسفتجة فقد روى عن ابن عباس أنه كان يأخذ الَوِرق من التجار بمكة عىل أن يكتب  

 (. 2هلم هبا إىل الكوفة ) 

قوم بمكة دراهم ثم يكتب هلم هبا    بري يأخذ من كان ابن الز"وقال ابن قدامة يف املغني :   

ري بالعراق فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا وروي عن عيل  عىل مصعب بن الزب

 (.3)  "وممن مل ير به بأسا كابن سريين والنخعي رىض اهلل عنه مثل هذا فلم ير به بأسا  

التعامل    عرفوا  قد  املسلمني  الفقهاء  أن  نرى  اآلثار  هذه  قبل  ومن  التجارية  باألوراق 

هو معروف اليوم وكفى   يضعوا هلا تعريفا  حمددا  عىل ما معرفة املجتمعات الغربية ،وإن مل 

بالفقه اإلسالمي فخرا  اشتامله عىل أصول التعامل باألوراق التجارية منذ ألف وأربعامئة  

 عام. 

 ملبحث الثاين : خصائص األوراق التجارية ا   

 يأيت:   ة خصائص نجملها فياملألوراق التجارية عد 

 التجارية يمثل مبلغا  نقديا  حمدد املقدار واألجل. ـ موضوع الورقة  1  

 

 .23ص  ، سعد بن تركي ،د/، أحكام األوراق التجارية  (1)
 . 37/ 14 م  1984 / ه1409للسرخسي دار املعرفة بريوت ، املبسوط  (2)
/  6ج ،  ه  1406طبعة أوىل  ،طبعة دار اهلجرة  عبد الفتاح احللو ، ،د/و، ، حتقيق غبد هللا الرتكي  املغين البن قدامة (3)

436 437 . 
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فهى متثل مبلغا  نقديا  أي يقوم بدور النقود يف املعامالت دون احلاجة الستعامل النقود   

نقودا   الصك  حمل  يكن  مل  إذا  ذلك  عىل  وبناء   ال  ذاهتا  مثل    ،فإنه  جتارية  ورقة  يعترب 

بض موضوعها  التي  ماالصكوك  البح  اعة  الشحن  ،  كسند  الربي  الشحن  وسند   ، ري 

 والسندات التي تصدرها املخازن العامة ، وسندات الرهن . 

كانت   اواألجل بكل دقة فإذ ويشرتط فيها أن يكون املبلغ الذي متثله الورقة حمدد املقدار  

املقدار املبلغ  الورقة غري حمددة  للت  من حيث  قابل  معل،أو  ،أو  ،فإنه  حديد  ق عىل رشط 

نطا عن  يذلك  من  خيرج  والسندات  األسهم  خترج  السبب  وهلذا  التجارية  األوراق  ق 

ال ولذلك  السوق  لتقلبات  ختضع  قيمتها  ؛ألن  وذلك  التجارية  معرفة    األوراق  يمكن 

 (. 1) قها حتديدا  دقيقا   ميعاد استحقاقيمتها وال

 ـ قابليتها للتداول بالطرق التجارية   2

شخص    من  للتداول  قابلة  التجارية  الورقة  أن  بذلك  التجارية    آلخر ويقصد  بالطرق 

لإل ختضع  أن  دون  التجاري  القانون  يف  عليها  املنصوص  الطويلة  الرسيعة  جراءات 

والتي ال املدنية  احلوالة  وانتقال  تداول  يف  اتباعها  والسهولة    الواجب  الرسعة  مع  تتفق 

وتتمثل تلك الطرق يف التظهري والتسليم فالصك  ،    ا  املطلوبة للمعامالت التجارية عموم

إذنيا ) أي إلذن ،أو ألمر شخص معني ( ،فإنه ينتقل بمجرد كتابة عىل الصك    إذا كان 

ذلك دون أن يتطلب ذلك    تفيد تنازل صاحبه عن احلق الثابت فيه لغريه مع التوقيع عىل

م عن طريق التسليم ) املناولة  وأما إذا كان الصك حلامله ،فإن تداوله يت ،أي إجراء آخر  

 وهى هبذه اخلصيصة تقوم مقام النقود .  باليد(

 

ص   ،حممد عثمان شبري ،د/، ، واملعامالت املالية املعاصرة  64ص ،  سعد بن تركي ،د/ ، انظر أحكام األوراق التجارية  (1)
242 . 
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وال  معني  شخص  باسم  تصدر  التي  األوراق  ،فإن  ذلك  عىل  إال    وبناء   االنتقال  تقبل 

 (1تعد من األوراق التجارية )  بطرق احلوالة املدنية ال 

 قرص أجل استحقاق الورقة التجارية   ـ  3

الورقة    بقرص  التجاريتتميز  استحقاقهاة  سنتني...   أجل  ،أو  سنة  ،أو  أشهر    كبضعة 

الورقة وهى    وتكون  قصري  أجل  بعد  ،أو  عليها  االطالع  بمجرد  عادة  األداء  مستحقة 

ـ)  املالية  األوراق  عن  ختتلف  ـ(  بذلك  واألسهم  الرشكات    السندات  تصدرها  التي 

با  واملصارف للتداول  قابلة  ال ؛ألن هذه األوراق وإن كانت  ومتثل حقوقا    تجاريةلطرق 

إال    كثرية كحق صاحب السهم يف املشاركة يف األرباح والتصويت واإلدارة وغري ذلك

املالية   أهنا طويلة األجل كعرش سنني ،أو عرشين ،أو ثالثني من    وبذلك خترج األوراق 

التجارية املعامالت)   وال  األوراق  يف  النقود  مقام  األوراق 2تقوم  بخالف  أهنا  كام   )  

يتسنى   أن طول األجل جيعلها عرضة لتقلب األسعار يف األسواق فال ة من حيثالتجاري

عن أن األسهم    تقبل كأداة وفاء لطول أجل استحقاقها فضال    خصمها لدى البنوك وال

يتسنى حصول الرشيك عليها حتى هناية الرشكة فيام لو    باعتبارها حصة يف رشكة قد ال 

 (3يتأكد إال عند انتهاء الرشكة )   ا الاحتاملي   مثل حقا  منيت الرشكة بخسارة فالسهم ي

أي تقوم مقام النقود يف الوفاء حسبام جرى العرف عىل    دون دفع نقود  وفاءأهنا أداة    ـ  4

وبناء     وهذا هو الذي جيعلها قابلة للتداول كعملة النقود.،  ذلك يف املعامالت التجارية  

يعترب ورقة جتارية    ة ومع ذلك اليف الصك مجيع اخلصائص السابقعىل ذلك فقد يتوافر  

 

 .245ص ، سعد حيىي  ،د/، ، والنظام التجاري السعودي  65ص ، سعد بن تركي  ،د/، أحكام األوراق التجارية  (1)
 . 242ص  ، حممد شبري  ،د/، واملعامالت املالية املعاصرة  66ص ، سعد بن تركي  ،د/ ،  انظر أحكام األوراق التجارية (2)
 . 148ص ،  عبد العزيز خليل ،د/، األنظمة التجارية البحرية  (3)
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قسائم   يف  كام  التجار  بني  املعامالت  يف  النقود  عن  بديال  يقبله  مل  التجاري  العرف  ؛ألن 

 (.1أرباح األسهم وفوائد السندات املستحقة الدفع) 

يلزم عن طريق    بالتيسري يف التعامل عىل املدين الذي ال  ـ أهنا أداة ائتامن قصري األجل   5  

وإنام يلزم بالوفاء بالدين يف أجل معني عند حلول  رية بدفع النقود يف احلال  الورقة التجا

يقبض منه الثمن    ميعاد استحقاق الورقة فيحدث أن يقوم )أ( ببيع بضاعة إىل )ب( وال

تستحق الدفع بعد شهر ،أو أكثر ثم يقوم    نقدا  وإنام يسحب عليه كمبيالة بقيمة البضاعة 

 آخر ويكتفي بسحب كمبيالة عىل املشرتي األخري بقيمة  ىل إ  املشرتي )ب( ببيع البضاعة

البضاعة قد انتقلت من   البائع األول ،أو لغريه وهكذا وعندئذ تكون  البضاعة ملصلحة 

يق  أن  حيدث  قد  بل  البيع...  عند  نقود  دفع  دون  شخص  من  أكثر  إىل  حامل  بائع  وم 

منه مقابل اخلصم ـ    ا  الكمبيالة بخصمها لدى أحد البنوك باحلصول عىل قيمتها خمصوم 

 وقد يعيد هذا البنك خصمها لدى بنك آخر الخ ... 

تعني   فهوم االقتصاديوبامل فالكمبيالة ،أو الورقة التجارية متنح االئتامن) أي الثقة  

بالدين ( بالرغم من أهنا تداولت بني أكثر من  الداللة عىل منح الشخص أجال للوفاء 

 (.2شخص آلخر غري املسحوب عليه) شخص بل وبالرغم من دفع قيمتها من 

 

 

 

مع  66ص ، سعد بن تركي  ،د/وأحكام األوراق التجارية  148ص ، عبد العزيز خليل  ،د/، انظر األنظمة التجارية  (1)
راب وإمنا  حمرمة يف الشريعة اإلسالمية لكونه ميثل منافع تؤخذ على قروض وكل قرض جر نفعا فهو السندات مالحظة أن فوائد 

 ذكرانه من ابب توضيح املسألة فقط. 
 .149ص ،  عبد العزيز خليل ،د/، األنظمة التجارية  (2)
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 املبحث الثالث : وظائف األوراق التجارية 

مما ذكرناه سابقا  عن خصائص األوراق التجارية يتضح أن األوراق التجارية تقوم بعدة   

 وظائف هى : 

أداة    ــ  1 نقدا  عن طريق خصمها  أهنا  الدائن هبا أن يقتيض حقه  وفاء للديون فيستطيع 

 من البنك. 

تؤدي عملية االئتامن فيستطيع التاجر أن يسحب بضاعة من تاجر اجلملة بقيمة   اأهن ــ 2

 الورقة التجارية التي وضعها عنده . 

م هبا يف  أهنا تقلل من استعامل النقود وهذا حيد من التضخم وهذه اخلصيصة تقو ــ 3

 والشيكات املرصفية التي تتم بوسائل االتصال الرسيعة.   اجلواالتالعرص احلارض 

 (.1أهنا تفسح للمدين االستفادة من األجل الذي حصل عليه)  ــ 4

 املبحث الرابع : الفرق بني األوراق التجارية وبني النقود 

 هام فيام يأيت : نتتلخص أهم الفروق بي  

1    ( فئة  يف  مثال   احلال  هو  كام  املقدار  متساوية  القيمة  النقدية صكوك حمددة  األوراق  ـ 

فئة    رياالتمخسة   ،أو  عرشة  (  ألخرى  ،  (    رياالت )  ورقة  من  حمددة  قيمة  متثل  فهى 

من   ألخرى  ورقة  من  ختتلف  قانونية  بعمليات  تتعلق  التي  التجارية  األوراق  بخالف 

الذين يقومون هب ا ،أو من حيث املبالغ التي تتحدد هبا يف متثل بذلك  حيث األشخاص 

 مبالغ غري متساوية القيمة وغري منتظمة. 

النقود    2 تتمتع  مطلقة  ـ  إبراء  األوراق  بقوة  أما  الديون  فإهنامن  وفاء    التجارية،  أداة 

 احتاملية إذ األصل عدم براءة الذمة هبا إال بعد الوفاء بقيمتها. 

 

سعد بن تركي ص   ،د/،  وراق التجاريةوأحكام األ 12.ص ،  ه 1398حملمود البابلي ، ط أوىل ، انظر األوراق التجارية  (1)
69. 
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ـ يلزم الدائنون بقبول األوراق النقدية وفاء للديون املستحقة هلم فليس ألحد رفضها    3

 ق التجارية الستيفاء هذه الديون. لسداد ماله من ديون بينام حيق هلم رفض قبول األورا 

يستند    4 يستند  ـ  بينام  تصدرها  التي  بالدولة  العامة  الثقة  إىل  النقدية  باألوراق  التعامل 

 التعامل باألوراق التجارية إىل الثقة بموقعها. 

ـ ينحرص حق إصدار األوراق النقدية عادة بالدولة ،أو إحدى مؤسساهتا العامة بينام    5

 ية. يشاء من األوراق التجار  مل األهلية إصدار مايستطيع أي شخص كا

ـ متثل األوراق النقدية بطبيعتها قيمة حارضة مستحقة األداء يف أي وقت وغري حمددة    6 

تتقادم احلقوق الثابتة هبا بل تبقى سارية املفعول إىل حني صدور قانون    بزمن معني وال

 ري إذ تنتهي وظيفتها عقب وفائها. أما األوراق التجارية فهى حمدودة بزمن قص  ، يبطلها 

تنتقل    7 التسليم  األو ـ  بمجرد  النقدية  اال  واملناولةراق  يد  فهى سهلة  يد عىل  نتقال من 

تكرار   مع  التظهري  عملية  تكرار  يعني  مما  بالتظهري  تنتقل  التجارية  األوراق  بينام  أخرى 

  يف  يف حاالت معينة كام املناولة بالتسليم ،أو  تنتقلمكن أن تداوهلا وي

الشيك، يف  وكام  حلامله  ال  السند  أن    فإنه  يمكن  بل  املستفيد  اسم  ذكر  الشيك  يف  يلزم 

 (.1يسحب الشيك عىل بياض حلامله) 

 املبحث اخلامس : الفرق بني األوراق التجارية واألوراق املالية                                

 تتمثل الفروق بينهام فيام يأيت: 

ونا  تستحق الدفع لدى االطالع ،أو بعد أجل قصري لتجارية عادة ديمتثل األوراق ا   ـ  1

استثامرات    ما  ونادرا    إنشائها من   املالية  األوراق  متثل  بينام  سنتني  األجل  هذا  يتعدى 

 

إللياس   ،واألوراق التجارية يف النظام السعودي .  60 58ص ، سعد بن تركي  ،د/ ،  انظر أحكام األوراق التجارية (1)
الناشر دار النهضة ، ق التجارية لسميحة القليويب واألورا.  17ص ، ه  1407 الرايض،  مةا الناشر معهد اإلدارة الع حداد

 .  11ص ، م 1993طبعة اثنية ، العربية القاهرة 
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طويلة األجل تصدر ملدة حياة الرشكة فيام يتعلق باألسهم وملدة تزيد عن مخس ،أو عرش  

 الدين العام . ت القرض وسندات سنوات بالنسبة للسندا 

يرتتب عىل الديون التي متثلها األوراق التجارية آية فوائد حتى تاريخ استحقا قها    ـ ال  2

بينام تعود األسهم ـ يف األوراق املالية ـ عىل أصحاهبا بجزء من أرباح الرشكة كام يتعاطى  

 م. املقرضون يف سندات القرض وسندات الدين العام فوائد عىل قروضه 

قها حمدد بشكل قاطع بينام يتعذر ـ يف كثري  وراق التجارية أن تاريخ استحقا ألتتميز ا   ــ3

قاطعا    األحيانمن   حتديدا   املالية  األوراق  فيه  تستحق  الذي  األجل  حتديد  فصاحب   ـ 

تصفية دون  قائمة  الرشكة  مادامت  الرشكة  يف  البقاء  حق  له  بعض    السهم  أن  كام 

ام هو احلال يف الرشكات  بطريق القرعة ك  ك جزء من أسهمهاالرشكات تعمد إىل استهال 

بانتهاء   الزمن تؤول  امتياز حكومي الستغالل مرشوع معني لفرتة من  التي حتصل عىل 

 هذه املدة مجيع منشآهتا إىل الدولة . 

معينة    ــ4 قانونية  عمليات  بمناسبة  فردي  بشكل  التجارية  األوراق  وختتلف  ،  تصدر 

امل باختالف  التي حرر قيمتها  بينامعامالت  أجلها  من  باجلملة  ت  املالية  األوراق  تصدر   

 . متسلسلةوبقيم متساوية ذات أرقام 

أما قيم  ،قها  اـ يبقى املبلغ النقدي الذي متثله األوراق التجارية ثابتا حتى تاريخ استحق  5

تبعا   باستمرار  وتتغري  ثابتة  غري  فهى  املالية  املالية    األوراق  السوق  يف  األسعار  لتقلبات 

وثيقا  والتي   ارتباطا  هذه    بمتانةترتبط  أصدرت  التي  للجهة  االقتصادي  الوضع 

 األوراق. 

ـ تتمتع األوراق التجارية بحرية إصدارها فكل شخص كامل األهلية يستطيع حترير   6

حق    ما ينحرص  بينام  منها  والرشكات  إصداريشاء  باملؤسسات  املالية  املسامهة    األوراق 

 العامة.  االعتباريةوالشخصيات 
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ال ــ  7 بينام  هبا  الثابت  الدين  وفاء  عليها  وقع  من  وكل  التجارية  الورقة  حمرر  يضمن    ـ 

املالية يسار اجلهة التي أصدرهتا فقد تفلس الرشكة مثال    يضمن بائع الورقة بائع الورقة 

لتزم به البائع هو تسليم السند ،أو  قبل استيفاء املشرتي احلقوق الثابتة فيها ... وغاية ما ي

 .   إىل املشرتي ويكون خايل املسؤولية لعد ذلكالسهم  

آجال    ـــ  8 يف  الوفاء  مستحقة  لكوهنا  املصارف  لدى  اخلصم  التجارية  األوراق  تقبل 

األجل   طويلة  قروضا   متثل  لكوهنا  املالية  األوراق  خصم  يتعذر  بينام  وقيمها  ،  قصرية 

فليس له سوى بيعها يف  وإذا احتاج حاملها إىل حتويلها إىل نقود    عرضة لتقلبات األسعار

وقد يكون هذا الترصف ضارا  بمصلحته خاصة إذا  ،  ) البورصة (    سوق األوراق املالية

 (.1للجهة املصدرة هلذه األوراق ليس بجيد)  احلايلكان البيع يف وقت يكون فيه الوضع 

 والتمييز بينها   املبحث السادس : أنواع األوراق التجارية

التجارية عىل ثالثة أنواع    م لألوراق1931م/  1930عام  اقترص قانون جنيف الصادر   

التعداد عىل   الباحثون يف كون هذا  ، والسند ألمر ، والشيك . وقد اختلف  الكمبيالة   :

سبيل احلرص ،أو عىل سبيل املثال ، فمن قال منهم إنه عىل سبيل احلرص اقترص عىل بيان  

املثهذه   سبيل  عىل  إنه  قال  ومن   ، الثالثة  خصائص    الاألنواع  توافرت  إذا  أنه  رأي 

األوراق التجارية يف صك معني ،فإنه يأخذ حكمها ويعترب ورقة جتارية ومن ثم أضاف  

 ويف وقتنا احلارض أضيف وصل األمانة. (.2) "السند حلامله   "أصحاب هذا الرأي 

 

 . 127و 14ص  ، ، واألوراق التجارية إلياس حداد 63ـــــــــ 60ص ،  سعد بن تركي ،د/ ،أحكام األوراق التجارية  (1)
الناشر مكتبة سعيد عبد هللا وهبه   التجارية أكثم اخلويلاألوراق . 10و 9ص ،  إللياس حداد، انظر األوراق التجارية  (2)
 . 24ص ،  م1970لقاهرة ا
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ثم نخصص األوىل ،   التشابه بني األنواع الثالثةأوجه    وسوف نوضح ،أوجه اخلالف و، 

عىل  البحث   واحدة  أكثر    .انفرادلك  أصبح  ألنه  باختصار  األمانة  إيصال  بيان  مع 

 . تدرجييااستعامال  من الشيك اخلطي الذي تعمد احلكومات عىل إلغائه 

 الكمبيالة والشيك   أ ـ 

 أوجه التشابه 

 أطرافه فهو يتضمن ثالثة أطراف: الشيك يشبه الكمبيالة من حيث عدد 

 وقعه. در الشيك وي وهو الذي يص،: الساحب   األول 

 ويف الغالب البنك. ،وهو الشخص املوجه إليه األمر  ،  الثاين: املسحوب عليه

 . وهو الذي يدفع له مبلغ الشيك ،أو إلذنه ،  : املستفيد  الثالث

 وكذلك الكمبيالة أطرافها ثالثة    ،

  وهو الذي يصدر أمرا  لغريه بدفع مبلغ معني من النقود عند االطالع ،أو يفالساحب : 

 تاريخ معني لشخص ثالث.

 وهو امللتزم بدفع املبلغ املعني حلامل الكمبيالة . املسحوب عليه : 

ملعني يف الوقت وهو حامل الكمبيالة الذي يستحق احلصول عىل املبلغ ا:   املستفيد 

 (. 1املحدد )

 أوجه اخلالف  

  د االستحقاق يلزم توفر مقابل وفاء الكمبيالة حني إصدارها ويكفي توفره يف ميعا  ال   ـ1

 ، أما الشيك فيجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا  قبل إصداره عىل األقل. 

 

 . 246و244ص ،  حممد عثمان شبري ،د/،  املعامالت املالية املعاصرة (1)
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أداة وفا2 الكمبيالة  الدفع أي يكون ميعاد    وائتامن   ءـ تعترب  ولذلك تكون غالبا  مؤجلة 

،فإنه أداة وفاء فقط ولذلك ،فإنه يكون    الشيك؛أما    إصدارها.استحقاقها الحقا  لتاريخ  

 ئام  لدى االطالع. واجب الوفاء دا

جيوز تقديم الكمبيالة إىل املسحوب عليه لقبوهلا قبل وفائها بل يلزم تقديمها للقبول    ــ3

 ألنه واجب الدفع بمجرد االطالع.  فيه للقبول؛ ،أما الشيك فال جماليف حاالت معينة  

حيرر    يشرتط ذلك يف الشيك فيجوز أن شرتط يف الكمبيالة ذكر اسم املستفيد بينام الي ـ4 

 حلامله. 

الشيك    5 أما   ، الكمبيالة مرصفا  ،أو شخصا  عاديا   ـ جيوز أن يكون املسحوب عليه يف 

عىل مرصف . كام أن الكمبيالة جيوز حتريرها عىل آية ورقة عادية  يسحب ـ عادة ـ إال    فال

أما الشيك جرت العادة عىل أال يكتب إال عىل نموذج خاص مطبوع يقدمه املرصف إىل  

 عميله. 

وإال  6 الوفاء  عدم  احتجاج  بتحرير  ذلك  إثبات  بالكمبيالة  الوفاء  عدم  حالة  ـ جيب يف 

يشرتط ذلك يف الشيك فيجوز إثبات    الرصيف بينام ال ،فإن حاملها يفقد حقه يف الرجوع  

 منه ،أو صادر من غرفة املقاصة .  عدم الوفاء به ببيان صادر من املسحوب عليه وموقعا  

الكمبيالة    7 تعترب  ،أو حررها    عمال  جتاريا  مطلقا  ـ  بشأن عمل مدين  حتى ولو حررت 

عىل عمل جتاري سواء    حتريره مرتتبا  إال إذا كان    يعترب جتاريا    غري تاجر . أما الشيك فال 

 (. 1كان حمرره ـ يف هذه احلال ـ تاجرا أم غري تاجر ) 

ينص فيهام عىل    اإلذين،أو السند    جيوز ذكر الفائدة يف الشيك يف حني أن الكمبيالة  ال  ــ8

 الفائدة . 

 

 . 54ــــــ  .53ص ،  سعد بن تركي ،د/، أحكام األوراق التجارية  (1) 
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يشرتط   الشيك يشرتط يف إصداره وجود رصيد يف البنك ملن أصدره يف حني ال ــ9

 .(1إصدار الكمبيالة)  ذلك يف

 ب ـ الكمبيالة والسند ألمر 

 أوجه الفروق  

ـ تتضمن الكمبيالة ثالثة أشخاص هم الساحب ، واملسحوب عليه ، واملستفيد. بينام  1

 السند ، واملستفيد.  يتضمن سوى شخصني مها حمرر ال  السند اإلذين

تتضمن الكمبيالة أمرا  بالدفع ، وحيرر من قبل الساحب ، أما السند ألمر فيتضمن    ـ  2

 بالدفع وحيرر من قبل املدين.  تعهدا  

أما السند ألمرـــ  3  ، فال جمال    ـ يلزم توفر مقابل وفاء الكمبيالة يف ميعاد االستحقا ق 

الو لكون  ملقابل  فيه أصال   الساحب جتافاء  دين  الوفاء يشكل  ،  مقابل  املسحوب عليه  ه 

 يتضمن سوى شخصني مها املحرر واملستفيد.  والسند ألمر ال

ـ جيوز تقديم الكمبيالة إىل املسحوب عليه لقبوهلا قبل وفائها ،أما السند ألمر فال جمال    4

يف فهو  بوفاته  يلتزم  الذي  هو  حمرره  ؛ألن  فيه  القابل   للقبول  عليه  املسحوب  مركز 

 بالكمبيالة. 

الكمبيالة عمال  جتاريا  مطلقا  حتى ولو حررت بشأن عمل مدين ،أو حررها  تعترب    ــ  5

( ،فالبعض يعتربه جتاريا  والبعض اآلخر  2غري تاجر ،أما السند ألمر فيجري يف اخلالف) 

 

 .246ص ، حممد عثمان شبري  ،د/املعامالت املالية املعاصرة  (1)
 .56ص ، سعد بن تركي  ،د/أحكام األوراق التجارية  (2)
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اعتباره جتاريا  ؛ألنه  ال ن عمال مدنيا كام يف إعطاء  قد يكو  "يعتربه جتاريا  والراجح عدم 

 ( . 1سند إذين بدين ) 

ـ الكمبيالة تتعلق باملعامالت التجارية اخلارجية يف الغالب ، يف حني أن السند اإلذين  6

 (. 2يتعلق يف الغالب باملعامالت الداخلية ) 

ـ   ج   الشيك والسند ألمر   ـ

  د ، بينام الالشيك يتضمن ثالثة أطراف هم : السحب ،واملسحوب عليه ، واملستفي  ـ1

 حمرر السند واملستفيد. يتضمن السند ألمر سوى طرفني مها 

  ـ يتضمن الشيك أمرا  بالدفع وحيرر من قبل الساحب ، أما السند ألمر فيتضمن تعهدا   2

 بالدفع وحيرر من قبل املدين. 

ـ يعترب الشيك أداة وفاء فقط ولذلك فهو واجب الوفاء لدى االطالع ،أما السند ألمر  3

 كون مؤجل الدفع. ي  نه أداة وفاء وائتامن ولذلك ،فإنه غالبا  ما،فإ

السند ألمر فال4 الشيك وقت إصداره ،أما  الوفاء    ـ جيب توفر مقابل وفاء  جمال ملقابل 

  فيه أصال  لكون مقابل الوفاء يشكل دين الساحب جتاه املسحوب عليه والسند ألمر ال

 (.3يتضمن سوى شخصني مها املحرر واملستفيد) 

الثالثة    األنواع  هذه  بني  التمييز  هذا  املتعلقة  وبعد  املسائل  التفصيل  من  بيشء  نوضح 

مع إضافة إيصال    بكل ورقة جتارية ونذيلها بتخرجيها الرشعي من حيث اجلواز وعدمه

 األمانة يف هناية البحث . 

 

 

 .245ص ، حممد عثمان شبري  ،د/املعامالت املالية املعاصرة  (1)
 .315ص  ، م1971حممد حسين عباس ، دار النهضة العربية مصر ،  ،د/ األوراق التجارية (2)
والقانون  ،484ص ، واألوراق التجارية إلياس حداد ،  216و 211ص   ، أمحد حمرز ،د/انظر السندات التجارية ،  (3)

 . 15و14ص  ، مصطفى كمال ،د/التجاري 
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ـ : الكمبي   املطلب األول  ـــالة ـــ

 ية يتعلق هبا يف النقاط اآلت نوضح أهم ما   

 ـ صورهتا   1

 كمبيالة  

 ريال سعودي  5000مبلغ =  .../ ... الرياض يف ../ 

 ) وهو املسحوب عليه( إىل............................ 

 ادفعوا ألمر.............................) وهو املستفيد( 

 مبلغ وقدره مخسة آالف ريال سعودي يف.../.../... 

 .................... إمضاء الساحب  

 تعريفها   ـ  2 

يف استعامل فقهاء املسلمني وإنام هى كلمة    تعرف يف لغة العرب وال  الكمبيالة كلمة ال 

واستالم  cambio)  إيطالية  رصفه  من  السند  هذا  حامل  متكني  أي  الرصف  تعني   )

 قيمته. 

 (.1وتسمى ) سفتجة (و )سند سحب (، و )سند حوالة (، و )بوليصة( )  

حمرر يتعهد فيه    "ملعجم الوسيط بأهنا :ربة املعنى ، فقد عرفها اوهلا تعريفات كثرية متقا 

احلامل   إلذن  ،أو  نفسه  الدائن  إلذن  معني  تاريخ  يف  معينا   مبلغا   يدفع  بأن  املدين 

 (. 2للمحرر)

من    صك حيرر وفقا  لشكل قانوين معني ويتضمن أمرا  صادرا    "وعرفها التجاريون بأهنا :

ليه( بأن يدفع   شخص آخر )يسمى املسحوب عص )يسمى الساحب( موجها  عىلشخ

 

 .45ص ،  سعد بن تركي ،د/، أحكام األوراق التجارية  (1)
 . 803/ 2 ، ج  املعجم الوسيط (2)
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  ( ثالث  شخص  عىل  للتعيني  قابل  ،أو  معني  تاريخ  يف  ،أو  االطالع  لدى  معينا   مبلغا 

 (.1يسمى املستفيد() 

 يف الكمبيالة  اإللزامية   البيانات   ـ 3

 ا ـ كلمة كمبيالة مكتوبة يف متن الصك وباللغة التي كتب هبا.  

ذلك    من  إىل    ماهية  تعيني  اإللزاموالغرض  عليه  املوقعني  نظر  ولفت  الصك رصاحة 

ي  البيان  وهذا  ومداه  توقيعهم  عن  ينشأ  الذي  االلتزام  رشط  غطبيعة  كتابة  عن  ني 

ما  فمتى  فم  األمر)اإلذن(،  سفتجة  ،أو  كمبيالة  كلمة  الورقة  يف  أهنا  ف ذكر   ، ذلك  هوم 

 ذن(. ،أو )إلكان ذلك مع إغفال كلمة )ألمر(   ولو، تتداول بطريق التظهري.

 ب ـ أمر غري معلق عىل رشط بوفاء مبلغ معني من النقود.

عليه،أو  ويوقع  الذي حيررها  الساحب)  من  أمرا   الكمبيالة  تتضمن  أن  الذي    جيب  هو 

معني   مبلغ  األمر(بدفع  إليه  يصدر  عليه)الذي  املسحوب  إىل  بالدفع(  أمره  يصدر 

الورقة ألمر بق  هو  للمستفيد)الذي سحب  دائنا  اليكون  يكون  كمبياليمة  أن  وجيب  ة( 

بيع   تم  إذا  بالوفاء  عليه  املسحوب  الساحب  أمر  لو  كام  رشط  عىل  معلق  غري  الدفع 

للتداول   قابلة  جتارية  بأهنا  وصفها  الورقة  عن  خيلع  ذلك  ،فإن  لديه  املودعة  البضاعة 

 بالطرق التجارية. 

 اسم من يلزمه الوفاء )املسحوب عليه(   ــج 

عليه    سحبت  الذي  الشخص  عليوهو  يتعني  والذي  الوفاء  الكمبيالة  عند  ه  بقيمتها 

االستحقاق  ميعاد  وحيدث    حلول  نفسه  الساحب  هو  عليه  املسحوب  يكون  أن  وجيوز 

،أو   فروعها  أحد  عىل  كمبيالة  الرشكة  فتسحب  خمتلفة  فروع  لرشكة  تكون  عندما  ذلك 

 

، الناشر معهد اإلدارة العامة ، الرايض طبعة اثنية  العمرانبن حممد  عبدا هلل ،د/األوراق التجارية يف النظام السعودي  (1)
ص  ،  م1971حممد حسين عباس دار النهضة العربية القاهرة  ،د/، تجارية واألوراق ال  ،.29ص ،  م1995ه / 1416

 . 7ـــــــ 6
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آخر   فرع  عىل  كمبيالة  الفروع  أحد  فيسحب  املادة  العكس  النظام  "3"وتنص    من 

 لك. السعودي رصاحة عىل جواز ذ

 ـ ميعاد االستحقاق   د 

حتديد هذا امليعاد مرتوك للساحب حيدده كام يرى فقد تكون الكمبيالة مستحقة لدى   

 االطالع ،أو بعد مدة معينة ويشرتط يف ذلك رشطان: 

فال  ــ  1  التحقيق  وجه  عىل  حمددا   امليعاد  هذا  يكون  م   أن  الساحب  جيوز  يأمر  أن  ثال  

 الكمبيالة عند بيع بضاعة حلسابه ،أو استيفاء دين معني. وب عليه بدفع قيمةاملسح

)    ـــ  2  مثال   يقال  فال  متعاقبة  ،أو  أخرى  استحقا ق  مواعيد  الكمبيالة عىل  تشتمل  أال 

،أول   ملا   هـ  1395  ريال يف ذي احلجة  آالفومخسة    رمضانعليه مخسة آالف ريال يف 

 الكمبيالة.   يثريه ذلك من ارتباك يعوق تداول

 )االستحقاق(   الوفاءـ مكان   هـ

لكمبيالة مهيأة للتداول  وهو املكان الذي تقدم فيه الكمبيالة الستيفاء قيمتها وحيث إن ا 

يعرف من تستقر عنده )وهو احلامل األخري( ،فإنه    من يد إىل يد أخرى وال  أي لالنتقال

إليه دون عناء ،أو    االهتداءل  حتديدا  دقيقا بحيث يمكن للحام  يلزم حتديد مكان الوفاء

ما وغالبا   فيه    مشقة  يقيم  الذي  )املكان  عليه  املسحوب  موطن  هو  الوفاء  مكان  يكون 

عادة ( ولكن يمكن اشرتاط وفاء الكمبيالة يف موطن شخص آخر غري املسحوب عليه  

ه أنه يلزم احلامل السعي عىل  علييرتتب  يعرف برشط توطني الكمبيالة والذي    ،وهو ما

 يكون املرصف الذي يتعامل معه املسحوب عليه.   وطن املحدد والذي غالبا  ماامل

خلت    الوفاء،   الكمبيالةوإذا  مكان  )  من  املادة  لألوراق  2فإن  السعودي  النظام  من   )

مل   إذا  أما  للوفاء  مكانا  عليه  املسحوب  اسم  بجانب  املبني  املكان  تعترب  يذكر  التجارية 

 ،فإن الكمبيالة تعد باطلة.  بجانب اسم املسحوب عليه مكانا

 ) املستفيد(   و ـ اسم من جيب الوفاء له ،أو ألمره 
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الدائن    وهو  للكمبيالة  األول  احلامل  فهو  ثم  ومن  لصاحله  الكمبيالة  حترر  الذي  وهو 

 األول والبد من حتديد اسمه حتديدا  نافيا للجهالة. 

ر حممد وأمحد وخالد( ويف  ) ادفعوا ألم"ىل سبيل اجلمع فيقال  وقد يتعدد املستفيدون ع  

ادفعوا ألمر    "إن كانوا مذكورين عىل سبيل التخيري    تدفع هلم جمتمعني . أما   هذه احلال

 يكون الوفاء ألي واحد منهم.  "حممد ،أو أمحد ،أو خالد  

  "بوظيفته مثل  يشرتط ذكر اسم املستفيد عىل وجه التعيني بالذات بل يكفي حتديده    وال 

من النظام السعودي سحب الكمبيالة ألمر الساحب    "3 " يز املادةوجت "مدير رشكة كذا  

الكمبيالة   وتكون صيغة  واملستفيد  الساحب  واحد صفتا  أي جتتمع يف شخص    "نفسه 

 .  "  ادفعوا ألمرنا

الكمبيالة إال بعد  هذا الغرض حيقق ميزة عملية هامة عندما يرفض املستفيد قبول    ولعل 

ساحب إىل سحب كمبيالة لصالح نفسه ثم يقدمها  طر ال ، فيض  قبوهلا من املسحوب عليه

 . إىل املسحوب عليه للقبول ،فإن قبلها يظهرها بعد ذلك للمستفيد 

 وإذا خلت الكمبيالة من ذكر املستفيد تكون باطلة.  

 ز ـ تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة 

فرت فيه  حتريرها وهذا يفيد يف التحقق من معرفة كون الساحب قد توجيب ذكر تاريخ   

وفر. كام يفيد يف حتديد ميعاد االستحقا ق  األهلية الالزمة وقت إنشاء الكمبيالة ،أو مل تت

 إذا كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ أنشائها 

 كام جيب ذكر مكان إنشائها كأن يقال :  

يف    يف  1430/  8/  1الرياض  املكان  ذكر  أمهية  وتظهر  تسحب    الكمبياالتهـ  التي 

الدولخا حدود  يفرج  تطبيقه  الالزم  النظام  حتديد  أجل  من  ،وذلك  تنازع    حالة  ة 

 . األنظمة
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إنشائها   مكان  من  الكمبيالة  خلت  اسم    وإذا  بجانب  املبني  املكان  يف  منشأة  اعتربت 

فإذا  الساحب اعتربت    ،  أيضا   هذا  من  باطلة خلت  النظام    2)م  الكمبيالة  من  ج  فقرة 

 السعودي( 

 احب( الكمبيالة) الس توقيع من أنشأ    ح ـ

،وبالبصم  منشئ وهو    اليد  بخط  التوقيع  ويكون  امللتزمني  ،أول  وهو  أو    ،  الكمبيالة 

 ، فيشرتط كتابة االسم باإلضافة للتوقيع.  اخلتم وإذا كان التوقيع غري مقروء

رشكة ،فإنه يوقع عنها مديرها مع    ة وإذا كان الساحب مديروجيوز التوقيع باسم الشهر 

 (.1دون الرشكة )  عبارة ) عن رشكة( وإال التزم املدير شخصيا  رضورة ذكر  

 البيانات االختيارية للكمبيالة  ـ 4

يرى بعض املتعاملني إدراجها يف الكمبيالة ملصلحة   اإللزامية هناك بعض البيانات غري   

 يروهنا رشيطة أال ختالف هذه البيانات نظام األوراق التجارية ومن هذه البيانات : 

 ليست ألمر( )   رشط  أ ـ 

فيضمنها    التظهري  بطريق  الكمبيالة  تداول  منع  يريد  عندما  الساحب  الرشط  هذا  يورد 

ن فقط ـ ،أو دون غريه ،أو للمستفيد األول ( ،أو آية  عبارة )ليست ألمر( ،أو )ادفعوا فال 

عبارة هبذا املعنى ويف هذه احلالة اليستطيع الساحب تظهري الكمبيالة بل عليه أن ينتظر  

 وعد استحقا قها ومن ثم مطالبة املسحوب عليه بالوفاء. م

ـ   الوفاء يف حمل خمتار  ب 

من    املكان  هذا  حتديد  وجيوز  عليه  املسحوب  موطن  غري  آخر  مكان  حيدد  بأن  وذلك 

 . "توطني الكمبيالة   "الساحب ،أو من املسحوب عليه ويعرف هذا الرشط باسم 

 

وأحكام ، .  46ص ،  مصطفى كمال طه ،د/، والقانون التجاري . 49ـــ 48ص ، إلياس حداد ، انظر األوراق التجارية  (1)
 . 265ـــــــ  258ص   ، سعد حيىي ،د/، والنظام التجاري السعودي . 85ـــــــ 74ص ،  سعد بن تركي  ،د/،األوراق التجارية 
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ـ  احتجاج(  ج  بدون   ( بال مصاريف  الرجوع   clause de retour sansرشط 

hrais 

الدفع عند الرجوع عىل الساحب كام  بروتستو عدم    وهذا الرشط يعفي احلامل من حترير 

السعودي   للنظام  للساحب وألي مظهر طبقا  الرجوع فيجوز  يعفيه من مراعاة مواعيد 

أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم قبول ،أو عدم الوفاء عند مبارشة حقه  

باليف   الرجوع  رشط  بتوقيعه  وذيل  الكمبيالة  ن  ضم  إذا  بدون    الرجوع  ،أو  مصاريف 

 ،أو أي عبارة أخرى.  حتجاجا

فإن    تتناسب مع قيمة الورقة لذا،  يستلزم دفع مصاريف قد ال  االحتجاجإن حترير ذلك   

من حترير ذلك االحتجاج أي أنه يمكن    اإلعفاءبعض املتعاملني يتفقون فيام بينهم عىل  

من  امز ،أو  احلامل  ذلك    ستؤولولة  حترير  دون  الرصيف  للرجوع  بعده  الكمبيالة  إليه 

مل   االحتجاج ،أو  يقبل  مل  عليه  املسحوب  أن  من  بكالمه  الثقة  عىل  بقيمة    بناء  يف 

 الكمبيالة. 

 عدم الضامن   ـ  د 

،فإنه    ولذلك  القبول  ضامن  بعدم  الكمبيالة رشطا   ن  يضمِّ أن  الكمبيالة  لساحب  جيوز 

 مها للمسحوب عليه لقبوهلا. عىل احلامل أن يقوم بتقدييمتنع 

هو    الساحب  ؛ألن  الوفاء  ضامن  من  إعفاءه  يشرتط  أن  للساحب  ليس    منشئ ولكن 

الكمبيالة وامللتزم األول بدفع قيمتها ؛وألننا نكون يف هذه احلالة بصدد نوع من الغرر  

 املحرم رشعا . 

ضام  من  إعفاءه  يشرتط  أن  أيضا   للمظهر  الوفاوجيوز  ضامن  ،ومن  القبول  وهذا    ء ن   ،

الساحب السابقني ،أو الالحقني    الرشط يستفيد منه املظهر وحده دون  وبقية املظهرين 

 . استقالل التوقيعات   أبمبدعمال  

 



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

80 

 

 رشط القبول ،أو الوفاء االحتياطي ـ  ه 

حيوز    يلجأ املتعاملون إىل اشرتاط هذا الرشط عندما جيهل مالءة املسحوب عليه ،أو ال 

ا التامة  عىل  لقبول  لثقة  األصيل  عليه  املسحوب  غري  آخر  شخصا   الساحب  فيعني 

هذا   ويعترب  ذلك  عن  األصيل  عليه  املسحوب  امتنع  إذا  بقيمتها  للوفاء  ،أو  الكمبيالة 

إليه إال عند احلاجة أي عندما يمتنع املسحوب عليه    يرجع  الشخص مدينا  احتياطيا  ال

 بقيمتها. الوفاء األصيل عن قبول الكمبيالة ،أو و

 رشط اختار )إشعار( املسحوب عليه  ـ ـ   و  

حتى    هبا  الوفاء  عدم  ،أو  الكمبيالة  قبول  بعدم  إلزامه  عليه  املسحوب  إشعار  به  يقصد 

يتلقى إشعارا  مستقال  من الساحب يبني له فيه املعلوما ت الرئيسة عن الكمبيالة املطلوب  

 قبوهلا ،أو وفاؤها . 

فائدة    له  الرشط  يتي وهذا  املايل حيث  مركزهيام  حتقيق  عليه  املسحوب  ،أو  للساحب  ح 

وعالقة كل منهام باآلخر ويتيح دفع قيمتها للمسحوب عليه أي توفري مقابل الوفاء إذا مل  

 قبل ذلك كام حيول دون تزوير الكمبيالة ،أو الوقوع يف اخلطأ.  يكن متوافرا  

كمبيالة قبل أن يصله اشعار من  لاوإذا خالف املسحوب عليه هذا الرشط وقبل ،أو وىف  

 (. 1جتاه الساحب وقد يفقد حقه يف الرجوع إليه )  ساحبها ،فإنه يكون مسئوال  

 أهم املسائل املتعلقة بالكمبيالة وبيان أحكامها الفقهية   ــ4

مة تستلزم بياهنا من وجهة النظر التجارية مع بيان  اتتعلق بالكمبيالة عدة مسائل ه 

 ، ومجلة هذه املسائل مخسة:   ملسائلا ذه موقف الرشيعة من ه

 

، واألوراق التجارية  .  36ص  ،    اببليحممود  ،  واألوراق التجارية  .    60ص ،،    عبد هللا عمران،انظر األوراق التجارية    (1)
التجارية    .73  ـــــ 72  ص،    حممد حسين عباس، التجارية .  89  ــــــ87  ص،  سعد بن تركي  ،د/،وأحكام األوراق    ، واألنظمة 
 .164 162ص ، عبد العزيز خليل  د/،،
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 ثانيا : حتصيل األوراق التجارية. أوال  : تظهري الكمبيالة 

 : سقوط احلق الرصيف يف الكمبيالة . رابعا   خصم )حسم( األوراق التجارية.  ثالثا :

 : محاية الكمبيالة ) ضامن الوفاء(. خامسا  

 وإليك بيان هذه املسائل  

 كمبيالة تظهري الاملسألة األوىل : 

 تعريف التظهري   ـ ـ  1  

بام    اإلذن  عىل رشط  املشتملة  التجارية  الورقة  ظهر  عىل  الكتابة  معناه  الكمبيالة  تظهري 

 (.1يفيد انتقال احلق الثابت فيها إىل املظهر إليه ،أو إلذنه)

شخص  بيان يكتبه حامل الكمبيالة ألمر تنتقل بموجبه إىل    "وبعبارة أخرى عبارة عن : 

 (.2مل القديم باملظهر ، واحلامل اجلديد باملظهر إليه) ره ويسمى احلا آخر ،وألم

الورقة    وال  ظهر  عىل  التظهري  كتابة  التظهري  لصحة  ـ  الذهن  إىل  يتبادر  كام  ـ  يشرتط 

 التجارية بل يصح أن يكون عىل وجه الورقة التجارية ،أو يف أي مكان  

األنظ بعض  هناك  أن  إال  الورقة  من  تت آخر  التجارية  لصحمة  فتشرتط  التظهري  شدد  ة 

 .(3كتابته عىل ظهر الورقة ومن هنا جاءت التسمية) 

 ـ أنواع التظهري    2

فهذه أنواع ثالثة   تأمينيا ليا ، وقد يكون يالتظهري قد يكون ناقال للمكية ، وقد يكون توك 

 . وإليك بيان كلٍ 

 

 .69ص ،  م1995كلية احلقوق ،   ألمحد حممد حمرز ، جامعة القاهرة، السندات التجارية  (1)
 .244ص ،  ون طبعة وبدون سنة النشردب، صفوت هبنساوي  ،د/، النظام التجاري السعودي  (2)
ص  ،  وياصفوت هبنس ،د/ ،والنظام التجاري السعودي،. 141 ـــــ140ص ،  إلياس حداد، انظر األوراق التجارية  (3)

244 . 
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 التام(،وخترجيه الفقهي أوال  : التظهري الناقل للملكية) التظهري   

هذا النوع أكثر األنواع انتشارا  وأمهية ومعناه : ترصف قانوين يتم بموجبه نقل ملكية   

 (.1احلق الثابت يف الورقة التجارية من املظهر إىل املظهر إليه بعبارة تفيد ذلك ) 

  شكلية  ويتطلب لصحة التظهري الناقل للملكية نوعني من الرشوط األوىل :رشوط 

 والثانية رشوط موضوعية. 

 الرشوط الشكلية وتشمل  :   ال  أو  

 الكتابة    ـ  1

يصح التظهري يف ورقة مستقلة عن   يلزم يف التظهري أن يقع كتابة عىل الورقة ذاهتا فال  

 مدنية.  جوالة الكمبيالة وإذا حدث ذلك ،فإنه يعترب يف هذه احلالة  

واردة  حدث وامتألت الورقة بالتوقيعات لكثرة تداوهلا ولتعدد التظهريات ال  ولكن لو 

تسمى   إضافية  ورقة  عىل  التظهري  يكتب  أن  جاز  ملصقة    "الوصلة  "فيها  وتكون 

يف هذه احلالة أخذ احليطة واحلذر ملنع وقوع الغش ،أو التزوير ويكون  بالكمبيالة ويتعني  

عن   يكشف  بام  ،أو  بالتمزيق  إال  فصلها  دون  حيول  جيد  بشكل  الورقة  بلصق  ذلك 

 . انفصاهلام 

 توقيع املظهر   ـ  2

ترب التوقيع البيان اإللزامي للتظهري وقد يكون التوقيع باإلمضاء ،أو باخلتم ،أو عي 

 التظهري عىل ثالثة أنواع: و  األصبعببصمة 

 

 

 

 

عبد هللا العمران  ،د/ ، ، واألوراق التجارية يف النظام السعودي 17ص ،  مصطفى كمال طه ،د/، انظر القانون التجاري (1)
 .133ص ،
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 التظهري االسمي) التظهري ألمر(  :   النوع األول 

الورقة    ملكية  انتقال  تفيد  عبارة  بأي  مسبوقا   إليه  املظهر  اسم  بكتابة  املظهر  يقوم  وفيه 

،التجاري فالن(  ألمر  )ادفعوا   : بصيغة  عادة  العبارة  تلك  وحترر  إليه  دفع    ة  وعني   ( أو 

 ،أو ألمره(. املبلغ إىل فالن 

وهذا النوع هو أكمل طرق التظهري ويتم وضعه عادة عىل ظهر الورقة التجارية ولكن   

 . يمنع من وضعه عىل وجه الورقة   هناك ما

 النوع الثاين: التظهري عىل بياض 

يقترص  التظهري وفيه  ويكون      ورسعته  لبساطته  الوقوع  كثري  وهو  املظهر  توقيع  عىل 

 حالتني : التظهري عىل بياض يف 

: تظهري الورقة دون ذكر اسم املظهر إليه وذلك بأن يرتك اسم املظهر إليه    احلالة األوىل 

 عىل بياض كأن يقول ) ادفعوا ألمر........(. 

التظه  بني  التمييز  يمكن  احلال  الضامن  ويف هذه  كتوقيع  التوقيعات  من  ؛ألن  ري وغريه 

 هر الورقة ،أو عىل وجهها. صيغة التظهري موجودة ولذلك يمكن أن يرد عىل ظ 

الثانية  املظهر فقط    احلالة  . ويف هذه احلالة البد من ورود  : االقتصار عىل وضع توقيع 

 توقيعات. التوقيع عىل ظهر الورقة األصلية حتى يمكن التفرقة بينه وبني بقية ال

من   واحدا   خيتار  أن  بياض  عىل  إليه  املظهر  حق  من  كان  بياض  عىل  التظهري  تم    ومتى 

 من قانون جنيف املوحد وهى :  2 / 14احللول التي قدمتها املادة 

أ ـ أن يمأل البياض باسمه وبذلك يتحول التظهري عىل بياض اىل تظهري تام ويزول اخلطر 

  أو الرسقة و  التجارية إىل غري صاحبها بسبب الضياع ،   النايشء عن احتامل انتقال الورقة 

 ذلك .  نحو
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وهبذا يكون قد نقل ملكية الورقة دون أن يرد    آخرب ـ أن يمأل البياض باسم شخص  

بمثابة   الورقة باسمه  الذي ميلء  بالضامن ويعترب ذلك الشخص  يلتزم  توقيعه عليها فال 

 املظهر إليه يف األصل . 

حمدد فيلزم حينئذ بالضامن جتاه املظهر  د عىل بياض ،أو لشخص ج ـ أن يظهرها من جدي

 وجتاه من حيمل الورقة . إليه

أن   ودون  البياض  يمأل  أن  البياض عىل حاله ويسلمها لشخص آخر دون  يرتك  ـ أن  د 

كانت للحامل وله    يظهرها وحينئذ يمكن تداول الورقة التجارية بمجرد التسليم كام لو 

حني   إىل  هبا  حيتفظ  للمطالبأن  يتقدم  ثم  استحقا قها  موعد  من  حلول  بقيمتها  امللتزم ة 

 األصيل بوصفه مالكا للحق الثابت فيها. 

 من أنواع التظهري ا للحامل  : النوع الثالث  

ادفعوا حلامله( ،أو )وعني دفع املبلغ للحامل ( ونحو    النوع بكتابة عبارة )  يكون هذا 

العبارات وهذا النوع من التظهري   النظام السعودي فقط علام  ذلك من  أن النظام    أجازه 

ي للحامل  السعودي  السند حلامله ومع ذلك جييز تظهريها  ،أو  الكمبيالة  إنشاء  منع من 

باب   يفتح  النظام ؛ألنه  التي أخذت عىل  العيوب  التناقض وهو من  فيه يشء من  وهذا 

كم حيرر  أن  الساحب  بإمكان  ؛ألنه  وخمالفتها  النظام  نصوص  عىل  ألمر  التحايل  بيالة 

من  الثالثة  املادة  بموجب  جائز  وهو  ـ  فتتداول    نفسه  للحامل  يظهرها  ثم  ـ  النظام 

 ولة. لكمبيالة بعد بطرق التسليم واملناا

ما ذكرناه من رشوط صحة التظهري ـ أي الكتابة وتوقيع املظهر ـ هو احلد األدنى املتفق   

سائر   يف  لكن    األنظمةعليه  اإللزامية  بالبيانات  اختيارية  وتسمى  أخرى  هناك رشوط 

وإن  ،  أدرجوها  ، وهى راجعة الختيار املتعاملني ،فإن شاءواالبيانات االختيارية تسمى ب

 شاءوا تركوها وهذه البيانات هى : 
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 تاريخ التظهري   ـ  1  

الوقت الذي تم    ومعرفة وهذا التاريخ له فوائد منها معرفة الزمن الذي تم فيه التظهري   

 ؟ .  ال  ق أموقع التظهري قبل تاريخ االستحقا وهلفيه إفالس املظهر 

ـ   2  رشط عدم التظهري   ـ

جيوز للمظهر أن يقرن تظهريه برشط عدم التظهري كان يكتب عبارة ) وعني دفع املبلغ  

العبارات وبذلك تقف    ألمر.... وال  الكمبيالة بعد اآلن ( ونحو ذلك من  جيوز تظهري 

عنه   تلقى  من  عند  الضامن  عن  والمسئوليته  فقط  مسئوال    الكمبيالة  املظهر    يكون  عن 

 إليهم الالحقني. 

 بيان اسم املظهر إليه   ـ  3

، كام يمكنه أن يظهر الورقة دون رشط األمر    جيوز أال يكتب يف التظهري اسم املظهر إليه 

يعوقها عن    ويف كال احلالتني تستمر الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية وال

إضافة املظهر عبارة رصحية تتضمن رشط عدم التظهري ويقترص التظهري يف  ذلك سوى  

 حالة عدم كتابة اسم املظهر إليه عىل توقيع املظهر فقط .

 عنوان املظهر   ـ  4

ويصح التظهري بدون ذكر العنوان   وذكره يفيد عندما يقتيض األمر الرجوع إىل املظهر 

نتقل للذي قبله وهكذا حتى  ا معروفا  ن يك ، وإذا مل   وحينئذ ينتقل للمظهر الذي قبله

 يصل األمر إىل الساحب. 

ـ   5  بيان وصول القيمة   ـ
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إليه    املظهر  إىل  التجارية  الورقة  ملكية  بنقل  يقوم  املظهر  أن  القيمة  وصول  ذكر  يعني 

ذكر وصول القيمة أمرا إلزاميا  يف القانون التجاري املرصي   ، ويعترب   لسبق تلقيه قيمتها

 (.1يعترب رشطا اختياريا)  أخرى  أنظمةويف 

 الرشوط املوضوعية :    ثانيا  

 صدور التظهري من شخص أهل للتعامل بالكمبيالة  ــ1 

 نشاء الكمبيالة. إل فيجب أن يتوافر يف الشخص املظهر األهلية الالزمة ؛ 

 صدور التظهري من ذي صفة.  ـــ 2

 كان نائبا  عنه. ا أم الك هل ويراد به احلامل الرشعي للكمبيالة سواء كان هو امل 

أن يكون التظهري باتا  غري معلق عىل رشط وكل رشط يعلق عليه التظهري يعترب كان    ـ  3 

 مل يكن مع بقاء التظهري صحيحا . 

التجارية ال  ــ  4 الورقة  التظهري عىل كامل مبلغ  اعترب قانون    أن يقع  عىل جزء منه وقد 

 جنيف التظهري اجلزئي باطال . 

 رضاء صحيح.   تظهري إىلاستناد ال  ــ 5

ويشرتط لصحة التظهري أن يستند إىل رضاء صحيح ولذلك إذا وقع املظهر حتت تأثري   

 أو تدليس ،أو استغالل ،أو إكراه كان التظهري باطال  بالنسبة له.  غلط،

 ـ استناد التظهري إىل سبب حقيقي ومرشوع 6

لو تم وفاء لدين  رشوع كام  ببه غري مسبب له ،أو كان س  لذلك يبطل التظهري إذا كان ال 

 قامر . 

 

وي اصفوت هبنس ،د/عودي والنظام التجاري الس .176 ــــ 167ص ، سعد بن تركي   ،د/،انظر أحكام األوراق التجارية  (1)
( من النظام التجاري السعودي واألوراق  14واملادة ) 81ص  ، واألوراق التجارية عبد هللا العمران .  248 ـــــ247ص 

 .16ــــــــ 15 ص،  التجارية إلياس حداد
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سببه ،أو لعدم مرشوعيته يف مواجهة    النعدامويستطيع املظهر أن يدفع ببطالن التظهري   

البطالن يف    االحتجاججيوز له    احلامل يسء النية ولكن ال   املظهر إليه ويف مواجهة هبذا 

 (. 1مواجهة احلامل حسن النية)

 آثار التظهري الناقل للملكية  

الإذا ح  تظهري للورقة مستوفيا  رشوطه الشكلية ،واملوضوعية اعترب صحيحا  وتاما  صل 

 وترتب عليه اآلثار التالية: 

 ـ نقل ملكية احلقوق الناشئة عن الورقة التجارية إىل املظهر إليه 1

التظهري وهذه امللكية مستمدة من      ال   الورقة التجارية ذاهتا ويبدأ هذا النقل من تاريخ 

 . ولذلك ،فإن من حق املظهر إليه االحتفاظ  شخص املظهر عالقة هلا ب

هبا إىل حني موعد استحقا قها وتقديمها للوفاء ،أو تظهريها إىل حامل آخر كام أن له احلق  

اختاذ   يف  أيضا   احلق  وله  للقبول  عليه  املسحوب  إىل  تقديمها  النظامية    اإلجراءات يف 

 (. 2رين السابقني ) ع عىل الساحب واملسحوب عليه ومجيع املظهللرجو

 التزام املظهر بضامن قبول ووفاء الورقة التجارية  ـ 2

يضمن املظهر للمظهر إليه قبول ووفاء الورقة التجارية ويزيد عدد الضامنني يف كل مرة   

بالتظهري  التجارية  الورقة  فيها  الثابت    تنتقل  احلق  يصبح  وبذلك  يتمتع  ،  إليه  للمظهر 

ظهر نفسه ويف كل مرة تظهر فيها الورقة التجارية يتأكد  املبه    بضامن أكرب من الذي يتمتع

حصول احلامل عىل حقه ؛ألنه بذلك يزداد عدد الضامنني فيها وهذا أمر مرغوب ؛ألنه  

 (.3يزيد الثقة يف الورقة التجارية) 

 

،  ن تركي سعد ب ،د/وأحكام األوراق التجارية  ،246ــــ  245ص، وي اصفوت هبنس ،د/، النظام التجاري السعودي  (1)
 .177ص 

 .178ص ،  سعد بن تركي ،د/، ، وأحكام األوراق التجارية 133ص ، إلياس حداد ، انظر األوراق التجارية  (2) 
 .179ص ،  سعد بن تركي ،د/، أحكام األوراق التجارية  (3)
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 ة من الدفوع( بالدفوع )تطهري الكمبيال  االحتجاج عدم جواز   ـ 3

الدفوع فليس للمدين    ة التجارية وتطهريه من مجيع: خلو احلق الثابت يف الورق  ومعناه 

أن   ـ  املظهرين  أحد  ،أو  عليه  املسحوب  ،أو  الساحب  كان  سواء  ـ  التجارية  الورقة  يف 

يمتنع عن الوفاء للحامل احلسن النية مستندا  إىل الدفوع التي كان بإمكانه أن يتمسك هبا  

عليأما يرتتب  التظهري  أن  أي  السابقني  املوقعني  أحد  الورقة  م  يف  الثابت  احلق  نقل  ه 

املظهر   تتعلق  التجارية من  التي  والدفوع  العيوب  من مجيع  إليه خاليا  مطهرا   املظهر  إىل 

 (. 1هبا)

ويعرب عن هذه القاعدة بأن التظهري يطهر الكمبيالة من الدفوع ويشرتط لتطبيق قاعدة   

 ساسيني مها : أ توافر رشطني  االحتجاج بالدفوععدم 

 إىل احلامل عن طريق التظهري التام.  ل الكمبيالة ـ أن تؤو  1  

ال  الرشط  هذا  عىل  طريق   وترتيبا   عن  الكمبيالة  آلت  إذا  القاعدة  ،أو    اإلرث   ترسي 

بالدفوع   له  املوىص  ،أو  الوارث  مواجهة  أن حيتج يف  للمدين  وتبعا  لذلك جيوز  الوصية 

 تي كان يستطيع أن حيتج هبا يف مواجهة املورث ،أو املويص. ال

 ـ أن يكون احلامل حسن النية  2  

بالدفوع إال احلامل حسن النية . أما احلامل يسء النية    االحتجاجيفيد من قاعدة عدم    ال 

يفيد منها ويعترب احلامل يسء النية إذا كان هناك تواطؤ بينه وبني املظهر عىل إجراء    ، فال 

باملدينال اإلرضار  بقصد  الرضر    تظهري  وجه  متكني ويبدو  احلاممن  قيمة    قبض  من  ل 

 (.2عن الوفاء لوال حصول التظهري)  االمتناعالكمبيالة من املدين الذي كان له احلق يف 

 

ص   م1996طبعة أوىل ، جرجس جرجس ، الناشر الشركة العاملية للكتاب ، انظر معجم املصطلحات الفقهية والقانونية (1)
 .155ـــــ  154ص ،  واألوراق التجارية إلياس حداد .166

 .250 249ص   ، وياصفوت هبنس ،د/النظام التجاري السعودي  (2)
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 التخريج الفقهي لعملية التظهري الناقل للملكية وعملية تطهري الدفوع 

 التظهري الناقل للملكية التخريج لعملية    :  أوال  

 تني: خيلو تظهري الورقة الناقل للملكية من حال  ال 

األوىل : أن يكون املظهر إليه دائنا للمظهر فيعترب التظهري الناقل للملكية يف هذه احلال :   

يرتتب عىل التظهري من آثار بمقتىض عرف    فيها قبول ما   املحجلحوالة قد اشرتط عىل  

بعضها   ،أو  الرشوط  بتلك  يقبل  أال  املظهر(   ( وللمحيل   .. التجارية  باألوراق  التعامل 

 هري ـ مثال  عدم الضامن ويرتتب عىل ذلك إعفاءه من الضامن. لتظد اعن فيشرتط

التظهري حينئذ حوالة كام هو    يعترب  للمظهر فال  دائن  إليه غري  املظهر  أن يكون   : الثانية 

ما  ـ  أعلم  واهلل  ـ  احلال  هذه  يف  التظهري  ختريج  يف  ..واألقرب  صاحب    ظاهر  ذكره 

 إليه بتقايض الدين عىل أن يتملكه قرضا  . ملظهر املوسوعة من أنه توكيل من املظهر إىل ا

  ، وال  بأس به ويتحصل من هذا التقرير أن األصل يف التظهري الناقل للملكية أنه ال 

 (. 1خيرج عن كونه حوالة ،أو وكالة) حمذور فيه رشعا  إذ ال 

 ثانيا : التخريج الفقهي لعملية تطهري الدفوع 

يف  األصل  أن  الكويتية  املوسوعة  بالنظر  قررت  جوازها  عدم  الدفوع  قاعدة  ألصل   

أكثر   والينازع   (: فيها  جاء  حيث  هلا  األمر  ويل  تقييد  حيث  من  مقبولة  ولكنها  الرشع 

يصححون   لكنهم  ثالث  حق  تعلق  مع  االلتزام  بانقضاء  الدفع  صحة  عدم  يف  فقهائنا 

ه يف احلالة األوىل  ؛ألن الدين هنا مل يكن قائام بخالفالدفع إذا كان االلتزام قد نشأ باطال   

ال  هذا  سامع  ومع صحة  يمنع  أن  للحاكم  جيوز  النية  حسن  احلامل  وجه  يف  دفع رشعا  

 

 .187ــــــــــ 186ص  ، سعد بن تركي ،د/أحكام األوراق التجارية  (1)
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الدفع يف حق احلامل مطلقا  إذا كان يف هذا املنع مصلحة عامة وقد قالوا جيوز للحاكم أن  

 . (1.)يقيد القضاء ويعلقه بالرشط واإلضافة واالستثناء .. 

يق املصالح ودفع املضار  يعة اإلسالمية قد جاءت بتحق ويرى بعض املعارصين أن الرش 

مصالح   التجاري  التعامل  يف  الدفوع  تطهري  قاعدة  تقرير  يف  أن  والشك  الناس  عن 

عظيمة للناس عموما  وللتجار خصوصا  فهي حتقق نوعا  من احلامية للحامل احلسن النية  

من الورقة بطريق محايته  قد يرتتب عليها إهدار حقه املستمد    وحتصنه من املفاجآت التي 

ا العيوب  يف من  ترسي  بأال  وذلك  السابقني  امللتزمني  عالقات  شابت  تكون  قد  لتي 

قبل اآلخر ثم إن   السابقني  امللتزمني  التي يستطيع أن يتمسك هبا أحد  الدفوع  مواجهته 

طبق إال إذا كان احلامل بحاجة  ت  هذه القاعدة قد وضع لتطبيقها رشوط وضوابط فهى ال

عنها العيب سبب    الناشئ ن طرفا  يف العالقة  اية، وأن يكون حسن النية ،وأال يكوإىل مح 

، ثم    يطهرها التظهري  الدفع ثم إنه ليس كل دفوع يطهرها التظهري بل إن هناك دفوعا  ال

يف  إن   فالاألصل  واحلل  اإلباحة  إال    املعامالت  األصل  هذا  عن  واضح  خيرج  بيشء 

ال تطهري  قاعدة  بتقرير  ووالقول  ربا  فيه  ليس  التجارية  األوراق  يف  وال   الدفوع    جهالة 

، فال يظهر مانع رشعي من    غرر بل هو بمثابة الرشوط التي تشرتط من قبل املتعاملني 

 (.2القول باعتبارها ) 

 

،  التمهيدية النموذج الثالثية ابلكويت الطبعة املوسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالم (1)
 .241 240ص 

سعد بن  ،د/، وأحكام الوراق التجارية .91ــــ   90ص ، عبد هللا العمران ،يف النظام السعودي  انظر األوراق التجارية (2)
 200ص ، تركي 
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 وخترجيه الفقهي   ثانيا  : التظهري التوكييل 

 ـ تعريفه   1

قيمهو    حتصيل  يف  إليه  املظهر  توكيل  به  يقصد  الذي  ميعاد  التظهري  يف  الكمبيالة  ة 

ع التظهري  يشتمل  بأن  ،   ىل عبارة االستحقا ق  للتحصيل(  القيمة  للقبض(    )  القيمة   ( أو 

 (.1،أو ) لالستيفاء (،أو أي عبارة مماثلة)  ،أو ) للتوكيل( 

املصارف حيث يوكل حامل الورقة    ويكثر اللجوء هلذا النوع من التظهري يف التعامل مع  

معه  يتعامل  الذي  ال   املرصف  عندما  وذلك  حسابه  يف  وقيدها  قيمتها  يرغب    بتحصيل 

،أو   هبا  حيتفظ  التي  األوراق  كثرة  بسبب  إما  بنفسه  الورقة  قيمة  حتصيل  الورقة  حامل 

احلامل  بعيد عن بلد    يقيم يف بلد  لضيق وقته وكثرة مشاغله ... ،أو ؛ألن املدين يف الورقة

  .(2مة الورقة) كله احلامل يف حتصيل قيسلون يف بلد املدين فيوا واملرصف له فروع ،أو مر

   ـ رشوطه2

 للتظهري التوكييل رشوط شكلية وأخرى موضوعية   

 أما رشوطه الشكلية فهى :  

ورود التظهري بعبارة رصحية تفيد توكيل حامل الورقة التجارية للحصول عىل قيمتها    ـ أ  

وقيع احلامل حتت هذه  كعبارة ) القيمة للتحصيل( ونحوها مما ذكرناه سابقا . والبد من ت

 العبارة. 

 

 .251ص   هبنساوي ،صفوت  ،د/النظام التجاري السعودي  (1)
كمال ،د/  ، واألوراق التجارية يف القانون التجاري 186ص ، إلياس حداد ، ارية يف النظام السعودي انظر األوراق التج (2)

 .95ص ، حممد أبو سريع 
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أن يرد التظهري عىل الورقة التجارية ذاهتا ويرى النظام السعودي عدم اشرتاط أية    ب ـ

رى كالتاريخ واسم املظهر إليه ويرى بعض الباحثني رضورة ذكر اسم املظهر  بيانات أخ

 يمكن توكيل شخص غري معني.  إليه ؛ألنه ال

 (.1أي رشط)  قيمة الورقة ،وأن يكون خاليا  من ج ـ أن يكون التظهري شامال  لكل 

 وأما الرشوط املوضوعية  

غري  التامة  امللكية  يف  ذكرناها  التي  ذاهتا  الرشوط  املظهر  فهى  يكون  أن  جييز  النظام  أن   

   توكيليا  ، ناقص األهلية فللقارص املأذون له بإدارة أمواله تظهري الورقة التجارية تظهريا  

 (.2مطلقا  )  س له ذلكأما عديم األهلية فلي 

 ـ التخريج الفقهي للتظهري التوكييل   3

إليه يف    املظهر  توكيل  عبارة عن  التوكييل  التظهري  أن  الكمبيالة عرفنا  قيمة  عند    حتصيل 

 حلول ميعاد استحقا قها وبناء  عىل ذلك فالتخريج الفقهي فيه أنه وكالة . 

املو   بموت  تبطل  الوكالة  بأن  ذلك  عىل  يعرتض  قد  أهلية  لكن  عن  بخروجه  ،أو  كل 

 (.3الترصف وهو قول اجلمهور ) 

بأن    ذكر أن أصحاب مالك   "وجياب عن ذلك  املجتهد  بداية  خمتلفون يف    ابن رشد يف 

عند   الثاين  القول  عىل  املسألة  ختريج  يمكن  ذلك  عىل  ،وبناء   قولني  عىل  صحاب  أ ذلك 

 تبطل بموت املوكل .  ال ن الوكالة أب  مالك والقايض

 

سعد بن  ،د/، وأحكام األوراق التجارية . 86ص ،  حممد آل الشيخ ،د/لنظام األوراق التجارية السعودية  التظهري وفقاا  (1)
 .203ص ، تركي 

 . 202ص   ، وأحكام األوراق التجارية ، .142/ 2ج ،  حممود خمتار بريري، ملعامالت التجارية السعوديانظر قانون ا (2)
 .234/ 7ج ، ه 1406 عبد الفتاح احللو ، طبعة أوىل د/و ، ، حتقيق عبد هللا الرتكي  انظر املغين البن قدامة (3)
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أنه  خت  عىل  قوليمكن  وهو  األول  القول  عىل  املسألة  وجه    ريج  عىل  الفقهاء  مجهور 

التوس قاعدة  بأن  القول  سبق  قد  يقال  بأن  وذلك  الرشيعة  صحيح  يف  الرشوط  يف  ع 

 املسلمون   "اإلسالمية املبنية عىل قول النبي صىل اهلل عليه وسلم : 

ظ احلقوق ... وقد  يمكن أن تقرر بعض الرشوط التي يرتتب عليها حف  "عىل رشوطهم  

عىل   التجارية  باألوراق  املتعاملون  يف  تعارف  التوكييل  التظهري  يف  الوكالة  إبطال  عدم 

املوكل   موت  والحالة  بينهم،  كاملرشوط  ذلك  فيكون  أهليته  اختالل  واهلل   ،أو  ـ  يظهر 

،أو سنة رسوله   اهلل  الرشط خمالفة لكتاب  أن يف اشرتاط هذا  ـ  فيه مصلحة أعلم  بل 

الفقهاء أنه قد يثبت بالرشط ماال  حد املتعاقدين وقد ذكر  من غري أحداث رضر بأظاهرة  

 (. 1العقد)  يثبت بإطالق

 : التظهري التأميني) التوثيقي(   ثالثا  

 ـ تعريفه 1

تظهري الورقة عىل سبيل الرهن    ويطلق عليه البعض التظهري التوثيقي وهو عبارة عن : 

( بأن يشتمل التظهري عىل عبارة ) القيمة  2ظهر إليه) ضامنا  للوفاء بدين يف ذمة املظهر للم

 (. 3مماثلة تفيد الرهن )  للضامن ( ،أو ) القيمة رهن ( ،أو أي عبارة

ـ   2  رشوطه    ـ

 رشوط شكلية وأخرى موضوعية   لتظهري التأمينيل 

 اآليت: الرشوط الشكلية وهى تتمثل يف   : أوال   

 ام بينا سابقا . أن يشتمل التظهري عىل عبارة تفيد الرهن ك  ـأ ـ

 

وقاعد )قد يثبت ابلشرط ماال يثبت إبطالق العقد ( . 208ـــــ 207ص ، سعد بن تركي  ،د/أحكام األوراق التجارية  (1)
 .62/ 7 ، ج  ذكرها ابن قدامة يف املغين

 .208ص ،  سعد بن تركي ،د/أحكام األوراق التجارية  (2)
 .251ص ، وي اصفوت هبنس ،د/النظام التجاري السعودي  ت (3)
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التي تدل عىل أن    ــب   بالعبارة  التوقيع صحيحا  ومقرتنا  املظهر والبد أن يكون  توقيع 

 التظهري للرهن. 

املظهر وعنوان    التاريخ واسم  البيانات االختيارية األخرى كذكر  إدراج بعض  ويمكن 

 املظهر. 

ال  رهن  إخفاء  إىل  إليه(  واملظهر  املظهر   ( املتعاملني  بعض  فيأخذ  ويلجأ  التجارية  ورقة 

إليه   واملظهر  املظهر  ويتفق  التوكييل  التظهري  ،أو  للملكية  الناقل  التظهري  التظهري صورة 

أجل   من  ذلك  عىل  املظهر  ،وحيرص  مستقلة  ورقة  يف  وذلك  للرهن  التظهري  أن  عىل 

  املذكور العالقة بني  االتفاقاملايل ، وحيكم    ساءة إىل مركزهإلااملحافظة عىل سمعته وعدم  

إل التظهري حاصل من أجل الرهن وخيضع ألحكامه ، أما    ه ياملظهر واملظهر  ، فيعترب أن 

،أو   التام  التظهري  وهو  الظاهر  الترصف  فيحكمها  والغري  إليه  املظهر  بني  فيام  العالقة 

 التظهري التوكييل . 

  بالشيكجيوز للمتعاملني  ألنه ال جمال له بالنسبة للشيك؛  ويالحظ أن التظهري املسترت ال 

 (.1تغيري وظيفته وحتويله من أداة وفاء إىل أداة ضامن ) 

 ثانيا : الرشوط املوضوعية  

 وهى نفس الرشوط املوضوعية للتظهري الناقل للملكية وقد سبق بياهنا.  

ـ   3  آثاره   ــ

يعترب التظهري التأميني يف العالقة بني املظهر واملظهر إليه عالقة رهن فيكون األول مدينا    

لثاين دائنا  مرهتنا  ، ويعترب يف العالقة بني املظهر واملظهر إليه والغري تظهريا  ناقال    ،وا راهنا  

آخر ولذلك   تام من وجه ولكنه رهٌن من وجه  التأميني تظهري  التظهري  للملكية أي أن 

 نجد آثاره خليطا من آثار التظهري التام وآثار الرهن. 

 

 . 175ص  ، علي حسن يونس / د، جاريةواألوراق الت ،210ص ،  تركيسعد بن  ،د/أحكام األوراق التجارية  (1)
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 إليه  واملظهر أوال  : يف العالقة بني املظهر  

فال  مرهتنا   دائنا   ،والثاين  راهنا  األول  يعترب  بينهام عالقة رهن  العالقة  يرتتب عىل    تعترب 

التظهري التأميني نقل ملكية الكمبيالة ،أو بعبارة أخرى أدق نقل ملكية احلق الثابت يف  

املظهر  حيازة  الكمبيالة إىل املظهر إليه وإنام يظل احلق يف ذمة املظهر وإن كان قد أصبح يف 

مبارشة   للكمبيالة  حامال  بوصفه  املرهتن  وللدائن  له  املستحق  الدين  وفاء  ليضمن  إليه 

وإنام الكمبيالة  الناشئة عن  التوكيل)   ال   مجيع احلقوق  تظهريها إال عىل سبيل  له  ( 1جيوز 

يمتها  ،كام أنه يلزم املظهر إليه املحافظة عىل الورقة التجارية املرهونة وذلك بأن يطالب بق

اس  يف الدين املضمون  حقاتموعد  الوفاء ولو قبل استحقا ق  قها وأن يقدمها للقبول ،أو 

 (. 2بالرهن ) 

 : يف العالقة بني املظهر إليه والغري   ثانيا  

يعترب التظهري التأميني يف العالقة بني املظهر واملظهر إليه والغري ) ونعني به كل من وقع   

الكمبيالة إلي املظهر وهذا يشمل ا بخالف    عىل   للوفاء  نيه والضامن لساحب واملسحوب 

و للملكية  ناقال   الورقة عند حلول أجلها( تظهريا  للمدين    يرتتببقيمة  عىل ذلك ليس 

 . عىل احلامل بالدفوع  االحتجاجبالكمبيالة  

املبنية عىل عالقته الشخصية باملظهر إال إذا قصد احلامل وقت حصوله عليها اإلرضار   

 ين. باملد

يستفيد من قاعدة تطهري الدفوع التي سبق    قيمة الدين فال   ة الورقة تفوقفإذا كانت قيم 

كان مبلغ    عن املظهر بالنسبة للمبلغ الزائد فمثال  لو  هنا إال يف حدود دينه ويعترب وكيال  ابي

( فليس للمظهر إليه  7000( ريال سعودي وكان الدين املضمون )10000الكمبيالة )  

( ريال أما القدر  7000ار دينه وهو )ري الدفوع إال بمقدن يتمسك بقاعدة تطهاملرهتن أ

 

 .251ص ،   وياصفوت هبنس ،د/النظام التجاري السعودي  (1)
 .211ص ، سعد بن تركي  ،د/أحكام األوراق التجارية  (2)
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التمسك  3000الزائد وهو ) يمكن  التي  بالدفوع  يتمسكوا جتاهه  أن  فللمدينني  ( ريال 

 (.1هبا جتاه املظهر الراهن ) 

التوكييل إىل أن  والسب يف تطبيق قاعدة تطهري الدفوع يف التظهري التأميني دون التظهري   

إنام   الدفوع  احلامل  تطهري  املحافظة عىل حقوق  والتي ختتلف يف  نشأ ألجل  النية  حسن 

التأميني عن )    التظهري  إليه  املظهر  ،فإن حقوق  التوكييل  التظهري  املظهر بخالف  حقوق 

ما  إليه  املظهر  نفسها ؛ألن  املظهر  للمظهر يف حتصيل   احلامل( هى حقوق  هو إال وكيل 

 (.2ورقة) مبلغ ال

  التأميني الفقهي التظهري  التخريج   ـ  4

 للفقهاء يف ختريج التظهري التأميني رأيان :  

  ،وحجة هذا الرأي   مذهب الشافعية ورواية عن احلنابلة  وهو الصحيح من  األول : املنع 

يدري املرهتن هل    جيوز رهن الدين بالدين ؛ألن الدين غري مقدور عىل تسليمه وال  أنه ال

 (3عند عجز املدين )  سيحصل عليه أم ال

أنه مقدور عىل تسليمه عند حلول أجله  ذا الرولكن ه  أي نوقش بأن األصل يف الدين 

بخاصية التداول والثقة هبا واملدعومة أيضا     السيام يف باب األوراق التجارية التي تتمتع 

 (.4)  بضامنات قوية تكفل يف الغالب سداد الدين عند حلوله

 ين: اجلواز الثا  

أن    وحجة هؤالء  نابلةند الشافعية وقول عند احلاحلنفية واملالكية ووجه ع   وهو مذهب 

إعامال    وأيضا    ، بالدين  الدين  رهن  فيجوز  العلامء  باتفاق  بالدين  رهنها  جيوز  العني 

 

 .213ص ،  أحكام األوراق التجارية (1)
 . 213ص  ، املصدر السابق (2)
 . 122/  2ج  ، انظر مغين احملتاج للشربيين (3)
 .249ص ،  حممد عثمان شبري ،د/املالية املعاصرة  املعامالت (4)
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ما   "للقاعدة   رهنه    كل  بيعه جاز  أن    "جاز  فكام  الدين  بيع  القياس عىل جواز  ،وأخريا  

 (.1ز بيعه كذلك جيوز رهنه ) الدين جيو

املقيس عليه وهو جواز بيع    ألن  دليل القياس؛رتاض عىل استخدام  ومع أنه يمكن االع 

اجلواز أرجح من   الرأي وهو  هذا  أن  إال  أكثر صوره  الفقهاء يف  بني  الدين حمل خالف 

 القول باملنع لعدم وجود مانع ولقوة أدلة الرأي األول.

 حتصيل األوراق التجارية وخترجيها الفقهي   الثانية: املسألة 

 تجارية ل األوراق التعريف حتصي   -1

التجارية   الوراق  بتحصيل  األوراق    املراد  يف  املمثلة  األموال  مجيع  يف  املرصف  إنابة   :

التجارية من املدينني وتسليمها إىل العميل ) املوكل( ويف هذه احلالة يطلب املرصف من  

التجارية تظهريا  العميل   الورقة  املدين    تظهري  بمطالبة  يقوم املرصف  ثم  تلك توكيليا  يف 

املرص ويتقاىض  العميل  حلساب  مقدار  الورقة  مع  تتناسب  حمددة  عمولة  ذلك  نظري  ف 

 (.2املطلوبة لتحصيل ذلك الدين )   اإلجراءاتالدين املطلوب حتصيله ومع حجم  

 رية عائد املرصف من حتصيل األوراق التجا -2 

 حيقق املرصف من هذه العملية مكسبني:  

معنوي   األول  م  : مكسب  الثقة يفيتمثل يف  قبلنح  املرصف من  له يف      وتوليته  العميل 

ورفع   العمالء  نفوس  باملرصف يف  الثقة  زرع  عليه  يرتتب  الذي  األمر  التحصيل  عملية 

 سمعته لدهيم. 

 

وروضة .  316/ 1 ، ج  واملهذب .269/ 2 ، ج  والشرح الصغري 231/ 3 ، ج  انظر الشرح الكبري مع الدسوقي (1)
 .  38/ 4 ، ج الطالبني

 .220ص  ، سعد بن تركي ،د/أحكام األوراق التجارية  (2)
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العمولة  الثاين: يف  يتمثل  قيامه    مكسب  مقابل  العميل  من  املرصف  يتقاضاها  التي 

العمو  تلك  حتديد  ويتم  التجارية  الوراق  قيمة  العميل  بتحصيل  شخصية  عىل  بناء   لة 

ا  الورقة املسحوبة وحركة حساب  الثقة وعدمها وعىل أمهية  ،  ومركزه من حيث  لعميل 

 (.1التي يقوم هبا املرصف لتحصيل قيمة تلك األوراق)  اإلجراءاتوعىل 

 التخريج الفقهي لتحصيل األوراق التجارية   ـ  3

ر والوكالة بأجر جائزة عند الفقهاء  يقال يف ختريج هذه العملية أهنا وكالة بأج  أقرب ما 

وإذا أجزنا للمحامي األجر مقابل وكالته يف الدفاع سواء كسب    "حد الباحثني :يقول أ

أم عملية    خرسها،  القضية  يف   ) البنك   ( الوكيل  األجر  فإن  يستحق  للدين  التحصيل 

يف الدين  بسداد  املطالبة  وحقق   ، بالوكالة  قام  ؛ألنه  ال  أم  التحصيل  تم  ميعاد    سواء 

املمكنة  التحصيل  ،أو    االستحقا ق واختذ كافة وسائل  املدين لعرسه  إنام كان من  واملانع 

 (.2مماطلته) 

دين( والبنك كوكيل  وجيوز التوكيل يف تقايض الديون وقبضها من غري رضا اخلصم )امل 

فيعمل  بينهام  اتفاق  يوجد  مل  ،فإن  العميل  وبني  بينه  عليها  املتفق  األجرة  يستحق    بأجر 

الدارج لدى املصارف ... فيأخذ املرصف أجرته املتعارف عليها بني املصارف  بالعرف 

وإذا احلال  تلك  مثل  تم    يف  ما  للعميل  وسلم  التجارية  األوراق  بتحصيل  املرصف  قام 

 (.3،فإن الوكالة تكون منتهية إذ تنتهي الوكالة بنهاية املوكل فيه وقد انتهى)  حتصيله

 

  ، والعمال املصرفية واإلسالم،  179ص  ، حممد الشحات اجلندي ،د/ديث احل  انظر فقه التعامل املايل واملصريف (1)
 .138ـــــــــ 137 ص ، والبنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق عبد هللا الطيار،  192ص  ، مصطفى اهلمشري

 بتصرف. 195ص ،  مصطفى اهلمشري، األعمال املصرفية واإلسالم  (2)
والبنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق عبد  ،248 ـــــ 247 ص ، حممد عثمان شبري /،دانظر املعامالت املالية املعاصرة  (3)

العمل املصريف اإلسالمي الواقع واآلفاق ، عبد احلميد البعلي ، الناشر مكتبة   وأساسيات ،138 ــــــ 137ص ، هللا الطيار 
 . 28ص ،  م1990/  1410 ه وهيب القاهرة ، طبعة أوىل
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 وراق التجارية حسم (األ : خصم )  املسألة الثالثة 

 ـ تعريفه 1

ناقال    تظهريا   املرصف  إىل  بعد  أجلها  حيل  مل  التي  التجارية  الورقة  تظهري   : عن  عبارة 

يتناسب  للملكية يف مقابل أن يعجل املرصف قيمتها   بعد أن خيصم منها مبلغا  للمظهر 

 (. 1مع األجل الذي عنده موعد استحقا قها) 

الغالب   العملية يف  العميل واملرصف ع   ويسبق هذه  ،  اتفاق بني  بينهام  التعامل  ىل كيفية 

ما جمموع  أي  للعميل  املخصص  والسقف  والعمولة  الفائدة  وسعر  مكن    ورشوطه 

ملرصف يتوقف عن إجراء عمليات خصم جديدة  وز العميل ،فإن اخصمه بحث إذا جتا

ا األوراق  خصم  ويمثل   . السابقة  األوراق  قيمة  سداد  بعد  إال  العميل  لتجارية  لذلك 

 (. 2حقال  من حقول االستثامر قصري األجل)

حلول    قبل  التجارية  الورقة  قيمة  عىل  احلصول  أجل  من  العملية  هلذه  العميل  ويلجأ 

يأخذه املرصف ـ واحلصول عىل مبلغ نقدي فوري واالستفادة منه  أجلها ـ بعد طرح ما  

 (.3يف تسوية معامالته التجارية ) 

 

 

 

ية وعمليات البنوك يف اململكة العربية السعودية ، حممد حسن اجلرب ، الناشر جامعة امللك سعود الرايض ،  العقود التجار  (1)
 410ص ،  ه1404طبعة أوىل 

 . 226 225ص  ،سعد بن تركي ،د/أحكام األوراق التجارية  (2)
لبنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ، وا .318ص ،  عبد الرزاق اهلييت ،انظر املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق  (3)

 . 226ص  ، سعد بن تركي ،د/وأحكام األوراق التجارية  139عبد هللا الطيار ص 
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 ق التجارية ية خصم )حسم( األورا التخريج الفقهي لعمل   ـ  2  

أهنا    التجارية  األقوال يف عملية حسم األوراق  اقرتض    "أرجح  فالعميل  قرض ربوي 

أن   عىل  املال  من  مبلغا   البنك  أن  من  مثل  التجارية  الورقة  قيمة  وهو  منه  أكثر  يدفع 

ي  يقرتض تسعامئة دينار عىل أن أخذها  يدفعها من قيمة الورقة ألف دينار والفائدة التي 

الور لقيمة  تبعا   ختتلف  اإلقراض  نظري  املدة  البنك  ،أو  االستحقاق  وملوعد  التجارية  قة 

،فإ وهلذا   ، البنك  من  املبلغ  العميل  فيها  يقرتض  احلسم  التي  ألوراق  ل   "اخلصم    "ن 

 التجارية الذي تقوم به البنوك التجارية قرض ربوي حمرم.

املنعقد يف دورة مؤمتره   األوراق التجاريةوهبذا جاء قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن   

ـ  ــ9هـ املوافق 1412 /12/11 ـ 7السابع بجدة يف اململكة العربية السعودية من 

 ييل:   م حيث قرر ما1992/ 5/ 14

األوراق التجارية ) الشيكات ـ السندات ألمر ـ سندات السحب ( من أنواع التوثيق   ـ1

 املرشوع للدين بالكتابة. 

عن دين النسيئة   مسئول األوراق التجارية غري جائز رشعا  ؛ألنه   )خصم (أن حسم  ــ 2

 (. 1املحرم) 

 التجارية : سقوط احلق الرصيف يف األوراق   املسألة الرابعة

يستطيع حاملها حتصيلها وذلك بسبب   يسقط احلق الرصيف للورقة التجارية ،فال قد  

 .  التقادم ،أو بسبب اإلمهال

 امع الدعوى( يف بسبب التقادم) عدم سأوال  : سقوط احلق الرص  

 

لعلي   اإلسالمومعامالت البنوك احلديثة يف ضوء  ،  124، 82 ، ص انظر املعامالت املالية املعاصرة لعلي السالوس (1)
 . 250ص  ، حممد عثمان شبري ،د/املعاصرة   لية، واملعامالت املا 75، 42 ص، السالوس 
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 ـ تعريف التقادم 1

فقد حق بعد  : تنظيم قانوين يرتتب عليه اكتساب حق ،أو   التقادم يف اصطالح القانونيني 

 وهو نوعان:   فرتة زمنية حمددة

 يرد إال عىل األعيان فقط.  و الوه:   تقادم مكسب

وق الشخصية والذي هيمنا هو  وهو يرد عىل احلقوق العينية وعىل احلقوتقادم مسقط : 

 (.1سقط) التقادم امل

  قادمومن اجلدير ذكره هنا أن الرشيعة تستعمل لفظ عدم سامع الدعوى بدال  من لفظ الت 

الترشيعات األخرى االستعامل يف  احلق ال  الشائع  مهام طال    ؛ألن  الزمن  بمرور  يتقادم 

 وإنام متنع سامع الدعوى بغية وضع حد للمنازعات. 

أ   وتوضيح  يقررها  ذلك  التي  احلامية  وسيلة  هى  فالدعوى  حتميه  دعوى  له  حق  كل  ن 

التي يعرتف هبا ،فالدعوى يشء متميز عن احلق موضوع محايتها ،وإن    النظام للحقوق 

فاحلق ال وثيقة  بينهام  الصلة  هو    يسقط وال  كانت  يسقط  ،أو  يتقادم  الذي  ،وإنام  يتقادم 

اجلامعة وبانتهاء    مع مصلحة  يتالءمم وحيددها بام  الدعوى التي حتميه والتي ينظمها النظا

حي التي  محايته  املدة  وسيلة  احلق  ،فيفقد  الدعوى  تزول  النظام  وجوده  ددها  من  بالرغم 

والدليل عىل ذلك أن املدين إذا قام بالوفاء باحلق بعد زوال وسيلة محايته أي بعد تقادم 

 (.2فإن هذا الوفاء يكون صحيحا )  دعواه،

 ع م السام مدد عد   ــ 2

ختتلف املدة الالزم انقضاؤها لكي يمتنع من سامع الدعوى بحسب مراكز امللتزمني هبا   

وأحالت    بالكمبيالة( من النظام التجاري السعودي فيام يتعلق  84، وقد حددت املادة )

 

 .308ص  ،سعد تركي ،د/وأحكام األوراق التجارية  ، 235ص ،  انظر األوراق التجارية عبد هللا العمران (1)
 .284ص   ، وياصفوت هبنس ،د/، والنظام التجاري السعودي  235ص   ، عبد العزيز بدوي ،د/األنظمة التجارية  (2)



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

102 

 

( املادة  الدعاوى 88عليها  ألمر  بالسند  يتعلق  فيام  التمسك  (  جيوز  التي  فيها    الرصفية 

 هى:  ث دعاوىلدعوى بثال بعدم سامع ا 

 املقامة عىل املسحوب عليه القابل. أ ـ الدعاوى  

م   ال بعد  القابل  عليه  املسحوب  جتاه  الكمبيالة  عن  الناشئة  الدعوى  ثالث  تسمع  يض 

ق أيا كان صفة املدعي فسواء أكان هو احلامل األخري ،أو  سنوات من تاريخ االستحقا

 هم. تياطي ألحد أحد املظهرين ،أو الساحب ،أو الضامن االح 

 ب ـ الدعوى املقامة عىل الساحب ،أو املظهرين. 

وى احلامل جتاه الساحب ،أو املظهرين بعد ميض سنة وحتسب مدة السنة  ال تسمع دعا 

تاريخ   املي  االحتجاجمن  يف  استحقااملحرر  تاريخ  من  ،أو  النظامي  الكمبيالة  عاد  ن  إ ق 

 جاج. اشتملت عىل رشط الرجوع باملرصوفات ،أو بدون احت

ـ ج    وى املقامة من املظهرين بعضهم عىل بعض وعىل الساحب. لدعا ا  ـ

وى املظهرين بعضهم جتاه بعض ،أو جتاه الساحب بعد ميض ستة شهور  ال تسمع دعا 

فأقيمت عليه   الوفاء  امتنع املظهر عن  إذا  أما   . الكمبيالة  املظهر  فيه  الذي وىف  اليوم  من 

 ستة من تاريخ آخر إجراء يف الدعوى.ل ادعوى الرجوع فيبدأ حساب مدة الشهور 

ال  السابقة  املواعيد  أن  إجراء    ويالحظ  آخر  يوم  من  إال  الدعوى  إقامة  حالة  ترسي يف 

ترسي إذا صدر حكم بالدين ،أو أقر به املدين يف ورقة مستقلة إقرارا  يرتتب    فيها كام ال 

وال الدين  جتديد  ؛  عليه  بالنسبة  النقطاعيكون  إال  أثر  اإلجراء    املواعيد  قبله  اختذ  ملن 

  انقطاعهااملواعيد بالنسبة ألحد امللتزمني وعدم    انقطاع القاطع هلذه املواعيد ولذا يتصور  

 (.1بالنسبة لآلخرين) 

 

 .286 285ص ،  صفوت هبنساوي  ،د/السعودي  النظام التجاري (1)
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( من أحكام    86و    85  ( من النظام إىل املادتني )117فقد احالت املادة )،    أما الشيك 

عنهام   الكالم  سبق  اللتني  امل   باإلضافةالكمبيالة  )إىل  بالشيك116ادة  اخلاصة  التي    ( 

وى رجوع احلامل عىل املسحوب عليه والساحب واملظهر تسمع دعا  تنص عىل أنه ) ال

امللتزمني بعد ميض ستة شهور من تاري  الشيك وال تسمع  وغريهم من  انقضاء ميعاد  خ 

اليوم الذي  وى رجوع امللتزمني بوفاء الشيك جتاه بعضهم بعد ميض ستة شهور من  دعا

من يوم إقامة الدعوى عليه( وهبذا يتبني أن مدة عدم سامع الدعوى    فيه امللتزم ،أووىف  

 (.1يف الشيك واحدة وهى ستة اشهر ) 

ـ   3  للتقادم يف األوراق التجارية  التخريج الفقهي   ـ

ن التقادم معناه مرور الزمن الطويل عىل وجود اليشء والفقهاء هنا يفرقون بني  إقلنا   

 رين : أم

 يسقط بالتقادم مهام طال الزمن  ن احلق الاألول : أ  

 : أن سامع الدعوى هى التي تبطل بالتقادم   الثاين

الفقهاء عىل أن احلق ال  :    دليل  بالتقادم قوله صىل اهلل عليه وسلم  أنا برش    "يسقط  إنام 

عىل نحو  وأنكم ختتصمون إىل  ولعل بعضكم أن يكون احلن بحجته من بعض فأقيض له  

 (. 2قطعة من نار)  يأخذه ،فإنام أقطع له به   يئا  فالقطعت له من حق أخيه ش ما أسمع فمن 

حيل للمحكوم له    بني أن حكم احلاكم الووجه الداللة يف احلديث الرشيف أن النبي   

للتقادم    ما إال يكون  ،أوىل  باب  فمن  األمر  نفس  باطال  يف  ادعاه  ما  إن كان  به  له  حكم 

 (.3ين) املتعلق بالذمة لآلخر مان أثر يف إسقاط احلقومرور الز

 

 .418و  316ص ، سعد بن تركي  ،د/أحكام األوراق التجارية  (1)
رقم   3/1337ومسلم ،  2860رقم  180 /3ج ، صحيح البخاري كتاب الشهادات ابب من أقام البينة بعد اليمني  (2)

1713 . 
 .308/ 2 ،ج  ه1397لكبيسي مطبعة اإلرشاد بغداد اإلسالمية حممد عبيد ا انظر أحكام الوقف يف الشريعة   (3)



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

104 

 

 (1)"يبطل حق أمريء مسلم وإن قدم   ال  ":كام يستدلون بام روي عن النبي صىل 

بحث    تناولوامن األحناف واملالكيةـ وهم الذين    وأما عن سامع الدعوى ،فإن الفقهاء 

  الدعوى وإن كانوا قد اختلفوا يفيقررون أن مرور الزمن يمنع من سامع    هذه املسألة ـ

فعند األحناف مقدرة ب) مخسة عرشة    تسمع معها الدعوى  حتديد الفرتة الزمنية التي ال

فقدروها املالكية  ،وأما   ) وقيل ست وثالثني سنة  وثالثني سنة  ، وثالث  بعرشين    سنة 

 وثالثني وأربعني وقيل يرجع يف تقديرها للحاكم وأحوال الناس. 

 فقهاء : ومن اقوال ال 

وثالثني سنة ومل يكن له مانع من  رجل ترك الدعوى ثالثا  سوط :  املب ـ قال ابن نجيم يف 

تسمع دعواه ؛ألن ترك الدعوى مع التمكن يدل عىل عدم احلق  الدعوى ثم ادعى ال

 (. 2)  "  ظاهرا  

ق وأنه  أباهم كان أسلفه ماال   يقر لقوم أن  الرجل  : ... قال مالك يف  املدونة  د  ـ جاء يف 

ديثا  من الزمان والسنني  الذي ادعى من ذلك أمرا  ح   قضاه والدهم قال مالك : إن كان

يتطا بينة قاطعة عىل  ومل  ، إال  : قد قضيت  ينفعه قوله  القضاء ، وإن كان قد  ول ذلك مل 

 (.3ول زمان ذلك أحلف املقر وكان القول قوله...) تطا

م يقبل  زماهنا ،فل   ماهنا وبني التي تطاولمحه اهلل بني الدعوى التي مل يتطاول ز فقد فرق ر  

 املقر يف األوىل إال ببينة وقبل قوله يف الثانية بيمينه.قول 

 وفقهاء األحناف يقسمون مرور الزمن عىل نوعني :  

: ست وثالثون سنة فالدعوى التي   األول : مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي ،ومدته  

 مطلقا . تسمع   تركت هذه املدة بال عذر ال 

 

 ومل يعزه ألحد ومل نعثر له على ختريج 6/230 ، ج  احلديث ذكره احلطاب يف مواهب اجلليل (1)
 .229/ 7  ،ج  البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2)
 .35/ 4 ، ج  املدونة (3)
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 لسلطان ن قبل السلطان فهذه تسمع بأمر اوالثاين : مرور الزمن املعني م  

تسمع الدعوى بعد مرور الزمن املحدد مطلقا    والفرق بني االثنني أنه يف النوع األول ال 

 ، ويف النوع الثاين تسمع بأمر السلطان. 

الدعوى ال   الفقهاء ومما هو متفق عليه بني    الزمن  أن  بمرور  يكن    تسمع  مل  إذا  الطويل 

وهذه األعذار املانعة    فإن دعواه تسمع بمرور الزمن   عذر، كان له    ، أما إن   للمدعي عذر 

 جلريان الزمن تتمثل يف: 

 كالصغر واجلنون والعته.   ـ القارصية 1 

 يف حمل بعيد ونحو ذلك.  قامةإل انقطاع بالسفر أو الـ الغيبة وا  2

 التغلب ) الغصب(.  ـــ 3

 (1بحقها )  الزوج زوجته من املطالبةممانعة   ـــ 4

من هذا كله هو عدم سامع الدعوى يف األوراق التجارية بسبب التقادم وقد    صة الواخل 

النظام  قبل    حدد  من  املدد  هذه  ويعترب حتديد  التجارية  الورقة  نوع  بحسب  التقادم  مدة 

حيدده   الذي  املرور  أي  الزمن  مرور  أنواع  من  الثاين  الظروف    السلطانالنوع  حسب 

 واملصلحة العامة. 

 من املصارف قد جرت عىل إصدار تعليامت إىل موظفيها  الذكر أن كثريا  ومما هو جدير ب 

بعدم وفاء الشيكات التي تقدم إليها بعد ميض شهرين ،أو ثالثة شهور عىل تاريخ 

ذلك  ،أو مرسوقة ول  قدم هذه الشيكات كأن تكون مزورة   إصدارها ختوفا  من أسباب

إعادة الشيك القديم لساحبه   يطلب املوظف املختص يف املرصف يف مثل هذه احلاالت

 (.2املرصف عن ذلك )  مسئوليةمرة أخرى عليه إلخالء    واعتامده من جديد بتوقيعه

 

 

 من اجمللة. 1801و  1661واملواد  282 159/ 4 ،ج  انظر درر األحكام شرح جملة األحكام (1)
 .460461ص ،  انظر األوراق التجارية إلياس حداد (2)



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

106 

 

 سقوط احلق الرصيف بسبب إمهال حامل الورقة التجارية   ثانيا  :  

رصيف ملصلحة احلامل عىل عاتق مجيع  يرتتب عىل إصدار الورقة التجارية نشوء التزام   

 وهذا االلتزام يتميز بمميزات خاصة منها :  املوقعني عىل الورقة

 أن الورقة التجارية يلزم دفع قيمتها يف ميعاد استحقا قها.  ــ

وأن مجيع املوقعني عىل الورقة التجارية يضمنون ـ بالتضامن ـ الوفاء بقيمة الورقة   ــ

 التجارية. 

 عدم نفوذ الدفوع يف مواجهة احلامل.  ــ

امل بسبب إمهاله حقه يف ذلك  أثر بإمهال احلامل فيفقد احلولكن هذا االلتزام الرصيف يت 

 االلتزام الرصيف الذي كان مقررا ملصلحته. 

( من نظام الوراق التجارية السعودي عىل حاالت السقوط بسبب  83املادة ) وقد نصت 

 وهى بالنسبة للكمبيالة تتمثل يف احلاالت اآلتية:  اإلمهال 

و بعد مدة من االطالع لة املستحقة لدى االطالع ،أإمهال احلامل تقديم الكمبيا  ــ 1 

 خالل مدة سنة من تاريخ سحبها. 

( ،أو عدم الوفاء خالل املواعيد  1جاج عدم القبول) إمهال احلامل حترير احت ــ2

 النظامية. 

إمهال احلامل املطالبة بقيمة الكمبيالة يف تاريخ استحقا قها إذا كانت مشتملة عىل   ــ3

؛ألن هذا الرشط وأن أعفى احلامل من حترير احتجاج عدم    فصاري باملرشط الرجوع 

 الة للوفاء. يعفيه من واجب تقديم الكمبي  القبول إال أنه ال 

 

إمنا يلزمه ذلك عندما تكون الكمبيالة قد تضمنت شرطا يقضي بوجوب تقدميها للقبول خالل مدة معينة ففي هذه احلال  (1)
املر فإذا مل يقم احلامل بذلك خالل تلم  ا للقبول خالل تلك الفرتة واستصدار احتجاج عدم قبول إذا لزميلزم احلامل تقدميه

 املدة فغنه يعترب حامال مهمال. 
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إمهال احلامل تقديم الكمبيالة املشتملة عىل رشط القبول خالل ميعاد معني للقبول    ــ4

احلامل مه اعترب  الرشط وخالفه احلامل  الساحب هو واضع هذا  كان  بالنسبة  ،فإن  مال  

املظهرين إذا كان واضع الرشط هو أحد  الكمبيالة أما  امللتزمني يف  ، فال يعترب    إىل مجيع 

 ل مهمال  إال بالنسبة هلذا املظهر وحده. احلام

ويستطيع احلامل نفي إمهاله بإثبات طروء حادث قهري أصبح معه غري قادر عىل القيام  

 باإلجراءات التي يتطلبها النظام. 

  مجيعجتاه    الرصفية، فيتمثل يف سقوط حقوقه    ط احلق الرصيف للحاملطاق سقووأما ن 

يقدم   مل  الذي  والساحب  القابل  عليه  املسحوب  باستثناء  الكمبيالة  بموجب  امللتزمني 

 (. 1مقابل الوفاء) 

ذكر يف الكمبيالة   /د( من النظام عىل أن ما89وأما بالنسبة للسند بأمر فقد نصت املادة) 

  السند ألمر. ار إمهال احلامل ترسي كذلك عىلمن أحكام آث

،فإن    للشيك  بالنسبة  املوقعني  وأما  عىل  الرصيف  الرجوع  يف  حقه  يفقد  املهمل  احلامل 

عليه ماعدا املسحوب عليه والساحب الذي مل يقدم مقابل الوفاء ويكون احلامل مهمال  

 يف حالتني : 

 د املحددة لذلك. األوىل : إذا مل يقدم الشيك للوفاء خالل املواعي 

( ،قبل انقضاء مواعيد التقديم  2مه) ،أو ما يقوم مقا االحتجاجالثانية : إذا مل يقم بعمل  

 (. 3)  للوفاء

 

 

 .334ــــــ 333ص  ،سعد بن تركي ،د/وأحكام األوراق التجارية . 231ص  ،األوراق التجارية عبد هللا العمران انظر (1)
يعه ممن صدر منه ويذكر  املسحوب عليه أو من غرفة املقاصة يؤرخ ويدون على الشيك ذاته بعد توقوهو بيان صادر من  (2)

 من النظام السعودي.. 108فيه أن الشيك قد قدم يف املوعد القانوين ومل تدفع قيمته انظر املادة 
 .337ص ،  سعد بن تركي ،د/،  أحكام األوراق التجارية (3)
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 التخريج الفقهي لسقوط احلق الرصيف بسبب اإلمهال 

إن الذي يسقط بسبب إمهال احلامل إنام هو االلتزام    ":  يقول أحد الباحثني املعارصين 

كان سيوفر له ضامنات رصفية من معظم املوقعني عىل الورقة لو أنه  الرصيف فقط والذي  

ي غري  مل  العالقات  ،وأما  املحددة  مواعيدها  يف  النظامية  باإلجراءات  وقام  مهمال   كن 

التجارية، الورقة  بأحد أطراف  احلامل  تربط  التي  بذلك    فإهنا ال   الرصفية  اإلمهال  تتأثر 

الدعا وختضع  باقيا  يظل  فيها  فيوحقه  للوى  الذي  ها  الساحب   : فمثال   العامة  قواعد 

بينهام  أصدر كمبيالة وفاء   البيع  بينهام يظل عقد  بيع  الناتج عن عقد  املستفيد  لدينه جتاه 

قائام وبمنأى عن السقوط ،وإنام الذي يسقط ـ بسبب اإلمهال ـ هو حقه الرصيف الذي  

ت الذي  دينه  باعتبارها ورقة جتارية ولكن  الكمبيالة  له  الكمبيالة الوفرته  يسقط    ضمنته 

مقتىض القواعد العامة كسائر الديون فتبني من هذا أن  حتى مع إمهاله بل له املطالبة به ب

، وإنام الذي يسقط االمتيازات التي وفرها له    يسقط بالكلية بسبب إمهاله  حق احلامل ال

يف واملتمثل  الرصف  إمه  قانون  بسبب  الرصيف  االلتزام  يوفرها  التي  دفعا  الضامنات  اله 

ىل إمهاله فال يظهر ـ واهلل أعلم ـ أن  ية وجزاء له ع للرضر عن الضامنني يف الورقة التجار 

ونظري ذلك : الرشيك الذي له حق الشفعة إذا علم بأن رشيكه    يف ذلك حمذورا رشعيا  

قد باع حصته ومل يطالب بحقه يف الشفعة عىل الفور ساعة علمه هبا ،فإن حقه يف الشفعة  

 (.1 قول كثري من الفقهاء) يسقط يف 

 ق التجارية ) ضامن الوفاء( : محاية األورا   املسألة اخلامسة 

حلاملها وهذه  هناك عدة ضامنات والتزامات تكفل الوفاء بقيمة الورقة التجارية  

الضامنات ،أو االلتزامات بعضها ضامنات مرصفية أي من قيل املرصف ، وبعضها  

 

 .242 241ص  ، سعد بن تركي ،د/ أحكام األوراق التجارية (1)
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خمترصا عن هذه الضامنات وبني خترجيها الفقهي.    اآلخر من غري املرصف وإليك بينا

 وتشتمل عىل :   : الضامنات املرصفية  أوال  

 الضامن االحتياطي  ـ  3 تضامن املوقعني ـ  2 ـ الضامن بالقبول1

 الضامن بالقبول   ـ ـ  أ 

 تعريفه   ــ 1

األخرى    األنواع  سائر  عن  الكمبيالة  به  ختتص  النوع  ألمر    "هذا  والسند  الشيك  أي 

ميعاد  ومعناه   يف  الرشعي  حلاملها  الكمبيالة  قيمة  بدفع  عليه  املسحوب  تعهد   :

 ( . 1االستحقا ق) 

بدفع    ملتزما  شخصيا  ورصفيا   أصبح  بالقبول  الكمبيالة  عىل  عليه  املسحوب  وقع  فإذا 

قيمتها إىل احلامل الذي يكتسب ضامنا  جديدا  للوفاء يضاف إىل الضامنات األخرى التي  

الكمبي عليها  بالوفاء  تشتمل  يتعهد  جديدا   ملتزما   يضيف  ـ  بالقبول  الضامن  ـ  فهو  الة 

 عني اآلخرين. بجانب الساحب واملوق

الكمبيالة بل جمرد ضامن للوفاء هبا    بالقبول ليس رشطا  لصحة  يف  عىل أن ضامن الوفاء 

االستحقا تاريخ  هو  معني  ملزما   تاريخ  احلامل  فيها  يكون  حاالت  فهناك  ثم  ومن  ق 

 ل ، وحاالت أخرى يكون غري ملزم بطلب القبول كام ييل: بطلب القبو

 احلاالت التي يكون فيها احلامل ملزما  بطلب القبول هى :   :أوال  

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من االطالع عليها فيلزم احلامل    ــأ   

الس تاريخ  من  سنة  خالل  للقبول  تقديمها  احلال  هذه  حت يف  يتم  حتى  تاريخ  حب  ديد 

 ق. ستحقااال

 

 .257ص   ، هبنساوي التجاري السعودي / د صفوت النظام (1)
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ل الكمبيالة  تقديم  الساحب  إذا رشط  ـ  للقبول  ب  تقديمها  حينئذ  احلامل  فيلزم  لقبول 

ويضع احلامل هذا الرشط عندما يريد أن يطمئن ملوقف املسحوب عليه ومدى اعرتافه  

 باملديونية. 

 جيوز للحامل فيها طلب القبول   احلاالت التي ال   :ثانيا   

ـ  ـ أ  الك  ـ كانت  مستحقة إذا  وذلك    مبيالة  للقبول  تقديمها  فيمتنع  االطالع  لدى  الدفع 

للوفاء ال   يكون  ـ  احلال  ـ يف هذه  عليه  للمسحوب  الكمبيالة  تقديم  ؛ألهنا    بقبول؛ألن 

 واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. 

االختيارية    ـــب   البيانات  من  وهو   ) القبول  عدم  )رشط  عىل  الكمبيالة  اشتملت  إذا 

وهذا البيان قد يضعه الساحب فيستفيد منه مجيع املوقعني    ىل الكمبيالةلتي قد تضاف إا

 (. 1وقد يضعه أحد املظهرين فال يستفيد منه إال املظهر فقط )

 رشوط الضامن بالقبول   ــ 2

 لرشوط ضامن القبول رشوط شكلية وأخرى موضوعية  

 أما الرشوط الشكلية فهى:  

 أ ـ كتابة القبول عىل ذات الكمبيالة  

(،أو ) ملتزم السداد ( ،أو ) صالح   سأدفعن تكتب عبارة ) مقبول ( ،أو )  ك بأوذل 

 يصح أن يكون القبول شفهيا .  للقبول( ،أو ) اتعهد بالدفع ( ونحو ذلك وال 

 ب ـ التوقيع  

سحوب عليه ليؤكد  قيمة لكتابة كلمة ) مقبول ( وما يف معناها بدون توقيع من امل ال 

 قبوله للكمبيالة. 

 

 

، 223  226ص ، ،واألوراق التجارية إلياس حداد  124 121ص  ، مصطفى كمال طه ،د/انظر القانون التجاري  (1)
 .167 163ص ، وي اواألوراق التجارية حممود الشرق
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 اريخ ج ـ الت 

 يشرتط النظام كتابة التاريخ الذي تم فيه القبول إال يف حالتني:  ال  

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من االطالع ) القبول( ؛ألن   ــ 1 

 ق يف هذه الكمبيالة يتحدد من تاريخ قبوهلا. االستحقاميعاد 

قبول خالل مدة معينة فيلزم رشطا  يقيض بوجوب تقديمها لل  ـ إذا تضمنت الكمبيالة 2

 . ينئذ ذكر تاريخ القبول وذلك إلثبات تنفيذ هذا الرشطح

 أن يكون القبول منجزا  باتا .  ـد ـ

يصح أن يكون معلقا  عىل    البد أن يكون القبول منجزا  باتا  غري معلق عىل رشط ، فال 

 رشط وصول مقابل الوفاء ،أو بيع البضائع ونحو ذلك.  

ات الرشوط الالزم توافرها لصحة إنشاء الورقة  وضوعية ،فهى ذوأما الرشوط امل 

 (. 1الرضا ، واملحل ، والسبب ، واألهلية )التجارية :أي 

رشوطه الشكلية واملوضوعية ،فإنه ينتج أثره القانوين يف    فإذا تم ضامن القبول مستوفيا   

شخصا    كونه  من  احلامل  يتحول  إذ  واحلامل  عليه  املسحوب  بني  من  العالقة  غريبا 

تزم بمجرد توقيعه بالقبول  الناحية الرصفية عن الكمبيالة إىل كونه املدين الرصيف فيها ويل

 التزاما مبارشا  ومستقال  وذا طبيعة خاصة . 

وتبقى    الكمبيالة  قبول  ضامن  من  واملظهرين  الساحب  براءة  القبول  عىل  يرتتب  كام 

 مسؤوليتهم عن ضامن الوفاء . 

قه يف الترصف يف مقابل الوفاء كام يرتتب عىل  احب يفقد هنائيا  ح ويرتتب كذلك أن الس 

الساحب  قبول   بل جتاه  احلامل  فقط جتاه  ليس  بالوفاء  إلزامه  للكمبيالة  عليه  املسحوب 

 

دم يف جملة جامعة  حممد آل الشيخ ، حبث مق ،د/انظر القبول كضمانة من الضماانت الصرفية للوفاء بقيمة الكمبيالة ،  (1)
 .250 247ص ، واألوراق التجارية إلياس حداد  124، 123ص  ، 10امللك عبد العزيز االقتصاد واإلدارة م 
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يلحقه   رضر  أي  عن  الساحب  تعويض  القابل  عليه  املسحوب  يلزم  ثم  ومن  كذلك 

 (.1معنويا كان ،أو ماديا) 

 بالقبول التخريج الفقهي للضامن    ـ  3

اإلسالمي)   الفقه  يف  التجارية  األوراق  أحكام  كتاب  صاحب  هذه  2تعرض  لبحث   )

ومانع جميز  بني  املعارصين  العلامء  أقوال  فيها  ناقش  باستفاضة  بعد   املسألة  خرج  ثم   ،

بالقبول ضامن  مسألة  بجواز  بالقول  الذي    املناقشة  وااللتزام  التعهد  باب  من  باعتباره 

نفس عىل  اإلنسان  فقال يفرضه  نفسه    ":   ه  عىل  اإلنسان  يوجبه  الذي  وااللتزام  والتعهد 

ال  به رشعا  يلزمه  املسلمون عىل    وفاء   : عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  قول  لعموم  وذلك   ،

 وما يشرتطه اإلنسان عىل نفسه ويلتزم به داخل يف ذلك.  "رشوطهم 

ع  يصل  فلم  دين  وعليه  مات  الذي  الرجل  قصة  ذلك  عىل  به  استدل  النبي  ومما  ليه 

الصحابة أحد  الدين  حتمل  احلديث،  حتى  كان    ":  ونص  قال  اهلل  عبد  بن  جابر  عن 

يصيل عىل رجل مات وعليه دين فأتى بميت فقال :    رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ال

 ياألنصارقتادة    فقال أبو   "صلوا عىل صاحبكم  :    "أعليه دين ؟ قالوا نعم ديناران. قال  

  " (3 .)اهلل فصىل عليه رسول اهلل  لرسو يا  : مها عيل  

وجه الداللة أن أبا قتادة تعهد والتزم بوفاء الدين الذي كان عىل هذا الرجل امليت وقبل   

وبراءة ذمة    منه النبي ذلك ،بل اعترب أن ذلك التعهد وااللتزام من أيب قتادة رىض اهلل عنه 

الذي عليه إنام كان بسبب التعهد وااللت الدين  زام من أيب قتادة...وخيرج عىل  امليت من 

 

واألوراق التجارية وفقا لنظام األوراق التجارية السعودي   135و  134ص ،  انظر األوراق التجارية عبد هللا عمران (1)
 325سعد بن تركي ص   ،د/وأحكام األوراق التجارية  103و  102ص ،  محدعبد الفضيل حممد أ ،د/واتفاقية جنيف 

345 . 
 .  356364 ص ، سعد بن تركي ،د/ انظر أحكام الوراق التجارية (2)
رقم   3/1237ومسلم  467/ 4واصله يف صحيح البخاري  193/ 9سنن أيب داود ج احلديث هبذا اللفظ يف  (3)

1619 . 
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قها  لكمبيالة حلاملها يف موعد استحقابوفاء قيمة اذلك أن تعهد املسحوب عليه والتزامه  

هبا األصيل  املدين  هو  التعهد  هبذا  مقابل    يصبح  له  قدم  قد  الساحب  كان  إذا  وحينئذ   ،

تأدية الدين الذي  ء لتلك الكمبيالة ،فإن وفاءه لقيمة الكمبيالة للحامل يكون بمثابة الوفا 

قد قدم   الساحب  مل يكن  إذا  أما  الساحب  املسحوب عليه  عليه جتاه  الوفاء وقبل  مقابل 

إال أنه له حق الرجوع عىل الساحب    الكمبيالة ،فإنه وإن كان ملزما  بوفاء قيمتها للحامل

الكمبيالة   البقيمة  بالقبول  الضامن  أن  يتبني  التخريج  وهبذا  العامة  القواعد    بمقتىض 

 انتهى ملخصا .  "  حمذور فيه رشعا  

ـ   الضامن بتضامن املوقعني   ـب 

 أمهيته 

الرصيف    القانون  خيوهلا  التي  الضامنات  أهم  من  الورقة  عىل  املوقعني  تضامن  يعترب 

 حق احلامل.  إنه يتأكدللحامل وكلام كثرت التوقيعات عىل الورقة التجارية ،ف

التجار  الورقة  عىل  املوقعني  مجيع  يعترب  ،  كام  الساحب   ( كانت  صفة  أي  حتت  ية 

، والقابل واملظهر ، والضامن االحتياطي ...( ملتزمني بالتضامن بوفاء    يهواملسحوب عل

قيمة الورقة التجارية إذا حتققت رشوط ذلك ومعنى كوهنم ملتزمني بالتضامن: أنه حيق  

  ط مطالبة ل الرجوع عليهم منفردين ،أو جمتمعني) دون التقيد برتتيب معني( برش للحام

يف ورقة    االمتناعاملسحوب عليه ) ،أو املحرر يف السند( وامتناعه عن الوفاء وإثبات هذا  

 (. 1رسمية هى ورقة احتجاج عدم الوفاء) 

وحدة  مبدأ  عىل  الرصيف  التضامن  لالنقسام  ويقوم  قابليته  عدم   : به  ويقصد  يف    الدين 

أيا  من املدينني يف  عالقة املدينني املتعددين بالدائن أي أنه حيق حلامل ا لورقة أن يطالب 

يعني سقوط حقه     أن مطالبته ألحد املدينني بدفع قيمة الورقة الالورقة بكل الدين. كام

 

 .365ص  ، سعد بن تركي /،دأحكام األوراق التجارية  (1)
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التزامه  كان  ولو  حتى  اآلخرين  امللتزمني  مطالبة  الشخص  يف  اللتزام  الحقا   الرصيف  م 

 (.1الذي قام بمطالبته أوال ) 

أن  هنا  ال   ونذكر  عىل  املوقعني  ا تضامن  من  هو  التجارية  التي  ورقة  االختيارية  لرشوط 

، وأن هذا الرشط قد يضعه الساحب ليقصد بذلك إعفاءه من    يمكن إدراجها يف الورقة

دون القبول  الوفاء  ضامن  امل  ضامن  يضعه  قد  كام  بذلك    ظهر،،  ليتم  املظهرين  أحد  أو 

يستفيد منه    ،فإنه الالوفاء ويف حالة اشرتاطه من املظهر    إعفاءه من ضامن القبول وضامن

عمال   والالحقني  السابقني  املظهرين  وبقية  الساحب  دون  وحده  املظهر    أبمبد سوى 

 ( .2استقالل التوقيعات) 

 ـ رشوط صحته 2

 ييل:   املوقعني مايشرتط لصحة تضامن   

ورقة التجارية  امتناع املسحوب عليه ،أو) املحرر يف السند ألمر( عن الوفاء بقيمة ال   ـأ ـ

ق . أما عن قام املسحوب عليه بالوفاء فهذا يعني انتهاء حياة الورقة  االستحقايف ميعاد  

 التجارية. 

ة حترير احتجاج  ب ـ قيام حامل الورقة باستكامل اإلجراءات التي يتطلبها النظام خاص

هبذا   احلامل  أخل  فلو  املحدد  املوعد  يف   ) الدفع  عدم  بربوتستو  املسمى   ( الوفاء  عدم 

 حقه يف الرجوع عىل الضامنني. الرشط ،فإنه يفقد 

أال يدرج يف الورقة رشط عدم الضامن وقد ذكرنا أن هذا الرشط قد يضعه الساحب    ـج  

 (.3وقد يضعه أحد املظهرين) 

 

  281ـــــــــ 279ص  ، واألوراق التجارية إلياس حداد ، ــ143ــــــــ 140ص،  مصطفى كمال طه ،د/انظر القانون التجاري  (1)
 .365ص  ، سعد بن تركي ،د/واألوراق التجارية 

 .366ص ،  أحكام األوراق التجارية بتصرف (2)
 28واملادة  184ــــــ 183ص ، وراق التجارية عبد هللا العمران واأل 439ص  ، انظر القانون التجاري ، عزيز العكيلي (3)

 . من نظام األوراق التجارية



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

115 

 

ذه الرشوط يكون للحامل حق الرجوع عىل املوقعني عىل الورقة منفردين  فإذا تم توافر ه

 ،أو جمتمعني وإن اختلفت مراتب التزامهم. 

 لفقهي لتضامن املوقعني عىل الورقة التجارية ريج االتخ   ـ 3

الفقه    يف  الضامن  فكرة  عىل  التجارية  الورقة  عىل  املوقعني  تضامن  فكرة  العلامء  خيرج 

الضام ؛ألن  :اإلسالمي  معناه  الفقه  يف  يف    "ن  عنه  املضمون  ذمة  إىل  الضامن  ذمة  ضم 

عىل الورقة التجارية ومن ثم    ( وهذا هو املعنى املقصود بتضامن املوقعني1التزام احلق ) 

 عا . فهى جائزة رش

 الضامن االحتياطي   ـ ج ـ

 تعريفه  ـ 1

كفيل  بأنه  االحتياطي  الضامن  الثابت  يعرف  بالدين  ميعاد    للوفاء  يف  الكمبيالة  يف 

مورسا ،االستحقا العمل شخصا   يف  يكون  الكفيل  وهذا  وسمى    ق  البنوك  من  بنكا   أو 

الضام عن  له  متييزا   الورقة  باالحتياطي  عىل  املوقعني  امللتزمني  بني  الثابت  األصيل  ن 

 (.2احبني ،أو مسحوب عليهم قابلني ،أو مظهرين ) كس

ضامن القبول وهبذا يتبني أن اهلدف من هذا الضامن  والضامن هنا يشمل ضامن الوفاء و 

هو إضافة ملتزم جديد ) الضامن االحتياطي( يكون مسئوال  عن ضامن الوفاء ،أو ضامن  

ق عىل وجه التضامن مع من ضمنه ولذلك يرتتب  ،أو مها معا  يف ميعاد االستحقا  بولالق

 (. 3قعني عىل الورقة) يرتتب عىل سائر املو  عىل هذا الضامن اجلديد االحتياطي ما

 

 . 71/ 7ج ،  املغين البن قدامة (1)
 .220ص  ، عبد العزيز خليل ،د/األنظمة التجارية والبحرية السعودية  (2)
 .150ــــــــ 148م ص 1998 /ه1419جامعة امللك سعود ، الرايض  الناشر زينب سالمة ،د/انظر األوراق التجارية  (3)
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 رشوط صحته    ــ2

ورشوط شكلية . أما الرشوط   موضوعية،يشرتط لصحة الضامن االحتياطي رشوط  

وضوعة الالزمة لصحة أي التزام مرصيف وقد سبق بياهنا املوضوعية فهى الرشوط امل 

 ، واألهلية (.  ، والسبب ، واملحل  الرضا )وهى

 أما الرشوط الشكلية فهى: 

 كتابة الضامن  ـ   أ

الورقة    عىل  ذلك  أو ذاهتاويكون   ،   ( للامدة  وفقا  وجيوز  هبا  متصلة  ورقة  من  36عىل   )

ة مستقلة يبني فيها املكان الذي تم فيه  النظام السعودي كتابة الضامن االحتياطي يف ورق

الذاتية الذي يقتيض ورود مجيع الترصفات    الكفاية  هذا استثناء من مبدأ  الضامن ويعترب 

 النظامية الرصفية عىل ذات الورقة. 

ـ   الصيغة  ب 

فالن يف دفع املبلغ( ،أو )  )أضمنعبارة  ويكون ذلك بكل عبارة تدل عليه نحو  

 امن احتياطي( ونحو ذلك. للضامن( ،أو ) مقبول كض 

 ج ـ توقيع الضامن واسم املضمون 

يستلزم النظام توقيع الضامن لصحة الضامن االحتياطي ويعني الضامن عند توقيعه عىل   

ح  الضامن  فيعترب  ذلك  أغفل  وإذا  املضمون  الشخص  اسم  ملصلح ا الورقة  ة  صال  

وقعني عىل الورقة  الساحب ويرتتب عىل ذلك أن الضامن يف هذه احلال يضمن مجيع امل 

 (. 1ما عدا املسحوب عليه القابل ) 

الضامن    توافر رشوط صحة  ـ    االحتياطي:ويرتتب عىل  توقيعه  بمجرد  الضامن  التزام 

الورقة التجارية جتاه كل    يقيمه التزاما جتاريا رصفيا مستقال  عن التزام املضمون بالوفاء  

 

 .95ـــــــــــ 94ص  ، مجال الدين عوض ،د/سعد بن تركي واألوراق التجارية  ،د/انظر أحكام األوراق التجارية  (1)



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

117 

 

كون التزام الضامن االحتياطي يف  ي ف  حامل هلا )إال إذا ورد الضامن عىل ورقة مستقلة ؛ 

الضا  التزام  يعترب  كام   ) لصاحله  الضامن  بمن صدر  خاصا   احلال  يف  هذه  االحتياطي  من 

أصيل   التزام  بأنه  قيل  ولذا  املضمون  اللتزام  حيصل  بام  يتأثر  تبعيا   التزاما   نفسه  الوقت 

 (. 1وتبعي يف أن واحد ) 

الضامن االحتي  أن  بالذكر هنا  ناقل  ومما هو جدير  يتم يف صورة تظهري صوري  اطي قد 

ال للملك حتى  املضمون  ية  مركز  يف  الشك  االحتياطي  الضامن  احلامل    يثري  يقوم  بأن 

يف   احتياطي  هو ضامن  مورس  تاما  لشخص  تظهريا   الكمبيالة  تقدم    احلقيقة،بتظهري  ثم 

اجلديد    الكمبيالة للخصم لدى أحد البنوك الذي يقبل اخلصم اعتامدا عىل يسار احلامل 

 ،أو يظهرها احلامل اجلديد آلخر يقبلها لثقته يف األخري . 

بني   إثباهتا  جيوز  الصورية  ال وهذه  أهنا  إال  الطرفني  النية      حسن  الغري  تعترب حجة ضد 

 (. 2بالظاهر)  الذي يتمسك

 ـ التخريج الفقهي للضامن االحتياطي   3

رنا  وقعني ؛ألن معناه كام ذكشأنه يف ذلك شأن تضامن امل خيرج الضامن عن كونه كفالة ال 

الورقة يف  الثابت  الدين  الضامن    كفالة  وأن  يضمن  التجارية  رصيف  كفيل  االحتياطي 

مع   التضامن  وجه  عىل  االستحقا ق  موعد  يف  التجارية  الورقة  بقيمة  الوفاء  للحامل 

ما  املوقعني فيام لو امتنع املدين األصيل عن الوفاء ،وأنه يرتتب عىل الضامن االحتياطي  

 ذلك. يرتتب عىل سائر املوقعني ومن ثم فام قيل يف ختريج تضامن املوقعني ينطبق هنا ك

 

 .382ص ،  سعد بن تركي ،د/أحكام األوراق التجارية  (1)
 . 221ص  ، عبد العزيز خليل ،د/األنظمة التجارية  (2)
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 ثانيا  : الضامنات غري الرصفية  

  تسند إىل قانون الرصف وقواعده يراد بالضامنات غري الرصفية تلك الضامنات التي ال  

 ك بياهنا : مقابل الوفاء ، والضامنات العينية وإلي  الضامنات:وهى تشمل نوعني من  

 ـ مقابل الوفاء   1

 تعريفه   ـ أ  

ذمة    يف  للساحب  نقدي  دين  عن  عليهعبارة  ميعاد    املسحوب  يف  األداء  مستحق 

فإذاعىل األقل    وٍ االستحقاق ومسا عليه ومل    لقيمتها،  الساحب بضاعة للمسحوب  باع 

لبائع( عىل  يتلق الثمن ،فإن ثمن املبيع هو مقابل وفاء الكمبيالة التي حيررها الساحب ) ا

 (. 1املسحوب عليه ) املشرتي()

حمل له يف السند ألمر وذلك ؛ألن مقابل    والشيك، وال وخيتص مقابل الوفاء بالكمبيالة   

ا وهو  ثالث  بشخص  مرتبط  جتاه  الوفاء  الساحب  دين  يشكل  ،فهو  عليه  ملسحوب 

)املدين  املسحوب عليه بينام السند ألمر يتضمن عالقة بني شخصني فقط مها حمرر السند  

 (. 2( واملستفيد )الدائن () 

مقابل  خيتلف  أنه  إال  فقط  والشيك  الكمبيالة  يدخل  الوفاء  مقابل  أن  من    ومع  الوفاء 

 يأيت: الكمبيالة عن الشيك يف ما  

مستحق الوفاء لدى    الشيك؛ ألنه مقابل الوفاء يف الشيك يلزم وجوده وقت إنشاء    ــ  1 

ي أن  الكمبيالة  يف  يكفي  بينام  تاريخ  االطالع  يف  عليه  املسحوب  لدى  موجودا   كون 

 ق. االستحقا

 

 .254ص ،   هبنساويصفوت  ،د/النظام التجاري السعودي  (1)
 .386ص  ، سعد بن تركي ،د/أحكام األوراق التجارية  (2)
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يف    إنشائها، أو ريخ  عدم وجود مقابل الوفاء يف الكمبيالة لدى املسحوب عليه يف تا   ـ2

استحقا الق تاريخ  يتعرض    ها  بينام  الساحب  جتاه  جزائية  مسئولية  أية  عليه  يرتتب 

 (.1) الساحب الذي يصدر شيكا دون مقابل وفاء إىل عقوبة جزائية 

 رشوط مقابل الوفاء   ــب  

 رشوط مقابل الوفاء ثالثة: 

فإذا كان مقابل    مساويا  الرشط األول : أن يكون   الشيك  ،أو  الكمبيالة  ملبلغ  عىل األقل 

 الوفاء أقل من مبلغ الورقة اعترب يف حكم غري املوجود.

الذي سيدفع منه  املبلغ  الوفاء هو  املسحوب    واستلزام هذا الرشط يرجع إىل أن مقابل 

 املقابل كافيا . يتمكن املسحوب عليه من ذلك إال إذا كان هذا  ، وال  عليه قيمة الورقة

أو القبول إذا كان مقابل الوفاء    يلزم بالوفاء،  ومقتىض هذا الرشط أن املسحوب عليه ال  

 ناقصا . 

،ووق الكمبيالة  استحقا ق  ميعاد  يف  موجودا   الوفاء  مقابل  يكون  أن   : الثاين  ت  الرشط 

 إنشاء الشيك. 

وقت  موجودا   الوفاء  مقابل  يكون  للكمبيالة  ولذلك الاستحقا ق    فبالنسبة  يعد    األداء 

إذا وجد مقابل الوفاء وقت إنشاء الكمبيالة ،أو تظهريها  ثم زال    مقابل الوفاء موجودا  

 ق. وقت االستحقا

ى املسحوب  وبالنسبة للشيك البد أن يكون مقابل الوفاء موجودا  ومستحق األداء لد 

 عليه وقت إنشائه ؛ألنه مستحق الوفاء لدى االطالع. 

 

 

 

 .382ص ،  تركي سعد بن ،د/أحكام األوراق التجارية  (1)
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 الرشط الثالث : 

مبلغا  من   عليه  املسحوب  الساحب عىل  دين  يكون  أن يكون حمل    النقود، فال أن  يصح 

 الدين شيئا  آخر غري النقود.

قد    ،فمثال   ذلك  غري  يكون  وقد  النقود  من  مبلغا   يكون  فقد  الوفاء  مقابل  مصدر  وأما 

وقد  ي  ، الساحب  من  عليه  املسحوب  اشرتاها  بضائع  ثمن  الوفاء  مقابل  مصدر  كون 

يكون مصدره ،أوراقا  مالية عهد الساحب عىل املسحوب عليه بيعها وحتصيل قيمتها ،  

وقد يكون مصدره القرض الذي اقرتضه املسحوب عليه من الساحب إىل غري ذلك من  

بلغ املقابل فمقابل الوفاء يكون دائام  مبلغا  األسباب التي جتعل املسحوب عليه مدينا  بم

 (. 1، وقد يكون غري ذلك)  ل الوفاء قد يكون مبلغا  من النقودمن النقود بينام مصدر مقاب 

 آثار ملكية مقابل الوفاء   ـ ج   

 يرتتب عىل ملكية احلامل ملقابل الوفاء عدة آثار منها:  

إ  ــ  1 حال  يف  نظاما  حمله  حيل  من  ،أو  الساحب)  من  يلزم  احلامل  يمكن  أن  فالسه( 

مقا عىل  حقه  وذلك  مبارشة  الوفاء  املستندات  بل  الشيك  ،أو  الكمبيالة  حامل  بتسليم 

من النظام السعودي    33نصت عليه املادة    الالزمة للحصول عىل مقابل الوفاء. وهذا ما

 للوراق التجارية. 

  الوفاء، فإذا قابل  للحامل احلق يف الرجوع عىل املسحوب عليه بدعوى املطالبة بم  ــ  2

جاز االحتجاج عليه بالدفوع التي يمكن  رجع احلامل عىل املسحوب عليه هبذه الدعوى  

يف هبا  املسحوب  مواجهة    االحتجاج  يطالب  أن  كذلك  احلامل  يستطيع  كام  الساحب. 

 

عزيز ،د/ والقانون التجاري  ،242ـــــ 238ص ،  م1970مكتبة وهبة القاهرة  انظر األوراق التجارية أكثم اخلويل ، (1)
 .254ص ، عبد العزيز خليل  ،د/،والنظام التجاري  445ـــــــــ 443 ص،  م 1997 عمان نمكتبة دار الثقافة األرد العكيلي
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بالعالقات   اخلاص  الرصفية  الدعوى  سامع  مدة  انقضاء  بعد  ولو  الوفاء  بمقابل  عليه 

 الرصفية. 

أي حجز ما  ئني الساحب احلجز عىل مقابل الوفاء حتت يد املسحوب عليه) لدا ليس  ــ 3

  يعترب الساحب مالكا ملقابل الوفاء يف هذه احلال بل هو ملك   للمدين لدى الغري( إذ ال 

للحامل ،ومن ثم فللمسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة والشيك دون اعتداد باحلجز 

 شاء الكمبيالة ،أو إصدار الشيك فيعتد به حينئذ.إال إذا كان احلجز سابقا  عىل إن 

إذا سحبت عدة    4 وفاء واحد ال  كمبياالت ـ  للوفاء هبا مجيعا    عىل مقابل  يكون    يكفي 

القاعدة   هذه  من  ويستثنى  غريه  عىل  مقدما   اإلنشاء  تاريخ  يف  السابقة  الكمبيالة  حلامل 

 أمران: 

 سحوب عليه بالوفاء حلامل هذه الكمبيالة . أ ـ إذا تضمن املقابل لكمبيالة معينة التزم امل 

األ ـ  تاريخ  ب  كان  ولو  عليه  املسحوب  قبول  حتمل  التي  للكمبيالة  الوفاء  يف  ولوية 

الحقا    أما  للكمبياالتإنشائها  عدم    تشتملالتي    الكمبياالت  األخرى،  رشط  عىل 

 القبول فتأيت يف املرتبة األخرية . 

ال   األحكام  عليها  ترسي  التي  هواحلالة  يف    ىسابقة  سحب    اختالفاملتمثلة  تواريخ 

املسحوبة    الكمبياالت أما إذا تعددت    استحقاقها،املتعددة مع احتاد مواعيد    الكمبياالت 

اقتسم   االستحقا ق  ميعاد  ويف  السحب  تاريخ  يف  مجيعا   واحتدت  واحد  وفاء  مقابل  عىل 

 (. 1احلملة املتعددون مقابل الوفاء املوجودة قسمة الغرماء)

 

،  عبد العزيز خليل  ،د/والنظام التجاري السعودي .  392 ـــــــ،391ص ،  تركيسعد بن  ،د/أحكام األوراق التجارية  (1)
 . 254ــــــ 253ص 
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 التخريج الفقهي ملقابل الوفاء   ـ د ـ

الوفاء  مما  مقابل  أن  لنا  يتضح  بيانه  ذمة    ال  "  سبق  يف  للساحب  دينا   كونه  عن  خيرج 

دين مؤجل   ـ  االطالع  بمجرد  الدفع  ـ غري مستحقة  الكمبيالة  لكنه يف  عليه  املسحوب 

طالع  الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد اال  ، وكذلك الشيك حيل يف تاريخ معني . بينام يف  

ما لذلك  يدل  حال  يكو   سبق  دين  نقدي  دين   : أنه  من  الوفاء  مقابل  تعريف  ن  من 

عىل األقل لقيمة الكمبيالة ،أو الشيك ،ومستحق    وٍ للساحب يف ذمة املسحوب عليه مسا

 (. 1)"الوفاء وقت ميعاد استحقا ق الكمبيالة وإنشاء الشيك 

ال   يف  عنه  الكمبيالة  يف  الوفاء  مقابل  ختريج  الفقهاء  يشوخيتلف  تكييف  حسب  ك 

للكمبيالة   الرشعي  ،فإن    والشيك،للتكييف  سفتجة  ،أو  قرضا   الكمبيالة  اعترب  فمن 

مقابل الوفاء فيها يكون بمثابة القرض الذي يف ذمة املقرتض ) املسحوب عليه ( لصالح  

 املقرض ) الساحب(. 

 حال به. ة املبمثاب فإن مقابل الوفاء فيها يكون  وأما من اعترب الكمبيالة حوالة، 

الراجح من أقوال الفقهاء أنه حوالة يكون املحيل فيها هو )الساحب(    الشيك، فإنوأما   

،واملحال عليه املستفيد(   ( به هو مقابل    ، واملحال  ) املرصف( واملحال  عليه  املسحوب 

 به.  الوفاء) الرصيد( وهبذا يتبني أن مقابل الوفاء يف الشيك يكون بمثابة : الدين املحال

وإين عن البيان أن هذا بالنسبة إىل الشيك املوجه من العميل إىل مرصف له فيه حساب .   

أما بالنسبة للشيك املوجه من شخص إىل مرصف ليس له فيه حساب فال وجود ملقابل 

 (. 2الوفاء يف هذا الشيك أصال )

 

 . 394ص  ، سعد بن تركي ،د/أحكام الوراق التجارية  (1)
 .494ص ،  السابقظر املصدر ان (2)
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 الضامنات العينية   ـ  2

ة كنوع من الضامنات إذ  الورق   ا حاملوهى إحدى الوسائل غري املرصفية التي يلجأ إليه 

 مل يقتنع بضامن مقابل الوفاء وهو نوع نادر الوقوع. 

 تعريفه  ــ 1

هى ضامنات غري رصفية يشرتطها حامل الورقة التجارية تأكيدا  لضامن حقه املتمثل يف   

عىل   رهن  بتقرير  وذلك  التجارية  الورقة  أوقيمة  منقول    عقار،  جتارية    كأوراقعىل 

ذلك بوسيلة التظهري    الرهن)ويكونعىل سبيل    الرصيف إىل حامل الورقةيظهرها املدين  

مالية   ،أوراق  ،أو  بقيمة  التأميني(  للوفاء  ضامنا   احلامل  إىل  املدين  يسلمها  بضاعة  ،أو 

 (.1الورقة) 

 التخريج الفقهي للضامنات العينية  ــ2

هن الورق بعقار  غني عن البيان أن الضامنات العينة عبارة عن رهن دين بعني كام لو ر 

 خالف  ن عند الفقهاء بالمثال  . وهذا الرهن جائز بل هو األصل يف قضية الره

التجارية بورقة جتارية أخرى ورهن الدين    هى   و ،أ  رهن دين بدين كام لو رهن الورقة 

 بالدين حمل خالف بني الفقهاء 

 عىل  نابلة قياسا  وقول عند احل  ،  ووجه عند الشافعية،واملالكية    األحناف،فهو جائز عند   

وأيضا    بالدين.  الدين  رهن  جيوز  فكذلك  بالدين  العني  رهن  جيوز  كام  أي  العني  رهن 

جيوز رهنه ؛وألن األصل يف   الدين، فكذلكقياسا  عىل جواز بيع الدين أي كام جيوز بيع  

 املعامالت اإلباحة وال يوجد دليل عىل املنع إىل غري ذلك من األدلة. 

بالدين؛ض احلنابلة ع الشافعية وبعويرى    الدين  الدين غري مقدور    دم جواز رهن  ألن 

 يدري املرهتن هل سيحصل عليه أم ال.   عىل تسليمه وال

 

 .395ص ،  انظر املصدر السابق (1)
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والراجح هو القول األول لقوة أدلته خصوصا  أن األوراق املالية حتكمها عدة ضامنات  

 .(1يل النادر) رصفية وقانونية حتول دون عجز تسليمها والوفاء هبا إال يف القل

ـ السن  : املطلب الثاين   ـد ألمر ـ

يف النقاط   يتعلق به هو النوع الثاين من أنواع األوراق التجارية وندرس ما  السند ألمر

 اآلتية: 

 ـ تعريفه: 1

لكلمة)   ترمجة  ألمر  حتت biellet a ordreالسند  ،أو  اإلذين  السند  عليه  ويطلق   )

يف   كام  بأنه   القانون اإلذن  ويعرف  املرصي  بأن  يتع  صك   "  التجاري  حمرره  بموجبه  هد 

آخر   بمجرد االطالع إىل شخص  ،أو  للتعيني  قابل  ،أو  تاريخ معني  مبلغ يف  بدفع  يقوم 

 (.2يسمى املستفيد) 

 ، إذنيا   يكون  قد  حلا   والسند  .والسند  حلامله  يكون  للمخاطر  وقد  حامله  يعرض  مله 

التجار  األوراق  نظام  له  يعرض  مل  ولذلك  والرسقة،  الضياع  عن  السعودي  الناجتة  ية 

 (.3جيوز إصداره)  ولذلك ال 

 

 

 

 589 /11ه ج 1411اثنية  دار الفكر بريوت ، طبعة والبناية يف شرح اهلداية البن عابدين 122/ 2انظر مغين احملتاج  (1)
وي ،  اللمرد اإلنصافو  3/194، دار الفكر بريوت ،دون طبعة ، ج  وأقرب املسالك على الشرح الصغري للدردير،  590ــــــ

 .137/ 5، ج  ه1347مكتبة ابن تيمية، القاهرة ،طبعة أوىل 
 . 30ص ،  واألوراق التجارية عبد هللا العمران. 18ص حداد، انظر األوراق التجارية إلياس  (2)
 .169ص ، عبد الفضيل حممد أمحد ، مكتبة اجلالء اجلديدة املنصورة القاهرة  /التجارية، داألوراق  (3)
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 ـ صورته   2

 سند ألمر 

 ريال سعودي 5000 الرياض يف /...../..../....

 املستفيد(   )اسمأتعهد أنا/ ..... بأن أدفع ألمر ...... 

 مبلغ مخسة آالف ريال بتاريخ .../..../..... 

 إمضاء)توقيع( املحرر  

شخصني فقط مها حمرر السند، واملستفيد    يتضح من هذه الصورة أن السند ألمر يتضمن 

قط وبذا خيتلف السند عن الكمبيالة يف عدم وجود شخص ثالث هو املسحوب عليه  ف

بالوفاء   يلتزم  الكمبيالة ، وذلك ؛ألنه  الساحب واملسحوب عليه يف  فاملحرر يقوم مقام 

القابل عليه  كاملسحوب  أصلية  أنه    بصفة  مركز    منشئ كام  يف  جيعله  مما  ساحب  السند 

 يوجد يف السند   ك الالكمبيالة ونتيجة لذل

يسمى بمقابل الوفاء وقبول املسحوب عليه واحتجاج عدم القبول ، والقبول بطريق   ما 

 (. 1املسحوب عليه)  التدخل وكل األحكام التي تبنى عىل أساس وجود

التجاري    النظام  أن  من    "  السعوديويالحظ  مواد  أربع  يف  إال  ألمر  للسند  يعرض  مل 

  ويتبني من هذه املواد أن السند ألمر خيضع للقواعد العامة للكمبيالة فيام ال   90  ـــ87

 (.2) ألمر  يتعارض مع هذه النصوص وطبيعة السند 

 ( )إنشاؤهرشوطه   ــ3

 يكون صحيحا . للسند ملر رشوط موضوعية ورشوط شكلية البد من توافرها حتى 

 

 . 49ص ، سعد بن تركي  ،د/وأحكام األوراق التجارية  170عبد الفضيل حممد أمحد ص  ،د/األوراق التجارية  (1)
 .286ص   ، وياصفوت هبنس ،د/النظام التجاري السعودي  (2)
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 أ ـ الرشوط املوضوعية  

 ، وحمل ، وأهلية(  وسبب )رضا كرها يف الكمبيالة وهى الرشوط التي سبق ذ 

 : ن ب ـ رشوط شكلية وهى نوعا

 إلزامية  أوال : بيانات  

السند  "  سند ألمر  "أو عبارة    ،  "  ألمر  "  ـ رشط1 التي يكتب    مكتوبة يف متن  وباللغة 

 هبا.

 السند. تاريخ إنشاء  ــ2

اعترب منشأ يف املكان املبني    د وإذا خال السند من مكان بيان اإلنشاءـ مكان إنشاء السن   3

 بجانب اسم املحرر. 

  "  وقد يرد هذا االسم جمردا  من رشط  ( من السندله)املستفيد اسم من جيب الوفاء    ـ  4

ذه احلالة يشرتط لصحة السند  ن يقال : أتعهد بأن أدفع إىل ... مبلغ كذا ويف هأ ك  "  ألمر

 . " سند ألمر "ألمر أن يكون متضمنا  عبارة 

الصك يفوإذا خال  من رشط    واحٍد  آٍن  : سند ألمر   ألمر  فقد وصفه كسند    "  وعبارة 

 ألمر وأصبح سندا  عاديا  للمديونية إذا استجمع أركان االلتزام. 

يكون  5 أن  النقود وجيب  من  معني  مبلغ  بوفاء  التعهد  معلق عىل  ـ  باتا  غري  التعهد  هذا 

 رشط سواء أكان هذا الرشط واقفا  أم ناسخا . 

قا ق ويتحدد هذا امليعاد بنفس الطرق التي يتحدد هبا ميعاد استحقا ق  د االستحـ ميعا  6

االطالع   لدى  الدفع  واجب  اعترب  االستحقا ق  ميعاد  من  السند  خال  وإذا   ، الكمبيالة 

 عليه. 

فإذا    7 الوفاء  الوفاء،ـ مكان  السند من مكان  إنشاء    خال  اعترب مكان  املحرر  أو موطن 

 ر. كانا للمحرللوفاء وم  السند مكانا  
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منشأ    ــ8  البيانات  السند)املحررتوقيع  أهم  وهو  وترسي   اإللزامية(  ألمر  السند  يف 

أحكام الكمبيالة اخلاصة باالختالف يف البيانات اخلاصة باملبلغ الواجب دفعه وبطالن  

الف  االلتزامرشط  وأهلية   ، أهلية    ائدة  هلم  ليست  ممن  التوقيع  عىل  املرتتبة  والنتائج   ،

امللزااللتز غري  التوقيعات  ،أو  جاام  ،أو  مفوض  غري  شخص  توقيع  ،أو  حدود  مة  وز 

 تتعارض مع ماهيته.  التفويض عىل السند ألمر بالقدر الذي ال

النظام هى ذات البيانات التي عددهتا  ( من  87ويالحظ أن البيانات التي عددهتا املادة ) 

 (. 1) عليه سحوب  اسم امل  املادة األوىل الواردة بشأن الكمبيالة باستثناء

 ثانيا  : بيانات اختيارية 

 بيانات اختيارية عىل النحو السابق بيانه يف الكمبيالة مثل :  يف السند اإلذين جيوز أن ترد 

االختيار  حمل  الوفاء  ورشط    رشط  مصاريف ،  بدون  ورشط  الرجوع  الضامن    ،  عدم 

 د اإلذين(. للقبول يف السن  حمل ضامن القبول إذ ال  )املقصود ضامن الوفاء ال 

تعيني مويف احتياطي ،أو رشط    جيوز إيرادها يف السند اإلذن مثل :  مع مالحظة بيانات ال

القبول ،أو رشط  الضامن  اإل  ،  عدم  ،أو رشط  القبول  عدم  ،أو  ،أو  عدم  خطار  رشط 

 (. 2)  خطار ؛ألن كل هذه الرشوط مرتبطة بوجود املسحوب عليه كطرف يف الكمبيالةاإل

عدم   ونحوها(   "عبارة    بوضعالتظهري) ورشط  ألمر  حمرر    ،   ليست  إشعار  ورشط 

 (. 3السند) 

 

مد  عبد الفضيل حم ،د/واألوراق التجارية  ، 287ـــــــ 286ص  ، وياصفوت هبنس ،د/انظر النظام التجاري السعودي  (1)
 .172أمحد ص 

 . 393ص ،  واألوراق التجارية إلياس حداد 173ص ، عبد الفضيل حممد  ،د/األوراق التجارية  (2)
 . 252ـــــــــ 251ص ، حممد حسين عباس  ،د/األوراق التجارية  (3)
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 تداوله وضامنات وفائه. ــ    4

  ع ض مر يتعا   الذي الترسي األحكام املتعلقة بتظهري الكمبيالة عىل السند ألمر بالقدر   

كية ،أو توكيليا  ،أو تأمينيا  ويرتتب  لماهيته فيجوز أن يكون تظهري السند ألمر ناقال  للم

 تظهري الكمبيالة وذلك عىل التفصيل  تظهري السند ألمر نفس اآلثار التي ترتتب عىلعىل  

 الذي سبق بيانه عند دراسة الكمبيالة . 

ال   يف  وجود  فال  وفائه  ضامنات  عن  القبول  أما  وضامن  الوفاء  مقابل  ضامن  ألمر  سند 

ذي يلتزم  وجود يف السند ألمر للمسحوب عليه فمحرره هو ال بعكس الكمبيالة ؛ألنه ال 

م ألمر  السند  حلامل  ليس  ولذلك  السند  بوفائه  عىل  املوقعني  تضامن  إال  ضامنات  ن 

الحتياطي إذا  ن وجد عىل أنه جيب أن يالحظ فيام يتعلق بالضامن اإوالضامن االحتياطي  

 صال  ملصلحة حمرر السند. امل يذكر يف صيغة الضامن اسم املضمون اعترب الضامن ح

امل  أن  السند اإلذين  وأيضا  مالحظة  كاملسحوب  حرر يف  متاما   بالوفاء  املدين األصيل  هو 

إليه   توجه  ثم  ومن  الوفاء  مقابل  يقدم  مل  الذي  الساحب  ،أو  الكمبيالة  يف  القابل  عليه 

 .(1املطالبة من املستفيد ،أو احلامل ووفاؤه يؤدي إىل إبراء ذمة كافة املوقعني عىل السند) 

 التخريج الفقهي للسند ألمر  ـ 5

ذكرنا أن العلامء عرفوا السند ألمر بأنه: صك يتعهد بموجبه حمرر بأن يقوم بدفع مبلغ   

قابل   ،أو  معني  تاريخ  يف  أومعني  شخ  للتعيني  إىل  االطالع  يسمى  بمجرد  آخر  ص 

يشتمل عىل طرفني فقط مها : حمرر السند ، واملستفيد وهذا    وذكرنا أن السند  "  املستفيد 

تفيد بمعنى آخر يكون املحرر مدينا  واملستفيد دائنا  والسند  يقتيض مديونية املحرر للمس

إلثبات وثيقة  عن  املديونية    عبارة  بأن  ،هذه  القول  إىل  الباحثني  بعض  ذهب  ثم  ومن 

ولكنها وثيقة حيوطها عرف خاص  يعدو أن يكون وثيقة بدين عىل شخص ،   ال   "السند  

 

 . 174ص  ، عبد الفضيل حممد ،د/واألوراق التجارية .  288ص ،  وي اصفوت هبنس .دي ، النظام التجار  (1)
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، فاملحرر   فهى عالقة الدائن باملدين فبالنسبة للعالقة بني املستفيد من السند وبني املحرر  

 (. 1)  "مدين واملستفيد دائن فيصري السند وثيقة بدين

( 2) "  ثبت يف الذمة من مال بسبب يقتيض ثبوته  كل ما  "هو :    الفقهاء   مجهور  والدين عند 

السند ألمر    مسمى الدين كل ما   "فيدخل يف   ألزم يف الذمة من أموال ويدخل يف ذلك 

امل من  تعهد  مديونية  ؛ألنه  يعني  فهو  املستفيد  هو  آخر  لشخص  معني  مبلغ  بدفع  حرر 

املحاط  املحر السند  املديونية هبذا  بينهام وقد وثقت هذه  ر للمستفيد بسب عالقة سابقة 

 (. 3ون الرصف) باحلامية القانونية التي يوفرها له قان

بقوله:   ديونا   يقبتوث ومن ثم يكون ختريج السند ألمر من باب توثيق الدين وقد أمرنا اهلل  

 ( . 4تعاىل :﴿ ياأهيا الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه﴾) 

 ومن ثم فالتوثيق الديون بالسند أمر مرشوع.  

 ـ ضوابط التعامل بالسند ألمر  6 

به يف كل احلاالت ،وإنام    ال  التعامل  أنه وثيقة بدين جواز  السند ألمر عىل  يعني ختريج 

استعامل فيام ال ضابط  يكون  التقابض   ه  فيه  يشرتط  ما  أما  التقابض  فيه  كرصف    يشرتط 

وكعقد السلم الذي يشرتط فيه تقديم    التي يشرتط لصحتها التقابض الفوري  العمالت

كمبادلة ألحد الطرفني ؛ألن السند وثيقة بالدين    اإلذين  جيوز فيها السند  فال  رأس املال

مها جنيه مرصي ،أو ريال سعودي واآلخر  أي مؤجلة فلو تم التصارف بني نقدين أحد

مؤجال   يكون  السند  وهو  البدلني  أحد  ،فإن  إذين  ال   سند  من رشوط    جيوز  وهذا  ؛ألن 

 

أحكام األوراق النقدية والتجارية يف الفقه اإلسالمي ، سرت بن ثواب اجلعيد ، الناشر مكتبة الصديق ، الطائف طبعة أوىل  (1)
 . 457ص  ،  م1993ـــــــــ 1413

 
طبعة  ،نزيه محاد ، الناشر الدار العاملية للكتاب اإلسالمي الرايض  ،د/االقتصادية يف لغة الفقهاء  معجم املصطلحات (2)

 .164ص ،  ه1415اثلثة 
 .131ص  ، سعد بن تركي ،د/أحكام األوراق التجارية  (3)
 . 282: آية البقرة (4)
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عقد يف  احلال  ،وكذلك  اجلنس  اختالف  مع  الفوري  التقابض  من    الرصف  إذ  السلم 

ه  جيوز ؛ألن  فلو تم قبض السند باعتباره رأس املال ،فإنه ال رشوط قبض رأس مال السلم

م  السسيكون  يف  واملبيع  السند  لؤجال   وهو  املال  رأس  يكون  ثم  ومن  مؤجال   يكون  م 

و الدين   املبيع  اإلذين  بيع  باب  من  فيكون  ال  مؤجلني  وهذا  عامة    بالدين  عن  جيوز 

 الفقهاء. 

 ـــك ــ: الشي   املطلب الثالث 

وال   ، العمل  ذيوعا  يف  التجارية  أكثر األوراق  الشيك  احل يعترب  أداة  صول عىل  شيك هو 

ته منها    ت من احلكومة واهليئات العامة إذ نادرا  ماحقااملست حيصل الشخص عىل مستحق 

ودعة يف  . والشيك هو الوسيلة التي يستطيع هبا الشخص الترصف يف أمواله امل  باملناولة 

ملصلحة  املرصفية  الودائع  لسحب  أداة  األصل  ليكون يف  ظهر  قد  الشيك  وكان  البنوك 

 (.1)  تطورت وظيفته ليصبح أداة وفاء الساحب نفسه ثم

 ـ تعريفه 1

مأخوذ من الصك قال اجلوهري : الصك : كتاب وهو فاريس معرب واجلمع :  الشيك   

  وهو   chequeو بالفرنسية    check  باإلنجليزية ( ويكتب  2أصك وصكاك وصكوك) 

 (.3حتى يف انجلرتا نفسها)   شهر يف االستعامل من اإلنجليزيةيف الفرنسية أ

أنه  االصطالحيف    وأما   أبرزها  تعريفات  بعدة  عرف  مكتوبا     فقد  أمرا   يتضمن  حمرر   :

االطالع عليه مبلغا  يطلب به الساحب من املسحوب عليه ) املرصف( أن يدفع بمجرد  

 (.1معينا  من النقود لشخص معني ،أو إلذنه ،أو حلامله) 

 

 .175ص ،  عبد الفضيل حممد ،د/األوراق التجارية  (1)
م  1984 ،ه1404الصحاح للجوهري ، حتقيق أمحد عبد الغفار ، الناشر دار العلم للماليني بريوت ، طبعة اثلثة  (2)

 4/1596ج 
 .50ص  ، سعد بن تركي ،د/انظر هامش أحكام األوراق التجارية  (3)
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ام أنه يستحق  فالشيك يتضمن ثالثة أشخاص ، ساحب ، ومسحوب عليه ، ومستفيد ك 

عن    يصلح ؛ألن يكون أداة ائتامن وإنام هو أداة وفاء بديال    الدفع لدى االطالع لذلك ال 

 (.2شيك ) النقد فال حمل لعنرص األجل يف ال 

 ـ صورته  2

 ريال سعودي 5000 املبلغ/ رقم الشيك.......  الرياض .../.../...

 فرع.........  ىبنك........ 

 مبلغا وقدره مخسة آالف ريال سعودي فقط،،   ألمر..فعوا بموجب هذا الشيك دا 

 . الغري 

 اإلمضاء )توقيع الساحب( 

 أمهيته   ــ3

 بالنسبة لذوي الشأن:  ـ

 نينة ضد خماطر الرسقة والضياع ،أو فقد النقود. أحيقق هلم الطم أ ـ

عند دفعه للمستفيد يف دفاتر البنك بعد احلصول  ب ـ وسيلة إلثبات الوفاء ؛ألنه يقيد

 توقيع املستفيد باستالم قيمته.  عىل

 وبالنسبة لالقتصاد القومي:

نكنوت والنقود املعدنية األمر الذي يؤدي من خفض  أوراق الب  يقلل من استعامل ،  ـ أ ـ 

 اصدارها ،أو صكها. 

قد يعهد املستفيد من الشيك للبنك الذي يتعامل معه لتحصيله وقيده يف حسابه    ــب  

ا طريق  عن  التحصيل  هذا  احلسابات  ويتم  يف  كتابية  قيود  بإجراء  البنوك  بني  ملقاصة 

 

 246ص  ، حممد عثمان شبري  ،د/نقال عن املعامالت املالية املعاصرة  338ص ، وي الراشد الرب  املوسوعة االقتصادية (1)
 .241ص ، عبد العزيز خليل  ،د/األنظمة التجارية والبحرية  (2)
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للبنك املدينة  احلسابات  ،أو  قيمة  هذ  نوي   الدائنة  من  معينة  نسبة  لقاء  املرصيف  العمل  ا 

البنك من العميل البنك    العملية يتقاضاها  النسبة موردا  هاما  من موارد  ، وتشكل هذه 

يعود يف النهاية بالنفع عىل االقتصاد    كام يؤدي هذا العمل إىل تنشيط عمليات البنوك بام 

 (1القومي) 

بالشيكات فيفرض عقوبة جنائية عىل من يسحب  هلذا يشجع النظام السعودي التعامل   

  ال   شيكا بدون رصيد كام يعاقب كل من املستفيد ،أو احلامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا  

عليه حال رفضه بسوء  يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويعاقب كذلك املسحوب  

وفاء شيك مسحوبا سحبا بشأنه    قصد  تقدم  ومل  وفاء  مقابل  وله  ،أو  صحيحا   معا رضة 

 (. 2رصح عن علم بوجود مقابل أقل مما لديه فعال) 

 ـ رشوط إنشائه   4

للشيك شأن األوراق التجارية األخرى رشوط موضوعية ورشوط شكلية البد من   

 توافرها حتى يكون صحيحا . 

 وضوعية) رضا ، أهلية ، وحمل ، وسبب( لرشوط امل وال  : اأ 

ترصفا    باعتباره  القانونية    الشيك  الترصفات  صحة  رشوط  توافر  إصداره  يستوجب 

عموما من رضاء صحيح خال من العيوب وصادر عن ذي أهلية وحمل ممكن ومرشوع 

 وسبب موجود ومرشوع . 

ي   أن  جتاريا   الشيك  كان  متى  يلزم  باألهلية  يتعلق  ،أو  وفيام  األهلية  كامل  ساحبه  كون 

له    قارصا   ـ مأذونا  ،أو من يف حكمه  إيدا  يعترب   جتارباالـ  يكسبه    ع ماأهال للترصف يف 

 لدى أحد البنوك وسحبه والترصف فيه. 

 

 . 242ص ،  عبد العزيز خليل /،داألنظمة التجارية  (1)
 من النظام التجاري السعودي. 120ـــــــــــــ 119و  118املواد  (2)
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املأذون    القارص غري  املوقعني  ،  أما  فال جيوز له سحب ،أو تظهري شيك ،أو ضامن أحد 

وبالنسبة باطال   كان ترصفا   وإال  استيفاء    عليه  ،أو  قبض  أهلية  توافر  املستفيد جيب  عىل 

 العامة .الدين طبقا  للقواعد 

 وباعتبار حمل الشيك دائام  مبلغ من النقود فهو دائام  ممكن ومرشوع.  

وإال بطل التزامه جتاه املستفيد    وجيب أن يكون سبب التزام الساحب موجودا ومرشوعا   

 (. 1واحلامل يسء النية ) 

 الشكلية    ثانيا  الرشوط

 رشوط إلزامية وتشمل:  أ ـ

 الصك باللغة التي تكب هبا.كلمة شيك مكتوبة يف متن  ــ1

 أمر غري معلق عىل رشط بوفاء مبلغ معني من النقود .  ـ 2

 ـ اسم املسحوب عليه  3 

جيوز أن يكون    وهبذا أخذ النظام السعودي. وال وقد نصت اتفاقية جنيف أن يكون بنكا   

الشيك  املسحوب عليه ما مل يك  الساحب يف  مسحوبا بني فروع بنك يسيطر عليه    نهو 

 ( 96.) م /    ز رئييس واحدمرك

 مكان الوفاء.  ــ 4

 ـ تاريخ ومكان إنشاء الشيك.  5

 ـ توقيع من أنشأ الشيك) الساحب(  6

من بيان مكان وفائه اعترب املكان املدون بجانب اسم املسحوب عليه    وإذا خال الشيك 

الوفا الش هو مكان  اعترب  املسحوب عليه  اسم  بجانب  املبينة  تعددت األماكن  فإذا  يك  ء 

يف   الوفاء  مستحق  اعترب  األماكن  هذه  من  وإذا خال  منها  مكان  أول  يف  الوفاء  مستحق 

 

 .179ص  ، عبد الفضيل حممد ،د/ألوراق التجارية ا (1)
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  يه . أما إذا خال من بيان مكان اإلنشاءللمسحوب عل املكان الذي يقع فيه املحل الرئييس

 (. 1وب عليه) ني بجانب اسم املسحيعترب املكان املب إنشائه،فإن مكان  

نفسها بيانات الكمبيالة ماعدا بيانني مها : ميعاد  ويالحظ أن هذه البيانات هى 

 إجباريني يف الكمبيالة اختياريني يف الشيك.  االستحقاق ، واسم املستفيد ،فإهنام

 كذلك أن للساحب اخليار بني أحد أشكال ثالثة من الشيكات.  ويالحظ:  

 سمي. الشيك اال  ــ 1

ليس   " مع ذكر عبارةيكون الشيك اسميا إذا ذكر فيه اسم شخص معني كمستفيد   

 أو عبارة أخرى تفيد املعنى.  ،  "ألمر

 ـ الشيك ألمر ـ  2  

يكون الشيك ألمر إذا ذكر فيه اسم شخص معني كمستفيد سواء نص فيه رصاحة عىل   

 أو مل ينص عليه .   رشط األمر،

 ـ حلامله   3

 حلامله. اسم شخص معني كمستفيد بل يذكر فيه أنه إذا مل يذكر فيه   يكون الشيك حلامله 

 أيضا  يف احلالتني التاليتني:  ويكون الشيك حلامله 

،أو    "حلامله  ،أو´أ ـ الشيك املسحوب ملصلحة شخص معني واملنصوص فيه عىل عبارة  

ألي شخص  مر ،أو ادفعوا أل   ادفعوا إىل فالن ،أو حلامله ،أو "آية عبارة مماثلة كام لو قبل  

 . " آخر

يدفع إال حلامله الذي تسلمه   ال"غري قابل للتداول املشتمل عىل رشط   ب ـ الشيك

 . (2مقرتنا هبذا الرشط) 

 

 

 . 244ـــــــــ 243ـص   ، عبد العزيز خليل ،د/واألنظمة التجارية  من النظام السعودي 92و 91 انظر املواد (1)
 .292ص ،   وياصفوت هبنس ،د/ي النظام التجاري السعود (2)
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 ب ـ رشوط اختيارية 

هناك بيانات غري إلزامية للشيك جيوز للمتعاملني إدراجها ملصلحة يروهنا وهى بيانات   

مع  ا يرون من بيانات رشيطة عدم تعارضها حرص هلا وللمتعاملني احلق يف إدراج م ال

 ك ونظامه العام وآدابه. طبيعة الشي 

 ومن هذه البيانات:   

 رشط الرجوع بدون مصاريف.  ــ 1 

 رشط الوفاء يف حمل االختيار.  ــ2 

 االحتياطي. رشط الضامن  ــ3 

 رشط تعيني اسم املستفيد.  ــ4 

 ـ وصول القيمة   5 

من   الذي  السبب  يذكر  أن  ك  ومعناه   ( الشيك  صدر  رشاء  أ أجله  مقابل  مثال   يذكر  ن 

وهذا يفيد مصدر    وهكذا (  هناية خدمة  مكافأةسيارة ، مقابل مرتب شهر كذا ، مقابل  

  الشيك حال إنكار املستفيد حيث يستطيع املصدر أن يربز أمام املدعي صورة من الشيك 

 بتوقيعه يفيد برصفه املبلغ املتنازع عليه. 

 تعدد النسخ  ــ6

من الشيك برشط أال يكون حلامله ،وأن يكون مسحوبا  يف بلد  إصدار عدة نسخ    كنيم 

مسحوبا   يكون  كأن  آخر  بلد  يف  الوفاء  يف    يف  ومستحق  الدفع  ومستحق  السعودية 

كل نسخة رقمها وإال اعتربت    خارجها ،أو العكس ويلزم يف هذه احلالة أن يبني يف متن

 كل نسخة منها شيكا مستقال . 
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 د الشيك تام اع  ـ  7

وتعهده    لديه  الرصيد  وجود  يفيد  بام  الشيك  عىل  عليه  املسحوب  البنك  توقيع  ومعناه 

،أو   املبلغ  نعتمد   ( بعبارة  ذلك  ويكون  الوفاء  املحددة  الفرتة  هناية  عليه حتى  باملحافظة 

 معتمد ،أو مصدق( ،أو آية عبارة تفيد املعنى. 

 اخلاصة بالكمبيالة.   لأحكام القبوترسي بشأنه  واعتامد الشيك ليس قبوال له وال 

حاطة بأنه يوجد لدى البنك مقابل وفاء لذلك الشيك يف تاريخ  إلا ويفيد اعتامد الشيك   

اعتامده ويرتتب عىل هذا االعتامد التزام البنك بحجز مقابل الوفاء وإبقائه إىل حني تقديم  

 ( . 1الشيك ) 

 أنواع الشيكات   ــ 5

 يسمى بالشيك العادي  عىل ما وط يطلق  ما ذكرناه سابقا  من تعريف ورش

 أربعة:   وهناك أنواع أخرى من الشيكات نعرفها هنا ألمهيتها وأمهها

 الشيك املسطر ــ 1

الوفاء لغري احلامل لذلك    الشيك هو احلد من الرسقة والتزوير ،أو  الدافع لوجود هذا 

املسطر بالشيك  يعرف  ما  املرصف  العرف    ال  شيك  "وهو    cheque barre  ابتدع 

جيوز حتصيل قيمته إال عن طريق بنك ،أو أحد عمالء البنك املسحوب عليه والتسطري  

 (.2هو وضع خطني متوازيني عىل صدر الشيك من قبل الساحب ،أو احلامل ) 

 

 

 

  274ص ، م 1985 ابإلسكندريةحممد حممود املصري ، دار املطبوعات اجلامعية  ،د/انظر أحكام الشيك مدنيا وجنائيا  (1)
، وأحكام األوراق التجارية   243ص  ،  عبد العزيز خليل ،د/، واألنظمة ا التجارية  410واألوراق التجارية إلياس حداد ص 

 . 96 92 ص ، ن تركيسعد ب ،د/
لة أنواع الشيك يف املواد أ،ويالحظ أن النظام السعودي قد تناول مس  296ص ،  وياصفوت هبنس ،د/النظام التجاري  (2)

 . 113و 112و  111
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 ن: نوعا  والتسطري 

 تسطري عام   األول:

الفراغ بني اخلطني عىل    أووفيه يرتك  أي  "بنك    "يكتب بني اخلطني كلمة    بياض،    ،أو 

جيوز للمسحوب عليه أن يويف    كلمة مرصف والكلمة ،أو عبارة أخرى يف هذا املعنى ك 

وترتيبا  عىل ذلك ال  شيكا   البنك  إىل  ،أو  إىل أحد عمالئه  إال  جيوز    مسطرا  تسطريا  عاما  

حلامل من عمالئه  للمسحوب عليه الوفاء مبارشة حلامل شيك مسطر إال إذا كان هذا ا

 . ،أو بنكا  

 تسطري خاص   :  الثاين  

،أو    "بنك الرياض    "ن يكتب مثال   أوهو الذي يكتب فيه بني اخلطني اسم بنك معني ك  

جيوز للمسحوب عليه أن يويف الشيك إال عىل البنك    ويف هذه احلالة ال  "البنك األهيل    "

هذا   عميل  إىل  ،أو  اخلطني  بني  فيام  اسمه  عليه  هو  املكتوب  اخلري  هذا  كان  إذا  البنك 

 ليه . املسحوب ع

بني    فيام  معني  اسم  بكتابة  ذلك  ويتم  خاص  تسطري  إىل  العام  التسطري  حتويل  وجيوز 

التسطري   أما   . تعيني  بغري  بينهام  كتب  قد  كان  الذي  البنك  اسم  بتعيني  ،أو  السطرين 

الكتابة املذكورة بني اخلطني  تسطري عام أن ذلك يقتيض حمو    جيوز حتويله إىل  اخلاص فال 

الشيك عاديا     ر غري جائز كام ال،أو شطبهام وهو أم ليصري  التسطري ،أو شطبه  جيوز حمو 

 غري مسطر. 

بالشيك املسطر ال  ويالحظ  النظام اخلاص  ما  أن  بالوفاء وفيام عدا  تقدم من    يتعلق إال 

 (. 1) م الشيك العاديخاصا  لسائر أحكا عاما ، أو خيضع الشيك املسطر تسطريا   أحكام

 (. 1وز إدخاهلا عىل الشيك ) بيانات االختيارية التي حي ويعترب تسطري الشيك من ال 

 

عيد  ،د/وانظر أحكام الشيك يف النظام السعودي .  297ــــــ  296ص  ، وياصفوت هبنس .د، انظر النظام التجاري  (1)
 .  20 19ص ،  م1984 / ه1404هين ، طبعة أوىل مسعود اجل
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 الشيك املقيد يف حساب  ـ 2

احلامل عبارة تفيد    الساحب، أو هو شيك حيرر وفق شكل الشيك العادي يضيف إليه   

عىل صدر الشيك    بن يكتأعدم جواز الوفاء بقيمته نقدا  بل عن طريق القيود الكتابية ك

 أية عبارة تفيد املعنى نفسه.   عبارة ) للقيد يف احلساب ( ،أو

وجيوز وضع هذه العبارة من قبل أحد املظهرين وحينئٍذ ليس للمرصف املسحوب عليه   

ن األحوال بل يلزمه تسوية قيمة الشيك عن طريق قيود  رصف الشيك نقدا  بأي حال م

يف   كالقيد  أو كتابية  حساب    احلساب،  إىل  الساحب  حساب  من  املرصيف  النقل 

 (. 2املستفيد) 

 الشيك السياحي   ــ 3

بقيم    املصارف  تصدرها  شيكات  عىل    متفاوتة وهى  ،أو  فروعها  من    مراسليهاعىل 

عرضها    املصارف يف اخلارج ملصلحة املسافر الذي يستطيع احلصول عىل قيمتها بمجرد

للوفاء لدى أي فرع من فروع املرصف املصدر ،أو لدى مراسيله من املصارف األخرى  

 (.3جه إليها) يف البالد التي يتو

السفر مع  ومن مميزات هذه الشيكات أن حاملها يمكنه االستغناء هبا عن محل النقود يف   

إىل   الشيكات  هذه  تسلم  عندما  املصارف  ؛ألن  وذلك  والضياع  الرسقة  خماطر  جتنب 

املصارف  أحد  إىل  الشيكات  حامل  يتقدم  وعندا  عليها  التوقيع  منهم  تطلب  زبائنها 

بعض ،أو  قيمتها  من  لقبض  يتخذ  لكي  الشيك  عىل  جديد  من  يوقع  أن  منه  يطلب  ها 

التوقيعني وسيلة   بني  وأنه ليس    دللتأك املقارنة  احلقيقي  مالكه  الشيك هو  من أن حامل 

 

 . 141ص  ، سعد بن تركي ،د/أحكام الوراق التجارية  (1)
 .143ص  ، سعد بن تركي ،د/أحكام األوراق التجارية  (2)
 . 144ص ،  املصدر السابق (3)
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هناك غش ،أو احتيال وتطلب بعض املصارف من احلامل دليل آخر إلثبات شخصيته  

 (.1كجواز سفره ونحو ذلك ) 

 شيكات التحويالت املرصفية   ــ4

شيكات حترر من قبل املرصف عندما يريد أن يتقد إليه أحد يريد نقل نقوده عن  ى  وه 

ذلك املرصف إىل موطن آخر ليأخذها هو ،أو وكيله ،أو أي شخص آخر يريد أن  طريق  

يوصلها إليه يف ذلك املوطن. والساحب يف هذه الشيكات هو املرصف واملستفيد هو من  

شخص املتقدم واملسحوب عليه أما فرع املرصف يف  يراد نقل النقود إليه من قبل ذلك ال 

 (.2كيله) البلد املراد نقل النقود إليه ،أو و

ـ محاية الشي   ــ5  ــك ـــ

جمموعة    األنظمةفقد وضعت    نظرا  ألمهية الشيك يف احلياة االقتصادية باعتباره أداة وفاة 

مته إىل حامله  من النظم والقوانني التي حتافظ عىل الشيك من الضياع وتضمن وصول قي

 التي وضعت حلامية الشيك  واألنظمةالقوانني  وسوف نبني يف هذا املبحث بعض

   محاية الشيك من الضياع :أوال    

 أ ـ الشيك االسمي 

ليس ألمر   "ط  وهو الذي يشرتط فيه أداء قيمته إىل شخص مسمى مع ذكر رش 

فال خطر عيل  ،أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الرشط ،فإن صدر الشيك اسميا     "

يتم   الشيك  هذا  يف  الثابت  احلق  نقل  ؛ألن  ضياعه  عند  احلامل   بإتباع حق 

باحلوالة   عليه  املسحوب  البنك  إبالغ  تقتيض  التي  املدنية  احلق  إجراءات حوالة 

 

البنوك من الوجهة وعمليات  124حممد حممود املصري ص  ،د/وانظر أحكام الشيك مدنيا وجنائيا  145السابق ص  (1)
 .581مجال الدين عوض ص  ،د/القانونية 

،  عبد هللا العبادي  ،د/وموقف الشريعة من املصارف اإلسالمية  152ص ، سعد بن تركي  ،د/أحكام الوراق التجارية  (2)
 .330ص 
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وفاء   ،فإن  ذلك  هلا وعىل  قبوله  تم   الشيك االسمي ال،أو  إذا  إال  يقع صحيحا  

ا يتأكد  أن  بعد  فيه  اسمه  املعني  إليه  للشخص  أنتقل  ملن  ،أو  لبنك من شخصيته 

 (.1)  يق احلوالة املدنيةاحلق الثابت يف الشيك بطر 

 ب ـ الشيك ألمر 

رشط    " وهو الذي يشرتط فيه أداء قيمته إىل شخص مسمى مع النص فيه رصاحة عىل 

 دونه وهذا له حالتان: ،أو ب "األمر

إح   ـ  1  رسقت  ،أو  فضاعت  نسخ  عدة  من  حرر  قد  الشيك  يكون  فيجوز  أن  داها 

ال  إحدى  بمقتىض  بالوفاء  يطالب  أن  حترير للحامل  فائدة  تبدو  إذ  حيازته  التي يف  نسخ 

 يف مثل هذه احلالة.  متعددةالشيك من نسخ 

للحا  املرشع  أجاز  فقد  النسخ  ،أو ضاعت مجيع  إذا رسقت  املادة  أما  بمقتىض   177مل 

 من قانون التجارة األردين أن يتبع اخلطوات اآلتية: 

ول عىل أمر بالوفاء من رئيس املحكمة بناء عىل طلب يقدم إليه من مدعي ملكية  صاحل  ــ

 الشيك بعد أن يقدم للمحكمة األدلة املؤيدة مللكيته. 

إذا    ــ الشيك  مبلغ  رد  يضمن  مورسا  كفيال  املدعي  يقدم  ليس  أن  أنه  بعد  فيام  اتضح 

نوات من تاريخ تقديم  املالك الرشعي له وينقيض التزام الكفيل بالضامن بميض ثالث س 

يطال أن  الشيك  ملالك  كان  بالوفاء  املحكمة  أمر  ،فإن صدر  بمقتىض  الشيك.  بالوفاء  ب 

 هذا األمر. 

 أن يكون الشيك قد حرر من نسخة واحدة   ــ 2

ضاع    أوإذا  ال  الشيك،  املالك  ،فإن  واحدة  نسخة  من  وكان  مطالبة    رسق  يستطيع 

يقبل الوفاء دون اسرتداد الشيك موقعا  عليه    الألن هذا األخري    املسحوب عليه بالوفاء؛

 

لدار العلمية الدولية ودار الثقافة (، الناشر ا424املكتبة القانونية )عزيز العكيلي ،  ،د/انقضاء االلتزام الثابت يف الشيك  (1)
 . 163ص  ،  م2001للنشر والتوزيع عمان 
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لذا،  الوفاء  يفيد  بام  احلامل  قبل  املالك ال   من  الوفاء يف هذه    فإن  يستطيع احلصول عىل 

من قانون    177و    176ددها املرشع يف املادتني  ذاهتا التي ح   اإلجراءاتاحلالة إال باتباع  

 (.1قديم كفيل ) التجارة وهى احلصول عىل الوفاء من قبل املحكمة وت 

ـ   ج   ضياع الشيك للحامل   ـ

من    قيمته  باستيفاء  احلامل  يقوم  أن  خيشى  إذ  خطورة  أكثر  للحامل  الشيك  ضياع 

ذلك؛  عليه  تاما     املسحوب  اندماجا   بالصك  يندمج  الشيك  هذا  يف  الثابت  احلق  ألن 

د  احليازة يف املنقول سن   "بحيث ينتقل من شخص إىل شخص آخر إذ تطبق بشأنه قاعدة  

بالتأكد من كيفية وصول الشيك إىل احلامل لذا    "احلائز يلزم البنك املسحوب عليه  فال 

الواجب اتباعها من    واإلجراءاتضة  اهتم املرشع بوضع قوانني خاصة تبني كيفية املعار

قبل البنك املسحوب عليه عند وقوع املعارضة وحق احلائز يف املنازعة هبذه املعرضة كام  

 ات هبذا الشأن وهذه اإلجراءات هى: فعلت بعض الترشيع

أ ـ يعارض مالك الشيك لدى البنك املسحوب عليه يف الوفاء بقيمة الشيك الضائع ،أو  

ت أن  وجيب  والظروف  املرسوق  ساحبه  واسم  ومبلغه  الشيك  رقم  عىل  املعرضة  شتمل 

بفقد  أحاطت  ذلك  االتي  أسباب  ذكر  املعلوما ت وجب  بعض هذه  تقديم  تعذر  وإذا  نه 

الشي،فإذ قيمة  أن يمتنع عن وفاء  املعرضة وجب عليه  البنك هذه  ك حلائزه وأن  ا تلقى 

اسم ساحبه واسم املعرض ،أو    يقوم البنك عىل نفقة املعارض بنرش رقم الشيك ومبلغه

 يف اجلريدة الرسمية ويكون باطال  كل ترصف يقع عىل الشيك بعد تاريخ هذا النرش . 

ـ   إىل  ـب  للشيك  احلائز  تقدم  مطالبا  إذا  عليه  املسحوب  ستة    البنك  قبل ميض  بمبلغه 

عىل   احلالة  هذه  ويف  املعارضة  هذه  يف صحة  املنازعة  حقه  من  كان  املعرضة  عىل  أشهر 

البنك    البنك يقوم  ،ثم  بقيمته  الوفاء  دون  إيصال  مقابل  احلائز  من  الشيك  يتسلم  أن 

 

 . 168ــــــــــــ 176ص ، املصدر السابق بتصرف واختصار (1)
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بعد ذلك  احلائز  الشيك وعنوانه وعىل  باسم حائز  املعارض  املعارض    بإخطار  أن خيطر 

مصحوب   مسجل  استحقابكتاب  دعوى  رفع  بوجوب  وصول  خالل  بعلم  الشيك  ق 

خطار أسباب حيازته للشيك  شهر من تاريخ تسلمه األخطار وعىل أن يذكر يف هذا األ

املعارضة   برفع  املستعجلة  األمور  قايض  الدعوى حكم  املعارض  يرفع  مل  فإذا  وتارخيها 

الشيك ويف حائز  مالكه    بناء عىل طلب  البنك  إىل  بالنسبة  الشيك  حائز  يعد  احلالة  هذه 

مما له   الرشعي  الوفاء  يقوم    جيب  أن  البنك  عىل  وجب  الدعوى  املعارض  رفع  وإذا   ،

 وفاء ملن يتقدم إليه من اخلصمني بحكم هنائي يثبت ملكيته للشيك. بال 

ني احلائز يسء  وجتدر اإلشارة أن الفصل يف النزاع بني الطرفني يتم عىل أساس التمييز ب   

أي   النية  احلائز يسء  كان  فإذا  النية  واحلائز حسن  بحوزته  النية  الذي  الشيك  بأن  عاملا  

تق املحكمة  ،فإن  مفقود  ،أو  قيمة  مرسوق  اسرتداد  حقه  من  ويكون  املالك  لصالح  يض 

كان   إذا  أما   . النية  حسن  احلامل  عىل  تقترص  القانونية  احلامية  ؛ألن  حائزه  من  الشيك 

ح قضت  احلامل  مرسوق  ،أو  مفقود  أنه  إليه  الشيك  انتقال  عند  جاهال   أي  النية  سن 

املالك اسرتداده وذلك    املحكمة لصاحله وال  للثقة  يستطيع  للمعامالت ودعام  استقرارا 

يف الشيك كأداة للوفاء ويعد احلائز يسء النية إذا ارتكب خطأ جسيام  عند انتقال الشيك  

ظهرين ،أو دون التثبت من  بت من تسلسل توقيعات امل لو تلقى الشيك دون التث   إليه كام 

 ن التوقيع مزور. توقيع املظهر عندما يكون لديه أنموذج من توقيعه إذا اتضح فيام بعد أ

ـ    دون أن يتقدم أحد إىل البنك للمطالبة    إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ املعارضة  ـج 

املحكمة من  يطلب  أن  للمعا رض  جاز  الشيك  ب   احلكم  بمبلغ  فإذا ملكيته  له    للشيك، 

صدر احلكم لصاحله وجب عىل البنك أن يفي له بقيمة الشيك وإذا مل يقدم املعرض مثل  
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 ، الطلب  الشيك يف  هذا  مبلغ  قيد  يعيد  أن  البنك  املحكمة وجب عىل  أو قدمه ورفضته 

 (. 1اجلانب الدائن من حساب الساحب ويعد الشيك املفقود كان مل يكن) 

 اإلجرامية  عامل  يك من األ محاية الش:  ثانيا   

من    الشيك  حلامية  الرادعة  اإلجراءات  من  جمموعة  ذكر  عىل  السعودي  النظام  نص 

قد  اإلجرامية األعامل   ،    التي  الساحب  الثالثة)  أطرافه  أحد  من  الشيك  هلا  يتعرض 

 نصوص املواد اخلاصة بذلك.  واملسحوب عليه ، واملستفيد ( ونذكر فيام ييل 

تزيد عىل    ألخرى يعاقب باحلبس مدة ال ا   األنظمة تقيض به    راعاة ما( مع م118املادة ) 

تزيد عىل مخسني ألف ريال ،أو بإحدى العقوبتني كل من أقدم    ثالث سنوات وبغرامة ال

 بسوء نية عىل ارتكاب أحد األفعال اآلتية: 

شيكا    إذا سحب  ـ  وقابل    ال  أ  قائم  وفاء  مقابل  له  أويكون  مقابل    للسحب،  له  يكون 

 شيك . اء أقل من قيمة ال وف

يفي    بعضه بحيث أصبح الباقي ال  الوفاء، أوإذا اسرتد بعد إعطاء الشيك مقابل    ـ ـب   

 بقيمة الشيك . 

 إذا أمر املسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .  ـج  

 التوقيع عليه بصورة متنع رصفه.   الشيك، أوإذا تعمد حترير  ــد  

إذا   ـ  أوه  يع  ظهر،  وهو  شيكا   لهسلم  ليس  أنه  قابل    لم  غري  أنه  ،أو  قيمته  يفي  مقابل 

 للترصف . 

 يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته .  احلامل شيكا ال املستفيد، أو و ـ إذا تلقى 

 

 1999لسنة  17وهذه التشريعات معمول هبا قانون التجارة املصري رقم ، 169ــــــ 168ص ،  انظر املصدر السابق - (1)
لسنة   68وقانون التجارة الكوييت رقم  165إىل   163رة العراقي يف الواد من وقانون التجا 514إىل  512يف الواد من 

 . 542إىل  540يف الواد من  1980
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فإذا عاد اجلاين إىل ارتكاب أي من هذه اجلرائم خالل ثالث سنوات من تاريخ احلكم   

  عىل مخس سنوات والغرامة التي ال  يد تز  : احلبس مدة العليه يف أي منها تكون العقوبة  

 تزيد عىل مئة ألف ريال ،أو إحدى هاتني العقوبتني. 

املادة    به    ( مع مراعاة ما119)  تزيد عىل مئة    األخرى يعاقب بغرامة ال  األنظمةتقيض 

صحيحا  وله    ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا  

خالل بالتعويض املستحق للساحب عام  معارضة مع عدم اإلء ومل تقدم بشأنه  مقابل وفا

عليه رصح   كل مسحوب  العقوبات  هبذه  ويعاقب  الوفاء  عدم  بسبب  أصابه من رضر 

 عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعال. 

عرشة  تزيد عىل    تقيض به األنظمة األخرى يعاقب بغرامة ال  ( مع مراعاة ما120  )املادة 

 آالف: 

 ذكر تارخيا غري صحيح.  يؤرخه، أو كل من أصدر شيكا مل   ـ أ ـ 

 كل من سحب شيكا عىل غري بنك. ــ  ب 

 كل من وىف شيكا خاليا  من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك عىل سبيل املقاصة.  ــج 

امللكي  أضاف املرسوم   ـ من النظام  120 ــ118وبجانب النصوص السابقة ـ املواد من  

 وص ( مادة جديدة تنص عىل : ) املعدل هلذه النص

املادة    باإلدانة  121)  الذين يصدر بحقهم حكم  أسامء األشخاص  بنرش  ( جيوز احلكم 

 (.1بموجب هذا النظام وحيدد احلكم كيفية ذلك ) 

األفعال    أن  لنا  يتبني  النظام  عليها كل طرف من    اإلجرامية ومن نصوص هذا  املعاقب 

 يك يمكن إمجاهلا فيام ييل: أطراف الش

 جرائم الساحب تتمثل يف  ــ 1 

 

واألوراق التجارية يف النظام السعودي ، زينب سالمة ص   ه12/9/1409واتريخ  45م/  انظر املرسوم امللكي رقم (1)
 . 403ــــــــــ 402ص  ، سعد بن تركي ،د/ألوراق التجارية وأحكام ا 313و 301
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 أ ـإصدار شيك بدون رصيد. 

 ومن مظاهر ذلك:   

 ـ عدم وجود مقابل وفاء كامل. 

 اسرتداد مقابل الوفاء.  ــ

 األمر بعدم رصف الشيك. 

 ـ حترير الشيك ،أو التوقيع عليه بطرقة متنع رصفه.  

 شيك ليس له مقابل وفاء.  تظهري ـ

 إصدار شيك عىل غري مرصف. ب ـ  

 غري صحيح. دار شيك بدون تاريخ ،أو بتاريخ إص ج ـ

 جرائم املستفيد تتمثل يف  ـ 2

 تلقي شيك ليس له رش صيد.   ـأ  

 قبول شيك بدون تاريخ.  ـب 

 ـ جرائم املسحوب عليه تتمثل يف :  3

ـ أ    عدم الوفاء بقيمة الشيك.  ـ

 .  الترصيح بمقابل وفاء أقل من املوجود  ــب 

 ريخ. ج ـ وفاء شيك خال من التا

 ثالثا : محاية الشيك من التزوير 

الشيك خاليا  من توقيع   فإذا جاء  الساحب  الشيك أن يكون موقعا  عليه من  األصل يف 

باطال  وال يقع  الشيك  ،فإن  الساحب    الساحب  توقيع  قانوين ؛ألن  أثر  أي  عليه  يرتتب 

الرضا    تعبري  ركن  فيه  يتوافر  إرادته  ا عن  املوضوعية  األركان  من  أن  باعتباره  جيب  لتي 

 تتوافر يف كل التزام. 
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ولكن حيصل أن يرسق شخص ورقة من دفرت شيكات خاص بشخص آخر ثم يكتب   

يتحمل   فهل  الشيك  قيمة  وفاء  عىل  وحيصل  الساحب  توقيع  ويزور  الشيك  صيغة 

،    املسحوب عليه؟ أم أن املسئولية تقع تارة عىل الساحب نتيجة هذا الوفاء غري الصحيح 

تقع عىل واحد منهم وإنام خارج    عىل ال  ، وتارة  ، وتارة عىل كليهام   حبوتارة عىل السا

 عنهم مجيعا ؟ 

   ":  ييل فيه  عىل ما ( من قانون التجارة270باملادة )  نص الترشيع األردين

يتحمل املسحوب عليه وحده الرضر املرتتب عىل شيك مزور ،أو حمرف إذا مل يكن    ــ1

 مه يف الصك . سبة أي خطأ إىل الساحب املبني اسن

بام    2 إليه  إذا مل حيافظ عىل دفرت الشيكات املسلم  الساحب خمطئا  يعترب  ـ وبوجه خاص 

 "ينبغي من عناية 

وهذه الفقرة متسك هبا القانون املرصي والعراقي والكويتي واعتربوا كل رشط خيالف   

الفقرة ك اأهذه  أن  يكن واهلدف من ذلك  مل  ان  الطريق عىل  يقطع  أن  يريد  لبنوك  ملرشع 

امل من  تتخلص  أن  تريد  الساحب عن  التي  توقيع  فيه  الشيك زور  قيمة  دفع  سئولية عن 

يف   املسئولية  من  يعفيها  توزع عىل عمالئها  التي  الشيكات  نامذج  يف  طريق وضع رشط 

 تزوير بيانات الشيك ومنها توقيع الساحب.  حالة 

واجلزاء املرتتب عىل    ربعة اخلطأ يكون خمتصا  بواحد من األطراف األ سبق يتبني أن    ومما  

 خطأ كل طرف نوضحه عىل النحو التايل: 

 ـ خطأ البنك  1  

يتحمل البنك مسئولية الوفاء بقيمة شيك حيمل توقيعا مزورا  للساحب متى وقع اخلطأ   

كام الوفاء  عند  البنك  ا   من جانب  يمكن  واضحا   للتوقيع  التزوير  كان  أن  لو  لو  كتشافه 

 الشأن . طلوبة التي جرى هبا عرف البنوك يف هذا موظف البنك بذل العناية امل
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ويعد البنك خمطئا إذا قام بوفاء شيك حرفت فيه بعض بياناته وكان التحريف واضحا    

املبلغ   من  أكرب  فأصبح  حرفا  ،أو  رقام  إليه  أضاف  بأن  الشيك  مبلغ  احلامل  غري  لو  كام 

قام   ،أو   . التظهري  األصيل  طريق  عن  تداول  شيك  بوفاء  سلسلة  البنك  كانت  ولكن 

ويقع   منقطعة  اخلري  التظهريات  احلامل  من  الشيك  برسقة  قام شخص  إذا  الفرض  هذا 

أنه ال الرغم من  بقيمته عىل  للوفاء  للبنك  البنك    حيمل تظهريا لصاحله.  وقدمه  قام  ،أو 

 يمته من الساحب. بوفاء قيمته عىل الرغم من وقوع معا رضة يف الوفاء بق 

يعد    الفروض  هذه  كل  جانب  يف  من  خاطئا  وهبذا  الوفاء  الرضر  هو  ويتحمل  البنك 

  20وحمكمة استئناف القاهرة تاريخ   7/3/1987حكمت حمكم التمييز األردنية تاريخ  

 م. 1961حزيران 

 ـ خطأ الساحب   2

كان    ال  الذي  الساحب  خطأ  إثبات  أمكن  متى  الوفاء  مسئولية  البنك  يف  يتحمل  سببا 

أمه وذلك  املزور  الشيك  يف  مكانالوفاء  يف  الدفرت  وضع  عىل    غري  ل  وضعه  بأن  أمني 

يقطع منه شيكا  وحيرره جاعال  من نفسه مستفيدا     مكتبه فتمكن أحد مستخدميه من أن 

 يمكن اكتشافه من موظف البنك.   ويزور توقيع الساحب تزويرا  متقنا  ال

ـ   3  الساحب وال من البنك عدم وقوع خطأ من    ـ

االث   من  ثبت عدم وقوع خطا  اإذا  توقيع  تزوير  كان  لو  كام  مل  نني  بحيث  متقنا  لساحب 

وحده    "البنك    "فقد محلت مواد الترشيع األردين املسحوب عليه    يستطع البنك اكتشافه 

ما   جانبه  من  خطأ  وجود  عدم  من  الرغم  عىل  الوفاء  هذا  عىل  املرتتب  الرضر  مسئولية 

لشيك ومحل املرشع مسئولية  يمكن نسبة وقوع خطأ إىل الساحب املبني اسمه يف ا   الفورا   

ذ أن  اعتبار  بلغت  البنك عىل  البنك وهى خماطر مهام  يامرسها  التي  املهنة  لك من خماطر 

 جينيه البنك من أرباح من هذه املهنة.   تتناسب مع ما أعباؤها ال
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 اجتامع خطأ الساحب واملسحوب عليه   ـ  4

ومتثل خطأ    ،   كان أمني م   يف   قع خطأ من الساحب بعدم حمافظته عىل دفرت الشيكات إذا و 

ب  ب أالبنك  اكتشافه  يمكن  متقن  غري  تزويرا  احلامل  تزوير  كان  الذي  ان  العادي  لفحص 

جرى به العرف املرصيف ففي هذه احلالة يتحمل كل منهام جزء من النتيجة الضارة التي  

بمبلغ   الوفاء  صفة له يف استيفاء قيمته ،ويكون توزيع    الشيك لشخص الوقعت وهى 

بنسبة  الرضر ع أحداث    جسامةليهام  يف  أسهم  والذي  منهام  كل  إىل  ينسب  الذي  اخلطأ 

 (.1)  الرضر عمال  بقاعدة اخلطأ املشرتك 

 احلكم الرشعي ألنواع الشيكات وجرائمها  

 أوال  : التخريج الرشعي ألنواع الشيكات 

 التخريج الفقهي للشيك العادي   ــ1

 وعدمه عىل النحو التايل: خيتلف حكم الشيك من نوع آلخر حسب وجود الرصيد

 شيك له رصيد يف البنك   ـ  أ 

يعدو عن كونه حوالة    يرى الفقهاء املعارصون أن رصف شيك له رصيد يف املرصف ال  

واملسحوب عليه وهو  وبيان ذلك أن الشيك فيه أطراف ثالثة : الساحب حمرر الشيك  

 رر الشيك من أجله. املرصف املوجه األمر إليه بالدفع واملستفيد وهو الشخص الذي ح

   ، : حميل  أخرى وأطرافها ثالثة  ذمة  إىل  ذمة  الدين من  نقل   : الفقه معناها  واحلوالة يف 

 وحال عليه ، وحمال . 

 

،وسقوط حق حامل الورقة  178ــــــــ 170ص  ،عزيز العكيلي بتصرف ،د/انقضاءا االلتزام الثابت يف الشيك  انظر (1)
العدد األول والثاين فائق الشماع ، جملة العلوم القانونية والسياسية جامعة بغداد اجمللد السادس  ،د/التجارية املهمل ، 

للشيك يف  األسناد القانونية ، 377ص  ، م1997فوزي حممد سامي عمان  ،د/وراق التجارية ،واأل 377م ص 1988
 . ــ67ــــــــ 66ص ، م 1975أدوار عيد القاهرة  ،د/تشريعات الدول العربية 
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عل  املسحوب  هو  عليه  واملحال   ، الساحب  هو  الشيك  يف  هنا    "املرصف    "يه  واملحيل 

 وهو يعترب مدينا  للمحيل واملحال هو املستفيد. 

أشكال  يرد  قد  الساحب يف   لكن  أن  يتم سداده  وهو  لقيمته حتى  يعترب ضامنا   الشيك   

كانت   إذا  الدين  املحيل من  ذمة  براءة  فيها  يكون  احلوالة  بمعنى    حالة عىل ميلء إل ابينام 

 احلوالة غري ضامن. آخر أن الساحب يف الشيك ضامن ويف  

ليست    ءميل ىل  أجاب العلامء عن هذا اإلشكال بأن مسألة براءة ذمة املحيل إذا كانت ع 

  وأن هذا هو رأي اجلمهورـ فقد ذهب بعض فقهاء األحناف أن املحيل ال   حمل إمجاع ـ

  وهناك بيان آخر يف   ومن ثم يتم ختريج املسألة بناء عىل هذا الرأي  يربأ من الدين باحلوالة

نفسه   الوقت  يف  سداده  وضامنا   حميال   للشيك  الساحب  اعتبار  يمكن  أنه  وهو  املسألة 

أن طبيعة الشيك تقتيض ذلك الضامن بل قد ذكر كثري من الفقهاء أن للمحال أن    باعتبار

امل عىل  معرسا ،يشرتط  عليه  املحال  أن  تبني  فإذا  عليه  املحال  مالءة  بعد    حيل  مفلسا   أو 

املسلمون عىل    "فإن له الرجوع عىل املحيل لقوله عليه السالم    ذلك، اإلحالة عليه ونحو  

يه مصلحة يف العقد يف عقد معاوضة فيثبت الفسخ بفواته كام  ؛وألنه رشط ف   "رشوطهم  

املبيع و  بالرشط مااللو اشرتط صفة يف  يثبت  يثبت بإطالققد  بدليل أن الرشط      العقد 

 .   " صفة يف املبيع 

ا  ،فإن  ذلك  عىل  مالءة  وبناء   باشرتاط  أشبه  الشيك  قيمة  سداد  املحيل  ضامن  شرتط 

الرج  املحال عليه  يرتتب  الذي  إعساعليه  حالة  يف  املحيل  عىل  ،أو  وع  عليه  املحال  ر 

إفالسه ،أو موته . والساحب للشيك يف عرف املتعاملني ضامن لقيمته حتى يتم سداده  
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عل اشرتط  قد  الساحب  فكأن  كاملرشوط رشطا  عرفا   للشيك  واملعروف  سحبه  عند  يه 

 (. 1شكال ) إلاضامن سداد قيمته وبذلك يزول 

 ختريج الشيك بدون رصيد  ـ ب  

ويف هذه احلالة يكون املرصف ـ وهو املحال عليه ـ ليس مدينا  للمحيل وهو الساحب   

 وللعلامء خترجيان : 

احلوالة أن يكون  يشرتط لصحة    : ختريج هذه املسألة عىل أهنا حوالة أيضا  ؛ألنه ال  األول 

مذهب   مشهور  هو  كام  عليه  املحال  قبول  يشرتط  ولكن  للمحيل  مدينا   عليه  املحال 

 ناف والصحيح عند املالكية واحد الوجهني عند الشافعية . األح

القيمة للمستفيد  بدفع  املحال عليه  قبل املرصف وهو  إذا  دائنا    وبناء  عىل ذلك  وأصبح 

 للمحال جاز ذلك. 

 : اقرتاض  الثاين  وكالة يف  أهنا  املسألة عىل  هذه  ختريج  للاملكية    يرى  اآلخر  القول  وهو 

 احلنابلة. ،ووجه عند الشافعية ومذهب 

وانتقاله  مأخوذة من حتول احلق  أن احلوالة  ألن  ؛    حتول  والحق هنا وال  وحجة هؤالء 

العملية وكالة  نسب أن تكون هذه  احلوالة معاوضة وال معاوضة هنا ،ومن ثم ،فإن األ

  . الوكيل  هو  واملستفيد   . االقرتاض  يف  املوكل  هو  للشيك  الساحب  ،فيكون  اقرتاض 

 ف هو املقرض. املرص   "واملسحوب عليه 

،فإن  حوالة  أم  اقرتاض  يف  وكالة  التخريج  اعتربنا  رشعا     جائزاناألمرين    ولكن سواء 

أسايس   برشط  مرشوط  اجلواز  هذا  أن  بيد  مقبول  منهام  ختريج  تضمن  وكل  عدم  هو 

البنوك ال إذ أن  املكشوف  للربا عن طريق السحب عىل  الشيك  إال    البنك  تقرض غالبا  

 

ين البن  ،واملغ 3/4ج  ،لتعليل املختار لعبد هللا املوصليواالختيار  ، 220/ 18 ، ج  انظر املوسوعة الفقهية ابلكويت (1)
وحبوث يف االقتصاد اإلسالمي ، عبد هللا بن    584/ 4وسنن الرتمذي  7/624والبناية يف شرح اهلداية ج  60/ 7قدامة 

 . 137ـــــــ 136ص ، سعد بن تركي ،د/وأحكام األوراق التجارية  363ـــــــــ 361ص  ، سليمان املنيع
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ه إليها من عميل ليس له رصيد إال باحتساب فوائد ربوية  يك املوجتقبل الش  بفائدة وال

يطالب هبا العميل مع قيمة الشيك، فإذا تضمن الشيك آية فوائد ،فإنه يكون حمرما ؛ألنه  

الربا وأن مل يتضمن فوائد مع القرض عىل تقدير أن ذلك يمكن أن يتم يف بنوك  من قبيل  

 (.1والة ،أو وكالة يف اقرتاض) إسالمية ،فإنه يكون جائزا  باعتباره ح 

 للشيك املسطر   ـ التخريج الفقهي  2

ذكرنا أن الشيك املسطر يتميز عن الشيك العادي بوجود خطني متوازيني عىل صدر   

يرتتب عليهام إلزام املرصف املسحوب عليه بعدم وفاء القيمة إال ألحد عمالئه  الشيك  

 .،أو ملرصف آخر

إىل مرصف للعميل    يعدو عن كونه حوالة   ر الشيك املسطختريج ال  ذلك، فإن وبناء  عىل   

هو   واملحال  املرصف  هو  عليه  واملحال  الساحب  هو  فيها  املحيل  فيكون  رصيد  فيه 

ملحيل عىل املحال عليه ) عن طريق التسطري( التحقق من شخصية  املستفيد مع اشرتاط ا

من   ذكر  وما  جائز  وهو  للعقد  مصلحة  فيه  وهو رشط صحيح  يف    كاالت ش إاملستفيد 

 (. 2عليها يراعى ذكرها هنا كذلك) الذي له رصيد وما ذكر من ردود الشيك املسطر

 . التخريج الفقهي الشيك املقيد يف احلساب ـ 3

  للمرصف، وكذلكقيل يف الشيك العادي الذي للعميل يف رصيد  عليه كل ما وينطبق  

،أو   " يف احلساب قيد لل  " ، فالتخريج للكل واحد أي أنه حوالة وعبارة  الشيك املسطر

 نحوها تعترب رشطا  صحيحا  يف مصلحة العقد ،والرشوط الصحيحة جيب الوفاء هبا.

 

 ،د/وأحكام األوراق النقدية  420ـــــــ 419/ 6 ، ج  وي الكبري،واحلا 59 ــــــ 58 / 7،واملغين  1/75ج  ، اجملموع انظر (1)
 . 44ص  ، علي السالوس ،د/البنوك احلديثة يف ضوء اإلسالم   ت، ومعامال .365ص ،  سرت اجلعيد

 .132ص ،  سعد بن تركي ،د/انظر أحكام األوراق التجارية  (2)
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ـ   4  شيكات املسافرين ( )السياحي  التخريج الفقهي للشيك    ـ

باملعنى    شيكا   اعتربه  فبعضهم  السياحي  للشيك  القانوين  الوصف  يف  العلامء  اختلف 

ال اآلخر  والبعض   ، الشيك  لكلمة  وسبب    الصحيح  الصحيح  باملعنى  شيكا   يرونه 

ستفيد  االختالف أن الشيك الصحيح فيه أطراف ثالثة : ساحب ومسحوب عليه ، وم

السياحي الشيك  ، ولكن يف  نرى أن الساحب وهو    وكل من هؤالء خمتلف عن اآلخر 

فروعه)املسحوب  أحد  إىل  أمرا   يصدر  قد  شيك   املرصف  قيمة  برصف   ) لصالح    عليه 

قد أصدر أمرا  إىل نفسه )وهو املسحوب    و املرصف (ا يكون الساحب ) وهاملستفيد وهن 

 عليه أحد فروعه(  

البيانات اإللزامية مثل اسم املسحوب    أن الشيك السياحي يفتقد بعضأضف إىل ذلك   

ونحو الساحب  توقيع  ومن  اإلصدار  وحمل  التاريخ  ذكر  من  خال  وربام   ،   ذلك   عليه 

 يع هذا الشيك . ألجل ذلك اختلف العلامء يف طب 

وبه أخذ  ،  شيكا صحيحا  ولو خال مما سبق ذكره    السياحي فقانون جنيف اعتربه الشيك   

   . ور الباحثنيمجه

املانعني أسئلة  عن  بأن    وأجابوا  عليه  املسحوب  اسم  من  السياحي  الشيك  خلو  بأن 

ى املسحوب  الشيك يشري دائام  إىل امللتزم بالدفع وامللتزم بالدفع يف قانون الرصف يف معن

صحيح؛  عليه. غري  اإلصدار  وحمل  تاريخ  من  الشيك  خلو  يتضمن    وأن  الشيك  ألن 

يشرتط يف الشيك أن يضمن    أو عند قبض قيمته وال   رشاء الشيك، هذين الرشطني عند  

يصح  بل  رشائه  عند  الرشطني  قبض    ذلك  عند  ذلك  يكون  سائر    قيمته أن  وهكذا 

عترب أنه نشأ من ذلك الوقت الذي يستكمل فيه  البيانات اإللزامية وذلك أن الشيك إنام ي 

 لك. وهو وقت قبض القيمة وليس قبل ذ اإللزامية انات بقية البي

)املستفيد(    املشرتي  هو  الساحب  الساحب غري صحيح ؛ألن  توقيع  الشيك من  وخلو 

فهو الذي يقوم بسحب الشيك السياحي ومن املسلم به أن الشيك حيمل توقيعه وليس  
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التوقيع األول للمستفيد توقيعا للساحب وبمقتضاه يصدر أمره    من اعتبار  يمنع  هناك ما

 ل التي ،أودعها حلظة رشاء الصك. بدفع مبلغ الشيك من تلك األموا

وخضوعه ألحكام    السياحيخذ من كل هذا قوة حجج فريق القائلني بصحة الشيك  ؤي 

 (. 1الشيك العادي)

ال  ،فإهنا  هلا  الفقهي  التخريج  أن   وأما  س  تعدو  جائزة  تكون  والسفتجة  رشعا ،  فتجة. 

املقرتض    :  ومعناها  يرسله  الذي  ما  إالكتاب  نظري  آخر  ببلد  حامله  إىل  ليدفع  وكيله  ىل 

 (.2تسلفه) 

قراضا  ماال   يدفع  أن  لوكيله  املال  صاحب  كتاب   ( أخرى  خطر    يأمن  وبعبارة  من  به 

 (. 3الطريق) 

 (.4رض يف املكان الذي اشرتطه) ،أو رقعة يكتبها املقرض إىل من يقبض عنه عوض الق 

حقيقتها قرض يؤخذ من شخص يف بلد ثم يدفع بقيمة القرض كتابا  إىل  فالسفتجة يف   

 (.5وكيله أي نائبه يف البلد ليسدد قيمة القرض حلامل الكتاب ) 

والشافعية  األحناف  وهم  مطلقا   منع  من  الفقهاء  ما  ومن  بني  فرق  من  ومنهم    خف    ، 

. والرواية الصحيحة    ا فيام خف وأجازوا فيام ثقلاملالكية ،حيث منعو محله وما ثقل وهم 

 

، والشيكات السياحية طبيعتها ونظامها . 582ص  ،الدين على مجال ،د/انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية  (1)
، واألوراق التجارية عبد هللا العمران ص   61ـــــ 58ص ، م1994العربية ، القاهرة  ، دار النهضة  أمرية صدقي ،د/القانوين 

 ( من النظام السعودي . 8وانظر املادة ) 48،
ارسية معربة من )سفته( مبعىن احملكم بضم السني املهملة وفتحا والكلمة يف األصل ف.  231/ 5 ، ج  اخلرشي على خليل (2)

/ 2وذكر املطرزي يف شرح مقامات احلريري السفتجة : بضم السني وفتح التاء انظر معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ج 
271 . 

 .378/ 1 ، ج  املنري املصباح  (3)
 . 304/ 1ج  ،هبامش املهذبالنظم املستعذب يف شرخ غريب املهذب البن بطال مطبوع  (4)
 .319ص  ، األحكام الفقهية ملعامالت وخدمات البنوك اإلسالمية للمؤلف (5)
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التي ال املصلحة  باب  اجلواز من  تفيد  احلنابلة  ،  عن  فيها  يرد  والرشع  رضر  بتحريم    ال 

 (. 1مرضة فيها بل بمرشوعيتها)  املصالح التي ال

املصارف    تصدرها  شيكات   : السياحية  عىل والشيكات  املسافر  ملصلحة    واملؤسسات 

ارج ليحصل املسافر عىل قيمتها بمجرد عرضها للوفاء لدى  فروعها ،أو مراسليها يف اخل

، وفائدهتا السالمة من خطر    أو املرصف املصدر  أي فرع ،أو لدى أحد مراسيل املؤسسة،

تعري يف  السياحية  والشيكات  السفتجة  بني  الكبري  التشابه  يظهر  هنا  من  فها  الطريق 

بل منها  والغرض  ال  وفائدهتا  الشيكات  أن  يقال  أن  سفتجة  يمكن  إال  هى  ما  سياحية 

 (.2تتخذ سامت وخصائص معينة ) 

 التخريج الفقهي لشيك التحويل املرصيف  ـ 5

 اختلف الفقهاء يف التخريج الفقهي للشيك املرصيف عىل أقوال أشهرها اثنان :  

 سفتجة   : يراه   األول 

أن    حتويل الشيك املرصيف   تعريفأمل يفواملت  معناها سابقا  وذكرنا أهنا قرضوقد ذكرنا   

العميل    يتم  التحويل ال رغبة  بناء عىل  يتم حتويله  وإنام  قرض  أنه  أساس  البنك عىل  يف 

الذي يدفع قيمة املبلغ املحول ،أو خيصم من حسابه اجلاري يف البنك ويرغب يف نقله إىل  

البنك ما ويتم ذلك يف  القيد احلسايب بني املرصفني    مكان  العملية  بطريقة  املتوسطني يف 

املرص يقيد  األخري  حيث  وجيري  املأمور  املرصف  باحلساب  دفرت  احلوالة  قيمة  األمر  ف 

احلوالة،  إخطار  استالم  عند  سجالته  يف  عكسية  الربقية،   قيودا   اهلاتفية    أو  املكاملة  أو 

 حسب الرتتيب املتفق عليه بني املرصفني. 

 

 .319ــــــــ 318ص   ،انظر األحكام الفقهية ملعامالت وخدمات البنوك اإلسالمية للمؤلف  (1)
 .148ص  ، سعد بن تركي ،د/أحكام األوراق التجارية  (2)
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 ( . 1وبني عملية التحويل املرصيف )  تجةنجد مطابقة بني السف  ال  اء  عىل ذلك وبن 

 الثاين : وكالة  

 (. وأركاهنا ثالثة: 2جائز الترصف مثله)  استنابةوالوكالة هى 

 صاحب الوكالة.   ،املوكل ـ1

 عن املوكل.   بالنيابةأو الوكيل وهو الذي يقوم   به،املوكل  ــ 2

 يتم فيه الوكالة.  ماوهو  ،  املوكل فيه ــ 3

 ود: ة تتكون من ثالثة عق والتحويالت املرصفي 

 الرصف وذلك يف حال اختالف العمليتني. األول: ـ 1 

عقد وكالة يمنحه العميل للبنك األول لكي يقوم هبذه العملية داخل القطر    الثاين: ـ    2 

 ،أو خارجه. 

إ  ــ  3 الثاين  للبنك  األول  البنك  يمنحه  وكالة  عقد  ليقوم  الثالث  عنه  مستقال   كان  ذا 

 أمرا  باإليفاء إذا كان فرعا  له.   املعني، أوإىل الشخص بتسليم املبلغ  

بينهام مما    وعند مقارنة رشوط وأركان الوكالة بصورة التحويالت املرصفية نجد تطابقا  

تصبح   وعليه  الوكالة  عىل  املرصفية  التحويالت  وختريج  بحمل  مطمئنني  نجزم  جيعلنا 

ال رشعا   عملية  جائزة  البنوك  يف  املرصفية  عليها؛  والتحويالت  مرجعها    غبار  ألن 

 ومستندها إىل عقد مرشوع بالكتاب والسنة واإلمجاع. 

وقد يعرتض عىل هذا التخريج أن من رشط الرصف أن يتم التقابض يف املجلس سواء   

 كان النقدان متحدين أم خمتلفني يف اجلنس . 

 

سامي  ،د/وتطوير األعمال املصريف  319ص ، خدمات البنوك اإلسالمية للمؤلف انظر األحكام الفقهية ملعامالت و  (1)
 .392ص ،ه1369محود ، طبعة دار االحتاد القاهرة 

 .346 /1،ج  وكشاف القناع .6/19 ، ج بدائع الصنائع  (2) 
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يسلمه مبلغا     يسلم املرصف قيمة املبلغ الذي يريد حتويله وقد الن ذلك أن العميل  وبيا 

أصال  إذا لديه حساب لدي املرصف ثم بعد ذلك يتسلم الشيك باملبلغ املراد حتويله ،أو  

 يتم يف املجلس   يأتيه إشعار بأن احلوالة قد متت برقيا  ،أو هاتفيا  ومعنى هذا أن االتفاق ال

يل  ه بأن املرصف بمجرد اتفاقه مع العميل طالب التحوولكن هذا االعرتاض جياب عن 

املتعلقة بعملية    املحاسبية بإجراء القيود واستالمه املبلغ ،أو حجزه من رصيده يقوم حاال  

،فإنه يمكن اعتبار    ـ داخل املرصف ـ وعليه  االتفاق مازال يف جملس    التحويل والعميل

التقابض   بمثابة  اإلجراءات  املحهذه  العميل  ومن  بني   . ناحية  من  هذا  واملرصف  يل 

بعض الفقهاء قال بجواز توكيل الوكيل لطريف العقد فقد ذهب مالك    ناحية أخرى ،فإن

 عىل أن للوكيل أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة يف الثمن وهو رواية عن أمحد . 

عادة وعىل هذا يمكن اعتبار القيود املحاسبية اخلاصة بالتحويل والتي يقوم هبا املرصف   

نفس عن  باألصالة  املرصف  من  وقبوال   اآلخر  إجيابا   املرصف  وعن  العميل  عن  ونيابة  ه 

 (.1والعقد)  االتفاقكيال وبذلك يكون التقابض قد تم يف جملس باعتباره و 

 : التخريج الرشعي للجزاءات املرتتبة عىل جرائم الشيك   ثانيا  

من جرائم الشيك    ملن يرتكب جريمةعىل عقوبات رادعة  سائر النظم والقوانني نصت 

  أو السجن ،وأقرب ما  أو الغرامة املالية، ني العقوبة باحلبس، ،وهى يف جمملها تدور ب

 أهنا من باب التعزير يف الرشيعة.  العقوباتيقال يف ختريج هذه 

التأديب يف  "حد فيها. ،أو هو   العقوبة املرشوعة عىل اآلثام التي ال "والتعزير معناه : 

 (.2) "حد فيها  كل معصية ال

 

ت املصرفية يف ضوء  واخلدما 321ــــــ 320ص  ، للمؤلف انظر األحكام الفقهية ملعامالت وخدمات البنوك اإلسالمية (1)
عبد  ،د/واملصارف اإلسالمية  1981لعام  26عدد ، أحكام الشريعة اإلسالمية حممود عارف وهبة ، جملة املسلم املعاصر 

 308ص ،الرزاق اهلييت 
بعة  بكر أبو زيد ، الناشر دار العاصمة الرايض ط ،د/، واحلدود والتعزيرات عند ابن القيم 12/523ج املغين البن قدامة  (2)

 .426ص  ، ه1415اثنية 
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  يأيت: التعزير بالعقوبات الثالثة بام  وقد استدل العلامء عىل مرشوعية 

 أوال  : التعزير باملال  

 ىل مذهبني: إاختلف الفقهاء يف حكم التعزير باملال 

وقول  ،  وقول عند املالكية  ،  ذلك وهو قول أيب يوسف من األحناف  يرى جواز  األول:  

الشافعي   اجلوزية ،  عند  قيم  وابن  تيمية  ابن  الشيخ  واختيار  احلنابلة  عند  وحجة    وقول 

 هؤالء: 

جده قال : سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم    رواه هبز بن حكيم عن أبيه عن  ما  ـ  أ 

ابنة لبون ال يقول : يف كل إبل   من أعطاها  ا  تفرق إبل عن حساهب  سائمة يف كل أربعني 

حيل    فله أجرها ، ومن منعها ،فإنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ، ال  مؤجترا  

 (.1) "حممد صىل اهلل عليه وسلم منها يشء  آلل

 وقد اعرتض املانعون عىل هذا احلديث من وجهني :  

بأن هبز بن حكيم    االعرتاضعن هذا    وأجيب  ة السندمن جه   األول : ضعف احلديث 

قال اإلمام أمحد : ليس   ن رد هذا  ملقد وثقه األئمة واحلفاظ بل تعقبوا من ضعفه حتى 

 (.2هذا احلديث صحيح عىل رشط مسلم ) وي : إسناد ، وقال النو   "احلديث حجة

اإلسالم حيث  أول  يف  قاله  النبي  ؛ألن  منسوخ  احلديث  هذا  أن   : العقوبة    كانت  الثاين 

بن عازب فيام أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي صىل  باألموال وأنه نسخ بحديث الرباء  

 فقط . فيها حكمه بالضامن  اهلل عليه وسلم أنه ضعف الغرامة بل نقل

 بأن النسخ ضعيف من وجهني:   وأجيب عن هذا  

 معروف.  ـ أن دعوى كون العقوبة كانت باألموال يف أول اإلسالم ليس بثابت ،وال  1 

 (.1أن النسخ يصار إليه إذا علم التاريخ وليس هنا علم بذلك )  ـ 2

 

 .105/ 4 ،ج  ، والبيهقي يف السنن الكربى398/ 1 ،ج  واحلاكم يف املستدرك 453ــــــــــــ 452/ 4 ،ج  ابو داود (1)
 . 398/ 1 مستدركه، واحلاكم يف  332/ 5  ،ج  ،واجملموع للنووي 264ـــــــــ263/ 3 ،ج  انظر إرواء الغليل لأللباين (2)
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ـ اهلل    ـ ب  أن رسول  أبيه عن جده  بن شعيب عن  الثمر    ":  ما رواه عمرو  سئل عن 

ْبنَة َمْن  (:  الصالة والسالماملعلق فقال عليه   ت ِخذ خ  َفاَل    َأَصاَب بِِفيِه ِمْن ِذي َحاَجة َغرْي م 

َعَلْيهِ  ء  ، ومن خرج بيشء منه فعليه    عليه  فاليشء ) معطف اإلزار وطرف الثوب (    يَشْ

مع ) املوضع الذي جي  ومن رسق منه شيئا  بعد أن يؤويه اجلرين   غرامة مثلية والعقوبة ،

 (. 2) "جفافه( فبلغ ثمن املجن فعليه القطعرصم ويرتك حتى يتم  فيه التمر إذا

وجه الداللة أن من أخذ من الثمر املعلق شيئا  وخرج به ،فإنه يعاقب بعقوبتني : عقوبة   

فعليه غرامة    "بقوله :  عرب عنها النبي    مالية ، وعقوبة بدنية أما العقوبة املالية فهى ما

 لك الثمر . يعاقب بغرامة مضاعفة ملا أخذه من ذ أي أنه   "مثلية 

ما  فهى  البدنية  العقوبة  النبي    وأما  عنها  :عرب  يف    "والعقوبة    "بقوله  تفسريها  وجاء 

البيهقي:  النبي    "  جلدات نكال  "رواية  املالية  وفيام قىض  العقوبة  يف هذا احلديث من 

 دليل عىل جواز العقوبة والتعزير بأخذ املال. 

بأن    أجيب عن ذلك  عيب وهو ضعيف احلديث من رواية عمرو بن ش  ل أن هذا ،فإن قي 

املديني وإسحاق واحلميدي حتى   كثريا  من الرجال قد احتجوا هبا منهم أمحد وعيل بن 

 (. 3) "  احتج أكثر أهل احلديث بحديثه"قال ابن الصالح :  

يعاقب عىل كتامنه  واستدلوا بحديث أيب هريرة رىض اهلل عنه بأن كاتم ضالة اإلبل    ـج ـ

، ويف هذا داللة عىل جواز العقوبة والتعزير    هلا بعقوبة مالية وهى : تضمينه قيمتها مرتني

 باملال. 

 

" أن انقة للرباء بن عازب   220/ 3 ،ج  الرباء املشار إليها وردت يف املوطأ وقصة انقة 334/ 5 ،ج  انظر اجملموع (1)
ا يف النهار وأن ما أفسدت دخلت حائط رجل فأفسدت به فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن على أهل احلوائط حفظه

 . 326/ 5 ،ج هلها " وهذا سند مرسل وقد وصله األلباين يف إرواء الغليلأاملواشي ابلليل ضامن على 
 . 180/  2 مسندهوأمحد يف  85/ 8 ،ج والنسائي يف سنن اجملتىب ،1694.رقم  132/ 5 ،ج  داود كتاب اللقطة وأب (2)
 . 50ــــــ 48/ 8 ، ج وهتذيب التهذيب 188ص  ، ابن الصالح  ةانظر مقدم  (3)
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وقد اعرتض عىل ذلك بأن هذا احلديث خرج عىل سبيل الوعيد لينتهي فاعل ذلك عنه   

 .  "هأكثر من مثل قوع الفعل إذ أن األصل أن ال واجب عىل متلف اليشء يراد به و وال

ذلك  للحديث ورصفه عن  وأجيب عن  تأويل  دليل واألصل    بأن هذا  ظاهره من غري 

محل الكالم عىل حقيقته وعدم تأويله عن ظاهره إال بدليل يقتيض التأويل ويرصفه عن  

 ظاهره. 

الرشيعة    هبذا؛ ألنيسلم أصال     ثر من مثله الواجب عىل متلف اليشء بأك   والقول بأنه ال 

 (.1بأخذ املال يف مواضع عديدة عىل متلفات وغريها)  والعقوبة قد وردت بالتعزير

ـ د ـ  وسلم ينهى أن يقطع من    حديث سعد بن أيب وقاص قال سمعت رسول اهلل    ــ

ويف رواية عنه رىض اهلل    "من قطع منه شيئا  فلمن أخذه سلبه    "شجر املدينة يشء وقال :  

رم هذا احلرم ) أي حرم املدينة ( وقال  عنه قال : أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : ح

 (. 2من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه )   ":

من وجد يف حرم املدينة يصيد ،أو يقطع من شجره ) أمر بسلب  أن النبي    يل فيهلوالد  

الروايات عند الشوكاين يف نيل  أي أخذ ما عليه من الثياب كام جاء تفسري ذلك يف بعض  

 (.3وطار) األ

بأن هذا من باب الفدية شأنه يف ذلك شأن من يصيد يف احلرم املكي    لك واعرتض عىل ذ 

ذلك  اجيب عىل  باب    ولكن  ليس من  املدين   يةالفدبأن هذا  احلرام  ليس يف صيد  ؛ألنه 

 (.4جزاء يف قول أكثر أهل العلم وإنام اجلزاء يف صيد حرم مكة ) 

 

 

 .  443ــــــ 442ص ، تركي سعد بن  ،د/،وأحكام األوراق التجارية  .77/ 2 للخطايب ،ج انظر معامل السنن  (1)
 . 1364رقم   993/ 2 ،ج  وأصله يف صحيح مسلم 24ـــــــ 23/ 6 ،ج  أبو داود (2)
 .86 /5ج  (3)
 . 65/ 9ج ،  نظر الشرح الكبري البن قدامة على املقنع ا (4)
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 باملال   املذهب الثاين : عدم جواز التعزير 

الكية واحلنابلة واجلديد من مذهب الشافعي وحجة  األحناف واملمشهور مذهب    وهو 

 . ما ييل  هذا الرأي

القرآن    ـ1 نصوص  :خمالفة  تعاىل  كقوله  بينكم    وال  }"والسنة  أموالكم  تأكلوا 

 (. 2حيل مال أمرئ مسلم إال عن طيب نفس)  ال  ":( ،وقول الرسول 1) {بالباطل 

الداللة  النصوص تدل داللة رصحي  ووجه  املسلم  أن هذه  أموال  أكل  بغري  ة عىل حرمة 

 حق. 

ينايف حرمة    مرشوعا  وال ولكن يعرتض عىل هذا االستدالل بأن أخذ املال بحق يكون   

 ذكره الفقهاء.  ماله ومن ذلك أخذ مال املفلس وتوزيعه عىل الغرماء عىل ما

 أن التعزير بأخذ أموال الناس كان يف ،أول اإلسالم ثم نسخ باإلمجاع.  ــ2

 تدالل يرد عليه بام ييل: االس   وهذا 

 معروف.  ال ت و ـ القول بأن العقوبة باألموال كانت يف ،أول اإلسالم ليس بثابأ  

يسلم به إذ كيف يكون يف    ـ والقول بأن التعزير بعقوبة األموال منسوخ باإلمجاع الب  

ما  عىل  خالفية  ،وهى  امجاع  :  املسألة  اهلل  رمحه  القيم  ابن  قال  وقد  ق  "تقدم  إن  من  ال 

ذل  وأطلق   ، منسوخة  املالية  نقال   العقوبات  األئمة  مذهب  عىل  غلط  فقد    واستدالال  ك 

للعقوبات   املتضمنة  أي  املسائل)  هذه  وكثري  املاليةفأكثر  أمحد وغريه  مذهب  سائغ يف   )

الراشدين وأكابر الصحابة هلا بعد موته   مبطل  منها سائغ عند مالك ، وفعل اخللفاء 

 

 . 29النساء  (1)
 ذا احلديث وشواهده يف اإلرواءوقد تكلم األلباين عن طرق ه 26/ 3 ،ج  والدار قطين يف سننه 72/ 5 ،ج  مسند أمحد (2)

 يقل عن درجة احلسن.  واحلديث وإن ضعفه البعض ولكن مبجموع شواهده ال 1459رقم  279/ 5 ،ج 
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واملد نسخها  للدعوى  والعون  كتاب  معهم  ليس  وال  لنسخ  يصحح    سنة  إمجاع 

 (.1) "هم... ادعو

القول بجواز التعزير باملال فيه تسليط للظلمة من األحكام عىل أموال الناس وإغراء   ــ3

 (.2هلم عىل مصادرة أمواهلم بغري حق) 

أن    هذا  عن  بإطالق  من  "وأجيب  جيزه  مل  العلامء  من  تسليط    أجازه  فيه  يكون  حتى 

 (.3ط وأصول رشعية معينة ليس للحاكم جتاوزها ) مة ،وإنام أجازه وفق ضوابللظل

يتضح أن أدلة القائلني بجواز العقوبة املالية أقوى وما استدل    وبعد عرض أدلة املذهبني 

 يقوى عىل الرد.   يسلم من النقد وال ال  به املانعون

 : التعزير باحلبس   ثانيا  

بني    خالف  فيه  ليس  باحلبس  بل  التعزير  وأدلة  إ العلامء  اإلمجاع  فيها  حكى  املسألة  ن 

 كثرية منها:العلامء عىل ذلك  

ــ    : أ  تعاىل  َأْن   }قوله  ا  َفَساد  اأْلَْرِض  يِف  َوَيْسَعْوَن  وَله   َوَرس  اهلل َ  َاِرب وَن  حي  ِذيَن  ال  َجَزاء   إِن اَم 

َوَأرْ  َأْيِدهيِْم  َع  َقط  ت  َأْو  َصل ب وا  ي  َأْو  َقت ل وا  هَل  ي  َذلَِك  اأْلَْرِض  ِمَن  نَْفْوا  ي  َأْو  ِخاَلٍف  ِمْن  ْم  ل ه  ْم  ج 

ْنَيا َوهَل ْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ   (.4)  { ِخْزٌي يِف الد 

،أو   السجن   : هو  الرض  من  النفي  املحاربني  عقوبات  من  أن  باآلية  االستدالل  وجه 

إ اإل نفي  الذي  البلد  بلد وسجنه يف  بلد إىل  ليه ويف ذلك داللة عىل مرشوعية  خراج من 

بالسجن   أفراالعقوبة  أحد  بداللة  والسجن  مرشوعة  باحلبس  العقوبة  فتكون  احلبس  د 

 اآلية. 

 

،وجمموع الفتاوى البن   691/ 2ج والطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم   5/334 ،ج  انظر اجملموع للنووي (1)
 .12 ــــــــــــ  28/11 ،ج  تيمية

 . 3/178 ،ج  تار على الدر املختار البن عابدينانظر رد احمل (2)
 .446ص  ، سعد بن تركي ،د/أحكام األوراق التجارية  (3)
 . 33 : آيةاملائدة (4)
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بأنه إنام يستقيم عىل تفسري النفي املذكور يف اآلية الكريمة    لكن يناقش هذا االستدالل 

حم ليس  التفسري  هذا  ولكن  إليه  نفي  الذي  البلد  يف  احلبس  ،أو  بني  بالسجن  اتفاق  ل 

يطلب   بأن  النفي  فرس  من  املفرسين  من  ،فإن  فيقام  املفرسين  عليه  يقدر  املحارب حتى 

عليه احلد ،أو هيرب من دار اإلسالم وهناك من فرسه بأنه إخراجه من مدينته إىل مدينة  

 (. 1أخرى)

  ومنه احلديث الذي رواه هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه صىل اهلل عليه وسلم ـ  ب   

عنه)   ": خىل  ثم  هتمة  يف  رجال  ظاهر  2حبس  احلديث  فهذا  مرشوعية  (.  عىل  الداللة 

 احلبس. 

قال رسول اهلل صىل اهلل  :  أوس الثقفي رىض اهلل عنه قال  ومنه حديث الرشيد بن    ج ــ 

 (3يل الواجد حيل عرضه وعقوبته)  "عليه وسلم : 

عيينة  ابن  :    قال  يقول  احْلَ : عرضه  وَبت ه   ق  َوع  ،  ْبس   َمَطَلنِي  : عرضه شكايته  وكيع  وقال 

 (.4احلبس ) وعقوبته :  

فقد حكى فخر الدين الزيلعي إمجاع الصحابة عىل مرشوعية احلبس فقد    ،  وأما اإلمجاع 

عدة   عنهم  العقوبة  آثارورد  بن    يف  عمر  عامل  أن  ورد  ما   : ذلك  من  باحلبس  والتعزير 

صفوا  من  بمكة  للسجن  دارا  اشرتى  عنه  اهلل  رىض  صحيح  اخلطاب  ففي  أمية  بن  ن 

الربط وا  : باب  نافع بن عبد احلارث دارا للسجن    "حلبس يف احلرم  البخاري  واشرتى 

 

  174/ .  10  ج  ،،وروضة الطالبني للنووي  268./  4وبلغة السالك ألقرب املسالك    .178/  3  ج  ،انظر رد احملتار  (1)
عل،،،  12/526  ج   ،واملغين من  املسري  التفسريوزاد  التجارية    346/  2  ج   ،م  األوراق  تركي    ،د/وأحكام  بن  ص  ،سعد 
448 . 

 102/ 4ج  ،،واحلاكم يف املستدرك 3613رقم  58/ 10 ،ج  داود وأبو 1435رقم  677/ 4 ، ج سنن الرتمذي (2)
 وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

وقال : إسناده  5/62 ،ج  واحلافظ بن حجر يف الفتح 4/388 ،ج   مسندهوأمحد يف 56/ 10 ،ج  أبوداود يف سننه (3)
 حسن

 .62/ 5 حجر، ج الفتح البن  (4)
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بمكة من صفوان بن أمية عىل أن رىض عمر فالبيع بيعه ، وأن مل يرض عمر فلصفوان  

 (.1أربعامئة دينار) 

يف دار    ري سجنا  ( واختذ عبد اهلل بن الزب2ورى أن عىل بن أيب طالب بنى سجنا  يف الكوفة)  

بن أيب سفيان حبس رجال  يف    معاوية( وروى أن  3) "سجن عارم  "الندوة بمكة يقال له : 

 (.4قصاص حتى بلغ ابن القتيل)

كان    ذلك  أن  عىل  يدل  مما  زماهنم  يف  السجن  وقوع  عىل  بمجموعها  تدل  اآلثار  فهذه 

زمن النبوة ويف  قع يف  واحلاصل أن احلبس و  "معروفا  ومرشوعا  قال الشوكاين رمحه اهلل : 

إىل   بعدهم  فمن  والتابعني  الصحابة  و  اآلنأيام  األعصار  مجيع  دون  أل ا  يف  من  مصار 

 (. 5إنكار) 

 بأخذ املال ،أو احلبس مرشوٌع .   ذكرناه من أدلة : أن التعزير   بعد ما :    واخلالصة   

  أو احلبس عقوبة   وبناء  عىل ذلك يتكون العقوبة عىل جرائم الشيك بأخذ املال ،  

 مرشوعة متى قرر ويل األمر ذلك واهلل أعلم. 

 إيصال األمانة أو) وصل األمانة(   املطلب الرابع :

إيصال األمانة هو البديل املتداول للسداد الدين للدائن بدال من استعامل الشيك وهو  

  التجارةىف   احلياة العملية من حيث هو األكثر يف وعا يشاألمانة  أكثر صور جريمة خيانة  

وإثبات الديون واحلقوق ولذلك يفضل الكثري استعامله كصك ملزم للوفاء بالدين  

 وسوف نعالج أهم مسائله يف النقاط اآلتية: 

 

 . 5/76 والفتح، ج  .180ـــــــــــــ 4/179 احلقائق، ج تبيني  (1)
 .180ــــــــــــــ 4/17 ،ج  تبيني احلقائق للزيلعي (2)
 . 75/ 5 ،ج  البخاري تعليقا (3)
 .24/ 7 ،ج  املغين (4)
 .218/ 9 األخيار، ج شرح منتقى  ارنيل األوط  (5)

http://www.zutalaba.com/forum/t30827.html


 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

164 

 

 أوال  : ـ تعريف إيصال األمانة اصطالحا 

يتم فيه حتديد تاريخ    وصل األمانة هو صك يتم فيه حتديد اسم الدائن واملدين ،وال

لدائن املطالبة به يف أي وقت من األوقات ،وال  التوثيق أو تاريخ التسليم ،ومن حق ا 

 . (1) يمكن بيعه جلهة أخرى مثل البنوك 

 ثانيا: إيصال األمانة يف القانون املرصي 

عىل أنه )كل من اختلس أو استعمل    املرصي( من قانون العقوبات    341نصت املادة ) 

تذاكر أو كتابات أخري مشتملة عيل متسك  مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقودا  أو    أو بدد

،وكانت   عليها  اليد  واضعي  أو  أصحاهبا  أو  باملكيها  ارضارا  ذلك  غري  أو  خمالصة  أو 

ل تسلم  مل  املذكورة  عارية  األشياء  سبيل  عيل  أو   ، االجارة  أو  الوديعة  وجه  عيل  إال  ه 

كانت أو  الرهن  ،أو  بقصد    االستعامل  جمانا  أو  بأجرة  وكيال   كونه  بصفته  اليه  سلمت 

معني ملنفعة املالك هلا أو غريه حيكم عليه باحلبس وجيوز   عرضها للبيع أو استعامهلا يف أمر

 . ( جنيه مرصي 100أن يزاد عليه غرامة ال جتاوز 

 صيغة إيصال األمانة   ثانيا  :

استلمت أنا ) املقر بام يف إيصال األمانة( / ...... ) االسم بالكامل كام يف الرقم  

 القومي( 

   .....  حمافظة / ..... مدينة / املقيم / .......... )عنوان السكن احلايل(

 تبع قسم /........) قسم الرشطة التابع له حمل اإلقامة(. 

قة األربعة عرش رقام أو السبعة وأمحل بطاقة رقم قومي ......) يكتب رقم البطا 

 األخرية(. 

 بتاريخ ...../..../ ...  شخصية / عائلية 

 

 http://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيديا وصل أمانة موسوعة ((1))
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تبع قسم ...)قسم الرشطة   من السيد/ ........ املقيم ..... حمافظة ....... مدينة....... 

 التابع له حمل اإلقامة(. 

 ) يكتب باحلروف( جنيها مرصيا  هنا ( فقط .....مبلغ ....) يكتب باألرقام   

 حمافظة .....  املقيم ....  عىل سبيل األمانة للقيام بتوصيلها وتسليم املبلغ إىل السيد.... 

 مدينة.... تبع قسم ..... )قسم الرشطة التابع له حمل اإلقامة(. 

كافة املسئولية اجلنائية  وإذا مل أقم بتسليم هذا املبلغ أكون مبددا وخائنا لألمانة ، وأحتمل   

 ذلك وال تربأ ذمتي إال باستالم هذا اإليصال ، وإال أكون مبددا   واملدنية املرتتبة عىل

 لألمانة ومتحمال للمسئولية القانونية كاملة. 

 وهذا إيصال مني بذلك.  

مع )بصمة األصبع( وأحيانا يرفق   االسم رباعي كام يف البطاقة(  يكتبفيه)املقر بام 

 بطاقة الرقم القومي معه.  صورة من

 ألساسية إليصال األمانة هي ثالثا   : األركان ا 

أشخاص  األول: الركن    توافرها    )امل سلِّم  ثالثة  من  البد   ) إليه  واملسل م   ، وامل سَتلِم   ،

انتفت صلة  اإليصال وكذلك  علة  عنه  انتفت  فقط  فيه شخصني  أن  تبني  لو  أنه  بمعنى 

التسليم والتسلم قد حيكم   انتفت صلة  ببطالن  التسليم والتسلم فهو يستلم ليسلم فإذا 

 . (1) إيصال األمانة 

يف   أمور  عدة  تتوافر  أن  نوضحها  املسلم)املودعوجيب  إليه(  املودع  أو  إليه)  واملسلم   ،  )

 عىل النحو اآليت: 

 من أهم صفاته ما ييل:  ( للمسلم)املودع بالنسبة أ ـ

 

 http://lawoflibya.com/forum/showthreadانظر (1)  
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 جيب أن يتأكد أن املودع لديه بالغ عاقل راشد  .ـ  1

املودع لديه من واقع بطاقة  اإليصال من عنوان  جيب ان يتأكد املودع قبل حترير ـ 2 

 الرقم القومي 

جيب أن ال يذكر تاريخ اإليصال حتى ال تنقيض الدعوى اجلنائية بميض املدة   ــ 3 

 (. سنوات)ثالث  

جيب أن يتم توقيع املودع لديه أمام املودع وجيب أن يكون التوقيع واضحا ومن   .ـ  4

 .  اإليصالمني للمودع لديه عيلاملستحسن وضع بصمه إهبام اليد الي

جيب اذا كان اإليصال من ثالث أشخاص ان يكون األخري الذي يتم التسليم اليه   .ـ 5

 . له حمل أقامه معلوم وال يكون شخصا ومهيا  

جيب عيل املودع او الذي يتم توصيله وتسليمه إليه عند أقامه دعوى بالطريق املبارش   ـ 6

تا جيدا  بحيث ال يمكن نزعه منها أو  فظه املستندات تثبي جيب عليه تثبيت اإليصال يف حا

  (1) التالعب او وضع غريه 

 وأما بالنسبة للمسلم إليه ) أو املودع لديه ( فمن رشوطه ما ييل:   ـ   ب

جيب ان يكتب مبلغ املال املسلم اليه يف إيصال األمانة باألرقام واحلروف حتى ال   .ـ 1

 ؟ يتم التالعب يف االيصال

ا طعن املتهم املودع لديه بتزوير ايصال األمانة وجاء التقرير بالتزوير باإلضافة  اذ ــ 2

صفر مثال فيجب عيل املودع لديه املتهم بسداد قيمه اإليصال احلقيقية قبل التزوير 

و بحوالة  أ املحكمة و ايداعها بخزانه أوذلك إما بعرضها باجللسة عيل املودع او وكيله 

 . بريدية

 

 لشيك موقعبين إيصال األمانة وا وانظر الفرق http://www.elm7ata.com موقع المحطة(1)  

http://lawoflibya.com/forum 

http://www.elm7ata.com/
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ف الثالث وحيق له يف حاله عدم تسلمه املال من الطرف الثاين أن يقيم  جيوز للطر ــ 3

غري اجر    وأجنحه خيانة األمانة عن طريق االدعاء املبارش ضد املودع لديه الوكيل باجر  

 . وهذا هو اجلاري عليه العمل يف القضاء املرصي  

املتهم الطرف الثاين  ايل علم  يف حاله وفاه الطرف االول املودع أو الطرف الثالث ونام ـ 4

املودع لديه فقد يلجأ ايل حترير خمالصة مزوره صادره منه ويقدمها للمحكمة ويطلب 

لإلقرار هبا ويمكن لورثه املتوىف احلضور والطعن   املحكمةاعالنه للحضور امام  

 مد التقايض أبالتزوير وهذا بالطبع يطيل 

ودع لديه عنوانا ومهيا ويقدم  خيتلق امليف حاله عدم وجود شخص الطرف الثالث قد  ـ5

  املحكمةمام أللمحكمة خمالصة صادره من الطرف الثالث ويطلب اعالنه لإلقرار هبا 

ويتم هذا بالتواطؤ بني املتهم وأجابه املحرض بغلق السكن ويعلن جلهة اإلدارة ثم يعيد  

 <بالرباءة املحكمةاعالنه بالطريقة نفسها فتقيض 

الطريق املبارش من املودع الطرف االول وتواطؤ الطرف الدعوي ب يف حاله اقامه ـ 6

   (1) بالرباءة  املحكمةالثالث مع املتهم وحرض وأقر باستالم املبلغ تقيض 

الشخصية البيانات  ذكر   : الثاين  البطاقة    الركن  ورقم  املكان  حيث  من  ركن  كل  مع 

املسلم إليه صفة   التابع له وأن يذكر مع اسم  كذلك عبارة )ىف  و  أمانة لتوصيله والقسم 

،وال    ( حالة عدم تسليمي هلذا املبلغ أكون خائنا ومبددا  لألمانة وأعاقب وفقا للقانون 

 يكتب اسم الشهرة أو اللقب مع أي اسم. 

 ذكر املبلغ النقدي باألرقام واحلروف معا .   : الثالثالركن  

 

 موقع محطة السابق (1)  
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 اإليصال عىل بياض  رابعا : 

التي    األمانة  إيصال  سابقا  صيغة  بيانات    تكون   ذكرهتا  مجيع  متأل  أن  أردت  لو  فيام 

اخلانات   من  خانه  أي  متأل  فال  بياض  عىل  اإليصال  يكون  أن  أردت  إذا  أما  اإليصال، 

عىل   والبصم  بالتوقيع  املستلم  يقوم  التوقيع  مكان  وهى  واحدة  خانة  إال  ذكره  السابق 

م دون  فقط  إرفا  أي  لءاإليصال  ثم  اإليصال  القومخانة من خانات  الرقم  ي  ق صوره 

 . (1) حتى تتجنب الطعن عىل اإليصال بالتزوير  ، وذلكباإليصال اخلاص باملستلم 

وإيصال األمانة احلكم العام فيه أنه ال جيوز أن حيرر عىل بياض إذ لو أثبت املتهم أنه كان   

 . عىل بياض

الرباءة ىف الدعوى مع  وتم حتريره بمبالغ غري حقيقية أصبح من السهل احلصول عىل 

اءات األخرى لذا ينصح بعدم التوقيع عىل ايصال امانه عىل بياض وال  اإلجر بعض

 . (2)  تستوقع احدا  

يمكن أن يكتب وصل األمانة بأي صيغة أخرى برشط االلتزام بوجود أشخاص   ج ـ

كتابته بخط فيه مع استيفاء البيانات اخلاصة هبم مثل الشيك اخلطي الذي يمكن  ثالثة

 ي ال يتوافر إال يف البنك. اليد بخالف الشيك البنكي الذ

 وعيوبه   أهم مميزات وصل األمانة عن الشيك  خامسا : 

 وصل األمانة   أوال  : 

 املميزات  ـ  1

العام   لالستخدام  املعد  املطبوع  عامة)النموذج  مكتبة  أي  من  عليه  احلصول  سهل  ـ  أ 

 

 http://srawa.yoo7.com صراوة  األستاذ المحامي محمد حسين مرسي موقع انظر  (1) 

   http://www.egypt-man.net/vb/t8274.h انظر(2) 

 

http://www.egypt-man.net/vb/t8274.h
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اليد  بخط  حتى  أو  الكاتبة  اآللة  أو  بالكمبيوتر  كتابته  ممكن  أو   للجمهور( 

وي من الناحية اجلنائية ؛ ألن احلبس فيه وجويب بمعنى أن القايض البد أن حيكم  ب ـــ ق

مثال    بالغرامة  يكتفي  قانون  باحلبس وال  األمانة يف  التبديد وخيانة  ؛ ألن عقوبة جريمة 

 ( مادة  املرصي  عىل    (341العقوبات  رصيح أ تنص  بشكل  باحلبس  يعاقب  املتهم   .ن 

ملتهم لتطويل القضية ووصوهلا للمعارضة االستئنافية  عد استنفاذ مجيع طرق حمامي ا  ج ـ

م تاليش الدخول يف  )آخر درجه يف اجلنح( ، وبعد ان احلكم أصبح هنائي يمكن للمته 

إشكال عمل  عىل    السجن  جيب  النقض  أو  االستشكال  هذا  ولقبول  للحكم  ونقض 

لل معه  يذهب  كي  كلها  أمواله  ويعطيه  املدين  باحلق  للمدعي  الذهاب  يف  املتهم  تصالح 

اإلشكال   فيها  يقبل  ال  القضايا  أن  الغالب  ألن  ؛  العام  املحامي  أمام  املقدم  اإلشكال 

د املبلغ املرفوع بشأنه الدعوى وهذا معناه أن احلق املدين أمر حتمي  والنقض إال بعد سدا

 ال مفر منه. 

 جيرم وصل األمانة بجريمة خيانة األمانة   ـ  د 

ـ 2    العيوب   ـ

ومل يتم التسليم الفعيل   يشء مل يسلم للمتهم أصال مثال كضامن لفعل أ ـ اذا كان املبلغ 

للمبلغ واستطاع املتهم ان يثبت ان هذا املبلغ مل يستلمه من املدعي باحلق املدين وان  

االيصال بسبب معامالت ماليه بينهام مثال كضامن لسداد اقساط مثال وقدم ما يؤيد  

 اقواله بمستندات يصري احلكم بالرباءة . 

ر االيصال وملاذا قام املدعي باحلق ب ـ يمكن للمحكمة ان حتقق يف بواعث اصدا

املدين بإعطاء املتهم الفلوس وما الداعي لذلك خصوصا لو كان مبلغ االيصال كبريا  

 أحوال نادرة.  ويمكن للمحكمة ان تقتنع او ال تقتنع لكن هذا ال حيدث إال يف 

 



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

170 

 

 

   ثانيا : الشيك

 املميزات   ـ  1

الشيك تم   يك حتى لو كانال حتقق يف بواعث اصدار هذا الش   املحكمة أ ـ ان 

مثل االجتار يف املخدرات أو اجلرائم    اصداره ألي سبب مرشوع او غري مرشوع

 املخلة باآلداب. 

ب ــ دفاعات املتهم حمدودة ؛ ألن الشيك البنكي اذا كان مكتوب سليم بدون اخطاء  

املبلغ   و الطعن بالتزوير إلطالة القضية حتى يدبرال يوجد حل أمام املتهم إال الدفع أ

 ويتفاهم مع املدعي باحلق املدين.

 جيرم الشيك بجريمة إصدار شيك بدون رصيد.   ـ  ج 

 العيوب   ـ 1

  وهذا يتيح للمتهم مماطلة خصمه أكرب فرتة زمنية ثم يقوم وبيا  جان احلكم فيه ليس و أ ـ

 بدفع املبلغ دون حبسه . 

ألنه يدون فيه رقم    البنكالبنكي ألنه ال يكون إال يف  الشيك  ب ــ يصعب احلصول عىل 

 احلساب وال يعطى إال برشوط خاصة حتى لو كان لديك حساب يف البنك. 

 إذا كان املبلغ متساويا     ج ـ عقوبة احلبس يف الشيك أخف كثريا من عقوبة وصل األمانة

من   جنائيا  أشد  األمانة  وصل  أن  املقارنة  هذه  بعد  لنا  الكثري  يتضح  يفضل  لذا  الشيك 

م  به  عيوبالتعامل  من  فيه  ما  وبعض    ع  بالديون  للوفاء  والتزاما  ضامنا  أكثر  باعتباره 

 القانونيني يرى عكس ذلك. 
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ساعة وأقصاها   24مع مالحظة أن كليهام من مواد اجلنح بمعنى أن أدين حد للعقوبة 

  (1) سنوات  السجن

 سادسا  : التخريج الفقهي إليصال األمانة 

مما سبق بيانه يتبني أن إيصال األمانة هو يف احلقيقة عقد وديعة يف الفقه اإلسالمي ألن   

وهلا أركان أربعة : املودع ،   (2)املال املدفوع ملن حيفظه من غري عوض    "عقد الوديعة هو

 واملودع إليه ، والوديعة نفسها ، والصيغة.  

وقت طلبها لزم الوديع أن يردها   إذا طلب صاحب الوديعة وديته  "ويقرر الفقهاء أنه   

أد األمانة    "( وحلديث  3) "أن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها  "إليه لقوله تعاىل : 

ائتمنك  هلا لكونه    "إىل من  امتنع عن ردها وتلفت فعليه ضامهنا ؛ألن صار غاصبا   ،فإن 

 . (4)  "أمسك مال غريه بدون إذنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والفرق بين إيصال األمانة والشيك موقع http://www.egypt-man.net/vb/t8274.hانظر (1) 

http://lawoflibya.com/forum/showthread 

 . 5/185،جكشاف القناع (2) 

 . 58النساء  (3)

 . 794لعدلية المادة . ومجلة األحكام ا6/445 ،ج  المغني انظر التفاصيل في(4) 

http://www.egypt-man.net/vb/t8274.h
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 ق املالية األورا :    الفصل الثالث 
األوراق املالية يقصد هبا األسهم والسندات ويتم التعامل هبا يف سوق األوراق املالية   

ومن ثم يكون البحث هنا عن ثالثة مسائل أساسية هى : سوق األوراق املالية ، ثم  

 األسهم ثم السندات يف بحث مستقل لكل منهم. 

 البورصة( األول : سوق األوراق املالية)   املبحث 

 : متهيد وتعريف   لب األولاملط 

كلمة بورصة خرجت من بلجيكا فقد كان التجار يف بلجيكا جيتمعون لتبادل الصفقات   

هذه   اسم  وأصبح  بروج(   ( بلدة  يف  ويقع  بورسيه(   ( عائلة  قرص  متد أل اإمام  وال   ارسة 

األور سوق  عىل  تطلق  بورصة(   ( كلمة  أن صارت  إىل  التجار  بني  مستمرة  اق  بصورة 

 (.1)  ن كلمة بورصة غري عربية املالية إذ

إن    الروم ويقال  املالية هم  األسواق  ثم  ا أول من عرف  امليالد  قبل  اخلامس  القرن  ن يف 

يف  عرش  التاسع  القرن  يف  املالية  األوراق  ورشاء  بيع  مركز  وجد  حتى  بمراحل  مرت 

ورة التي  فرنسا )باريس( ثم تدرجت هذه األسواق واتسع نطاقها حتى أصبحت بالص 

 (.2) اآلن يها هى عل 

ـ   وأما عن تعريفها   تؤدي معنى واحدا نختار منها    فلها عدة تعريفات   ـ أي السوق املالية 

 أحدمها خمترصا  والثاين مفصال :   تعريفني

 

،  الرايض  والتوزيعحممد اخلليل ، دار ابن اجلوزي للنشر  أمحد بن ،د/األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي  (1)
 . 34ص ،  ه1427،طبعة اثنية 

 . 393/ 2ج  ، دائرة معارف القرن العشرين ، طبعة دار املعرفة (2)
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: هى سوق منظمة تنعقد يف مكان معني ، يف ،أوقات دورية للتعامل بيعا  ورشاء    األول 

 (.1)  املالية بمختلف األوراق 

 الثاين: 

عبا  تكون  )  أن  يغلب   ، حمددة  ،أوقات  ويف  معينة  أماكن  يف  تقام  منظمة  سوق  عن  رة 

يومية بني املتعاملني بيعا  ورشاء بمختلف األوراق املالية وباملثليات التي تتعني مقاديرها  

بالكيل والوزن ،أو العد ّ وذلك بموجب قوانني ونظم حتدد قواعد املعامالت والرشوط  

 (.2ملني والسلعة ) املتعاالواجب توافرها يف  

 أمهية سوق األوراق املالية املطلب الثاين 

االقتصادية  البورصة  يف  the economic stock exchangeتؤدي  مهام  دورا 

 احلياة االقتصادية ومن أهم الوظائف: 

املدخرات    1  وتوجيه  املالية  األوراق  يف  االستثامر  تشجيع  طريق  عن  االدخار  تنمية  ـ 

القومي  االقتصاد  االدخار    خلدمة  عادة  تنمية  عىل  املالية  األوراق  سوق  تشجع  حيث 

ال الذين  املدخرين  لصغار  بالنسبة  خاصة  بمرشوعات    االستثامري  القيام  يستطيعون 

ثم  ،ومن  القليلة  بأمواهلم  أمواهلم    مستقلة  قدر  مالية عىل  ،أوراق  ،فإهنم يفضلون رشاء 

التضخم   التنمية واحلد من  عىل توجيه    أهنا تساعد   كاموهذا يساعد عىل خدمة أغراض 

وفقا    وذلك   ) السندات  ،أو  األسهم  يف  سواء   ( املالئمة  االستثامرات  نحو  املدخرات 

 الجتاهات األسعار. 

 

 . 11ص  ، بدون طبعة وبدون اتريخ مراد كاظم ،د/ارات املالية البورصة أفضل الطرق يف جناح االستثم (1)
وانظر بورصات األوراق املالية  12ص ، م 1933طبعة عام ، زكي عبد العال ، مطبعة العلوم  ،د/االقتصاد السياسي  (2)

 . 12ص  ، م1960، إبراهيم أبو العال ، طبعة معهد التخطيط ،  والقطن
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الفئ  ــ  2 ات التي لدهيا فائض ) املقرضني ( إىل الفئات  املساعدة يف حتويل األموال من 

هتم االستهالكية مقابل  التي لدهيا عجز ) املقرتضني( فاملقرضون يقومون بتخفيض نفقا

احلصول عىل دخول أعىل يف املستقبل عند حلول آجال استحقا ق تلك القروض وعندما  

نارص النتاج ،فإهنم  وتأجري ع   يقوم املقرتضون باستخدام تلك األموال املقرتضة يف رشاء

سوف ينتجون دخوال أعىل ولذلك زيادة مستوى املعيشة ليس فقط للمقرتضني بل لك  

 جتمع. فئات امل

التنمية  اإلسهام  ــ3  خطط  متويل  تلك   يف  يف  حكومية  مالية  ،أوراق  طرح  طريق  عن 

ازدياد   املسامهة  رشكات  تصدرها  التي  املالية  األوراق  أمهية  بروز  رافق  حيث  السوق 

مرشوعات  احل ومتويل  املتزايدة  نفقاهتا  لسد  األفراد  من  العام  االقرتاض  إىل  كومات 

إصدا طريق  عن  وذلك  العامةالتنمية  اخلزانة  تصدرها  التي  واألذون  السندات  ذات    ر 

ال األموال  لتوظيف  جماال   الصكوك  هنا صارت  ،ومن  املختلفة  عن    اآلجال  أمهية  يقل 

 ،أوجه التوظيف األخرى. 

اإلسهام  4 يف    ـ  والرشاء  البيع  عمالت  إن  حيث  واخلارجي  الداخيل  االئتامن  دعم  يف 

زادت مظاهر هذا    مظاهر االئتامن الداخيل ،فإذا ما  بورصة األوراق املالية تعد مظهرا  من

قبول   املمكن  من  أصبح  العاملية  البورصات  يف  املتداولة  املالية  األوراق  ليشمل  االئتامن 

 وض املالية. هذه األوراق كغطاء لعقد القر

  األكثر ربحية وهو ما  املجاالتيف حتقيق كفاءة عالية يف توجيه املوارد إىل    اإلسهامـ    5

به نمو وازدهار اقتصادي وهذا يتطلب توافر عدة سامت يف سوق األوراق املالية  يصاح

 يمكن إجيازها فيام يأيت: 

 تاحة. أ ـ كفاءة التسعري : بمعنى أن تعكس األسعار كافة املعلوما ت امل 

تكلفة املعامالت إىل أقىص حد مقارنة بالعائد    تتضاءل: بمعنى أن    التشغيلب ـ كفاءة  

 .   تسفر عنه تلك املعامالتالذي يمكن أن 
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السوق   عدالة  ـ  إبرام    :   ج  يف  يرغب  من  لك  متساوية  فرصة  السوق  تتيح  أن  بمعنى 

 الصفقات. 

املعرفة الكافية ودرجة عإلية من  حتديد أسعار السوق بصورة واقعية عىل أساس من  ـ    6

حتديد  يتم  حيث  )  العدالة  املزايدة  ،أو  املفاوضات  عرب  املالية  األوراق  املزاد    أسعار 

لني( والتي تعكس بصورة أقرب إىل الدقة رأي املتعاملني يف السعر املناسب للورقة  الع

ما  إىل  باإلضافة  الزائدة  السوق  لظروف  وفقا  و  املالية  الرشكات  به  اجلهات  تقوم 

ومركزها   وأرباحها  وصكوكها  بالرشكات  املتعلقة  البيانات  كافة  نرش  من  االقتصادية 

، ويمثل هذا السعر أفضل   ن خلق سعر غري واقعي للورقة املاليةحيول دو  املايل وهو ما

 األسعار بالنسبة للبائع ) أعىل سعر طلب ( وللمشرتي ) أدنى سعر عرض(. 

د أداة مهمة لتقويم الرشكات واملرشوعات حيث تسهم  أن سوق األوراق املالية تع   ـ  7

واملرشوعا الرشكات  بواقع  وتبصريهم  املستثمرين  زيادة وعي  عليها  يف  احلكم  ويتم  ت 

أسعار األسهم بالنسبة لرشكة من الرشكات دليل قاطع    فانخفاضبالنجاح ،أو الفشل ،

ما وهو   ، املايل  مركزها  ضعف  عىل  ،أو  نجاحها  عدم  إىل    عىل  بعض  يؤدي  إجراء 

  ( مركزها  حتسني  يف  أمال   سياستها  يف  ،أو  قيادهتا  يف  هذا  ممتازةالتعديالت  وأصل   )

 (. 1،أوراق )البوكر( الزرقاء وهى األوراق األعىل قيمة ) مشتق من   املصطلح

 

 

 

 

  ، م2009ه/ 1430د برهام املشاعلي ، الرايض ، مكتبة القانون واالقتصاد ، طبعة أوىل موسوعة علم االقتصاد ، حمم (1)
 .4547ص 
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 "البورصة  "الفرق بني السوق العادية والسوق املالية  : الثالث املطلب 

 الفرق بينهام من وجوه:  

التاجر مع    ــ1 العادية جيتمع  ،    املستهلك، أويف األسواق  يريد الرشاء وجها  لوجه  من 

الت بالعمليات  فيقوم  البورصة  املال هلذا  أما  املعينني يف سوق  الوسطاء والسامرسة  جارية 

 الغرض ،أو عن طريق احلواسيب. 

أمام املتعاملني ، أما يف البورصة فتوجد البضائع  يف األسواق العادية توجد البضائع    ــ2

 خارجها أما يف خمازن ،أو بنوك خاصة . 

را  ، أما يف البورصة فيكون  يتم تسليم السلعة يف السوق باحلال غالبا  ويدفع ثمنها فو   ــ3

  القبض ودفع الثمن متأخرا  عادة  عن عقد الصفقة بل إن يف بورصات العقود اآلجلة ال

 دفع لألثامن بل يكون العوضان أجلني.  قبض للبضاعة واليكون هناك  

ـ يف السوق العادية يكون البيع والرشاء حقيقيني ويف البورصة ليس األمر كذلك فقد    4

 املضاربة عىل فرق األسعار دون دفع الثمن وتسليم املبيع .  يتم عن طريق 

ة غالبا  بنوع معني  يوجد يف األسواق العامة طوائف عديدة من التجار غري متخصص  ــ  5

 من التجارة بينام يف البورصة تتخصص كل طائفة بنوع من التجارة. 

ب  ـ  6 وهذا   ، األسعار  عىل  تؤثر  ومتكررة  كثرية  البورصة صفقات  السوق  تعقد  عكس 

 حيث تعقد فيه صفقات قليلة ومتفرقة . 

ال  ــ  7 معينة  ورشوط   ، خاصة  أنظمة  وفق  التعاقد  يكون  البورصة  يف    يف  كل  تتغري 

 يتم يف السوق إذ كل صفقة مستقلة عن غريها.  العقود ، وهذا بعكس ما

البورصة ،فإنه ال  8 السلع ، أما  إال عىل  يتم التعامل    ـ التعامل يف السوق يتم عىل مجيع 

 سلعة ،أو سلعة خاصة وبرشوط معينة يمكن إمجاهلا فيام ييل: 

 دون تلف. أ ـ أن تكون السلعة قابلة للبقاء والتخزين مدة طويلة ب 

 أن تكون السلعة مثلية تتعني مقاديرها بالكيل ،أو الوزن ،أو العد .   ـب 
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 (.1والقمح )  لثمينةأن تكون السلعة من السلع العاملية األساسية كالنفط واملعادن ا  ـج ـ

 : أنواع البورصات   املطلب الرابع

 صات إىل : ر تنقسم البو  

وهى التي يتم التعامل فيها بناء عىل عّينة ثم يدفع   بورصة البضاعة احلارضة : ــ 1 

غالب الثمن عند التعاقد ، والباقي عند التسليم ،أو جيري التعامل فيها عىل سلعة  

 ،أو معلق خالل فرتة معينة. حارضة بثمن مؤجل عىل سعر باّت 

املختلفة ،أو السندات  وهى التي تباع فيها أسهم الرشكات   ،  بورصة األوراق املالية  ـ 2

بسعر باتٍّ ،أو بسعر البورصة يف تصفية حمددة بتاريخ معني ،وهذه األوراق قد تكون  

 . يملكها بائعها  حارضة وقد تكون عىل املكشوف أي ال

وهى التي يتم البيع فيها لسلع غائبة غري   صة )الكونرتاتات(بورصة العقود ،أو بور   ــ 3

البورصة يف تصفية حمددة ويكون البيع فيها   ىل سعرحارضة بسعر بات ،أو بسعر معلق ع 

 (.2عىل املكشوف أب بيع مقدور التسليم يف املستقبل اليف احلال) 

 

 

 

 

 

  ، أمحد بن حممد اخلليل ،د/، واألسهم والسندات وأحكامها 200ص ، حممد عثمان شبري  ،د/املعامالت املالية املعاصرة  (1)
 .36ـــــ 35ص 

 ،. 77ص ، حممد الشحات اجلندي ، طبعة دار النهضة العربية ،د/ية البورصة يف الشريعة اإلسالم انظر معامالت  (2)
 .1320/ 2ج  ، 6وجملة جممع الفقه اإلسالمي عدد .   36ص ،أمحد بن علي  ،د/وأحكام األسهم والسندات 



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

178 

 

 املبحث الثاين : األسهم 

 نتناوله مساءهلا يف املطالب اآلتية:  

 : تعريفها   املطلب األول

 يطلق السهم يف اللغة ويراد به عدة معان:  

 أي اقرتعا واملسامهة املقارعة.  الرجالنيقال استهم   االقرتاع أـ

 )بكرس القاف وتسكني الدال( الذي يقارع به.   والسهم اسم القدح ـب ـ

 ) بضم السني واهلاء( عبوس الوجه.  والسهوم ـج ـ

همة ـد ـ   وتسكني اهلاء( القرابة والنصيب. ) بضم السني والس 

 والسهم النصيب واحلظ. ـهـ 

ْهمة) سهام، " عىل "سهم "وجيمع   هامن ، وسهام ، وس  وس 
1 .) 

 واملعنى األخري من املعاين السابقة هو املتوافق مع املعنى االصطالحي للسهم.  

 أما املعنى االصطالحي فله متعاين كثرية متقاربة منها : 

 (. 2وية من رأس مال الرشكة غري قابلة للتجزئة متثلها وثائق التداول)أ ـ أقسام متسا 

والتي يتمثل فيها حق   التجارية،صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق  ب ـ

 (.3) املساهم يف الرشكة السيام حقه يف احلصول عىل األرباح

ـ ج    عىل معنيني: السهم كذلك    يطلق    ـ

 

ص  ، وخمتار الصحاح  13ص  ، املنري للفيوميواملصباح  138/ 6انظر هتذيب اللغة لألزهري ، طبعة العلوم واحلكم ج  (1)
319 . 

ص  ، م 1983دار الفكر العريب  أبو زيد رضوان ،د/،وشركات املسامهة  104انظر القانون التجاري اللبناين مادة   (2)
108 . 

 .108ص ، أبو زيد رضوان  ،د/شركات املسامهة  (3)
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يقدمها  التي  احلصة  مال    األول:  رأس  من  متثل جزءا  وهى  املسامهة  الرشيك يف رشكة 

يف   حقوقه  إثبات  إىل  وسيلة  ويكون  للمساهم  يعطي  صك  يف  السهم  ويتمثل  الرشكة 

 الرشكة. 

 الثاين : الصك الذي يعطى للمساهم إثباتا  حلقه. 

وال  التجاري  التعامل  يف  املقصود  هو  الثاين  من  واملعنى  عىل    يمنع  السهم  حيمل  أن 

 (. 1)  نياملعني 

ما   املعارصين مجع  الباحثني  أحد  السابقة وغريها  ا   وقد حاول  التعاريف  عليه  شتملت 

يف رأس مال الرشكة قابل للتداول    نقديا    عينيا ، أو  صك يمثل نصيبا    "فعرف السهم بأنه  

 (. 2)"يعطى مالكه حقوقا خاصة 

ت اخلاصة  ماعطي للمساهم وتتضمن املعلو مستقلة ت السهم وثيقة  "  وخالصة القول أن  

بالرشكة مثل اسم الرشكة ، ومقدار رأس ماهلا ، وجنسيتها ، ومركزها الرئييس ، ورقم  

 (. 3السهم وقيمته االسمية ، واسم صاحبه إن كان سهام  اسميا  ،أو يكتب فيه أنه حلامله)

،فإنه    إجراءاته  كيفية  عن  شهادة    "وأما  للمكتتب  اسمه  يعطى  فيها  يبني  اسمية  مؤقتة 

ماكامال    ومقدار   ، وقيمتها  أسهمه  ،    ومقدار  القيمة  كامل  تسدد  أن  إىل  منها  دفعه 

اسميا   السهم  ويبقى  السهم  صك  هبا  ملكيته    ويستبدل  وتنتقل  صاحبه  اسم  حيمل  ـ 

السهم مقدار ما   بقيمته كامال ويبني يف صك  الوفاء  ـ إىل حني  بالقيمة يف دفاتر الرشكة 

 (.4اسمية إىل أن يستبدل هبا صك السهم )  فع منه ،وكذلك تبقى الشهادة املؤقتةد

 

 

 .202ـــــــ 201ص ، حممد عثمان شبري  ،د/املعامالت املالية املعاصرة  (1)
 .48ص ، أمحد بن حممد  ،د/يف الفقه اإلسالمي  كامهاوأحالسهم والسندات  (2)
طبعة املؤسسة العلمية للوسائل  اببليحممود حممد  ،د/من نظام الشركات السعودي والشركات التجارية  99املادة  (3)

 .178ص ،  التعليمية
 .48ص   ، حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي  (4)
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 األسهم وأحكامها الرشعية  أنواع  :  املطلب الثاين 

 باعتبارات خمتلفة:  ومتعددةلألسهم أنواع كثرية  

 من حيث حصة الرشيك أنواع األسهم    أوال :

 ـ أسهم نقدية   1

نقدية يف    لقيمتها نقدا  فهى متثل حصصا    مأصحاهبا بعد دفعهوهى األسهم التي امتلكها   

قيمتها   بربع  الوفاء  وجيب  املسامهة  رشكة  مال  تأسيس    االسمية رأس  عند  األقل  عىل 

ال  مدة  بالكامل خالل  القيمة  تسدد  أن  تاريخ    الرشكة عىل  من  سنوات  تزيد عىل عرش 

 (. 1)  تأسيس الرشكة

 جواز جعل النقدين ـ الذهب والفضة ـ رأس مال  خالف بني الفقهاء يف  ومعلوم أنه ال  

 (. 2الرشكة ) يف 

ال  النقدين لألومجهور  إعطاء حكم  يرون  اعتباره  فقهاء  أي  ـ  البنكنوت  ـ  النقدية  وراق 

  وعىل هذا استقر رأي الفقهاء وجرى العمل فال  ثمنا  قائام بذاته له حكم الذهب والفضة

 بلغت قيمة نصاب الذهب والفضة . فيها الربا وجتب فيها الزكاة إذا  جيوز

مل تنطو عىل حمذور    باألسهم النقدية ما  املشاركةمانع رشعا  يف جواز    وبناء  عىل ذلك ال 

 رشعي. 

 أسهم عينية   ـ  2

ختتلف   وهى التي متثل حصصا  عينية يف رأس مال الرشكة وختضع ألحكام األسهم وال 

 عنها إال فيام يأيت: 

 بقيمتها كاملة. أنه جيب الوفاء  ـ أ ـ 

  صحيحا  قبل منح األسهم العينية. أنه جيب تقدير احلصص العينية تقديرا    ب ـ

 

 . 50ص ، السابق  املصدر (1)
 ، املبحث األول فصل النقود واألوراق التجارية.  انظر املطلب الرابع )مثنية النقود( (2)
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 (. 1جيوز تداوهلا قبل ميض سنتني من تاريخ تأسيس الرشكة)  أنه ال ـج ـ

يذكرنا باخلالف بني الفقهاء يف حكم جواز املشاركة   واحلكم الرشعي لألسهم العينية  

 وخالصته أن للفقهاء رأيان :  املضاربةبالعروض واخلالف مبسوط يف رشكة 

 ذلك وهو مذهب األحناف واحلنابلة واز  األول : يرى ج 

 وهو مذهب املالكية ورواية عن أمحد وهو اختيار ا بن تيمية  يمنع جواز ذلك  :  والثاين   

مع تقدير قيمة العروض بالنقد يوم العقد منعا  للنزاع يف تقويم  هو اجلواز ،  والراجح   

 رأس املال . 

 حصص التأسيس   ــ 3

حتققها الرشكة وليس هلا قيمة اسمية وتعطى مقابل   وهى حق يف جزء من األرباح التي 

املالي  األوراق  بورصة  يف  احلصص  هذه  وتتداول  احلكومة  من  امتياز  ،أو  عىل  اخرتاع  ة 

 (.2أساس صايف نصيبها من أرباح الرشكة) 

، وال   اسمية  قيمة  بدون  إهنا تصدر  األسهم من حيث  التأسيس عن    وختتلف حصص 

  ختول ألصاحبها أي حق إلدارة الرشكة ، فضال  عن   والمتثل أي حصة من رأس املال ،  

 أنه يمكن إلغاؤها. 

   : زيد  أبو  د/  سنة    "يقول  مرة  التأسيس ألول  بمناسبة  1858لقد ظهرت حصص  م 

السياسة ... ونتيجة   البحرية ( كوسيلة لرشاء ذمم رجال  السويس  تأسيس رشكة )قناة 

ما أدت إليه من نتائج بالغة السوء  التي تسعى إليها حصص التأسيس و إال هدافلطبيعة 

موقف   منها  الترشيعات  من  الكثري  قانون  وقفت  يف  ألفرنيس  املرشع  فحرمها  العداء 

سنة   الصادر  وجت1966الرشكات  السوري  املرشع  فعل  كذلك  العراقي  ام  القانون  هله 

 

 .68ص ،  مصطفى كمال طه ،د/شركات األموال  القانون التجاري (1)
 .37ص  ، م1962علي شليب ، مكتبة النهضة  ،د/بورصة األوراق املالية  (2)
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،وكذلك    34م يف مادته  1981والكويتي وأقرها قانون الرشكات بمرص الصادر لسنة  

 (1)115و  114و  113و 112لرشكات يف السعودية يف مواده نظام ا

النوع    الفقه اإلسالمي غري جائز ؛وحكم هذا  التأسيس    عىل ضوء  ألن صاحب حصة 

 عينية.  مل يقدم حصة نقدية وال القانونيني ألنه ليس رشيكا  حتى باتفاق 

وال  حمددة  غري  خدمة  للرشكة  قدم  صاحبها  أن  عىل  تكي ف  التأسيس  ثم  مب   وحصة  ينة 

يف موجودات    مثل األسهم حيث لصاحبها احلق  الهيمتنحه الرشكة عدة صكوك غريبة  

هى مثل السندات كام أن الرشكة هلا احلق يف الغائها وإن    وال،    الرشكة ، وإنام يف أرباحها

 كان بتعويض. 

يمكن اعتبارها بيعا  أي أن الرشكة تبيع عدة صكوك مقابل خدمات صاحبها جلهالة   وال 

البيع كام أن  إذ اخلدمة التي قدمها ليست حمددة حتى يرد عليها    ثمن واملثمن معا  ال عقد 

؛ يأخذه صاحبه  ما  مقدار  أيضا  غري حمدد من حيث  الربح    الصك  من  بنسبة  مقيد  ألنه 

 الذي معدوم عند العقد ،أو جمهول يظهر يف املستقبل .

كب  وال  بينهام  الفرق  ؛ألن  اهلبة  عقد  عىل  تكيفها  ال يمكن  حمض  تربع  عقد  فاهلبة    ري 

ضة بل صفة املعاوضة ظاهرة فيها وحتى  عقد معاو  معاوضة فيه بينام حصص التأسيس 

جيوز كذلك ؛ألن اهلبة إذا رشط فيها العوض تصبح    قيل أهنا هبة رشط فيها عوض ال   لو

ما  فيها  فيشرتط  بيع  وال  عقد   . بالثمن  العلم  ذلك رشط  ومن  البيع  يف  يصح    يشرتط 

ختر ؛كذلك  جعالة  عقد  أهنا  عىل  اجل  جيها  يكون  أن  فيه  يشرتط  اجلعالة  عقد  عل  ألن 

 معلوما  وهنا العوض جمهول . 

عقد    وال  عىل  خترجيها  كذلك  ال   اإلجارةيصح  جمهول  الصك  يف  األجرة  مقدار    ؛ألن 

 يعلم قدره. 

 

 . 560ـــــــــــــ 559، ص شركات املسامهة (1)
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للحصول    ذريعة  املؤسسون  اختذها  التأسيس  حصص   : أن  كله  ذلك  إىل  أضفنا  وإذا 

عأل النفسهم  األرباح  من  كبري  جانب  وهذا    ىل  للرشكة  خدمة  من  أدوه  وما  يتناسب 

التأسيس   بدوره أدى إىل وقوع سلسلة من املنازعات بني املسامهني وأصحاب حصص 

 (.1للشك حرمة هذا النوع من احلصص رشعا  وعقال )  جمااليدع  ثبت بام ال

أن    ، يويمكن  النقدية  املكافأة  بفكرة  الفكرة  هذه  عن  الذين  ستعاض  هلؤالء  العينية  أو 

بعد حتديدها    ةاملكافأقدموا خدمات فعلية ،أو براءة اخرتاع ، كام يمكن حتويل قيمة هذه  

 (.2) وااللتزاماتمعها يف مجيع احلقوق  بأسهم عادية تتساوى

 من حيث الشكل أنواع األسهم  ثانيا  :  

 إىل:  االعتبار تنقسم هبذا   

 أسهم اسمية  ـ ـ أ

مل اسم صاحبه وتثبت ملكيته بقيد اسم املساهم يف سجل وهو السهم الذي حي 

 الرشكة. 

حرج رشعا  يف إصدار هذا النوع من األسهم التي حتمل اسم صاحبها وهو النوع   وال

يثبت ملكيته   املال ويأخذ مافاملساهم يدفع مبلغا  من  املتبادر املعروف بني املتسامهني

 (.3لعدد من األسهم مقابل هذا املبلغ ) 

 

ص  ،وشركات املسامهة للمرزوقي  107ص ،كمال طه   ،د/وشركات األموال  .107 /2ج الشركات للخياط  انظر (1)
على حمي الدين علي القرة داغي  ،د/وحبوث يف االقتصاد اإلسالمي ،  546ص ، علي يونس  ،د/والشركات  382ــــــــ 380

 .220ــــــــــ 203 ص ،م2006ه / 1427، دار البشائر اإلسالمية طبعة اثنية 
 .220ص  ، علي قرة داغي ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (2)
 .176ص ،  حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (3)
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ـ   أسهم حلاملها   ـب 

وإنام يذكر فيه أن السهم حلامله ،أو يعترب   حيمل اسم صاحبه ،  وهو السهم الذي ال

 حامل السهم هو املالك يف نظر الرشكة فتصبح حيازته دليال عىل امللكية. 

اما  يف التعامل حتى إن بعض الترشيعات مثل الترشيع  وهذا السهم يكاد يكون اختفى مت 

والسوري قد استلزمت أن تكون أسهم الرشكات املسامهة أسهام  ،    والكويتي   املرصي ،

يف منها  رغبة  األمر    اسمية  وهو  األجانب  يد  يف  األسهم  هذه  وقوع  عىل  الطريق  قطع 

 الذي يبدو سهال  إذا كانت األسهم حلاملها. 

الفرنيس    ،وكذلك  واللبناين  العراقي  كالترشيع  األخرى  الترشيعات  بعض  أن  غري 

 انع من إصدار شيكات حلاملها وإن كانت وضعت بعض الرشوط لذلك . مت  ين الاواألمل

 (. 1يمكن إصداره إال إذا دفع املساهم كل قيمته)   والسهم حلامله ال 

،فإنه    النوع  هذا  ما   ال  "أما عن حكم  بسبب عدم حتديد    فيه من   خيفى  والغرر  اجلهالة 

دي عىل وقوع التنازع بني  املشرتي الذي سيكون رشيكا  يف رشكة املسامهة وهذا بدوره يؤ

إيقاع   شأنه  من  ما  كل  باب  بسد  خاصة  عناية  له  احلكيم  والشارع   ،   العداوة املسلمني 

 والبغضاء بني املسلمني . 

،أو استوىل    ذه األسهم ،أو ضاعت وهو يؤدي بدوره إىل إضاعة احلقوق ،فإذا رسقت ه  

مله والشارع هنى عن  عليها مغتصب فهو الذي يصبح رشيكا  يف الرشكة ؛ألن السهم حلا

يعرف مالكه بل   من أهلية املشرتي ؛ألن السهم ال  التأكديمكن   فيه رضر كام أنه ال  كل ما

 املالك لألسهم هو حاملها.

 

، واملادة األوىل من  2من القانون التجاري السوري ف 97واملواد  179ص ، حممد اببللي  ،د/انظر الشركات التجارية  (1)
 . 116ـــــــــــــ 115ص ،  أبو زيد رضوان  ،د/م املصري ،وشركات املسامهة  1961لسنة  111م القانون رق
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من    فيه  بام  األسهم  من  النوع  الفهذا  والرضر  والغرر  رشعا    اجلهالة  إصداره  ،    جيوز 

القيمة   ترد  أن  فإما   ، السهم  هبذا  فاسدة  الرشكة  أسهم  وتعترب  إىل  حتول  ،أو  للمشرتك 

 (. 1اسمية وإال فالرشكة فاسدة رشعا ) 

 أسهم لألمر  ـ 3

وتداول بطريق التظهري كسائر السندات التي   "ألمر  "وهى كل سهم تضمن عبارة  

اسم صاحب احلق   األمر ويطلق عليه كذلك السهم اإلذين ؛ألنه يكتب عليهحتمل رشط 

 . "أو إلذن  األمر،  "  مسبوقا  بعبارة

 (.2وهى نادرة التعامل بل أقل التعامل بالسهم حلامله)  

فهو اجلواز ؛ألهنا ال تفرتق عن األسهم العادية إال يف كتابة    وأما عن حكمها الرشعي 

 )ألمر( يفيد نقل ملكية السهم هلذا الشخص. اسم الشخص بعد كلمة 

 من حيث حقوق أصحاب األسهم أنواع األسهم  :   ثالثا  

 إىل:  ر االعتبا تنقسم هبذا   

ـ   1  أسهم عادية   ـ

يف قيمتها وختول املسامهني حقوقا  متساوية فهى تعطي حاملها   وهى التي تتساوى 

 (.3احلقوق املرتتبة دون أي امتيازات) 

حمذور    ؛ألن صاحب السهم العادي رشيك بطرقة رشعية ال " وحكمها الرشعي اجلواز

 (.4) "  فيها

 

 .221/ 2ج الشركات للخياط  (1)
 .115ص ، أبو زيد رضوان  ،د/،وشركات املسامهة  540ص ، علي حسن يونس ، طبعة دار السالم  ،د/ الشركات(2)
 .96/ 2ج ، الشركات للخياط  (3)
 .178ص ، حممد بن أمحد  ،د/سندات األسهم وال (4)
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 ـ أسهم ممتازة. 2

ذب اجلمهور  توجد يف األسهم العادية جل  وقا  خاصة الالتي تعطي صاحبها حق وهي 

 لالكتتاب هبا. 

 ومن هذه احلقوق:  

 خرست.  الرشكة، أوحق احلصول عىل األرباح الثابتة سواء ربحت  أ ـ

 حق استعادة قيمة السهم كاملة عند تصفية الرشكة.   ـب ـ

 ج ـ حق منح صاحب السهم املمتاز أكثر من صوت يف اجلمعية العمومية. 

جيوز إصداره يف نظر الرشيعة اإلسالمية ؛ألنه يتضمن الربا    وهذا النوع من األسهم ال 

 (.1ويتناىف مع العدل الذي أمر به اإلسالم) 

 ويرجع سبب صدور هذه األسهم املمتازة لسببني:  

أن حتتاج الرشكة لزيادة رأس ماهلا فتصدر هذا النوع من األسهم حلث اجلمهور   األول:  

تكون أعامل الرشكة غري مقبولة عند  يف األسهم اجلديدة ،وغالبا  ماب عىل االكتتا

 اجلمهور فتلجأ إىل هذا النوع من األسهم املمتازة ترغيبا  للجمهور وحثا  عىل املشاركة. 

بذلوه   الثاين : تقديم امتيازات حلملة األسهم القديمة) ،أو بعضهم ( مكافأة هلم عىل ما  

تحويل أسهمهم العادية إىل أسهم امتياز مراعاة هلذه  ب يف سبيل إنجاح الرشكة وذلك

 (.2املصلحة)

 

 

 

 

 .204حممد عثمان شبري ص  ،د/املعامالت املالية املعاصرة  (1)
  184اببللي ص  ودحمم ،د/انظر الشركات التجارية )دراسة مفصلة ومقارنة لنظام الشركات يف اململكة العربية السعودية(  (2)

185 . 
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 :   رئيسيان واألسهم املمتازة نوعان 

 أسهم امتياز أولوية   األول:

 وهى عىل أنواع:  

يف احلصول عىل ربح إضايف كأن ختتص مثال     صاحبها، أولويةاألسهم التي ختول    ــ  1

ال األرباح  من  عن    بحصة  وم  %5تقل  قيمتها  عىل  يتبقىا  من  مجيعا     يوزع  األسهم 

 بالتساوي ومنها األسهم املمتازة. 

ال النوع  الربح  وهذا  يف  املسامهني  ألحد  مفاضلة  فيه  ؛ألن  رشعا   إصداره  عن    جيوز 

 بدون مقابل عمل ،أو مال.  اآلخرين 

والفقهاء رمحهم اهلل تكلموا عن مسألة زيادة الربح ألحد الرشكاء فكان منهم شبه إمجاع   

 عدم جواز ذلك. عىل  

 أما إذا كان العمل عىل أحدمها ،أو عليهام معا  مع التساوي يف رأس املال فللفقهاء رأيان:  

اآلخر    يرى جواز الزيادة ألحدمها يف الربح ؛ألن أحدمها قد يكون أحذق من:  األول   

 يف العمل فتكون الزيادة مقابل زيادة العمل وهذا رأي األحناف واحلنابلة. 

يرى  الربح عىل    بينام  يكون  أن  البد  أي  ذلك  عدم جواز  والظاهرية  والشافعية  املالكية 

جيوز التفاضل ولو كان أحدمها أحذق من اآلخر عمال  ،وإن كان بعض    قدر املالني وال

 اشرتطاه.   ىل مااحلنابلة يرون أن الربح ع

بل من زيادة مقا  : أن زيادة الربح ألحد املسامهني يف هذه احلالة هى زيادة بال  واخلالصة

 (.1جيوز إصداره رشعا )   ، فال مال ،أو عمل وعليه 

 

  ، ج ،واجملموع للنووي 7/82، ومواهب اجلليل 94/ 6 ، ج صنائعوبدائع ال 7/138 ،ج انظر تفاصيل ذلك يف املغين (1)
وانظر تفاصيل هذه املسألة يف أحكام الربح  .،222 /، 2،ج  ، والشركات للخياط8/124 ،ج ، واحمللى البن حزم 67/ 14

 يف شركة املضاربة. 
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األسهم التي ختول صاحبها ،أولوية يف استيفاء قيمة سهمه من موجودات الرشكة   ــ 2

 املسامهني. عند التصفية قبل باقي 

  وحكم هذا النوع التحريم ؛ألن املسامهني إذا كانوا متساويني يف رأس املال والعمل فال

 (.1ليس لآلخرين ؛ألن هذا ينايف العدل)  ء بعضهم من احلقوق ما جيوز إعطا

أسهم األولوية التي ختول صاحبها احلصول عىل فائدة سنوية ثابتة لبعض األسهم   ــ 3

 اء ربحت الرشكة أم خرست . توزع عىل أصحاهبا سو

هم  خيفي حتريم هذا النوع ؛ألن الفقهاء قد أمجعوا عىل حتريم من اشرتط لنفسه درا وال 

 (.2معلومة) 

التي ختول املسامهني اجلدد حق األولوية يف االكتتاب عند تقرير  أسهم األولوية  ــ 4

 زيادة رأس املال. 

ني احلق يف عدم إدخال رشيك جديد  ألن للمسامه  حمذور فيه رشعا  ؛ وهذا النوع ال  

 .معهم إال برضاهم مجيعا  

 : األسهم ذات الصوت املتعدد   الثاين 

 لتي تعطي حاملها أكثر من صوت واحد يف اجلمعيات العامة. وهى األسهم ا 

كثرة    تتطلب  أهداف  حتقيق  يف  غالبا   يستخدم  التصويت  اختاذ  ألا وامتياز  عند  صوات 

هبا   التي  الرشكات  يف  للوطنيني  يقرر  كان  املال  رأس  حصص  تساوي  مع  القرارات 

العام  اجلمعيات  يف  األغلبية  هلم  تكون  حتى  األجانب  من  هلم  مسامهون  تكن  مل  ،ولو  ة 

ذلك يقرر  أن  ،أو  املال  رأس  يف  هلم  أغلبية  يتيرس  حتى  الرشكة    رضة معا  ملؤسيس 

املديرين من غري مسوغ    اإلجراءات العاديون كعزل  املسامهون  يطلبها  قد  التي  اخلطرية 

 مرشوع.

 

 .180ص ،  حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (1)
 .124 ، ص اإلمجاع البن املنذر (2)
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من نظام   103وهذا النوع من االمتياز ممنوع يف النظام السعودي وفق املادة  

 وينايف العدالة وهو ممنوع رشعا  ؛ألن فيه تفاوت يف احلقوق (.1الرشكات) 

 من حيث االستهالك وعدمه أنواع األسهم    :  رابعا  

 متهيد : 

يظل    املساهم  أن  . واألصل  الرشكة  انقضاء  قبل  السهم  قيمة  رد  االستهالك هو  معنى 

السهم   استهالك  فيها  يكون  احلاالت  بعض  هناك  ولكن  الرشكة  تنتهي  حتى  باقيا  

تدرجييا  رض هتلك  مما  الرشكة  لوكانت  كام  واملحاجر،   وريا   النفط  انتهاء    كرشكات  فإن 

يمكن احلصول    عملياهتا يؤدي يف نفس الوقت إىل استهالك آالهتا ،ومعداهتا بحيث ال

 عىل املبالغ الكافية لسداد قيمة األسهم االسمية عند انقضاء الرشكة. 

اهليئات  امتياز من احلكومة ،أو غريها من    ،وكذلك احلال إذا كانت الرشكة حاصلة عىل 

لالمتياز   املانحة  للهيئة  ملكا   الرشكة  موجودات  بعدها  تصبح  معينة  مدة  هلا  يمنح 

 بالمقابل كرشكات الكهرباء واملياه. 

 واالستهالك لألسهم يتم بواحد من الطرق الثالث اآلتية:  

  كها بطريق القرعة، ويكون استهال ـ استهالك بعض األسهم كالربع ،أو الثلث 1 

 اهم عىل قيمة سهمه االسمية ويمنح بدال  منه سهم متتع . بحيث حيصل املس

 وتنظم عملية االستهالك بحيث يتم الوفاء بكل قيمة األسهم عند انقضاء الرشكة .  

بالتدريج وذلك بأن ترد كل سنة إىل املسامهني جزءا من قيمة   ـ استهالك األسهم مجيعا   2

كة ،ويف هذا من العدل بني  معا  يف هناية أجل الرش هلك مجيعا  أسهمهم حتى تست

 خيفى .  املسامهني ما ال 

 

، دار السالم  عبد العزيز اخلياط ،د/، والشركات يف النظام السعودي 74ـــــ 73ص ،  مصطفى طه ،د/شركات األموال  (1)
 .364ص ،   ، جامعة اإلمام صاحل بن زابن املرزوقي ،د/،وشركات املسامهة  2/223ص
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، وإحراقها يقتيض أال يكون   ـ أن تقوم الرشكة برشاء الرشكة ألسهمها تعدمها  3

 (.1لألسهم التي تشرتهيا أصوات يف مدلوالت مجعيات املسامهني) 

 إىل: لعلامء األسهم من حيث االستهالك  وبعد هذا البيان ملعنى استهالك األسهم يقسم ا 

ـ   أسهم رأس املال   ـأ 

جيوز لصاحبها اسرتداد قيمتها من الرشكة ما دامت الرشكة قائمة وهذا هو   وهى التي ال 

رأس املال   انخفاضاألصل بالنسبة جلميع األسهم كام نص القانون ؛ألن ذلك يؤدي إىل 

 (.2وفيه إضعاف حقوق دائني الرشكة) 

 . انقضائهاألن األصل بقاء املساهم يف الرشكة حتى   ع جائز رشعا ؛وهذا النو 

ـ   أسهم متتع   ـب 

ويبقى    الرشكة  انقضاء  قبل  املساهم  إىل  قيمتها  ترد  بأن  الرشكة  تستهلكها  التي  وهى 

العمومية ، له    صاحبها رشيكا  له حق احلصول عىل األرباح والتصويت يف اجلمعية  كام 

تصفيتها بعد استيفاء أصحاب األسهم التي مل تستهلك    احلق يف موجودات الرشكة عند

الرشكة   من  رأس  حقوقهم  وأسهم  التمتع  أسهم  بني  الشبه  ،أوجه  هى  احلقوق  وهذه 

 املال. 

فهى أن نظام الرشكة ينص يف العادة عىل إعطاء أسهم رأس املال  ،  أما أوجه االختالف   

، ثم يوزع    يسمى بالربح الثابت  ن قيمتها مثال ( وهو مام  (%5نسبة معينة من األرباح )

 املال وأسهم التمتع. فائض الربح بالتساوي بني أسهم رأس 

يشرتكون يف قسمة موجودات الرشكة عند حلها إال   كام أن أصحاب أسهم التمتع ال  

ألن القيمة االسمية   بعد أن يستويف أصحاب أسهم رأس املال قيمة أسهمهم نظرا ؛

 

 69ص ،  مصطفى طه ،د/األموال ، وشركات 204.ص ،  حممد عثمان شبري ،د/انظر املعامالت املالية املعاصرة  (1)
 .361ص ،  صاحل بن زبن املرزوقي  ،د/ات املسامهة ، وشرك.70ــــــ
 . 204ص  ، حممد شبري ،د/املعامالت املالية املعاصرة  (2)
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 ألسهم التمتع قد دفعت من قبل. 

 (. 1) رأس املال  وخيلص من هذا أن قيمة أسهم التمتع يف البورصة أقل من قيمة أسهم 

 احلكم الرشعي ألسهم التمتع 

  ؛ألن الرشيك بعد أن يسرتد قيمة أسهمه ال جيوز إصداره  هذا النوع من األسهم ال 

  ألن الربح يف الرشكات يستحق بأحد  يستحق املشاركة يف األرباح؛ يعترب رشيكا  ، وال 

سبب منها يف صاحب يوجد أي   ، والعمل ، والضامن. وال املال : أسباب ثالثة وهى 

 (. 2سهم التمتع) 

 من حيث القيمة األسهم   أنواع  :   خامسا  

 إىل :  االعتبارتنقسم األسهم هبذا   

 ـ القيمة االسمية    1

، والقيمة االسمية ملجموع األسهم تشكل رأس مال   وهى القيمة التي تبني يف الصك 

 رشكة. ال

 ـ قيمة اإلصدار   2

 زيادة رأس املال.  ،أو عند  عند التأسيس  السهموهى القيمة التي يصدر هبا  

جيوز إصدار السهم بقيمة أعىل من قيمته االسمية إال يف األحوال وبالرشوط التي    وال 

حتددها الالئحة التنفيذية وجيب أن تضاف الزيادة النامجة عن الفرق بني قيمة اإلصدار  

 سمية عىل االحتياطي القانوين للرشكة. مة اإلوالقي

 

، وشركات .187ص ، حممود اببللي ،د/والشركات التجارية ،  204ص  ، حممد عثمان شبري ،د/انظر املعامالت املالية  (1)
 .71ص ،  مصطفى طه ،د/ال األمو 

 .205ص  ،حممد عثمان شبري ،د/املعامالت املالية املعاصرة  (2)
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 احلقيقة القيمة    ـ  3

وهى النصيب الذي يستحقه السهم يف صايف أموال الرشكة بعد حسم ديوهنا ،فإذا  

وأصبحت  احلقيقةربحت الرشكة وأصبحت هلا أموال احتياطية ارتفعت قيمة السهم 

 أعىل من القيمة االسمية. 

 ـ القيمة السوقية 4  

مة التي تتحدد يف سوق األوراق املالية بحسب العرض والطلب وهى عرضة  وهى القي 

كثرية منها مدى سالمة املركز املايل للرشكة    وانخفاضا  تبعا لعواملللتقلبات ارتفاعا 

 . (1ونجاح مرشوعها. ) 

 من حيث الضامن وعدمه أنواع األسهم  :   سادسا  

 تنقسم األسهم من هذه الناحية إىل : 

 أسهم ضامن  ــ1

وهى أسهم غري قابلة للتداول يقدمها عضو جملس إدارة الرشكة املسامهة لضامن إدارته   

جيوز تداول األسهم إىل أن تنتهي مدة وكالة العضو ويصدق عىل ميزانية آخر سنة   ، وال

 .(2مالية قام فيها بأعامله) 

 ـ أسهم التداول   2

يعا  ورشاء حسب فيجوز تداول األسهم بوتشمل مجيع األسهم عدا أسهم الضامن  

 (. 3أنظمة التداول ) 

 

 202ص  ، حممد عثمان شبري  ،د/،واملعامالت املالية املعاصرة  112ص ، أبو زيد رضوان  ،د/انظر شركات املسامهة  (1)
 .65ص  ،مصطفى كمال طه ،د/، وشركات األموال .95 /2ص ، ،والشركات للخياط 

 . 81ص ، طفى كمال مص ،د/شركات األموال  (2)
 .62ص ،  أمحد بن حممد ،د/األسهم والسندات  (3)
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 املطلب الثالث : خصائص األسهم 

 تتميز األسهم يف الرشكات بعدة خصائص هى :  

 ـ املساواة يف القيمة   1

ألن رأس املال يقسم    توجد قيمة لسهم أعىل ،أو أقل من قيمة سهم آخر؛   ومعناه أنه ال  

القيمة   التإىل أسهم متساوية  القوانني  جارية حدا  أعىل وحدا  أدنى  ،وقد وضعت بعض 

هبا يصدر  التي  االسمية  السهم  عملية    لقيمة  تسهيل  األسهم  قيمة  تساوي  من  واهلدف 

األرباح وتنظيم سعر السهم يف البورصة ن وتسهيل تقدير األغلبية يف اجلمعيات العامة  

 للرشكة وتسهيل عمل الرشكة. 

حلقوق التي متنحها الرشكة  بالرضورة ا ألسهم أن تتساوىساوي القيمة يف ا ويعني ت  

دامت من نوع واحد إال أن هذا التساوي يف احلقوق قد خيتلف بحسب   للمسامهني ما

 نوع السهم. 

 عدم قبول السهم للتجزئة   ـ  2

ومعناه عدم جواز تعدد مالكي السهم أمام الرشكة ،فإذا انتقلت ملكية السهم إىل أكثر   

بإرث ،  ،  من شخص  يتع   أو هبة  ني عىل الرشكاء أن خيتاروا من يمثلهم  أو وصية ،فإنه 

عند الرشكة وأن اعترب باقي الرشكاء يف السهم مسؤولني عن االلتزامات النامجة عن هذه  

 امللكية. 

 ـ تساوي مسئولية الرشكاء   3

الرشكاء مقسمة عليهم بحسب قيمة السهم فال يسأل عن ديون    مسئوليةأي أن تكون   

 ها مهام بلغت ديون الرشكة ،أو خسارهتا. إال بحسب أسهمه التي يمتلك الرشكة 

 قابلية السهم للتداول.   ـ  4

 ومعناه انتقال ملكيتها بني األشخاص من مساهم آلخر. 
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ورشكات    األموال  رشكات  بني  للتفريق  املعيار  هو  األسهم  لتداول  الرشكة  وقابلية 

األسايس   النظام  يف  نص  فلو  عن  األشخاص  األشخاص  تنازل  عدم  عىل  للرشكة 

، أسه آلخرين  رشكات    مهم  من  لتصبح  مسامهة  كرشكة  صفتها  تفقد  الرشكة  فإن 

 األشخاص. 

املسامهة    وعملية تداول األسهم سامهت يف مجع رؤوس األموال الضخمة يف رشكات 

  ينقص من   كام أهنا ساعدت عىل انتشار األسهم بني كل الطبقات كام أن تداول السهم ال

الذ املساهم  ؛ألن  الرشكة  دائني  سهمه الحقوق  يبيع  الرشكة    ي  من  قيمته  عىل  حيصل 

 .وإنام حيل حمله شخص آخر فيظل رأس املال ثابتا لضامن حقوق الدائنني

 طرق التداول وقيوده 

يسمح به إال بعد    هذا التداول ال   تداول السهم له طرق حمددة حسب نوع السهم لكن  

الرشكة   تقدم  ا أن  االكتتاب  بطريق  تصدر  التي  وسنداهتا  سنة أسهمها  عىل    لعام خالل 

جدول   يف  لتقيد  املالية  البورصات  ،أوراق  مجيع  إىل  االكتتاب  قفل  تاريخ  من  األكثر 

 أسعارها طبقا  لرشوط ولوائح تلك البورصات . 

 ومن أهم رشوط هذه اللوائح 

ـ   أو اخلمسة أسهم ومضاعفاهتا    الواحد، أن تكون األسهم من صكوك من فئة السهم    أ 

 سهم يف الصك الواحد. تزيد عن ألف   بحيث ال

املقيدين بالبورصة ج ـ أن يكون السمسار    السامرسةب ـ أن يكون التعامل بواسطة أحد   

 ضامنا  لسالمة البيع. 

وكل تعامل يتم خالف تلك الرشوط يكون باطال  ويعاقب كل من خالف أحكام هذا   

 امة مالية . القانون بغر
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 يأيت:   أما عن طرق التداول فيالحظ ما 

تداول  ـ  1  يكون  االسمي  للسهم  سجل   هبالنسبة  يف  القيد  طريق  عن  عنه  التنازل  ،أو 

ويتم التنازل بني املتعاقدين باالتفاق ولكن    الرشكة ويؤرش هبذا القيد عىل السهم ذاته ،

عىل    ال ،أو  الرشكة  عىل  بالتنازل  االحتجاج  سجل  جيوز  يف  قيده  تاريخ  من  إال  الغري 

املتنازل إليه هو املساهم يف نظر الرشكة ويكون هلا مطالبته    الرشكة ومتى تم القيد اعترب

التي   األرباح  يف  احلق  إليه  للمتنازل  يكون  كام  السهم.  قيمة  من  املدفوع  غري  باجلزء 

 تستجد بعد التنازل واحلق يف التصويت يف اجلمعية العامة. 

 فإن التنازل عنه يكون بتسليمه من يد ألخرى .  السهم حلامله،وأما  ـ 2

 وأما قيود التداول فهى: 

 بالنسبة لألسهم العينية وأسهم املؤسسني  ـ أ ـ 

امليزانية ،وحساب األرباح واخلسائر ،وسائر    هذه األسهم ال  جيوز تداوهلا إال بعد نرش 

 كل منهام عن اثني عرش شهرا  .   تقل  الوثائق امللحقة هبا عن سنتني ماليتني كاملتني ال

املدخر  ين من تالعب كبار املؤسسني فقد يقدم حصة عينية ثم  واهلدف من ذلك محاية 

ا ثم حيصل عىل أسهم عينية  يتمكن بنفوذه يف جملس الرشكة من تقديرها بأكثر من قيمته 

 وي ذلك ثم يعرض هذه األسهم للبيع قبل انكشاف األمر. بام يسا

 تتاب واألسهم النقدية  شهادات االك   ـب ـ

) وه  ال  االكتتاب  تداول شهادات  املكتتبون عند  جيوز  عليها  مؤقتة حيصل  ى شهادات 

النقدية األسهم  بمجرد إصدارها( وال  األسهم  بأزيد    االكتتاب وتثبت حقهم يف تسلم 

عىل قيدها يف    من القيمة التي صدرت هبا مضافا  إليها نفقات اإلصدار يف الفرتة السابقة

التال الفرتة  ،أو يف  بالنسبة إىل شهادات االكتتاب  التجاري  القيد حتى  سجل  لتاريخ  الية 

 نرش حساب األرباح واخلسائر عن سنة مالية كاملة بالنسبة لألسهم النقدية. 
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واهلدف من وراء ذلك أن بعض املؤسسني يقومون عند تأسيس الرشكة بدعاية مغرية   

ثم يطرحون شهادات االكتتاب، ويبالغون يف أغراض الرشكة   أو األسهم يف    ،وغاياهتا 

عليها فيقبل  ثم    السوق  الدعاية  تأثري  حتت  احلقيقية  قيمتها  من  بأكثر  وتباع  املكتتبون 

تتضح احلقيقة بنرش نتيجة أعامل الرشكة فتنهار قيمة األسهم ولذلك مل جيز النظام تداول  

لقيمة التي صدرت هبا فقط مضافا إليها  شهادات االكتتاب واألسهم يف هذه الفرتة إال با 

 نفقات اإلصدار. 

 أسهم الضامن   ـج  

وهذه    إدارته  لضامن  املسامهة  للرشكة  اإلدارة  جملس  عضو  يقدمها  التي  األسهم  وهى 

األسهم غري قابلة للتداول عىل أن تنتهي مدة وكالة العضو ويصدق عىل ميزانية آخر سنة  

 (. 1مالية قام فيها بأعامله ) 

 ب الرابع : حقوق السهم يف الرشكات املسامهة املطل 

جيوز حرمانه    حقوق خمتلفة باعتباره رشيكا  يف الرشكة ال  للمساهم يف رشكات املسامهة 

 منها بحال من األحوال وهذه احلقوق تتمثل يف اآليت: 

املساهم يقدم حصته    واحتياطاهتا؛ ألنحق احلصول عىل نصيبه من أرباح الرشكة    ـ  1 

فال  ، الربح  أجل  من  املال  رأس  األرباح    يف  توزيع  عند  احلق  هذا  من  حرمانه  يصح 

 (.2من األرباح)   االقتطاعاتققة ،أو من االحتياطي املتكون من املح

جيوز نزع    ألنه ممتلك يف الرشكة وال   جيوز فصله؛  ، بمعنى أنه ال  حق البقاء يف الرشكة  ـ  2

 (. 3)  ملكيته إال برضاه

 

 114ص ، أبو زيد رضوان  ،د/، وشركات املسامهة 68ـــــ 65ص ،  حممد بن أمحد ،د/انظر األسهم والسندات  (1)
 .77ـــــ76 ص، علي شليب  ،د/،وبورصة األوراق املالية 

 .101/ 2 ، ج  اخلياط ،د/ت انظر الشركا (2)
 .100/ 2 ، ج  انظر املصدر السابق (3)
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التنازل عنه لغريه ، وللمساهم    ــ3 العمومية وهو حق جيوز  حق التصويت يف اجلمعية 

( حتديد حد أقىص لعدد  107وفق النظام السعودي) م    قل وجيوزصوت واحد عىل األ

 األصوات ملن له عدة أسهم. 

سهام    يمتلك  كان  ولو  مساهم  لكل  مكفول  حق  للرشكة  التأسيسية  اجلمعية  وحضور 

حيرم من    واحدا  أما حضور اجلمعية العامة فأمر تقرره كل رشكة وفق نظامها ولكن ال

 (.1ن سهام) حضورها من يكون حائزا عىل عرشي

ـ حق احلصول عىل نصيبه من موجودات الرشكة عند تصفيتها ؛ألن املساهم قد قدم    4

؛ألنه نامء رأس    وموجوداهتاحصته يف رأس املال فإذا صفيت الرشكة كان حقه متعلقا يف  

 املال. 

الرشكة  ــ  5 أعامل  عىل  الرقابة  األرباح    حق  وحساب  الرشكة  ميزانية  بمراجعة  وذلك 

 يتعلق بأمور الرشكة.   وتقارير جملس اإلدارة وكل ما واخلسائر ،

 حق رفع دعوى املسؤولية عىل أعضاء جملس اإلدارة. ـ6

يدعو    فات جملس اإلدارة ما ـ حق طلب األمر بالتفتيش عىل الرشكة إذا تبني من ترص7

رضورة استعامله عدد من املسامهني يملكون    إىل الريبة لكن يقيد هذا احلق بأن يوافق عىل

 من أسهم الرشكة كحد أدنى.  50%

 ـ حق الترصف يف األسهم بيعا  ورشاء وهبة.  8

ماهلا    9 رأس  زيادة  الرشكة  أرادت  فلو  االكتتاب  يف  األولوية  حق  تكون  ـ  فاألولوية 

األساسيني للمسامهني    للمسامهني  املجال  يفتح  ثم  حمددة  فرتة  خالل  أوال   الرشكة  يف 

 (.1)  اجلدد

 

 . 72ص  ، وأحكام األسهم والسندات 191.ص   ، حممود اببللي ،د/انظر الشركات التجارية  (1)
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 مالت باألسهم وأحكامها الرشعية املطلب اخلامس : املعا

 هناك عدة مسائل تتعلق باألسهم البد من بياهنا مع بيان حكمها الرشعي 

 بوجه عام   املسألة األوىل : حكم التعامل باألسهم 

وقد ذكرنا   اختلف الفقهاء املعارصون يف حكم التعامل باألسهم يف الرشكات املسامهة 

 ني عن إعادته . غ سامهة بام ياخلالف يف هذه املسألة يف بحث رشكة امل

 طرق بيع األسهم يف البورصة وأحكامها الرشعية  املسألة الثانية:  

 بيع األسهم داخل البورصة املالية تتم بطرق ثالث أساسية:  

 العمليات العاجلة ،أو العادية.  ــ1

 العمليات اآلجلة.  ـ 2

 بيوع اخليارات ،أو االمتيازات.  ـ 3

 تتمثل يف اآليت:  وع األسواق العاجلة واآلجلةوهناك فروق جوهرية بني بي

 من حيث الغرض من العقد   أ ـ

الغرض من العقد استالم السلعة وتسليم الثمن بخالف األسواق    يف األسواق العاجلة 

 اآلجلة فاملقصود منها املخاطرة عىل تقلب األسعار. 

 الكاسب أحد املتعاقدين ،أو كالمها  ب ـ

سعر السلعة ، أما يف   يكسب البائع واملشرتي عند ارتفاعيف السوق العاجلة يمكن أن  

 إال طرف واحد كام يف القامر. السوق اآلجلة فال حيقق الربح فيها 

 

،واملعامالت املالية املعاصرة  101/ 2ج  ،للخياطمصطفى طه نقال عن الشركات  ،د/انظر الوجيز يف القانون التجاري  (1)
  117ص  ، ، دلة الربكة أمحد حميي الدين حسن ،د/األوراق املالية  وأسواق ،ـــ205ــــــ  204ص ،  حممد عثمان شبري ،د/

 . 192ص ،  حممود اببللي ،د/والشركات التجارية 
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توجد صفقات خيار يف البيوع   ج ـ وجود صفقات خيار يف األسواق اآلجلة بينام ال

 (.1)  العاجلة  

 البيع بواسطة العمليات العاجلة: :  أوال  

 ساعة عىل األكثر.  48بيع السهم وقبضه فورا  ،أو يف خالل   وفيها يتم غالبا   

 صفات هذه العملية:  ومن

 أن القصد من العقد التسليم والتسلم الفعيل للبضاعة مقابل الثمن.  ـ أ ـ 

يمكن أن يتم التسليم للبضاعة وتسليم قيمتها إما فورا  ،أو يف موعد الحق وهبذه   ــب 

 العقد للتسليم. احلالة يتم حتديد تاريخ حمدد يف 

  االتفاقتالم البضاعة مستقبال  حسب يمكن أن يتم تسديد القيمة حاال  مقابل اس ـج 

 بني البائع واملشرتي. 

 يتم تسديد جزء من قيمة البضاعة كدفعة مقدمة عند توقيع العقد.  نادرا  ما ـد 

ن يقدم  يطلب من البائع دفع ضامنه إال أنه يف بعض العقود يطلب منه أ   عادة ال ـهـ 

 رشوط العقد بالكامل. لضامن تنفيذ    ضامنه نسبة معينة من قيمة البضاعة

إذا تعذر عىل أحد الطرفني تنفيذ التزاماته التعاقدية فيحق للطرف اآلخر املطالبة   و ـ

 (. 2بالتعويض عن اإلرضار النامجة ) 

 

 

 

 

 

 .191ص  ، حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (1)
إىل مساحة الشيخ عبد العزيز من ابز رمحه هللا ص  مؤسسة النقد السعودي عن معامالت البورصة مرسلة انظر مذكرة  (2)

 . 16ص ،  وبورصة األوراق املالية إعداد إدارة البحوث يف الغرفة التجارية السعودية 107
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 للعلامء فيها رأيان:  احلكم الرشعي هلذا النوع 

 األول: اجلواز 

ا  واحل  مجهور  تعاىل:﴿  لقوله  الطريق  هبذه  األسهم  بيع  يرى رشعية  املعارصين  لفقهاء 

بيع   جواز  األصل  ؛ألن  اآلية  عموم  يف  يدخل  السهم  وبيع  الربا﴾،  وحرم  البيع  اهلل 

الرشكة   ؛لنصيب صاحبه من  بيع  السهم هو  وبيع  ،أو ألجنبي  الرشيك حصته لرشيكه 

باجلوا والقول  ،أو ألجنبي.  آخر  حيقق  لرشيك  استمرارها  ز  يف  تتمثل  للرشكة  مصلحة 

للزعزعة   تعرضها  وعدم  من    واالضطراب وبقائها  خيرج  أن  الرشكاء  أحد  أراد  كلام 

الرشكة ،أو تويف رشيك ،أو حجر عليه ، وأيضا  تصبح األموال املوظفة يف أصول ثابتة  

دون أي وقت  يف    بفضل هذا التداول أمواال  سائلة كليا ،أو جزئيا    ومبان وأراض  كآالت

 (.1احلاجة إىل تصفية هذه األموال) 

 الثاين : املنع  

 وذهب بعض املعارصين إىل القول بمنع بيع األسهم هبذه الطريقة ومن أهم حججه :  

 جيوز إال برشطه  أن يف هذه الرشكات نقودا  وبيع النقد بالنقد ال 

حكم   هلا  فليس  مقصودة  غري  تابعة  هنا  النقود  بأن  هذا  نوقش    انتفى فمستقل    ولكن 

بعد أن يؤبر فثمرهتا للذي    من باع نخال    "يدل عىل ذلك حديث ابن عمر :،حمذور الربا  

 (. 2)"باعها إال أن يشرتط املتاع ومن باع عبدا وله مال فامله للبائع إال أن يشرتط املتاع 

 

د الرزاق عفيفي ،والشيخ حممود ، وعب ، والشيخ ابن ابز ،وابن عثيمني ممن ذهب إىل هذا الرأي الشيخ حممد بن إبراهيم (1)
، والشيخ علي اخلفيف واخلياط والقرضاوي، واملرزوقي وأمحد حمي الدين انظر يف ذلك: فتاوى   موسى شلتوت وحممد يوسف

،والشركات   225/ 1 ، ج، وفقه الزكاة للقرضاوي237 ص ،، وأصول الفقه خلالف 276/ 2 ،ج  إسالمية البن ابز
 واملغين 289/ 9 ،ج  واجملموع للنووي 155ألمحد حمي الدين ص  ات االستثمار اإلسالميةوعمل شرك 206/ 2 ،ج  للخياط

 .7/167 ،ج 
 .8379البخاري رقم  (2)



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

201 

 

  اغتفر فيها ما جيوز لكن ملا كانت تابعة ألصلها    فبني أن بيع الثمرة قبل بدو صالحها ال  

 (. 1يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد )  ال

الديون    من  قسط  هو  السهم  بيع  فيكون  الغري  ذمم  يف  ديونا   للرشكة  أن  كذلك  وقالوا 

 جيوز إال ملن هو عليه برشطه.  وبيع الدين يف الذمم ال

تستقل بحكم بدليل حديث ابن عمر    ونوقش ذلك بأن هذا من األشياء التابعة التي ال  

 سابق. ال

أن    :  واخلالصة   هلذا اجلواز  العاجلة جائز رشعا  لكن يشرتط  بالطريقة  األسهم  بيع  أن 

معها   كان  ولو  واملنتوجات  واألدوات  اآلالت  عليها  يغلب  الرشكة  موجودات  تكون 

كانت موجودات الرشكة يغلب عليها    أموال نقدية ؛ألن احلكم للغالب كام سبق ، أما لو

قيام الرشكة وقبل البدء بمامرسة نشاطها ،فإن  ن بيع األسهم بعد  األموال النقدية ،أو كا

بيع    حينئذتوافرت فيه رشوط عقد الرصف ؛ألنه يكون    ايكون صحيحا  إال إذ  البيع ال

 (.2)  نقد بنقد

 البيع بواسطة العمليات اآلجلة وحكمه الرشعي  :  ثانيا   

تامن بعد  ولكن الدفع والتسليم ين  العمليات اآلجلة هى التي يتم فيها عقد الصفقة اآل 

 (.3فرتة حمددة مسبقا تسمى موعد التصفية) 

ويف هذه األسواق يمكن للمنتج من صاحب مصنع ،أو مقاول ،أو مزارع ،أو تاجر ممن   

يتوقع حصيلة معينة مستقبال  ،أو يتوقع حاجته لسلعة معينة مستقبال  أن يتعاقد عىل بيع  

  ( حاال   معلوم  بثمن  احلصيلة  ،أو  السلعة  تلك  ،أو  ،أو رشاء  بحاجته  معرفته  حال  أي 

بزمن(  حصيلته والذي يسبق عادة و النتاج ،أو حتقيق أرباح احلاجة بفعلية  قت حتصيل 

 

 . 43ــــــ 42/ 7 ،ج  ،وفتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم 165أمحد حميي عبد احلميد ص  ،د/انظر عمل شركات االستثمار  (1)
 .195حممد بن أمحد ص  /،د، واألسهم والسندات 12وهبة الزحيلي ، طبعة دار املكتيب ص  ،د/انظر بيع األسهم  (2)
 .102ص  ، مراد كاظم ،د/جناح االستثمارات املالية  البورصة أفضل الطرق يف (3)
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وهو بذلك يتأكد من دخله ،أو من تكلفته مستقبال  ويتجنب خماطر تذبذب أسعار هذه  

ويزعم   احلصيلة  ،أو  الفعيل  التسليم  وقت  وبني  احلارض  الوقت  بني  هذه    مؤيدوالسلع 

 (.1اطر تقلبات األسعار) اق أهنا متكن املنتجني ،أو أصحاب احلاجة من جتنب خماألسو

وجتري هذه التصفية يف كل شهر مرة واحدة حيث تسوى عمليات البيع والرشاء هنائيا   

ألخرى   بورصة  من  املوعد  هذا  خيتلف  وقد  املالية  األوراق  وتسليم  الثمن  دفع  ويتم 

 الصفقة أن يتحلل من التزامه يف الدفع  حسب أنظمة كل بورصة ويمكن لكل طرف يف

 ن طريق دفع الفرق بني السعر املتفق عليه والسعر حني حلول األجل.والتسليم ع 

  وبناء  عىل ذلك ،فإن امليزة يف عملية البيع هبذه الطريقة أهنا تسمح للبائع أن يبيع سلعا  ال 

سلعا    يشرتي  أن  للمشرتي  تسمح  كام  العقد  وقت  أي  ألن  ثمنها    اليملكها  يملك 

 (. 2) اآلن

 كيفية البيع يف العمليات اآلجلة  

 . يتم البيع هنا بطريقتني نذكر كل طريقة وبيان حكمها الرشعي 

 : العمليات اآلجلة الباتة.  الطريقة األوىل 

 الطريقة الثانية :العمليات املرشوطة ،أو اخليارية 

 أوال  : العمليات اآلجلة ،أو الباتة  

يتم التسليم والتسلم ) للسلعة والثمن ( فيام بعد  البيع فورا  عىل أن    وهى التي يتم فيها  

ال  التسوية  ،أو  التصفية  موعد  يسمى  ثابت  بموعد  تنفيذها  حيدد  ألحد    أي  جيوز 

هلام  ولكن جيوز  العقد.  تنفيذ  عن  الرجوع  إىل    املتعاقدين  النهائية  التصفية  موعد  تأجيل 

 . موعد آخر

 

 .316ص ،  موسوعة علم االقتصاد ، حممد برهام (1)
 . 44ص ،  انظر الطريق إىل الثروة : البورصة د.م أفتوح  (2)
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احلد    حيدد  العملية  هذه  لألا ويف  املالي ألدنى  عليها  وراق  الصفقة  إجراء  يمكن  التي  ة 

ويؤدي تنفيذ هذه العملية غالبا  إىل خسارة أحد الطرفني إال إذا كان السعر يوم التصفية  

 معا دال لسعر البيع. 

والغالب أن البائع واملشرتي يسارعان يف إيقاف تطور اخلسارة فإذا رأى البائع أن حركة   

االرتفاع إىل  إىل رشا   األسعار  يسارع  عند حلول  ،فإنه  ليبيعها  األوراق  هذه  من  كمية  ء 

، فيستطيع أن يشرتط خيار التنازل عن األجل    ليقلل من اخلسارة ،أما املشرتي  ؛  األجل

  فإنه يسارع بطلب هذه األوراق  ، فإذا شعر هببوط األسعار،  وهو يتمتع وحده هبذا احلق

التصفية موعد  قبل  البائع  من  عليها  إىل    املتفق  البائع  من    رشاءفيضطر  األوراق  هذه 

هبوط    السوق حركة  وقف  األقل  عىل  ،أو  سعرها  ارتفاع  إىل  يؤدي  مما  العاجل  بسعر 

 (.1السعر) 

الطرف  يشعر  ال اوقد  األسعار  هبوط  أن  واملشرتي(  البائع   ( بتنفيذ صفقة    ن  هلام  يسمح 

فيطلبان موعد  البيع  أي  الثاين  املوعد  إىل  التصفية  موعد  ل  تأجيل  التايل  لموعد  التصفية 

وهاك   والوضيعة.  باملرابحة  يسمى  التأجيل  وهذا  موعد  من  أكثر  إىل  وأحيانا   املحدد 

 . بياهنام

 بيع املرابحة   

يشرتي    أوراقا  وفيها  الربح  آمالية    املستثمر،  ؛فيحقق  األسعار  ترتفع  أن  أمل  عىل  جلة 

يلجأ إىل فهنا  بأن هبطت األسعار  فإذا أخطا ظنه  يريد  لتفادي خسارته)  املرابحة    الذي 

وذلك  اإلسالمي(  الفقه  يف  املعروفة  املرابحة  هبا  املراد  من    ليس  ممول  عن  يبحث  بأن 

السامرسة ،أو غريهم يقبل رشاء أسهمه رشاء  باتا  يف موعد التصفية ويبيعها له ثانيا  بيعا   

 

،وحبوث يف االقتصاد . 197ص ،  غفار حنفيعبد ال  ،د/والبورصات  104ص ،،  مراد كاظم ،د/انظر البوصة  (1)
 . 117ص ،  على حمي الدين على القرة داغي ،د/اإلسالمي 
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ما  الربح ،أو  املقبل وذلك لقاء نسبة معينة من  التصفية  يسمى بدل    مؤجال  حتى موعد 

 التأجيل 

 بيع الوضيعة   

املستثمر يبيع أوراقا  مالية عىل أمل أن هتبط األسعار فيحقق    أما بيع الوضيعة فمعناه أن 

التصفية( فإذا حصل خالف   ربحا  هو الفرق بني السعرين) سعر يوم العقد وسعر يوم 

ملك نفس  ظنه وارتفعت األسعار فلكي يتفادى اخلسارة ،فإنه يبحث عن مستثمر آخر ي

نوع من األسهم فيشرتهيا منه يف موعد التصفية ثم يبيعها له جمددا حتى موعد التصفية  ال

 (. 1املقبل)

 مثال تطبيقي لعملية البيع باملرابحة والوضيعة 

م مائة سهم من رشكة )جنرال موتورز(  1990/  1/1نفرتض أن زيدا  مثال  اشرتى يف   

مضاربا )  الواحد  للسهم  دوالر  مائة  عىل  2بسعر  التصفية  (  موعد  حتى  األسعار  ارتفاع 

 م وعندما حيني هذا املوعد يكون أمامه أحد احتاملني: 1991/ 1/1القادم يف 

ن يبلغ سعر الورقة املالية )السهم(  أ األول: ارتفاع األسعار حسب تقديرات املشرتي ك  

 والر. دوالرا  وحينئذ يعمد املشرتي إىل تنفيذ الصفقة ؛ألن ربحه فيها ألفا د 120

 : وقت    الثاين  السهم  سعر  ينخفض  كأن  املشرتي  لتقديرات  خالفا   األسعار  انخفاض 

السابق(   املثال  )يف  أنه خيرس    %25  ينسبهالتصفية  أي  ـ  مثال   وحينئذ    2500ـ   ، دوالر 

يقرر املشرتي تأجيل موعد التصفية إىل موعد آخر عىل أمل أن حتسن سعر الورقة املالية  

ل خيرجه من ورطته مقابل زيادة فيسمي هذا العمل باملرابحة عن ممو املعنية لكنه يبحث  

حيث يقبل املمول رشاء األسهم رشاء باتا  يف موعد التصفية ويبيعها له ثانية بيعا  مؤجال   

 

دار الثقافة  علي السالوس ،د/، واالقتصاد اإلسالمي والقضااي املعاصرة 105ص ،  مراد كاظم ،د/البورصة  انظر (1)
 .198ص  ، حممد بن أمحد ،د/واألسهم والسندات  ،  591/ 2 ، ج  ه1416

 ارتفاعا واخنفاضا.  األسعار تقلب املراد ابملضاربة هنا (2)
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املشرتي   يدفعها  فائدة  لقاء  وذلك  املقبل  التصفية  موعد  فائدة    للممول حتى  تسمى 

وراق املالية تقدره جلنة السوق.  عىل سعر لألبناء    تتم هذه العمليةالتأجيل ،أو املرابحة و

فعدم رشعية هذه العمليات واضحة فلم يتوافر فيها أركان البيع ،وال البت فيها إضافة   

مقابل   ربوي  قرض  بمثابة  الواقع  يف  الزيادة  فهذه  العينة  بيع  من  قريبة  عملية  أهنا  إىل 

 التأجيل. 

سيخرس خسارة كبرية حيث األسعار قد    ف بأنهفتعني أن البائع حينام يعر  وأما الوضيعة  

متعامال    جيد  أن  عليه  ينبغي  وحينئذ  بالوضيعة  الصفقة  تنفيذ  تأجيل  يطلب  ارتفعت 

عىل   أخرى  مرة  له  يبيعها  ثم  منه  فيشرتهيا  املالية  األوراق  من  املطلوب  النوع  يتملك 

 . ( 1أساس موعد التصفية التايل)

 يعة والوضاحلكم الرشعي لعملية املرابحة  

العملية    هذه  أن  ذكرناه  مما  عىل  "أساسا     مبنيييتضح  بنى  وما  البات  األجل  البيع  عىل 

 باطل فهو باطل عىل أن املرابحة والوضيعة حتتوي عىل حماذير أخرى : 

فحقيقة هذه املعاملة أهنا قرض بفائدة مقابل التأجيل فكان املمول أقرض املضارب ،أو   

رابحة أقرضه إىل أجل بزيادة وهو عوض التأجيل ،أو نسبة   املاملستثمر ، وهو املشرتي يف

 من الربح بحسب اختالف التسميات. 

وهذه الصورة تشبه صورة العينة املحرمة فاملمول يشرتي السلعة ثم يبيعها بزيادة إال أنه   

 توجد سلع يف عامة األحوال.  يف العينة توجد سلعة ويف املرابحة ال

بالنسبة    احلال  فائدة  للبائ،وكذلك  ،أو  زيادة  مقابل  للبائع  قرض  فهو  الوضيعة  يف  ع 

 (. 2تتناسب مع مقدار التأجيل)

 

،وحبوث يف االقتصاد اإلسالمي  214 /2،ج  علي السالوس ،د/االقتصاد اإلسالمي والقضااي الفقهية املعاصرة  انظر (1)
 . 128ــــــ127ــص  ، علي قرة داغي ،د/املعاصر 

 .206ص  ، حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (2)
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 احلكم الرشعي لبيع السهم بعملية البيع اآلجل ،أو البات 

 هذا النوع من البيع غري جائز رشعا  لعدة أمور:  

 فعىل  اشرتاط تأجيلهام، بل    الثمن وال املثمن  مل يتم فيه تسليم املعقود عليه ال  "أنه    ــ1

جيوز ؛ألنه من الرضوري لصحة العقود أن يتم فيها تسليم أحد العوضني ـ كام    ذلك ال

حديث ابن عمر رىض    (. ويؤيد هذا القول1يشرتط تأجيل االثنني)   هو معروف ـ ،أو ال 

أي الدين بالدين وهذا احلديث وإن    "هنى عن بيع الكالئ بالكالئ   ": اهلل عنه أن النبي  

وك فقد  ضعيفا   : ان  أمحد  اإلمام  قال  فقد  معناه  عىل  اإلمجاع  حديث    "قع  هذا  يف  ليس 

 (.2) "جيوز بيع دين بدين  يصح لكن إمجاع الناس أنه ال

األجل    ــ2 البيع  طريق  عن  األسواق  هذه  يف  املتعاملني  يريدوأن  والرشاء    البيع   ن ال 

ىل ارتفاع  حقيقة بحيث يمتلك املستثمر أسهام لرشكة من الرشكات بل املراد املضاربة ع 

،أو انخفاض األسعار فقط، فهو القامر واملراهنة عىل تفاوت األسعار ويدل عىل ذلك أنه  

أن   فوجدوا  ـ  مثال   ـ  نيويورك  بورصة  يف  فعال   يقبضون  الذين  عن  إحصائية  أجريت 

 (.3يصل إىل اثنني يف املائة )  دال يكاعيل القبض الف

تقوم  و العملية يف حقيقتها  هذه  أن  هذا  الغالب    راإلرضا "  عىلمعنى  يف  الطرفني  بأحد 

يكسحيث   وشبهته    بال  القامر  رائحة  فيه  مما  اآلخر  حساب  عىل  إال  الربح  أحدمها 

التنازل   خيار  إىل  إضافة  يرتتبوضوح  املطالبة    بوما  حق  للمشرتي  يعطي  حيث  عليه 

 (.4بالتعجيل) 

 

 .118ص ،  على القرة داغي ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (1)
، وانظر التلخيص احلبري البن حجر طبعة أمحد  5/290 ،ج  والبيهقي،  57/ 2 ،ج  احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك  (2)

 .26/ 3ج 
 .591/ 2 ،ج علي السالوس ،د/االقتصاد اإلسالمي  (3)
 .120ص  ، القرة داغي علي ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (4)
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األــ  3 بيع  وهو  املكشوف  البيع  غالبا  عىل  تقوم  اآلجلة  العمليات  قبل أن  سهم 

 (. 1متلكها فهو بيع غري صحيح)

الباحثني    أحد  املالية   وقد حاول  األوراق  بأن  البيع  من  النوع  إثبات صحة هذا 

ويملك   فيها  التعامل  املشرتي جائزة  ملك  حيث  الثمن  والبائع  املبيع  املشرتي 

للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح ، واليتوقف عىل التقابض وإن كان للتقابض 

 الضامن. أثره يف 

يمنع من انتقال امللك يف    ال   يف املوسوعة الفقهية الكويتية : و   ء ما جاوحجته يف ذلك :   

 (.2ة إذا مل يكونا من األعيان ) املبيع ،أو الثمن كوهنام ديونا ثابتة يف الذم

الذي هو مقابل للعني وهو مصطلح فقهي ال      الدين  يعني    غري أن كالم املوسوعة يف 

وإنام   :  التأجيل  به  يتعنييعني  هذا    ماال  بعد  مثاال  املوسوعة  ،أوردت  ولذلك  بالتعني 

  : فقالت  مبارشة  ،فإن    "الكالم  األرز  من  معينة  كمية  من  معلوما   مقدرا   اشرتى  لو  كام 

الكمية ال  تلك  الذمة    حصته من  دينا  يف  إذا كان  الثمن  التسليم ،وكذلك  بعد  تتعني إال 

تأجيل الثمن واملثمن إىل وقت  جواز عقد يشرتط فيه    ية إشارة إىل أفليس يف املوسوعة  "

 (.3) "التصفية  

بيع الدين بالدين وقد حكى شيخ اإلسالم بن    وعىل هذا ،فإن تأجيل الثمن واملثمن هو  

الذي مل يقبض باملؤخر الذي مل يقبض    االتفاق تيمية   عىل النهي عن بيع املؤخر باملؤخر 

طلوب من العقد والعقد  القبض هو املقصود املوعلة النهي : أن العقود موجبة للقبض ف 

 

 . 333ص  ، مسري رضوان ،د/أسواق األوراق املالية  (1)
 .37/ 9 ، ج  املوسوعة الفقهية (2)
 .119ص ،  على قرة داغي ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (3)
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املؤجل فيه الثمن واملثمن إجياب عىل النفوس بال حصول مقصود ألحد الطرفني وال هلام  

 .(1بل فيه شغل ذمة كل واحد منهام بالعقود التي هى وسائل إىل القبض) 

 ثانيا : العمليات املرشوطة ،أو اخليارية وحكمها الرشعي

 : العملية بوسائل أربعة  ويتم البيع يف هذه 

 العمليات اآلجلة برشط التعويض ــ    1

وهى عمليات ختول املتعاملني يف البورصة اخليار يف تنفيذ الصفقة يف التاريخ املحدد ،أو   

( يعني مقداره مسبقا وهذا احلق يمنح  االمتناع عن تنفيذ الصفقة مقابل تعويض)عالوة

 (.2فهو للمشرتي والبائع عىل حد سواء) أما باقي البلدان  للمشرتي فقط يف فرنسا 

ـ   2  العمليات الرشطية البسيطة   ـ

حلوله    قبل  ،أو  التصفية  ميعاد  يف  العقد  فسخ  يف  احلق  صاحبها  ختول  عمليات  وهى 

مراعاة   يف  احلق  هذا  ويستعمل  اسرتداده  يف  احلق  له  ليس  مقدما   يدفعه  تعويض  مقابل 

 (.3حله ،أو ضده) بالنظر إىل تغري األسعار لصامصلحته اخلاصة 

 وواضح أن النوعني السابقني خيرجان عىل بيع العربون ، 

العربون اللغة  وبيع  علامء  ما  عند  البيع    :  أن مىض  منه  أن حيسب  الثمن عىل  من  يعجل 

 (. 4وإال استحق للبائع) 

وعند العامة من بالد الشام يسمى    (بفتح العني  ).. وعند العامة يف مرص يسمى الَعربون

قال    ( الرعبون) عربية.  ليست  وهى  لغات  ثامن  فيها  العربون    األصمعي والكلمة   :

 (.1أعجمي معرب) 

 

 . 474/ 29و264/ 30 ، ج  جمموع الفتاوى البن تيمية (1)
 . 107ص ،  مراد كاظم ،د/البورصة  (2)
 .130ص ،  م1409حممد الشحات اجلندي دار النهضة العربية  ،د/البورصة يف الشريعة اإلسالمية  معامالت (3)
 .591/ 2ج ،  املعجم الوسيط (4)
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 فهو عندهم  خيرج عن معناه اللغوي ومعناه االصطالحي ال 

(. 2) "ن أخذته وإال فالدرهم لك إ:   أن يشرتي شيئا  ويعطي البائع درمها ويقول  "

 وعبارات الفقهاء تدور كلها حول هذا املعنى 

 أما عن حكمه  

 بني مانع وجميز فالفقهاء خمتلفون يف صحته 

فالذين أجازوه قالوا أن األصل يف املعامالت احلل ، وأن املسلمني عىل رشوطهم، وأن   

 (.3سئل عن العربان يف البيع فأحله) الرسول 

(، وأن  4ا :إن فيه أكال ألموال الناس بالباطل) فقالو  وأما الذين منعوه ـ وهم اجلمهور ـ 

 (.  5هنى عن بيع العربان.)  "اهلل عليه وسلمالرسول صىل  

اجلواز   أدلة  العلامء  أقوال  من  عبد    والراجح  بن  نافع  عن  روي  ما  اجلواز  هذا  ويقوي 

  : أمية ،فإن    "احلارث  بأربعة آالف درهم من صفوان بن  السجن  دار  أنه اشرتى لعمر 

ذا األثر أطرافه  (. فه 6وأن مل يرض فلصفوان أربعامئة درهم)   ر كان البيع نافذا ريض عم

،أول األطراف أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب والذي كان  ثالثة من أصحاب الرسول  

ملقاصد   الناس  أفهم  وكان  دينه،  عىل  الناس  ولوأحرص  التعامل    الرشيعة،  يف  كان 

 

 380ص ، األلفاظ العامية املصرية ذات األصول العربية عبد املنعم سيد عبد العامل ،دار النهضة العربية معجم انظر (1)
ص  ،م 1939وخمتار الصحاح طبعة األمريية ببوالق  1362/ 2ج ،طبعة مكتبة لبنان بريوت  وحميط احمليط ، بدرس البستاين ،

 . 9/119م ج 1996ولسان العرب البن منظور بريوت  .372ص ، ه1306واتج العروس للزبيدي طبعة  .422
اء الرتاث العريب بريوت دار إحي يةنوي ، حتقيق حممد حامد الفقي ، طبعة اثااإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرد (2)

 . 4/358ج ،لبنان 
واحلديث ضعيف  عن زيد بن أسلم 153/  5 ،ج  ونيل األوطار طبعة دار احلديث 331/ 6انظر املغين البن قدامة  (3)

 . 24/178ه 1387طبعة مؤسسة قرطبة ضعفه ابن عبد الرب يف التمهيد 
 . 251/ 2 ،ج  شرح املوطأ للزرقاين طبعة دار الفكر  (4)
 .609/ 2ج ،  يف بيع العرابن ءما جاأ اإلمام مالك ابب موط (5)
 .331/ 6 ،ج  واحتج اإلمام أمحد به يف املغين 171/ 8، واحمللى 34/ 6ج ،  جاء يف بيع دور مكة البيهقي ابب ما (6)
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بالعربون أية خمالفة ملا ورد يف أصول الرشيعة الغراء ـ سواء كان قرآنا  ،أو سنة ـ ملا أجازه  

ب احلارث  عمر  عبد  بن  نافع  اجلليل  الصحايب  مها:  اآلخران  األثر  وطرفا   . اخلطاب  ن 

هذا  خمالفة  ثبت  ولو  واملدينة  مكة  يف  يعيشون  والثالثة  أمية،  ابن  صفوان    ،والصحايب 

،وكانوا كثريين يعيشون    العمل للسنة النبوية الرشيفة لردهم عنه صحابة رسول اهلل  

الناس أحرص  وكانوا  واملدينة  الئم)   بمكة  لومة  من  اخلوف  دون  دينهم  تطبيق  (.  1عىل 

  "عن مذهبه يف هذه املسألة بعد سامعه أثر عمر:    وهلذا قال اإلمام أمحد لألثرم ملا سأله 

 (.2ر رىض اهلل عنه) أي يشء أقول هذا عم

؛وألن ببيع العربون حتصيل مصالح بال رضر واألصل يف املعامالت والرشوط احلل ما   

واضح دليل  يقم  عىل    مل  فنبقى  املنع  عىل  يدل  سامل  معا رض  يوجد  مل  وهنا  املنع  عىل 

 (.3األصل) 

الرش  ،أو  التعويض  برشط  اآلجلة  بالعقود  املقرتنة  الرشوط  تكون  هذا  عىل  وط  وبناء  

 جائزة رشعا .  البسيطة

 أو اخليارية املركبة  ، االنتفاءالعمليات الرشطية املركبة ،أو خيار  ـ 3

املضارب احلق يف أن يعترب نفسه بائعا ،أو مشرتيا ،أو يفسخ  ويف هذه العملية يعطى  

 يرى أنه حيقق أكرب قدر من املكاسب له مقابل تعويضه مبلغا  العقد حسب ما

فهى تعطي حقوقا ،أو خيارات أكرب بكثري من العمليات الرشطية البسيطة فهو يستطيع   

كان مشرتيا   لو  أنخفض سعر األسهم  ارتفع    أن يكسب سواء  بائعا  ،أو  كان  لو    سعرها 

 ،أو يفسخ العقد من أصله إذا رأى يف ذلك مصلحة أكرب له . 

 

 .147ص   ، م2008 ، ايسر حممد علي النيداين ، دار اجلامعة اجلديدة ،د/ون املدين انالعربون بني الفقه اإلسالمي والق (1)
/  4ج ، وهو الصحيح من مذهب أمحد انظر اإلنصاف  101/ 2ج  ،مصادر احلق للسنهوري طبعة دار إحياء الرتاث (2)

357 . 
 .212ص  ، حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (3)
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العمليات  من  النوع  هذا  يف  يدفع  الذي  فالتعويض  ضعف    ولذلك  العادة  يف  يكون 

 (.1التعويض يف العمليات البسيطة) 

من    غرر أكثر  ؛ألن فيه غررا  فاحشا  إذ ال "واحلكم الرشعي هلذه العملية هو عدم اجلواز  

 (. 2أن ال يدري املتعاقد حني العقد أهو بائع أم مشرت) 

 العمليات املضاعفة) البيع برشط الزيادة( ـ    4

وهى عمليات ختول املضارب احلق يف مضاعفة كمية السلعة التي تعاقد عليها بالسعر   

زيادة   فسيطلب  وكبري  مضمون  الربح  أن  املضارب  رأى  فإذا  العقد  عند  عليه  املتفق 

تي اشرتاها ،أو باعها فيلجأ إىل هذا النوع من العمليات وذلك مقابل تعويض  الكمية ال 

ا الكمية  باختالف  خيتلف  متناسبا  مناسب  ليكون  زيادهتا  الذي    ملراد  الربح  مقدار  مع 

 (.3حيصل عليه) 

من    للجهالة يف الزيادة املعقود عليها والعلم باملبيع  "وحكم هذا النوع هو عدم اجلواز   

 (.4)  يصح إال به  لتي ال رشوط البيع ا 

 ثالثا : بيوع اخليارات ،أو االمتيازات وحكمها الرشعي

حق رشاء ،أو بيع سلعة ما يف تاريخ حمدد بسعر متفق    "االمتياز معناها :  بيوع اخليار ،أو   

يرتتب عىل مشرتي اخليار التزام بيع ،أو رشاء وإنام جمرد حق يستطيع أن    عليه سلفا وال 

ويصيح املضارب ) املجازف( مالكا للخيار بمجرد دفع قيمته فاالختيار  يرتكه  يامرسه أو 

بموجب يتعهد  طرفني  بني  الثاين  اتفاق  للطرف  يعطي  أن  )البائع(  األول  الطرف  ه 

 

 .208ص ،  حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (1)
 .275ص  ، أمحد حميي الدين ،د/عمل شركات االستثمار  (2)
وأسواق  130ص ، ، حممد اجلندي ،د/معامالت البورصة  ، و208ص ،  حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (3)

 . 348ص   ، مسري رضوان ،د/األوراق املالية 
 .215ص ،  حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (4)
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جبارـ لرشاء ،أو لبيع ،أوراق مالية ،أو سلع حسب رشوط  إلا )املشرتي( احلق ـ وليس  

 ( 1منصوص عليها يف العقد) 

 ومتنوعة باعتبارات خمتلفة نوضحها ـ بإجياز فيام يليك  وهذه اخليارات كثرية  

 من حيث طبيعتها أنواع بيوع اخليارات    ـ  1

 : تنقسم إىل   

ـ   ( االستدعاء الطلب ،أو   امتياز ،أو خيار الرشاء )،أو   عقد  أ 

وهو خيار يصدره املتعاملون يف السوق خيول مشرتيه حق رشاء ) وليس التزام بالرشاء(   

أسهم من  فرتة حم  عدد حمدد  بسعر معني خالل  معينة  مالية  ،أوراق  أي  ،أو  ددة  الرشكة 

 وبسعر معني .  يوما   90تكون غالبا  

يامرس حقه إال يف هذه    وال  وعادة  ال يشرتي خيار الطلب إال من يتوقع ارتفاع األسعار 

يشرتط البائع أن يكون مالكا للسهم لكنه إذا كان مالكا للسهم يسمى خيارا    احلالة وال

 غطى وإال يسمى خيارا مكشوفا . م

ـ   اختيار البيع ) ،أو الدفع( عقد امتياز ،أو  ب 

املالية  األوراق  ،أو  األسهم  بيع عدد معني من  احلق يف  يعطي حامله  الذي  بسعر    وهو 

هذا   األول  مارس  إذا  قبوهلا  عليه  جيب  الذي  اآلخر  للشخص  حمددة  فرتة  حمدد خالل 

يار دفع يكون من حقه أن يبيع عدد األسهم املتضمنة  احلق فمثال  : اشرتى أمحد وثيقة خ

فيها عند سعر حمدد خالل املدة التي يرسي فيها اخليار وعادة يامرس أمحد حقه هذا عند  

 أسعار أسهمه حيث يريد محاية نفسه من اخلسارة املتوقعة.  انخفاض

 

 

 

 .142ص ،  علي حمي الدين ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  .(1)
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 اخليار املركب   ـج  

ال   بالبيع يف  ،وحقا   الرشاء  يتضمن حقا  يف  الذي  إذا  وهو  يكون ممتدا   قد  ثم  نفسه  وقت 

 للرشاء يزيد عىل سعر البيع  كان متضمنا  سعرا  

، فإذا وجد األجدى له البيع    وحامل هذا االختيار قد احتاط لنفسه يف نظره من اجلانبني

 (.1الرشاء نفذه وهكذا)   مارسه أو

ط البيع  ألن من رشو  عدم جوازها وبطالهنا رشعا ؛  واحلكم الرشعي للخيارات السابقة 

للمبيع وأن   البائع مالكا  به بل هو أن يكون  ينتفع  به وهذا ليس ماال   منتفعا  ماال   يكون 

 (. 2ينتفع به وليس ماال  من أكل األموال بالباطل) جمرد حق يف الرشاء والبيع ورشاء ماال

تباع    ،فإن قيل هل يمكن قياس حق الرشاء عىل الشفعة ؟ اجلواب : ال ؛ألن الشفعة ال  

 (. 3جيوز القياس )  فال

 من حيث املصدر   اخلياراتأنواع بيوع    ــ 2

ـ   خيار املدراء  أ 

لبعض العاملني لدهيا من كبار املدراء حيث متنحهم    وهو اخليار الذي متنحه الرشكات 

، واهلدف    حق الرشاء لعدد من أسهمها بسعر حمدد سلفا)أدنى من السعر السائد غالبا (

( علام بأن الشخص  4اجلاد ؛ألن األرباح تعود إليهم) هو تشجيعهم عىل العمل املخلص  

األسهم)  دون  فقط  االختيار  ببيع  يقوم  احلق  هذا  له  منح  أن رشكة  5الذي  لو  ،فمثال    )

عرش   قدرها  مدة  خالل  رياال   عرشون  قدره  بسعر  أسهمها  عىل  خيارات  أصدرت 

 

حممد  ،د/، واألسهم والسندات 149ــــــ 138ص   ، علي حمي الدين القرة داغي ،د/وث يف االقتصاد اإلسالمي حب انظر (1)
 .  216ص ، بن أمحد 

 .  6/46 ، ج  ومواهب اجلليل 72/ 4ج ،  للزيلعي املطبعة األمريية ببوالقانظر تبيني احلقائق  (2)
 .2/236 ، ج  بداية اجملتهد (3)
 .143ص ، علي القرة داغي ،د/، وحبوث يف االقتصاد اإلسالمي 218حممد بن أمحد ص ، /،داألسهم والسندات  (4)
 .143ص ،  علي قرة داغي ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (5)
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اية هذه املدة  فلو فرضنا أن السعر يف هن  رياالت سنوات ثم تم بيع كل خيار بسعر مخسة  

بأن أسعر تلك التعهدات    علام    %100،فإن املشرتي قد حقق أكثر من    رياال  50يصل إىل  

وتنخفض أكثر    االرتفاعترتفع بنسبة أكرب من ارتفاع سعر السهم نفسه عندما يتجه إىل  

 (.1فتكون خسارهتا أكرب من خسارة األسهم )  االنخفاضعندما يتجه سعر السهم إىل 

النوع    ،وهذا  مكافأة  أنه  عىل  إليه  ينظر  عقود  قد  من  فهو  لعامليها  الرشكة  من  تربع  أو 

دون    ؛ألن بيع اخليار وحده  يستقيم   التربعا ت وهى جائزة رشعا  غري أن هذا التكييف ال 

ال نية    جيوز  السهم  ؛وألن  ورشاؤه  بيعه  يصح  متقوما   موجودا   حمضا   حقا   ليس  ؛ألنه 

االستف إىل  متجه  هذا  يف  امتال العاقدين  وليس  األسعار  فروق  من  أن  ادة  ثم  األسهم  ك 

  هذه األسهم التي وعدت هبا الرشكة ستكون أسهام جديدة وليست قديمة ،ومن ثم ال 

 (. 2ألجل ذلك ،فإن هذا البيع يكون باطال  )   يتوافر املعقود عليه

ـ   خيار ملستثمرين جدد   ـب 

احلق يف رشاء جمموعة من    وهو اخليار الذي تبيعه الرشكة ملستثمرين جدد فيكون هلم 

،أو   أسهمها بسعر حمدد ) أقل من السعر السائد ( خالل مدة حمددة ثم يقوم هؤالء

بعضهم ببيع هذا احلق الذي قابل للتداول والرشكة تصدر هذا النوع من االختيارات  

حيث تصدر الرشكات كثرا من اخليارات مصاحبة للسندات فيقبل   متعددةألغراض  

 الفائدة. ون ألجل هذه السندات ذات عليها املستثمر

وحكم هذا النوع مثل النوع السابق يضاف إليه حرمة السندات التي غالبا  تصاحب  

 (. 3اخليارات)  هذه

 

 

 .144ص ، املصدر السابق )هامش(  (1)
 .219ص  ،دحممد بن أمح ،د/، واألسهم والسندات 144ص ،علي القرة داغي  ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (2)
 .144ص ، علي القرة داغي  ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (3)
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 خيار محلة األسهم   ـ ج ـ

الرشكة حلاميل أسهمها  النوع متنحه  ،أو شهرين   وهذا  يعلن    ملدة شهر  بسعر  ـ  مستقبال  

ف تشجيعهم عىل املزيد من التامسك وخلق صعوبات  يسمى سعر التنفيذ هبد  عنه مسبقا  

 (. 1)  مام من يريد رشاء حصة من األسهم املتداولةأ

منع  الرشكاء  من حق  ؛ألنه  اجلواز  النوع  حق    فيقترص  رشكاء جدد   دخول  وحكم هذا 

سو دون  هلم  اجلديدة  األسهم  شفعةا إصدار  أنه  عىل  هذا  وخيرج  عىل    وال  هم  يعرتض 

تكون يف  الشفعة  بأن  وغريه  ذلك  العقار  يف  الشفعة  أن  الصحيح  بل  دون سواه  العقار   

الشفعة يف كل رشك : ريعه ،أو حائط    "قال :    جابر أن رسول اهلل  حديث ودليل ذلك  

(. وهذا عام يف  2يصلح أن يبيع حتى يؤذن رشيكه ،فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه )   ، ال

 كل رشك . 

ر الالحق بالرشكة فإذا كان بيع السهم  ن من حكمة مرشوعية الشفعة رفع الرضكام أ 

يمكن الرشيك اجلديد   لرشيك جديد سيؤدي إىل وقوع الرضر بالرشكاء ،فإن الرشع ال

 من الرشاء ملنع الرضر. 

 من حيث حملها أنواع بيوع اخليارات   ـ ـ  3

 تنقسم باعتبار حملها إىل أربعة أنواع:  

 اختيارات األسهم   ـ   أ

،أو لرشكات تتعامل يف املحرمات كاخلمر واخلنزير وحينئذ   وهذه قد تكون لبنوك ربوية 

ختيارها وإذا سلمت األسهم والسلع عن املحرمات  اب جيوز تداوهلا ال بأصلها ،وال فال

 سنذكره.  ما  اختياراهتا فسريد عىل 

 

  ،د/،وحبوث يف االقتصاد  68ص  ، سكندرية، منشأة املعارف ، اإل منري هنيدي ،د/األوراق املالية وأسواق رأس املال  (1)
 . 1606/ 2/ ج 6وجملة جممع الفقه اإلسالمي ع  145علي القرة داغي ص 

 .1608ملساقاة رقم مسلم كتاب ا (2)
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 يارات السندات ب ـ واخت 

 (.1جيوز التعامل هبا وتداوهلا بأي ترصف أصال )   وهذه قروض بفوائد فال 

 اختيارات عىل العملة األجنبية ج ـ  

وهى تعني شهادة تصدرها الرشكة تعطي صاحبها احلق يف احلصول عىل مبلغ معني من   

 ن: حمدد من العملة املحلية وهى نوعاعملة أجنبية بسعر 

األول : نوع بفئات كبرية ومدهتا طويلة كخمس سنوات وما فوق وهذا النوع تصدره   

 املؤسسات املالية املتخصصة. 

التي يؤدي تعاملها يف األسواق األجنبية إىل دخوهلا يف  لثاين : تصدره رشكات غري مالية  ا

أسواق الرصف الدولية فتقوم بإصدار هذه اخليارات وبيعها عىل العمالء وغالب الذين  

يستطيعون رشاء النوع األول مثل رشكة التليفون    يشرتوهنا هم صغار العمالء الذين ال

األمريكية أجنبية  والتلغراف  عملة  خيارات  أصدرت  دوالر    التي  ماليني  ثالثة  بقيمة 

للدوالر فإذا    ياباينين    158،25دوالر بسعر    50تعطي حاملها احلق يف احلصول عىل  

بني   الرصف  بقدره. نيل أارتفع سعر  أرباحا  ،فإنه سيحقق  والدوالر  النوع      هذا  وحكم 

كان    امل يف النقود إال يدا  بيد وإنجيوز التع  واضح يف عدم جوازه ؛ألنه إن كان عقدا  فال

 (.2جيوز يف الرصف أبدا  )  وعدا فهو غري ملزم يف نظر الرشع وإذا ألزم به فال

 االختيارات عىل املؤرش   ـ د ـ

ال األسهم والسندات ، أما    البيع يف أنواع اخليارات السابقة كان عىل اخليارات ذاهتا   إن  

نقديا  فيدفع مصدر اخليار إىل  إىل تصفية اخليارات    يف هذا النوع ،فإن املتعاملني يعمدون

املشرتي الفرق بني السعر اجلاري والسعر املتضمن يف اخليار بدون احلاجة إىل بيع ورشاء  

يتضمن ورقة مالية بعينها )أي سهم ،أو سند    األسهم ،أو السندات ذاهتا ، فهذا النوع ال

 

 .  176ــــــــــ 175 ص ، علي القرة داغي ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (1)
 .146ص ،  علي القرة داغي ،د/اإلسالمي  حبوث يف االقتصاد (2)



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

217 

 

يعر  فمثال   مؤرشا   تتضمن  ،ولكنها   ) حمددة  امل رشكة  )ضمن  مؤرشا   أن  ؤرشات  ف 

يف   أسهمها  تتداول  رشكة  مائة  سعر  يف  التغيري  يقيس   ) نيويورك  بورصة  يف  املذكورة 

يصدر  فعندما  )مثال (  نيويورك  تلك    بورصة  يتضمن  ،فإنه  املذكور  املؤرش  عىل  اخليار 

حاجة إىل قبض ،أو تسليم أي يشء    األسهم للامئة) بدال من أسهم رشكة واحد( ،فهنا ال

، فإذا ارتفع ربح    قديا  عند انتهاء مدته معتمدين عىل اجتاه املؤرشل يكفي تصفية العقد نب

ففرصة املشرتي يف الربح تعتمد    االنخفاضقامر عىل ارتفاعه وخرس من قامر عىل    من

عىل فرصة احلظ واملخاطرة ،وما حيصل عليه من عائد ليس له مصدر حقيقي ،فهو شبيه  

 قامر عليه.  ثاين اعتامدا عىل ما األول خسارة ال الطرفبامليرس الذي يكسب فيه  

بالباطل   الناس  أموال  أكل  عن  عبارة  ؛ألنه  حرمته  يف  الشك  النوع  ونصوص    وهذا 

 (. 1القرآن يف ذلك قطعية ) 

 من حيث طبيعتها  أنواع بيوع اخليارات    ـ  4

 تنقسم إىل نوعني :  

اختيار رشاء ،أو بيعا   تية : رشاء وذلك عندما تتخذ األوضاع اآل مغطاة غري  اختيارات  ـ أ  

 ، وبيع اختيار رشاء ،أو بيعا . 

 من خالل   مغطاة ب ـ اختيارات  

نفس النوع ولكن ذات تاريخ  ـ تكوين حمفظة ،أوراق مالية متكونة من اختيارات من    1 

 ،أو سعر ممارسة خمتلف ويسمى التغطية املنجزة من اختالف األسعار.  خمتلفق استحقا

و : تكوين حمفظة ،أوراق مالية متكونة من اختيارات ختص  ل التحوط وهـ أومن خال  2

تذبذب   من  للتحوط  وذلك  النوعية  نفس  من  أسهم  ومن  األسهم  من  معينة  نوعية 

 األسعار. 

 

 . 53ص   ، حممد القرى ،د/، واألسواق املالية 147ـــــــــــ. 146انظر املصدر السابق ص  (1)



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

218 

 

 (.1)   أو التغطية املركبة من اختيارات بيع واختيارات رشاء ختص نفس األسهم ــ 3

 رشيعة وبني خيارات البورصة ،أو السوق موازنة بني اخليار يف ال   :  املسألة الثالثة 

هناك فروق دقيقة بني اخليار الذي أقره الفقه اإلسالمي وبني اختيارات السوق البد من  

 ييل: املسائل ومن أهم هذه الفروق ما عىل الباحث يف هذه  يلتبس األمر   معرفتها حتى ال

ط ،أو بسبب آخر  اخليار يف الفقه هو جمرد حق الفسخ بسبب مقتٍض إرادي مرشو  ــــ1

جيوز    ، فهو ملحق وتبع للبيع نفسه وليس حقا  مستقال  ،كام أنه ليس ثمنا  وال  أثبته الرشع

 بيعه إطالقا عند الفقهاء. 

البيع حيث تتضمن الصيغة انفصال أما    االختيار يف السوق فهو عقد مستقل عن عقد 

اخليار عن  ثمن   البيع  السهم  ،أو  وللسلعة  ثمن  للخيار  فيكون  منفصل    ،  عقد  فهو   ،

 مستقل يشرتي فيه املستثمر حقا  خيوله البيع ،أو الرشاء.

اال  ــ2 املحل يف  بينام  العقد الرشعي موجود متحقق  اخليار يف  السوقي جمرد حمل  ختيار 

حق وليس األسهم ،أو السلعة ؛ألن لألسهم ،أو السلعة عقدا  آخر هو عقد بيع وليس  

 تقبلية. فيه من أمور مس  حقا  إضافة عىل ما 

يملك السلعة ،أو األسهم التي تكون ملكا     ـ األغلب أن يبيع االختيار السوقي من ال  3

 أنه تبع للعقد الذي تم ومتعلق به.  يباح ،أوال كام آلخر بينام اخليار الرشعي ال

من    ــ4 بأكثر  وبعدهم  أيام  بثالثة  الفقهاء  حددها  حيث  حمددة  مدة  له  الرشعي  اخليار 

 (.2يارات يف السوق يمكن أن تصل مدته إىل سنوات ) ذلك بينام االخت 

 تتضمن أمرين:   واخلالصة يف مسألة اخليارات أهنا

 

 .148ص ، على القرة داغي  ،د/يف االقتصاد اإلسالمي  حبوثنقال عم  29 28 حممد اجلراية ،د/ (1)
عبد الستار ابو غدة طبعة مطبعة مقهوي  ،د/  العقود، واخليار وأثره يف 42ص،  حممد القري بن عيد ،د/األسواق املالية  (2)

 . 151ص  ، رة داغيعلي الق ،د/وما بعدها ،وحبوث يف االقتصاد اإلسالمي .  317/ 1ص ،م1985ابلكويت 
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تلك    وهو  اخليارات  هذه  األجنبية  األول: حمل  العملة  ،أو  املالية  األوراق  ،أو  األسهم 

بيعها يف وقت الحق وبسعر معني وحمدد ولكن ال يتم  فيها    ونحوه ،وهذه األشياء  يتم 

يتم    والدفع ثمن   املثمن حيث  املتعاقدين   االتفاقتسليم  فيه    بني  يتم  الذي  الوقت  عىل 

 الدفع ويكون من له اخليار باخليار. 

يمكن أن نطبق عليها وصف بيع السلم املعروف يف الرشيعة ؛ألن بيع    وهذه العملية ال  

اجلمهور   عند  الثمن  تقديم  فيه  يشرتط  الذمة  يف  موصوف  يشء  بيع  هو  الذي  السلم 

يتم فيه تسليم الثمن إال يف مدة    ، أما البيع يف السوق فال  جاز املالكية تأخريه ثالثة أياموأ

 عقد . الحقة مرشوطة يف ال

فيه    املسلم  أثامن ،وهنا  نقود وال  فيه غري  املسلم  يكون  أن  فيه  السلم يشرتط  بيع  أن  كام 

 نقود ممثلة يف األسهم والسندات. 

  يقول ابن رشد  حيوز بيع العيان إىل أجل  البيع ؛ألنه ال  جيوز قياس بيعها عىل عقد  كام ال 

أنه ال  ": إىل أجل  أمجعوا عىل  بيوع األعيان  املبتاع    ، ومن  جيوز  إىل  املبيع  رشطها تسليم 

، وإن كان اشرتط تأخري أحدمها    جيوز تأخري الثمن ،أو املثمن معا   فال "  بأثر عقد الصفقة

م املسلم فيه وكام يف بيع األجل حيث يؤخر فيه  جائز كام يف السلم حيث يؤخر فيه تسلي

 (.1)  "تأجيل الثمن

 وقت الحق : هو حق بيع االختيار بثمن حمدد يف    الثاين 

ال  احلق  ومستقال    وهذا  منفصال  بيعه  رشعا   ؛ألن    جيوز  البورصة  يف  حيدث  كام 

  ثم ال  يمكن بيعها ،أو االنتفاع هبا مستقال  عن السهم ،ومن  االختيارات حقوق حمضة ال

جيوز االعتياض عنها    جيوز بيعها وقد دلت نصوص الفقهاء عىل أن احلقوق املجردة ال

: حق   ، وحق  بيعا  وذلك مثل  الوكالة  ، وحق  الوالية  ، وحق  احلضانة  ، وحق  الشفعة 

 

 . 562/ 4 ، ج  ، وحاشية ابن عابدين43 /2،ومغين احملتاج  170/ 2 ، ج  انظر بداية اجملتهد (1)
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املرأة يف قسم زوجها هلا كام يقسم لرضهتا كل    املدعي يف حتليف خصمه اليمني ، وحق 

  عتياض عنها ؛ألن الرشع أثبتها ألصحاهبا لدفع الرضر عنهم ال حيوز اال  هذه احلقوق ال

 لبيعها. 

حلقوق املجردة كحق الشفعة ... وال الصلح  جيوز االعتياض عن ا ال  "يقول احلصكفي: 

 (.1) "يشء هلا ، وكذا لو صالح إحدى زوجتيه لترتك مل يلزم وال  لتختاره بامل مع املخرية 

،إما أن تكون عن فعل سابق مثل القصاص الذي    واحلقوق التي جيوز االعتياض عنها 

عقد    عقد مستمر مثل، وأما حقوق ناجتة عن    هو فعل سابق جيوز االعتياض عنه بالدية

 النكاح جيوز االعتياض عنه باخللع. 

السوق ال  ذكرنا؛   واالختيارات يف  مما  متاما    تشبه واحدا     ألهنا حقوق مستقلة ومنفصلة 

 عن األسهم . 

ألن هذا العقد واقع عىل يشء جمرد    تبار هذه اخليارات عقدا  جديدا  حديثا ؛يمكن اع   وال 

ه هو حق الرشاء ،أو حق البيع من طرف وااللتزام بالبيع  ألن املعقود علي  ليس له حقيقة؛ 

حيس   وجود  له  ليس  معدوم  عليه  فاملعقود  هذا  وعىل  اآلخر  الطرف  من  الرشاء  ،أو 

 (.2يكون العقد باطال ) فيكون أحد أركان العقد غري موجود ف

 املسألة الرابعة: طرق دفع ثمن املبيع يف البورصة 

 : البيع والرشاء يف البورصة يتم بوسائل ثالثة 

 

 

 

 

 .14/ 4ج  ، انظر حاشية ابن عابدين طبعة دار إحياء الرتاث العريب بريوت (1)
عبد   ،د/ر وأثره يف العقود ،واخليا وما بعدها. ، 152ص ،  علي القرة داغي ،د/انظر حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (2)

 .1/317 ، ج  الستار أبو غدة
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   : الرشاء بكامل الثمن ،أو الدفع الكامل.  األوىل  

حيث يدفع املستثمر كامل قيمة الورقة املالية التي يشرتهيا من البائع، وهذا التعامل قليل   

ول  العقد  الوقوع  ،فإن  العقد حالال   حمل  وكان  الثمن  بكامل  الرشاء  وكان  وقع  إذا  كن 

 (. 1كون صحيحا  رشعا  ) ي

 أو الرشاء باحلد.  أو الرشاء باهلامش،  الثانية : البيع بجزء من الثمن، 

يملك إال جزءا من    ومعناها أن يشرتي العميل أسهام  بمبلغ معني من املال يف حني أنه ال 

الذي يسمى اهلامش( حيث يدفع هذا اجلزء للسمسار وأما باقي املبلغ   قيمة السهم) وهو 

ويبقى   بفائدة  البنك  من  اقرتضه  قد  السمسار  ،ويكون  بفائدة  السمسار  من  فيقرتضه 

السمسار حيازة  يف  حيق    السهم  لكن  السداد  لضامن  رهنا   أيضا   باسمه  ومسجال    ،

قد يتحقق من    ن حيصل عىل ماللمشرتي أن يامرس حق التصويت يف مجعية العمومية وأ

 أرباح. 

  ( سهم  مائة  شخص  اشرتى   : ودفع  فمثال   دوالرا   بخمسني   ) الرشكات  إلحدى 

الباقي   منه  واقرتض  فقط  آالف  ثالثة  حيتفظ    2000للسمسار  وحينئذ  بالفائدة  دوالر 

 السمسار باألسهم رهنا  مقابل القرض . 

عن   نقدا   املدفوع  املبلغ  وهو  االبتدائي)  هو  فاهلامش  الرشاء(  انخفضت   %60د  فلو 

قيمتها   فأصبحت  لل   40أسعارها  القيمة  دوالرا   صارت  ـ  مخسني  بدل  ـ  الواحد  سهم 

نسبة  4000 إىل    وتكون  ارتفعت  يف    %50واهلامش    %50السمسار  استمرت  ،فإذا 

 سارع السمسار لبيعها ضامنا  لقرضه.  االنخفاض 

 

ص   ،  علي القرة داغي ،د/وحبوث يف االقتصاد اإلسالمي  .221ص  ، حممد بن أمحد ،د/انظر األسهم والسندات  (1)
129 . 
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ال  النوع  ا  وهذا  صميم  من  ؛ألنه  حتريمه  يف  من  إشكال  ماال   يقرتض  فاملشرتي  لربا 

،ث عليها  متفق  ثابتة  بفائدة  األوراق  السمسار  أسعار  عىل  واملراهنة  املخاطرة  نسبة  أن  م 

 املالية ترتفع جدا  يف هذه الصورة بحيث تقرتب من صورة القامر. 

أسباب    أحد  البيوع  من  النوع  هذا  عام    اهنياروكان  البورصة  واحد  1929سوق  م 

 (.1) م1987د الكبري عام أسباب أزمة الكسا

 الثالثة: البيع عىل املكشوف) البيع القصري والبيع الطويل( 

لفظ    قصري  "طويل    "يستعمل  وال   "و  البورصة  أسواق  والقرص    يف  الطول  به  يراد 

،وإنام للزمن  الط  بالنسبة  فالوضع  االستثامر  من  باهلدف  عالقة  رشاء  له   : به  يراد  ويل 

للحصو هبا  واالحتفاظ  يف األسهم  الزيادة  عىل  للحصول  بيعها  ،أو  الربح  عىل  ل 

 أسعارها. 

أسعارها سواء كان املستثمر مالكا ،أو    انخفاضأما الوضع القصري فيتعلق باملقامرة عىل  

 (.2غري مالك هلا يف وقت إنشاء عقد البيع) 

نفرتض أن شخصا  ظن أن أسهم رشكة)س( مثال  الذي  ولتوضيح عملية البيع القصري   

اآل )سعره  القادمة،   رياال  (  15ن  الزمنية  الفرتة  يف  عىل    سينخفض  بيع  إىل  يعمد  فإنه 

سهم وذلك باقرتاضها من سمسار حيتفظ بدوره    100املكشوف قصري عن طريق رشاء  

السداد لضامن  األسهم  توقع  ثم  هبذه  صدقت  فإذا  السائد  بالسعر  ويبيعها  نخفض  ا اته 

إىل   يغط   رياال    12السعر  ،فإنه  الواحد  السوق  للسهم  من  األسهم  ذات  برشاء  نفسه  ي 

 

 .222ص  ، بن أمحد دحمم ،د/، واألسهم والسندات 31ـــــــ 30ص  ، حممد القري عيد ،د/انظر األسواق املالية  (1)
ص  ، منري هنري  ،د/، واألوراق املالية وأسواق رأس املال 35ــــــــــ 34ص ، حممد القري عيد  ،د/انظر األسواق املالية  (2)

147 . 
 



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

223 

 

؛ ثم يقوم بتسديد القرض أي يرجع األسهم إىل صاحبها ) السمسار(    بالسعر املنخفض 

 ريال.  300وحيتفظ لنفسه بالفرق الذي حتقق له من هذه العملية وهو 

 السعرين والسمسار حقق عائدا من استخدام النقود  فهنا املستثمر يستفيد من الفرق بني 

ىل أرباح األسهم التي توزعها الرشكة املصدرة لألسهم يف هذه الفرتة كام يف  وحصل ع

 (.1القوانني األمريكية إضافة إىل حصوله عىل مقابل خدماته اإلدارية ) 

 ولتوضيح احلكم الرشعي هنا نفرق بني حالتني: 

امل   :  األوىل  استقرض  ثم  إذا  ـ  البورصات  بعض  يف  كام حيصل  ـ  أوال   األسهم  ضارب 

الباع ،فهذا  املكشوف  عىل  به  ها  ،فيملكه  ؛    بأس  باالقرتاض  يملك  القرض  ألن 

، فهنا يمكن أن    أن يترصف به بالبيع وغريه من الترصفات  املضارب ملكا  تاما  فيجوز له

اقرتضها   إذا  األسهم  يبيع  أن  للمضارب  جيوز  يف  يقال  وثبت  له  ملك  أصبحت  ؛ألهنا 

 (. 2ك) يمل تكون من بيع ما ال  ذمته مثلها وال

اقرتاض األسهم قرض حال وغري حمدد بمدة زمنية حيث يستطيع    : أما إذا كان   الثانية  

أي   يف  اسرتجاعها  السمسار  يستطيع  كذلك  يشاء  وقت  أي  يف  األسهم  إعادة  املستثمر 

 لعدة حماذير:   جتوز رشعا    وقت يريد فهذه العملية ال

ـ ما ال   ـأ  يبيع  املستثمر  الشارع احل  أن  بيع اإلنسان مااليملك وقد هنى  يملك    كيم عن 

  ال   ":    قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  

 (. 3)"بيع ما ليس عندك  ربح ما مل ي ضمن وال  رشطان يف بيع وال حيل سلف وبيع وال

 

عبد الغفار  ،د/،والبيع على املكشوف : البورصات . 224ـــــــــ 223ص  ، حممد بن أمحد ،د/انظر األسهم والسندات  (1)
ص ،علي القرة  ،د/، وحبوث يف االقتصاد اإلسالمي  35ـــــــ 34ص  ، حممد القري عيد ،د/سواق املالية واأل.  53حنفي ص 

131 . 
، 583/ 7 ، ج  وبدائع الصنائع. 173/ ،4، وانظر رد احملتار 225ص ،  بن أمحدحممد  ،د/انظر األسهم والسندات  (2)

 .35/ 4 ، ج وروضة الطالبني طبعة املكتب اإلسالمي
 . 2188وابن ماجة رقم  1234والرتمذي رقم  3504داود رقم  بوأ (3)
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البيع عىل املكشوف بيع ما  و  فت ، فقد عر  يملك  ال  حتى الغربيني الرأسامليني يسمون 

  البيع الذي حيدث عندما يبيع شخص ما   "املوسوعة األمريكية البيع عىل املكشوف بأنه : 

 (. 1يملكه)  ال

وهى اشرتاطه عليه أن يودع يف حسابه ـ حساب    أن السمسار يقرض املستثمر بفائدة  ـ  2

مبلغا  من املال يعادل قيمة األسهم ،أو يودع قيمة األسهم املباعة حفاظا  عىل  السمسار ـ  

 (.2حقه ) 

 (.3والفائدة كام هو معلوم حمرمة بإمجاع الفقهاء كام قال ابن املنذر)  

ا  3 استغالل  املتمثلة يف  املقامرة  يقوم عىل  العقد  أن  باالرتفاع  ـ  الوقت  لعنرص  ملضارب 

 ل أموال الناس بالباطل وهو حمرم رشعا . فيكون فيها أك واالنخفاض 

  حالل جائز  واقرتضها املستثمر  ل أسهمه حالال  أن البيع الطويل إذا كان حم  واخلالصة :  

إذا الطويل  ،أو  القصري  البيع  وأما  من    ،  ذكرنا  ملا  جائز  غري  فهذا  حرام  بأسهم  كان 

 أسباب. 

 إقراض األسهم   :  املسألة اخلامسة 

ألن اإلنسان    ؛  "العلامء أن األسهم من املثليات وليس من القيميات  الراجح من أقوال   

سهام من أسهم هذه    50سهام مثال  من أي رشكة كانت أن يرد    50يستطيع إذا اقرتض  

عند   األسهم  إقراض  جيوز  التقرير  هذا  وعىل  متاما   أخذ  ما  مثل  رد  قد  ويكون  الرشكة 

 (. 4)  االعتبارالفقهاء مجيعا  هبذا 

 

 . 322ص  ، مسري رضوان ،د/أسواق األوراق املالية  (1)
  6حممد القري عيد عدد  ،د/،وجملة جممع الفقه اإلسالمي  148منري هنري ص  ،د/انظر األوراق املالية وسوق املال  (2)

 1603/ 2ج 
 .95ص  ، اإلمجاع (3)
 .229ص  ، حممد بن أمحد ،د/سندات األسهم وال (4)
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وبام أننا اعتربنا قيمة السهم مثلية فالواجب رد مثل األسهم لو تغريت قيمتها يوم األداء   

   انخفاضا عا  ،أو ارتفا 

الباحثني)  أحد  ذهب  فهى  1وقد  السوقية  السهم  لقيمة  هو  االقرتاض  بأن  القول  إىل   )

،    قرتض،فإذا حل األجل فمجرد رد السهم يكون مربئا  لذمة امل  الواجبة يف ذمة املقرتض

كان   إذا  إال  األوىل  السوقية  القيمة  رد  ،فالواجب  السوقية  السهم  قيمة  تغريت  إذا  أما 

فإنه جيوز ويعترب متنازال  عن بعض حقه ،وكذلك جيوز     بالنقصان وقبل املقرض،التغري

إذا كان التغري بالزيادة من غري رشط مكتوب ،أو معروف وذلك إذا كان املقرتض رىض  

 مع عدم الرشط .   برد القرض وزيادة

ألن العرف يدل عىل ذلك فمن الدارج أن    ؛  "ولكن الرأي األول هو األقرب للصواب 

  ثم إذا حصل ما  احلايلقرتض من يتوقع انخفاض األسعار أسهام  معينة ويبيعها بالسعر  ي

األسعار ،فإنه يشرتي تلك األسهم بالثمن األقل ويكسب الفرق بني    وانخفضتتوقع  

 . (2دل عىل أن املتعارف عليه بني التجار أن األسهم مثلية) السعرين وهذا ي

 املسألة السادسة : تقسيط قيمة السهم 

، أما    ، ويكون بالتقسيط والرشاء بالنقد هو األصل  رشاء السهم من الرشكة يكون نقدا   

 الرشاء بالتقسيط فله حالتان: 

وقبل    االكتتاب  أثناء  التقسيط  يكون  أن   : الصورة  األوىل  وهذه  املال  رأس  استقرار 

الرشكاء ربعه    الغبار عليها رشعا  ؛ألن الرشكاء كأهنم قرروا قدرا  معينا  لرأس املال يدفع 

، وقد قرر جممع الفقه اإلسالمي    ،أو نصفه عند االكتتاب ويقسط الباقي باتفاق الرشكاء

  : فيه  فجاء  امل  ال   "ذلك  السهم  قيمة  من  قسط  أداء  من  وتأجيل  مانع رشعا   فيه  كتتب 

ألن ذلك يعترب من االشرتاك بام عجل دفعه ، والتواعد عىل زيادة    سداد بقية األقساط؛

 

 .18ص  ،  أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكوييت الصديق الضرير (1)
 .  230ص ،  حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (2)
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يرتتب عىل ذلك حمذور ؛ألن هذا يشمل مجيع األسهم ، وتظل مسؤولية    ال ، والرأس امل

العلم   حصل  الذي  القدر  هو  ؛ألنه  للغري  بالنسبة  املعلن  ماهلا  رأس  بكامل  الرشكاء 

 (. 1من املتعاملني بالرشكة )  والرضا به 

املال  الثانية:  رأس  استقرار  وبعد  االكتتاب  بعد  التقسيط  يكون  حقيقت  ،  أن  كام  ه  فهذا 

أن بعض الرشكاء أراد بيع نصيبه من الرشكة وريض    "حممد بن أمجد :  /ريقول الدكتو

فهو    يل ـأن يكون ثمن هذا النصيب يدفع عىل شكل أقساط وهو جائز رشعا  ـ فيام يظهر  

من بيع األقساط املعروف فيكون البائع دائنا  واملشرتي مدينا  بالقدر الذي مل يدفعه إال أن  

الصورة فيها    ال  هذه  األسهم  متثل  التي  املالية  املؤسسات  من  الرشكة  كانت  إذا  جتوز 

والتقسيط   والتساوي  القبض  فيها  فيلزم  الرصف  من  هذا  أن  سبق  ؛ألنه  نقدية  أمواال  

 (.2) "أجيل يعني الت 

 املسألة السابعة : ضامن اإلصدار يف األسهم  

بضامن مجيع اإلصدار من  عند تأسيس رشكة من يلتزم  االتفاق معنى ضامن اإلصدار هو  

  ) الوكالء والسامرسة  امللتزم) وهم  ،أو جزء من ذلك اإلصدار وهو تعهد من  األسهم 

 (.3)   تبقى مما مل يكتتب فيه باالكتتاب يف كل ما

اإلصداروتلج  لضامن  الرشكات  ال  أ  يف    عندما  من    االنتظارترغب  االنتهاء  حني  إىل 

  انخفاض تريد أن تتحمل خماطر    ،أو ؛ألهنا ال  الأعامل االكتتاب العام حلاجتها إىل األمو

األسهم توزيع  أثناء  شا  األسعار  وما  األسهم  لتوزيع  يبذل  الذي  اجلهد  لصعوبة  به  ،أو 

بالوكالء من السامرسة وموزعي األوراق املالية    باالستعانةذلك ومن ثم تقوم الرشكات  

 ك. واملصارف للقيام باإلصدار لصاحلها ،وغالبا  يقوم البنك بذل

 

 .712/ 1ج ،  7جملة جممع الفقه عدد  (1)
 .237ص ،  ا ألسهم والسندات (2)
 . 213ص ،  حممد شبري ،د/املعامالت املالية املعاصرة  (3)
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 وضامن اإلصدار له عدة صور.  

 : عمولة   األوىل  نظري  للجمهور  وبيعها  األسهم  برتويج  البنك  يقوم  مقابل    أن  يأخذها 

ألهنا    مانع رشعا  من القيام هبا ؛  وهذه الصورة ال  يبذله يف الدعاية واإلعالن هد الذي  اجل

 (.1)  من قبيل اإلجارة عىل عمل معلوم وهو التسويق مقابل أجر

مجيع األسهم لنفسه بسعر أقل من القيمة االسمية هلا ثم    أن يقوم البنك برشاء  ة :الثاني  

 ق بني السعرين سعر الرشاء وسعر البيع. يبيعها للجمهور بالقيمة االسمية ويأخذ الفر

بيع    باب  وهذه الصورة مل جيزها جممع الفقه ؛ألن األسهم متثل أمواال  فيكون بيعها من 

يف املقدار    ومن رشوط صحة الرصف عن الفقهاء التساوي  ا اشرتىالنقد بالنقد بأكثر مم 

 (.2وهو غري متوافر يف هذه الصورة )  التقابض و

ال  اهلمرشيد/  وذهب    عبد  ود/  مؤسيس  ر،  أن  اعتبار  عىل  جوازها  إىل  اهليتي  زاق 

تسهيال   واإلسقاط  اإلبراء  سبيل  عىل  قيمتها  من  بأقل  األسهم  هذه  باعوا  قد  الرشكة 

 (.3ائز رشعا ) جواإلبراء للتعامل 

الرأي األول ؛ألن األسهم أموال و   املال يشرتط    والراجح فيام يبدو يل هو  املصارفة يف 

 التقابض.   ها التساوي ولصحت

تبقى من األسهم التي مل يكتتب فيها أي    يكون البنك ملزما  برشاء ما  أن  الصورة الثالثة :

 ه الصورة حالتان: يقدم البنك الضامن ملا تبقى من األسهم وهلذ

إما أن يأخذ البنك األسهم بأقل من قيمتها االسمية ثم يبيعها للجمهور بالقيمة    ـــ  1 

بنقد  ا ال االسمية وهذ نقد  بيع  وهو غري جائز كام ذكنا سابقا  ورجحناه عىل    جيوز ؛ألنه 

 رأي القائلني باجلواز. 

 

 . 213ص ،  حممد شبري ،د/واملعامالت املالية املعاصرة  286األعمال املصرفية واإلسالم للهمشري ص  (1)
 . 712/ 1ج  7عدد  ، قرارات اجملمع يف دورته السابعة (2)
 .445عبد الرزاق اهلييت ص  ،د/،واملصارف اإلسالمية  290األعمال املصرية واإلسالم ص  (3)
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( باعتبار  1بعض الباحثني )   أجازها  وهذه الصورة  أن يأخذها بنفس قيمتها االسمية   ـ2 

اإلجارة  جيوز ؛ألن عقد    ولكن هذا التكييف ال   البنك بمثابة اجري فيأخذ حكم اإلجارة 

فيه غرر وجهالة سيبقى له من األسهم بعد االكتتاب فقد    بعدد ما  هنا قد اقرتن برشط 

كبريا عددا  له  قليال  يبقى  عم  ،أو  عىل  واإلجارة  هبا  ملزما   يكون  األحوال  كل  ل  ويف 

 يفسد العقد.   جمهول

 : رهن السهم  املسألة الثامنة  

   : هو  الرشيعة  يف  وثيقة    "الرهن  جيعل  الذي  تعذر  املال  أن  ثمنه  من  ليستويف  بالدين 

استيفاؤه ممن هو عليه ،أو هو توثقة دين بعني يمكن أخذه ،أو بعضه منها ،أو من ثمنها  

 (.2أن تعذر الوفاء من غريها) 

من جاز بيعه من    لسنة واإلمجاع وقد أتفق الفقهاء عىل أن كلوهو مرشوع بالكتاب وا  

جيوز    .وبناء  عىل هذه القاعدة ،فإن كل سهم ال(  3بالغ حر غري حمجور عليه جاز رهنه) 

التي ذات األعامل املحرمة كأسهم    جيوز رهنه  بيعه ال ،أو األسهم  املمتازة  مثل األسهم 

 رشكات اخلمور وأسهم البنوك الربوية ونحوها. 

ستيثاق بالدين ،فإن السهم يمكن أن يباع ويستوىف  ذا كان املقصود من الرهن هو االوإ 

 مانع من هذا رشعا .   الو منه الدين 

 

 

 

 

 .  335ص ، عبد الرزاق اهلييت  ،د/ملصارف اإلسالمية ا (1)
املقدسي ، حتقيق عبد هللا بن احملسن الرتكي   لطالب االنتفاع لشرف الدين موسى بن أمحد اإلقناع 443/ 6، ج  املغين (2)

  12د. ت ج  مكتبة اإلرشاد جدة ،طبعة اثنية ، واجملموع للنووي ، حممد جنيب املطيعي 2/309ج  ،م1999ه/1419،ط 
/299300 
 .301/ 12ج  ، اجملموع (3)
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 : السلم يف األسهم   املسألة الثامنة 

معناه  الفقه  يف  ع  والسلم  يعطى  ببدل  الذمة  يف  موصوف  بيع  مرشوع 1جال) ا:  وهو   )

واإلمجاع) والسنة  سبق  2بالكتاب  وقد  مع رشوط  (،  السهم  مطابقة  وعند  تفصيال   بيانه 

يكون  أن  السلم  من رشوط  أن  نجد  املعروفة  معلوما(  املسلم  السلم  املال  راس    )وهو 

فيه مؤجال  معجال املسلم  الذمة  و   ، وأن يكون  ــ  معينا  و موصوفا  يف  تعيينا      ـ أي حمددا  

 .  ( 3عليهام) ومها رشطان متفق   من حيث اجلنس والصفة والنوع وميعاد اإليفاء 

األ   ( األسهم  تكون   معينة رشكة    باسم   املسامة   سهم و  فيه  املسلم  هنا  وهى  غري    )  فيها 

الرشط وغري  معروفة   هذا  حتقق  ولتخلف  جائز   حمددة  غري  السهم  يف  السلم  ،    يكون 

السلم كذلك لتخلف رشط الوصف    الرشكة مل تسم   وحتى عىل فرض أن  فإنه ال جيوز 

املس   املنضبط من رشوط  ألن  ترتفع  ؛  حتى  منضبطا  موصوفا  معلوما  يكون  أن  فيه  لم 

 د التسليم. اجلهالة واملنازعة بني العاقدين عن 

 احلوالة يف السهم   :  املسألة التاسعة 

عليه)   املحال  ذمة  إىل  املحيل  ذمة  من  دين  نقل  عن  عبارة  مرشوعة  ،  (4احلوالة  وهى 

 بالكتاب والسنة واإلمجاع ومن رشوطها :  

 مستقر.   ين ـ أن حييل عىل د   أ  

 ب ـ اتفاق الدينني.  

ـ     أن تكون احلوالة برضا املحيل.  ـ ج 

 

 .25/191ج ،  م1992ه/1412املوسوعة الفقهية الكويتية طبعة أوىل  (1)
 .6/384 ، ج  واملغين 106ص ، ، انظر اإلمجاع البن املنذر (2)
 . 2/201ج  ،بداية اجملتهد (3)
 . 381/ 3كشاف القناع   (4)
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تصح إال يف الديون فلو كان لشخص أسهم عىل آخر دينا  وهذا    واملعروف أن احلوالة ال 

اآلخر له دين أسهم عىل ثالث تتفق مع األسهم التي يف ذمته فهنا يمكن ملن عليه الدين  

حييل أن  املحيل(  الدين  )وهو  له  ا  من  عىل  له  التي  باألسهم  املحال(  عليه  )وهو  ملحال 

 ( احلوالة  ألصل  الالزمة  السابقة  الرشوط  استكملت  متى  صحيحة  حوالة   .(1وتكون 

 األسهم ورسوم اإلصدار   :  املسألة العارشة

 هلا معنيان :  رسوم اإلصدار 

قيمة    يمثل  مبلغا   إليه  مضافا   السهم  يصدر  أن   : من    تكاليفاألول  إجراءات  إصداره 

حمذور فيه رشعا  برشط أن تقدر    ونحو ذلك. وهذا ال  كتابة، وعمل ،وطباعة  إدارية ،و

 إجحاف فيه عىل املشرتكني.  هذه الرسوم تقديرا مناسبا ال

: وهى  اإلصدار  بأسهم  يعرف  ما  وهو  ا  "الثاين:  حني  األسهم  الرشكة  تصدرها  لتي 

هبذه لتغطي  االسمية  قيمتها  من  أعىل  بقيمة  والقيمة    تأسيسها  التأسيس  نفقات  الزيادة 

 (. 2االسمية للسهم هى القيمة املسجلة عليها) 

فمثال  يكون السهم  "وقد حيدث العكس أي تعطي أسهام بقيمة أقل من قيمتها االسمية   

وهى القيمة االسمية للسهم ولكن املساهم يدفع أقل من قيمتها فيدفع    رياالتبخمسة  

 (. 3) "قيمة إصداروتسمى هذه القيمة  رياالتأربعة  

 وحكم هذا النوع من األسهم اجلواز واملنع.  

ـ   برش  ـأ  مااجلواز  بنسبة  الربح  من  األسهم  هذه  حلامل  يكون  أن  قيمتها    ط  من  دفعه 

دفعه من قيمة هلذه    ،وليس بنسبة قيمتها االسمية وعند تصفية الرشكة يكون له بنسبة ما

 (.1ع حامل السهم تلك الزيادة تربعا  ) األسهم وليس بنسبة قيمتها االسمية إال أن يدف

 

 .248ص  ، حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (1)
 .1114/ 2ج ،  لقلعجي امليسرة وسوعة الفقهيةامل (2)
 .249ص ،  حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (3)
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صحاب األسهم االسمية يف األرباح ؛ألن التساوي  أصحاهبا مع أ  ـ املنع إذا تساوىب ـ 

 (.2جيوز يف الرشكات)  يف الربح مع تفاضل رأس املال ،أو العمل ال

 وقف األسهم والوصية هبا   :  املسألة احلادية عرشة

 ن يوقفه لعمل خريي ؟ أ هل جيوز ملن أمتلك سهام يف رشكة  

الفقهاء ونكتفي بام ،أورده ابن قدامة يف  نبني معنى الوقف ورشوطه عند    ملعرفة اإلجابة 

معناه : حتبيس األصل وتسبيل الثمرة وهو "  ، فقد ذكر رمحه اهلل أن الوقف  كتابه الكايف

  : قال  أنه  و سلم  عليه  اهلل  النبي صىل  ملا روي عن  ان  "مستحب  اإلنسان  مات  قطع  إذا 

، له  يدعو  بعده وولد صالح  به من  ينتفع  : علم    "أو صدقة جارية  عمله إال من ثالث 

 رواه مسلم . 

وجيوز وقف األرض ملا روى ابن عمر ريض اهلل عنهام : أن عمر أتى النبي صىل اهلل عليه   

و سلم فقال : يا رسول اهلل أين أصبت أرضا  بخيرب مل أصب ماال  قط أنفس عندي منه فام  

أ مأت يباع  أنه ال  هبا غري  أصلها وتصدقت  أن شئت حبست   : قال  ؟  فيها  صلها وال  رين 

قال فتصدق هبا عمر يف    ، يورث  والرقاب    الفقراءيبتاع وال يوهب وال  القربى  وذوي 

السبيل والضيف ال جناح عىل   باملعروف    متوليهاوابن  يطعم صديقا  ،أو  منها  يأكل  أن 

 تفق عليه  غري متأثل منه ،أو غري متمول فيه م 

   : سلم  و  عليه  اهلل  النبي صىل  لقول  جائز  واحليوان  السالح  ،فإنه    "ووقف  خالد  أما 

  متفق عليه ويف رواية : ] وأعتده [ ويصح وقف   "  اهلل ِ  َسبِيلِ   يِف   َوَأْعت َده    َأْدَراَعه    اْحَتَبَس 

املشاع ؛ألن   كل عني ينتفع هبا مع بقاء عينها دائام  قياسا  عىل املنصوص عليه ويصح وقف 

يف حديث عمر أنه أصاب مائة سهم من خيرب فأمره النبي صىل اهلل عليه و سلم بوقفها  

 

 . 1114/ 2ج ،  عجيلاملوسوعة الفقهية لق (1)
 .249ص  ، حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (2)
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املشاع   يف  املنفعة وهذا حيصل  وتسبيل  القصد حتبيس األصل  ؛وألن  املشاع  وهذا صفة 

املفرز ويص  الدار دون سفلها  كحصوله من  وسفلها دون علوها ؛ألهنام  ،  ح وقف علو 

 فجاز وقف أحدمها كالدارين . عينان جيوز وقفهام 

واملرشوب   "فصل    واملأكول  كاألثامن  عينه  بقاء  مع  به  ينتفع  ال  ما  وقف  يصح  وال 

  والشمع ؛ألنه ال حيصل تسبيل ثمرته مع بقائه وال ما يرسع إليه الفساد كالرياحني ؛ألهنا 

رد وال أم الولد  ال تتباقى وال ما ال جيوز بيعه كالكلب واخلنزير وال املرهون واحلمل املنف

؛ألن الوقف متليك فال جيوز يف هذه كالبيع وال جيوز يف غري معني كأحد هذين العبدين  

 (.1)   "وفرس وعبد ؛ألنه نقل ملك عىل وجه القربة فلم يصح يف غري معني كاهلبة

 يتضح اآليت:  ذكره ابن قدامة من خالل ما 

 أ ـ حكم الوقف اجلواز   

ـ  ب   رشوط الوقف هى :  ـ

 ن يكون الوقف معلوما . أ ـ 1

 ـ أن يكون مملوكا  للواقف.  2

 ـ أن تكون العني قابلة للوقف. 3  

والعلامء رمحهم اهلل مع اتفاقهم عىل جواز الوقف يف العقار يبقى اختالفهم حمصورا  يف   

 صحة وقف املنقول املشاع الذي يقبل القسمة. 

ق  ابن  ،أوردها  التي  األدلة  وحجتهم  صحته  يرون  الرسول    دامة فاجلمهور  إباحة  من 

عة وهى منقولة .  وه مائة سهم مشا   أسهم عمر رىض اهلل عنه  وقف  صىل اهلل عليه وسلم

  َيا»وبام رواه أنس رىض اهلل عنه قال أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم ببناء املسجد فقال :  

ارِ  َبنِي مْ  َثاِمن ويِن   الن ج  وا  ،«َهَذا بَِحائِطِك   .   "اهلل ِ  إِىَل   إاِل    َثَمنَه   َنْطل ب   الَ   َواهلل ِ الَ : َقال 

 

 . 250/ 2ج  ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد (1)
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بنو    يملكه  احلائط  ؛ألن  مشاع  وقف  أن    النجار فهذا  ذلك  ويدل عىل  بينهم  مشاع  فهو 

بقوله   احلديث  هذا  عىل  ترجم  اهلل  رمحه  البخاري  أرضا     "اإلمام  مجاعة  وقف  إذا  باب 

 (.1) "مشاعا فهو جائز  

ورد األثر    للمنقول، أو قول إال إذا كان تابعا   وبعض الفقهاء يرون عدم صحة وقف املن 

 . به 

 . (2)  لقوة حجته وصحة اآلثار التي استدلوا هبا ورأي اجلمهور هو الصواب 

وقفها  فيجوز  الرشكة  موجودات  من  مشاعة  حصة  يمثل  مع    تعارضها لعدم    والسهم 

 يشء من رشوط الوقف. 

بالسهم  الوصية  باعتبارها    فال   وأما  رشعا   منها  تكون  مانع  أن  برشط  للمويص  ماال  

وأما إذا زادت قيمتها السوقية عن الثلث فجوازها يتوقف    الرتكةقيمتها يف حدود ثلث  

اختلفوا صحت يف   الوصية هبا وأن  الزيادة صحت  اتفقوا عىل  ،فإن  الورثة  موافقة  عىل 

 وردت الزيادة يف حق من رفض واهلل أعلم .  حق من اتفق 

 ة األسهم  املسألة الثانية عرشة : زكا 

بالتفصيل عند بحث الرشكة القابضة بام يغني عن إعادته هنا ولكن  هذه املسألة ذكرناها   

 هل يزكى السهم بقيمته االسمية أم بقيمته السوقية ؟ تبقى مسألة مل نذكرها وهى 

 للعلامء املعارصين مذهبان :  

لسهم يف البورصة  وهى قيمة ا  األول مذهب اجلمهور أهنا تزكى باعتبار القيمة السوقية  

 ة . وقت إخراج الزكا

التي عىل أساسها حسب    أي القيمة املبينة يف الصك  الثاين : أهنا تزكى بقيمتها االسمية 

 رأس مال الرشكة. 

 

 .2619رقم  1019 /3مصطفى البغا ج  ،د/حتقيق  صحيح البخاري (1)
 . 7441/ 1واملهذب  210/ 1،وفتح القدير  364/ 4انظر تفاصيل ذلك يف الفروع  (2)
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رأي    ألنوالصحيح  يوم    اجلمهور؛  بقيمتها  تزكى  أهنا  التجارة  عروض  شأن  هذا 

 (.1إخراجها) 

 املبحث الثالث : السندات 

 اآلتية:   بعة األر وفيه املطالب  

 تعريفها املطلب األول  

اليشء إىل اليشء   انضاممأصل واحد يدل عىل   السندات مجع سند والسني والنون والدال  

القوية   الناقة   : والسناد  والسند   كأهنا.   . قوي  إىل يشء  ظهرها  من  أقبل    أسندت  ما   :

ىل قائله .  يف احلديث : أن يسند إ  واإلسنادعليك من اجلبل وذلك إذا عال عن السفح .  

يتس ا: س  ويقال ومااندته عىل يشء  إليه  سندا. وخالصة    ند  وم  ِمسندا  يسمى  إليه  يستند 

 (. 2م اليشء إىل اليشء)نضاما: أن السند معناه   املعنى اللغوي

 وأما اصطالحا  فله ـ كالسهم عدة تعريفات ـ نذكر منها ما ييل:  

املستثم  ـ أ   يقدمها  قروض  واحلكوهى  املؤسسات  إىل  املستثمر  رون  يقوم  حيث  مات 

املقابل   ،ويف  ما  لفكرة  أمواله  إقراض  نظري  حمددة  فائدة  سعر  عىل  باحلصول  )املقرض( 

املستثمر   كام حيصل  حتتاجها  التي  األموال  عىل  )املقرتض(  الرشكة  ،أو  احلكومة  حتصل 

إ سعر  ،أو  األسايس  املبلغ  ـ  األصيل  استثامره  مبلغ  عىل  الذي  أيضا   ـ  السندات  صدار 

 

وحبث الندوة السابعة للزكاة يف  ،836ص  و 816ص  و 726/ 1ج   ، 4انظر جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد  (1)
 . 232ص  ، الكويت

 ،، واملصباح املنري للفيومي220/ 3 ، ج  ب البن منظور،ولسان العر  365/ 12 ، ج  انظر هتذيب اللغة للجوهري (2)
 .152/ 1ج 



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

235 

 

حق يف هناية أجل حمدد ويمكن إصدار السندات لفرتات تصل إىل ثالثني عاما  ويتم  يست

 (. 1تسديد قيمتها)  احتامالتتصنيفها حسب جودهتا ،أو 

ـ عن    ـب  عادة  يعقد  األجل  طويل  قرضا   يمثل  الرشكة  تصدره  للتداول  قابل  صك 

 (. 2طريق االكتتاب العام)

ـ النظ  ـج  بأنهوعرفه  السعودي  مت   ":  ام  متساوية  صكوك   ، الرشكة  تعقدها  قروضا   ثل 

 (.3القيمة ، وقابلة للتداول ، وغري قابلة للتجزئة) 

 الثاين: أنواع السندات املطلب 

 السندات كاألسهم تتعدد أنواعها باعتبارات خمتلفة نوضحها فيام يأيت:  

 من حيث اإلصدار أنواع السندات   :   أوال   

 أ ـ سندات حكومية 

البلدية ، وسندات    ت اخلزينة ، وشهادات اخلزانةوهى أنواع منها : سندا   ، والسندات 

 حكومية بعمالت أجنبية. 

   : أهنا  السندات  هذه  ،  ومن خصائص  احلكومة  ذمة  يف  ديونا  ومتثل   ، القيمة  متساوية 

ما غالبا   عائدا   لالكتتاب    وتغل  طرحها  ويتم   ، ومعلومة  حمددة  آجال  وهلا   ، ثابتا   يكون 

 "ق التجارية العام وتداوهلا بالطر

السند  مدة  يف  ولكنها ختتلف  تتفق يف جوهرها  األنواع  ،ويف    وهذه  الفائدة  نسبة  ويف   ،

التي يسد    إعفاء أرباح بعضها من رضيبة الدخل ، ويف العملة التي تدفع هبا والرشوط 

 (. 1هبا رأس املال ، والغرض الذي أصدرت من أجله) 

 

 .310ص ،  موسوعة علم االقتصاد ، حممد برهام (1)
 .2/102ص  ، الشركات للخياط (2)
 .147ص  ، أبو زيد رضوان ،د/شركات املسامهة  (3)
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ـ   اإلقليمية   املنظامت سندات   ب 

والتعمري وتستخدم األموال   هيئات دولية كالبنك الدويل لإلنشاء من وهذه تصدر 

 (. 2املقرتضة يف متويل مشاريعها)

 سندات الرشكات ــ    ج 

 وهى التي تصدرها الرشكات التجارية ورشكات اخلدمات   

 من حيث الفوائد  السندات   ثانيا  : أقسام 

  منها ومما هو متداول اآلن كر الكثري  االقتصادية تبت   األفكارتزال  وهى أنواع كثرية وال 

 يأيت:  ما

 السند العادي   ـ  1

وهو صك يصدر بقيمة اسمية حمددة يدفعها املكتتب كاملة يعطي صاحبه فوائد ثابتة  

عادة ، وحني حلول األجل يقتيض صاحب السند قيمته وتكون مدة السند عادة  

 (. 3قصرية)

 وة إصدار ـ السند املستحق الوفاء بعال ـ 2

يصدر بقيمة اسمية أعىل من القيمة التي يدفعها املكتتب حقيقة فتكون  وهو السند الذي  

والفرق بني   رياال ، ولكن املكتتب يدفع فقط أربعني  رياالمثال  قيمة السهم مخسني 

 وة إصدار. القيمتني يسمى عال

حتسب الفوائد ويتداول السند وعند انتهاء مدة   املرتفعةوعىل أساس القيمة االسمية  

 (.1قيمته االسمية أيضا  وعادة ما تكون فوائد هذا النوع منخفضة) السند ترد 

 

حممد   ،د/حكام األسواق املالية ، وأ1593ص   2ج/ 6حممد القري جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد  ،د/حبث  انظر (1)
 . 136ص  ، ه1419صربي هارون طبعة دار النفائس 

 .1512/ ص 2ج  6عدد  ، حممد جرابة جملة جممع الفقه اإلسالمي  ،د/حبث  (2)
 .105/ 2 ، ج  ،والشركات للخياط 147ص ، أبو زيد رضوان  ،د/شركات املسامهة  (3)



 مصطفى خالد معوض د عبد التواب    أحكام النقود واألوراق التجارية والمالية في الشريعة اإلسالمية

 

237 

 

 سندات النصيب  ـ ـ  3  

القيمة وتكسب صاحبها    بذات  فيها  بقيمة اسمية حمددة ويكتتب  وهى سندات تصدر 

فيها   ثابتة لكن مع ذلك جيري  فيه  اقتضاء فوائد سنوية  ألفائزين  يانصيب سنوي يعطي 

يتم إال بموافقة    ائده ولكن إصدار هذه السندات الحق احلصول عىل مبلغ زائد عن فو

 (.2احلكومة وهذا الغالب يف معظم القوانني العربية) 

ـ   4  سندات الضامن   ـ

وهلا     ، االسمية  بقيمتها  بضامن    استحقاقوهى سندات صادرة  أهنا مضمونة  إال  ثابت 

أو  تلك    شخيص  حلملة  الرشكات  إحدى  ،أو  الكفالة  الشخيص  الضامن  ومن  عيني 

العيني قد يكون رهنا حيازيا ،أو رسميا عىل بعض أعيان الرشكة  ا . والضامن  لسندات 

الدائنني    ا وموجوداهت إىل  العني  حيازة  عن  التنازل  يستوجب  احليازي  الرهن  أن  غري 

يقولذلك   العمل)  عال  أنه  3يف  ومعنى  يق(  ال  عال  أي  العمل  هبذه   يف  تعامل  يوجد 

 (. 4السندات يف الواقع العميل)

 لسندات القابلة للتحول لألسهم  ا  ـ 5

للمسامهني    وتعطى  العادية  غري  العامة  اجلمعية  من  بقرار  إصدارها  يتم  سندات  وهى 

للمساهم إذا    ويكون  قيمتها  واقتضاء  أسهم  ذلك  احلق يف طلب حتويلها عىل  رغب يف 

 تعطى للمسامهني يف الرشكة ،أولوية يف االكتتاب يف هذه السندات.  وغالبا  ما

ينقلب محلة السندات من دائنني للرشكة إىل رشكاء فيها والتحويل هذا  ويف ه  النوع  ذا 

املال بوجه عام املعينة لزيادة رأس  القواعد  املال ولذلك جتب مراعاة    يعني زيادة رأس 

 

 .147ص ، أبو زيد رضوان  ،د/، وشركات املسامهة 84أمحد بن حممد ص  ،د/األسهم والسندات  (1)
 .148أبو زيد رضوان ص  ،د/وشركات املسامهة  84حممد بن أمحد ص ، ،د/انظر األسهم والسندات  (2)
 . 419علي حسن يونس ص  ،د/الوسيط يف الشركات التجارية  (3)
 .85حممد بن أمحد ص  ،د/األسهم والسندات  (4)
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القا قررها  قيمة  كام  مع  املقاصة  بطريق  اجلديدة  باألسهم  الوفاء  ويتم   ، التجاري  نون 

 السندات . 

النوع من    القانون املرصي )م/وهذا  اقره  قد  م والقانون  1981لسنة    51/1السندات 

 (. 1ومل يقره كثري من الترشيعات)  واألملاينلفرنيس ا

 السندات ذات احلق يف رشاء األسهم  ـ 6

فائدة حمددة تعطى لصاحبها احلق يف رشاء عدد من األسهم   بمعدلوهى سندات تصدر  

كدائن   وضعه  يفقد  أن  دون  مسبقا  حمدد  إىل  بسعر  للتحول  القابلة  السندات  بخالف 

يستطيع صاحبها التحول إىل صاحب السهم إال بقد سنداته ؛ألنه سيستبدهلا    أسهم فال

 بأسهم . 

حيث يمكن فصله عن السند    يف البورصة  وهذا احلق ـ أي رشاء األسهم ـ قابل للتداول 

 (. 2فهو يف شكل كوبون مرفق به )

 ستثامر سندات االستثامر ،أو شهادات اال ـ 7

أنه     : عىل  له  حررت  ملن  حجة  لتكون  املرصي  األهيل  البنك  يصدرها  سندات  وهى 

  زاجلوائ  والفوائد التي تعطى له ،أو  االسرتجاعرشوط    ،أودع لديه مبلغا من ماله مبينا هبا

 وهى فئات ثالثة : 

 

، 149ص ، أبو زيد رضوان  ،د/وشركات املسامهة  ،319ص  ، على القرة داغي ،د/سالمي اإل االقتصادحبوث يف  (1)
 . 103ــــــــــــ. 102ص ،  مصطفى طه ،د/وشركات األموال 

 . 261ص ،  انظر البورصات /د عبد الغفار حنفي (2)
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 فئة )أ(.   أ ـ شهادات استثامر ذات طبيعة متزايدة

جيوز للاملك اسرتجاع قيمتها قبل    سنوات ( وال رش  وهى شهادات تستمر ملدة طويلة )ع 

هناية مدهتا وحيصل صاحبها عىل زيادة تصاعدية ويف هناية املدة حيصل مالك السند ،أو  

 تراكم من الفوائد بالنسبة املتفق عليها.   الشهادة عىل القيمة االسمية مع ما

 و أكثر . ،أ %5( جنيه وبفائدة 500( جنيهات مرصية إىل )5وتبدأ قيمتها من ) 

فوائده    مع  مضمون  قرض  الواقع  يف  لكنه  باالستثامر  سمى  قد  كان  وإن  النوع  وهذا 

الفقه   وجممع  البحوث  جممع  بذلك  أقر  كام  الربا  مضمون  يف  يدخل  وحينئذ  املحددة 

 (.1اإلسالمي ) 

 فئة )ب(   ب ـ شهادات استثامر ذات عائد جار أي بفائدة سنوية 

صول عىل الفوائد الناجتة عنها كل سنة ،أو كل  احلوهى شهادات تعطي صاحبها حق   

ستة أشهر حسب رشوط اإلصدار ثم يف هناية املدة يسرتجع القيمة االسمية للشهادة ،أو  

 السند . 

 (2)  لبس فيه حيث إهنا ربا واضح ال  وحكمها مثل الشهادة السابقة

ة ،أو جمموعة  فئ   الفوائد استثامر ذات قيمة متزايدة جيري عليها السحب مع    ج ـ شهادات 

 )ج(. 

وهى شهادات يتم عليها عملية سحب دورية ليفوز بعض محلة الشهادات بجوائز مالية   

ثابتة وقد ال  اليانصيب  "اعتامدا  عىل طريقة   فوائد  يأخذ أصحاهبا مع ذلك  يرتتب    وقد 

 

ملعامالت   ةالفقهي توراه " األحكام انظر تفاصيل احلكم على هذه الشهادات وبيان أقوال العلماء فيها يف رسالتنا للدك (1)
  320ص ، على القرة داغي  ،د/، وانظر حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  300ــــــــــ 295وخدمات البنوك اإلسالمية " ص 

حسن   ،د/، والودائع املصرفية والنقدية 67على السالوس طبع مكتبة الفالح الكويت ص  ،د/عامالت املالية املعاصرة وامل
 .290ص ،  بعة دار الشروق جبدةعبد هللا األمني ط

 املراجع السابقة.  (2)
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سندات   أن  إال  اليانصيب  بشهادات  شبيهة  ،فتكون  الشهادات  حلملة  فوائد  عليها 

 صحاهبا فوائد سنوية ثابتة عىل كل حال. تسكب  نصيباليا

تعطي ربحا  حمددا  كل سنة ولكن خصصت جوائز نقدية ألصحاهبا    فهذه الشهادات ال  

 حسب القرعة . 

يرد هو القرض    حمددة تكيف عىل أن ما   بمنفعة وهذه الفئة تدخل يف القرض املرشوط   

لرأس املخصصة  الفوائد  للجوائز هى جزء من  فرتة  املال يف    وما خيصص  إبقائه  مقابل 

 زمنية حمددة . 

 (. 1وحكم التحريم فيها واضح) 

 أذون اخلزينة    ـ  8

أشهر،  ثالثة  العادة  يف  وهو  قصري  ألجل  احلكومة  تصدرها  سندات  عن  عبارة    وهى 

تطرحها لالكتتاب فيها بطريقة العطاءات وتتمتع هذه األذون بدرجة بالغة من السيولة  و

ف ومضمونة  األجل  قصرية  البنك  ؛ألهنا  ؛وألن  بقيمتها  الوفاء  عدم  من  خطر  ثمة  ليس 

وهلذه   خصمها  إعادة  طريق  عن  نقود  إىل  لتحويلها  دائم  استعداد  عىل  املركزي 

 (. 2تدره من دخل)  برغم ضالة ما  يةتقدم عليها البنوك التجار االعتبارات 

 ـ إسناد قرض   9

وهى وثائق ذات   يطلق عىل السندات يف قانون التجارة األردين والسوري إسناد قرض 

قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغري قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبني مقابل املبالغ التي  

أقرضوها للرشكة قرضا  طويل األجل ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة لالكتتاب  

 (. 3العام) 

 

 املراجع السابقة .  (1)
 .39ص ، وي ا، واملوسوعة االقتصادية للرب . 218ـــــــــ 217ص ،  عثمان شيري حممد  ،د/املعامالت املالية املعاصرة  (2)
 . 218ص   ، حممد عثمان شبري ،د/رة نقال عن املعامالت املالية املعاص. 107ص ،   الشركات يف األردن حلسن حوا (3)
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 ار العملة املركبة )سلة العمالت ( ـ شهادات ادخ   10

شهادات    بنك  يقوم  بإصدار  )سلة  مرص   ) املركبة  العملة  ادخار  )شهادات  سامها 

العمالت التي تتكون من دوالر أمريكي وجنيه اسرتليني ومارك املغني وفرنك فرنيس 

.) 

البنك    للشهادة   باسرتداديضمن  املكونة  بالعمالت  تاريخ االستحقا ق  الشهادة يف  قيمة 

 ،أو بنفس العملة التي يتم االشرتاك هبا مع فوائدها. 

 امه عىل ما يأيت: ونص نظ 

 ـ الشهادة اسمية وتصدر ألجلني ثالثة شهور ،أو ستة شهور.  1

يعادهلا من    دوالر أمريكي ،أو ما 1300وحدة قيمتها  500احلد األدنى لالشرتاك   ـــ 2

 العمالت املكونة للشهادة .

 مائة وحدة وبدون حد أقىص .   بمضاعفةيمكن زيادة االشرتاك  ـ 3

بأ  ـ  4 االشرتاك  العميل  يمكن  حلساب  استبداهلا  ويتم  البنك  يقبلها  أجنبية  عملة  ي 

 بالدوالر ،أو بإحدى عمالت الوحدة املركبة. 

و  ــ  5  الرشاء  يوم  بأسعار  ومرتبط  معوم  املكونة  العائد  األربعة  العمالت  عىل  يرسي 

 .للشهادة

كل عىل   شهور ،أو ستة شهور  3يعلن البنك دوريا  عن معدل العائد للشهادات  ـ 6

   .دهح

والربا يف هذا النوع واضح حيث هو مرتبط بالربا العاملي دون النظر إىل قواعد املضاربة   

 (. 1،أو املشاركة الرشعية ) 

 

 .321ص  ، على القرة داغي ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (1)
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 شهادات االدخار الدوالرية    ــ   11

الربا    عىل  بوضوح  نظامه  وينص  بالدوالر  خاص  لكنه  السابق  النوع  مثل  النوع  وهذا 

أنه   عىل  ينص  دوريا  يعلن:    "حيث  آخر    البنك  مع  يتمشى  حتى  العائد  معدل  عن 

   "تطورات املعدالت العاملية  

املال    سوق  يف  فائدة  سعر  أعىل  لك  تضمن  الشهادات  هذه  بأن  الحقة  نرشة  يف  وجاء 

 (. 1)  صايف سنويا %61املرصية وهى 

 : احلكم الرشعي للسندات   املطلب الثالث 

وأن صاحبها دائن    وض بفوائدالسندات بكل أنواعها تكييف عند القانونيني عىل أهنا قر 

خسارة   إىل  النظر  دون  فوائدها  إىل  إضافة  وقتها  يف  يستحقها  الرشكة  ،أو  للحكومة 

ـ عن املضاربة واملشاركة يف    بعد املرشقنيالرشكة وأرباحها ، وبذلك يظهر جليا بعدها ـ  

 الرشيعة اإلسالمية الغراء . 

وجد رضورة     حرمته كام أنه التخالف يف   وهذه الفوائد هى عني ربا النسيئة الذي ال 

يف رشاء هذه السندات وتداوهلا بل أن بعض أنواعها عبارة عن الربا والقامر كام سندات  

 (.2اليانصيب ) 

 املجمع الفقهي حول السندات وهذا نصه : وقد صدر قرار من  

 ( بشأن السندات جاء فيه: 6/  11/ 62قرار رقم )  

د يف دورة مؤمتره السادس بجدة يف اململكة العربية  إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعق 

 م .1990مارس  20ـ 14املوافق   ن هـا شعب 23 ـــ17السعودية من 

 

 . 323ص ، املصدر السابق  (1)
ص   ، حممد عثمان شبري ،د/، واملعامالت املالية املعاصرة 325ص ،  علي القرة داغي ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (2)

 . 225ـــــــــــ 224
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   ) املالية  )األسواق  ندوة  يف  املقدمة  والنتائج  والتوصيات  األبحاث  عىل  اطالعه  بعد 

الرباط   يف  الثاين    24ـ    20املنعقدة  م    1989اكتوبر    24ـ    20املوافق    هـ  1410ربيع 

للتنمية   اإلسالمي  بالبنك  للبحوث  اإلسالمي  واملعهد  املجمع  هذا  بني  بالتعاون 

 ون اإلسالمية باململكة املغربية . والشؤ األوقاف وباستضافة وزارة  

القيمة    حلاملها  يدفع  أن  بموجبها  املصدر  يلتزم  شهادة  السند  أن  عىل  االطالع  وبعد 

عند   متفق    االستحقاقاالسمية  فائدة  دفع  للسند  مع  االسمية  القيمة  إىل  منسوبة  عليها 

 خصمه.،أو ترتيب نفع مرشوط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم 

ـ )ق     ـرر( ـــــــ

أن السندات التي متثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه ،أو نفع مرشوط :    ــ  1

اول ؛ألهنا قروض ربوية سواء أكانت  حمرمة رشعا  من حيث اإلصدار ،أو الرشاء أم التد

، شهادات  لتسميتها  أثر  وال   ، بالدولة  ترتبط  عامة  ،أو  خاصة  هلا  املصدرة  أو  اجلهة 

صكوكا استثامرية ،أو ادخارية ،أو تسمية الفائدة الربوية امللتزم ربحا  ،أو ريعا ،أو عمولة  

 ،أو عائدا . 

جيري بيعها بأقل من   ارها قروضاـ حترم أيضا  السندات ذات الكوبون الصفري باعتب  2 

 قيمتها االسمية ويستفيد أصحاهبا من الفروق باعتبارها خصام هلذه السندات. 

 حترم أيضا  السندات ذات اجلوائز باعتبارها قروضا  اشرتط فيها نفع ،أو زيادة  ـ كام 3

 بالنسبة ملجموع املقرضني ،أو لبعضهم ال عىل التعيني فضال  عن شبهة القامر. 

،أو    ـ ـ  4  رشاء  ،أو  إصدارا   ـ  املحرمة  للسندات  البدائل  ،أو    تداوال  من  السندات  ـ 

يكون    الصكوك القائمة عىل أساس املضاربة ملرشوع ،أو نشاط استثامري معني بحيث ال

ملالكها فائدة ،أو نفع مقطوع وإنام تكون هلم نسبة من ربح هذا املرشوع بقدر ما يملكون  

الصك ،أو  السندات  هذه  وال من  ويمكن    وك  فعال   حتقق  إذا  إال  الربح  هذا  ينالون 
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م رقم  االستفادة  بالقرار  اعتامدها  تم  التي  الصيغة  من  هذا  هلذا    5ن  الرابعة  للدورة 

 (.1املجمع بشأن سندات املقارضة ) 

القانون يكاد  الفقهاء وعلامء  السندات  وإذا كان اإلمجاع من  قروض ،أو    ينعقد عىل أن 

ع  مع دف  االستحقاق بموجبها أن يدفع حلاملها القيمة االسمية عند    يلتزم املصدر   شهادة

 ييل:  ،فإنه يرتب عىل حتريمها ما  فائدة متفق عليها منسوبة إىل القيمة االسمية للسند

رشاؤه ؛ألن رشاء السند عملية رصف ؛ألنه مبادلة مال بامل   جيوز بيع السند وال ال  ـــ 1 

لس وصورة بيع السند تفقد رشط التقابض  ومن رشوط صحة الرصف القبض يف املج

 ينا  مؤجال  وإذا فقد رشط التقابض بطل الرصف. باعتبار أن السند يمثل د

  بيع الصكاك قبل قبضها وهى الديون الثابتة  املسألة الثانية :  "قال ابن رجب رمحه اهلل :   

نحوه يكتب فيه من الرق و  ألهنا تكتب يف صكاك وهى ما  عىل الناس وتسمى صكاكا ؛

ما جيز  فيباع  مل  بنقد  وبيع  نقدا   الدين  كان  ،فإن  الصك  رصف    يف  ؛ألنه  خالف  بال 

 (.2نسيئة) 

السند  وال  ــ  2 رهن  ما  جيوز  أن  الفقهاء  عند  القاعدة  رهنه)   ؛ألن  جيوز  بيعه  (  3جيوز 

وغري مقدور    وقت العقد  ألنه غري موجود ـ أي املال الذي يمثله ـ  جيوز بيعه؛  والسند ال 

والرهن كام ذكرنا    من رشوط صحة البيع  هوالقدرة عىل تسليم  مه ووجود املبيععىل تسلي

 

ه حيث جاء فيه :" سائر أنواع اإلقراض   1385ر اإلسالمي الثاين جملمع البحوث اإلسالمية ابلقاهرة املؤمت وانظر أيضاا  (1)
م وجممع الفقه اإلسالمي التابع 1988/ 2/ 28وجلنة الفتوى ابألزهر يف   وهى حمرمة " املعامالت الربويةنظري فائدة كلها من 

ملن  ولناها يف رسالتنا للدكتوراه ابلبحثاوالقضية تن ه1410 بية السعوديةملنظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف جدة اململكة العر 
 يريد مزيد بيان. 

 ،112/ 6 ، ج  ،واملغين 513/ 3 ، ج ، وروضة الطالبني1/396ج ،  ه1419دار عفان  القواعد البن رجب طبعة (2)
 . 316ص ،  حممد بن أمحد  ،د/واألسهم والسندات 

 قيق املطيعي. حت 301/ 12اجملموع للنووي ج  (3)
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استيفاؤه ممن هو عليه    املال الذي جيعل وثيقة بالدين ليستويف من ثمنه أن تعذر   "سابقا  :

 ( . 1جيوز لذلك رهنه )  فال من السند يتعذر تسليم الثمن وملا كان "

ال  3 املضار  ـ  ؛ألن  بالسند  املضاربة  للمجيوز  املال  رأس  تسليم  فيها  يشرتط  ضارب  بة 

وهذا   مؤجال   قرضا   ،أو  دينا   يمثل  ؛ألنه  السند  يف  موجود  غري  املعنى  مع    يتناىفوهذا 

 حقيقة املضاربة. 

  "السند يمثل دينا  عىل اجلهة املصدرة له :  حتقيقها ألن وأما احلوالة بالسند فربام يتعذر  ـ 4

فإذا كان ص احب السند عليه دين لشخص آخر فله أن حييله  وهو دين مستقر يف الذمة 

املحيل )صاحب   ذمة  له يف  الذي  الدين  له ؛ ألخذ  املصدرة  اجلهة  ـ أي عىل  السند  عىل 

يتمكن    بحيث الالسند( لكن ربام حيول دون ذلك أنظمة الرشكات املسامهة ،أو البنوك  

علمه بذلك وإال    يمثله السند إال صاحبه فقط وحينئذ ،فإن رىض املحال مع  من أخذ ما

 فال يلزمه وله مطالبة املدين األصيل . 

واحلوالة تصح إذا كانت عىل الدين األصيل ـ رأس املال ـ مع التوبة ؛ألن املرايب إذا تاب   

 ( . 2)  "وأن تبتم فلكم رءوس أموالكم  "فله رأس ماله كام قال تعاىل 

ولو برأس املال لقوله تعاىل    جيوز  أما مع استمرار صاحب السند بالربا فالتعامل معه ال 

 (. 3) {والعدوان  اإلثمتعاونوا عىل   وال  }

املحرمة    املعامالت  من  عليه  هو  ما  السند  لصاحب  سوغ  فقد  باحلوالة  إذا رىض  ،فإنه 

عىل   التعاون  من  كونه  وجه  يقول  إل اوهذا  تعاىل  اهلل  ثم  والعدوان  تبتم    }"ثم    "{وأن 

 . فاشرتط التوبة مللك رؤوس األموال

 

 . 198/ 13 ، ج  وانظر اجملموع انظر تعريف الرهن يف األسهم (1)
 . 280:البقرة  (2)
 .  2 :املائدة آية (3)
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عىل دوالرات ،أو نحوه ذلك فهنا    رياالت لو أحال عىل عملة خمتلفة كام لو أحال دين  و 

 (. 1مما يعني فساد احلوالة)  ختلف رشط من رشوط احلوالة وهو اتفاق الدينني

 املطلب الرابع : البدائل الرشعية عن التعامل بالسندات املحرمة 

قد وضعوا بدائل    واعها ،فإهنمإذا كان الفقهاء قد أمجعوا عىل حتريم السندات بكل أن 

والتنموي  ب عن التعامل بالسندات املحرمة وحتقق دورها االستثامريإسالمية تنو

 ومن هذه البدائل :  بطريقة رشعية تعود بالربح عىل الطرفني 

 سندات املقارضة   ـ ـ  1

املضاربة  كلمة  إىل  السندات  كلمة  الذي    إضافة   ( القرض  بني  العملية جتمع  بأن  يشعر 

يفيدهيفي التي  واملضاربة  سند(  كلمة  مدلول  رس  ده  هو  وهذا   ) مقارضة   ( مدلول  ا 

املقارضة، عقد    سندات  عىل  املبنية  االستثامرية  الوحدة  ،فإهنا جتمع خصائص شهادات 

 (.2املضاربة ، والقيمة االسمية املبنية عىل عقد القرض) 

عن    عبارة  فهي  االصطالحي  تعريفها  عن  املوحدة    "وأما  والصادرة  الوثائق  القيمة 

فيها  بأسامء يكتتبون  ،  من  املحررة هبا  القيمة  دفع  املشاركة يف    مقابل  وذلك عىل أساس 

،أو األرباح  املعلنة    نتائج  النسب  بحسب  فيه  املستثمر  املرشوع  من  املتحققة  اإليرادات 

طريق   عن  به  املكتتب  املال  لرأس  املنتظمة  التدرجيية  التصفية  مراعاة  مع  الشيوع  عىل 

 

 . 322ص ،  حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  انظر (1)
/ 1425 يوسف بن عبد هللا الشبيلي ، دار ابن حزم ، الرايض طبعة أوىل ،د/ات االستثمارية يف املصارف ماخلد (2)

 .1/354م ج 2005
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السداد خت السندات جزئيا حتى  املتبقية من األرباح الصافية إلطفاء قيمة  صيص احلصة 

 (. 2املقارضة() ( ،ويفضل تسمية هذه األداة )صكوك1التام)

املقارضة  سندات  فكرة  تطبيق  يف    "  أن   نفرتض  ولتصوير  رغبتها  عند  االستثامر  جهة 

أراضيها   عىل  املباين  أحد  كإقامة  ـ  استثامري  مرشوع  بطرح  متويل  تقوم  ،فإهنا  ـ  مثال  

ومالكي   األرض(  مالك   ( االستثامر  جهة  بني  املشاركة  أساس  عىل  مقارضة  سندات 

املقارضة اتفاقي    "  سندات  أساس  املشاركة عىل  وتكون هذه  البناء  يملكون  باعتبارهم 

  الطرفان تأخذ بموجبه جهة االستثامر جزءا من األرباح حسب النسبة التي يتفق عليها  

  يلزم أن تكون بنسبة قيمة األرض إىل البناء ؛ألن املشاركة يف إدارة املرشوع ال  والتي ال

 يف ملكيته. 

كي السندات خيصص جزء منها إلطفاء قيمة السند وذلك أما  واإليرادات املتحصلة ملال  

بالتدريج  اسرتدادها  ،أو  اإلصدار  جهة  قبل  من  مالكي    برشائها  نصيب  كان  فإذا   ،

 فإن هذه النسبة يمكن تقسيمها عىل النحو اآليت:  ، %70مثال   يراداتإلاالسندات من  

 توزع كأرباح للمكتتبني.  20% 

 د توزع كإطفاء لقيمة السن  50%

السنوية تشكل    به ،فإن    %20فلو كان جمموع اإليرادات  املكتتب  املال  من إمجايل رأس 

أس ماهلم  معنى هذا أن مالكي السندات بعد مرور عرش سنوات يكونون قد اسرتدوا ر

 يعود هلم حق يف املرشوع الذي تنتقل ملكيته للجهة املصدرة.  وال

 

م   ، م1994/ 2/5ات الفقهية املنعقدة يف عمان د سامي محود حبث مقدم لندوة املستج ،د/"  انظر " سندان املقارضة (1)
 .13ص 

ه 1408مجادى االخرة سنة  23 18م املنعقد يف جدة اتريخ 1988/ 8/ 4اتريخ  5انظر قرار اجملمع الفقهي رقم  (2)
 م. 1988فرباير  11 6الوافق 
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يرادات الذي  إلامن    %20نسبة ال    يساويويكون مالكو السندات قد استفادوا ربحا   

 يأخذونه سنويا. 

ثالث    قبل طرف  من  للمكتتبني  املال  رأس  املقارضة ضامن  إصدار سندات  ويصاحب 

 (. 1)احلكومة ،أو غريها() 

التطبيقية    خالل  ومن  الصورة  متيز    سنطيعهذه  وخصائص  فروق  عدة  نوضح  أن 

 املقارضة عن غريها بام ييل: سندات  

قبل    ـ  1 املتبقي  اجلزء  بمقدار  مقيدة  ملكية  حاملها  متنح  املقارضة  سندات  طفاء  إلا أن 

وحتى اسرتداد رأس املال وهى هبذا ختالف األسهم من حيث إن ملكية املساهم مطلقة ،  

التي ال كام أ القرض  يك  هنا ختالف سندات  امللكية وإنام  له  يكون حلاملها أي حق يف  ون 

 فائدة حمددة ومضمونة. 

 أهنا قابلة للتداول يف األسواق املالية .  ــ 2 

ال  3 أهنا  أي   ، املرشوع  يف  تامة  ملكية  متثل  سندات  وليست  متويل  سندات  أهنا  متنح    ـ 

 حاملها حق الترصف واإلدارة . 

يقوم ط4 ،أو  ـ  املرشوع  ربح  النظر عن  للمكتتبني برصف  املال  بضامن رأس  ثالث  رف 

 ته. خسار 

االسمية    ـــ5 قيمتها  بحسب  واسرتدادها  السندات  قيمة  بإطفاء  اإلصدار  جهة  تقوم 

 (. 2برصف النظر عام تؤول إليه قيمتها الفعلية) 

 وقد املجمع الفقهي ضوابط تضمن رشعية العمل بصكوك املقارضة وهى:  

 

 . 356 / 1ج  ، شبيلييوسف ال ،د/اخلدمات االستثمارية يف املصارف  (1)
،وسندات   64ص ، منذر قحف ،د/وضمان الفريق الثالث  ض،وانظر سندات القرا 356/ 1 ج ،  املرجع السابق (2)

ة يف جدة من قبل  رفيق املصري حبث مقدم إىل حلقة عمل حول سندات املقارضة وسندات االستثمار املعقود ،د/املقارضة 
 .5ص  ، البنك اإلسالمي للتنمية
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؛   أن  ـ1 الصكوك  أصدرت  الذي  املرشوع  يف  شائعة  ملكية  الصك  ،أو    إلنشائه يمثل 

 متويله وتستمر هذه امللكية طيلة املرشوع من بدايته إىل هنايته. 

  وترتب عليها مجيع احلقوق والترصفات املقررة رشعا  للاملك يف ملكه من بيع ،وهبة ،و 

 املضاربة. رهن، وإرث وغريها مع مالحظة أن الصكوك متثل رأس مال 

اقد حتددها )نرشة اإلصدار(  يقوم العقد يف صكوك املقارضة عىل أساس رشوط التع  ــ2

وأن ) اإلحياب( يعرب عنه )االكتتاب( يف هذه الصكوك وأن ) القبول( تعرب عنه موافقة  ،  

 اجلهة املصدرة. 

القرا  والبد  عقد  يف  رشعا   املطلوبة  البيانات  مجيع  عىل  اإلصدار  نرشة  تشتمل  ض  أن 

الربح مع ب املال وتوزيع  بيان معلومية رأس  الرشوط اخلاصة  )املضاربة( من حيث  يان 

 بذلك اإلصدار عىل أن تتفق مجيع الرشوط مع األحكام الرشعية. 

لالكتتاب    ــ3  املحددة  الفرتة  انتهاء  بعد  للتداول  قابلة  املقارضة  صكوك  تكون  أن 

 مع مراعاة الضوابط اآلتية:  لسنداتفيه من املضارب عند نشوء ا  مأذونا  باعتبار ذلك 

ـ  امل  ـ أ  القراض  مال  كان  املبارشةإذا  وقبل  االكتتاب  بعد  باملال  جتمع  العمل  مازال    يف 

 نقودا ،فإن تداول صكوك املقارضة يعترب مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الرصف. 

ـ  أحك  ـب  املقارضة  تداول صكوك  تطبق عيل  ديونا  القراض  مال  أصبح  تداول  إذا  ام 

 التعامل بالديون. 

ـ واملنافع    ـج  واألعيان  والديون  النقود  من  خمتلطة  موجودات  القراض  مال  صار  إذا 

،فإنه جيوز تداول صكوك املقارضة وفقا  للسعر املرتاىض عليه عىل أن يكون الغالب يف  

ا  يف  فرتاعى  ديونا   ،أو  نقودا   الغالب  كان  إذا  أما   ، ومنافع  أعيانا   احلالة  لتداول  هذه 

الرشعية  ست   األحكام  الدورة  التي  يف  املجمع  وتعرض عىل  توضع  تفسريية  بينها الئحة 

 القادمة. 
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: أن من يتلقى حصيلة االكتتاب يف الصكوك الستثامرها وإقامة املرشوع   العنرص الرابع 

وال  ، املضاربة  عامل  أي  املضارب  هو  يسهم    هبا  قد  ما  بمقدار  إال  املرشوع  من  يملك 

بعض  به  برشاء  أسهم  بام  مال  فهو رب  يف    باإلضافة   الصكوك  املضارب رشيك  أن  إىل 

ملكيته يف املرشوع   له يف نرشة اإلصدار وتكون  املحددة  بنسبة احلصة  بعد حتققه  الربح 

 عىل هذا األساس. 

يد    املضارب عىل حصيلة االكتتاب يف الصكوك وعىل موجودات املرشوع هى  وأن يد 

 (.1)  سباب الضامن الرشعيةيضمن إال بسبب من أ ألجل ال 

توافر هذه العنارص التي حددها املجمع يعترب سند املقارضة ،أو صك املقارضة من    ومع 

أحسن البدائل املطروحة وهو حري بالتطبيق ملن أراد االستثامر عن طريق الوراق املالية  

 اإلسالمية. 

ة منها يف متويل عدد من  وقد تبنى البنك اإلسالمي األردين للتنمية هذه الفكرة لالستفاد 

املسامهة  مشاريع  الرشكات  قانون  خالل  من  باكستان  مجهورية  الفكرة  هذه  تبنت  كام  ه 

شهادات املسامهة   "م والذي تضمن فصال خاصا  عن هذه الشهادات باسم  1984لسنة 

 (2) " املؤجلة

 شهادات استثامر البنك اإلسالمي  ـ 2

جتارة    لتمويل  خمصصة  استثامر  شهادات  بدور  وهى  البنك  فيقوم  اإلسالمية  الدول 

األرباح   صايف  وله  و    %5و    %5املضارب  املايل  املركز  لدعم  يبقى  األرباح  %    90من 

ألصحاب الشهادات كٌل بنسبة ما يملك وتقترص ملكية شهادات اإلصدار األسايس ـ  

الشهادات املحفظ   أي  تأسيس  عند  تصدر  املالية  التي  واملؤسسات  البنوك  عىل  ـ  ة 

 

 .333ـــــــــ  332ص ، علي القرة داغي  ،د/نقال عن حبوث يف االقتصاد االسالمي  م1988/ 8/ 4/ اتريخ 5قرار رقم  (1)
حبث مقدم جملمع الفقه   ، وسندات املقارضة للعبادي 237ص ،حممد عثمان شبري ،د/رة انظر املعامالت املالية املعص (2)

 .1963ص  ، سالمي يف دورته الرابعةاإل
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مية . أما الشهادات التي تصدر بعد تأسيس املحفظة فتطرح لالكتتاب العام وعىل  اإلسال 

بعد اإلصدار األسايس يف   الالحقة  تسجيل شهادات اإلصدارات  يعمل عىل  أن  البنك 

ي أن  بالطلب والعرض يف هذه األسواق وإىل  يتحدد سعرها  املالية ولذلك  تم  األسواق 

يملك من هذه الشهادات إذا عرض    شرتي ماالالبنك عىل استعداد أن يهذا التسجيل ف

عليه ،أو يبيع ما يملك منها ملن يرغب بالرشاء بسعر القيمة االسمية قبل البدء بالتشغيل  

 (. 1، أما بعده فبحسب سعر العرض والطلب عىل ضوء املركز املايل للمرشوع)

ساب  وال  عن  البديل  هذا  عقد  خيرج  فهو  حقيقته  يف  البنوك    مضاربةقه  اإلسالمية  بني 

 (. 2للتنمية ومشرتي الشهادات فهو صحيح يف أصله ويف تنظيمه ) 

 سندات اإلجارة   ـ ـ  3

وهى عبارة عن صكوك ذات قيمة متساوية متثل ملكية أعيان مؤجرة ،أو منافع ،أو   

 (.3خدمات) 

 وهى ثالثة أنواع:  

 املؤجرة سندات األعيان   أ ـ 

آلة ،أو مصنعا  ...الخ   عقارا أو أو  وهى متثل سندات ملكية لعني قد تكون أرضا  ، 

 (.4وتكون العني اململوكة مؤجرة فهى تدر عائدا حمددا بعقد اإلجارة) 

الرشكة فهى رشكة ملك وهذا اململوك    مبدأواملتأمل يف هذه السندات جيد أهنا تقوم عىل   

ـ العقار ـ عرض لإلجارة لالستفادة من عائده وتقسيمه عىل أصحاب األسهم الذين  

 

والتقرير السنوي للبنك اإلسالمي  ،48ص  ، عبد الرمحن يسري ،د/انظر جملة " دراسات اقتصادية إسالمية" حبث  (1)
 ه. 1417للتنمية عام 

 .330ص ،  حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (2)
 .34ص  ، ي للتنميةمنذر قحف البنك اإلسالم ،د/سندات اإلجارة واألعيان  (3)
 . 37ص ،  املصدر السابق (4)
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من تسميته سندات ملك    بأوىلون بمجموعهم العقار فليس تسميته سندات إجارة يملك

 (.1بل هذا أقرب حلقيقته ) 

ـ   سندات إجارة اخلدمات   ـب 

خدم   ملكية  متثل  سندات  النقل  وهى  ،أو  اجلامعي  التعليم  نحو  بالذمة  موصوفة  ات 

 للخالف.   جماال    يدع اجلوي ونحوها بحيث يكون الوصف تفصيليا  ال 

 ه: مثال 

أن تقوم اجلامعة بإصدار سندات خدمة موصوفة يف الذمة متثل تعليم طالب يف اجلامعة   

مثال  ويمثل السند حصة  عىل أن تقدم هذه اخلدمة املوصوفة يف الذمة بعد عرش سنوات  

يدفعه   ما  مقابل  املوصوفة  اخلدمة  عىل  احلصول  يف  احلق  السند  وحلامل  واحدة  ساعية 

السند الذي  اآل يمثل ملكيته للمنفعة وله أن يؤجر خدمة موصوفة يف الذمة  ن من ثمن 

مماثلة هلذه اخلدمة وملنتفع آخر هو املستأجر اجلديد بأي ثمن يتفقان عليه زاد ،أو نقص  

 (. 2ن الثمن األول وهذا من قبيل إجارة األشخاص) ع

 ج ـ سندات إجارة املنافع 

ب  مستأجرة  بالذمة  موصوفة  أعيان  منافع  ملكية  متثل  تسلم  وهى  إجارة  عقد  موجب 

 (.3حلامل السند يف امليعاد املرضوب الستيفاء منافعه اململوكة له) 

كمنف  منفعة  هو  هنا  اململوك  أن  إال  السابقة  تشبه  عقار  وهذه  يف    مستأجرعة  واململوك 

وهنا يملك حامل السند أن يستويف هذه املنافع يف وقت حمدد    اخلدمة،النوع السابق هى  

وينت  املستقبل  املستقبل  يف  يف  السند  حلامل  العقار  تسليم  مقابل  بقيمته  السند  بائع  فع 

 

 .331ص ،  حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (1)
 .54ص  ، منذر قحف ،د/سندات إلجارة واألعيان املؤجرة  (2)
 . 56ص ،  املصدر السابق (3)
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ملا   مؤجرا  بذلك  فيكون  آخر  لطرف  بيعه  السند  مالك  ويستطيع  منافعه  الستيفاء 

 (.1استأجر) 

 ـ أسهم املشاركة دون التصويت 4

نشاطها    جمال  كان  إذا  إال  احِلل  هى  األسهم  يف  العامة  النحو    ـ  املحرماتالقاعدة  عىل 

 (. 2ذي سبق بيانه يف األوراق املالية ) ال

يف عدم هيمنة من يرغب    ونظرا  حلاجة املؤسسات اإلسالمية إىل هذا النوع وبعد نظرها

مقدرا واالقتصاديني  عىل  الفقهاء  مع  بالتعاون  املؤسسات  هذه  ،فإن  الرشكة  ت 

املمن احلقوق  مجيع  لصاحبها  يكون  امتياز  أسهم  إصدار  إىل  وفقوا  قد  وحة  اإلسالميني 

لألسهم العادية ماعدا حق التصويت يف اجلمعية العمومية وقد يرس اهلل تعاىل عملية نقل  

النظري إىل الواقع العميل من خالل تأسيس رشكة التوفيق للصناديق    اإلطارمن األفكار  

م يف    1987/  28/6وراق املالية يف  ، ورشكة األمني لأل  م1987/  5/1االستثامرية يف  

البحرين و  دولة  تتخذ  اف مها هتد،  كام  املكتتبني  مالية جديدة جلمهور  أدوات  إىل طرح  ن 

نوعة من حيث الربحية واملخاطرة واملدة ،حيث يمكنها  الصناديق االستثامرية أشكاال مت

،أو مرشوعات وقد صدر بذلك قرار    تكون  أن تأجري ،أو سلم  صناديق مرابحات ،أو 

 أسيس رشكات مسامهة إسالمية. م يسمح بت 1986يف البحرين لسنة  17وزاري رقم 

)الذي أسس يف هباما عام    التقوى  بنك  قام  النوع حيث بتطبيق هذا    م  1988وكذلك 

يصدر نوعني من األسهم : خيصص النوع األول لألسهم العادية ،والنوع الثاين ألسهم  

االمتياز التي ليس لصاحبها حق حضور اجلمعية العامة ،أو التصويت فيها ويمكن دفع  

مع  قيمت  ،أوهلا  ويدفع  أشهر  ستة  ،وآخر  قسط  كل  بني  متساوية  أقساط  ثالثة  عىل  ها 

 االكتتاب. 

 

 .332ص  ، حممد بن أمحد ،د/األسهم والسندات  (1)
 " يف املطلب الثاين : أنواع األسهم وأحكامها الشرعية.  : األوراق املالية سبق بيان ذلك يف الفصل الثالث بعنوان (2)
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يئة الرقابة الرشعية للبنك دور كبري يف الوصول إىل هذه الصيغة كام نص عىل  وقد كان هل 

 ذلك النظام األسايس. 

  راء ألنه الغخيالف الرشيعة    وإعطاء هذه امليزة ) أي التقسيط ( هلذا النوع من األسهم ال 

برضا    ال أعطوه  التيسري  من  نوع  هو  وإنام  املدفوع  قسطه  بقدر  إال  الربح  له  حيسب 

املمتازة  املسامه  األسهم  أن صاحب  يف  يكمن  املسألة  هلذه  الرشعي  التكييف  أن  ،ثم  ني 

ثم وعد بأن يكمل البقية فمثال  لو    القدرحينام دفع القسط األول هلا أصبح مشرتكا  هبذا  

وبالقسط  دفع شخص األقس لثالثني سهام  فهو قد شارك فعال  بعرشة أسهم  األولية  اط 

األ  العرشة  قد شارك يف  اشرتىالثاين  أنه  أي  الثالثني  أكمل  قد  الثالث  وبالقسط    خرى 

 مانع منه رشعا .  أوال  عرشة ووعد أن يشرتي البقية املتفق عليها وهذا ال

عملي  ،فهى  العمومية  اجلمعية  يف  التصويت  عملية  من  أما  واحد  ألي  جيوز  إدارية  ة 

 (.1) اإلدارية  الرشكاء أن يتنازل عن حقه يف هذه املشاركة

 أو اإلجيار املتناقصة  شهادات التأجري  ـ 5

استشارات    بفضل  السعودي  التونيس  التمويل  بيت  إليها  اهتدى  شهادات  وهى 

 وتوصيات رقابته الرشعية اشرتاها من الرشكة التونسية للتأجري وذلك كاآليت: 

وتنقل    كراء معني  بسعر  زبائنها  وتؤجرها عىل  للتأجري معدات  التونسية  الرشكة  تقتني 

ة املعدات إىل الزبون عند انتهاء العقد ودفع كل أقساط الكراء وطول مدة اإلجارة  ملكي

من   قسطا   متثل  معينة  بقيمة  مشرتين  لصالح  شهادات  للتأجري  التونسية  الرشكة  تصدر 

  املشرتون للشهادات نصيبا  من دخل الكراء. ثمن رشاء املعدات ويتقاىض

 

املنصف شيخ روحه : حبثه يف  ،د/وقد نقله عن   340ــــــــــــــ 338ص ،  علي القرة ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  انظر (1)
يصل اإلخوة : حبثه عن األدوات حممد ف ،د/،  4ص  ، أسواق األوراق املالية املقدم إىل اجملمع الفقهي يف دورته السادسة

 .10املالية اإلسالمية والبورصات اخلليجية قدم إىل اجملمع الفقه يف دورته السادسة ص 
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الدكتور  روحه   /ويرى  شيخ  السالمة    :املنصف  حيرتم  التمويل  من  النوع  هذا  أن 

يوزع ثروة )صورية( كام يراعى قواعد الرشيعة اإلسالمية ، ويساهم يف    االقتصادية ،فال

أسواق   يف  تداوهلا  أمام  املجال  ويفتح   ، التجارية  األوراق  سوق  ،أو  تنشيط  اإلصدار 

 (. 1األسواق الثانوية) 

االستثامر املخصص لكنها ختتلف عنها يف أهنا متثل نوعا   وهذه الشهادات تشبه شهادات   

من املسامهة املتناقصة حيث تشمل أقساط أرباح املؤجر إضافة عىل استهالك رأس املال  

متاما   تنتهي  حتى  تدرجييا  تصفى  سوف  هذه  اإلجيار  شهادات  ،فإن  هذا  آخر  وعىل  مع   

 (.2األقساط ) 

 سالمي ـ سندات اخلزينة املخصصة لالستثامر اإل 6

 وهي من البدائل التي قدمها الدكتور سامي محود وتقوم الفكرة عىل:  

إصدار سندات اخلزينة للمشاركة يف املشاريع املنتجة للدخل وذلك عىل أساس بيع    ــ1

ت متثل حصص امتالك وانتفاع  املرشوع املعني ومجلة من املرشوعات مقابل إعطاء سندا

 ة. بريع املرشوع ،أو املرشوعات املعين

إصدار اخلزينة اإلجيارية ملشاريع مملوكة ملؤسسات ورشكات مسامهة ذات نفع عام    ــ2

 وذلك باعتبار أن هذه السندات متثل حصص امتالك قابلة للتأجري. 

س بيع النتاج املستقبل  إصدار سندات اخلزينة البرتولية بطريق السلم وذلك عىل أسا ــ3

وازية من أجل املوازنة بني الكميات املسلم فيها  مع تنظيم بيوع السلم األول والبيوع امل

 . بالبيع واملطلوبة بالرشاء

 

 .4ص ،  إىل جممع الفقه اإلسالميدم حبث مق وراق املاليةأسواق األ (1)
 .44ص ، معبد اجلارحي  ،د/املصارف اإلسالمية واألسواق املالية  (2)
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الدكتور  :  /ويعترب  للدول    "سامي  املالئمة  الوسائل  أنجح  من  واحدة  اإلدارة  هذه 

ذاب آالف املاليني من الدراهم  البرتولية ؛ حيث يساعد النتاج البرتويل الضخم عىل اجت

 (. 1) "جتد طريقها للمشاركة يف التنمية الوطنية التي ال والرياالتوالدنانري 

مر  السندات جائزة رشعا  البد من  تبقى هذه  التي  اعاةولكي  تبعدها    القواعد الرشعية 

يف   ، ومراعاة رشوط وضوابط عقد السلم الشبه مثل :عدم ضامن املصدر لرأس املال   عن

هو  ا كام  أيام  ثالثة  من  أكثر  تأخريه  وعدم  الثمن  وتعجيل  املثمن  تسليم  من حيث  لفقه 

 بل ربطها باألرباح احلقيقية.  مذهب مالك ، وعدم حتديد نسبة الفوائد 

 صكوك املرابحة   ــ7

سامي محود يف ندوة الربكة الثانية التي عقدت    /التي طرحها الدكتور  األفكار وهى من   

من   الفكرة  م  1984  ربنوفم  7  ــ4بتونس  لبنك    وتقوم  تابعة  إنشاء رشكة  أساس  عىل 

قابلة   أسهمها  املرابحة وتكون  البحرين تكون متخصصة يف متويل  الربكة اإلسالمي يف 

والرشاء   معلنةللبيع  أسعار  للعمليات  وفق  تبعا  حمسوب  أساس  عىل  املنفذة    مقدما 

القائمة  املرابحة  بيوع  املستحقة يف  باعتب  واألرباح  التابعة  وذلك  الرشكة  السهم يف  أن  ار 

بالبحرين   وزاري  قرار  صدر  وقد  بكاملها  الرشكة  موجودات  يف  شائعا  جزءا  يمثل 

اإلصدارات    إلنشاء؛ متارس  مسامهة  إسالمية  املرابحة رشكة  صناديق  يف  املختلفة 

والربحية   بالسيولة  تتمتع  إسالمية  مالية  أدوات  وإجياد  واملرشوعات  والسلم  واإلجيار 

 (.2لن واملكشوف) ق املنظم عىل أساس السعر املعلية للتسويوالقاب

 

 . 15ــــــــ 14: األدوات املالية اإلسالمية املقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السادسة صحبثه بعنوان  (1)
:" تطبيقات بيوع املراحبة لألمر ابلشراء من االستثمار البسيط إىل بناء سوق رأس املال اإلسالمي مع  يف حبثه بعنوان (2)

وة عن خطة إسرتاتيجية االستثمار يف البنوك اإلسالمية يف عمان بتاريخ ملقدم إىل ند" ا اختيار جتربة بنك الربكة كنموذج عملي
 ه.1407شوال  25 شوال 22
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األعيان    من  موجوداهتا  تكون  أن  من  البد  وجوازها  املرابحة  صكوك  لصحة  ولكن 

 (.1)  واملنافع هى الغالب ،أو األصل ، والباقي يكون تبعا  

ـ   8  صكوك أو شهادات املشاركة   ـ

اركة بالعمل من اجلانب اآلخر . ثم  املشاركة باألموال من جانب ، واملش  املشاركة تعني 

تقتطع   أن  املسامهة  رشكات  يف  حيدث  وقد  واخلسارة  الربح  يف  معا   الطرفني  مشاركة 

واملخاطر التي   االنزالقالرشكة جزءا  من األرباح يرحل إىل احتياطي الرشكة لدرء خطر 

التكافل  زء املقتطع يكون من باب التعاون وتلحق بالرشكة يف بعض السنوات ،وهذا اجل

املسامهني   مجيع  ملك  هى  وأخريا   أوال   الرشكة  ؛ألن  إسالمي.  مبدأ  وهو  الرشكاء  بني 

 إىل االحتياطي هو بدوره جزء منها أي ملكهم مجيعا .  واجلزء الذي يرحل

ال  مسامهني غري مستمرين يف  املستثمرون  كان هؤالء  لو  فيام  تكمن  املشكلة  رشكة  لكن 

بد أن يكون عىل قدر أمواهلم واحلل ملثل هؤالء يكون بام  بمعنى أن حتملهم يف اخلسارة ال

 ييل: 

من قرار    9أن يعد طرف ثالث بالتربع ملثل هذه اخلسارة أن حتققت كام يف البند رقم    أ ـ 

 املجمع بخصوص صكوك املضاربة. 

ويلتزم  املضاربون  فيه  يشرتك  معني  مرشوع  حتديد  يتم  أن  ـ  له  ب  املحددة  باملدة  ون 

عىل ختصيص جزء من األرباح ملثل هذه املخاطر ثم يتم توزيع األرباح    نوحينئذ يتفقو

 (.2مجيعا  بام فيها االحتياطي عىل اجلميع حسب النسب املتفق عليها) 

 وصكوك املشاركة هلا صور:  

 األوىل: األسهم بجميع أنواعها املباحة. 

 . مرشوع معني واإلدارة ملصدرها الثانية: املشاركة يف  

 

 .349ص  ، علي القرة داغي ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (1)
 .342ص ،  علي القرة داغي ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  (2)
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يطرح   بأن  بحصص وذلك  الشهادات  من  جمموعة  الرشكة(  )أو  اإلسالمي  املرصف 

والربع  كالنصف   ( حمددة  بنسبة  نفسه  املرصف  يشرتك  معني  ملرشوع  متساوية ختصص 

املرشوع  أكان  الشهادات وسواء  املرصف مصدر  فيهم  بام  اجلميع رشكاء  فيكون   ) مثال  

 عيا  أم جتاريا  ،أو نحو ذلك من هذا كله .صناعيا  أم زرا

 م يقوم املرصف بإدارة هذا املرشوع لقاء نسبة من األرباح. ث 

وهذا الشهادات هبذه الصورة ختتلف عن األسهم يف عدة صور من أمهها أن أصحاهبا   

مواصفات  يشرتكون يف إدارة املرشوع ، ومنها أهنا حمددة بمدة معينة وال تنطبق عليها    ال

 رشكة املسامهة. 

 ني تكون اإلدارة جلهة أخرى : املشاركة يف مرشوع مع  الثالثة

وهذا النوع هو مثل النوع األول لكن إدارة املرشوع املشرتك بني املرصف ) مصدر   

 الشهادات ( وأصحاب الشهادات تكون جلهة أخرى بنسبة من األرباح. 

 صور اآلتية يمكن أن تصدر شهادات املشاركة بال   :  الرابعة 

 مشاركة دائمة  ــ 1

بجمي األسهم  خالل  من  يطرح وذلك  أن  للبنك  يمكن  ،وكذلك  املباحة  أنواعها  ع 

الباقي عىل شكل صكوك    صكوكا   بنسبة معينة ويطرح  البنك  فيه  ملرشوع معني يشرتك 

 سواء كانت اإلدارة للبنك املصدر أم للمجموعة املشاركة أم جلهة ثالثة كام سبق. 

 مشاركة مؤقتة بفرتة زمنية حمددة وهذه هلا عدة صور  ــ2

 سرتدة بالتدرجأ ـ مشاركة م 

التعديالت    وإجراء  الرشعية  الرقابة  هيئة  إقرار  بعد  التقوى  بنك  تبناه  قد  النوع  وهذا 

القيمة تدفع  أن  الفكرة  وخالصة  املطلوبة  +    والضوابط  األسهم  هذه  لرشاء  الدفرتية 

مع تعامل  ثم  اإلصدار  اجلمعية  مصاريف  التصويت يف  هلا حق  ليس  التي  األسهم  املة 

، وال أقساط متساوية  العمومية  قيمتها عىل مخسة  ثم يسرتد صاحبها  إليها  حق احلضور 
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ويرصف حلاملها سنويا ما يتقرر توزيعه من حساب الربح ،أو اخلسارة مثله مثل حاميل  

 وعد اسرتداده.األخرى عىل أن يكون فقط بنسبة الرصيد الذي مل حين م األسهم

صحاب هذا النوع من األسهم نسبة  وهلذا النوع مميزات بالنسبة للمضاربة حيث يكون ل 

البنك من   أموال  نسبة ربح  هلم  ، أي يكون  قيمة األسهم األخرى  من األرباح تساوي 

املشاركة إىل  إضافة  األسهم    املضاربة  كحاميل  أهنم  أي   ) كمضارب   ( البنك  أرباح  يف 

 أكثر من أصحاب املضاربة.  املسألة ولذلك تكون نسبة أرباحهم العادية يف هذه 

ميزاهتا بالنسبة للسهم األخرى فتكمن يف أن هذه األسهم القابلة لالسرتداد سرتد    وأما  

واخلسارة حسب   الربح  مالحظة  مع  قيمتها  برد  ملزم  البنك   : أي  املحددة  ألفرتات  يف 

يعتقدون أهنم سيكونون يف حاجة إىل  الذين    ألولئكجدول حمدد ذكره البنك وهذه ميزة  

 طيعون االستمرار يف استثامرها يف رأس مال البنك .  وال يست أمواهلم بعد بضع سنني

ال  أهنا  فهى  للمضاربة  بالنسبة  سلبياهتا  اجلدول    وأما  إال حسب  قيمتها  يمكن سحب 

تبدأ ميالدية  سنة  قبل  بإخطار  سحبها  يمكن  املضاربة  أموال  أن    ،أول   املذكور يف حني 

 يناير. 

س هلا صوت وال حضور يف اجلمعية  هتا بالنسبة لألسهم األخرى فهى أهنا لياوأما سلبي 

 العمومية للبنك وأن نسبة زيادة قيمتها حسب الرصيد الباقي سنويا . 

ـ   صكوك مسرتدة خالل زمن حمدد   ـب 

دون    عامة  مرشوعات  ،أو  معني  مرشوع  يف  للمشاركة  صكوكا  البنك  يصدر  كان 

سنوات،  ختصيص بخمس  ب  وحيددها  البنك  ويشرتك   ، اقل  ،أو  أكثر  ،أو  عرش  نسبة  أو 

أن   فيه عىل  ويتفق  املرشوع  يبقى  ،أو  نصيبه  واحد  كل  ويأخذ  املرشوع  ثم يصفي  معينة 

 ينتهي بأن يتملكه الطرف األول ،أو الثاين حسب االتفاق. 

 صكوك مشاركة منتهية بالتمليك  ـ 3

 وهذه هلا عدة صور  
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 وهى :  هجرية 1399أمهها ما أقره مؤمتر املرصف اإلسالمي بديب عام  

ـ يت  ـأ  املشاركة  أن  مال  رأس  يف  منهام  كل  حصة  حتديد  عىل  عميله  مع  املرصف  فق 

املؤمتر أن يكون بيع حصص املرصف إىل العميل بعد إمتام املشاركة    رأىورشوطها وقد  

يلزم بأن يبيع    حرية الترصف والبعقد مستقل بحيث يكون للعميل ـ رشيك املرصف ـ  

احلق يف بيعها للمرصف ،أو لغريه    حصصه للبنك خاصة بل يكون له احلق بأن تكون له 

،وكذلك يكون األمر بالنسبة للمرصف بأن تكون له حرية بيع حصصه للعميل رشيكه  

 أو لغريه.  ،

ي ملرشوع ذي ب ـ أن يتفق املرصف مع عميله عىل املشاركة يف التمويل الكيل ،أو اجلزئ 

رصف عىل  دخل كتوقع وذلك عىل أساس اتفاق املرصف مع الرشيك اآلخر حلصول امل 

باجلزء املتبقي من إاليراد   باالحتفاظحصة نسبية من صايف الدخل املتحقق فعال مع حقه  

قدمه املرصف من    ،أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك اجلزء خمصصا لتسديد أصل ما

 متويل. 

ـ   أسهمج  صورة  الرشكة  يف  ورشيكه  املرصف  من  كل  نصيب  اليشء    حيدد  قيمة  متثل 

املشاركة ( عىل    موضوع  والرشيك  املرصف   ( الرشيكني  من  كل  ( حيصل  مثال   عقار   (

 نصيبه من إاليراد املتحقق من العقار. 

سنة    كل  معينا   عددا  للمرصف  اململوكة  األسهم  هذه  من  يقتني  أن  شاء  إذا  وللرشيك 

ت رشيك  بحيث  متليك  يتم  أن  إىل  متناقصة  املرصف  حيازة  يف  املوجودة  األسهم  كون 

 (.1بكاملها فتصبح له امللكية املنفردة للعقار دون رشيك آخر ) املرصف األسهم 

 

علي   ،د/،واملعامالت املالية املعاصرة  .346ـــــــــــــ 343ــص  ، اغي علي القرة د ،د/حبوث يف االقتصاد اإلسالمي  يراجع (1)
 . 35ص  ، نصر الدين فضل املوىل حممد ، طبعة دار القلم جدة ،د/واملصارف اإلسالمية  ، 148ص  ، السالوس
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الباب   والزال  املحرمة  السندات  عن  كبديل  العلامء  ذكرها  التي  الصور  بعض  هذه 

بتكار صور أخرى تواكب العرص وتتفق  مفتوحا  أمام الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي ال

 مع الرشع . 

ع أسأل اهلل العيل العظيم أن يعم به النفع لسائر  هذا ما تيرس مجعه يف هذا السفر املتواض 

ورشيعتنا الغراء    ليلاملسلمني ، وجيعله فاحتة خري ، ونافذة نور عىل تراثنا اإلسالمي اجل

هب  تيال اهلل  فيها    علينا   ا أنعم  نبتغي  والرشد بالغنى  ؛   ، احلرام  عن  عن    واهلداية   احلالل 

اجلرأة    وايةالغ و  الضالل عن  والورع  واخلوف  عن  ،  واالطمئنان  واليقني   ، والطمع 

الكثري.الشبه  احلرام  عن  بالقيل  والرضا   ، الشيطان  ومصايد  حالل   ات  بقليل  وقناعة 

 مأواه اجلنة خري من كثري حرام مصريه النار. 

 والعافية يف ديننا ودنيانا ومعاشنا وآخرتنا إنك سميع قريب جميبنسأل اهلل العفو  

 . ا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا  وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا ونبين
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 املصادر واملراجع 
عبد   .1  : حتقيق   ، احلنفي  املوصيل  حممود  بن  اهلل  عبد  املختار  لتعليل  االختيار 

عبد   حممد  الثالثة اللطيف  الطبعة  العلمية  الكتب  دار   : النرش  دار    الرمحن 

 م   2005  -هـ    1426، بريوت ، لبنان  

القاهرة   ـ  للشيك يف ترشيعات الدول العربية ، د/ أدوار عيد  ونية األسناد القان  .2

 م 1975

التجارية  .3 القاهرة    األوراق  وهبه  اهلل  عبد  سعيد  مكتبة  النارش   ، اخلويل  أكثم   ،

1970 

ية د/ عبد الفضيل حممد أمحد ، مكتبة اجلالء اجلديدة املنصورة  األوراق التجار .4

 القاهرة 

 م   1997عامن   سامي ، األوراق التجارية د/ فوزي حممد  .5

ـ   1398األوراق التجارية ملحمود البابيل ، ط أوىل   .6  ه

التجارية  .7 القاهرة   األوراق  العربية  النهضة  دار   ، الرشقاوي  سمري    حممود 

 م   1993

  1971حممد حسني عباس ، دار النهضة العربية مرص ،    / د   األوراق التجارية .8

 م 

، النارش     بن حممد العمراند/ عبدا هلل  األوراق التجارية يف النظام السعودي،  .9

 م.   1995هـ /    1416معهد اإلدارة العامة ، الرياض طبعة ثانية  

هنيدي  .10 منري  د/  املال  رأس  وأسواق  املالية  ،    األوراق  املعارف  منشأة   ،

 . ة اإلسكندري
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  هـ(املحقق : فؤاد عبد املنعم أمحد ،   319اإلمجاع البن املنذر )املتوىف :   .11

ـ 2004هـ/  1425الطبعة األوىل    دار املسلم للنرش والتوزيع   . م

العربية .12 الدول  قوانني  يف  الرصيف  طبعة    االلتزام  بدر  حممود  أمني   ،

 . م بدون ذكر اسم النارش 1965

تركي بن حممد اخلتالن ، دار ابن  ، د/ سعد بن   أحكام األوراق التجارية .13

 . م   2004/    1425، طبعة أوىل   اجلوزي 

الفق  .14 يف  والتجارية  النقدية  األوراق  ثواب  أحكام  بن  ، سرت  اإلسالمي  ه 

   م   1993ـ    1413  اجلعيد ، النارش مكتبة الصديق ، الطائف طبعة أوىل 

ة  أحكام حتويل النقود د/ شعبان الكومي أمحد فايد ، دار اجلامعة اجلديد  .15

 .   م 2010للنرش  

 م..   1966األحكام السلطانية أليب يعىل طبعة ثانية ، احللبي    .16

حممد  .17 د/  املالية  األسواق  النفائس    أحكام  دار  طبعة  هارون  صربي 

ـ   1419  . ه

ـ أحكام الشيك يف النظام السعودي د/ عيد مسعود اجلهني ، طبعة أوىل   .18

 م   1984هـ/    1404

حممد حممود املرصي ، دار املطبوعات  ـ أحكام الشيك مدنيا وجنائيا د/   .19

 . م   1985  اجلامعية باإلسكندرية 

مية د/ عبد التواب  األحكام الفقهية ملعامالت وخدمات البنوك اإلسال  .20

 . م   2004مصطفى خالد ـ رسالة دكتوراه ـ كلية دار العلوم  

أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية حممد عبيد الكبييس مطبعة اإلرشاد   .21

 . هـ  1397بغداد  
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احلميد    .22 عبد   ، واآلفاق  الواقع  اإلسالمي  املرصيف  العمل  أساسيات 

ـ   1410  البعيل ، النارش مكتبة وهبي القاهرة ، طبعة أوىل   م .   1990ــ    ه

عبد    .23 د/   ، املالية  واملؤسسات  البنوك  يف  الرشعية  والرقابة  االستثامر 

 م .   1988البعيل ، دار النهضة العربية طبعة أوىل    احلميد حممود

بناأل  .24 أمحد  د/  اإلسالمي  الفقه  يف  وأحكامها  والسندات  حممد    سهم 

 هـ .   1427  عة ثانية اخلليل ، دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع ـ الرياض ،طب

جمموعة دلة الربكة    ،  أسواق األوراق املالية د/ أمحد حميي الدين حسن   .25

 . م   1992

بن    .26 الرمحن  عبد  الشافعية  وفروع  قواعد  يف  والنظائر  بكر  األشباه  أيب 

 . هـ  1403هـ دار الكتب العلمية بريوت  911السيوطي  

 .   م 1970هرة  مكتبة وهبة القا  األعامل األوراق التجارية أكثم اخلويل ،   .27

السالوس   .28 عيل  د/  املعارصة  والقضايا  اإلسالمي  الثقافة    االقتصاد  دار 

 . هـ.  1416

عام    .29 طبعة  العلوم  مطبعة   ، العال  عبد  زكي  د/  السيايس  االقتصاد 

 م.   1933

للدردير   .30 الصغري  الرشح  املسالك عىل  ،دون    أقرب  بريوت  الفكر  دار   ،

 طبعة. 

مو   اإلقناع  .31 الدين  االنتفاع لرشف  أمحد لطالب  بن  ، حتقيق    سى  املقديس 

 م.   1999هـ/   1419عبد اهلل بن املحسن الرتكي ،ط  

القانونية    .32 املكتبة   ، العكييل  عزيز  د/  الشيك  يف  الثابت  االلتزام  انقضاء 

عامن  424)  والتوزيع  للنرش  الثقافة  ودار  الدولية  العلمية  الدار  النارش   ،)

 . م    2001
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،    للمرداوي   اإلنصاف   .33 تيمية  ابن  مكتبة  أوىل ،  ،طبعة  ه  1347  القاهرة 

ثانية  بريوت    وطبعة  العريب  الرتاث  إحياء  دار  حامد  طبعة  حممد  حتقيق  لبنان 

 الفقي.  

 م   2008األوراق التجارية د/ سميحة القليويب ، دار النهضة العربية    .34

سالمة   .35 زينب  د/  التجارية  ،    النارش   األوراق  سعود  امللك  جامعة 

ـ 1419  الرياض   م.   1998  هـ 

واتفاقية  واألورا    .36 السعودي  التجارية  األوراق  لنظام  وفقا  التجارية  ق 

 يل حممد أمحد جنيف د/ عبد الفض 

الفكر    .37 دار   ، د/ أمحد حسني   ، النقدية يف االقتصاد اإلسالمي  األوراق 

 .  بريوت 

الدين بن نجيم حلنفي  .38 الدقائق زين  الرائق رشح كنز  املعرفة    البحر  دار 

 . بريوت 

ا   .39 ترتيب  يف  الصنائع  الكاساين  بدائع  الدين  عالء   ،   ـ   هـ  587لرشائع 

 . بريوت   1982النرش    سنة ،   النارش دار الكتاب العريب 

بحوث يف قضايا فقهية معارصة د/ حممد تقي النبهاين دار القلم دمشق ،   .40

 هـ .   1434طبعة أوىل  

بحوث يف االقتصاد اإلسالمي د/ عىل حمي الدين عيل القرة داغي ، دار     .41

 م   2006هـ /    1427ة طبعة ثانية  البشائر اإلسالمي 

مية د/ عبد الستار أبو  بحوث يف املعامالت واألساليب املرصفية اإلسال  .42

 غدة منشورات بيت التمويل الكويتي. 

ملجمع     .43 مقدم  بحث   ، داغي  القرة  حممد  د/  املغطاة  غري  االئتامن  بطاقة 

 الفقه اإلسالمي الدورة السابعة املجلد األول. 
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واأل    .44 االئتامن  يوسف بطاقات  د/  هبا  املتعلقة  الشبيل    حكام  اهلل  عبد  بن 

رسالة ماجستري املعهد العايل للقضاء جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  

 هـ .   1417بالرياض  

املختلفة   .45 د/    .البطاقات اللدائنية ، اجلوانب االقتصادية لبطاقات الدفع 

 . م   2013حممد بن سعود العصيمي دار املعارف  

املعا   .46 املالية بطاقات  العزيز    /   مالت  عبد  بن  سليامن  بن  اهلل  عبد  د 

 هـ..   1426الباحوث ، جملة العدل العدد السابع والعرشون  

رشح   .47 يف  عابدين البناية  البن  طبعة  اهلداية   ، بريوت  الفكر  ثانية    دار 

 هـ.   1411

النادي   بن حممد الطيار ،  البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق عبد اهلل   .48

 . هـ    1408  ريدهاألديب ب 

املنهج والتطبيق مصطفى كامل طايل ، مطابع غبايش    البنوك اإلسالمية   .49

 م 1987القاهرة  

نجا   .50 يف  الطرق  أفضل  كاظم البورصة  مراد  د/  املالية  االستثامرات    ح 

 بدون طبعة وبدون تاريخ. 

والقطن   .51 املالية  األوراق  معهد    بورصات  طبعة   ، العال  أبو  إبراهيم   ،

 . م 1960التخطيط ،  

 م.   1962بورصة األوراق املالية د/ عيل شلبي ، مكتبة النهضة     .52

 . بيع األسهم د/ وهبة الزحييل ، طبعة دار املكتبي    .53

بيوع    .54 بناء  تطبيقات  إىل  البسيط  االستثامر  من  بالرشاء  لألمر  املرابحة 

د/   عميل  كنموذج  الربكة  بنك  جتربة  اختيار  مع  اإلسالمي  املال  رأس  سوق 
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إىل  قدم  بحث  البنوك    "  سامي محود  االستثامر يف  إسرتاتيجية  ندوة عن خطة 

 . هــ1407  شوال  25شوال ـ    22اإلسالمية يف عامن بتاريخ  

 هـ. 1306  بعةط ، تاج العروس للزبيدي    .55

 تبيني احلقائق للزيلعي املطبعة األمريية ببوالق.   .56

القاهرة    .57 االحتاد  دار  طبعة   ، محود  سامي  د/  املرصيف  األعامل  تطوير 

 ه   1369

 وفقا  لنظام األوراق التجارية السعودية د/ حممد آل الشيخ.   التظهري   .58

 هـ.  1417التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية عام    .59

با توبارة ، جملة    .60 التكييف الرشعي لبطاقة اإلئتامن ، نواف عبد اهلل امحد 

 . البحوث الفقهية املعارصة

ـ   .61  هـ.   1387طبعة مؤسسة قرطبة   التمهيد البن عبد الرب 

العسقالينهت  .62 حجر  ابن   : التهذيب  والنرش    ذيب  للطباعة  الفكر  دار 

 م.   1984  هـ1404طبعة أوىل   والتوزيع 

 هتذيب اللغة لألزهري ، طبعة العلوم واحلكم.    .63

 هـ 1386حاشية رد املحتار عىل الدر املختار طبعة احللبي ، طبعة ثانية    .64

 حاشية ابن عابدين طبعة دار إحياء الرتاث العريب بريوت   .65

الفقه اإلسالميا   .66 د/ خالد بن    حلوافز التجارية التسويقية وأحكامها يف 

 . عبد اهلل املصلح 

دار    .67 النارش   ، زيد  أبو  بكر  د/  القيم  ابن  عند  والتعزيرات  احلدود 

 هـ 1415العاصمة الرياض طبعة ثانية  

صارف د/ يوسف بن عبد اهلل الشبييل ، دار  اخلدمات االستثامرية يف امل   .68

 م.   2005هـ /    1425  طبعة أوىل  ابن حزم ، الرياض 
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عارف    .69 حممود  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  ضوء  يف  املرصفية  اخلدمات 

 م.   1981لعام    26وهبة ، جملة املسلم املعارص عدد  

املالية للدولة اإلسالمية د/ حممد ضياء الدين الريس    .70 ،  اخلراج والنظم 

 م. 1977دار األنصار القاهرة  

د/   .71 العقدو  يف  وأثره  مقهوي    اخليار  مطبعة  طبعة  غدة  ابو  الستار  عبد 

 . م 1985بالكويت  

دائر الربا يف املعامالت املرصفية املعارصة د/ عبد اهلل بن محد بن حسن   .72

للنرش  طيبة  دار   ، دار    السعيدي   ، البستاين  لبطرس  املعارف  طبعة  الرياض 

 م.   2000هـ ــــ  1421  املعرفة بريوت 

 املعرفة. دائرة معارف القرن العرشين ، طبعة دار   .73

فهمي     .74 املحامي  حتقيق  حيدر  عيل  األحكام  جملة  رشح  األحكام  درر 

 النارش دار الكتب العلمية ، بريوت. ،   احلسيني 

حسن    .75 بن  محد  بن  اهلل  عبد  د/  املعارصة  املرصفية  املعامالت  يف  الربا 

 هـ 1421ياض طبعة  الر   السعيدي ، دار طيبة للنرش

 هـ  1405المي طبعة ثانية  روضة الطالبني للنووي ، طبعة املكتب اإلس  .76

اجلوزي   .77 حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  التفسري:  علم  يف  املسري  ،    زاد 

 . هـ  1404الطبعة الثالثة ،  ،  بريوت  –املكتب اإلسالمي 

الشامع  .78 فائق  د/   ، املهمل  التجارية  الورقة  حامل  حق  جملة  ،    سقوط 

د األول والثاين  العلوم القانونية والسياسية جامعة بغداد املجلد السادس العد 

 . م 1988
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بن    .79 شداد  بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  سنن 

)املتوىف:   ِجْستاين  السِّ األزدي  عبد    هـ( 275عمرو  الدين  املحقق: حممد حميي 

 . بريوت   –احلميد ، النارش: املكتبة العرصية ، صيدا 

 حتقق أمحد شاكر وآخروين.    سنن الرتمذي  .80

 عيان ، د/ منذر قحف البنك اإلسالمي للتنمية. سندات اإلجارة واأل  .81

القاهرة   .82 جامعة   ، حمرز  حممد  ألمحد  التجارية  احلقوق    السندات  كلية   ،

 م.   1995

املقارضة    .83 املستجدات    "سندان  لندوة  مقدم  بحث  محود  سامي  د/ 

 . م   1994/  5/ 2ن  الفقهية املنعقدة يف عام

حلق   .84 إىل  مقدم  بحث  املرصي  رفيق  د/  املقارضة  عمل حول  سندات  ة 

البنك   قبل  من  جدة  يف  املعقودة  االستثامر  وسندات  املقارضة  سندات 

 اإلسالمي للتنمية. 

بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي يف دورته   سندات املقارضة للعبادي   .85

   . 1963الرابعة ص  

ا  الرشح الصغري مع بلغة السالك   .86 املعرفة بريوت ،  للدردير ،  لنارش دار 

 . طبعة ثانية 

 د.ت   بري للدسوقي طبعة دار إحياء الكتب العربيةالرشح الك   .87

 ، ط دار الفكر بريوت   ــــــ الرشح الكبري مع املغني  87 .88

 رشح املحىل عىل املنهاج لإلمام النووي ، املكتبة الشاملة   .89

 رشح املوطأ للزرقاين ، طبعة دار الفكر   .90

   1992مصطفى كامل طه ، الدار اجلامعية ، طبعة    رشكات األموال د/   .91

 ، دار السالم.   الرشكات يف النظام السعودي د/ عبد العزيز اخلياط   .92
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 د/ عيل حسن يونس ، طبعة دار السالم   الرشكات   .93

 م.   1983دار الفكر العريب    رشكات املسامهة د/ أبو زيد رضوان   .94

املرزوقي  .95 زابن  بن  صالح  د/  املسامهة  ابن    رشكات  اإلمام  جامعة   ،

 . سعود

ون   .96 طبيعتها  السياحية  صدقي الشيكات  أمرية  د/  القانوين  دار    ظامها   ،

 . م   1994العربية ، القاهرة   النهضة 

العلم    .97 دار  النارش   ، الغفار  عبد  أمحد  حتقيق   ، للجوهري  الصحاح 

 . م   1984  هـ/   1404  للماليني بريوت ، طبعة ثالثة 

البخاري   .98 دار    صحيح  النارش:   ، النارص  نارص  بن  زهري  ،املحقق: حممد 

الس  النجاة )مصورة عن  بإضافة طوق  ،    لطانية  الباقي(  فؤاد عبد  ترقيم حممد 

 . هـ  1422الطبعة : األوىل ،  

الرتاث   .99 إحياء  دار  النارش:  الباقي  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق  مسلم  صحيح 

 . بريوت  –العريب 

 السياسة الرشعية: بن قيم اجلوزية ، املحقق : نايف  الطرق احلكمية يف   .100

ـ   1428  األوىل  الطبعة    ، كة املكرمة دار عامل الفوائد : م   أمحد احلمد   . ه

 .   م   1997.م أ فتوح. مؤسسة نوفل    الطريق إىل الثروة : البورصة   .101

القلم   .102 املصارف اإلسالمية د/ نرص الدين فضل املوىل حممد ، طبعة دار 

 جدة. 

العربون بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين د/ يارس حممد عيل النيداين    .103

 م.   2008، دار اجلامعة اجلديدة  

، حممد    .104 السعودية  العربية  اململكة  البنوك يف  التجارية وعمليات  العقود 

ـ   1404حسن اجلرب ، النارش جامعة امللك سعود الرياض ، طبعة أوىل    ه
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دار    .105 الدين عوض،  د/ عيل مجال  القانونية  الوجهة  من  البنوك  عمليات 

 م   1981النهضة العربية  

بالرياض    .106 الصناعية  التجارية  ال الغرفة  دور  دعم  ،  يف  التجارية  بنوك 

 هـ.   1416القطاع اخلاص باململكة العربية السعودية ، إدارة البحوث رجب  

 . املكتبة الشاملة.  الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرمحن السعدي   .107

 املكتبة الشاملة.   فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم   .108

 م. 1992فتوح البلدان للبالذري ، دار الفكر بريوت طبعة     .109

التع    .110 واملرصيففقه  املايل  اجلندي  امل  الشحات  حممد  د/  ط    احلديث 

 هـ.   1413

دمشق    .111  ، الفكر  دار  للزحييل طبعة  وأدلته  اإلسالمي  هـ/    1430الفقه 

 . م 2009

التاجر املسلم ، د/    .112 ، طبعة    حسام الدين بن موسى حممد بن عفانة   فقه 

للنرش   طيبة  ودار  العلمية  املكتبة  توزيع   ، املقدس  بيت  ـ  1426أوىل  هـ 

 م . 2005

 هـ.   1413فقه التعامل املايل و املرصيف د/ حممد الشحات اجلندي ط     .113

القبول كضامنة من الضامنات الرصفية للوفاء بقيمة الكمبيالة ، د/ حممد    .114

 آل الشيخ ، بحث مقدم يف جملة جامعة امللك عبد العزيز االقتصاد واإلدارة. 

د/  .115 التجاري  العكييل  القانون  األردن  مكتبة  عزيز  الثقافة    عامن   دار 

 م.   1997

116.   ، العربية  النهضة  دار  الرشقاوي  سمري  حممود  د/  التجاري  القانون 

 .   1982القاهرة  

ـ   .117 ـ   1419  القواعد البن رجب طبعة ــ دار عفان   ه
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كشاف القناع عن متن اإلقناع ــــ منصور بن يونس بن إدريس البهويت   .118

 هـ  1402ار الفكر بريوت  ، النارش د ، حتقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل 

أوىل    .119 طبعة   ، الكبري  سعود  بن  الرمحن  عبد  د/  املعارصة  الكفاالت 

 م.   2003هـ /    1424

 م.   1996  ،  بريوت ،    لسان العرب البن منظور   .120

املصلح   .121 اهلل  عبد  د/  جهله  التاجر  يسع  دار    ماال  الصاوي  ود/ صالح 

 هـ.   1422املسلم ،ط/ األوىل ، 

 .    م   1984هـ/  1409رفة بريوت  املبسوط للرسخيس دار املع   .122

 هـ . 1395جملة البحوث اإلسالمية العدد األول عام    .123

الفتاوى   .124 :    جمموع  )املتوىف  احلراين  تيمية  أنور  728البن   : ،ملحقق  هـ( 

  2005هـ /    1426عامر اجلزار ، النارش : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ،   -الباز  

بن    م.  الرمحن  عبد  ، حتقيق  فهد    حممد والثانية  امللك  النارش جممع   ، قاسم  بن 

لطباعة املصحف الرشيف ، املدينة املنورة ، اململكة العربية السعودية ، طبعة  

   م   1995  ـــ     هـ    1416

جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي السنة السادسة    .125

 م.   1994  هـ 1415العدد الثامن  

بكر    .126 أيب  بن  حممد  الصحاح  حممود  خمتار  ، حتقيق  الرازي  عبدالقادر  بن 

ـ   1415  بريوت  –خاطر ـالنارش : مكتبة لبنان   . م   1995  ـ   ه

ـ أمحد بن حممد بن عيل    فعياملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرا   .127

 النارش املكتبة العلمية د . ت .   ،    هـ 770املقري الفيومي  

 . ت.د.   طبعة دار إحياء الرتاث  ،  مصادر احلق للسنهوري  .128
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معامالت البورصة يف الرشيعة اإلسالمية د/ حممد الشحات اجلندي ،    .129

 . طبعة دار النهضة العربية 

النارش   .130  ، محاد  نزيه  د/  الفقهاء  لغة  يف  االقتصادية  املصطلحات  معجم 

 هـ.   1415الدار العاملية للكتاب اإلسالمي الرياض طبعة ثالثة  

سالمي السنة السادسة  اإلجملة جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل    .131

الثامن   ــ  1415العدد  الثانية    1994هـ  الدورة  اإلسالمي  الفقه  ، وجممع  م 

ـ   1421عرشة الرياض    . ه
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 والطبعة الثانية مطبعة السعادة. 

والتطبيق  .135 النظرية  بني  اإلسالمية  اهليتي   املصارف  الرزاق  دار    عبد   ،

 م.   1998طبعة أوىل  ة أسام 

د/ حممد الشحات اجلندي  ،  معامالت البورصة يف الرشيعة اإلسالمية    .136

 م. 1409دار النهضة العربية  

 املعامالت املالية املعارصة لعيل السالوس ، طبع مكتبة الفالح الكويت.   .137

سيد    .138 املنعم  عبد  العربية  األصول  ذات  املرصية  العامية  األلفاظ  معجم 

 نهضة العربية. العبد العامل ،دار  
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مقدمة ابن الصالح أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري النارش    .150

 م.   1984الطبعة : األوىل  ،    : مكتبة الفارايب 

والبنوك  .151 النقود  يف  العربية    مقدمة  النهضة  دار   ، شافعي  زكي  حممد  د/ 

 م. 1983
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 هـ . 1430القانون واالقتصاد ، طبعة أوىل  

اإلسالمية  .156 للبنوك  والعلمية  العملية  هـ    املوسوعة  ط   ،1402  /

 م. 1982

والشئون    .157 األوقاف  وزارة  عن  الصادرة  الكويتية  الفقهية  املوسوعة 

 م. 1992هـ/ 1412اإلسالمية بالكويت اطبعة أوىل  

هـ    1421لقلعجي ، دار النفائس ، طبعة أوىل    امليرسة   وسوعة الفقهيةامل .158

 /  2000 

عام    .159 عامن  اإلسالمي  لالقتصاد  عرشة  الثانية  الفقهية  الربكة    ندوة 
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النظام التجاري السعودي د/ صفوت هبنساوي بون طبعة وبدون سنة    .160

 النرش. 

مطبوع    .161 بطال  البن  املهذب  غريب  رشخ  يف  املستعذب  هبامش  النظم 

 املهذب. 

النقود والبنوك التجارية د/ صالح فهمي،، طبعة دار أبو املجد للطباعة    .162

 م. 1987
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 هـ. 1422/  3/ 19

دار الرشوق  الودائع املرصفية والنقدية د/ حسن عب   .167 د اهلل األمني طبعة 

 بجدة د .ت . 
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 املؤلف يف سطور 

 م ـ مجهورية مصر العربية، حمافظة الفيوم. 1962من مواليد    ۞

عام   ۞ القاهرة  العلوم جامعة  الليسانس من دار  حصل على درجة 
يف الشريعة   والدكتوراهم  1998واملاجستري يف الشريعة عام    م،1985

عام   القاهرة  الشرف  2004اإلسالمية، من جامعة  األوىل. م مبرتبة 
 م 2019على درجة أستاذ مساعد من اجمللس األعلى ابجلامعات املصرية عام    وحصل 

عمل مدرسا للفقه مبعهد الثقافة اإلسالمية جبمهورية مصر العربية، ومدرسا للعلوم العربية والشرعية   ۞
ورية اليمنية، ومستشارا شرعيا ابململكة العربية السعودية، ويعمل حاليا أستاذا مساعدا ورئيس ابجلمه

قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، جامعة السلطان عبد احلليم معظم شاة اإلسالمية العاملية 
 ـ ماليزاي. 

الفقه، ومفتاح الوصول، له أكثر من مخسة عشر مؤلفا يف علوم الشريعة منها: الوسيط يف أصول  ۞
والوجيز يف القواعد الفقهية، وأحكام األحوال الشخصية، وأحكام الشركات يف الشريعة اإلسالمية، 
والنقود واألوراق املالية، ودروس رمضانية، وموسوعة املعامالت اإلسالمية، وأحكام املرياث يف الشريعة 

 وغريها.  الزكاة، ى  وفتاو   العبادات،والنوازل املعاصرة يف    اإلسالمية،

 له مقاالت إسالمية على الشبكة اإلسالمية يف موضوعات فكرية إسالمية.   ۞

 ميدانية وحبثية.   ومشروعات   دوليا،له أكثر من ثالثني حبثا حمكما    ۞

عضو حمكم بلجنة البحوث ابلكلية، وعضو حمكم يف جمالت دولية ومشارك يف تطوير    ۞
لى وضع االمتحاانت داخل اجلامعة وخارجها وحماضر  وإعداد املناهج ابلكلية، ومشرف ع

 م. 2017يف العديد من املناسبات وحاصل على األستاذ املثايل للكلية عام 

 

 


