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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 
 داءـــــــــــــــــــــــــــــــإى

 نفعو وأجره وخيره: أىدي

 .ييفالغالإلى أبي كأمي 

 .إلى زكجي العزيز

 إلى أكالدم قرر عيني.

 .إلى أساتذتي الكراـ

 .خكتي كأخكاتي كأىمي كأحبتي في اهللإلى إ

 .إلى طمبة العمـ الشرعي

 طمبة عمـ االقتصاد. إلى

 .إلى البنكؾ اإلسبلمية

 معامبلتو. إلى كؿ مسمـ غيكر عمى تطبيؽ شرع اهلل في

 .إلى أركاح شيدائنا األبرار

 .فرج اهلل كربيـ .كأسرانا ،اجرحان إلى

 .إلى األمة اإلسبلمية جمعاء
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 ديرـــــــــــر وتقـــــشك
 

 :(ٔ){َلِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكمْ }:أواًل: قال تعالى

كسيؿ لنا طريؽ  ،ىدانا لمحؽ كسبيؿ الرشاد فالشكر كالحمد هلل تعالى عمى كؿ شيء، كعمى أف
نياءف أعانكأ ،العمـ كالمعرفة نحمده كنشكره كنطمع في  ،بحثنا بفضمو سبحانو نا عمى إتماـ دراستنا كا 

 الزيادة في الدنيا كاآلخرة.
)من لم يشكر  قال: صمى اهلل عميو وسمم : أن رسول اهللقالعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو : ثانياً 

 :(ٕ)الناس ال يشكر اهلل(

 : فمف قكلو صمى اهلل عميو كسمـ البد لي أف أقدـ

 الغالية ، كأمي)د. جودت مجدي منصور(: الغالي : أبيحبيبيفكرم كتقديرم لكالدم الش :
كساعداني بكؿ صكر  ،ف بثا فٌي طمكح العمـ منذ الصغرذيالم ،(سالمة الغمبان )فلاير

 المساعدة معنكيا كماديا أثناء دراستي لمماجستير كخاصة في بحثي.

 ف يمحقني بالدراسات بأ الذم كعدني مد بركة(:)نور الدين محالعزيز الشكر كالتقدير لزكجي
 كعده.بكفى ك  ،بالدراسة العميا حيف رغبتي

  :كأحسف  رسالتي،أشرؼ عمى  الذم )ماىر أحمد السوسي(الشكر كالتقدير لمدكتكر الفاضؿ
ليككف بحثي كالتعميقات السديدة؛  ،جييات القيمةخمص لي تقديـ النصائح كالتك المعاممة، كأ لي

 لعممي كالشرعي الصحيح فجزاه اهلل كؿ خير.ضمف القالب ا

 د. مؤمن شوديح(.و : )د. محمد العمور(،الشكر كالتقدير لمناقشي الرسالة( 

 البحثمت المساعدة في أعماؿ تنسيؽ التي قدٌ  إيمان محمد بركة(.أ) الشكر كالتقدير ،
 محمد بركة()سميمان مكصكؿ لمدكتكر  الشكر، ك الدراسةالمادية كالمعنكية خبلؿ كالمساعدة 

عمى  )سوزان القيق(لؤلخت:  الشكر كذلؾك  عمى ترجمتو اإلنجميزية لممخص البحث،

                                                           
 .ٕسكرة إبراىيـ:  (ُ)
، ُْٓٗـ: سننو: كتاب البر كالصمة، باب: ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ، حديث رق أخرجو الترمذم في (ِ)

حكـ  ،ِّٕ، ص ُُْٖحديث رقـ:  شكر المعركؼ، :األدب، باب :كتابفي سننو  : أخرجو أبي داكدك ، ْْٓص
 األلباني عميو بالصحة. 



     غهل
 

 [د ]   
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

عمى  (عمران ومحمود محمد) :كيفلؤلخ كالتقدير البحث، كالشكر طباعةالمساعدة في أعماؿ 
 .مراجعتو لمبحث نحكيان 

  فيما كانا  ،ماىاعمى كؿ مساعدة قد محمد()و ()بياء الدين: يفالغالي لشقيقي  الشكر كالتقدير
 لشقيقتي ، كالشكر مكصكؿبمثابة ذراعي األيمف كاأليسر الذم ال غنى ألحدىما عف األخر

 .ثناء الدراسةأالتي تحممت أعباء أطفالي  (-أم أسامة- )دعاء :الغالية

 ،كالجامعة اإلسبلمية الصرح العممي الشامخ. الشكر كالتقدير لكمية الشريعة كالقانكف 

 صغيرة ككبيرة خفية كظاىرةكؿ مف قدـ لي المساعدةالشكر كالتقدير ل ،. 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 ممخص البحث:
ميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف، محمد بف عبد اهلل الصادؽ الحمد هلل رب العال

 األميف كبعد.......

كالحكـ عمى التعامؿ بيا مف  ،دراسة النقكد اإللكتركنية مف الناحية االقتصادية البحث ناكؿت
حية الشرعية، كالنقكد اإللكتركنية ىي لكف مف ألكاف كسائؿ الدفع اإللكتركنية المختمفة، كالتي النا

 ئؿ التجارة اإللكتركنية المتنكعة.تستخدـ في تسكية المبادالت عبر شبكة اإلنترنت، ككسا

 كركز البحث عمى ما يستحؽ أف يطمؽ عميو اسـ نقكد مف بيف كسائؿ الدفع اإللكتركنية 
 ة القانكنية كالتي تصدر بشكميف، كىي النقكد الرقمية التي تحمؿ نفس القيـ المالية لمنقكد الكرقيةالمختمف

يضاح ذلؾ مف خبلؿ الدراسة المستفيضة  ،نقكد شبكية كمحافظ ذكية لبياف تعريفيا، كنشأتيا، كا 
لمكجكدة، بيدؼ كمصادرىا، كآلية التعامؿ بيا كمقارنتيا مقارنة دقيقة مع غيرىا مف النقكد األخرل ا

  ياف تكييؼ أىؿ االقتصاد لطبيعتيا.إزالة الخمط في نسبتيا ألم مف تمؾ األنكاع، كب

التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية مع األحكاـ الشرعية كمف ثـ تطرؽ البحث لبياف مدل مطابقة 
كد البحث إلى أف النق فيوالمنظمة لفقو المعامبلت، كذلؾ بتحديد تكييؼ شرعي لطبيعتيا، خمص 

اإللكتركنية بشكمييا الشبكية، كالمحافظ الذكية ىي صكرة جديدة متطكرة لمنقكد الكرقية، كالشريعة 
 التعامؿ بو مع مبادئيا. يتعارض اإلسبلمية تقبؿ مثؿ ىذا النكع إذا لقي قبكالن كاسعان، ما داـ ال

كثيقة لقرض مف ىذا النكع مف كسائؿ الدفع اإللكتركنية عمى أنو كقد نقد البحث الحكـ عمى  
لبحث انطباؽ أحكاـ ح ا، كرجٌ كالحكالةكالرىف كالضماف  خبلؿ محاكلة مطابقتو بالكثائؽ المختمفة
 يا عند تبادليا بغيرىا مف النقكد.الصرؼ عمى تبادؿ النقكد اإللكتركنية بشكمي

كتعقب ذلؾ بياف بعض أحكاـ ف البحث التكييؼ الشرعي اللتزاـ المصدر بضمانيا، كما بيٌ  
بادليا كبياف انطباؽ شركط الصرؼ عند تبادليا بغيرىا مف النقكد، كالحكـ عمى تكاليؼ مبادلتيا، ت

 بمقابميا الكرقي مف حساب العميؿ. كحكـ تبادليا بالحساب البنكي، كحكـ تأجيؿ سحب المصدر

ف مف خبلؿ بيا ، كآثارىا عمى السياسة النقديةكعالج البحث أيضان مخاطر النقكد اإللكتركنية 
عند  كالدكلة مصمحة الفردمعالجة تمؾ المخاطر، كضكابط إصدارىا؛ ل مبادئ الشريعة اإلسبلمية في

  التعامؿ بيا.

كانتيى البحث بتناكؿ آثار التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية عمي بعض المعامبلت المعاصرة منيا التجارة اإللكتركنية، 
فيو  احثنكبالذىب كالفضة عبر الشبكة، ككذلؾ أثرىا عمى االستثمار، ب ،فيو حكـ تبادليا بالسمع حثكالصرؼ المعاصر، حيث ب
 ، مع بياف ما يحفظ حؽ التاجر، كالمشترم بشكؿ أخص.كاالستصناعحكـ التعامؿ بيا في عقد 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

Abstract 

Praises be to Allah, and peace and prayers be upon his prophet  

Mohammad Ben Abdullah, the truthful the trustworthy.  

The research topic covered the study of electronic money from 

economical point of view and sharia perspective of dealing with it. Electronic 

money is a sort of different electronic payments, which is used for 

commercial transactions through the internet and other various means of 

electronic commerce. 

The research topic focused on what so called “money” as a means of 

electronic payments, which is the digital money  that has equivalent value of  

legitimate banknotes. There are two from of  this  money  being issued, 

Network money and intelligent wallets. These terms are clarified by the 

detailed studies of their terminology, issuance and sources. The mechanism of 

electronic money and their concise comparison with other forms of money 

transaction have thoroughly studied. Consequently, this is done in order to 

illustrate any confusion may arise, such as value differences and the 

adaptation of economists to their nature.    

Then, the research dealt with consistency extent of using electronic 

money with provisions of Sharia that organize jurisprudence (Fiqh) of 

financial transactions  through identifying Sharia  adaptation for its nature. 

The research concluded that the electronic money, including  its two forms, is 

a new method of advanced banknotes. Islamic Sharia (law) legally accept 

these forms of money if they were used extendedly and as long they do not 

contradict with its  principles.   



     غهل
 

   [  ] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

The research criticized judging this kind of electronic payment as  a 

loan document. This was done  through comparing it with different mortgage, 

loans and exchanges. The research preferred  judgment consistency of money 

exchange to the electronic money exchange during transaction with other 

forms of money.   

The research also showed the Sharia  adaptation of  the source payer of 

electronic money by guarantee commitment. After that, it showed rules  of 

transaction rules, such as complying to exchange conditions during exchange 

of  e-money with other money forms, cost of exchange, and rule of delaying 

withdrawal of the source from agent bank account in return for its banknotes 

equivalent  

The research also discussed the risk of dealing with electronic money 

and its impact on monetary policies through highlighting  principles of Sharia 

(Islamic law) concerning  dealing with such risks issue regulations for  the 

interest of both individual and statehood.    

Finally, the research concluded with the effects of dealing with 

electronic money on some contemporary transactions, as electronic commerce 

and contemporary money exchange. It discussed the rule of exchanging 

electronic  money with goods, gold and silver online. Moreover, it showed its 

impact on investment to identify the rule of dealing with it in the Ististna' 

Contract through illustrating what protects rights of the trader and the buyer in 

particular.  
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المقدمة
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستيديو كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات 

لو إال اهلل كحده ال شريؾ إلو، كأشيد أف ال  م فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادأعمالنا، مف ييده اهلل
َفاْبَعُثوا }:تنزيموقاؿ تعالى في محكـ  كبعد: عبده كرسكلو الذم اصطفاه..... ان لو، كأشيد أف محمد

ْنُو َوْلَيتَ  َمطَّْف َواَل ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحَدُكم ِبَوِرِقُكْم َىِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة َفْمَينُظْر َأيَُّيا َأْزَكى َطَعامًا َفْمَيْأِتُكم ِبِرْزٍق مِّ
 .(ٔ){َأَحداً 

، كحاجة غيره ي يد غيرهالمبادالت ميمة في حياة اإلنساف منذ بدء الخميقة، فقد تككف حاجتو ف
في يده، فبدأ التبادؿ قديمان بيف األفراد، حيث تتبادؿ السمع بالسمع، كىي ما تسمى بالمقايضة، كاتسع 
التبادؿ فأصبح بيف مجمكعات، كلـ تعد المقايضة تصمح ككسيمة لمتبادؿ، فمجأ لتحديد سمعة متميزة 

اتساع  ع المحددة ظير عيبيا عندما ازدادف السممتفؽ عمييا عند كؿ مجتمع لتككف رمزان لمتبادؿ، إال أ
ار أفضؿ السمع كىي يختالمختمفة في العالـ، فاىتدت اإلنسانية التعامبلت بيف الشعكب كاألطراؼ ال

كنقكد  الجكىريف المميزيف االمعدف كعمى رأسيا الذىب كالفضة؛ لتككف كسيمة مقبكلة لمتبادؿ، كبقي
باالتصاؿ كالتكاصؿ كأصبح المعدف حممو كنقد ثقيبلن  العالـ تقارب ، حتىلفترة طكيمة جدان  متعامؿ بيا

كما يسمى بالبنكؾ، فأصدركا أكرقان  رافةكمقمقان لمتجار المتكررة أسفارىـ كرحبلتيـ التجارية فظيرت الص
بيف التجار كمف ثـ  يتعامؿ بيال الذىب كالفضة نقديكدعو التجار في المصرؼ مف  ككثائؽ مقابؿ ما

س، كازداد إصدارىا بازدياد ثقة الناس بيا، إلى أف أصبحت تصدر بشكؿ حككمي رسمي بيف النا
بغض النظر عف كجكد غطاء نقدم معدني، فكانت النقكد الكرقية، كىكذا تتسع المبادالت كيسعى 
اإلنساف دائما لمتسييبلت، فظيرت األكراؽ النقدية مف شيكات كبطاقات ائتماف كأشباه نقكد كغيرىا، 

ير عالـ الكمبيكتر كاإلنترنت لـ يقؼ دكره عمى االتصاؿ كتقديـ المعمكمات، بؿ حازت التجارة كلما ظ
نصيب األسد فيو فظيرت ما يسمى بالتجارة اإللكتركنية، كسعت في تذليؿ الكسائؿ لمتبادؿ عبرىا 

تماثؿ  إلى أف كصمت البتكار نقكد فاستخدمت الكسائؿ التقميدية، كمف ثـ كسائؿ إلكتركنية مشابية،
 .التي ىي مقصد البحث كالرسالة نقكد القانكنية، فكانت النقكد اإللكتركنيةال

 أواًل: مشكمة البحث:

مدل مطابقة التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية مع المعايير كالقيـ اإلسبلمية تكمف مشكمة البحث في 
 التي تحددىا األحكاـ الشرعية المنظمة لفقو المعامبلت.  

                                                           
 .ُٗسكرة الكيؼ:  (ُ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 البحث:ثانيًا: أىمية 

 :تظير أىمية البحث في

 .كضع تعريؼ دقيؽ يعرؼ النقكد اإللكتركنية 
 الدفع المختمفة مقارنة النقكد اإللكتركنية بكسائؿ. 
   عميو بياف التكييؼ الشرعي ليا. بنىاقتصادم لمنقكد اإللكتركنية يترجيح تكييؼ 
   كعشكائية إصدارىا. ،ضكابط الشريعة اإلسبلمية في معالجة مخاطر النقكد اإللكتركنيةبياف 
 .بياف الحكـ عمى بعض العقكد التي تسكل بالنقكد اإللكتركنية 

 ثالثًا: سبب اختيار الموضوع:

 الفقيي الشرعي. اإلطار جة لكضعيا فيحداثة النقكد اإللكتركنية، كالحا 
  بعض المفاىيـ في لدم ميكلي تجاه التخصص بفقو المعامبلت فدراسة ىذا المكضكع أثرل

 تصاد.عمـ االق

 رابعًا: الجيود السابقة:

والقانونية الكثير من األبحاث التي تتحدث عن النقود اإللكترونية من الناحية االقتصادية  وجد
 منيا عمى سبيل المثال:

مقدمة لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف كغرفة  ثابحمجمكعة أ .ُ
أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية  :بعنكافمثاؿ: بحث تجارة كصناعة دبي كمنيا عمى سبيؿ ال

 .عمى الطمب عمى السمع كالخدمات، لؤلستاذ الدكتكر: محمد سعكد الجرؼ
مجمكعة أبحاث مقدمة لمؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ بيف الكجيتيف القانكنية  .ِ

بعنكاف: حث كاالقتصادية، لكمية الحقكؽ بجامعة بيركت العربية منيا عمى سبيؿ المثاؿ: ب
النقدية، لؤلستاذ النقكد اإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في إدارة السياسة 

 الدكتكر: أحمد جماؿ الديف مكسى.
 البنكؾ اإللكتركنية ، لمنير كممدكح محمد الجنبييي.بحث بعنكاف:  .ّ
باسـ عمكاف، مدكتكر: ل، ديةلكتركنية كدكرىا في الكفاء بااللتزامات التعاقإلبحث بعنكاف: النقكد ا .ْ

 .الدكتكر: نعيـ كاظـ جبرك الدكتكر: عبلء عزيز الجبكرم، ك العقابي، 
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مت عميو في البنود سأحصر كل ما حصالشرعية حول النقود اإللكترونية أما بالنسبة لمدراسات 
 التالية: 

أنكاع الثمف ضمف ىذه عف النقكد اإللكتركنية كنكع مف تحدثت عف التجارة اإللكتركنية دراسات  أواًل:
 التجارة مف ىذه األبحاث:

 رسالة جامعية بعنكاف: أحكاـ الصرؼ اإللكتركني في الفقو اإلسبلمي: لعاصـ بدكل. .ُ
 رسالة جامعية بعنكاف: التجارة اإللكتركنية في الفقو اإلسبلمي، لسميماف أبك مصطفى. .ِ
بف  إبراىيـاإلسبلمي، لسمطاف بف  التجارة اإللكتركنية كأحكاميا في الفقو رسالة جامعية بعنكاف: .ّ

الرسالة بؿ حصمت عمى  ىق، إال أنني لـ أحصؿ عمُِْٖلعاـ  دكتكراهسمطاف الياشمي، رسالة 
الممخص كالمقدمة كالفيرس تبيف أنو أشار لمحكـ الشرعي لنكعي النقكد اإللكتركنية كأكتب عنكاف 

العرب،  المتحديفمييا مف مكقع شبكة ، حصمت عالرسالة في ىذا المقاـ مف باب األمانة كاألسبقية
، كمكقع .www.dorar.net/art/806مكقع الدرر السنية ك ، مكتبة رسائؿ الماجستير كالدكتكراه

 .851www.salmajed.com/node/11،الشيخ سميماف الماجد

يث عف النقكد اإللكتركنية تطرقت فييا لمحد أبحاث خصت الحديث عف أنظمة الدفع اإللكتركنية  ثانيًا:
 منيا:  ،التكييؼ الشرعي لياكبياف 

: فقيية مقارنة، لمدكتكر ةاإللكتركني المعاصر دراسة تأصيميأنظمة الدفع رسالة جامعية بعنكاف:  .ُ
مى الرسالة كاممة. بؿ حصمت عمى جزء مقتطع مف إال أنني لـ أحصؿ ع صبلح الديف عامر،

مكقع ممتقى عمى  عف حكـ التعامؿ بكسائؿ الدفع اإللكتركنية،الرسالة في إجابة عمى سؤاؿ 
ي مطمب التكييؼ الشرعي كبنيت ، كىذه اإلجابة ىي التي اعتمدت عمييا فالحديث عمى اإلنترنت

 .األقكاؿ كالمناقشة ياعمي
راسة شرعية كقانكنية لكسائؿ كنظـ الدفع اإللكتركنية لراجي أحمد حميد د رسالة جامعية بعنكاف: .ِ

رسالة دكتكراه مف جامعة القاىرة كمية الحقكؽ، كالدراسة بالمغة اإلنجميزية إال أنني لـ أحصؿ  الديف
إال عمى ممخص ليا اتضح أنو تطرؽ لمحديث عف الحكـ الشرعي لمنقكد اإللكتركنية، كخبلصة 

، انتقاد نظاـ النقكد الكرقية مف األساس كالدعكة لمعكدة إلى نظاـ الذىب كالفضةبحثو يحاكؿ فيو 
www.Yemen-nic.info › مكقع المركز الكطني المعمكماتية‹  المعمكماتي المحتكل ،

 .لممعمكمات

http://www.dorar.net/art/806
http://www.salmajed.com/node/11851
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 خامسًا: خطة البحث:

 كتتألؼ خطة البحث مف المقدمة السابقة، كثبلثة فصكؿ، كخاتمة عمى النحك التالي:
 فصل األولال

 لكترونية ووظائفيا وتكييفياحقيقة النقود اإل 

 وفيو ثالثة مباحث:

 حقيقة النقكد اإللكتركنية كأشكاليا كآلية إصدارىا. المبحث األول:

 كظائؼ كمميزات النقكد اإللكتركنية كالفرؽ بينيا كبيف النقكد التقميدية. المبحث الثاني:

 ة كأحكاـ التعامؿ بياتكييؼ النقكد اإللكتركني المبحث الثالث:

 الفصل الثاني

 مخاطر النقود اإللكترونية وأثرىا عمى السياسة النقدية وضوابط إصدارىا

 وفيو ثالثة مباحث:

 مخاطر النقكد اإللكتركنية ككسائؿ الحماية منيا. المبحث األول:

 أثر النقكد اإللكتركنية عمى السياسة النقدية. المبحث الثاني:

 .بط إصدار النقكد اإللكتركنيةضكا المبحث الثالث:

 الفصل الثالث

 أثر التعامل بالنقود اإللكترونية عمى بعض المعامالت المعاصرة

 وفيو ثالثة مباحث:

 أثر التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية عمى التجارة اإللكتركنية. المبحث األول:

 اصر.أثر التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية عمى مجاؿ الصرؼ المع المبحث الثاني:

 أثر التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية عمى مجاؿ االستثمار. المبحث الثالث:

 الخاتمة والتوصيات:

 كتتضمف أىـ النتائج كالتكصيات.
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 منيجية البحث: :سادساً 

  المنيج االستنباطي االستقرائي، بحيث يتـ تجميع المعمكمات المتعمقة بالبحث، كتكييفيا كفقا
 لمشريعة اإلسبلمية.

  عزك اآليات الكريمة إلى سكرىا كأرقاميا.با يتعمؽ متأصيؿ 
 إف لـ تكجد في الصحيحيف.العمماء عمييا  فة مف مصادرىا، كبياف حكـتخريج األحاديث الشري 
 .مراعاة الدقة العممية في نسبة األقكاؿ ألصحابيا، مع تكثيؽ ذلؾ 
    :ترتيب الحكاشي كاف عمى النحك التالي 

 الفترة الزمنية لحياة العالـ. ترتيب المراجع القديمة حسب -
 حنابمة(. -شافعية -مالكية -ترتيب المذاىب حسب األقدمية )حنفية -
 ترتيب المراجع المعاصرة حسب األبجدية.  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 انفصم األول
 .حقيقت اننقىد اإلنكرتونيت ووظائفها وتكييفها

 
 مباحث:وفيو ثالثة 

 .إصدارىا وآليةيا رونية وأشكالحقيقة النقود اإللكت المبحث األول:
 التقميدية. النقود اإللكترونية ومقارنتيا بالنقودومميزات  وظائف المبحث الثاني:
 النقود اإللكترونية وأحكام التعامل بيا. تكييفالمبحث الثالث: 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 ولاملبحث األ

 إصدارها  حقيقت اننقىد اإلنكرتونيت وأشكاهلا وآنيت
 مطالب:ثالثة  وفيو

 المطمب األول: حقيقة النقود اإللكترونية ونشأتيا.
 .المطمب الثاني: أشكال النقود اإللكترونية

 آلية إصدار النقود اإللكترونية. المطمب الثالث:
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 المطمب األول
 قيقة النقود اإللكترونية ونشأتياح 

 : تعريف النقود اإللكترونية:أوالً 
 :تعريف النقود 

 :د لغةو النق

 متعددة منيا: كلمنقد معافو  ،كجمعيا نقكد، كالفاعؿ منيا ناقد، كجمعو نقادنقد،  النقكد: مف
انتقد  ز بيف جيدىا كرديئيا، كتأتي بمعنى األخذ كالقبض: فيقاؿميٌ  ، أمنقد الدراىـ كالدنانيرف التمييز:

لدراىـ كالدنانير، أم الدراىـ كالدنانير، أم أخذىا كقبضيا، كأيضان بمعنى اإلعطاء: فيقاؿ نقدتو ا
 .(ٔ)كالنقد في البيع: خبلؼ النسيئةأعطيتو إياىا، 

كعميو فالنقكد  فمف خبلؿ التعريؼ المغكم: نبلحظ أف النقد ىك التمييز كاإلعطاء كالقبض،
ألنيا كؿ شيء تميزت عف غيرىا فاستخدمت لتسكية المبادالت، كألنيا تعطي ؛ سميت بيذا االسـ

 مة المعاكضات المالية.  كتقبض في مقابخريف لآل
 النقود اصطالحا:

 .(ٕ)لمقيمة" لمقيم ووسيطا في التبادل ومخزونا مؤقتاً  اً "ىي أي شيء يكون مقياسالنقكد: 

، كاخترت التعريؼ السابؽ منيا (ّ)كلقد عرؼ االقتصاديكف النقد بتعريفات  ؛متعددة كمتقاربة في المفيـك
 كظائؼ النقكد.  ىلشمكلو عم

 شرح التعريف:

 قصد بيا مادة النقد المستخدـ. أم شيء:

                                                           
، بادم: القامكس المحيط، الفيركز آُّٔص ر الصحاح،الرازم: مختا ،ُِٓ/ّ، منظكر: لساف العرب ابف (ُ)

 .ّٖٔص ،رالفيكمي: المصباح المني ،ّْٕص
 كالغربي، لنقدية في إطار الفكريف اإلسبلميحسيف: النقد كالسياسة ا، ُّ، صكغيره: النقكد كالمصارؼالكادم  (ِ)

 .ٕٓص
قدية النقد كالسياسة النحسيف:، ُٖ، صالبنكؾجمدة: النقكد ك ، ُٖ، صالكادم كغيره: النقكد كالمصارؼارجع إلي:  (ّ)

المالية في إطار نظاـ المشاركة في االقتصاد صالح: السياسة النقدية ك ، ٕٓص الغربي،في إطار الفكريف اإلسبلمي ك 
 .ٖص اإلسبلمي،
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 لقياس جميع السمع كالخدمات المتداكلة داخؿ النقد جعؿحيث  ،كىي إحدل كظائؼ النقد لمقيـ: مقياسان 
تحديد اختياراتيـ في البيع كالشراء كتحديد  ىة حساب مكحدة ساعد المتبادليف عمفتحديد كحد ،االقتصاد

 .(ُ)كمياتيا كأنكاعيا

كىي كظيفة مرتبطة أشد االرتباط بالكظيفة السابقة فالنقكد حددت لتقيس قيمة السمع  ادؿ:لمتب كسيطان 
 .(ِ)كالخدمات كتككف كسيمة لتبادليا بيف األطراؼ فالسمع تستبدؿ بالنقكد كالعكس

 .(ّ)ىك تأجيؿ إنفاؽ النقكد كاستبداليا بالسمع كالخدمات في كقت الحؽ مؤقتا لمقيمة: مخزكنان 

ضافة إل لكظائؼ السابقة تستخدـ النقكد ككسيمة لمدفكعات آجمة: كتعني إبراء الذمـ كتأتي ا ىكا 
 .(ْ)مف أىمية التعامؿ بالديف أم تسديد القركض في آجاؿ الحقة

 :تعريف اإللكترونية 

ركنية مف )اإللكتركف(: كىك دقيقة ذات ًشٍحنىة كيربائية سالبة، شحنتيا ىي الجزء الذم ال اإللكت
 .(ٓ)بائيةيتجزأ مف الكير 

 النقود اإللكترونية تعريف: 

العممة ك  لكتركنية منيا النقكد الرقمية،استخدمت مصطمحات مختمفة لمتعبير عف النقكد اإل
، ك كما (ٔ)الرقمية، كالنقدية اإللكتركنية، كمصطمح النقكد اإللكتركنية ىك األكثر استخداما كشيكعا

محدد لمفيـك النقكد اإللكتركنية ك  ريؼ كاحدفي كضع تع فيك ، اختمؼ االقتصاداختمؼ في المصطمح
 كمف ىذه التعريفات:

                                                           
 .ٖ، صمجيد: الفكر االقتصادم اإلسبلمي في كظائؼ النقد (ُ)
 .ّٓ، صالفكر اإلسبلميت النقكد في إطار متكلي كغيره: اقتصاديا (ِ)
 .ّٗ، صمجيد: الفكر االقتصادم اإلسبلمي في كظائؼ النقد (ّ)
 .ِْالمرجع السابؽ، ص (ْ)
 .ِْ/ُ: المعجـ الكسيط، مصطفى كغيره (ٓ)
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ث، بحُّّ/ُة لمنقكد اإللكتركنية، محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية المالي (ٔ)

 بيف الشريعة كالقانكف.اإللكتركنية 
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 قيمة نقدية مخزنة بطريقة إلكتركنية عمى كسيمة إلكتركنية، ىي " :(ٔ)تعريف المفوضية األوربية
 كبطاقة أك ذاكرة كمبيكتر كمقبكلة ككسيمة لمدفع بكاسطة متعيديف غير المؤسسة التي أصدرتيا،

مستخدميف الستعماليا كبديؿ عف العمبلت النقدية كالكرقية كذلؾ بيدؼ كيتـ كضعيا في متناكؿ ال
 .(ِ)إحداث تحكيبلت إلكتركنية لمدفكعات ذات قيمة محددة"

 ىي مخزكف إلكتركني لقيمة نقدية عمى كسيمة إلكتركنية مثؿ :"(ٖ)البنك المركزي األوروبي تعريف
مدفكعات لكحدات اقتصادية أخرل غير بطاقة ببلستكية قد تستخدـ في السحب النقدم أك تسكية ال

تمؾ التي أصدرت البطاقة دكف الحاجة إلى كجكد حساب بنكي عند إجراء الصفقات كتستخدـ كأداة 
 .(ْ)"محمكلة مدفكعة مقدما

 ىي قيمة نقدية في شكؿ كحدات ائتمانية مخزنة بشكؿ إلكتركني :"(٘)تعريف بنك التسويات الدولية
 .(ٔ)ىا المستيمؾ"أك عمى أداة إلكتركنية يحكز 

 ربأنو قيمة نقدية مخمكقة مف المصد"النقد اإللكتركني عرؼ  :ف اإلرشاد األوروبيير تع"(ٕ). 

 

                                                           
المفكضية األكركبية ىي: الجماعة  األكربية في االتفاؽ عمى تعريفية جمركية مكحدة لجميع الدكؿ األكركبية، كتقكد  (ُ)

المفاكضات باسـ أكركبا مع غيرىا مف المجمكعات العالمية المختمفة، نافعة: االتحاد األكركبي كالدركس 
 .   ِٕالمستفادة،ص

، ُُٓ/ُغناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية،  ،ُّّ/ُآلثار النقدية كاالقتصادية المالية لمنقكد اإللكتركنية، محمد: ا (ِ)
 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدمة ل بحكث

عممية التكامؿ  بي: تأسس في مرحمة متأخرة مف تطكر الجماعة األكركبية، بعد أف دخمتك البنؾ المركزم األكر  (ّ)
صدار عممة  كاحدة كىي اليكرك،  حمة حاسمة بقرار تكحيد العمبلتكاالندماج  األكركبي مر  نافعة: االتحاد األكركبية كا 

 .َِّص المستفادة، األكركبي كالدركس
، ُُٓ/ُنية، ، غناـ: محفظة النقكد اإللكترك ُّّ/ُمحمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية المالية لمنقكد اإللكتركنية،  (ْ)

 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدمة ل بحكث
صادية لمنشاط ـ، كمقره في كاشنطف بالكاليات المتحدة، كىي مؤسسة اقتُْْٗبنؾ التسكيات الدكلية: أنشئ عاـ  (ٓ)

لمختمفة لتجاكز أزماتيا في مجاالت ،تختص بمتابعة النشاط التنمكم في العالـ كمساعدة الدكؿ اةالدكلي فكؽ األممي
 .َٗالتنمية، السعيدم: معجـ العكلمة كمفيكميا، ص

، ُُٓ/ُة النقكد اإللكتركنية، ، غناـ: محفظُّّ/ُمحمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية المالية لمنقكد اإللكتركنية،  (ٔ)
 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدـ ل ثبح
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ث، بحِٗ/ُكتركنية كأىـ تطبيقاتيا،الشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإلل (ٕ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
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 :يفات السابقة بعدة اعتراضات منياالتعر   ىكلقد اعترض عم

  المختمفة غير مانعة كذلؾ الحتماليا جميع كسائؿ الدفع اإللكتركنيةأنيا تعريفات(ُ) . 
  بحد ذاتيا دقيؽ لمنقكد اإللكتركنية تيتـ بكصؼك  لسابقةالتعريفات الـ تختص(ِ). 

كمف كتركنية، في كضع تعريؼ يكضح طبيعة النقكد اإلل (ّ)كعميو لقد اجتيد الكثير مف الباحثيف
خبلصة تمؾ التعريفات يمكف صياغة تعريؼ يشمؿ جميع العناصر المعرفة لمنقكد اإللكتركنية كتميزىا 

طبيعة النقكد  :ئؿ الدفع اإللكتركنية، ليشمؿ التعريؼ سبعة عناصر كىيعف األنكاع األخرل مف كسا
كذلؾ عمى  كقبكليا، كطريقة تخزينيا، ككظائفيا، كأماكف تداكليا إصدارىا،آلية شكميا، ك اإللكتركنية، ك 
وغير مرتبطة بحساب  ،مدفوعة مقدماىي قيمة نقدية رقمية النقود اإللكترونية: ):النحك التالي

 اً قبوال واسع ىوتحظ ،أو القطاع الخاص ،إلكترونية من قبل القطاع العام شحنات بشكلتصدر ،بنكي
 ؛تقوم ببعض وظائف النقود التقميدية ،مخزنة بطريقة إلكترونية ،وغير مصدرىا ،من قبل مصدرىا

 .وأماكنيا التقميدية( ،لتحقيق أغراض مختمفة في التجارة عبر اإلنترنت

 شرح التعريف:

 عمى سبيؿ المثاؿ. ان ف دكالر يكعشرة أك عشر  ،(ْ)م أنيا تمثؿ قيمة مالية معينةأقيمة نقدية: 

كيقصد بيا طبيعة النقكد اإللكتركنية فيي عبارة عف أرقاـ كؿ رقـ يمثؿ قيمة مالية في حد ذاتو،  رقمية:
عممية كىذه األرقاـ تسمى الرقـ المرجعي كىك رقـ فريد ال يتكرر كيميز العممة الرقمية كما تتميز ال

 . (ُ)الكرقية بالرقـ المسمسؿ

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ث، بحُّْ/ُ ية لمنقكد اإللكتركنية،محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية المال (ُ)

 يف الشريعة كالقانكف.اإللكتركنية ب
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف  مقدمة ، بحكثُُٓ/ُ غناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية،المرجع السابؽ،  (ِ)

 الشريعة كالقانكف. 
 التعريفات مف المصادر التالية: الجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع ىيمكنؾ الرجكع إل (ّ)

، محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية المالية لمنقكد ُُٔ/ُ، غناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية ،ُِٗ/ُكالخدمات، 
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف، حسيف: النقد كالسياسة مقدمة ل ، بحكثُّْ/ُاإللكتركنية، 

، العقابي ّٕص ، يامف غيره: اقتصاديات النقكد كالمصارؼ،ِٗص النقدية في إطار الفكريف اإلسبلمي كالغربي،
 .ِٖكغيره: النقكد اإللكتركنية كدكرىا  في االلتزامات التعاقدية، مجمة أىؿ البيت، العدد السادس، ص

، ُُْ/ُ، غناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية، ُّْ/ُ ،محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية (ْ)
 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدمة ل بحكث
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

كيعني ذلؾ أف العممة الرقمية اإللكتركنية تشترل بمقابؿ ما يساكييا مف العممة الكرقية  مدفكعة مقدمان:
أك تحكيؿ  ،المعامبلت إتماـلتستخدـ الكرقية فيما بعد بتحكيميا إلى أرصدة البائع بعد  ؛مف مصدرىا

 . (ِ)ة المشترم إلى الكرقية مرة أخرلالنقكد اإللكتركنية الفائضة عف حاج

كيقصد بذلؾ أف عممية دفع الثمف بكاسطة النقكد اإللكتركنية دفع مباشر  غير مرتبطة بحساب بنكي:
يككف فييا  يتال ،(ّ)غير مرتبط بالحساب البنكي لمدافع، كذلؾ بخبلؼ الشيكات كالمعامبلت االئتمانية

النقكد اإللكتركنية  تحكيؿ،فنكي لممشترم )صاحب المعاممة(الببالرجكع إلى الحساب  ان التعامؿ مرتبط
 . (ْ)بنكي لشخص خاص بعينوإلى حساب المصدر، دكف الرجكع  التزاـ عمى

فإف العمبلء يحصمكف عمييا مف غير حساب  ،غير المرتبطة بالشبكة كيظير جميان في النقكد
مصدرىا؛ ليباشركا التعامؿ بيا دكف  بنكي كيشتركف عمبلت إلكتركنية مقابؿ ما يساكييا مف كرقية مف

  ، كما سيتبيف الحقان.(ٓ)ارتباطيـ بما دفعكه

كيقصد بيا الصكرة كالشكؿ الفني الذم تصدر بو النقكد اإللكتركنية،  إلكتركنية: شحناتتصدر بشكؿ 
ات ات أك بتات ىي في حقيقتيا بيانات كمعمكمشحنلمنقكد اإللكتركنية عبارة عف  فإف األرقاـ الممثمة

 .(ٔ)كأكامر تنقؿ عف طريؽ الحكار السرم بيف أجيزة المتعاقديف

كيقصد بو المؤسسات كالبنكؾ التي تصدر النقكد اإللكتركنية سكاء  مف قبؿ القطاع العاـ أك الخاص:
 مؤسسات حككمية أك تابعة لشركات خاصة. 

 
                                                                                                                                                                                

مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ثبح، َٕ/ُ، العربي: الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقميةك انظر المرجع السابؽ،  (ُ)
 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.

، سرحاف: ِّٕ/ُسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركنية، ، كزيف الديف: درإُ/ُالمرجع السابؽ،  (ِ)
 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدمة ل بحكث، ِٕٖ، ِْٖ/ُالكفاء )الدفع( اإللكتركني، 

تمر األعماؿ المصرفية مؤ مقدـ ل ثبح، ُّٓ/ُمحمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية،  (ّ)
 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.

، سرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركني، ِّٖ/ُزيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركني،  (ْ)
 بحكث مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.، ُِٗ/ُ
مؤتمر األعماؿ مقدـ لث بح، َّ/ُاألعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، انظر الشرقاكم: مفيـك  (ٓ)

 المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
، غناـ: محفظة ِّٖ/ُ، سرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركني، َٕ/ُالعربي: الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقمية،  (ٔ)

 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.قدمة لم بحكث، ُُٔ/ُالنقكد اإللكتركنية، 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

دا، فبلبد مف أف : كىذا ضركرم لكي تصبح نقك كتحظى بقبكؿ كاسع مف قبؿ مصدرىا كغير مصدرىا
تحكز ثقة األفراد كتحظى بقبكليـ باعتبارىا أداة صالحة لمدفع ككسيط لمتبادؿ، كأف تصمح لتسكية 

 . (ُ)المبادالت مع الشركات التي أصدرتيا كالتي لـ تصدرىا؛ لتأخذ الصفة النقدية

حيث تخزف في  أم تخزف في مكاف إلكتركني يسمى المحفظة اإللكتركنية، مختزنة بطريقة إلكتركنية:
 . (ِ)القرص الصمب أك في البطاقات الذكية، أك ما بيف الكسيمتيف

لحساب ادم بعض كظائؼ النقد ككظيفة كحدة حيث إنيا تؤ  التقميدية: النقكد كظائؼتقكـ ببعض 
 .(ّ)كمعيار لمقيمة، ككسيط لمتبادؿ

مكف يحد فقط ال فتيا عمى تحقيؽ غرض كاألف النقكد إذا اقتصرت كظي لتحقيؽ أغراض مختمفة:
 . (ْ)كصفيا بالنقكد

كيقصد بذلؾ أماكف استخداـ النقكد اإللكتركنية، إما في التسكؽ عبر  عبر اإلنترنت كأماكنيا التقميدية:
التجارة اإللكتركنية في شبكة اإلنترنت، كذلؾ بكاسطة القرص الصمب، أك مف خبلؿ أماكف البيع 

 تضح الحقا.، كما سيالتقميدية بكاسطة البطاقات الذكية

 : نشأة النقود اإللكترونية:نياً ثا
 التكنكلكجيانشأت النقكد اإللكتركنية كنتيجة طبيعية لتطكر نيضة المعرفة كالمعمكمات، كظيكر 

 نيةك عنيا صكر مبادالت جديدة، فيما يسمى بالتجارة اإللكتر  تكعالـ الكمبيكتر كاإلنترنت، التي تكلد
البنكية،  بطاقاتتخداـ الشيكات كالتحكيبلت كالفبدأ باساسبة ليا، بحاجة لطريقة تسكية جديدة من التي

، كتمؾ الكسائؿ فييا مف العيكب كالمعيقات، التي دفعت (ٓ)كىي كسائؿ كجدت قبؿ ظيكر االنترنت
فكاف ما يسمى  البتكار كسائؿ تسكية متطكرة كعالية الجكدة يا؛كمطكري مفكرم التجارة اإللكتركنية

 ة.اإللكتركني النقكدب

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ثبح، ُّٔ/ُمحمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية،  (ُ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
 .ُّٕ/ُالمرجع السابؽ،  (ِ)
، ُٔٗ/ُالجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات، ك ، ُّٔ/ُالمرجع السابؽ،  (ّ)

 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدـ لث بح
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ثبح، ُّٔ/ُ محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية المالية لمنقكد اإللكتركنية، (ْ)

 ية بيف الشريعة كالقانكف.اإللكتركن
، غناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية، ُٖٗ/ُالجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب كالسمع كالخدمات،  (ٓ)
 القانكف. صرفية اإللكتركنية بيف الشريعة ك مؤتمر األعماؿ الممقدمة ل ، بحكثَُِ/ُ
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

في  إال أف عمماء االقتصاد اختمفكا  االرتباط بالتجارة اإللكتركنية كدآ ان مرتبط ان فظيكرىا كاف أمر 
 .(ُ)؟الرجكع إلى أصؿ نشأتيا إلى متى

 باستخداـ التمغراؼ. يـ  حيث تـ تحكيؿ مبمغ مالَُٖٔرجع نشأتيا إلى عاـ أ يـفبعض 
  حيث كاف العسكريكف يستخدمكف كسائؿ أصميا إلى اختراع الكتابة المشفرة خر رداآل يـبعضك ،

 االتصاؿ المشفرة.      
انتشارىا تدرج عمى أزمنة  إال أف ،فكرة اختراع النقكد اإللكتركنية كيقصد بيذا ىك إرجاع أصؿ
 :مختمفة نذكرىا عمى النحك التالي

 رونية: تدرج انتشار النقود اإللكت 

  ا مريكية كذلؾ عندمالكاليات المتحدة األ األمكاؿ في بداية خدمة تحكيؿ تـ كانُُٖٗفي عاـ
 .  (ّ)بنقؿ النقكد بكاسطة التمغراؼ،(ِ)قامت بنكؾ االحتياطي الفيدرالي

  قاـ بنؾ فرنكميف األمريكي بإصدار أكؿ  بطاقة دفعـ  ُِٓٗفي عاـ(ْ). 
  ؿ في إصدار ثاني بطاقة كاسميا فيزا كالتي ما زا، كميفنـ تبع بنؾ أميركيا بنؾ فر ُٖٓٗفي عاـ

 .   (ٓ)مركزىا الرئيسي في نيكيكرؾ
  ـ كانت بداية االستخداـ الكاسع لمنقكد اإللكتركنية كذلؾ عندما تأسست دار ُِٕٗفي عاـ

فقد تكلت ىذه المؤسسة عممية إمداد خزانة الكاليات المتحدة األمريكية كأيضا  ،(ٔ)المقاصة اآللية

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ث، بحُْٓ/ُلمنقكد اإللكتركنية، ة محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالي (ُ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف. 
االحتياطي الفيدرالي: ىك نظاـ البنؾ المركزم في الكاليات المتحدة األمريكية كيختمؼ عف أنظمة البنكؾ المركزية في  (ِ)

إقميميان، كأربعة كعشريف فرعان، كمكقعو في كاشنطف، ىيكؿ: الدكؿ األخرل، حيث يعمؿ تحت رقابتو اثنا عشر بنكان 
 . ِّٕمكسكعة المصطمحات االقتصادية كاإلحصائية، ص

مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ث، بحُْٓ/ُة لمنقكد اإللكتركنية، محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالي  (ّ)
 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف. 

 .ّٖيره: اقتصاديات النقكد كالمصارؼ، صيامف كغ  (ْ)
 المرجع السابؽ. (ٓ)
( ىي نظاـ إلكتركني يسمح بتبادؿ Automated Clearing Houseكدار المقاصة ىي: غرفة المقاصة اآللية ) (6)

ابات المدفكعات صغيرة القيمة ما بيف البنكؾ المحمية في دكلة ما كتسكية إجمالي قيـ المدفكعات بالخصـ كاإلضافة لحس
ىذه البنكؾ طرؼ بنؾ التسكية كالذم يمعب دكره في أغمب األحياف البنؾ المركزم لمدكلة، كتتميز غرؼ المقاصة اآللية 
بقدرتيا عمى التعامؿ مع ممفات تحكم أكامر دفع أك خصـ لمعديد مف المستفيديف طرؼ البنكؾ األخرل كتقـك الغرفة 

كتسكية الحسابات الخاصة بأطراؼ المعامبلت لدل بنؾ التسكية، مكقع:  بكظيفة المقاصة في تكزيع المدفكعات لكؿ بنؾ
 /.ar.wikipedia.org/wikiكيكيبيديا، المكسكعة الحرة،  
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

ى غرار ىذا النظاـ انتشرت أنظمة مشابية إلصدار الشيكات كعمالبنكؾ التجارية ببديؿ إلكتركني 
 .(ُ)في أكركبا

  ـ عرفت الياباف النقكد اإللكتركنية كناقشتيا بشكؿ رسمي كذلؾ حينما تشكؿ ُٓٗٗكفي عاـ
 ،مجمس يضـ مجمكعة مف المؤسسات المالية ككزارة المالية كبعض شركات االتصاؿ كالتمغراؼ

صدار إكتـ المكافقة عمى  ،متعمقة بالنقكد اإللكتركنيةال كتـ في ىذا االجتماع مناقشة كافة المسائؿ
 .(ِ)التي تقكـ بإصدارىا اآلالتنقكد اإللكتركنية ككذلؾ بعض صكر ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ث، بحُْٔ/ُقكد اإللكتركنية، محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمن (ُ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف. 
 .ُْٕ/ُالمرجع السابؽ  (ِ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب الثاني
 أشكال النقود اإللكترونية

 إلى عدة أقساـ ة تنقسـ أشكاليااإللكتركني النقكد يتبيف لنا أفالمراجع المتخصصة بالرجكع إلى 
 :بحسب اعتبارات مختمفة عمى النحك التالي

 ف:قسما االستخداـ نكع رباعتبا كلمنقكد اإللكتركنية اعتبار النوع: األول: االعتبار

 النقود الرقمية السائمة: األول:القسم 

مف البنؾ التقميدم أك البنؾ  شحناتاإللكتركنية التي تصدر بشكؿ كىي سمسة األرقاـ 
أم تختزف  –عبر عف قيمة مالية في حد ذاتو، سابقة الدفع أك مختزنة القيمة االفتراضي كؿ رقـ منيا ي

رقـ مرجعي كىك رقـ فريد ال يتكرر  ى، كتحتكم كحدة النقد الرقمية عم-مبمغا مف النقكد مدفكعة مسبقا
 تكقيع رقمي لمصدرىا الممتـز قانكنا أك اتفاقا بتحكيمياأيضا  كحدة كؿ كتحمؿ، يميز العممة الرقميةك 

، كتخزف العممة الرقمية داخؿ أجيزة الكمبيكتر بكاسطة (ُ)إلي القيمة التي تكافئيا مف النقد الكرقي
عبارة عف آليات يتـ استخداميا في شراء السمع كالخدمات  ك( كىSoft Ware Walletبرنامج يسمى )

الشبكة كمف أشير كيطمؽ عمى ىذه النقكد أحيانا باسـ النقكد الشبكية أك نقكد  .عبر شبكة اإلنترنت
 .(ٕ)(Digital Cashشركاتيا )

 (:لكترونيةلبطاقات الذكية )حافظة النقود اإل ا الثاني: قسمال

عمييا كمبيكتر صغير ىي عبارة عف بطاقة ببلستيكية )سابقة الدفع أك مختزنة القيمة( مثبت ك 
رقما تسمسميا كتاريخ انتياء لكتركنية رقمية سائمة تحمؿ إيخزف فييا كحدات نقدية  لكتركنيةإمزكد بذاكرة 

كمكثقة عبر المفتاح الخاص بالجية المصدرة، تصمح ىذه الكحدات لمكفاء بالديكف قميمة  صبلحية
القيمة، كتستخدـ في شراء السمع كالخدمات عبر االنترنت، أك في نقاط البيع التقميدية كتسمح البطاقة 

 كالقكل الشرائية، كتتميز الحافظة اإللكتركنية أيضان بتخزيف العديد مف المعمكمات إلى جانب الكحدات
متعددة اإلصدار كمتعددة االستخداـ كيعني ذلؾ بأنيا تصدر مف عدة  عف غيرىا مف البطاقات بأنيا

                                                           
 ثبح، ٖٕ/ُ ،كانظر إلي شكؿ النقكد اإللكتركنية في نفس المرجع، َٕ/ُالعربي: الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقمية  (ُ)

 .بيف الشريعة كالقانكف اإللكتركنية مؤتمر األعماؿ المصرفيةمقدـ ل
، سرحاف: الكفاء )الدفع( ُٔٗ/ُ ،مى السمع كالخدماتالجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عانظر  (ِ)

 بيف الشريعة كالقانكف. اإللكتركنية مؤتمر األعماؿ المصرفيةمقدمة ل بحكث،ِْٖ-ِّٖ/ُ ،اإللكتركني
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ىي فقط  بطاقات، فذلؾ النكع مف الشركات كمشركعات متعددة كتستخدـ في خدمات متنكعة كمتعددة 
 .(ِ)(Mondex، كمف أشير مصدرييا )(ُ)ة السائمةتعتبر حافظة لمنقكد اإللكتركنية الرقمي

كيقصد ثبلثة أقساـ:  يمة تنقسـ النقكد اإللكتركنية إلىكباعتبار الكس الوسيمة:اعتبار  الثاني: االعتبار
 ، كتخزف حسب التقسيـ التالي: تخزيف النقكد اإللكتركنيةبالكسيمة: طريقة 

 األول: حفظيا عمى القرص الصمب: القسم

ليستخدميا متى  ؛الشخصي خزيف النقكد اإللكتركنية عمى القرص الصمب لمكمبيكترحيث يتـ ت
يريد في شراء ما يرغب مف سمع كخدمات مف خبلؿ شبكة اإلنترنت، عمى أف يتـ خصـ ثمف ىذه 
السمع كالخدمات في ذات الكقت مف القيمة النقدية المخزنة عمى ذاكرة الكمبيكتر الشخصي كتسمى ىذه 

 . (ٖ)كد الشبكيةالنقكد بالنق

 حفظيا في بطاقات ذكية )سابقة الدفع(: القسم الثاني:

، كقد ببلستيكي الصنع ةذكي بطاقة  تحفظ فيكىي كسيمة أخرل لحفظ النقكد اإللكتركنية حيث 
البطاقات الذكية مف بطاقات كرقية إلى ببلستيكية مزكدة بشريط ممغنط يمكف قراءة  تطكرت صكر

مزكدة بكمبيكتر صغير  بطاقات ثـ إلى لبطاقة، قارئ مناسب خارج عف ابكجكد المعمكمات عمييا 
يشبو الكمبيكتر الشخصي بداخمو تكجد ذاكرة إلكتركنية تسمح بتخزيف النقكد اإللكتركنية، كتقرأ بياناتو 

 .(ٗ)الكرت دكف الحاجة إلى قارئ خارجيمف ذات 

                                                           
 .ُُِ/ُ ،غناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية (ُ)
، سرحاف: الكفاء )الدفع( ََِ/ُ ،لجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدماتا (ِ)

بيف  اإللكتركنية ألعماؿ المصرفية المصرفية اإللكتركنية/ُ، ، كغناـ: محفظة النقكد اإللكتركنيةِٕٖ/ُ، اإللكتركني
 الشريعة كالقانكف.

نقكد دية كالمالية لم: اآلثار النقدية كاالقتصا، محمدُٕ-َٕ/ُ ،العربي: الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقميةانظر  (ّ)
 بيف الشريعة كالقانكف.اإللكتركنية مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدمة ل بحكث، ُّٕ/ُ، اإللكتركنية

 :، محمدَٕ/ُ، لكتركني كالنقكد الرقميةالعربي: الشيؾ اإل :ركانظ، ُُْ-َُٔ/ُ، غناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية (ْ)
بيف اإللكتركنية مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدمة ل ثك بح ،ُّٕ/ُ ،لية لمنقكد اإللكتركنيةاآلثار النقدية كاالقتصادية كالما

 الشريعة كالقانكف.
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 القسم الثالث:الوسيمة المختمطة:

بشحف النقكد المكجكدة داخؿ ، كالقرص الصمب كيتـ ذلؾ ةالذكي بطاقةالكىي خمط التخزيف بيف 
عمى القرص الصمب لمحاسب اآللي الذم يقكـ بقراءتيا كبثيا عمى شبكة االنترنت إلى  ةالذكي بطاقةال

 .(ٔ)الكمبيكتر الشخصي لمبائع

لنقكد اإللكتركنية إلى تنقسـ ا مية كالتعييفكباعتبار التس :مية والتعيينالتساعتبار  الثالث:االعتبار 
 .كدكرة االستخداـ كالتداكؿ ،معرفة العميؿ المستخدـ لمنقكد بالتسمية كالتعييف كيقصد:قسميف

 :لكترونية معينة ومسماةإاألول: نقود القسم 

كىي التي تحتكم عمى معمكمات تكضح ىكية الساحب األصمي لمنقكد كبالتالي يستطيع البنؾ 
ذلؾ في النقكد )الرقمية السائمة( ك اإللكتركني،  أصدرىا في السكؽ لتيأف يتعقب حركة كحدة النقد ا

 .(ِ)الشبكية

 لكترونية غير معينة وغير مسماة:إالثاني: نقود  القسم

كىي التي ال تحتكم عمى معمكمات تكضح ىكية الساحب األصمي لمنقكد مما ال يمكف لمبنؾ 
ثر مف مرة.كىذا النكع يككف في النقكد معرفة حركة كحدة النقكد إال إذا أنفقت مف شخص ما أك

 .)المحفظة اإللكتركنية( لذكيةكفي البطاقات ا ،اإللكتركنية الشبكية )الرقمية السائمة(

 Signatureففي الشبكية: تككف غير معينة مف خبلؿ نظاـ يعرؼ باسـ التكقيع األعمى )
Aveugle يكقع بكاسطة مفتاح سرم،  فالبنؾال يمكف ليما معرفة شخص العميؿ، ( فالتاجر كالبنؾ

يعطي تكثيقان لحساب النقكد اإللكتركنية لديو، دكف أف يستطيع تحديد مصدرىا، ككؿ ما يمكف أف يطمع 
عميو ىك تكقيعو عمى كؿ كحدة مف كحدات الدفع، مع معرفتو لكامؿ المبمغ الذم استممو كؿ كاحد مف 

 .(ّ)عمبلئو

                                                           
مقدـ  ث، بحَّ/ُكتركنية كأىـ تطبيقاتيا،، كانظر الشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإللُّٖ/ُ، المرجع السابؽ (ُ)
 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.ل
الشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية ، ُٕٗ/ُر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى السمع كالخدمات، : أثالجرؼ (ِ)
، شنبكر: إللكتركنية بيف الشريعة كالقانكفامؤتمر األعماؿ المصرفية مقدمة ل بحكث ،ُّ/ُ إللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا،ا

مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مقدـ ل ثبح، َُْ/ُ، النقكد اإللكتركنية -أدكات الدفع اإللكتركنية بطاقات الكفاء
 مف الكجييف القانكنية كاالقتصادية. 

 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدـ ل ث، بحِٖٔ/ُء )الدفع( اإللكتركني،سرحاف: الكفا (ّ)
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 اإللكتركنية فييا رج الشبكة: فالنقكدالتي تعمؿ خانية( )المحفظة اإللكترك أما في البطاقات الذكية 
؛ فيصعب تتبع الشخص الذم يستخدمياىكية  سمية حيث يمكف استخداميا دكف أف تحمؿا بلبتتصؼ 
 .  (ُ)كما ىك الحاؿ في النقكد الكرقية حركتيا
 إلي قسميف:كباعتبار القيمة تنقسـ النقكد اإللكتركنية  :(ٕ)القيمةاعتبار الرابع:  االعتبار

 .النقدية لمنقكد اإللكتركنية: ىي القيمة كيقصد بالقيمة
 كترونية ضعيفة القيمة:إلنقود : األول قسمال

 فقط. ان كاحد ان ال تتجاكز قيمتيا دكالر  أمضعيفة القيمة 

 :لكترونية متوسطة القيمةإنقود : الثاني القسم

 .( دكالرََُ) ئةام ر كلكنيا ال تتجاكزتزيد عف دكال أم متكسطة القيمة

كىي  ،عميو يتبيف لنا مما سبؽ أف النقكد اإللكتركنية ىي شيء كاحد مصنكعة مف مادة كاحدةك 
نما عبارة عف معمكمات ك  ،مادة غير مممكسة تحتكم عمى سمسمة  ،لكتركنيةإ Bits))أك بتات  شحناتكا 

حفظة ي يسمى )بالملكتركنإكتحفظ في مكاف  ،مالية في حد ذاتوأرقاـ كؿ رقـ منيا يعبر عف قيمة 
في شكميف لنظاميف مختمفيف  سكاء القرص الصمب أك البطاقة الذكية، إال أف ىذه النقكد ،(ّ)لكتركنية(اإل

 مف حيث التداكؿ كاالستخداـ:
 : النقود اإللكترونية الشبكية:منيما األول

في كىي نقكد تحفظ  )النقود الرقمية السائمة(ف باسـ يكىي التي صنفيا بعض االقتصادي
لمبنؾ مسبقان مف خبلؿ دفع مقدـ أك مف  الحاسكب الشخصي عمى القرص الصمب، مدفكعة القيمة

ستخدـ لشراء السمع كالخدمات عبر شبكة اإلنترنت، منيا ما ت، (ْ)كجكد حساب مصرفي معيف خبلؿ
 .ىك مسمى كغير مسمى، كمنيا ضعيؼ القيمة النقدية كمتكسطيا

                                                           
 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.عماؿ المصرفية مؤتمر األمقدـ ل ث، بحُُٔ/ُاإللكتركنية،  النقكد محفظة غناـ: (ُ)
لمصرفية مؤتمر األعماؿ اث مقدـ ل، بحُّٖ/ُة كالمالية لمنقكد اإللكتركنية، : اآلثار النقدية كاالقتصاديمحمد (ِ)

 كالقانكف. اإللكتركنية بيف الشريعة
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ، بحثِٗ/ُالشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا،  (ّ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل ث، بحُٕ/ُركني كالنقكد الرقمية، العربي: الشيؾ اإللكت (ْ)

 كالقانكف.
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 الثاني: البطاقات الذكية: وأّما

كىي الصنؼ الثاني الذم تحفظ  اإللكترونية( )المحفظةباسـ  فيكالتي صنفيا بعض االقتصادي
، كفي نقاط البيع (ُ)كىي بطاقات سابقة الدفع مستخدمة عبر شبكة اإلنترنت ،فيو النقكد اإللكتركنية

 التقميدية غير مسماة كمنيا ضعيفة القيمة النقدية كمنيا المتكسط.

:مصطمح )النقكد في سائر البحث المصطمحات التاليةخدـ ستستيو فإف الباحثة كعم
القرص الصمب كفي البطاقة الذكية،  عمى اإللكتركنية( التي تعبر عف النقكد الرقمية المحفكظة

كمصطمح )النقكد الشبكية( المعبرة عف النقكد الرقمية السائمة المحفكظة في القرص الصمب، كمصطمح 
، كمصطمح النقكد الرقمية السائمة المحفكظة بنظاـ البطاقات الذكية )البطاقة الذكية( المعبرة عف

 .لكتركنية، سكاء القرص أك البطاقة)المحفظة اإللكتركنية( ليعبر عف المكاف المخزنة فيو النقكد اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نيا سابقان، انظر الجرؼ: أثر استخداـ النقكد عبر شبكة اإلنترنت: كذلؾ مف خبلؿ الكسيمة المختمطة التي تحدثنا ع (ُ)

بيف الشريعة ر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية مؤتممقدـ ل ث، بحََِ/ُب عمى السمع كالخدمات، اإللكتركنية عمى الطم
 كالقانكف.



     غهل
 

   [05] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب الثالث
 لكترونيةصدار النقود اإل إآلية 

 أواًل: المؤسسة المصدرة لمنقود اإللكترونية:
صدر النقكد عادة، ككؿ ما يتعمؽ بيا مف شيكات كأكراؽ كبطاقات ائتمانية مف قبؿ البنؾ ت
ـ كتنظي ؼإشراالتي جميعيا تحت  ،كالمؤسسات االئتمانية المصرفية ،كالبنكؾ التجارية ،(ُ)المركزم

 البنؾ المركزم لكؿ دكلة.  السياسة النقدية التي يتكالىا
شخص اعتباري يرخص لو القانون أو البنك المركزي ىي كل "كالبنؾ كالمؤسسة المالية: 

 .(ٕ)ممارسة عمميات البنوك كميا أو بعضيا"

صدارىا، إة قانكف ينظـ عمميبحتى ىذه المحظة  غير منضبط لكتركنيةلنقكد اإلا إصدار إال أف
 :لؤلسباب التالية حسب الفيـ المتكاضع لمباحثة كقد يرجع ذلؾ

مما شجع  ،لكتركنيةترجع إلى ظيكر التجارة اإل، يةلكتركنأصؿ فكرة ظيكر النقكد اإل .ُ
 إصدارىا نترنت، فبدأمستخدمييا لمسعي البتكار كسائؿ سريعة لتسكية المبادالت عبر اإل

كخدمة مقدمة مف الشركات التجارية الخاصة، غير المؤسسات المالية، لتستخدـ كنطاؽ 
 .خاص كضيؽ ضمف ما تقدمو الشركة مف خدمات

ند عميو كىي النقكد الكرقية، مما يسمح لمؤسسة تجارية تلكتركنية إلى أصؿ تسرجكع النقكد اإل .ِ
إلى أصؿ كرقي  ان لكتركني ماداـ مرتبطأف تصدر النقد اإل مكثكؽ بيا أك مؤسسة مصرفية

 محفكظ كحساب بنكي أك دفع مقدـ لممؤسسة المصدرة. 

 : عمى النحك التالي ة كىيلكتركنيد اإلك النق إصداراتجاىات في فكرة تقييد  ثبلث تكجدكقد 
لكتركنية عمى المصارؼ كحدىا، كىك الرأم السائد النقكد اإل إصدارينادم بقصر حؽ اتجاه  .ُ

دعـ ب( البكندزبانؾيقكـ المصرؼ المركزم األلماني )، ففي ألمانيا في دكؿ االتحاد األكركبي

                                                           
داة ، كأالمصارؼ، كمحتكر إصدار البنكنكت البنؾ المركزم ألم دكلة ىك: قمة الجياز المصرفي، كيعتبر مصرؼ (ُ)

كالمساىمة فييا، الكيالي كغيره: مكسكعة تدعيـ تنفيذ السياسة االقتصادية الدكلة لئلشراؼ كالسيطرة عمى نظاـ االئتماف؛ ل
 .ٕٓٓ/ُالسياسة، 

مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف مقدـ ل ث، بحٓٔ/ُ)البطاقات الببلستيكية( سميحة: كسائؿ الدفع الحديثة  (ِ)
 القتصادية. الكجييف القانكنية كا
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كنج حيث خصصت ك اليكج، ككذلؾ في (ُ)القيكد التي يفرضيا االتحاد األكركبي تجاه ذلؾ
سماحيا لبعض  لكتركنية، معتشريع قانكني خاص يسمح فيو لمبنكؾ بإصدار النقكد اإل

 خدماتالمؤسسات غير البنكية بإصدار بطاقات ذات أغراض محددة، كبطاقات الدفع في 
لمنقكد  اإلصدار. كسبب اتجاىيـ القتصار المصارؼ عمى حؽ (ِ)االتصاؿ عمى سبيؿ المثاؿ

 . (ّ)أقؿ المخاطريؤدم إلى حصكؿ  نوأل ،لكتركنيةاإل
 إلزاميامع  ،لكتركنيةالنقكد اإل إصداريمنح المؤسسات غير المصرفية خكض تجربة  اتجاهو  .ِ

كىذا االتجاه كرأم آخر في  .(ْ)شراؼ كالرقابة التي تخضع ليا المصارؼبنفس متطمبات اإل
 . (ٓ)دكؿ االتحاد األكركبي، كمنصكص عميو كمعمكؿ بو في ألمانيا

لكتركنية في لكضع أسس تنظيـ قانكني إلصدار كتداكؿ النقكد اإل لةيرفض أم محاك خير األ .ّ
، (ٔ)الفيدرالي االحتياطيمرحمتيا الحالية، كىك رأم الكاليات المتحدة األمريكية كرأم مجمس 

بيف المؤسسات زيادة في المنافسة، لتقديـ  اإلصدار، لما في ترؾ حرية اتجيكا ليذا الرأمك 
 .(ٕ)لخدمات الماليةأفضؿ ا

أف عمة تأخر الدكؿ في كضع قانكف يضبط إصدار النقكد اإللكتركنية ىي   :كما يترجح لمباحثة
ترؾ المنافسة بيف الشركات لتنتج أفضؿ نقد إلكتركني آمف، يقتنع بو الناس كيقبمكف التعامؿ بو، كال 

نؾ المركزم ضمف خطة يحتجكف عميو، كمف ثـ يتصكر االعتراؼ بو كاقتصار إصداره عمى الب
منيا ثبلثة آالؼ جنيو  مميكف جنيو -فرضان  –إصدار النقكد كأف يصدر البنؾ المركزم المصرم

                                                           
مقدـ  ثبح ، ُّٓ/ُدارة السياسة النقدية، مكسى: النقكد اإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في إ (ُ)
 مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف القانكنية كاالقتصادية. ل
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل بحث ،ُٗٔ/ُ ،لكتركنيةكاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإل محمد: اآلثار النقدية (ِ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
 المرجعيف السابقيف. (ّ)
مقدـ  ثبح،  ُّٓ/ُفي إدارة السياسة النقدية، لكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية مكسى: النقكد اإل (ْ)
 ادية. مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف القانكنية كاالقتصل
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل بحث، َُٕ، ُٗٔ/ُلكتركنية، كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإل محمد: اآلثار النقدية (ٓ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
 ثبح، ُْٓ، ُّٓ/ُرة السياسة النقدية، لكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في إدامكسى: النقكد اإل (ٔ)

 مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف القانكنية كاالقتصادية. مقدـ ل
 المرجعيف السابقيف. (ٕ)
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بضمانيا أك  التزاـإلكتركني، كالباقي كرقي، فستصبح النقكد اإللكتركنية ممزمة بذاتيا مف غير 
 االلتزاـ بتحكيميا كاهلل تعالى أعمـ.  

 :لكترونيةاإل  صدار النقودإأساليب ثانيًا: 
 تصدر النقود اإللكترونية بأسموبين:

"عمميات تتدخؿ فييا البنكؾ  كىك األسموب األول: إصدار نقود إلكترونية تعمل عبر شبكة اإلنترنت:
حيث تتطمب عممية تداكؿ كحدة النقد اإللكتركني بيف طرفيف أف يتدخؿ المصدر العتمادىا أك تعزيز 

 .كىذا النكع متمثؿ في النقكد الشبكية ،(ُ)(" on-line ECASH)إصدارىا كيعرؼ ىذا النكع باسـ 
"عمميات كىك  األسموب الثاني: إصدار نقود إلكترونية في بطاقات ذكية تعمل خارج الشبكة وداخميا:

( حيث يتـ تداكؿ كحدات النقد اإللكتركني بيف األطراؼ OFF LINE E.CASHتعرؼ باسـ )
كىذا النكع متمثؿ في ، (ِ)بو في ىذا عمميات تداكؿ النقد العادم"المختمفة دكف تدخؿ البنكؾ كىي تش

 .(ّ)البطاقات الذكية

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ثبح، ِّ/ُالشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، (ُ)
، َُْ/ُالنقكد اإللكتركنية،  -ع اإللكتركنية بطاقات الكفاء، كانظر: شنبكر: أدكات الدفإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكفا

 مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف القانكنية كاالقتصادية.مقدـ ل ثبح
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ثبح، ِّ/ُالشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا،  (ِ)

 ة كالقانكف.اإللكتركنية بيف الشريع
 .ّّ/ُالمرجع السابؽ،  (ّ)



 

 
 
 

 نياملبحث انثا
 انتقهيديت اننقىد اإلنكرتونيت ومقارنتها باننقىد ومميزاث وظائف

 
 : بمطال ثالثة و فيو

 وظائف النقود اإللكترونية وآلية تداوليا. المطمب األول:
 : مميزات النقود اإللكترونية.يالمطمب الثان
 التقميدية. النقودب: مقارنة النقود اإللكترونية لثالمطمب الثا
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 ولالمطمب األ 
 لنقود اإللكترونية وآلية تداولياوظائف ا 

 : وظائف النقود اإللكترونية:أوالً 
 :ماالنقكد اإللكتركنية تقـك بكظيفتيف مف كظائؼ النقكد كى

كحدة الحساب كمعيار لمقيمة: فالنقكد اإللكتركنية عبارة عف كحدات في شكؿ أرقاـ،  األولى: الوظيفة
كؿ كحدة أك رقـ منيا يعبر عف قيـ مالية مختمفة، تتماثؿ ىذه الكحدات في القيمة الصادرة بيا، لذلؾ 

 . (ُ)تقكـ بكحدة الحساب كمعيار لمقيمة تبعان لما تساكيو مف قيـ مالية

: فالنقكد اإللكتركنية تقكـ بدكر كسيط لمتبادؿ كأداة لمدفع، لمتبادؿ كأداة لمدفع طكسي انية:الث الوظيفة
فيي ما نشأت إال لتسييؿ معامبلت كمبادالت المتعامميف عبر شبكة اإلنترنت كاألجيزة اإللكتركنية، 

التجارة كىي األسرع كاألفضؿ إلكتركنيا في الكفاء بأثماف السمع كالخدمات كالمشتريات داخؿ 
 .(ِ)اإللكتركنية

 : آلية تداول النقود اإللكترونية:اً ثاني
ة مكؿ منيما آلية تداكؿ خاصف إلصدارىا بأسمكبيف،تبعان  لنقكد اإللكتركنيةتكجد آليتيف لتداكؿ ا

 بطبيعتو كذلؾ عمى النحك التالي:
متعامؿ مع ىذا ل :متمثؿ في النقكد الشبكية، ال( on-line ECASH) األول: آلية تداول األسموب

 كىي: أساسية المكف مف النقكد ال بد مف كجكد أطراؼ ثبلثة

                                                           
كتركنية إلزيف الديف: دراسة ، ُٔٗ/ُعمى الطمب عمى السمع كالخدمات،  اإللكتركنية الجرؼ: أثر استخداـ النقكد (ُ)

غناـ: ، ِْٖ/ُالكفاء )الدفع(االلكتركني، سرحاف: ، ِّٕ/ُ، لكتركنيةادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإلاقتص
 ف.مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك مقدـ ل بحث، ُُْ/ُ، لكتركنيةإلمحفظة النقكد ا

(2)
قاكم: مفيـك األعماؿ ، الشر ُٔٗ/ُلكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات، الجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإل 

غناـ: محفظة ،ُٕ/ُلكتركنية، كالنقكد اإل لكتركنيالعربي: الشيؾ اإل، ِٗ/ُلكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، المصرفية اإل
مؤتمر مقدـ ل بحكث،ُّْ/ُلكتركنية، ، محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإلُُٔ/ُلكتركنية، النقكد اإل

كزية لكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المر مكسى: النقكد اإلف، األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك 
 الكجييف القانكنية كاالقتصادية. مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مفمقدـ ل ثبح، ُّْ/ُفي إدارة السياسة النقدية، 
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 الطرف األول: المصدر:

ىك البنؾ أك المؤسسة المصدرة لمنقكد اإللكتركنية المتعاممة بإجراء عمميات التبادؿ  :المصدر
اإللكتركنية الشبكية  ، كلممصدر عدة أدكار في حاؿ التعامؿ بالنقكد(ُ)بيف النقد اإللكتركني كالنقد الكرقي

 كىي: 
 ة:الشبكيود امل بالنقمتعلتوفير البرنامج الخاص  يتمثل في ول:الدور األ 

خاص أف تتكفر عمى أجيزة الكمبيكتر الخاصة بيـ برنامج  ،حيث البد لممشترل كالبائع كبنؾ المشترم
 مف ميامو: الذم ،(ِ)((software walletمثؿ 

 ةبأرقاميا كعبلمات التأميف الخاص افتياضا  از المشترم، ك ف قطع العممة الرمزية في جييخز ت 
 .(ّ)اإللكتركنية بيا إلى خزينة البائع

 محك الكحدات المخصصة بعممية الشراء مف محفظة ك  ،ـ بإخطار المشترم بتماـ السدادياقال
 .(ْ)نيائية المشترم بصكرة

  الكحدات النقدية مف المحك كالنسخالعمؿ عمى حماية(ٓ). 
 ساب األرصدة في ضكء عمميات اقتناء النقكد اإللكتركنية أك صرفيا في عمميات ـ بحياقال

 .(ٔ)الشراء
 :عمى النحو التالي يتمثل في عالقة المصدر بالمشتري وذلك :الدور الثاني

 لما سيسحبو مف نقكد إلكتركنية أك أكثر منو يان مساك  مبمغان  يكدع لممشترم(ٕ). 

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل ثبح، ِٖٓ/ُسرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركني،  (ُ)

 كالقانكف.
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف مقدـ ل ثبح، َّ/ُرفية اإللكتركنية، الشرقاكم: مفيـك األعماؿ المص (ِ)

 الشريعة كالقانكف.
لكتركني، سرحاف: الكفاء )الدفع( اإل، َّّ/ُزيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركنية،  (ّ)
 الشريعة كالقانكف. مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيفمقدمة ل ثك بح، ِْٖ/ُ
 المرجع السابؽ.  (ْ)
  .ِّٗ/ُالمرجع السابؽ،  (5)
           .المرجع السابؽ (ٔ)
، سرحاف: الكفاء )الدفع( ُٔٗ/ُالجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات،  (ٕ)

 كنية بيف الشريعة كالقانكف.مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتر مقدمة ل بحكث، ِْٖ/ُاإللكتركني،
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 ـ قيمة ما سحبو ، ثـ يتـ خص(ُ)مكبة مف النقكد اإللكتركنيةيقكـ بتزكيد المشترم بالكمية المط
 .(ِ)المكدع مف حسابو 

 كشؼ الدفع مف المشترم، كيتأكد مف صحة النقكد اإللكتركنية ثـ يقكـ بإرساؿ كشؼ  "يتمقى
 .(ّ)"كحدات النقكد اإللكتركنية إلى البائع

 المستخدمة:التأكد من سالمة النقود اإللكترونية يتمثل في  ثالث:الدور ال

بدكر التأكد مف صبلحية النقد اإللكتركني مف أنو سارم المفعكؿ، كمف سبلمتو  ـ المصدرحيث يقك 
 .(ْ)مما يقمؿ مف حاالت الغش في التعامؿ مع ىذا المكف مف النقكد

 تمثل في عالقة المصدر بالبائع:ي رابع:ال الدور

 ية البيع كالشراءيؤكد لمبائع صبلحية النقكد اإللكتركنية عند قبكلو بعمم(٘). 
  د كرقية إذا أراد البائع التحكيؿيعمؿ عمى تحكيؿ النقكد اإللكتركنية إلى نقك(ٔ). 

 الطرف الثاني: المشتري:

نترنت مف متجر إلكتركني يقبؿ النقد ىك العميؿ الذم يشترل سمعة عبر اإل :المشترم
 في: د اإللكتركنيةكيأتي دكر المشترم في عممية البيع كالشراء بالنقك  ،اإللكتركني

لدل البنؾ المصدر لمنقد اإللكتركني، ثـ يسحب منو النقكد اإللكتركنية التي يحتاج  فتح حساب
، -القرص الصمب –ليا مقابؿ ما يساكييا مف نقد كرقي كيقكـ المشترل بتخزينيا في محفظتو الثابتة 

                                                           
، ِّٗ/ُزيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركنية، ك  ،ِٖٓ-ِْٖ/ُالمرجع السابؽ،  (ُ)

 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدـ ل ثبح

مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل ثبح، َّ/ُيا،الشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىـ تطبيقات (2)
 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.

، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ َّّ/ُزيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركنية،  (ّ)
 المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.

، الشرقاكم: مفيـك األعماؿ ُٔٗ/ُية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات، الجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركن (ْ)
، بحكث مقدمة لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة َّ/ُالمصرفية اإللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، 

 كالقانكف.
 رحاف: الكفاء )الدفع(، سُٔٗ/ُالجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات،  (ٓ)

 ، بحكث مقدمة لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.ِٖٓ/ُاإللكتركني، 
 .الذكر في ىذه الصفحة المراجع السابقةانظر  (ٔ)
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نو أف يعيد ما يفيض عنو مف نترنت، كيمككيرسميا كسداد مقابؿ ما يشتريو مف سمع كخدمات عبر اإل
 .(ُ)نقكد إلكتركنية إلى حسابو المصرفي مرة أخرل

 الطرف الثالث: البائع:

ىك التاجر الذم يستخدـ التجارة اإللكتركنية في تصريؼ مبيعاتو كما يممؾ مف سمع  :كالبائع
 :في كيتمثؿ دكرهكخدمات كيقبؿ بالنقد اإللكتركني. 

  كأف يشارؾ في في ذلؾ،  لمنقد اإللكتركني مثؿ المشترم المصارؼ المصدرة بإحدل حسابفتح
 .(ِ)البرنامج الخاص لحفظ النقكد اإللكتركنية عمى القرص الصمب

 ـ  بالتأكد مف صحة النقكد اإللكتركنية عف طريؽ البنؾ المصدر لمعممةياقال(ّ). 

 :انتياء دورة النقود الشبكية

 النقود الشبكية إعادة استخدام: 

، حيث ال يمكف لمتاجر أف يعيد (ْ)لنقكد ال تصمح إال إلنجاز صفقة كاحدة فقطإف طبيعة ىذه ا
كؿ عممية سحب تقتضى  كذلؾ ألف ؛يا لنفسوب يعيد استخداميا مرة أخرل في معامبلتو التي يباشر
كعميو فكؿ ما يتـ قبضو يجب أف يعاد إلى  ؛(ٓ)تكثيؽ البنؾ لصبلحية حساب النقكد اإللكتركنية

 .(ٔ)ديةحسابات النقكد العا

 

                                                           
كأىـ كالشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإللكتركنية  ،ِٖٔ، ِٖٓ/ُسرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركني،  انظر (ُ)

، بحكث َّّ-ِّٗ/ُ، زيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركنية، َّ/ُتطبيقاتيا، 
 مقدمة لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.

 .ِّٗ/ُالمرجع السابؽ،  (ِ)
إللكتركنية بيف الشريعة مر األعماؿ المصرفية امؤتمقدـ ل ثبح، ِٕ/ُالعربي: الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقمية،  (ّ)

ليؾ الرجكع إلى شكؿ يكضح دكرة معاممة النقكد اإللكتركنية في نفس المرجع. كالقانكف  ، كا 
مؤتمر مقدمة ل بحكث، ُُٕ/ُ. غناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية، ِٕ/ُالعربي: الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقمية،  (ْ)
 لكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مؤتمر األعماؿ المصرفية اإلل
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل ثبح، ِٖٓ/ُسرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركني، ك  (ٓ)

 كالقانكف.
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل ثبح، ِٖٓ/ُسرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركني،  (ٔ)

 كالقانكف.
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  إلى نقود ورقية: الشبكيةتحويل النقود 

المصدر لمنقكد اإللكتركنية ممتـز بالقانكف كاالتفاؽ بتحكيؿ النقكد اإللكتركنية إلى نقكد كرقية 
 .(ُ)مساكية ليا في القيمة لمبائع كالمشترم كلجميع مستخدمييا

كاحدة فقط البد مف تحكيمو  بمجرد عممية، فكبيذا ينتيي استخداـ النقد اإللكتركني عبر الشبكة
 خر.إلى نقكد كرقية عادية، كال يسمح بتداكلو مف شخص آل

كآلية ، متمثؿ في البطاقات الذكية، ال (OFF LINE E.CASH)  الثاني: ألسموباآلية تداول 
 فبل يكجد بيا سكل طرفيف أساسييف:تيا عف سابق ةمختمف ألسمكبالتعامؿ بيذا ا

 الطرف األول: المشتري:

اإللكتركنية ىك الذم يممؾ البطاقة الذكية مف مصدرىا، كيشحنيا بكمية مف النقكد  :لمشترماك  
ىا أك مركجيا، ليستخدميا في شراء السمع كالخدمات التي رً دً صى مقابؿ ما يساكييا مف نقكد كرقية تدفع لمي 

لصغير الممحؽ يحتاجيا إما عبر اإلنترنت، أك عف طريؽ نقاط البيع التقميدية،بكاسطة الكمبيكتر ا
كلممشترم "أف  ،(ّ)بنظاـ البطاقة الذكية ، أك عف طريؽ أجيزة الياتؼ الخاصة إذا كانت مزكدة(ِ)بيا

يعيد تحميؿ البطاقة بما يفيض عف حاجتو مف النقكد اإللكتركنية كاستبداليا بالنقكد الكرقية مف ذات 
 .(ْ)المؤسسة التي تصدر ىذه البطاقات"

 الطرف الثاني: البائع:

كىك التاجر الذم يبيع ما يممكو مف سمع كخدمات مقابؿ نقد إلكتركني محمؿ عمى البطاقة 
، كالذم بدكره يقكـ مف خبلؿ الذكية عبر اإلنترنت كفي مكانو التقميدم كيمتمؾ بطاقة ذكية خاصة بو

ة يتـ فييا كعدد العمميات المتبقية المسمكح بيا في كؿ مر  ححد االئتماف الممنك البطاقة ذاتيا بتعديؿ "
كبيذا ، (ٓ)بل يحتاج الستخداـ شبكة البطاقات لتأكيد قبكؿ عممية التحكيؿ"ميو فكع ؛استخداـ البطاقة

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، َٕ/ُ، العربي: الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقمية (0)

 كالقانكف.
 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدـ ل ثبح، َُٕ/ُغناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية،  (ِ)
مؤتمر األعماؿ مقدـ ل ثبح، َِٕ/ُكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات، الجرؼ: أثر استخداـ النق (ّ)

 المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل بحث، َّ/ُالشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا،  (ْ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
مؤتمر األعماؿ مقدـ ل بحث، َُِ/ُالجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات،  (ٓ)

 المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
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مف شخص آلخر بصكرة مباشرة دكف الحاجة لمعكدة إلى  البطاقات النقكد اإللكتركنية عبر تنتقؿ
 .المصدر لمتكثيؽ بخبلؼ النقكد الشبكية المحفكظة عمى القرص الصمب

النقكد  يقكـ بتحكيؿ يكف، التعامؿ بالبطاقات الذكيةدكر ثانكم في دور المصدر  يكيأت 
 .(ُ)اإللكتركنية إلى كرقية بعد انتياء عممية البيع إف قصد التحكيؿ

 :انتياء دورة البطاقات الذكية

ة في تكرار تحميؿ النقكد اإللكتركنية مالبطاقة الذكية في حد ذاتيا يمكف استخداميا مدة طكي
 كظ فييا لو دكرة انتياء خاصة بو.، كلكف ذات النقد الرقمي المحف(ِ)ب االحتياجحس

  في البطاقات الذكية:اإللكترونية إعادة استخدام النقود 

يسمح لمتاجر بإعادة استخداـ النقكد اإللكتركنية مف جديد في البطاقات الذكية إف نظاـ 
ؿ مف شخص آلخر بطريقة مباشرة عمى أف كؿ عمميات الدفع الخاصة بو، كتبقى تمؾ النقكد في تداك 

استعماؿ ال بد لو مف تكقيع إلكتركني منفرد، إلى أف ينتيي تاريخ صبلحية ىذه النقكد كمف ثـ فتعاد 
 .(ّ)إلى مصدرىا ليحكليا إلى نقكد كرقية عادية

  في البطاقات الذكية إلى نقود ورقية:اإللكترونية تحويل النقود 

في البطاقات الذكية فإنيا مؤقتة كينتيي تداكليا بانتياء تاريخ  لكتركنيةاإل ميما تداكلت النقكد
 . (ْ)عف طريؽ مصدرىا الكرقية طبيعتيا إلى النقكد البد مف تغيير كعميو ؛صبلحيتيا

                                                           
 انظر المرجع السابؽ. (ُ)
ر األعماؿ المصرفية مؤتممقدـ ل بحث، َّ/ُالشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا،  (ِ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
، ُِْ/ُ، محمد: اآلثار النقدية االقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية،ِٖٖ/ُسرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركني،  (ّ)

 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدمة ل بحكث
 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدـ ل بحث، ُُٕ/ُاإللكتركنية،  غناـ: محفظة النقكد (ْ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب الثاني
 ومستقبل انتشارىا مميزات النقود اإللكترونية

 أواًل: مميزات النقود اإللكترونية:
 ت متعددة منيا:مميزا منقكد اإللكتركنيةل

 الميزة األولى: السيولة واليسر: 

 عدة جكانب منيا: كتتميز النقكد اإللكتركنية بالسيكلة كاليسر في

 كالخدمات تعفي الفرد مف حمؿ نقدية كبيرة لشراء السمع  ،كزنياخفة ف :السيكلة في الحمؿ
تكمفة عمميات الحراسة  يداع لمنقكد كما يرتبط بو مف،  كتعفى المؤسسات مف اإل(0)اليكمية

 .(2)كالنقؿ كالتأميف ضد السرقة
  كف حاجو لمؿء االستمارات دالتزاماتو بيا مباشرة  دسديالمشترم ف :السيكلة في االستخداـ

 .(3)المعقدة
   تتيح النقكد اإللكتركنية فرصة التعامؿ بالعديد مف العمبلت، كليا القدرة عمى التحكيؿ بيف

 .(ْ)ىذه العمبلت بصكرة لحظية

كعمى الرغـ مف ذلؾ إال أف النقكد اإللكتركنية بحاجة إلى جيكد لتطكير نظميا لتككف أسيؿ 
 . (ُ)كأيسر في االستخداـ

                                                           
، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية َُْ/ُمحمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية،  (ُ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية ّّّ/ُة لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع، زيف الديف: دراسة اقتصادي (ِ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف ّْ/ُالشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية كأىـ تطبيقاتيا،  (ّ)

، مكسى: النقكد اإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر َُّ/ُكتركنية، الشريعة كالقانكف، كانظر شنبكر: أدكات الدفع اإلل
، بحكث مقدمة لمؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف َُّ/ُالمصارؼ المركزية في إدارة السياسة النقدية، 

 القانكنية كاالقتصادية. 
تمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف ، بحث مقدـ لمؤ ّْ/ُالشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية كأىـ تطبيقاتيا،  (ْ)

، بحث مقدـ لمؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف َُُ/ُالشريعة كالقانكف،شنبكر: أدكات الدفع اإللكتركنية، 
 الكجييف القانكنية كاالقتصادية.
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 الميزة الثانية: السرية والخصوصية:

تبرز ميزة السرية كالخصكصية في استخداـ البطاقات الذكية فالعبلقة فييا بيف طرفيف فقط كما 
 . (ِ)الشبكية حاؿ استخداـ آلية التكقيع األعمىبينا سابقان، كفي النقكد 
 الميزة الثالثة: األمان:

 ما يمي:يتحقؽ األماف في التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية مف خبلؿ 
 عتماد عمى نظاـ التكقيع الرقمي في نقكد الشبكة، ، كاال(3)اـ التشفير، كاألرقاـ السريةر نظيتكف

 .(4)في البطاقات الذكية ائيانتياصبلحية  كأ
 (5)لجميع األطراؼ د صبلحية النقكديكأتك كامؿ لحقيقة كجكد الطرؼ اآلخر،  بياف تكثيؽ . 
 ممؼ القرص الصمب أك انقطاع  الحاسب أكتعطؿ  حماية حساب النقد اإللكتركني في حاالت

 .(6)إعادة قطع النقد المتبقية آليان بتطبيؽ إجراءات بسيطة يةنامكا  ك  كيربي،التيار ال
 . (7)زالت التقنيات المكجكدة لـ تسمـ مف االختراؽ، كتعرضيا لمسرقة كالضياعإال أنو ما 

 : : انخفاض التكاليفرابعةالميزة ال
إلى انخفاض التكاليؼ التي تمحؽ التحكيبلت المالية  لأد يةاستخداـ نظاـ النقكد اإللكتركن

 .(ٖ)مبسط ميتيا بشكؿعمكتنجز  ،مدفكعة مقدمان ، فقيمتيا بكاسطة الكسائؿ اإللكتركنية األخرل
                                                                                                                                                                                

بيف الشريعة  ، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنيةِّٗ/ُسرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركني،  (ُ)
، بحث َُّ/ُكالقانكف، مكسى: النقكد االلكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في إدارة السياسة النقدية، 

 مقدـ لمؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف القانكنية كاالقتصادية. 
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية مقدـ ل ثبح، ِْٕ/ُلكتركنية، النقد اإلانظر الحمبلكم: دراسة تحميمية لدكر  (ِ)

 بيف الشريعة كالقانكف.
لكتركني، ،سرحاف: الكفاء )الدفع( اإلّْ/ُلكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، الشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإل (ّ)
 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدمة ل بحكث، ِْٗ/ُ
مؤتمر األعماؿ المصرفية  مقدـ ، بحثِٕ/ُلكتركني كالنقكد الرقمية، العربي: الشيؾ اإلك ف السابقيف، المرجعي (ْ)

لكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في إدارة كانظر مكسى: النقكد اإل، اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف
 المصارؼ مف الكجييف القانكنية كاالقتصادية.  مؤتمر الجديد في أعماؿمقدـ ل ثبح، َُّ/ُالسياسة النقدية، 

مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ِْٗ/ُلكتركني، سرحاف: الكفاء )الدفع( اإل (ٓ)
 كالقانكف.

كنية بيف مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتر مقدـ ل بحث، ِْٕ/ُلكتركنية، الحمبلكم: دراسة تحميمية لدكر النقكد اإل (ٔ)
 الشريعة كالقانكف.

 انظر جميع المراجع السابقة في ميزة األماف.  (ٕ)
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ لبحث ، ّْ/ُلكتركنية كأىـ تطبيقاتيا: الشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإل (ٖ)

مقدـ  بحث، ِْٕ/ُلكتركنية، د اإلالحمبلكم: دراسة تحميمية لدكر النقك  ، كانظر إلىنكفااإللكتركنية بيف الشريعة كالق
 الدفع زيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ، مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكفل
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 : المرونة: خامسةالميزة ال
كيقصد بالمركنة أف تككف آلية الدفع اإللكتركني قادرة عمى تمبية كافة االحتياجات دكف أف 

، كأف تتبلءـ مع سرعة التطكرات (ُ)ترتبط بمكقع بذاتو أك بنكع محدد مف عمميات تسكية الديكف النقدية
 .(ِ)كالتقنيات المستقبمية

 مستقبل انتشار النقود اإللكترونية: ثانيًا:
 :لالقتصاديين آراء مختمفة حول مستقبل تطور النقود اإللكترونية وانتشارىا منيا 

ف ليا التأثير البالغ أك ك عف أشكاؿ النقكد األخرل كلف يك ؼينظر إلى أنيا ال تختم الرأي األول:
 .(ّ)الخطير عمي السياسة النقدم

 .(ْ)حذر كالتردد تجاه التعامؿ معيا عمي األقؿ في المرحمة الحالية ليايأخذ مكقؼ ال الرأي الثاني:
ي الرأم كعم .(ٓ)التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية كالتكسع في استخداميا سيصبح أمرا حتميا الرأي الثالث:

يتكقع قبكؿ التعامؿ بيا بيف أجياؿ الشباب، دكف المعمريف عمي األجؿ القصير كأف يحدث الثالث 
النقد التعامؿ بيف النقد اإللكتركني كالكرقي عمى األجؿ المتكسط، كمف ثـ صمكدىا أماـ  في ةازدكاجي

يد،   ني بدال مف الكرقي عمي األجؿ البعك و، كستتحكؿ البنكؾ إلصدار النقد اإللكتر الكرقي حتى اختفائ
مف النقكد  كربما انتشارىا سيككف أسرع مف انتشار النقكد الكرقية في بدايتيا عندما حمت بدال

       .(ٔ)المعدنية

                                                                                                                                                                                

شنبكر: أدكات الدفع  ، مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكفمقدـ ل بحث ،ّّّ/ُلكتركنية، اإل= 
مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف مقدـ ل ثبح، َُّ/ُالنقكد االلكتركنية،  –بطاقات الكفاء–نية لكترك اإل

 القانكنية كاالقتصادية.
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ِّٗ/ُلكتركني، إلسرحاف: الكفاء )الدفع( ا (ُ)

 كالقانكف.
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف مقدـ ل بحث، ِْٔ/ُيمية لدكر النقكد االلكتركنية، الحمبلكم: دراسة تحم (ِ)

 الشريعة كالقانكف.
األعماؿ  رمقدـ لمؤتم بحث،ّّٕ/ُزيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركنية،  (ّ)

 .ة النقدية سيأتي الحقان ، تعريؼ السياسالمصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف
مقدـ  ثبح، ُُٓ/ُمكسى: النقكد اإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في إدارة السياسة النقدية،  (ْ)

 الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف القانكنية كاالقتصادية.  رلمؤتم
األعماؿ  مقدـ لمؤتمر بحث،ّّٕ/ُكنية، زيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتر  (ٓ)

 المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
 .ّّٓ/ُالسابؽ،  المرجع (ٔ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 لثالمطمب الثا
 التقميديةالنقود بمقارنة النقود اإللكترونية 

 :: مقارنة النقود اإللكترونية بالنقود الورقية اإللزاميةأوالً 
لقانكف كىي "ىي النقكد التي يتـ إصدارىا مف قبؿ البنؾ المركزم بمكجب اوالنقود الورقية اإللزامية: 

 .(ُ)ذىب لدل السمطة النقدية )البنؾ المركزم(" حكيؿ إلىغير قابمة لمت

 من حيث القبول العام: اإللزامية مقارنة النقود اإللكترونية بالنقود الورقية 

المختمفة كجد أف العنصر األساسي النقكد عمى مر األزمنة  ف ألنكاعيمف خبلؿ تتبع االقتصادي
األفراد كالمجتمعات، كىذا العنصر ىك السمة الميمة العتبار الشيء نقكدان ىك قبكلو العاـ لدل جميع 

 .(ِ)الذم يحدد شكؿ النقد كيعطيو قكة في أف يككف أداة لمدفع ككسيطان لممبادلة

. أما (ّ)كلقد حظيت النقكد الكرقية بالقبكؿ العاـ حتى أخذت صفة النقدية كاإللزامية القانكنية
مستخدمي التجارة  عاما لدلجد أف ليا قبكالن ك و، لكتركنية مف خبلؿ ما سبؽ بحثبالنسبة لمنقكد اإل

يعطييا صفة النقدية اإللزامية؛ كلعؿ السبب يشمؿ الدكؿ كالمجتمعات  كلكنو ليس قبكال عاما اإللكتركنية
لى اختبلؼ بمداف العالـ في التعامؿ مع التقنيات الحديثة كالكمبيكتر كاإلنترنت  يرجع إلى حداثتيا، كا 

عميو فباتساع التعامؿ مع الكمبيكتر كاإلنترنت كما كصؿ إليو مف تطكرات كانتشاره ، ك (ْ)كما انشؽ عنيا
بذلؾ قبكالن عامان  ىد اإللكتركنية كالتعامؿ بيا لتمقكانتشاره في العالـ؛ سيؤدم إلى اتساع كانتشار النقك 

 عند األفراد كالمجتمعات. 

                                                           
 .َّالجنابي كغيره: النقكد كالمصارؼ كالنظرية النقدية، ص (ُ)
، السيد ُٓ، صُّ، الجنابي كغيره: النقكد كالمصارؼ كالنظرية النقدية، صّّأبك شاكر كغيره: نقكد كبنكؾ، ص (ِ)

، صالح: السياسة النقدية َُْالكادم كغيره: النقكد كالمصارؼ ص، َّكغيره: النقكد كالمصارؼ كاألسكاؽ المالية ص
 .ٖص اإلسبلميكالمالية في إطار نظاـ المشاركة في االقتصاد 

 .ُٓالعصار كغيره: النقكد كالبنكؾ، ص (ّ)
 ثبح، ُْْ – ُّْ/ُرة السياسة النقدية، صارؼ المركزية في إدامكسى: النقكد اإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر الم (ْ)

 الكجييف القانكنية كاالقتصادية. مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مفمقدـ ل
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 زامية القانونية:من حيث اإلل اإللزامية مقارنة النقود اإللكترونية بالنقود الورقية 

نما ىي باالتفاؽ كالرضا بيف التاجر كالمستيمؾ  النقكد اإللكتركنية نقكدان  غير ممزمة قانكنية، كا 
جبارم فيي ال تعتبر نقدان  ، كبيذا تختمؼ عف النقكد الكرقية التي (ُ)إلزاميان لو سعر صرؼ قانكني كا 

 تعتبر نقكد ممزمة لجميع األطراؼ بقكة القانكف. 
 من حيث آلية اإلصدار:  اإللزامية نقود اإللكترونية بالنقود الورقيةمقارنة ال 

البنؾ المركزم ىك مف يتكلى ميمة إصدار النقكد الكرقية اإللزامية كيحدد حجـ تداكليا كيشرؼ 
، بينما النقكد اإللكتركنية إلى ذلؾ الكقت مختمفة كمتنكعة اإلصدار (ِ)عمى تنفيذ اإلصدار كتحقيقو

ت تجارية أك مؤسسات ائتمانية أك بنكؾ تجارية عمى ما تـ بيانو في مطمب آلية ف شركاعفتصدر 
 اإلصدار مف المبحث األكؿ ليذا الفصؿ.

األفراد، كعمى الرغـ مف ذلؾ  كآلية اإلصدار تمعب دكران كبيران في تحديد إلزامية النقد كتقبمو لدل
مف األشياء قد يحددىا القانكف  ان ألف كثير أساسان في تحديد ككف الشيء نقدان؛  تف آلية اإلصدار ليسفإ

كترفض مف قبؿ المجتمع العاـ في التعامؿ بيا، كفي المقابؿ كثير مف األشياء  ،كنقد كيتكلى إصدارىا
 . (ّ)بيا كيتكلكا إصدارىا يمتزمكاكفرضت عمى القانكنييف أف  لقيت قبكالن عامان كنقد

 من حيث المادة المصنوعة: لزاميةاإل  مقارنة النقود اإللكترونية بالنقود الورقية 

بينما النقكد اإللكتركنية مصنكعة  ،النقكد الكرقية مصنكعة مف شيء مادم مممكس كىك الكرؽ
نما عبارة عف إشارات كأرقاـ.  مف شيء غير مممكس، كا 

كال خبلؼ بيف االقتصادييف في المادة التي يصنع منيا النقد فجميع األشياء التي تتمتع بقبكؿ 
 ت، كلك تتبع(ْ)ؤدم كظائؼ النقد مف أداة تبادؿ كدفع كتسديد الديكف كالقيـ فإنيا تعتبر نقدان عاـ كت

أنيا بدأت مف نقكد سمعية ليا قيمة ذاتية كنقدية، ثـ أصبحت كرقية، ليس ليا قيمة  تجدك أنكاع النقكد ل
نماقيمة ذاتية ك ليس ليا ك ذاتية، كليا قيمة نقدية فقط، كمف ثـ إلى نقكد إلكتركنية غير مادية   تياقيم ا 

 نقدية فقط. 

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ِٖٖ/ُلكتركني، سرحاف: الكفاء )الدفع( اإل (ُ)

 ف.كالقانك 
كغيره: العصار  ،َِالجنابي كغيره: النقكد كالمصارؼ كالنظرية النقدية، ص، ِّه: نقكد كبنكؾ، صأبك شاكر كغير  (ِ)

 .ُٓالنقكد كالبنكؾ، ص
 . ُْص  المرجع السابؽ، (ّ)
 . ُْادم كغيره: النقكد كالمصارؼ، صالك ، ُٓص مرجع السابؽ،ال (ْ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

نما التحدم ألم نقد يبرز  فالجانب المادم في صناعة النقكد، ال يمثؿ تحديان كبيران بحد ذاتو، كا 
 .(ِ)، كفي المحافظة عمى قيمتيا كاستقرار القكة الشرائية ليا(ُ)في قبكليا العاـ الذم يحدد شكميا

  قية اإللزامية من حيث القيم المالية التي تحمميا:مقارنة النقود اإللكترونية بالنقود الور 

، كالنقكد (ّ)كياات مختمفة تعبر عف قكل شرائية لمالمالية بفئ ان النقكد الكرقية تحمؿ قيم
اإللكتركنية تحمؿ نفس القيـ المالية لمنقكد الكرقية المتبادلة بيا، فالعشرة دكالر كرقي ىي نفسيا العشرة 

 قيمة كالقكة الشرائية.دكالر إلكتركني مف حيث ال

 من حيث التوثيق الخاص بالنقود: اإللزامية مقارنة النقود اإللكترونية بالنقود الورقية 

النقكد الكرقية تكجد فييا عبلمات مائية كأشياء أخرل تجعؿ مف الصعب نسخ العممة الكرقية، ف
 .(ْ)ؿ نسخيا صعبان كفي المقابؿ يكجد الرقـ المرجعي الذم يميز النقكد اإللكتركنية مما يجع

 من حيث عدم كشف شخصية مستخدم  اإللزامية مقارنة النقود اإللكترونية بالنقود الورقية
 النقود:

إف عدـ الكشؼ عف الشخصية في النقكد الكرقية يبقى في اتجاه كاحد، بينما النقكد اإللكتركنية 
 . سابقان  تبٌيفبيف الكشؼ كعدمو كما  فاليا اتجاى

  من حيث أداء وظائف النقود: اإللزامية لكترونية بالنقود الورقيةمقارنة النقود اإل 

سيط أف النقكد اإللكتركنية تقكـ بكظيفة مقياس كحساب لمقيـ ككظيفة أداة لمدفع كك  ككما تبٌيف
تركنية تقـك النقكد اإللك أف النقكد الكرقية مف كظائؼ، لكجد بما تقـك بوكظائفيا  قكرنتلك ، فإننا لمتبادؿ
 . (ٓ)فامشتقت أخريافف ك اف أساسيتامنيا اثنتعة كظائؼ ف لمنقكد، فالنقكد تقكـ بأربيفتيف األساسيتبالكظي

، ط لمدفع كالتبادؿكسيأداة ك  كحدة الحساب كمعيار القيمة، ككظيفة اف ىما: كظيفتافاألساسيت
ف الشيء ف تخص النقد كحده كال يمكف أف تنسب إلى غيره، بحيث لك سقطت إحداىما عافتمؾ الكظيفت

 .(ُ)المستخدـ كنقد فقد صفة النقدية

                                                           
 .ُّالجنابي كغيره: النقكد كالمصارؼ كالنظرية النقدية،ص (ُ)
 .ُِص المرجع السابؽ، (ِ)
 .َّ، صالمرجع السابؽ (ّ)
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ِٕ/ُلكتركنية، تركني كالنقكد اإللكعربي: الشيؾ اإل (ْ)

 ف.كالقانك 
 .ُِ، جمدة: النقكد كالبنكؾ، صِّالكادم كغيره: النقكد كالمصارؼ، ص (ٓ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

تخزيف القيمة، كقياس القيـ اآلجمة، فكظيفة تخزيف القيمة كظيفة نسبية  ااف ىما: كظيفتكالمشتقت
 .(ِ)يمكف ألصكؿ أخرل أف تقـك بيا كبشكؿ أفضؿ مف النقكد، كاألرض كالذىب كالعقارات

مرتبط باستقرارىا كثبات قكتيا الشرائية، لذا أما قياـ النقكد بكظيفة قياس القيـ اآلجمة، فإنو 
 .(ّ)فإنيا مف الكظائؼ المشتقة كليست أساسية

كعميو فالنقكد اإللكتركنية تقكـ بالكظائؼ األساسية لمنقكد في كقتيا الحالي، كمف المتكقع أف 
 تككف قادرة عمى تأدية الكظائؼ األخرل حيف تطكرىا كزيادة قبكليا. 

 من حيث التداول والدوران اإللزامية رونية بالنقود الورقيةمقارنة النقود اإللكت : 

النقكد اإللكتركنية محدكدة التداكؿ كالدكراف فيي لصفقة كاحدة في النقكد الشبكية، كلفترة 
في البطاقة الذكية، كال بد مف إعادتيا إلى مصدرىا، بينما النقكد الكرقية تنتقؿ مف يد  تاريخية محددة

لؾ دكف الرجكع إلى السمطة المصدرة ليا، كال تسحب مف التداكؿ إال إذا بميت إلى يد تستمر في ذ
 . (ْ)كتمزقت، حيث تيدـ كيصدر نقد جديد بدالن منيا

 مقارنة النقود اإللكترونية بالنقود الورقية من حيث أطراف التبادل : 

صدر، بينما في األطراؼ المتبادلة في النقكد اإللكتركنية ثبلثة أطراؼ التاجر كالمشترم كالم
 طرفيف فقط كىما التاجر كالمشترم.النقكد الكرقية تككف بصكرة مباشرة بيف 

                                                                                                                                                                                
 .ُٔة النقدية، صحسيف: النقد كالسياس (ُ)
 .ُٖ، الجنابي كغيره: النقكد كالمصارؼ كالنظرية النقدية، صُٕالمرجع السابؽ: ص (ِ)
 .ِْ/ُالفكر االقتصادم اإلسبلمي،  مجيد:، ُْ/ُالسياسة النقدية كالمالية،  ، صالح:ِْ/ُجمدة: النقكد كالبنكؾ،  (ّ)
إللكتركنية بيف الشريعة مؤتمر األعماؿ المصرفية ال مقدمة كث، بحِٕ/ُلكتركني كالنقكد الرقمية، إلالعربي: الشيؾ ا (ْ)

 .كالقانكف
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 : مقارنة النقود اإللكترونية بالنقود االئتمانية:اً ثاني
 تعريف النقود االئتمانية: 

كىي إيداعات مصرفية تأخذ شكؿ حسابات جارية، تعتبر مديكنية عمى البنكؾ التجارية كتنشأ  
يداعات حقيقية كذلؾ بإيداع األفراد لؤلمكاؿ، أك تنشأ نتيجة قياـ البنكؾ بفتح حسابات جارية مف خبلؿ إ

، الكدائع عف طريؽ ما يسمى الشيكاتلمعمبلء عند منحيـ قركضان كتسمى كدائع مشتقة كتتداكؿ ىذه 
ما إي البنؾ أمر كتابي يممكو المكدع بكاسطتو يستطيع أف ينقؿ أمكالو المكدعة ف :كى الصؾالشيؾ أك ك 

 . (ٔ)لو أك ألشخاص آخريف

 المقدمة مقابل كل منيما االئتمانية من حيث طبيعة المبالغالنقود مقارنة النقود اإللكترونية ب: 

المصدر أك البنؾ مديف ك  ،(ِ)النقكد االئتمانية عبارة عف كديعةالمقدمة  لممصدر مقابؿ المبالغ 
 ،(ّ)مقابؿ النقكد اإللكتركنية ال يعتبر كديعةيقدـ نما ما كقت يطمبيا، بي كممتـز بردىا في أم لصاحبيا
نما حؽ لممصدر مقابؿ ما يقدمو مف نقد إلكتركني، سكاء اقتطع مف كديعة لدل المصدر أك مف  كا 

 .مديف لحامميا بتحكيميا إلى نقكد عادية كقتما أرادخبلؿ دفع مقدـ كالمصدر 

 من حيث الوظائف والميام: االئتمانيةالنقود مقارنة النقود اإللكترونية ب 

نما يسحب نقكدا أك يسكم التزامان  مرتبط  ، فيك(ْ)الشيؾ في نقكد الكدائع ال يعد نقكدان كا 
لحساب البنكي الخاص بالشخص الذم دفع الشيؾ؛ ألف الشيؾ عبارة عف أمر بالدفع كليس دفعان، كال با

، (ٓ)الحقان  فيو دفعال يعتبرك  وعن المعبر صؿ حامؿ الشيؾ عمى المبمغيعتبر فيو الدفع نيائيان إال إذا ح
كالدفع فييا نيائيا،كتبقى مطالبة النقكد اإللكتركنية كبديؿ لمنقكد العادية المدفكعة عنيا مسبقان، ا بينم

 التـز فيو المصدر. ،المصدر بالتحكيؿ مف خبلؿ حؽ عائـ ليس لشخص بعينو

                                                           
، الكادم كغيره: ُّ، الجنابي كغيره: النقكد كالمصارؼ كالنظرية النقدية صَّأبك شاكر كغيره: نقكد كبنكؾ، ص (ُ)

 .ُّ، جمدة: النقكد كالبنكؾ صُِالنقكد كالمصارؼ، ص
، العصار كغيره: ُّالجنابي كغيره: النقكد كالمصارؼ كالنظرية النقدية، ص، َّأبك شاكر كغيره: نقكد كبنكؾ، ص (ِ)

 .ُِالنقكد كالبنكؾ، ص
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، َٕ/ُالعربي: الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقمية،  (ّ)

 ف.كالقانك 
 . ُِكغيره: النقكد كالمصارؼ، ص، الكادم ِّ، ُّأبك شاكر كغيره: نقكد كبنكؾ، ص (ْ)
مؤتمر مقدـ ل بحث، َُِ/ُانظر لمتفصيؿ بيف الدفع البلحؽ كالمسبؽ في غناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية،  (ٓ)

 ف.األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 ث اإللزامية القانونية:االئتمانية من حيالنقود مقارنة النقود اإللكترونية ب 

زميف تف أك ممك يا قانكنيان، فاألفراد غير مجبر ة تتشابو مع الشيؾ في عدـ إلزامالنقكد اإللكتركني
 . (ُ)بقبكليا في السداد أك تسكية االلتزامات

 االئتمانية من حيث التداول والدوران:النقود مقارنة النقود اإللكترونية ب 

فقد قيمتو بعد أكؿ تسكية يالو ك ي كظيفتو بانتياء عقد استعمالشيؾ فترة حياتو قصيرة، كتنتي
، كتتشابو النقكد اإللكتركنية في ىذا الجانب مع الشيؾ فدكرة تداكليا محدكدة كقصيرة في (ِ)دخؿ فيياي

 . عمى ما مٌر بيانو في الشبكيةكما البطاقة الذكية، كتنتيي كالشيؾ مف الصفقة األكلى 

 االئتمانية من حيث أطراف التبادل: النقود ة بمقارنة النقود اإللكتروني 

تتشابو النقكد اإللكتركنية مع النقكد االئتمانية في عدد أطراؼ التبادؿ فبلبد في كمييما مف 
كجكد ثبلثة أطراؼ ىما التاجر كالبائع كالمصدر، إال أف كظيفة المصدر في كمييما مختمفة تماما، 

 في العناصر السابقة. اتضحكما  ة مختمفة تمامان أيضان ككذلؾ كظيفة الشيؾ كالنقكد اإللكتركني

 :: مقارنة النقود اإللكترونية بأشباه النقوداً ثالث
ىي عبارة عف أصكؿ مالية تمثؿ قكة شرائية مؤجمة، يمكف تحكيميا إلى نقكد  أشباه النقود:

نما كمستكدع لمقيـجاىزة بسيكلة كيسر كبطريقة فكرية. كىي ال تستخدـ ككسيط لمتبادؿ كأداة لمدفع ك  ؛ ا 
ألنو ال يمكف استخداميا إال بعد انقضاء فترة زمنية معينة، كمف أمثمتيا: الكدائع الزمنية كصناديؽ 

 . (ّ)االدخار، كالسندات الحككمية قصيرة األجؿ، كالتكفير لدل البنكؾ التجارية

في سيكلة تحكيميا إلى  النقكد اإللكتركنية متشابية معيا أف بالنقكد اإللكتركنية لكجد ترنك فمك ق
نقكد عادية جاىزة، إال أنيا تختمؼ عف أشباه النقكد تماـ االختبلؼ في الكظائؼ كالمياـ التي كجدت 

بينما ال يمكف ألشباه النقكد تأدية ىذه  ،تستخدـ كأداة دفع كتبادؿ تبٌيف فالنقكد اإللكتركنية كما ،ألجميا
نما ىي مستكدع لمقيـ كممثمة لقك  ،الكظيفة  ل شرائية مؤجمة. كا 

                                                           
 .ِِالكادم كغيره: النقكد كالمصارؼ، ص (ُ)
 .ِّأبك شاكر كغيره: نقكد كبنكؾ، ص (ِ)
، زيف الديف: ُٓ/ُ، العصار كغيره: النقكد كالبنكؾ، ّّ/ُالجنابي كغيره: النقكد كالمصارؼ كالنظرية النقدية،  (ّ)

مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية مقدـ ل بحث، ِّٓ/ُكسائؿ الدفع االلكتركنية  دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت
 ف.بيف الشريعة كالقانك 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 : مقارنة النقود اإللكترونية بوسائل الدفع اإللكترونية األخرى:اً رابع

 :مقارنة النقود اإللكترونية بالشيك اإللكتروني 

يأخذ الشيؾ اإللكتركني نفس مسار كطبيعة الشيؾ الكرقي إال أنو يصاغ كيكتب بكاسطة  
ما يعادؿ الشيؾ مف حساب العميؿ كيرسؿ إلى  الحاسب كيرسؿ بكاسطة البريد اإللكتركني، ك يتـ خصـ

، كلقد قمنا بمقارنة الشيؾ الكرقي بالنقكد اإللكتركنية في (ُ)حساب المدفكع لو بكاسطة الكسيط بينيما
 .المكضع ىذا فيكاألمر مشابو المقارنة السابقة 

 :مقارنة النقود اإللكترونية ببطاقات السحب النقدي 

نؾ لعميمو بشركط عف بطاقات ببلستيكية ممغنطة يصدرىا الب عبارة بطاقات السحب النقدمك  
غير معركؼ إال لمعميؿ كحده، كيقكـ العميؿ بإدخاؿ الرقـ السرم كتابة إلى  سرمه  معينة، كلو رقـه 

الحاسب كيطمب المبمغ المراد سحبو مف جياز الصرؼ اآللي المكجكد خارج البنؾ بدكف أم تدخؿ مف 
ببطاقات السحب مف الرصيد، كىي تشابيت مع النقكد اإللكتركنية في  ، كتسمى أيضان (ِ)مكظؼ البنؾ

جانب عممية السحب كتختمؼ، في الشكؿ المسحكب، ففي النقكد اإللكتركنية مف خبلؿ الحاسكب يتـ 
النقدم يتـ السحب ة السحب سحب نقكد إلكتركنية بما يقابميا مف كرقية في الحساب الجارم، بينما بطاق

اآللي، كيتـ سحب نقكد كرقية بما يقابؿ ذلؾ مف الحساب الجارم، كما أف  بطاقة  مف خبلؿ الصراؼ
نما تعد كسيمة لمحصكؿ عمى النقد، بينما النقكد  السحب النقدم ال تعد بحد ذاتيا قيـ مالية، كا 

 اإللكتركنية ىي نقكد في حد ذاتيا كتستخدـ في الدفع كالتبادؿ.

 ة: االئتمانية اإللكتروني مقارنة النقود اإللكترونية بالبطاقات 

ىي بطاقات تحتكم عمى حد ائتماف ممنكح لمستخدميا، كيتـ قراءة بطاقات االئتماف ك 
المعمكمات فييا باستخداـ شريط ممغنط مكجكد في خمؼ البطاقة بكاسطة جياز خاص بذلؾ، كيحصؿ 

التاجر  ىعطتعامؿ بيا، كيي التأكد مف صبلحيتيا بالتكاصؿ مع شبكة البطاقات إلكتركنيان لممكافقة عمى ال
يثبت قياـ العميؿ المستخدـ بعممية التبادؿ كمكافقة األطراؼ عمييا، كذلؾ في  أك قابؿ االئتماف إيصاالن 

                                                           
قاكم: مفيـك األعماؿ الشر ، ََِ/ُلكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات، النقكد اإلالجرؼ: أثر استخداـ  (ُ)

ادية زيف الديف: دراسة اقتص ،ٕٔ/ُالعربي: الشيؾ كالنقكد الرقمية، ، ِٕ/ُ لكتركنية كأىـ تطبيقاتيا،المصرفية اإل
مؤتمر مقدمة ل بحكث،َِٕ/ُكتركني، ل، سرحاف: الكفاء )الدفع( اإلُّٓ/ُلكتركنية، لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإل

 ف.األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك 
لكتركنية عمى الطالب عمى الجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإل، كانظر إلى ّٕٓ/ُقة السحب النقدم، منظكر: بطا (ِ)

مقدمة  ، بحكثْْ/ُتطبيقاتيا،  لكتركنية كأىـإلالشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية ا، ُٖٗ/ُالسمع كالخدمات، 
 ف.مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك ل
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

ما عف طريؽ الشبكة باستخداـ رقـ أك رمز سرم كمشفر في التكقيع عبر شبكة ا  األماكف التقميدية، ك 
 اإلنترنت، كىي نكعاف:

ناتجة عف كجكد حساب جارم حقيقي لمستخدـ البطاقة كبالتالي يحصؿ  إما أف تككف األول:النوع 
حساب العميؿ إلى التاجر أك المستفيد بكاسطة المصدر الكسيط، مى عممية تحكيؿ بيف الحسابات مف ع

، كيتشابو ىذا النكع مع (ُ)كتسمى ىذه البطاقات ببطاقات الكفاء اإللكتركني أك بطاقات الخصـ الفكرم
ركنية في كجكد دفع مسبؽ، كتختمؼ في أف بطاقات الكفاء تعتمد عمى حساب شخصي النقكد اإللكت

خاص كال يمكف إعادة تداكليا، بينما النقكد اإللكتركنية تتداكؿ كما في البطاقات الذكية ، كال تعتمد 
نما عمى حؽ عائـ يمتـز بو المصدر.   عمى حساب خاص، كا 

ما أف تككف ناتجة عف كجكد الثاني:النوع  حساب افتراضي مف خبلؿ قرض بفكائد مقدـ مف مصدر  كا 
،  فالدفع في (ِ)االئتماف، كيتـ دفع المبمغ إلى حساب التاجر مع مطالبة المصدر لمعميؿ بسداد القرض

 ىذا النكع الحقانػ بخبلؼ النقكد اإللكتركنية يككف الدفع فييا سابقان.
 حمول:  مقارنة النقود اإللكترونية بالدفع بواسطة الياتف الم 

نما كسيمة متنقمة لشبكة اإلنترنت التي يتـ بيا  الياتؼ المصرفي ليس في حد ذاتو دفعان كا 
، فيككف بمثابة القرص الصمب لمكمبيكتر كيمكف بكاسطتو استخداـ جميع (ّ)التسكؽ كالتبادؿ اإللكتركني
 كسائؿ الدفع اإللكتركني. 

 التالي:مّما سبق يتبّين 

ية أبرز تطكر يسعى لتطبيؽ نظاـ النقكد الممـز بالقانكف، فيي تشابيت مع النقكد النقكد اإللكتركن :أوالً 
 لمكظيفتيفيقيا طبتك الكرقية اإللزامية في جكىرىا، بحمميا نفس القيـ المالية كالقكة الشرائية ليا، 

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل ث، بحِٕٕ/ُي، سرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركن (ُ)

 كالقانكف.
، ك ُٗٗ/ُكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات، لالجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإلك ، ِٖٕ/ُالمرجع السابؽ،  (ِ)

، زيف الديف: دراسة ٔٓ-ِّ/ُلكتركنيةاالئتماف كالعمميات المصرفية اإل انظر إلى النكعيف مف النجار: بطاقات
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف مقدمة ل بحكث، ِّٔ/ُلكتركنية، ادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإلاقتص
مؤتمر الجديد في مقدـ ل ثبح، ٖٔ-ٗٓ/ُ، (سميحة: كسائؿ الدفع الحديثة )البطاقات الببلستيكية ف،عة كالقانك الشري

 الكجييف القانكنية كاالقتصادية. أعماؿ المصارؼ مف
الشرقاكم: مفيـك األعماؿ  ،َِِ/ُلكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات، الجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإل (ّ)
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدمة ل ، بحكثَْ/ُلكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، ية اإللمصرفا

 ف.كالقانك 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

، لتككف كسيمة مباشرة عبر التبادؿ في اإلنترنت؛ تمؼ فييما اثنافاألساسيتيف لمنقكد التي لـ يخ
 .المتطكرة التكنكلكجيةكاألسكاؽ 

كذلؾ لحداثتيا،  ؛مع جميع النقكد المكجكدة األخرل كجكد عناصر تشابو بيف النقكد اإللكتركنية ثانيا:
 كارتباطيا بالنقكد اإللزامية في فترتيا الحالية.

تصادييف في نتج عف تشابو كاختبلؼ النقكد اإللكتركنية باألنكاع األخرل المكجكدة حيرة االق ثالثًا:
لى أم نكع تنتمي مف النقكد المكجكدة، كىذا ما سنعرض و في المبحث تحديد طبيعة النقكد اإللكتركنية كا 

 _إف شاء اهلل_. ؿالتالي مف ىذا الفص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 املبحث انثانث 
 و انتعامم بهااحكأو ننقىد اإلنكرتونيتتكييف ا

 
 :مطالب ثالثة وفيو

 القتصادي لمنقود اإللكترونية.المطمب األول: التكييف ا
 المطمب الثاني: التكييف الشرعي لمنقود اإللكترونية.

 م التعامل بالنقود اإللكترونية.احكأمن المطمب الثالث: 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب األول
 يف االقتصادي لمنقود اإللكترونيةالتكي

 ن في تكييف النقود اإللكترونية:: اختالف االقتصادييأوالً 
أف النقكد اإللكتركنية تستخدـ في الكفاء عبر اإلنترنت  بيف االقتصادييف عمى ىناؾ اتفاؽ

كلكنيـ اختمفكا في اعتبار نقديتيا، ىؿ تعتبر نقكد بالمعني المساكم خصائص النقكد،  مف كيتكافر فييا
ية كغيرىا مجرد كسيمة لمكصكؿ لمنقكد اإللزامىك لما تقكـ بو النقكد اإللزامية لتسد عنيا عبر الشبكة؟ أـ 

 ف في تكييفيا إلى رأييف:فاختمؼ االقتصاديك  مف األنكاع النقدية المكجكدة؟

 أقوال:  عدة نقدية النقود اإللكترونية، واختمف أصحاب ىذا الرأي في تكييفيا إلى: ال يرى الرأي األول

حساب مف  األمكاؿ المكجكدة أصبل تحويلأمر ب لكترونية مجرداعتبر نظام النقود اإل القول األول: 
: بتتبعيـ لعممية التبادؿ بالنقكد اإللكتركنية بؿ بجميع كسائؿ الدفع اإللكتركنية، كاستدلكا لذلؾ، (ُ)آلخر

فما ىي إال عبارة عف كسائؿ لتحريؾ أمكاؿ محددة، كذلؾ بنقؿ النقكد التي تبقى محتفظة بطبيعتيا 
 (ِ)لتحكيؿكخصائصيا مف حساب آلخر بشكؿ إلكتركني، فيي تتـ بمكجب نظاـ ا

نقؿ معمكمات عف قيمة ك الدفع اإللكتركني عبارة عف أكامر كسائؿ بأف : ويعترض عمى ىذا الرأي
تستخدـ قيـ مالية في حد ذاتيا بينما النقكد اإللكتركنية عبارة عف ، (ّ)محؿ التعاقد المبادالتكأطراؼ 

 .(ْ)كما يستخدـ النقد

االئتمانية  فيميما لمنقكدفا في اختمف التجاىيكىذا قكؿ : القول الثاني: النقود اإللكترونية أداة ائتمان
 كما يندرج تحتيما مف أنكاع.

عمى  ، ألف جميعيا تشكؿ دينان (ٓ)اعتبر كؿ أنكاع النقكد المكجكدة مف أدكات االئتماف االتجاه األول:
ست مف أشكاؿ مصدرىا، ما عدا العمبلت المعدنية ) الذىبية كالفضية ( فإنو يعتبرىا نقكد حقيقية كلي

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ُِٗ/ُسرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركني،  (ُ)

 ف.كالقانك 
 .ِٖٗ/ُالمرجع السابؽ،  (ِ)
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ٗٔ/ُ الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقمية، العربي:  (ّ)

 ف.كالقانك 
مؤتمر األعماؿ  مقدـ بحث، َُِ/ُالجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات،  (ْ)

 ف.المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك 
مقدـ  ثبح، ُّٗ/ُمكسى: النقكد اإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في إدارة السياسة النقدية،  (ٓ)
 الكجييف القانكنية كاالقتصادية. مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مفل



     غهل
 

    [39] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

ف لـ تعد لمتداكؿ نكعا مف  ألنيا تعد كذلؾ ؛كتركنية تعتبر أيضا ائتمانا، ككذلؾ النقكد اإلل(ُ)االئتماف كا 
ة المتداكلة إال أنو لك أدت النقكد اإللكتركنية كظائؼ النقكد الكرقية السائم ، الديكف بالنسبة لمصدرىا

 .نقديتيا معتبرة فإف
دكات االئتماف كالنقكد الكرقية، فيعتبر النقكد االئتمانية أدكات تبادؿ كليست يفرؽ بيف أ االتجاه الثاني:

 : دفع كدليميـكعميو فيـ يعتبركف النقكد اإللكتركنية أداة تبادؿ كليست أداة ، أدكات دفع نيائية

بمعاممة الشيؾ كبطاقات االئتماف، التي ينظر في التعامؿ بيا لطرؼ  النقكد اإللكتركنية تشبيوب
ث كىك المصدر إلتماـ الدفع، فمف يحكز عمى شيؾ أك بطاقة ائتماف يبقى مطالبا مف قبؿ صاحب ثال

عمي ذلؾ تعتبر النقكد اإللكتركنية أداة تبادؿ تتـ  الشيؾ أك البطاقة بتحكيميا إلى نقكد عادية، كقياسان 
 .(ِ)د عاديةة بعد تحكيميا إلى نقك مف غير مطالب بيا عممية البيع، بينما يتـ الدفع نيائيان 

كيعترض عمى ىذا الرأم بالمقارنة السابؽ ذكرىا بيف النقكد اإللكتركنية كالشيؾ في النقكد 
 االئتمانية.

 القول الثالث: النقود اإللكترونية مجرد وسيمة لمدفع:

اعتبر ىذا القكؿ النقكد اإللكتركنية كسيمة لمدفع دكف صبلحيتيا عمى إبراء الذمة كسداد الديكف 
 .(ٖ)قدرة النقكد عمى الدكراف محدكدة :كذلؾ ألف

أساسية  تأف كظيفة إبراء الذمة ىي كظيفة مشتقة كليسبرض عمى ذلؾ: كمما سبؽ بحثو يعت
ف كانت قدرتيا عمى الدكراف محدكدة كما في  يمكف لمنقكدنقدية حيث لمحكـ عمي ال اإللكتركنية كا 

د الشبكية، إال أنو مف المتصكر أف تككف قادرة البطاقة الذكية أك غير قادرة عمى الدكراف كما في النقك 
 الطرفيف بذلؾ، كذلؾ ألف: يإبراء الذمة في حالة تكافؽ كتراضعمى 

                                                           
اإللكتركنية، ، زيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع ُٗالعصار كغيره: النقكد كالبنكؾ، ص (ُ)
 ف.مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك مقدـ ل بحث، ِّْ/ُ
ف، مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك مقدـ ل بحث، ُُٗ/ُ غناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية، (ِ)

مؤتمر مقدـ ل ثبح ،ُّٕ/ُ، في إدارة السياسة النقديةمكسى: النقكد اإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية 
 الكجييف القانكنية كاالقتصادية. الجديد في أعماؿ المصارؼ مف

مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل بحث، َُْ/ُ لكتركنية،محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإل (ّ)
 ف اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك 



     غهل
 

    [41] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

نما تصدر عند الحاجة إلييا، فمف الممكف أف  .ُ النقكد اإللكتركنية ليست مكجكدة قبؿ المعاممة كا 
إلكتركنية إلبراء الذمة طالما  ان إلكتركنية لمشراء كالبيع، كنستطيع أيضا أف نطمب نقكد ان نطمب نقكد

 .(ُ)رضي الطرؼ الثاني في أم كقت، كبنفس طريقة العمؿ
م لذكية خبلؿ فترة تداكليا أف تؤدبؿ المتصكر أيضا أف نفس النقكد اإللكتركنية في حالة البطاقة ا .ِ

يا مف بائع ما، كالبائع يستمميا إلكتركن مالمشتر  ماء الذمة، كأف تصدر لمشراء فيشتر كظيفة إبر 
 .(ِ)كيستخدميا في سداد ديكنو قبؿ انتياء صبلحيتيا

نقدية النقود اإللكترونية، واختمف أصحاب ىذا الرأي في تكييف نقديتيا إلي الرأي الثاني: يرى 
 قولين: 

 : النقود اإللكترونية نوع جديد من األموال في صورة افتراضية لتدفق ثالثي األقطاب:األول القول

تبر النقكد اإللكتركنية أداة دفع تامة كنيائية إذا مرت بثبلث مراحؿ كأصحاب ىذا الرأم يع
 : (ٖ)كالمراحؿ ىيمختمفة كؿ مرحمة في حد ذاتيا تعتبر عممية مختمفة عف األخرل 

عميو، حيث يقرض  إقراض األصكؿ لممصدر لتشكؿ دينان  يعممية اإليداع: كى المرحمة األولى:
 األمكاؿ الحقيقية لتككف ديف عميو.  المتعامؿ بالنقكد اإللكتركنية لممصدر

عممية اإلصدار: كىى عممية إقراض ثانية، حيث يقرض المصدر النقكد اإللكتركنية  المرحمة الثانية:
 لممتعامؿ بيا عمى أف تعكد لممصدر مرة أخرل لتدخؿ في حساباتو.

 قية.عممية التدمير كىى عممية تحكيؿ النقكد اإللكتركنية إلى كر  المرحمة الثالثة:

ف مختمفيف، المصدر مديف لمعميؿ بالنقكد الحقيقية، كالعميؿ مديف يني  ككأف العممية عممية دى 
لممصدر بالنقكد اإللكتركنية لحيف تدميرىا، كعمى ىذا الرأم تصبح النقكد اإللكتركنية ممزمة كمؤدية 

لمخاطر الصرؼ  جنباكذلؾ ت ؛لدفع، حاؿ تكامؿ العناصر السابقة في العممية الكاحدةالكظيفة أداة 
 .(ْ)أم إعماؿ نقد كاحد في عدة جيات في نفس الكقت ، المزدكج

                                                           
 .ُِْ/ُمحمد في ذلؾ في المرجع السابؽ  مرأانظر  (ُ)
 انظر المرجع السابؽ.  (ِ)
، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف، ُُٗ/ُ غناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية، (ّ)

، بحث مقدـ لمؤتمر ُُْ/ُية مكسى: النقكد اإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في إدارة السياسة النقد
 الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف القانكنية كاالقتصادية.

 .، إليضاح ازدكاجية الصرؼُّٕ، ُّٔ/ُانظر إلى المرجع السابؽ   (ْ)



     غهل
 

    [40] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

كمما اتضح مف آلية التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية، فإف طبيعتيا كحداثتيا مستمـز ليا أف تككف 
 ثبلثية األقطاب.   

 :(ٔ): اعتبر النقود اإللكترونية نقود عادية متطورة في صيغة غير ماديةالثاني القول

بأف النقكد اإللكتركنية تصمح لمقياـ بكظيفة النقكد العادية ككسيمة لمدفع ككسيط  كاستدلكا لذلؾ:
كما تصمح لشراء السمع  ،أيضا أف النقكد اإللكتركنية تصمح إلبراء الذمة القكؿ، كيعتبر ىذا (ِ)لمتبادؿ

ذلؾ ألف تدر أرباحا مثميا مثؿ كتصمح بعد  ،أف تصبح النقكد اإللكتركنية  ككدائع كفكالخدمات، كيتكقع
 .(ّ)النقكد العادية

 :في تكييف النقود اإللكترونية: أسباب خالف االقتصاديين اً ثاني
رجع خبلؼ االقتصادييف حكؿ طبيعة النقكد اإللكتركنية ككظائفيا  الفيـ المتكاضع لمباحثة تكبحسب 

 لعدة أسباب منيا:

 الرئيسي لبلختبلؼ، ىك اختبلؼ أىؿ االقتصاد في ف السبب فإظر المتعمؽ لؤلقكاؿ السابقة بالن
طبيعة النقكد الكرقية كطبيعة كظائفيا، بؿ اختبلفيـ فيما يعتبر كيشكؿ نقدا في األساس، ىذا 
الخبلؼ انعكس جميا في فيميـ لطبيعة النقكد اإللكتركنية كما تؤديو مف كظائؼ كما يتكقع مف 

 تأديتو أيضا .
 تركنية بحد ذاتو حير االقتصادييف في فيـ ىذه النقكد كالى أم بند طبيعة التعامؿ بالنقكد اإللك

 يمكف أف تضاؼ، إلي النقكد الكرقية أـ االئتمانية، أـ نقكد مف نكع جديد.
 كمحدكدية  ،كمف أسباب الخبلؼ أيضا اختبلؼ النقكد اإللكتركنية في آلية اإلصدار كآلية التعامؿ

إلنترنت كاألجيزة التقنية المتطكرة، ككؿ ذلؾ يؤدم إلى الدكراف، بؿ محدكدية مجاؿ التعامؿ في ا
 لكتركنية ككظائفيا. االختبلؼ حكؿ طبيعة النقكد اإل

 الترجيح وأسبابو:: اً ثالث
لى أم نقد تنتمي، االقتصادييف حكؿ تكييؼ النقكد اإلالكافي لخبلؼ  عرضالد بع لكتركنية كا 

غيرىا مف النقكد المكجكدة كمستقبميا كمقارنتيا بمف حيث سبب نشأتيا كحاليا  ليا النظر الشامؿ كبعد

                                                           
ر مؤتممقدـ ل بحث، ُُْ/ُ، محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية، ُّٔ/ُ، المرجع السابؽ (ُ)

 .ُِْ/ُف، كانظر رأل الكاتب الشخصي في نفس البحث، األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك 
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل بحث، ُُْ-ُِْ/ُمحمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية،  (ِ)

 ف.اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك 
 ابؽ.المرجع الس (ّ)



     غهل
 

    [42] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

ىي صورة جديدة متطورة  :لكترونية)أن النقود اإل  :يوقكلالرأم الثاني جمعان بيف  لمباحثة ترجحفإنو ي
في فترتيا  باإللزاميةف وال تتص ،بآلية تداول مختمفة، وىي ال تنفك عنيا اإللزاميةلمنقود الورقية 

 لتالية:وذلك لألسباب ا الحالية(

لتقميدية في لكتركنية نقكد جديدة كمتطكرة اختمفت عف جميع النقكد افالنقكد اإل بالنظر إلى نشأتيا:أواًل: 
لكتركنية كفي األسكاؽ التي كذلؾ ألنيا نشأت لتسكية المبادالت في التجارة اإل ؛الشكؿ كآلية التداكؿ

 مع طبيعة تمؾ األسكاؽ. تستخدـ التقنيات المتطكرة، مما جعؿ كجكدىا ككسيمة مناسبة
 ننا:أا ومقارنتيا بالنقود التقميدية فبالنظر إلى حاليثانيًا: 

 فيي  ؛لزامية حيث تشابيت معيا في الجكىر كاختمفت في الشكؿصكرة لمنقكد الكرقية اإل فيي
 لكتركنية لنقكد كرقية تؤدم كظائفيا األساسية كمقياس لمقيمة كأداة ككسيمة لمدفع كالتبادؿ،إصكرة 

كتحمؿ نفس القيمة المالية ليا. كما تشابييا بالنقكد األخرل إال شكبلن، فيي تأخذ مف كؿ النقكد 
 المكجكدة ما يتناسب معيا لتسييؿ التعامؿ بيا في يد المستخدميف.

 لطبيعة  ؛ةلزامياإللكتركنية ال يمكف أف تنفؾ عف النقكد الكرقية، كال تتصؼ بأما أف النقكد اإل
 في فترتيا الحالية. إصدارىا كقبكليا

انتشار محؿ الكرقية، في حاؿ  ةاإللكتركنيفالمتكقع أف تحؿ النقكد  بالنظر إلى مستقبميا:ثالثًا: 
بؿ ىك تكقع ، التكنكلكجيا كالتقنيات المتطكرة في معامبلتنا كتبادالتنا بحيث تصبح أساسية ال غنى عنيا

، ككأننا نرجع في ذلؾ إلى حمكؿ (ُ)التقنيات مكجكد في كثير مف الببلد المتقدمة التي تتعامؿ بتمؾ
النقكد الكرقية التي بدأت تصدر مقابؿ قيـ مالية معدنية تكدع في البنكؾ، كتباشر األكراؽ ميمتيا 

 .(ِ)لزامية كتصدر بإصدار حرإحتى أصبحت تمؾ األكراؽ قانكنية  ككظائفيا،

 

                                                           
، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ ّّٕ، ّّٓ/ُزيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركنية،  (ُ)

 المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف. 
 ، الكادم كغيره:ِٔ، الجنابي كغيره: النقكد كالمصارؼ كالنظرية النقدية: صُِ: نقكد كبنكؾ، صهكغير  شاكرأبك  (ِ)

 .ُُ، صالح: السياسة النقدية كالمالية، صِٖ، جمدة: النقكد كالبنكؾ، صُٖالنقكد كالمصارؼ، ص



     غهل
 

    [43] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب الثاني
 تكييف الشرعي لمنقود اإللكترونيةال 

 ؟: نظرة الشريعة لمنقود وىل تقبل وجود نقد غير ممموسأوالً 
 ؿ شريعتنا لنقكد تصطمح عميو الناس البد مف معرفة عدة اعتبارات:ك قبمتعرؼ عمى كل

 االعتبار األول: خمقية نقدي الذىب والفضة:

 بأصؿ الخمقة كفي ىذا: فانقدأف الذىب كالفضة الفقياء فقد اعتبر 

"خمقيما اهلل تعالى لتتداكليا األيدم كيككنا حاكميف بيف األمكاؿ بالعدؿ، : فيدالنقفي  الغزالي ماـاإل قاؿ
لسائر األشياء ألنيما عزيزاف في أنفسيما، كال غرض في أعيانيا  يمابكلحكمة أخرل كىك التكسؿ 

 .(ُ)"كنسبتيما إلى سائر األشياء نسبة كاحدة فمف ممكيا فكأنو ممؾ كؿ شيء

 .(ِ)ف مف الذىب كالفضة قيمة لكؿ متمكؿ..."يتعالى خمؽ الحجريف المعدنيكقاؿ ابف خمدكف: "إف اهلل 

في معرض حديثو عف الصرؼ بأنو: "ما خمؽ لمثمنية كمنو  يفالنقد كقد عبر الحصكفي عف
 .(ّ)المصكغ"

"كىما أشرؼ نعـ اهلل تعالى عمى عباده إذ ليما قكاـ الدنيا كنظاـ أحكاؿ الخمؽ،  أيضا: قاؿ الشربينيك 
خبلؼ غيرىما مف األمكاؿ فمف كنزىما فقد أبطؿ الحكمة باجات الناس كثيرة ككميا تنقضي بيا فإف ح

 .(ْ)التي خمقيا ليا"
 :وضابطيا النقوداالعتبار الثاني: الحكمة من استخدام 

 كالحكمة مف استخداـ النقكد ىي ما يعبر عنيا بمياـ ككظائؼ النقكد التي كجدت ألجميا كىي:

: "العدؿ في المعامبلت إنما ىك معبران عف ىذه الكظيفة قاؿ ابف رشدس لمقيـ: حيث أكال: النقكد مقيا
التساكم في األشياء المختمفة بالذات جعؿ الدينار  إدراؾر سي عى التساكم أك مقاربة التساكم، كلذلؾ لٌما 

                                                           
 .ُُٓ/ْ الغزالي: إحياء عمـك الديف، (ُ)
 .ُّْابف خمدكف: المقدمة، ص (ِ)
 .ْْٗالحصكفي: الدر المختار، ص (ّ)
 .ِٓٓ/ُمغنى المحتاج،  :الشربيني (ْ)



     غهل
 

    [44] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

بو يعرؼ تقكيـ  : "كالثمف ىك المعيار الذمكذلؾ ابف القيـكقد قاؿ . (ُ)كالدرىـ لتقكيميا، أعني تقديرىا"
 ".(ِ)األمكاؿ

كقاؿ ابف تيمية: "المقصكد مف األثماف أف تككف معياران لؤلمكاؿ يتكسؿ بيا إلى معرفة مقادير األمكاؿ 
 .(ّ)كال يقصد االنتفاع بعينيا"

 (ْ)كؿ متمكؿ، كىما الذخيرة كالقنية"ل"قيمة  :فالنقديعف  أيضا قاؿ ابف خمدكفك 

"فاألثماف ال تقصد ألعيانيا  شياء: كعبر ابف القيـ عف ىذه الكظيفة بقكلو:ثانيا: كسيمة لمدفع كتبادؿ األ
 .(ٓ)بؿ يقصد التكصؿ بيا إلى السمع"

كعبر عنو بأنو "بمنزلة  ،(ٔ): "الثمف غير مقصكد بؿ كسيمة إلى المقصكد"في ذلؾ كقاؿ ابف عابديف
 األشياء.، ككذلؾ النقد كسيمة لحصكؿ فاآللة كسيمة لئلنتاج ،(ٕ)آالت الصناع"

"فيجب أف يككف استقرار ثمف النقد، فقد قاؿ ابف القيـ في ذلؾ:  ىك كون الشيء نقدا: وضابط 
إذ لك كاف الثمف يرتفع كينخفض كالسمع لـ يكف ثمف تعتبر ، ان كمنضبطان، ال يرتفع كال ينخفضمحدكد

ة ضركرية عامة، بو المبيعات، بؿ الجميع سمع، كحاجة الناس إلى ثمف يعتبركف بو المبيعات حاج
 ةتقكـ بو األشياء كيستمر عمى حال كذلؾ ال يمكف إال بسعر تعرؼ بو القيمة، كذلؾ ال يككف إال بثمف

، (ٖ)كاحدة، كال يقكـ ىك بغيره إذ يصير سمعة يرتفع كينخفض فتفسد معامبلت الناس كيقع الخبلؼ"
ف كاف الذىب كالفضة المثمنكعميو فأم   .سعرىما فمف يككناف ثمنان لؤلشياءف بالخمقة لـ يستقر انقد كا 

                                                           
 .ُٖٓ/ ِ بداية المجتيد، د:ابف رش (ُ)
 .ُْْ/ِ ،ُ: ـابف القيـ: إعبلـ المكقعيف (ِ)
 .ِٕٓ/ِٗ، ُٓـ، الفتاكلابف تيمية: مجمكعة  (ّ)
 .ُّٗابف خمدكف: المقدمة، ص (ْ)
 .المرجع السابؽ (ٓ)
 .َُ/ٕ ابف عابديف: رد المختار، (ٔ)
 .المرجع السابؽ (ٕ)
 .ُْْ/ِ، ُابف القيـ: إعبلـ المكقعيف، ـ (ٖ)
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 االعتبار الثالث: نظرة فقياء عصر االجتياد لما استجد عمييم من نقود:

لـ يختمؼ أئمة كفقياء الشرع القدامى في تقبؿ أنكاع نقدية جديدة كمختمفة المادة، اصطمح 
 ،كالنبيرجة (ُ)الفمكس أمثمة تمؾ النقكد، كمف كالفضةالناس عمييا كتعاممكا بيا إلي جكار نقدم الذىب 

 ان أحكام اييعم اكبنك  اكانتشارى اكاعتبركا ركاجي، اصطمح عميو الناسكغيرىا مما  ،(ِ)كالستكقة ،كالزيكؼ
كأشاركا إلى ضكابط في إصدارىا كضكابط في التعامؿ  ،(ْ)كسمكىا بالنقكد االصطبلحية ،(ّ)تخصيا

ف فضمكا الذىب كالفضة عمييا كفي ذلؾ يقكؿ ، كا  (ٓ)معيا عمى جميع أحكاليا مف كساد كركاج كانقطاع
ف اقتنى سكاىما بعض األحياف، فإنما ىك لقصد تحصيميما لما يقع في غيرىما ابف خمدكفيقكؿ  : "كا 

 .(ٔ)"التي ىما عنيا بمعزؿ –أم تغيير األسعار  –مف حكالة األسكاؽ 

ـ الجمكد حتى أجازكا بينيقاؿ مالؾ في الفمكس: ال خير فييا نظرة بالذىب كال بالكرؽ، كلك أف الناس ك 
 .(ٕ)"أف تباع بالذىب كالكرؽ نظرة يف لكرىتياتككف ليا سكةه كع

يقبؿ كؿ نقد رضي الناس التعامؿ بو حتى لك جمكدا، كلكف فضؿ الذىب كالفضة  فالمشرع
 الستقرارىما فيما أقرب لتحقيؽ العدؿ بيف الناس.

ؿ النقكد الكرقية كاعتبركىا في قكة ف قبك ك األسس أقٌر عمماؤنا المعاصر االعتبارات ك  بيذهف
كضكابط  كاتزكاالذىب كالفضة، كفي تطبيؽ جميع األحكاـ المتعمقة بيا مف تحديد كفارات ككجكب 

 .(ٖ)ككجكب الديات كغيرىا مف األحكاـ كاإلصدارفي الصرؼ 
                                                           

 .َِْ/ِّ، المكسكعة الفقيية الككيتية، خذه الناس ثمنان مف سائر المعادف عدا الذىب كالفضةالفمكس: ىي كؿ ما ات (ُ)

، كالنبيرجة ىي: الدراىـ التي تضرب في غير دار السمطاف، كالزيكؼ: ىي ْٕٖ/ٕابف عابديف: رد المختار،  (ِ)
 اتيا مف نفس المرجع.الدراىـ المغشكشة، الستكقة: الدراىـ التي نحاسيا أكثر مف فضتيا، انظر تعريف

الحصكفي: الدر المختار، ك  المرجع السابؽ، انظر إلى آرائيـ حكؿ النقكد المعدنية األخرل غير الذىب كالفضة في (ّ)
البيكتي: كشاؼ القناع، ك ، ُِ/ِالشربيني: مغني المحتاج، ، ك ٖٗ/ْ، ِْ/ِ، الدسكقي الدسكقي: حاشيةك  ،ْْٗص
ِ/ِِٔ. 
 .ُْٓ/ٕ، ابف عابديف: رد المختار (ْ)
 ِٔٓ/ِٗ، ُٓـ، الفتاكلابف تيمية: مجمكعة  (ٓ)
 .ُّْابف خمدكف: المقدمة، ص (ٔ)
 .ْٕٖ/ّمالؾ: المدكنة الكبرل، (ٕ)
، القرضاكم: فقو الزكاة، َٖٔ/ِكأدلتو،  اإلسبلمي،الزحيمي: الفقو ُْٔ/ُالجزيرم: الفقو عمى المذاىب األربعة،  (ٖ)
إطار الفكر  متكلي كغيره: اقتصاديات النقكد في، ُّْ: صاإلسبلـية في عبد الرسكؿ: المبادئ االقتصاد ،ِٖٔ/ُ

 .ٔٔ، صْٔ، صاإلسبلمي
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 سبلمية:كعميو فالنقكد في النظرة اإل

، ككسيمة لمتبادؿ كأداة لمدفع، كمستقران ال ينخفض )ىي كؿ ما قبؿ الناس التعامؿ بو كيقـك بقياس القيـ
 ترتب عميو األحكاـ(تك بو األمكاؿ ـك كال يرتفع فيك نقد، كثمف تقٌ 

 شرح التعريف:

 قصد بيا القبكؿ العاـ لككف الشيء نقدان. كؿ ما قبؿ الناس التعامؿ بو:

ؼ النقد كلقد تـٌ شرح مفرداتيا في : أشير بيا إلى أىـ كظائيقكـ بقياس القيـ ككسيمة لمتبادؿ كأداة لمدفع
 المطمب األكؿ عند تعريؼ مصطمح النقكد.

قصد بيا ثبات قيمة النقد فارتفاع كانخفاض قيمتو يؤدم إلى ذبذبتو في  مستقران ال ينخفض كال يرتفع:
 تأدية كظائفو فيفقد نقديتو كىذا ما أشار إليو ابف القيـ في قكلو المذككر آنفان.

كيعني كؿ شيء تكفرت فيو العناصر السابقة فيك عبارة عف نقد كثمف  :كـ بو األمكاؿفيك نقد كثمف تقٌ 
 لؤلشياء.

تعني ترتب األحكاـ الشرعية اإلسبلمية لمنقكد كأحكاـ الربا كالصرؼ كالزكاة  ترتب عميو األحكاـ:ت
   كغيرىا.

 ياقبم مممكسة إذامية كغير رق نقكد تقبؿ اإلسبلمية الشريعةفإف كبيذه النظرة الشرعية لمنقكد 
 .كقكاعده كمقاصده الشرع مع أصكؿ ، عمى أف يتكافؽ التعامؿ بياالناس

 الشرعي لتحويل النقود الورقية إلى نقود إلكترونية: التكييف :اً ثاني
لقد ترتب عمى اختبلؼ االقتصادييف في بياف كتكييؼ طبيعة النقكد اإللكتركنية اختبلؼ عمماء  

 :(ُ)يف في تكييفيا مف الناحية الشرعية إلى قكليفالشريعة المعاصر 
كثيقة أك سند عف قرض يرل بعدـ نقدية النقكد اإللكتركنية كيكيفيا عمى أنيا: عبارة عف  القول األول:
(ِ)مقدـ لممصدر

. 

                                                           
مقتطعيا مف رسالتو التي  حكـ الدفع بالكسائؿ اإللكتركنية، إجابة د. صبلح الديف عامر لسؤاؿ حكؿارجع إلى  (ُ)

ـ، مكقع ممتقى َُِّ-ُ-ُٓتاريخ: ب، فقيية مقارنة ةإللكتركني المعاصر دراسة تأصيميأنظمة الدفع ابعنكاف: 
 .www.ahlalhdeeth.com/.../145609الحديث،

(   (
انظر إلى الرأم االقتصادم المؤيد ليذا الرأم مف العقابي كغيره: النقكد اإللكتركنية كدكرىا في الكفاء بااللتزامات 2

، مكقع أىؿ البيت،  ْٗؿ البيت، العدد السادس، صمة أىالتعاقدية، مج
com/karbala/New/html/research/research.php?IDwww.ahlulbaitonline. 

http://www.ahlalhdeeth.com/.../145609
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 واستدلوا عمى ذلك بما يمي:

ذمة ضماف المصدر لممبمغ الذم تحتكيو البطاقة إذا حدث ليا ضياع أك تمؼ فتبقى في  .ُ
 .اأك استبدالي االمصدر كيمكف لمعميؿ استيفاؤى

صدار النقكد اإللكتركنية فبإمكانية إصدارىا مف غير البنكؾ المركزية يفقد إعدـ ضبط  .ِ
 نقديتيا.
نقدية النقكد اإللكتركنية ككٌيؼ تبادليا بالنقكد الكرقية عمى أنو عقد صرؼ، اعتبر  القول الثاني:
 .(ُ)اء مباشر لمحؽعبارة عف استيفكالمعاممة بيا 

 واستدلوا عمى ذلك بما يمي:

أف النقكد اإللكتركنية تحمؿ قيـ مالية كقكة شرائية مساكية لمكرقية كتستخدـ في تقييـ األشياء  .ُ
ككسيمة لمدفع كالتبادؿ فيي تختمؼ عف غيرىا مف الكسائؿ التي تعبر عف إعبلـ بالقيمة، كال 

 تعتبر قيمة بحد ذاتيا.
 ة كالتبادؿ.قدرتيا عمى التجزئ .ِ
ف كانت محدقد .ّ  .تيايكدة، فمحدكديتيا ال تنفي نقدرتيا عمى الدكراف كا 

 أسباب الخالف: 

 .يرجع إلى اختبلؼ أىؿ االقتصاد في تكييفيـ لطبيعة النقكد اإللكتركنية أساسان 
  لة كمف ضمنيا النقكد الكرقية يرجع إلى النظرة اإلسبلمية التي تعتبر جميع النقكد المتداك

 خرل.أية القانكنية، عمى أنيا نقكد ائتمانية؛ الرتباطيا بالذىب كالفضة أك سمع ميمة زاملاإل
 أيضان إلى الخمط بيف النقكد اإللكتركنية كغيرىا مف كسائؿ الدفع اإللكتركنية  يرجع الخبلؼ

 المختمفة.
  صدر. اعتبار ما تستند عميو النقكد اإللكتركنية مف نقكد كرقية في حكزة الميرجع الخبلؼ إلى 

 المناقشة والترجيح:

وفي ىذه المناقشة تحاول الباحثة أن تقف بحيادية حيال تكييف النقود اإللكترونية عمى 
 ا وثيقة لقرض أم أنيا صرف لتخرج بنتيجة مرضية بإذن اهلل تعالى: يأن

                                                           

( (
انظر إلى الرأم االتحاد األكركبي المؤيد ليذا الرأم مف العقابي كغيره: النقكد اإللكتركنية كدكرىا في الكفاء 0

، مكقع أىؿ البيت، ّٗ، العدد السادس، صبااللتزامات التعاقدية، مجمة أىؿ البيت
www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID 

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID
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كثيقة بالدفع  : المعتبر بعدـ نقدية النقكد اإللكتركنية، فإف النقكد اإللكتركنية تمثؿمناقشة القول األول
فإنيا إما أف تمثؿ  الحكيـ  شرعال كلك تتبعنا الكثائؽ في مقدمة مف العميؿ لمتاجر أك الجية المستفيدة 

 رىف أك ضماف ككفالة أك حكالة. 

 : رىن وثيقة اعتبار النقود اإللكترونيةب: التكييف األول

، أك ىك "حبس شيء مالي بحؽ (ُ)عيف بديف يمكف استيفاؤه منيا أك مف ثمنيا" ثقوتك " والرىن ىو:
 : يفاعتبار ب ؼ النقكد اإللكتركنيةتكييٌ  ، كبيذا المفيـك لمرىف(ِ)يمكف استيفاؤه منو"

 .ف مقدـ مف المصدر المديف لمعميؿالنقكد اإللكتركنية كرىاعتبار  األول: عتباراال

 :المستخدـ دـ مف العميؿ لمتاجر أكالنقكد اإللكتركنية كرىف مق اعتبار الثاني: عتباراال

 وبيذا االعتبار يكون لمرىن صورتين وىما:

، تبعان لبلعتبار األكؿ ،الرىفكنية المقدمة مف العميؿ لمتاجر كرىف ر أف النقكد اإللكت الصورة األولى:
التصرؼ بالرىف مف غير إذف الراىف غير المصدر لمعميؿ كيرىنو عند التاجر، كحكـ  رىف مففيي 

 .(ّ)جائز عند الفقياء

أك  عند التاجريرىف  اعتبار دفع النقكد اإللكتركنية كرىف الديف، أم كأف العميؿ رة الثانية:الصو 
غير جائز عند جميكر  رىف الديفحكـ ك  ،الثمف الستيفاء ككثيقةعمى المصدر  لو المستفيد الديف الذم

 ألنو بمثابة ما يحتمؿ تسميمو فبل يدرم المرتيف ىؿ يستممو أـ ال؟؛ (ْ)الفقياء
 ان لمباحثة أف اعتبار النقكد اإللكتركنية رىن يفيتبا وثيقة رىن: يتكييف النقود اإللكترونية عمى أننقد 

 ينتقد بما يمي:

 أك  ،النقكد اإللكتركنية ىي في حد ذاتيا استيفاء لمحؽ، كليس رىنان عميو حتى االستيفاء
 االستيفاء منو.

 نما يمكف  أف النقكد اإللكتركنية ال تعتمد عمى قرض فحسب كما في الحساب الجارم، كا 
 الحصكؿ عمييا بالشراء بدفع قيمة ما يقابميا في البطاقات الذكية.

                                                           
 .ِِّالبيكتي: الركض المربع، ص (ُ)
 .ّٖٔالحصكفي: الدر المختار، ص (ِ)
 .َّٗ/ّ، البيكتي: كشاؼ القناع، ِٗ/ِانظر: الشيرازم: الميذب، (ّ)
، البيكتي: كشاؼ ِٗ/ِالشيرازم: الميذب،  ،ّْٕ/ِابف رشد: بداية المجتيد،  ،ُْٓ/ٖالكاساني: بدائع الصنائع،  (ْ)

 .ّْٕ/ّالقناع، 
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 ا تصكر تداكؿ رىف مف يد آلخر فالنقكد اإللكتركنية تتداكؿ في البطاقات الذكية.كما ال يمكن 
 .طبيعة الرىف تككف عينان كىذا غير متحقؽ في النقكد اإللكتركنية 
 معترؼ بالنقكد اإللكتركنية حاؿ تحكيميا إلى كرقية مف غير التقيد  رجكع العميؿ ألم مصدر

 بالمصدر الرئيسي ليا دليؿ عمى نفي ككنيا رىف.
 وكفالة: ضمان وثيقة اعتبار النقود اإللكترونيةب: نيالثا التكييف

لة ، كالحمالة كالكفا(ِ)، أك "ىك شغؿ ذمة أخرل بالحؽ"(ُ)"ىك كثيقة يستكفي منيا الحؽ" والضمان:
، كىناؾ مف جعؿ تعريؼ خاص لمصطمح الكفالة: كىك التزاـ رشيد (ّ)كالزعامة كميا بمعنى كاحد

 .(ْ)مف عميو حؽ مالي لربو كتنعقد بما ينعقد بو الضماف إحضار

ينطبؽ عميو التعريؼ األكؿ الشامؿ لمعنى الضماف كالكفالة. كتكييؼ النقكد  كمكضكع البحث
أك المستفيد عمى أنيا  ،الة يتمثؿ في دفع النقكد اإللكتركنية لمتاجراإللكتركنية عمى أنيا ضماف ككف

كثيقة ضماف ككفالة. كباعتبار النقكد الكرقية المقدمة مف العميؿ لممصدر كقرض، فتككف النقكد 
 .(ٓ)اإللكتركنية بمثابة الضماف بالديف الثابت البلـز كىك صحيح

ف لمباحثة أف اعتبار النقكد يٌ يتب وكفالة: اً ضماننقد تكييف النقود اإللكترونية عمى أنيا وثيقة 
 ينتقد بما يمي: ضماف ككفالة اإللكتركنية

  أف الضماف كالرىف فيما كثائؽ يمجأ إلييا في حالة عدـ الكفاء كاإلبراء كلكف النقكد اإللكتركنية ىي
 .تقيـ بيا األشياء ان ، فيي تحمؿ قيماستيفاء في حد ذاتيا

 لكتركنية ال ، بخبلؼ النقكد اإل(ٔ)كالضامف يبقياف مشغكلة ،الب بالحؽبأف في الضماف ذمة المط
 نما تبقى المطالبة لممصدر بتحكيميا إلى صكرتيا الكرقية. ا  يطالب دافعيا بحؽ ك 

الضماف بصكرتو الشرعية عمى بطاقات االئتماف اإللكتركنية، فيي " كضماف مف قاؿ  ينطبؽ كلكف
كأنا ضامف فيما  ،أك تبيعو بثمف مؤجؿ ،أك تسممو ،ف بأف تقرضولشخص )دايف فبلنان(، أم عاممو بدي

                                                           
 .ُْٖ/ِرازم: الميذب، يالش (ُ)
 .ُْٔ/ِكميؿ، األزىرم: جكاىر اإل (ِ)
 .جع السابؽالمر  (ّ)
 .ِِٖالبيكتي: الركض المربع، ص (ْ)
 .ُٔٔ/ِكميؿ، األزىرم: جكاىر اإل (ٓ)
 .، ككذلؾ بالرجكع إلى كتب الفقو المختمفةِِٕالبيكتي: الركض المربع، ص (ٔ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

مضمكف مف  فمف يحمميا، ئتماف مثؿ ىذه الصكرةكىي معاممة صحيحة كبطاقات اال (ُ)تعاممو بو"
أك قرض لدل المصدر. ىذا بخبلؼ الصكرة  ،رو مبمغ المكتكب بدكف كجكد حساب جاالمصدر بال

 .تعامؿ بيا في النقكد اإللكتركنيةمال
 حوالة: وثيقة اعتبار النقود اإللكترونيةب: التكييف الثالث

: اإلحالة عمى ديف الـز (ّ)، كمف شركطيا(ِ)"تحكؿ الحؽ مف ذمة إلى ذمة أخرل" والحوالة ىي:
 .تساكم الدينيف قدران كصفةك حمكؿ الديف المحاؿ، ك مستقر، رضا المحيؿ كالمحاؿ، 

يمكف  ،قرضلمبمغ المدفكع لممصدر عمى أنو ا كبالنظر إلى الحكالة كشركطيا، كباعتبار
لمديف  كو كحاؿ مف قبؿ المصدر، كمسا ،كالـز ،تكييؼ النقكد اإللكتركنية عمى أنيا حكالة، فالديف ثابت

اآلخر باعتبار تساكم المبالغ المتبادلة. كرضا المحيؿ كالمحاؿ متحققة، كىذا كمو منطبؽ بتصكر آلية 
 النقكد اإللكتركنية. 

ينتقد بما  أف اعتبار النقكد اإللكتركنية حكالةف لمباحثة يٌ يتب ر النقود اإللكترونية وثيقة حوالة:نقد اعتبا
 يمي:
  عبارة عف إذف باالستيفاء،  كالنقكد اإللكتركنية استيفاء في حد ذاتيا.الحكالة 
  ىك كرقية  ىي تحكيؿ عمى ديف ثابت لشخص معيف، بينما تحكيؿ النقكد اإللكتركنية إلىالحكالة

 طالب بو المصدر.صي،يعكدة لحؽ عائـ كليس شخ

نما كبيذا ال تنطبؽ حقيقة الحكالة عمى ا _بحسب ما   الشرعي بمفيكميا تنطبؽلنقكد اإللكتركنية، كا 
إحالة التاجر  عمى الشيؾ اإللكتركني، كبطاقات الكفاء اإللكتركنية، فكبلىما عبارة عف _تراه الباحثة

 ،كالمصدر بدكره تسميـ الحؽ ،أك الحساب الجارم لشخص معيف ،لقرضلمعميؿ با إلى المصدر الدائف
 أك تحكيمو إلى حساب المطالب.

 ،األخرل اإللكتركنية فكؿ ما سبؽ تفصيمو يكضح الخمط بيف النقكد اإللكتركنية ككسائؿ الدفع
 .الي كبناء تكييؼ شرعي في فيـ عميو الخمطينعكس 

                                                           
 .ُٓٔ/ُ، اإلكميؿ، األزىرم: جكاىر ْْٓالحصكفي: الدر المختار، ص (ُ)
، البيكتي: ُّْ/ِ، الشيرازم: الميذب، ُِٔ/ِكميؿ، جكاىر اإل، األزىرم: ُْٔلمختار، صالحصكفي: الدر ا (ِ)

 ُِٗالركض المربع، ص
 انظر المراجع السابقة (ّ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

تبادليا بالورقية عمى أنو عقد  فلنقود اإللكترونية، وتكييقدية انبمناقشة القول الثاني: القائل 
 :الصرف في المغة صرف:

 .(ُ): البيع، كالفضؿ، كالزيادةة منيالو معاف كثير 
 :صطالحاال في والصرف

الثمف بالثمف أك األثماف  ىك بيع :بيع النقد بالنقد بجنسو كبغير جنسو، كبمفظ آخر قالكا ىك
مجمة  اختارتوكما ، (ِ)الفقياء مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة رجميك  تعريؼكىك  بعضيا ببعض

عمى أنو بيع النقد بنقد مف غير جنسو، أما بيع  المالكيةكعرفو  ،(ّ)األحكاـ كرجحو العمماء كالفقياء
ما أف يككف ، )مبادلة(يسمى بجنسو عددان  بالعدد فبيعو ان جرائ فإما أف يككف ،النقد بالنقد مف جنسو  كا 

فالجميع متفؽ عمى أف تبادؿ العمبلت ىك بيع مف ، (ْ)يسمى )مراطمة(كزنان  فبيعو بجنسوبالكزف  ان جرائ
 نكع خاص كلو أحكامو الخاصة شرعاه.

 :عقد صرفقود اإللكترونية بالنقود الورقية عمى أنو تكييف تبادل الن

كىي حمت مكاف  ىي عمبلت كرقية ىذا العصر العمبلت المتداكلة فيالبد مف بياف أف  ابتداءن 
ؽ عمييا أحكاـ بجب فييا الزكاة كتنطسابقان في بيفاتخذت أحكاميا كما  تالعمبلت الذىبية كالفضية ك 

نما الجنس  الربا كالصرؼ، كلكف ال يعتبر الجنس فييا عمى أساس المادة المصنكعة كىي الكرؽ كا 
كالجنيو المصرم جنس، كالدكالر ، فالدينار األردني جنس، (ٓ)الكاحد فييا باعتبار الجية التي أصدرتو

ليؾك  (ٔ)في دكرتو الثالثة اإلسبلميجنس، كىذا ما قرره مجمع الفقو  كركبيألمريكي جنس كاليكرك األا  ا 
 الرجكع إلى تفاصيمو مف مصدره.

                                                           
 . َِّالفيكمي: المصباح المنير ص، َِْالرازم: مختار الصحاح، ص (ُ)
لبجيرمي: ، اُّ/ِ،الشربيني: مغني المحتاج: ْْٔص ، الحصكفي: الدر المختار،َٓٓ/ْتبيف الحقائؽ،  الزيمعي: (ِ)

، ككشاؼ القناع َِٗ، عالبيكتي: الركض المرب، ُْٓ/ٓ: المغني، قداموابف ، َّّ/ّيب، البجيرمي عمي الخط
ّ/َّٖ. 
 .َُْ/ُحيدر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ  (ّ)
 .ُّٔ/ٔالقرطبي: االستذكار، ، كانظر ترجمة باب الصرؼ في ْٔ/ْالدسكقي: حاشية الدسكقي،  (ْ)
، ُْٔ-ُْٓ، صاإلسبلـ، عبد الرسكؿ: المبادئ االقتصادية في ُٔٔاـ صرؼ النقكد كالعمبلت، ص الباز: أحك (ٓ)

 .ُٗٔ-ُٖٔاإلسبلمي، صالنظاـ االقتصادم  سعاد: مبادئ
 .ُّٖٗ/ّمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي الدكرة الثالثة،  (ٔ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

، ثمف بثمف كىك المراد بعقد الصرؼ لكتركني بالنقد الكرقي ىك تبديؿ نقد بنقد أكدؿ النقد اإلبافت
ما أف يحصؿ بيف  فنقدييحصؿ بيف  إما أفكالصرؼ  مف جنسيف مختمفيف،  فنقديمف نفس الجنس كا 

ية لتمؾ الكرقة أك ذاؾ لكتركنية ىي القيمة المالية كالقكة الشرائبار الجنس في النقكد الكرقية كاإلكاعت
 : يتبيف ما يمي ـ كعميولرقا

  دكالر  عشرةبلكتركني إ دكالر عشرةلكتركني بنقد كرقي بنفس القيمة المالية كأف يصرؼ إصرؼ نقد
ة لكتركنية تحمؿ نفس القيمة المالية كالقكة الشرائيفالعشرة دكالر اإل ،كرقية فإنو نقد بنفس الجنس
ف اختم في الييئة كالشكؿ، كىذا يشبو صرؼ ذىب أحمر بأصفر أك فضة  افلمعشرة دكالر الكرقية كا 

 .الجكدة أك الصياغة أك السكة سكداء ببيضاء أك تبادؿ ذىب أك فضة بجنسيما اختمفا في
  فإنو يعتبر  ،عمى سبيؿ المثاؿ يقابمو مف الدينار الكرقيبما دكالر  عشرة لكتركني بقيمةإصرؼ نقد

جنسه آخر الختبلؼ مصدرييما  دكالرمف جنسيف مختمفيف، فالدينار جنس كال يفنقدصرؼ 
 .(ُ)دة عمبلتلمبلئمة ع ةصممملكتركنية النقكد اإل، فقكتيما الشرائيةؼ كاختبل

 :وباسبأالترجيح و 

 ك عقدلكتركني ىا  أف عممية التبادؿ بيف نقد كرقي ك ب الباحثة رجحتبعد تمؾ المناقشة المفصمة 
 التالية:؛ كذلؾ لؤلسباب يشرعالمفيـك ال صرؼ عمى

   جديدة لمعممة القانكنية.النقكد اإللكتركنية صكرة ترجيح اعتبار 
  مما رفع الغبار عف اإللكتركنية األخرلكتركنية ككسائؿ الدفع المقارنة الجمية بيف النقكد اإلل ،

 الخمط بينيما.
  عمى أنكاع الكثائؽ مف رىف كضماف كحكالة، كلعقد الصرؼ محاكلة تكييؼ عممية التبادؿ

كسائؿ الدفع اإللكتركنية لتكييؼ ف عمى أنو عقد صرؼ، كأف الكثائؽ أقرب أيضان، مما تبيٌ 
 األخرل.

                                                           
الكجييف القانكنية عماؿ المصارؼ مف مؤتمر الجديد في أمقدـ لث بح، َُُ/ُلكتركنية، شنبكر: أدكات الدفع اإل (ُ)

 كاالقتصادية. 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 ف الشرعي لممبادلة الحاصمة بواسطة النقود اإللكترونية:ًا: التكييثالث

 تستعمؿ النقكد اإللكتركنية ككسيط في مجاليف: 

 المجال األول: في المبادالت عبر شبكة اإلنترنت والتجارة اإللكترونية:

مقابؿ ما يتبادؿ بو المستيمؾ مف سمع كخدمات،  ،كد اإللكتركنيةكيتمثؿ ذلؾ في استخداـ النق
الخدمات التي يستمميا عمى اإلنترنت مباشر فتكيؼ عمى أنيا البيع المتعارؼ عميو، كالبد  كانت مف

ف كاف مف السمع االستيبلكية كغيرىا مما يتـ تسمميا بعد الدفع كفي كقت الحؽ  مف تحقؽ شركطو، كا 
بمشاىدتيا ككصفيا كعرضيا عف طريؽ  كيكتفيلعممية البيع، حيث السمع غائبة عف مجمس العقد، 

، كسيتـ بياف حكمو في الفصؿ (ُ)فتكيؼ ىذه المعاممة شرعان عمى أنيا بيع عمى الكصؼ ،اإلنترنت
 األخير إف شاء اهلل.

 المجال الثاني: في المبادالت عبر أماكن البيع التقميدية: 

ذا  كيتمثؿ ذلؾ باستخداـ البطاقات الذكية كباستخداـ النقكد الشبكية إذا رضي البائع بذلؾ، كا 
تكافر استخداـ الشبكة خبلؿ المكقع التقميدم. كالمبادلة في ىذا المجاؿ تكٌيؼ شرعان عمى أنيا بيع أتيح ك 

بصكرتو العادية، حيث يتـ اختيار الحاجات كتفحصيا كمعاينتيا باليد كالنظر، كمف ثـ يحصؿ االتفاؽ 
ض اـ البيع التي استفاكأف تنطبؽ أحككعميو فبل بد  في نفس المجمس؛ ك المبيعبلـ الثمف كالتبادؿ كاست

إال أف المعامبلت بالنقكد اإللكتركنية ال تقتصر عمى ة كالمعاصرة المختمفة. ذكرىا في كتب الفقو القديم
البيع كالشراء فقط، فيمكف استخداميا في التيادم، كاإلجارة كفي اإلقراض كفي الكقؼ كفي غيرىما مف 

 يا المعاممة األكثر شيكعان كانتشاران في استخداـ النقكد. المعامبلت المختمفة، كالتركيز ىنا عمى البيع ألن

                                                           
 .ُٓأبك مصطفى: التجارة اإللكتركنية في الفقو اإلسبلمي، ص (ُ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 بتحويل النقود اإللكترونية إلى نقود ورقية وااللتزام بحمايتيا: لتزامالتكييف الشرعي لال : رابعاً 

ًدر لمنقكد اإللكتركنية ممتـز قانكنان أك اتفاقان بتحكيؿ الكحدات الرقمية إلى القيمة التي الميص  
 .(ُ)لنقكد الرسميةتكافئيا مف ا

معينان آلخر يتمثؿ في  : "ىك عبارة عف عبلقة قائمة بيف شخصيف تكجب عمى أحدىما أداءن وااللتزام
نقؿ حؽ عيني أك القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ، كىذه العبلقة ىي عبلقة قانكنية بمعنى أف الدكلة 

فيذ آثار ىذا االلتزاـ كلك جبران عف كمف خبلؿ سمطتيا القضائية كسمطتيا التنفيذية تضمف كتكفؿ تن
، كااللتزاـ حسب ما عرفو عمماء الشريعة (ِ)المديف بو فيما لك تقاعس أك رفض تنفيذه طكعان أك اختياران"

بقياـ صدر ىنا ممتـز كالمى  (ّ)عف عمؿ لمصمحة غيره" ىك: "ككف شخص مكمفان شرعان بعمؿ أك بامتناع
 :كىما عمميف لمصمحة العميؿ

كسبب االلتزاـ بالتحكيؿ في  بتحويل النقود اإللكترونية إلى نقود ورقية: صدرم المَ االتز  :األول االلتزام
النقكد اإللكتركنية الرتباطيا بالنقكد الكرقية في القيـ المالية كالقكل الشرائية المساكية ليا؛ كلحدكدية 

لمكجكدة نقكد ائتمانية كمف ضمنيا دكرانيا، كىذا يتكافؽ مع النظرة اإلسبلمية في اعتبار جميع النقكد ا
، فمصدر النقد (ْ)النقكد الكرقية اإللزامية، التي تعتمد عمى غطاء معدني أك مكجكدات مف النقد األجنبي

الكرقي مديف لحامميا بحصكلو عمى سمع كخدمات مقابؿ القيـ المالية التي تحمميا الكرقة، مع اعتبار 
أحكاميا، كقياسا عمى ذلؾ النقكد اإللكتركنية التي تعتمد عمى نقديتيا فيي بديؿ الذىب كالفضة كتأخذ 

كجكد ما يقابميا مف نقكد كرقية، فالمصدر مديف لحامميا بحصكلو عمى سمع كخدمات مقابؿ ما تحممو 
مف قيـ مالية، كمديف لو أيضان بتحكيميا لنقكد كرقية كىذا ال ينفي ككنيا نقدان يقكـ بكظائفو األساسية، 

نا يعبر عنو بالحؽ الشخصي عمى الكجية الشرعية الذم ىك عبارة عف: "مطمب يقره كااللتزاـ ى

                                                           
، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة َٕ/ُالعربي: الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقمية،  (ُ)

 كالقانكف.
 .ُّصالكسكاني: أحكاـ االلتزاـ،  (ِ)
 . ّٗالزرقا: نظرية االلتزاـ العامة في الفقو اإلسبلمي، ص (ّ)
 .َّالجنابي كغيره: النقكد كالمصارؼ كالنظرية النقدية، ص (ْ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

عميو نقد كرقي مقابؿ اإللكتركني لمعميؿ، كالعميؿ يقر بأف  ، فالمصدر يقر بأف(ُ)لشخص عمى آخر"
 عميو نقد إلكتركني مقابؿ النقد الكرقي لممصدر.

 كترونية من الضياع والسرقة وغيرىا:: التزام المصدر بحماية النقود اإللااللتزام الثاني

كىذا االلتزاـ بمثابة ضماف لمنتج النقكد اإللكتركنية، فبعض أنظمتيا تضمف لمعميؿ المخاطر 
الناتجة عف التعامؿ بيا مف تعطؿ، أك سرقة كفقداف بشرط عدـ تقصير أك خطأ العميؿ في 

فيو كاإلقباؿ عميو، فالمصدر ممتـز  ، كذلؾ مف باب التشجيع كالركاج؛ كلكسب ثقة الناس(ِ)االستخداـ

كلما ركل عمر بف ، (ٖ){ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقودِ  }بما عقده كشرطو لمعميؿ لقكلو تعالى: 

)المسممون عمى شروطيم  :قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ عكؼ المزني عف أبيو عف جده أف رسكؿ اهلل
 .(ٗ)أحل حرامًا(إال شرطًا حرم حالاًل أو 

كعمى الرغـ مف ذلؾ تكجد أنظمة دفع إلكتركنية أخرل تنص عمى "أف النقكد اإللكتركنية في يد 
العميؿ ال تختمؼ عف النقكد العادية السائمة، كأف العميؿ مسئكؿ عف ىذه النقكد ضد كؿ أشكاؿ 

 .(ٓ)التجاكز"

 

 

 

 

 
                                                           

 .ِٔالزرقا: نظرية االلتزاـ العامة في الفقو اإلسبلمي، ص (ُ)
 .اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكفمؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل بحث، َُّ/ُالكفاء)الدفع( اإللكتركني،سرحاف:  (ِ)
 ُسكرة المائدة: (ّ)
ما ذكر عف رسكؿ اهلل صمى  :األحكاـ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب :كتاب و: سنن: في الترمذمأخرجو  (ْ)

 ، حكـ عميو األلباني بالصحة.ُّٖ(، صُِّٓيف الناس، حديث رقـ )اهلل عميو كسمـ في الصمح ب
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، َُّ/ُفاء )الدفع( اإللكتركني،الك سرحاف:  (ٓ)

 .كالقانكف



     غهل
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب الثالث

 م التعامل بالنقود اإللكترونيةاحكأمن 

أف النقكد اإللكتركنية ىي نقد يقكـ بكظائفو، كأف تبادلو مع غيره مف النقكد ىك  بعد ما ترجح
 ،عمييا كشركطو الشرعية أحكاـ الصرؼ تطبقنحيحة شرعان، إذا االمعاممة بو جائزة كصف ،عقد صرؼ

كنية كما ىذا المطمب مدل تحقؽ شركط الصرؼ في المبادلة الحاصمة بيف النقكد اإللكتر  تناكؿيلذلؾ س
 ذلؾ عمى النحك التالي:بعض األحكاـ المتعمقة ب كبياف يقابميا مف العمبلت،

أواًل: بيان تحقق شروط الصرف في المبادلة الحاصمة بين النقود اإللكترونية وما يقابميا من 
 العمالت:

 :وىي (ٔ)ط الصرف أربعةو شر 

صمى اهلل  سعيد الخدرم أف رسكؿ لحديث أبي مف جنس كاحد. ؿ حاؿ ككف النقدالتماث الشرط األول:
"ال تبيعوا الذىب بالذىب إال مثاًل بمثل، وال تشفوا بعضيا عمى بعض، وال تبيعوا : قاؿ عميو كسمـ

 .(ٕ)الورق بالورق إال مثاًل بمثل، وال تشفوا بعضيا عمى بعض وال تبيعوا منيا غائبًا بناجز"

 كما يقابؿ قيمتيا مف النقكد الكرقية، لكتركنيةفي المبادلة الحاصمة بيف النقكد اإلكيعتبر التماثؿ 
لكتركني فقد قاؿ الشيخ خميؿ المالكي في كتابو: "كاعتبرت المالية لكؿ مف النقد الكرقي كاإلبالقيمة 

ال فبالعادة" الناس في معرفة قدره  اعتادكقد فسر األزىرم العادة: بأنيا ما ، (ّ)المماثمة بمعيار الشرع كا 
 . كالعادة ىنا القيمة المالية كالقكة الشرائية لمنقد. (ْ)نان سكاء كيبلن أك كز 

                                                           
، ُِٓ/ٕابف عابديف: رد المحتار،  ،ْْٔص الحصكفي: الدر المختار،، َٓٓ/ْالزيمعي: تبيف الحقائؽ،  (ُ)

، الشربيني: مغني المحتاج، ِٖ/ِذب لشيزارم: الميا، ّٖ/ْ، األـ: الشافعي، ْٔ/ْالدسكقي: حاشية الدسكقي، 
ِ/ُّ. 
: مسمـأخرجو  ،ٖٕ/ِ(، ُِٕٕبيع الفضة بالفضة، حديث رقـ ) :البيكع، باب :كتاب و،صحيح: في البخارمأخرجو  (ِ)

 .ّْ/ِ(، ُْٖٓالربا، حديث رقـ ) :المساقاة، باب :كتاب و،صحيحفي 
 .ُْٖالشيخ خميؿ: مختصر العبلمة خميؿ، ص (ّ)
 .َّ/ِكميؿ، جكاىر اإلاألزىرم:  (ْ)



     غهل
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

لكتركنية تمثؿ قيمة نقدية تكافئ قيمة اإل ـإذ األرقا ،كبيذا فشرط التماثؿ متحقؽ في عممية تبادليا
 عشرةحصؿ الدافع عمى نفس القيمة فيدكالر كرقي  شرةعإذا دفع لممصدر محددة بالعممة الرسمية ف

 .(ُ)إلكتركني دكالر
غير جنسو لقكلو صمى اهلل عميو بض في مجمس العقد في صرؼ نقد بجنسو ك بالتقا الشرط الثاني:

)الذىب )يدا بيد( في حديث عبادة بف الصامت قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: كسمـ: 
اًل بمثل، بالذىب، والفضة بالفضة، والُبر بالُبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والممح بالممح مث

 .(ٕ)يعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد(سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختمفت ىذه األصناف فب

بالنقكد  قع مكجكدة في التبادؿأرض الكا فيالفقياء الصكرة التي بينيا  عمى ضبالتقا طكشر 
ادليف غير متكاجديف اإللكتركنية في المحفظة الذكية، بينما في التي يتـ التبادؿ فييا عبر الشبكة كالمتب

في مجمس عقد حقيقي كالنقد اإللكتركني غير مممكس كمقابؿ الصرؼ مدفكع مقدمان فيؿ يتحقؽ 
 التقابض بيذه الصكرة ليحكـ عمى التبادؿ بالصحة؟

لـ يغفؿ عمماؤنا عف بياف طبيعة القبض كمجمسو، ككضع ضكابط تخصو، فقد قاؿ شيخ 
ي ما اعتاده الناس في دنياىـ مما يحتاجكف إليو، كاألصؿ فيو "كأما العادات في اإلسبلـ ابف تيمية :

كذلؾ ألف األمر كالنيي ىما شرع  –سبحانو كتعالى  –ره اهلل حظدـ الحظر، فبل يحظر منو إال ما ع
 .(ّ)"اهلل

ة كغيرىما ىي مف العادات التي يحتاج الناس ر جاي نفس المكضع: "البيع كاليبة كاإلكقد قاؿ ف
، كاألكؿ كالشرب كالمباس فإف الشريعة قد جاءت في ىذه العادات باآلداب الحسنة، إلييا في معاشيـ

فحرمت منيا ما فيو فساد، كأكجبت ما ال بد منو، ككرىت ما ال ينبغي، كاستحبت ما فيو مصمحة 
عكف كيستأجركف كيؼ تابكاف كذلؾ فالناس ي ذاكا  ، كصفتياراجحة في أنكاع ىذه العادات كمقاديرىا 

ف كاف بعض ذلؾ  شاءكا ما لـ تحـر الشريعة، كما يأكمكف كيشربكف كيؼ شاءكا ما لـ تحـر الشريعة كا 
 .(ْ)"طبلؽ األصمية في ذلؾ حدان فيبقكف فيو عمى اإلقد يستحب، أك يككف مكركىان، ما لـ تحد الشريع

                                                           
ادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع زيف الديف: دراسة اقتص ،َٕ/ُلكتركني كالنقكد الرقمية، عربي: الشيؾ اإلال (ُ)

 ف.مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانك مقدـ ل بحث، ِّٕ/ُلكتركنية، اإل
 .ْٓ/ِ(، ُٕٖٓ، حديث رقـ )كبيع الذىب بالكرؽ نقدان  ،الصرؼ :المساقاة، باب :كتاب و،صحيح: في مسمـأخرجو  (ِ)
 .ُِ/ِٗ، ُٓالفتاكل، ـ ةبف تيمية: مجمكعا (ّ)
 .المرجع السابؽ (ْ)



     غهل
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

أك كعميو إذا اصطمح الناس في معامبلتيـ عمى نقكد غير مممكسة، كفيمكا بأفعاليـ أك لغاتيـ 
معامبلت تقكـ مقاـ المعامبلت كجيان  أنيا بعد نترنت عفاإلى أف التبادؿ عبر شبكة عرفيـ الجارم عم

في مجمس العقد الحقيقي، كنعبر عنو  صرؼنترنت في حكـ العف طريؽ شبكة اإلالصرؼ  لكجو، فإف 
فبطمب  ،القبض فالتماثؿ متحقؽ كما بينا، ككذلؾ ،، كيمكف فيو تكافر شركطو(ُ)بمجمس العقد الحكمي
يماثميا، فيذا  لكتركني بنفس القيمة أك ماإحكيؿ نقد كرقي مف حسابو إلى نقد العميؿ مف المصدر بت

نية ككصكليا لكترك رساؿ النقكد اإلإصرؼ في المجمس الحقيقي، كبعممية نشاء عقد الإالطمب يقكـ مقاـ 
بؿ سحب ما يقابميا مف نقكد كرقية لكتركنية لتككف بيف يديو لمتصرؼ بيا، مقاإلى محفظة العميؿ اإل

 فيك عيف القبض. 

 كمرجع القبض كما قاؿ شيخنا ابف تيمية:

 .(ِ)"عاداتيـ مف غير حد يتساكل فيو جميع الناس في جميع األحكاؿ كاألكقات"إلى عرؼ الناس ك 

الشرط يمنع استحقاؽ  راكذلؾ ألف خي؛ يار الشرط في عقد الصرؼخشتراط عدـ االشرط الثالث: 
 قبض المشركط كيخؿ بو، كما يمنع ثبكت الممؾ، فيمنع مف صحة عقد الصرؼ. ال

 ألف باألجؿ يفكت القبض المستحؽ بالعقد. ؛عدـ اشتراط األجؿ في عقد الصرؼ الشرط الرابع:

، كبتتبعي آللية تبادؿ النقكد متفرعاف عف شرط القبض في مجمس العقد (ّ)فالشرطاف السابقاف
 .ييفالنقدبيف  صرؼـ يثبت فييا أم شركط تخؿ بعممية اللكتركنية بالكرقية لاإل

صدارتمام عمميات التبادل إتكمفة حكم ثانيًا:  ىل تعتبر من قبيل الزيادة .لكترونيةالنقود اإل  وا 
 المنافية لمتماثل؟

 لكتركنية: تجة عف عممية التبادؿ بالنقكد اإلإف التكاليؼ النا

  يؿإما أف تككف ناتجة عف تكمفة عممية التحك(ُ). 

                                                           
مجمس العقد الحكمي: ) ىك التعاقد بيف متعاقديف ال يجمعيما مجمس كاحد بغض النظر عف كسيمة التعاقد، الكتاب ( ُ)

س الذم يككف أحد المتعاقديف غير حاضر فيو(، انظر أبك عمرك: مجمس العقد كالرسكؿ كغيرىما( أك )ىك ذلؾ المجم
 . ، كانظر إلى المرجع الذم أشار إليوٖٗاإللكتركني، ص

 .ُْ/ِٗ، ُٓالمرجع السابؽ، ـ (ِ)
،الحصكفي: الدر المختار، ِٓٓ/ْ،الزيمعي: تبييف الحقائؽ، ُِٔ/ٕارجع فييما إلى ابف اليماـ: شرح فتح القدير، (ّ)

، ُّ/ِ، الشربيني: مغني المحتاج، ْٓ/ْ، الدسكقي: حاشية الدسكقي، ِّٓ/ٕ، ابف عابديف: رد المحتار، ْْٔص
 .َّٗ/ّالبيكتي: كشاؼ القناع،
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

   ا أف تككف ناتجة عف بيع البطاقات الذكيةمكا(ِ). 
  ،ما أف تككف ناتجة عف تكفير األجيزة التي تستخدـ في عمميات التبادؿ كالحكاسيب لمبائع كالمشترم كا 

 .(ّ)ككذلؾ الحكاسيب المتقدمة إلدارة نظاـ التشفير

نما ىي خارجة عف ذات عم ليؼعمى ما سبؽ بيانو، فيي تكا التكاليؼفإف كانت  مية التبادؿ، كا 
كمف يشترم محفظة عادية يضع فييا قركشو، أك نحك ذلؾ مف تكاليؼ غير  ،أجرة كلكاـز إلتماميا

 كاهلل تعالى أعمـ مف كراء القصد.  ،بيا مخمةن بشرط التماثؿ كال بأس

 :الخاص الحساب البنكيمن النقود اإللكترونية بما يقابميا حكم تبادل ثالثًا: 
ي ف خبلؿ آلية التعامؿ بالنقكد الشبكية أنو ال بد مف أف يككف لمعميؿ حساب مصرفم تبيىفكما 

عد لكتركنية عف بي إـ بكاسطتو تحكيؿ نقكد كرقية إلى لكتركنية ليتفي المصدر المتعامؿ بالنقكد اإل
 ف في طبيعة ىذا الحساب. اكلبلقتصادييف رأي . النقكد الشبكيةلمطبيعة الخاصة بنظاـ 

 .(ْ)اعتبر ىذا الحساب ال بد أف يككف مف قبيؿ الكدائع الجارية تحت الطمب :الرأي األول

"كالكدائع الجارية ىي المبالغ التي يضعيا صاحبيا في المصرؼ، كيحؽ لو سحبيا كاممة في 
أم كقت شاء، سكاء أكاف السحب نقدان أك عف طريؽ استعماؿ الشيكات أك أكامر التحكيبلت المصرفية 

 .(ٓ)"لعمبلء آخريف

كيمكف لمبنؾ استخداـ ىذه الكدائع في أنشطتو كممارساتو المالية كاستشاراتو أك غير ذلؾ بعمـ 
مكانية البنؾ كاستعداده الدائـ إ، مع (ٔ)المكدع عمى افتراض أنو لف تسحب ىذه الكدائع جممة كاحدة

                                                                                                                                                                                
، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف ِْٕ/ُالحمبلكم: دراسة تحميمية لدكر النقكد اإللكتركنية،  (ُ)

 الشريعة كالقانكف.
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ُْٓ/ُ: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية، حمدم (ِ)

 ف.كالقانك 
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ٕٓ/ُلكتركني كالنقكد الرقمية، عربي: الشيؾ اإلال (ّ)

 ف.كالقانك 
قاكم: مفيـك األعماؿ الشر ،ُٔٗ/ُلسمع كالخدمات، لكتركنية عمى الطمب عمى اـ النقكد اإلالجرؼ: أثر استخدا (ْ)

لكتركنية، ادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإلدراسة اقتص :، زيف الديفِٗ/ُلكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، المصرفية اإل
 القانكف. مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة ك مقدـ ل ث، بحِّٖ-ِّٕ/ُ
 .َُٔ، صكعمميات المصارؼ اإلسبلمية معامبلتالشامؿ في أرشيد:  (ٓ)
 .ُٖمتكلي كغيره: اقتصاديات النقكد، ص (ٔ)



     غهل
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

يس كديعة كل ،(ُ)ف عمى أنيا عقد قرضك المعاصر  ءفقيااللتكقع سحبيا في أم كقت، كعمى ىذا كيفيا 
 .بغض النظر عف المسميات

صرف عمى ما بما يقابميا مف الحساب الجارم ىك  كبيذا الرأم يعتبر صرؼ النقكد الشبكية
 عبارة عف الحكمي، كالمقابؿ الكرقي لو عقدلكتركني حاؿ كمقبكض في مجمس الاإل النقدف في الذمة.

 يقابمو في الذمة.أحد العكضيف بما  فيو قرض في ذمة المصدر.فيك صرؼ يقبض
 :الحكم عمى الصرف عمى ما في الذمة ن فيمذىبا فقياءولم

 الصرؼ عمي ما في الذمة جكازقالكا ب :(ِ)مذىب لمحنفية كالحنابمة كقكؿه لمشافعية كىك المذىب األول:
 .مف غير شركط

 ستدلوا عمى ذلك بما يمي:كا

كبدفع أحد العكضيف يحترز  ،ربا في ديف سقط كال ،ألف التعييف بالقبض لبلحتراز عف ربا النسيئة أواًل:
 فبالقبض الذم يتحقؽ منو التعييف في البدؿ اآلخر قد تحقؽ سابقان. ،عف الديف بالديف

 بتعجيؿ ما في الذمة بغير عكض. رضيكأما عدـ اشتراط الحمكؿ، ألنو  ثانيًا:

ع ما في الذمة إال بشرط بي قالكا بعدـ جكاز :(ّ)كىك مذىب المالكية كقكؿه لمشافعي المذىب الثاني:
  الحمكؿ.

ألف الديف إف لـ يكف حاالن فيك دليؿ تأخير القبض كحصكؿ المناجزة،  ستدلوا عمى ذلك بما يمي:كا
 كىذا ينافي صحة عقد الصرؼ.

ذلؾ أـ  إطبلؽكلكنيـ اختمفكا في  ،ي الذمةعمى ما ف ؼصحة الصر  عمىف اتفقا افالمذىب
 اشتراطو بالحمكؿ. 

                                                           
 .ُٗٓ/ْ ،كأدلتو اإلسبلميالزحيمي: الفقو  (ُ)
ف اب ،ْْٕالحصكفي: الدر المختار، ص، َٔٓ/ْالزيمعي: تبييف الحقائؽ،  ،ُُْ/ٕيماـ: شرح فتح القدير، الابف  (ِ)

، البيكتي: َّّ/ّ، بالبجيرمي: البجيرمي عمى الخطي ،ِٗ/ِالشيرازم: الميذب،  ،ُّٓ/ٕعابديف: رد المحتار، 
 .ُّّ/ّ ،كشاؼ القناع

، ْٖ/ْلدسكقي، حاشية االدسكقي:  ،ُٔ-ُٓ/ِكميؿ، األزىرم: جكاىر اإل، ّّٖ/ٔ، ستذكاراال :لقرطبيا (ّ)
 .َْ/ّالشافعي: األـ، 
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 ف:سبب الخال

ىك تقدير كؿ منيما لتحقيؽ القبض فيما ىك في الذمة، فالجميع متفؽ عمى شرط القبض في 
عقد الصرؼ، كلكف اختمفكا في تصكره في الصرؼ بما في الذمة، فالمذىب األكؿ رأل لزكـ القرض 
في ذمة المبادؿ دليؿ كجكده كقبضو سكاء حؿ القرض أك قبؿ الحمكؿ، بينما الرأم الثاني اشترط 

 ا ممتنع.ذفكأنو صرؼ بآجؿ كى ، مكؿ لعدـ حصكؿ القبض إف كاف معجبلن الح
 :درلكتروني بورقي في ذمة المصإوىي تبادل نقد  ةمسألالق الخالف عمى يطبت

فالمصدر في ىذه الحالة ممتـز باالتفاؽ مع صاحب الحساب عمى رده كامبلن في أم كقت 
كعميو فالصرؼ جائز عمى ؛في أم كقت ر حاؿ  ذم في ذمة المصديطمبو كعمى ىذه الحالة فالحساب ال
بجكاز تتكصؿ الباحثة لمحكـ  كبيذا، مكؿ كعند القائميف بشرط الحمكؿالمذىبيف القائميف بعدـ شرط الح

 _.كاهلل تعالى أعمـ _،بآخر كرقي في ذمة المصدر إلكتركني نقدصرؼ 
د الرقمية ال يمثؿ كديعة لدل اعتبر أف الحساب الذم يتـ فتحو بمكجب نظاـ النقك  والرأي الثاني:

كعمى  ،(ُ)مف قبؿ العميؿ نفسو عبر حاسبو الشخصي إدارتياالبنؾ، بؿ ىك عبارة عف نقكد سائمة تتـ 
أف الحساب الذم يكضع في البنؾ كمف يضع نقكده في محفظتو أك بيتو كيسحب منيا  يعتبر القكؿىذا 

لمكديعة ال يعتبر ىذا الحساب مف ضمنيا فبل  شيئان فشيئان لتحصيؿ حاجاتو، كعميو بالمفيكـ المصرفي
 إمكانيةيجكز لمبنؾ التصرؼ بيا أك استخداميا كالكدائع المصرفية التي يمكف لممصرؼ استخداميا مع 

 ، ككأف ىذا الحساب جامد ال ييسمح لمبنؾ  باستخدامو.في أم كقت إرجاعيا

ف قبيؿ الكديعة الشرعية، فالكديعة: لكتركنية ميعتبر الحساب المقابؿ لمنقكد اإل كعمى ىذا الرأم
 .(ّ)يحفظو" إنسافأك "ىي الماؿ المتركؾ عند  (ِ)حفظ قصدان"م، تركت عند الغير لة"ىي أمان

 كالبنؾ ىنا ىك حافظ كراعي لمحساب قصدان بإرادة صاحبو، كبيذا تككف عممية الصرؼ بالنقكد
قبكض في مجمس العقد، كالنقد الكرقي المقابؿ لكتركني حاؿ كم، فالنقد اإلالشبكية بما يقابمو مف الكديعة

يداعفي أمانة   المصدر.  كا 

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل ث، بحُِٗ/ُلكتركني، دفع( اإلسرحاف: الكفاء )ال (ُ)

 كالقانكف.
 .َِْالجرجاني: التعريفات، ص (ِ)
 .َّٓص ، النسفي: طمبة الطمبة (ّ)
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 ولمفقياء في صرف النقد بالوديعة ثالثة مذاىب: 

يقابمو مف الكديعة عمى  قالكا بجكاز الصرؼ بما: (ُ)ممالكية كقكؿ لمحنابمةقكؿ ل كىك المذىب األول:
 .اإلطبلؽ
، فيي متعمقة بذمة المكدع عمى تقدير عدـ ضرة كالحاالكديعلحصكؿ المناجزة بالقكؿ كألف  دليميم:

 البينة عمى ىبلكو، فمما كاف يمكف تعمقو بالذمة فكأنو حاضر.

قالكا بجكاز الصرؼ بما يقابمو  : (ّ)مف المالكية، كقكؿ الشافعي (ِ)ميخكىك قكؿ الم المذىب الثاني:
 .ديعة مشركطة بالضمافمف الكديعة بشرط أف تككف الك 

ة عمى ىبلكيا جاز، ألنو لما يندع كقت عقد الكديعة، فمك قامت با شرط الضماف عمى المك إذ دليميم:
 دخؿ في الضماف صار كأنو حاضر في مجمس الصرؼ.

يعة إال بشرط قالكا بعدـ جكاز الصرؼ بما يقابمو مف الكد :(ْ)المالكية مذىب كىك المذىب الثالث:
 .حضكر الكديعة

الكديعة، فالمكدع يده يد  ؾفي مجمس العقد ناجزان، لتكقع ىبلؽ القبض أم تحق ،لعدـ المناجزة دليميم:
 أمانة.

 سبب الخالف:

كباعتبار  ،اإلطبلؽفباعتبار حفظيا أجازىا مذىبه عمى  ،ألف يد المكدع يد أمانة ما لـ يقصر 
 .اإليداعحضكر أك الضماف في عقد ىبلكيا شرط آخريف ال

 المصدر: كوديعة لدى لكتروني بورقيإقد وىي تبادل ن ةمسألالق الخالف عمى يطبت

كبيذا يتفؽ مع المذىب األكؿ لكتركني. المقابؿ لمنقد اإل لمحساب فالمصدر مكدع ضامف
كقياسان عمى الصرؼ بما في  ،لمضماف ؛كالثاني كأما اشتراط الحضكر في المجمس فنعتبره كالحاضر

                                                           
 .ُّّ/ّشاؼ القناع، ، البيكتي: كْٖ/ْ: حاشية الدسكقي الدسكقي (ُ)
القاسـ المخمي، الككفي، نزيؿ بغداد، كلد بالككفة،  أبكقاضي الفقيو المعمر، المخمي: ىك بدر بف الييثـ ابف خمؼ، ال2) )

سنة مائتيف كما بعدىا بعاـ، كلك سمع كما ينبغي، ألخذ عف عبيد اهلل بف مكسى، كأبي نعيـ، كالكبار، كلكنو سمع في 
ف عبد اهلل األكدم، كغير ، كىشاـ بف يكنس، كعمرك بإسحاؽالكيكلة مف: أبي كريب، كأبي سعيد األشج، كىاركف بف 

كاحد،  حدث عنو: أبك عمرك بف حيكيو، كعمر بف شاىيف، كأبك بكر بف القرئ، كعيسى الكزير، كجماعة، الذىبي: سير 
 ،        ِّْ/ ُُأعبلـ النببلء، 

 .ّٗ/ّ، الشافعي: األـ، ْٖ/ْالدسكقي: حاشية الدسكقي،  (ّ)
 .ْٖ/ْحاشية الدسكقي،  ، الدسكقي:ُٔ/ِاألزىرم: جكاىر اإلكميؿ،  (ْ)



     غهل
 

    [63] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

لدل مكدع بمو مف كرقي في حساب بما يقا لكتركني شبكيإبل بأس بصرؼ نقد ، فالذمة فيما سبؽ
 المصدر كاهلل تعالى أعمـ.

 رابعًا: حكم تأجل المصدر لسحب المقابل الورقي لمنقود اإللكترونية من حساب العميل.
نسبة كثيرة مف التعامبلت بالنقكد اإللكتركنية تتسـ بالصغر المتناىي، لذلؾ تقكـ بعض 

نما تمجأ إلى تراكمو كمف ثـ سحبو مف الشركات المصدرة بعدـ الحصكؿ عمى الثمف أكؿ ب أكؿ، كا 
كىذا يعني أف المصدر ال يقبض المقابؿ الكرقي لمنقكد  .(ُ)حساب العميؿ كؿ فترة زمنية معينة

اإللكتركنية في مجمس العقد كىذا يتنافى مع شرط التقابض في مجمس عقد الصرؼ، كىك غير جائز، 
 كاهلل أعمـ.

                                                           
بحث مقدـ لمؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف  ،َْٓ/ِعبد الخالؽ: البنكؾ كالتجارة اإللكتركنية،  (ُ)

 القانكنية كاالقتصادية.



 

 

 

 

 انفصم انثاني

 اإلنكرتونيت وأثرها عهى انسياست اننقديت اننقىدخماطر 
 صدارهاوضىابط إ

 وفيو ثالثة مباحث:

 المبحث األول: مخاطر النقود اإللكترونية ووسائل الحماية منيا.

 أثر النقود اإللكترونية عمى السياسة النقدية. المبحث الثاني:

 ضوابط إصدار النقود إلكترونية. المبحث الثالث:

 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 األول املبحث

 خماطر اننقىد اإلنكرتونيت ووسائم احلمايت منها.
 

 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول: مخاطر النقود اإللكترونية.

 .مخاطر النقود اإللكترونية من محمايةاالقتصادية لوسائل ال المطمب الثاني:

سالمية في الحماية من مخاطر النقود مبادئ الشريعة اإل الثالث:المطمب 
 .ونيةاإللكتر 
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 المطمب األول

 مخاطر النقود اإللكترونية

 أواًل: تعريف الخطر:

 (ُ)عمى اليبلؾ كخكؼ التمؼ اإلشراؼىك  الخطر لغة:

 (ِ)إللحاؽ الضرر أك الخسارة بشخص طبيعي أك اعتبارم" "ىك كؿ احتماالن  الخطر اصطالحًا:

ة احتماؿ كقكع المصرؼ كالمخاطر في المجاؿ المصرفي: "ىي مجمكعة الخطر، كالخطر ىك درج
 (ّ)بخسائر مالية"

 ثانيًا: المخاطر الناتجة عن التعامل بالنقود اإللكترونية: 

 تكمف مخاطر التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية في عدة أمكر منيا:

 التعطيل:أواًل: 

كيقصد بالتعطيؿ ىنا ىك: تعطيؿ عمؿ األجيزة القائمة بعمميات الكفاء اإللكتركني، أك تعطيؿ 
، بؿ يشمؿ التعطيؿ أيضان كصكؿ األجيزة كالنظاـ لحالة ضعؼ في قدرتيا عمى تأدية (ْ)ظاـ ككؿالن

. (ٓ)متطمبات المستخدميف، أك ضعؼ في قدرتيا عمى المشاكؿ المتعمقة بالنظـ كالصيانة الخاصة بو
اطرة في لكتركنية ىي صمبيا، كأم عطؿ فييا يعرضنا لممخكاألنظمة القائمة عمى النقكد اإل كاألجيزة

 التعامؿ بيا.

                                                           
 .َُٔالمصباح المنير، ص :، الفيكميَُٖم: مختار الصحاح، ص الراز  (ُ)
الكجييف  مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مفمقدـ ل ثبح، َِٔ/ُ ،مترم: القكاعد القانكنية الناظمة لمصيرفة (ِ)

 القانكنية كاالقتصادية.
 .المرجع السابؽ (ّ)
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ََّ، ِٗٗ/ُلكتركني، ف: الكفاء )الدفع( اإلسرحا (ْ)

 .كالقانكف
لكتركنية كأىـ قاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإلالشر ، ُِٓ/ُد اإللكتركنية، الحمبلكم: دراسة تحميمية لدكر النقك  (ٓ)

شنبكر: أدكات الدفع . مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكفمقدمة ل ،بحكثُٓ/ُتيا تطبيقا
 كاالقتصادية.الكجييف القانكنية  مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مفمقدـ ل ثبح، َُٔ/ُلكتركني ، اإل
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 ثانيًا: الفقدان والسرقة:

، أك المفتاح لمبطاقةمف المخاطر التي تنشأ عف استخداـ النقكد اإللكتركنية ىك الفقداف كالسرقة 
الخاص، أك الرقـ السرم كاألرقاـ التعريفية، أك سرقة الحسابات الخاصة بالدفع اإللكتركني مف خبلؿ 

ترنت، أك عمى أرض الكاقع، كمف المخاطر أيضان في ىذا البند عمميات القرصنة عمى شبكة اإلن
 . (ُ)االختراؽ المباشر ألنظمة كحسابات المصارؼ، كالمؤسسات كاألنظمة المصدرة لمنقكد اإللكتركنية

 ثالثًا: المخالفات القانونية: 

االنخفاض ب أك نشأ مخالفات قانكنية كالتير مف خبلؿ التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية ت
الناتج عف سرية المعامبلت اإللكتركنية، كعف تبادؿ العمبلت مع الجيات الخارجية بدالن  ،(ِ)لضريبيا

مف خبلؿ انتياؾ القكانيف الخاصة  (ْ)، ككازدياد عمميات غسيؿ األمكاؿ(ّ)مف المصرؼ المركزم
بنكد أك عدـ ، كتنشأ أيضان مخاطر قانكنية متعمقة بالتكقيع اإللكتركني، أك عدـ صحة بعض ال(ٓ)بيا

                                                           
، الحمبلكم: دراسة تحميمية لدكر َِٔ/ُالجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات،  (ُ)

، سرحاف: الكفاء ُٓ/ُ، الشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية االلكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، ُِٓ/ُالنقكد اإللكتركنية، 
، بحكث مقدمة لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف، ََّ، ِٗٗ/ُ)الدفع( اإللكتركني، 

، بحكث مقدمة لمؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف القانكنية َُٔ/ُشنبكر: أدكات الدفع اإللكتركني، 
 كاالقتصادية.

ة كميان أك جزئيان، متبعان في ذلؾ طرقان الضريبي: ىك "محاكلة المكمؼ الخاضع لمضريبة عدـ دفع الضريب التيرب  (ِ)
 . ِٔاحتيالية، كأساليب مخالفة لمقانكف"،  الفريجات: المحاسبة الضريبية، ص

، الشرقاكم: مفيـك األعماؿ َِٔ/ُالجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات،  (ّ)
بحكث مقدمة لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة ، ّٕ/ُالمصرفية اإللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، 

 كالقانكف.
غسيؿ األمكاؿ: ىك "عممية تنطكم عمى إخفاء لمصدر ماؿ متحصؿ عميو مف أنشطة إجرامية كجعمو يبدك في صكرة  (ْ)

 .  ُّمشركعة"، العمرم: جريمة غسؿ األمكاؿ، ص
، الشرقاكم: مفيـك األعماؿ َِٔ/ُمى الطمب عمى السمع كالخدمات، الجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية ع (ٓ)

لكتركنية بيف الشريعة ، بحكث مقدمة لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإلِٓ /ُاإللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، المصرفية 
 كالقانكف.
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قابميتيا لمتنفيذ كتمؾ المخالفات تنشأ عف جيؿ أك عدـ احتراـ القكانيف كالتشريعات، سكاء مف المصرؼ 
 .(ُ)أك العميؿ، أك اختبلؼ التشريعات حكؿ العقكد اإللكتركنية

 رابعًا: الغش: 

يرىا مف غمف المخاطر التي تتعرض ليا النقكد اإللكتركنية عمميات الغش كالتزييؼ كاالحتياؿ ك
نسخ  إمكانية، أك مف خبلؿ (ِ)، مف خبلؿ االستعماؿ غير المشركع ألجيزة الحاسكبأنكاع النقكد

، ككذلؾ مف أنكاع التحايؿ بيف العمبلء أك (ّ)البرنامج مما يؤدم إلى مضاعفة النقكد اإللكتركنية
 . (ْ)المكظفيف أك آخريف خارجيف عف النظاـ

 لمنقود اإللكترونية:در خامسًا: مخاطر ناجمة عن الُمص

ككنو مؤسسة غير مصرفية أك مف خبلؿ  مصدرىاقد تنتج مخاطر لمنقكد اإللكتركنية مف 
أك سكء سمعتو، سكاء كاف المصدر مصرفي مشركع أك غير مصرفي، كقد تنشأ مخاطر أيضان  إفبلسو

ار التعامؿ ، مما يعني ذلؾ ضعؼ انتش(ٓ)مف عدـ كجكد كفاءات كخبرات ناجحة كقادرة عمى التطكير
 التي قد تنجـ عف عدـ القدرة عمى تحكيؿ النقكد اإللكتركنية. كد اإللكتركنية خكفان مف الخسارةبالنق

                                                           
بحث مقدـ لمؤتمر الجديد في ، ِٕٕ،ِٕٔ/ُالمرجع السابؽ، مترم: القكاعد القانكنية  الناظمة لمصيرفة اإللكتركنية  (ُ)

 أعماؿ المصارؼ مف الكجييف القانكنية كاالقتصادية.
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ََّ/ُلكتركني، سرحاف: الكفاء )الدفع( اإل (ِ)

 .كالقانكف
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل بحث،ّٕ/ُيا، لكتركنية كأىـ تطبيقاتقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإلالشر  (ّ)

مؤتمر الجديد في أعماؿ مقدـ ل ثبح، َُٔ/ُلكتركني، شنبكر: أدكات الدفع اإل ،اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف
 الكجييف القانكنية كاالقتصادية. المصارؼ مف

الكجييف  في أعماؿ المصارؼ مفمؤتمر الجديد مقدمة ل بحكث، ِٔٔ/ُمترم: القكاعد القانكنية الناظمة لمصيرفة،  (ْ)
 القانكنية كاالقتصادية.

قاكم: الشر ، ُِٓ/ُ، الحمبلكم: دراسة تحميمية لدكر النقكد اإللكتركنية، ِٕٔ، ِٔٔ، ِْٔ/ُالمرجع السابؽ،  (ٓ)
كنية مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتر مقدمة ل بحكث، ّٖ، ّٕ/ُلكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، مفيـك األعماؿ المصرفية اإل

 .بيف الشريعة كالقانكف
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 سادسًا: مخاطر ناتجة عن النظام الخاص بالنقود اإللكترونية:

مف أىـ ىذه المخاطر ىك اقتصار نظاـ النقكد اإللكتركنية عمى المجاؿ اإللكتركني، مما تجعؿ 
النقدم  اإليداعيا محصكر، ككذلؾ مف خبلؿ العبء الممقى عمى العميؿ مف تكرار عمميات مجاؿ عمم

التي يقتضييا النظاـ كخاصة في النقكد الشبكية، ككذلؾ تنشأ مخاطر مف ارتفاع تكاليؼ العمميات 
 .(ُ)المصرفية أك كجكد خطأ أك خمؿ في برمجة النظاـ

 سابعًا: الجيل:

في التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية كالجيؿ يتمثؿ في ناحيتيف،  كىك عنصر ميـ في كقكع الخطر
، كمف ناحية (ِ)ناحية العميؿ الذم قد يسيء استخداـ النظاـ، كيجيؿ قكانينو ككؿ ما لو كما عميو

 .(ّ)المصرؼ في جيمو لفيـ متطمبات العمبلء ككيفية تحققيا بالشكؿ األمثؿ

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل بحث، ِٓ/ُ،لكتركنية كأىـ تطبيقاتياقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإلالشر  (ُ)

مؤتمر الجديد في مقدـ ل ثبح، ِْٔ/ُالقكاعد القانكنية الناظمة لمصيرفة، كمترم: ،  اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف
 الكجييف القانكنية كاالقتصادية. أعماؿ المصارؼ مف

 .ِٔٔ/ُ، مترم: ُٓ/ُالمرجعيف السابقيف: الشرقاكم،  (ِ)
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل بحث، ِٓ/ُلكتركنية كأىـ تطبيقاتيا،فية اإلالشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصر  (ّ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
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 المطمب الثاني

 مخاطر النقود اإللكترونية من محمايةاالقتصادية ل وسائلال

لكتركنية، في السعي كراء تحديد اىتمت الدكؿ المتحضرة المستخدمة كالمطكرة لمنقكد اإل
ككضع كيفية لعبلجيا ككقايتيا، كمف ذلؾ نمكذج لجنة استعماؿ النقكد اإللكتركنية كمعكقاتيا،  مخاطر
لكتركنية ما ادئ إدارة مخاطر النقكد اإلكمف مب، (ِ)ككنج كاليكج، كنمكذج االتحاد األكركبي، (ُ)بازؿ
 يمي: 

 : أوال: تحديد المسؤولية ووضوحيا

ا ىك ر لمنقكد اإللكتركنية، كالعميؿ المستخدـ ليا ليعرؼ كبلىما مبتحديد مسئكليات الميصد
كمثاؿ ذلؾ: ال بد أف يعرؼ العميؿ أنو يتحمؿ مسئكلية فقداف النقكد عنو تجاه التعامؿ بيا،  مسئكؿ
تركنية حاؿ اإلىماؿ، كأم أخطاء نتيجة جيمو بالنظاـ، كعمى المصدر في المقابؿ أف يكضح اإللك

لمعميؿ جميع جكانب التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية كأف يكضح لو مسؤكلياتو تجاه التعامؿ كأيضان أف يككف 
 .(ّ)البنؾ عمى استعداد في أم كقت لحؿ مشاكؿ الفقداف كالسرقة بمجرد التبميغ

 

 

 
                                                           

 بحث، ِّٓ/ُلكتركنية، د اإل، الحمبلكم: دراسة تحميمية لدكر النقك ْٓ/ُؽ، المرجع السابانظر نمكذج بازؿ مف  (ُ)
لكتركنية، عد القانكنية الناظمة لمصيرفة اإل، مترم: القكامؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكفمقدـ ل

، كلجنة بازؿ ىي: لجنة ال قتصاديةالكجييف القانكنية كاال مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مفمقدـ ل ثبح، ِٗٔ/ُ
نما أنشأت بمقتضى قرار مف محافظي البنكؾ المركزية لمدكؿ الصناعية لدراسة مختمؼ  تستند إلى أية اتفاقية دكلية، كا 

 .  َّٔال تتمتع بأم صفة قانكنية إلزامية، آؿ شبيب: أدارة البنكؾ المعاصرة، ص اجكانب الرقابة عمى  البنكؾ، فقراراتي
، لكتركنيةعد القانكنية الناظمة لمصيرفة اإلمترم: القكا اليكج ككنج مف نظر نمكذج االتحاد األكركبي، كنمكذجا (ِ)
، كاالتحاد األكركبي ىك: مجمكعة مف الدكؿ األكركبية الممتزمة بالسعي إلى تحقيؽ كحدة اقتصادية ِٖٔ، ِٕٕ/ُ

ـ، المكسكعة ُّٗٗ/ُبية، أنشئ االتحاد األكركبي في كتكامؿ سياسي كثيؽ كانت تعرؼ سابقا باسـ المجمكعة األكرك 
 .ُُٖ-ُُٕالعربية: ص

لكتركني، ، سرحاف: الكفاء ) الدفع( اإلٖٓ-ٕٓ/ُلكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، قاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإلالشر  (ّ)
 مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.مقدمة ل بحكث، َُّ/ُ
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 :وتحديدىا ًا: تقييم المخاطرثاني

كذلؾ مف خبلؿ تحديد المخاطر، كمعرفة مدل تأثيرىا عمى المصرؼ كالعميؿ، كتقييـ مدل 
 .(ُ)حدكد تحمميا كمعالجتيا

 ثالثًا: الرقابة لمحد من المخاطر ومتابعتيا:

تتحقؽ الرقابة بإعداد خطط طكارئ بديمة كمف خبلؿ التكاصؿ المستمر إلدارة مصرؼ النقكد 
ف. كأما اإللكتركنية مع مكظفييا، كمف خبلؿ تطكير الككادر العاممة، ككذلؾ تكعية العمبلء المستخدمي

 .(ِ)إصبلحوجراء اختبارات دكرية لمنظاـ كمعرفة ضعفو كقكتو كالقدرة عمى متابعتيا تتحقؽ مف خبلؿ إ

 لمضمان واألمان:  إجراءاترابعًا: عمل 

النقكد اإللكتركنية باستعادة الحساب في حالة تعطؿ تتمثؿ اإلجراءات في ضماف بعض أنظمة 
التعامؿ بالنقكد  ة عالية جعؿمحددة. كباستخداـ الكتابة المشفرة بجكد إجراءات، كفؽ (ّ)األجيزة

 .(ْ)اإللكتركنية في أماف
 خامسًا: إدارة المخاطر الناتجة عن عالمية النقود اإللكترونية:

التجارة اإللكتركنية، ككسائؿ الدفع اإللكتركنية كمف تشريعات دكلية بخصكص  إيجادال بد مف 
يجادضمنيا النقكد اإللكتركنية، ككذلؾ إيجاد غرؼ مقاصة مكحدة،  أسكاؽ لؤلكراؽ المالية اإللكتركنية  كا 

لمتعامؿ بيا، كما البد مف الكعي الكامؿ لممشاكؿ المحيطة بكؿ دكلة الستيعاب  اإلقباؿمف خطر عدـ 
 . (ٓ)لمعالجتيا أم مخاطر كاالستعداد

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية مقدـ ل بحث،ْٓ/ُلكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، قاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإلالشر  (ُ)

مؤتمر مقدـ ل ثبح، ُِٕ/ُلكتركنية، ظمة لمصيرفة اإلمترم: القكاعد القانكنية النا ،اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف
 القتصادية.الكجييف القانكنية كا الجديد في أعماؿ المصارؼ مف

 .ِٕٓ، ِِٕ/ُ، مترم: ٕٓ، ْٓ/ ُالمرجعيف السابقيف الشرقاكم،  (ِ)
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ََّ/ُلكتركني، سرحاف: الكفاء )الدفع( اإل (ّ)

 كالقانكف.
الكجييف القانكنية  اؿ المصارؼ مفمؤتمر الجديد في أعممقدـ ل ثبح، َُٕ/ُلكتركنية، شنبكر: أدكات الدفع اإل (ْ)

 كاالقتصادية.
مؤتمر الجديد في مقدـ ل ثبح، ِٖٔ، ِِٖ، ِٕٔ /ُ ، لكتركنيةكنية الناظمة لمصيرفة اإلمترم: القكاعد القان (ٓ)

 الكجييف القانكنية كاالقتصادية. أعماؿ المصارؼ مف
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 المطمب الثالث

 مبادئ الشريعة اإلسالمية في الحماية من مخاطر النقود اإللكترونية

مف خبلؿ عرضنا لمخاطر النقكد اإللكتركنية فإننا سنجدىا إما مخاطر ناجمة عف أخبلؽ 
ما عف سكء صناعة خؿ كأداء دا سيئة ألشخاص مختمفيف سكاء داخؿ النظاـ أك العمبلء أك خارجيف، كا 

ما عف  ما تعكد لسكء في كضع تشريعات م استخداـ ءسك النظاـ، كا  ناسبة كجيؿ مف قبؿ العمبلء، كا 
 .اإللكتركنية النقكدتضبط التعامؿ مع 

كصبلحيا لكؿ مكاف كزماف قادرة عمى كضع خطكط عريضة  اإلسبلميةكمركنة الشريعة 
 تالي: ككاضحة تصمح في إدارة مخاطر النقكد اإللكتركنية عمى النحك ال

 أواًل: المبادئ الشرعية لحماية المخاطر الناجمة عن األخالق السيئة في التعامل بالنقود اإللكترونية:

 :اِدِقينَ  }:قاؿ تعالى مبدأ الصدق عن عبد و  ،(ٔ){ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّمَو َوُكوُنوْا َمَع الصَّ

ن البر ييدي إلى  إنو وسمم: )صمى اهلل عمي : قال رسول اهللقالاهلل  الصدق ييدي إلى البر، وا 
ن الرجل ليصدق ح ن الفجور ييدي  تىالجنة، وا  ن الكذب ييدي إلى الفجور، وا  يكتب صديقا، وا 

ن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا فالصدؽ خمؽ حميد حث الشرع عمى التحمي بو ، (ِ)(إلى النار، وا 
معالجة مخاطر النقكد اإللكتركنية كذلؾ مف خبلؿ كنبذ نقيضو الكذب، كلمصدؽ دكر كبير في 

إدالء المعمكمات الصادقة في تعريؼ الشخصية، كمف خبلؿ صدؽ إنجاز المعاممة مف جميع 
أطراؼ المتعامميف، كعمى المقابؿ ال بد لممصرؼ أك التاجر القابؿ بالتعامؿ بالنقكد اإللكتركنية 

َيا }ى:بدأ التحقيؽ كالتبييف لقكلو تعالعت لنا مالتأكد كالتحرم مف صدؽ المعمكمات فالشريعة كض

ا َفَعْمُتْم َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقْومًا ِبَجَياَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَمى مَ 

 .(3){َناِدِمينَ 

                                                           
 .ُُٗسكرة التكبة:  (ُ)

قبح الكذب كحسف الصدؽ كفضمو، حديث رقـ  :لصمة كاآلداب، بابالبر كا :كتاب و،صحيحأخرجو مسمـ: في  (ِ)
(َِٕٔ ،)ِ/ْٓٔ. 

 .ٔسكرة الحجرات:  (ّ)
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 كقاؿ  ،(ٔ){اأَلَماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا دُّواْ ُتؤَ  ِإنَّ الّمَو َيْأُمُرُكْم َأن}قاؿ تعالي:  :األمانة مبدأ

كمرتبطة بخمؽ  مؤمنيفالكاألمانة مف صفات  ،(ٕ){َوالَِّذيَن ُىْم أِلََماَناِتِيْم َوَعْيِدِىْم رَاُعونَ }تعالى:

صمى  فعف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل ع عمييا،  كنبذ نقيضيا الخيانة، الصدؽ كىي صفة حث الشر 
ذا أؤتمن خان( :ثالثآية المنافق ): قاؿ اهلل عميو كسمـ ذا وعد أخمف، وا   .(ٖ)إذا حدث كذب، وا 

  فأمانة المصرؼ تظير في استعداده الدائـ لتحكيؿ النقكد اإللكتركنية إلى نقكد كرقة في أم كقت
 يطمبو العمبلء، ككذلؾ ال بد لممصرؼ أف يككف نبييان كمحافظان عمى سيكلتو.

 حفظ أسرار العمبلء كمعمكماتيـ الخاصة بيـ. ف لمتحقؽ فيك كأمانة المكظف 
  كأمانة العميؿ تتحقؽ في إدالء المعمكمات الصادقة، كفي حسنو الستخداـ النقكد اإللكتركنية، بعيدان

 عف تحايمو ككقكعو في المخاطر القانكنية كالتيرب الضريبي كغسيؿ األمكاؿ كغيرىا مف األفعاؿ.
  التي اشتراىا العميؿ مؿ، كفي تسميـ المبيع بالمكاصفات كأمانة التاجر، تتحقؽ في صدؽ التعا

فاتصاؼ األطراؼ باألمانة عمى النحك الذم ذكرنا إف كاف البيع عبر اإلنترنت. التسميـ خاصةحيف 
 كما يمكف إدراجو سيجعؿ التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية أكثر أمانان كأكثر شيكعان كاستخدامان.

 :من غشنا فميس منا(: قاؿ اهلل عميو كسمـ صمىرسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة أفمبدأ نبذ الغش((ٗ)، 
فنسخ البرنامج كتحايؿ العمبلء أك المكظفيف أك آخريف خارج النظاـ بكؿ أشكاؿ التحايؿ يعتبر مف 

 قبيؿ الغش المنبكذ في الشريعة اإلسبلمية كالمنيي عنو.

 اِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُيَما َجزَاء َوالسَّ  }قاؿ تعالى:  :(٘)مبدأ تحريم السرقة وقرصنة اإلنترنت

ِإنََّما َجزَاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن الّمَو }كقاؿ تعالى:  ،(ٔ){ ِبَما َكَسَبا َنَكااًل مَِّن الّمِو َوالّمُو َعِزيٌز َحِكيم

                                                           
 .ٖٓسكرة النساء:  (ُ)
 .ٖسكرة المؤمنكف:  (ِ)
 .ْٓ/ُ(، ٖٓبياف خصاؿ المنافؽ، حديث رقـ ) :اإليماف، باب :، كتابوصحيحأخرجو مسمـ: في  (ّ)
مف غشنا فميس منا، حديث رقـ  :: قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـيماف، باباإل :كتاب أخرجو مسمـ: في صحيحو، (ْ)
(ُْٔ،)ُ/ٕٔ . 
تسمى القرصنة اإللكتركنية أك المعمكماتية: كىي عممية اختراؽ ألجيزة الحاسكب تتـ عبر شبكة قرصنة اإلنترنت:  (ٓ)

بر شبكات داخمية يرتبط فييا أكثر مف اإلنترنت غالبان ألف أغمب حكاسيب العالـ مرتبطة عبر ىذه الشبكة أك حتى ع
  =  جياز حاسكب، كيقـك بيذه العممية شخص أك عدة أشخاص متمكنيف في برامج الحاسكب كطرؽ إدارتيا، أم إنيـ
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

ُبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َوَأْرُجُمُيم مِّْن ِخالٍف َأْو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَسادًا َأن ُيَقتَُّموْا َأْو ُيَصمَّ 

سبلمية الشريعة اإل، ف(ِ){ُينَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُيْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُيْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيم

ـ المسركؽ ماالن ى عمى اإلنترنت أك غيره ماداحرمت السرقة بأشكاليا في كؿ زماف كمكاف كحت
كصؿ نصاب السرقة، كتكفرت فيو شركط القطع مف كجكده في حرز كغيره. كالنقكد ك  ان،ر معتب

اإللكتركنية ماالن معتبران، فكمما قررنا أنيا صكرة لمنقكد الكرقية، التي ينطبؽ عمي سارقيا القطع، 
ي المقابؿ ال بد فكذلؾ النقكد اإللكتركنية، فمف سرؽ منيا ككاف حد النصاب قطعت يده، كف

ىماليا، حتى ال تككف أمكالو فريسة سيمة إحفظيا في حرزىا كتأمينيا  كعدـ  لصاحبيا مف
 لمقراصنة كالسارقيف.

 ثانيًا: المبادئ الشرعية لحماية المخاطر الناجمة عن سوء الصناعة واألداء داخل النظام:

  يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن  )إن اهللقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:  تقان وحسن العمل:مبدأ اإل
فحثت  ،(ٗ))إن اهلل يحب من العامل إذا ما عمل أن يحسن(كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:  ،(ٖ)يتقنو(

سبلمية عمى اإلتقاف كاإلحساف في العمؿ، كيتمثؿ اإلتقاف في سعي الشركات المصدرة الشريعة اإل
عمى زيادة تأمينيا بما يتناسب مع لمنقكد اإللكتركنية في تطكير النظاـ الخاص بيا، كالعمؿ 

ميف في نظاـ النقكد مصالح الناس كمساعييـ، كيتمثؿ اإلتقاف أيضان في تحسيف كادر الخبراء كالعام
 اإللكتركنية.

                                                                                                                                                                                

مبرمجكف ذكك مستكل عاؿو يستطيعكف بكاسطة برامج مساعدة اختراؽ حاسكب معيف كالتعرؼ عمى محتكياتو، كمف = 
 ألجيزة المرتبطة معيا في نفس الشبكة، ارجع شبكة الحكار نت.خبلليا يتـ اختراؽ باقي ا

www.alhiwar.net/ShowAdv.php?Tnd=70 
 .ّٖسكرة المائدة: ( ُ)
 .ّّسكرة المائدة: (ِ)
أخرجو البييقي: في شعب اإليماف، الباب الخامس كالثبلثكف، باب: في األمانات كما يجب مف أدائيا إلى أىميا،  (ّ)

 .ّّْ/ ْ، كانظر األحاديث التي تمييا، (ُّّٓحديث رقـ: )
 .ّّٓ/ْ(، ُّٓٓالمرجع السابؽ: نفس الباب، حديث رقـ ) (ْ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

يم لمنقود وسوء استخدام العمالء طر الناجمة عن جيلثالثًا: المبادئ الشرعية لحماية المخا
 :اإللكترونية

 :الدين النصيحة(: قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ لدارم أف رسكؿ اهللعف تميـ ا مبدأ النصيحة((ٔ)، 
)المسمم أخو المسمم وال يحل : يقكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف عقبة بف عامر سمع رسكؿ اهلل ك 

كيتمثؿ دكر النصيحة في التعامؿ بالنقكد  ،(ٕ)لمسمم إذا باع من أخيو بيعًا فيو عيب إال بينو(
صدرىا، بأف يكضح لمعمبلء دقائؽ كتفاصيؿ التعامؿ بتمؾ النقكد حتى اإللكتركنية في جانب م

 يككنكا عمى بينة مف أمرىـ.

 :فالشريعة ، (ٖ){َفاْسأَُلوْا َأْىَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل َتْعَمُمونَ }قاؿ تعالى:  مبدأ السؤال والعمم

ص، كىذا مبدأ يجب أف اإلسبلمية حثت مف يجيؿ أمران أف يسعى لمعرفتو بالسؤاؿ عنو مف المخت
يتحمى بو العميؿ المستخدـ لمنقكد اإللكتركنية، فإذا جيؿ أمران في التعامؿ بو قبؿ أف يجازؼ فيقع 
 في الخطأ، لذا ال بد لو أف يعكد لممختصيف في السؤاؿ عنو فيتفادل المخاطر الناتجة عف جيمو.

شريعات وانعدام القوانين بخصوص رابعًا: المبادئ الشرعية لحماية المخاطر الناجمة عن سوء الت
 النقود اإللكترونية: 

 :اَلَة َوآَتُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا }قاؿ تعالى:  مبدأ المسئولية الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُىْم ِفي اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ

 اضح عمى أف الحككمات ليليؿ كايذا د، ف(ْ){ِباْلَمْعُروِف َوَنَيْوا َعِن اْلُمنَكِر َوِلمَِّو َعاِقَبُة اأْلُُمور

لذا فإف الحككمات مطالبة كمسئكلة  ؛ميـ عمى ضبط أمكر الناس كمصالحيـكقدرة بحك دكر كبير
ضر بالناس، كبما يجمب عف ضبط إصدار النقكد اإللكتركنية، كضبط التعامؿ بيا بما ال ي

                                                           
 .ِٓ/ُ(، ٓٓبياف أف الديف النصيحة، حديث رقـ ) :اإليماف، باب :كتاب و،صحيح: في مسمـأخرجو  (ُ)
، حكـ ّٖٓ(، صِِْٔ) ث رقـمف باع عيبا فميبينو،  حدي :التجارات، باب :كتاب و،سنن: في ابف ماجةأخرجو  (ِ)

 عميو األلباني بالصحة.
 .ّْسكرة النحؿ: (ّ)

 .ُْسكرة الحج:  (ْ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

مكم مسئول عن وك كمكم راعأال ):قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ فعف ابف عمر عف النبيمصالحيـ 
 .(ٔ)رعيتو(

  :مّر عمى صبرة  عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو: أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـمبدأ المراقبة
طعام فأدخل يده فييا فنالت أصابعو بماًل، فقال: ) ما ىذا يا صاحب الطعام؟( فقال: أصابتو 

، (ٕ)لناس! من غشنا فميس مّنا(أفال جعمتو فوق الطعام كي يراه اقال: ) السماء يا رسول اهلل
ىك تفقد النبي صمى اهلل عميو كسمـ أحكاؿ سكؽ المسمميف، كالشاىد في ىذا ووجو داللة الحديث: 

إدخاؿ يده في داخؿ الصبرة ليتأكد مف أف داخميا كخارجيا مما يراه الناس، فكاف النبي صمى اهلل 
نفس الكقت، كاقتدل المسممكف بو مف بعده، عميو كسمـ بمثابة القائد المراقب المتفقد كالمرشد في 
اقبة ، كمف مياميا مراقبة األسكاؽ، فمبدأ المر (ّ)حيث أنشئ في الدكلة كالية خاصة تسمى الحسبة

التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية كمراقبة ذه في جانب المعامبلت كمنيا لو أصؿه شرعي نعتمد عمى تنفي
قائميف عمييا، كغيرىا مما تبٌيف سابقان في المقترحات إصدارىا، كمراقبة عمؿ نظاميا، كمراقبة ال

 االقتصادية.
 :أنتم أعمم بأمر : قاؿ صمى اهلل عميو كسمـعف أنس أف النبي مبدأ حرية إدارة األمور الدنيوية(

نيكية بما ال يتعارض فتركت الشريعة اإلسبلمية لمناس كالساسة حرية تدبير أمكرىـ الد ،(ٗ)دنياكم(
بيذا المبدأ ال بد لمحككمات كالقائميف عمى السياسة النقدية، أف يحكلكا جميع ، ك مع شرع اهلل

، بما في ذلؾ (ٓ)المبادئ السابقة الذكر إلى تشريعات كقكانيف تتناسب مع طبيعة النقكد االلكتركنية
 حفظ لمحقكؽ.

                                                           
فضيمة اإلماـ العادؿ كعقكبة كالحث عمى الرفؽ بالرعية كالنيي  :اإلمارة، باب :كتاب و،صحيحفي  مسمـ:أخرجو  (ُ)

 .ُْٗ/ِ(، ُِٖٗ) عف إدخاؿ المشقة عمييـ حديث رقـ
حو، كتاب اإليماف، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: مف غشنا فميس مٌنا، حديث رقـ أخرجو مسمـ: في صحي (ِ)
(َُِ ،)ُ/ٖٔ . 
 .ِّٗ/ ِٖ،جُْارجع في كالية الحسبة إلى: ابف تيمية: مجمكعة الفتاكل، ـ (ّ)
 عميو كسمـ  أخرجو مسمـ: في صحيحو،  كتاب: الفضائؿ، باب: كجكب امتثاؿ ما قالو شرعا دكف ما ذكره صمى اهلل (ْ)

 . ّْٖ/ ِ(، ِّّٔمف معايش الدنيا عمى سبيؿ الرأم حديث رقـ )
 .ُْٖعف دكر الدكلة في اإللزاـ، ص اإلسبلميانظر إلى ما كتبو القرضاكم: دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد  (ٓ)



 
 
 
 
 
 

 املبحث انثاني

 أثر اننقىد اإلنكرتونيت عهى انسياست اننقديت
 

 لب:وفيو ثالثة مطا
 المطمب األول: تعريف السياسة النقدية وأىدافيا.

 المطمب الثاني: أدوات السياسة النقدية وموقف الشرع منيا.
المطمب الثالث: أثر النقود اإللكترونية عمى إصدار النقود القانونية وأدوات 

 .السياسة النقدية
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب األول
 السياسة النقدية وأىدافيا

 لسياسة النقدية:: تعريف اأوالً 

بعد الرجكع لتعريفات االقتصادييف حكؿ السياسة النقدية فإنو يمكننا تعريؼ السياسة النقدية 
كحركة تداكليا عبر ، عمى أنيا:سمطة الدكلة المتمثمة في البنؾ المركزم عمى كمية النقكد المعركضة

 .(ُ)أدكات خاصة، ألىداؼ اقتصادية معينة تعكد بالمنفعة عمى تمؾ الدكلة

صدار الجياز المصرفي، فيك المككؿ بإلكل دولة يحتل مركز الصدارة وقمة  فالبنك المركزي
قابة العميا عمى البنكؾ ، كما ىك مخكؿ بسمطة الر القانكنية ذات اإلبراء النيائي في التعامؿالنقكد 
ؾ البنكؾ كىك بنؾ ضع السياسيات النقدية كالمتحكـ في تنفيذىا، فالبنؾ المركزم ىك بن، كىك كاالتجارية
 (ِ).كىك منفذ السياسة النقدية ألم دكلة، الحككمة

 : أىداف السياسة النقدية:ثانياً 

مف دكلة ألخرل، بؿ تختمؼ مف زمف    األىداؼلمسياسة النقدية عدة أىداؼ مختمفة، تختمؼ ىذه 
 :مييالدكلة ما  إلييا، كمف أىداؼ السياسة النقدية التي تسعى (ّ)نفس الدكلة آلخر في

، أخرلتحقيؽ االستقبلؿ النقدم: كنجد ىذا اليدؼ في الدكؿ النامية التي تشاركيا عمبلت أجنبية  أواًل:
 .(ْ)فتضع السياسة النقدية رؤية تسعى فييا لرفع ثقة العممة الكطنية الخاصة بالدكلة

 

                                                           
اب: اقتصاديات النقكد ، بك ديُُٓ، العصار كغيره: النقكد كالبنكؾ، صِٗٓالجنابي كغيره: النقكد كالمصارؼ، ص (ُ)

 .ِّ، صالح: السياسة النقدية كالمالية، صٗٗكالبنكؾ، ص
 .ِٖٕناصر: أصكؿ المصرفية اإلسبلمية كقضايا التشغيؿ،  ص  (ِ)
، بحث مقدـ لمممتقى ٔالشايب: تأثير النقكد اإللكتركنية عمى دكر البنؾ المركزم في إدارة السياسة النقدية، ص (ّ)

-تأثير/iefpedia.Com/arab، ، االقتصاد االفتراضي كانعكاساتو في االقتصاديات الدكليةالعممي الدكلي الخامس
 . ََُِّ-البف-دكر-عمى-االلكتركنية-النقكد

 .َِصالح: السياسة النقدية كالمالية، ص (ْ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

، كالسعي (ُ)ك التضخـمف حفظ عرض النقكد مف االنكماش أ تحقيؽ االستقرار النقدم: كذلؾ ثانيًا:
 .(ِ)سكاؽسعار كاأليا النقدية، كبالتالي استقرار األالدائـ لممحافظة عمى قيمت

لدعـ تمؾ  زمةالبلكذلؾ مف خبلؿ المحافظة عمى السيكلة  :كاإلنتاجيةدعـ المشاريع التنمكية ثالثًا: 
 .(ّ)المشاريع مما يقكل مف االقتصاد الكطني

                                                           
األسعار"، التضخـ: "ىك المعدؿ السنكم الرتفاع مؤشر األسعار"، كاالنكماش: "ىك المعدؿ السنكم النخفاض مؤشر  (ُ)

 . ُٖسالفاتكر كغيره: مبادئ االقتصاد، ص
، بك دياب: اقتصاديات ُِٓ، كانظر العصار كغيره: النقكد كالبنكؾ، صُِ، صصالح: الساسة النقدية كالمالية (ِ)

 .ََُالنقكد كالبنكؾ، ص
 .ِِصالح: السياسة النقدية كالمالية، صك  ،المرجع السابؽ (ّ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب الثاني
 وموقف الشرع منياأدوات السياسة النقدية 

ة النقدية كرسـ صنع السياس التي تراىا مناسبة فيدكات كؿ دكلة تستخدـ عدد مف األ
 :يميدكات ما كمف ىذه األىدافيا اقتصادىا كتنفيذ أ

لثمف كىك عبارة عف ا) :ما تسمى بسعر الخصـ كسعر البنؾ كىي األداة األولى: سياسة سعر الفائدة:
لقركض قصيرة األجؿ كتقديـ ا (ِ)كالسندات (ُ)كراؽلقاء إعادة خصـ األ يتقاضاه البنؾ المركزم الذم

 .(ّ)(لمبنكؾ التجارية

حتاجو المصمحة االقتصادية لمدكلة، ، بحسب ما تسعر الفائدة كأداة لمسياسة النقديةستخدـ كي
ى البنكؾ ئدة عمنو يقكـ بخفض سعر الفا، فإ(ْ)فإف البنؾ المركزم إذا رأل مف المصمحة زيادة االئتماف

ف قراض، مما يزيد فتح باب االئتماف كاإلالمركزم سيزيدفاف طمبيا عمى البنؾ  التجارية كبالتالي ، كا 
طمب  مف مما يقمؿ ؛سيزيد مف نسبة سعر الفائدة وناالقتصاد خفض االئتماف فإمصمحة  رأل بأف في

سعر الفائدة داة ، إال أف أاضكاإلقر كبالتالي خفض باب االئتماف  لبنكؾ التجارية عمى البنؾ المركزم؛ا
ة عمى سيكلة مف غير البنؾ فقد تعتمد البنكؾ التجاري ،حسب االقتصاد الكضعي ىي سياسة ناقصة

 .(ٓ)مشاريع المختمفةك عمى ربحية عالية مف خبلؿ الالمركزم، أ

 ىذاالسندات ك سعر الفائدة إما أف يككف مقابؿ إعادة خصـ األكراؽ ك  :موقف الشرع من سعر الفائدة
لمشريعة فالتماثؿ مشترط في صحة الصرؼ مف ناحية شرعية،  افيمن ك صرؼ، فيمف قبيؿ ربا البيكع

سبؽ ىك مف باب الربا النسيئة ككؿ ما  اجؿ ىك مف باب ربالفائدة مقابؿ القركض القصيرة األكسعر 
                                                           

كؾ ثابتة قابمة لمتداكؿ بطريقة التظيير، تمثؿ حقان نقديان كتستحؽ الدفع بمجرد االطبلع األكراؽ التجارية: "ىي صك (ُ)
عمييا، أك بعد أجؿ صير، كجرل العرؼ قبكليا كأداة كفاء بدالن عف النقكد"، كالتظيير ىك: "ىك نقؿ الكرقة التجارية مف 

 .ُّٔصارؼ اإلسبلمية، ص: الشامؿ في معامبلت كعمميات  المأرشيدالمظير إلى المظير إليو"،  
السند: "ىك صؾ قابؿ لمتداكؿ تصدره الشركة يمثؿ قرضان طكيؿ األجؿ يعقد عادة عف طريؽ االكتتاب العاـ، كيمثؿ  (ِ)

 .ُِٖالمصارؼ اإلسبلمية، ص : الشامؿ في معامبلت كعممياتأرشيدحؽ الدائف لمشركة"، 
 .ُّٓالعصار كغيره: النقكد كالبنكؾ، ص، كانظر َُُبك دياب: اقتصاديات النقكد كالبنكؾ، ص (ّ)
االئتماف بمعناه المصرفي: ىك "الثقة التي يكلييا البنؾ لعمياه بمنحو قركضان، أك تقرير حدكد يضعيا تحت تصرفو،  (ْ)

أك يكفمو فييا لفترة محدكدة، كبشركط يتفؽ عمييا بينيما ) البنؾ كالعميؿ(، كذلؾ لقاء عائد معيف يحصؿ عميو البنؾ مف 
، كانظر إلى َُلعميؿ، يتمثؿ في العكائد كالعمكالت المدينة"، عيد: االئتماف كالمداينات في البنكؾ اإلسبلمية، ص ا

 مرجعو في ىذا التعريؼ.   
 .َُِ، بك دياب: صُْٓالمرجعيف السابقيف: العصار كغيره: ص (ٓ)



     غهل
 

    [81] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

ن ُتْبُتْم  َفِإن لَّْم َتْفَعُموْا َفْأَذُنواْ }: قاؿ اهلل تعالى فيو الذم، (ُ)المحـر شرعا ِبَحْرٍب مَِّن الّمِو َوَرُسوِلِو َواِ 

 .(ٕ){َفَمُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِمُموَن َواَل ُتْظَمُمونَ 

كراؽ ىي قياـ البنؾ المركزم بدكر البائع أك المشترم لؤل :األداة الثانية: سياسة السوق المفتوحة
 .(ّ)البنكؾ التجارية بالسيكلة أك امتصاصيا بيدؼ إمدادصكؿ نقدية ية مقابؿ أالمالية كالحككم

السيكلة  كتستخدـ أداة السكؽ المفتكحة في السياسة النقدية كذلؾ بتحكـ البنؾ المركزم في
 :يميبما النقدية حسب الحاجة االقتصادية لمدكلة 

م بدكر لمبنكؾ التجارية لزيادة نشاطيا كفي ىذه الحالة يقكـ البنؾ المركز  ـ السيكلة النقديةيقدبت .ُ
كالمستندات الحككمية مقابؿ  ،(ْ)الخزانة كأذكفصكؿ الحقيقية المالية المشترم، فإنو يشترم األ

 .(ٓ)قركضالئتماف ك االمف خمؽ  يادة نشاط البنكؾ التجاريةالنقد السائؿ فينتج عف ذلؾ ز 

ما أف يسحب السيكلة النقدية مف البنكؾ التجارية لخفض نشاطيا كفي ىذه الحالة يقكـ  .ِ البنؾ كا 
بدكر البائع فيبيع األصكؿ المالية لمبنكؾ التجارية مقابؿ النقد السائؿ ليسحبو، مما يؤدل ذلؾ إلى 

 .(ٔ)خفض نشاطيا في خمؽ االئتماف كالقركض

ؽ المفتكحة ىي عبارة عف بيع نقكد السك  كما تبيف أفوقف الشرع من سياسة السوق المفتوحة: م
ك قائـ عمى الربا المحـر في االقتصاد الكضعي، كما أف ، كىذا مف قبيؿ الصرؼ، كىببعض بعضيا

الحكيـ  المشرعك السكؽ المفتكحة عبارة عف تجارة في األمكاؿ، كىي تجارة بعيدة عف المعامبلت الكاقعية 
رة عف كسيمة لممقصكد يحث عمى التجارة كاالستثمار النافع الحقيقي المممكس، كالنقكد ما ىي إال عبا

 .(ٕ)كليس مقصكدا لذاتو

                                                           
 .ِّٔصالمالية كاالقتصادية في ضكء الرأسمالية كاإلسبلـ،  األزماتمحمكد:  (ُ)
 .ِٕٗ -ِٖٕسكرة البقرة:  (ِ)
 .َُْ، بك دياب: اقتصاديات النقكد كالبنكؾ، صُٓٓالعصار كغيره: النقكد كالبنكؾ، ص (ّ)
، كتطرح لبلكتتاب قصير، كىي في العادة ثبلثة أشير سندات تصدرىا الحككمة ألجؿ فعبارة عىي "الخزانة:  أذكف (ْ)

 .َِِص المصارؼ اإلسبلمية،كعمميات : الشامؿ في معامبلت أرشيد، "جؿرة األيبدرجة عالية مف السيكلة؛ ألنيا قص
 انظر المرجعيف السابقيف. (ٓ)
 المرجعيف السابقيف. انظر (ٔ)
 .ِِّ، صَِِمحمكد: األزمات المالية كاالقتصادية في ضكء الرأسمالية كاإلسبلـ، ص ( ٕ)



     غهل
 

    [80] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

مى البنكؾ ع ي نسبة يفرضيا البنؾ المركزمىاألداة الثالثة: سياسة نسبة االحتياطي القانوني:
حماية المكدعيف ضد نقص السيكلة كأخطاء البنكؾ ليذا البنؾ بيدؼ  التجارية لتمثؿ احتياطي

 .(ُ)التجارية
تصاد الدكلة فإما سب ما يتناسب مع اق، بحلمسياسة النقدية داةكيستخدـ االحتياطي القانكني كأ

التجارم عمى نشاط البنؾ  ذلؾ عكسان  ليؤثر المركزم بزيادة نسبة االحتياطي القانكني أف يقكـ البنؾ
قابؿ خفض نسبة االحتياطي النشاط م ك العكس زيادةكخمؽ االئتماف، أ اإلقراضنسبة  بخفض
 .(ِ)القانكني

ربكية بديمة  نحك مسالؾ النيا تتجو ة تسمؾ مثؿ ىذه األداة، إال أسبلميكالمصارؼ اإل
 .(ّ)دارة السياسة النقديةلبلستثمار، كأف تحبس عف االستثمار أم أمكاؿ يراىا ضركرة إل

ه ال يقتصر مكانة بنؾ البنكؾ فدكر يتخذ البنؾ المركزم  األداة الرابعة: دور البنك المركزي كمراقب:
عماؿ فبيذا الدكر يقكـ بالرقابة عمى أ نما لو دكر الرئاسة كالتنسيؽ،، كا  مدادعمى دكر المعاكنة كاإل

تيا، كخاصة عمى النشاط ديكنشاطيا، كتنظيميا كطريقة تأ كسيكلتيا التجارية كسياستياالبنكؾ 
، بما يتناسب مع مصمحة االقتصاد كبما د االئتمافلو القدرة عمى كضع ح فالبنؾ المركزماالئتماني، 

 .(ْ)تنظيـ االئتماف كطريقة تكزيعو ر فية الصحيحة، كيككف لو دكر مباشال يضر بالمنافس

تترؾ  صمبة أك تدخؿ مفرط فييمراقبة غير  فقكـ بذلؾ الدكر، مسبلمية تكالبنكؾ المركزية اإل
المساكاة كالقضاء عمى أم منافسة غير ميف دؼ تأيط لمسكؽ، كتتدخؿ عند الضركرة بالنشا

 .(ٓ)صحيحة

، دة كالسكؽ المفتكحةسعر الفائ اتيحظ أف االقتصاد اإلسبلمي يحـر أدبلكمما سبؽ ي 
بديمة لمسياسة النقدية  ، كيعتمد عمى أدكاتكيستخدـ األدكات األخرل بما يتناسب مع الشرع الحكيـ

 :منيا

                                                           
 نقدم، شابرا: نحك نظاـ َُٕات النقكد كالبنكؾ، ص، بك دياب: اقتصادئُٓالعصار كغيره: النقكد كالبنكؾ، ص (ُ)

 .ِٗٔعادؿ: ص
 انظر المراجع السابقة. (ِ)
 .َِٕشابرا: نحك نظاـ نقدم عادؿ: ص (ّ)
، بك دياب: اقتصاديات ُٗٓ،صُٖٓالعصار كغيره: النقكد كالبنكؾ، صك ، ُِٕ،صَِٕالمرجع السابؽ: ص (ْ)

 .َُٖالنقكد كالبنكؾ، ص

 .ِٕٔ،صِِٕ:صدم عادؿشابرا: نحك نظاـ نق (ٓ)



     غهل
 

    [82] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

يد البنؾ المركزم كؿ عاـ النمك المنشكد في حدكيقصد بو ت :األداة األولى: النمو المستيدف لمنقود
ال ترة زمنية مف غير تغيير األىداؼ إكؿ ف تياراجع، كمىداؼ االقتصاديةاألضكء  عرض النقكد في
 تستخدـ أداة النمك المستيدؼ لمنقكد مف خبلؿ تكزيع استخداـ النقكد بيف تحكيؿك  .(ُ)عند كجكد مبرر

جزء لمحككمة بشكؿ قرض غير ربكم، كجزء يحكؿ لممصارؼ التجارية ليمد القطاع الخاص مف غير 
ممؤسسات االئتمانية المتخصصة لتمكيؿ النشاط اإلنتاجي يحكؿ ل كجزء إحداث تضخـ مع مراقبة ذلؾ،

 .(ِ)في المشركعات الصغيرة

كىي نفسيا الكدائع الجارية تحت الطمب: "كىي المبالغ التي يضعيا  األداة الثانية: الودائع الحالة:
يكات صاحبيا في المصرؼ، كيحؽ لو سحبيا في أم كقت شاء، سكاء نقدان أك عف طريؽ استعماؿ الش

مف خبلؿ االستفادة مف استخداميا كأداة سياسية ك ، (ٖ)أك أكامر التحكيبلت المصرفية لعمبلء آخريف"
يع النافعة يؿ المشار ك منة منيا إلى الحككمة لتمكنيا مف تالكدائع الحالة لمجميكر بتحكيؿ نسبة معي

 .(ْ)لممجتمع بما يؤثر باإليجاب عمى السياسة النقدية

بيع عمى البنكؾ التجارية  يفرض  البنؾ المركزم كىي أف  مصارفة قصيرة األجل:األداة الثالثة: ال
تخفيؼ ك البيدؼ التشديد أىا بعد فترة محددة، كذلؾ ف تعيد شراءالعممة المحمية بعممة أجنبية عمى أ

 .عف البنكؾ المركزية حسب األىداؼ المنشكدة

المصارؼ يشرؼ عميو المصرؼ يف صكرة تعاكنية ب كىك األداة الرابعة: الصندوق المشترك:
 .(ٓ)تيا مشكمة سيكلةحالة مكاجي المركزم إلغاثة المصارؼ في

"كىي الداللة عمى التمكيؿ الممنكح مف المصرؼ المركزم إلى  :التمويل األداة الخامسة: إعادة
 كلو صكرتاف:، (ٔ)المصارؼ التجارية، بنسبة مف القركض الحسنة التي تمنحيا ىذه المصارؼ"

                                                           
 .ِّٔ، صِِٔالمرجع السابؽ: ص (ُ)

 .ِٔٔص ،ِٓٔالمرجع السابؽ، ص (ِ)

 .َُٔص المصارؼ اإلسبلمية، : الشامؿ في معامبلت كعممياترشيدأ (3)
 .ِٔٔالمرجع السابؽ، ص (ْ)
 .ِٕٓكقضايا التشغيؿ، ص اإلسبلمية، كناصر: أصكؿ المصرفية ِٕٔالمرجع السابؽ، ص (ٓ)
 إلى صديقي: النظاـ المصرفي البلربكم. و، رجع فيِٕٗنحك نظاـ نقدم عادؿ، ص شابرا: (ٔ)



     غهل
 

    [83] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

: فإذا أرادت السياسة النقدية تقميؿ عرض (ُ)كرة األكلى: الجميكر ممكؿ كالبنؾ مضاربالص
ذا أرادت زيادة عرض  النقكد تشجع الجميكر عمى التمكيؿ مقابؿ خفض حصة البنؾ مف األرباح، كا 

 النقد تزيد حصة أرباح البنؾ بيدؼ عدـ اإلقباؿ عمى التمكيؿ. 

كة أك المرابحة أك المضاربة مع الجميكر: ففي حالة الصكرة الثانية: البنؾ ممكؿ بالمشار 
عدـ اإلقباؿ عمى التمكيؿ، كفي  أرباحو بيدؼالحاجة إلى تقميؿ عرض النقكد، يزيد البنؾ مف حصة 

حالة الحاجة إلى زيادة عرض النقكد، فإف البنؾ ينقص نصيبو مف األرباح بيدؼ اإلقباؿ عمى 
 . (ِ)التمكيؿ

مف الكدائع الحالة تمـز المصارؼ التجارية نسبة مئكية " ىي :قراضاألداة السادسة: نسبة اإل
قراض مف خبلؿ تحديد نسبة مئكية بنسبة اإلكذلؾ بالتحكـ ، (ّ)بتقديميا قركضان حسنة لممتعامميف معيا"

 .(ْ)مف الكدائع الحالة تمتـز المصارؼ التجارية بتقديميا كقركض حسنة لممتعامميف معيا

ارة؛ لتحؿ محؿ السندات لربح كالخسفي ا ،(ٔ)كشيادات المشاركة ،(ٓ)كبيع األسيـ شراء األداة السابعة:
 (ٕ)عمميات السكؽ المفتكحة السندات الحككمية في

                                                           
عامؿ، األكؿ يشترؾ الممكؿ كالمضارب: ىما طرفي شركة المضاربة التي ىي: " شركة بيف صاحب رأس الماؿ ك  (ُ)

ة مف  يشترؾ بعممو"، فالممكؿ ىك صاحب الماؿ ،كالمضارب ىك صاحب العمؿ، انظر المضارب بمالو، كاآلخر
 .َْٗالسالكس: مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة، ص

، كخريس كغيره: المالية العامة مف منظكر ِْٗ،صِّٗ، ناصر: صِٕٗالمرجعيف السابقيف: شابرا: ص (ِ)
 .ِّْإسبلمي، ص

 ، رجع فيو إلى صديقي: النظاـ المصرفي البلربكم.ِٖٕشابرا: نحك نظاـ نقدم عادؿ، ص (ّ)
 .ِٕٗ، ناصر: صِٖٗقة: شابرا: صالمراجع الساب (ْ)
السيـ: "ىك صؾ يثبت حقان في حصة شائعة لشخص في ممكية صافي أصكؿ الشركة، كالحؽ في الحصكؿ عمى  (ٓ)

: الشامؿ في معامبلت كعمميات المصارؼ أرشيدحصة مف الربح المتحقؽ مع مسؤكلية محددة بمقدار السيـ"، 
 ، كانظر إلى مراجعو.ُُِاإلسبلمية، ص

: رشيدأيادات المشاركة: ىي لكف مف األكراؽ المالية في البديؿ اإلسبلمي، كمنيا المستمرة كالمتناقصة، انظر: ش (ٔ)
 .ِِّص المصارؼ اإلسبلمية، الشامؿ في معامبلت كعمميات

 .ِٕٕعادؿ، ص نقدم، شابرا: نحك نظاـ ِْْخريس كغيره: المالية العامة مف منظكر إسبلمي، ص (ٕ)
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    [84] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب الثالث
 أثر النقود اإللكترونية عمى إصدار النقود وأدوات السياسة النقدية

 صدارفبإىذا الحديث ف يككف ، البد ألكتركنية كالتعامؿ بيالمعرفة مدل أثر إصدار النقكد اإل
يس كميات منخفضة ال يذكر ليا أثر، كعمى ىذا األساس فإف الطمب كلعالية ليا دكر التأثير، كميات 

إصدار النقكد المتكلي عمى سياسة البميغ ثر عمى النقكد اإللكتركنية كزيادة كمية إصدارىا سيككف لو األ
 .النقدية صناعة سياستو ستخدميا فيعمييا البنؾ المركزم، ككذلؾ أثرىا عمى األدكات التي ي

 عمى إصدار النقود القانونية:أوال: أثر النقود اإللكترونية 
ف البنكؾ التجارية اؿ الناس عمى التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية، فيذا يعنى أقبفي حالة إ 

ركني، فالتعامؿ المقابمة لمنقد اإللكتكالمؤسسات المصدرة لمنقكد سيتكفر لدييا سيكلة نقدية كرقية عالية 
 بيا بإحدل الصكرتيف:

السيكلة جامدة مف غير استخداـ إال إلبداليا بالنقد اإللكتركني، ففي ىذه الحالة ف تبقى تمؾ أ األولى:
 .(ُ)حجمياقانكنية ك النقكد ال إصدار ثير عمىينعدـ التأ
كالمعمكؿ بو، ففي ىذه المتعارؼ عميو دائما كىذا  ،ف تستخدـ البنكؾ التجارية تمؾ السيكلةأ الثانية:

تغنييا عف الطمب مف البنؾ المركزم، مما يؤدل إلى انخفاض ، الحالة ستمتمئ البنكؾ بسيكلة عالية
 .ليذا التأثير حالتيف إيجابية كسمبيةإصدار النقكد الكرقية القانكنية، ك 

زانيات البنكؾ نيا ستقمص مي، كما أصدار الكميات النقديةإ خبلؿ ضبطمف  رهيتضح أث فأما اإليجابي:
 .(ِ)صدار النقكد بشكؿ ظاىرالمركزية المعدة إل

لى عدـ لكتركنية تكسعا يؤدل إإليمتمس مف خبلؿ التكسع في إصدار النقكد ا :السمبيوأما الجانب 
حيث إصدار مف  ؤثر بالسمب عمى دكر البنؾ المركزميا مما يكعمى المعركض منالسيطرة عمييا 

                                                           
، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ َّْراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركنية، صزيف الديف: د (ُ)

 المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
، بحث مقدـ لمممتقى َُالشايب: تأثير النقكد اإللكتركنية عمى دكر البنؾ المركزم في إدارة السياسة النقدية، ص (ِ)

-تأثير/iefpedia.com/arab، قتصاد االفتراضي كانعكاساتو في االقتصاديات الدكليةالعممي الدكلي الخامس، اال
 .ََُِّ-البف-دكر-عمى-االلكترونية-النقود
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فتضعؼ سيطرتو عمى كضع سياسات نقدية مناسبة كما يؤثر عمى القكة  ،تداكليا النقكد كالتحكـ في
 .(ُ)سعر صرفياالكطنية ك الشرائية لمعمبلت 

 :سياسة النقديةال أدواتعمى  اإللكترونية النقودثانيا: أثر 

ثير عمى لمبنكؾ التجارية مقابؿ النقكد اإللكتركنية يجعؿ ليا دكر التأتتكفر  السيكلة العالية التي
 ة النقدية كذلؾ عمى النحك التالي:سالسيا

  المركزم، الذم يتحكـ مف خبللو في االئتماف  يفرضو البنؾالقدرة في التحكـ بسعر الفائدة التي
كالقركض؛ كبالتالي يضعؼ سيطرة البنؾ المركزم عمى استخداـ سعر الفائدة كأداة لمسياسة 

 .(ِ)النقدية

  ؽ المفتكحة مف جعمو بائعا أك مشتريا حسب القدرة في تكجيو مكقؼ البنؾ المركزم في السك
 .(ّ)حاجتيا ىي ال حسب ما يراه البنؾ المركزم

  التحكـ في االحتياطي النقدم المفركض مف البنؾ المركزم: كذلؾ في حالة تكجو مصدرم النقكد
في  لدل البنؾ المركزم؛ فينتج عف ذلؾ زيادةلمنقد اإللكتركني اإللكتركنية إليداع السيكلة المقابمة 

االحتياطات المحتفظ بيا عف الحد المطمكب؛ مما يعنى زيادة في تكسع البنكؾ التجارية لنشاطيا 

                                                           
، الحمبلكم: دراسة تحميمية َِٔالجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات، ص (ُ)

، زيف الديف: ّٖمفيـك األعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا، ص ، الشرقاكم:ِْٕلدكر النقكد اإللكتركنية، ص
، بحكث مقدمة لمؤتمر األعماؿ َّْ، صّّٕدراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع  اإللكتركنية، ص

كزية في إدارة المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف، مكسى: النقكد اإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المر 
 ، بحث مقدـ لمؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف القانكنية كاالقتصادية.ُٕٔالسياسة النقدية، ص

، كالشايب: تأثير النقكد اإللكتركنية عمى دكر البنؾ المركزم في إدارة السياسة النقدية، ُِٕالمرجع السابؽ: ص (ِ)
خامس، االقتصاد االفتراضي كانعكاساتو في االقتصاديات ، بحث مقدـ لمممتقى العممي الدكلي الُُص

 ، محمد: اآلثار النقدية كاالقتصاديةََُِّ-البف-دكر-عمى-االلكتركنية-النقكد-تأثير/iefpedia.Com/arabالدكلية،
 ، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.ُٕٓكالمالية لمنقكد اإللكتركنية، ص

، كشنبكر: أدكات الدفع اإللكتركنية، ُِٕ، مكسى: صُٖٓ، محمد: صُِالمراجع السابقة: الشايب: ص (ّ)
 ، بحث مقدـ لمؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجييف القانكنية كاالقتصادية.ُُْص
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دكر رقابة البنكؾ المركزية عمى النشاط االئتماني؛ مما يؤثر بالسمب  كاالئتماني، فتنفي اإلقراضي
 .(ُ)عمى السياسة النقدية

  نية عمى السياسة النقدية، ىك إصدارىا كقرض كمما يزيد مف التأثير السمبي إلصدار النقكد اإللكترك
بمقابؿ مستقبمي، فإف ذلؾ أكضح ما يعيؽ  البنؾ المركزم في التحكـ بكميات عرض النقكد كقدرتو 

 .(ِ)دكلة ألمعمى كضع سياسة نقدية 

ترفضيا الشريعة اإلسبلمية أصبلن كسعر الفائدة كالسكؽ فما ذكرناه آنفا اقتصر عمى األدكات التي 
طي النقدم، أما آثارىا عمى األدكات البديمة التي تستخدميا كحة، أك التي تكافقت معيا كاالحتياالمفت

 الفيـأم مرجع يتحدث عنيا، كلكف ب تتكصؿ الباحثة إلى البنكؾ اإلسبلمية كتكافقت مع الشريعة فمـ 
 اآلثار التالية: فإنيا تتكقعع المتكاضع تجاه ىذا المكضك 

قكد اإللكتركنية مف قبؿ المؤسسات ك البنكؾ التجارية سيخؿ بالنمك المستيدؼ صدار النإفراط إ أواًل:
 إصدارىا مف غير أف تدرج ضمف خطة النمك السنكم سيؤثر بالسمب عمى تمؾ األداة. فإفٌ  لمنقكد،

ـ الحاجة لو إذا دم إصدارىا الستغناء البنكؾ التجارية لبلشتراؾ في الصندكؽ المشترؾ، لعدسيؤ  ثانيًا:
كعميو سيفقد البنؾ المركزم تحكمو بالسياسة النقدية  كلة لدييا متكفرة بما يقابؿ النقكد اإللكتركنية،السي

 باستخداـ أداة الصندكؽ المشترؾ.

في ما آثارىا عمي أداتي التمكيؿ كاإلقراض فستعكد عمى البنكؾ التجارية باإليجاب مف جية أ ثالثًا:
مف ناحية عدـ تحكـ  النقدية بالسمبكلكف تعكد عمى السياسة  متكفرة،ارسة ىذا النشاط، إذ السيكلة مم

                                                           
ديف دراسة اقتصادية لبعض ، زيف الِْٖالحمبلكم: دراسة تحميمية لدكر النقكد اإللكتركنية كالعمميات المصرفية، ص (ُ)

النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية،  اآلثار، محمد: َّْ، صّّٗمشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركنية، ص
، بحكث مقدمة لمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف، الشايب: تأثير النقكد ِّْ، صُٗٓص

، بحث مقدـ لمممتقى العممي الدكلي الخامس، ُّؾ المركزم في إدارة السياسة النقدية، صاإللكتركنية عمى دكر البن
-عمى-االلكتركنية-النقكد-تأثير/iefpedia.Com/arabاالقتصاد االفتراضي كانعكاساتو في االقتصاديات الدكلية، 

 . ََُِّ-البف-دكر
، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية ُٗٓتركنية، صمحمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللك (ِ)

 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
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بما يتناسب مع األىداؼ االقتصادية، كيعكد عمييا بالسمب مف جية  النشاط البنؾ المركزم بذلؾ
 تيا عمى تحكيؿ النقكد اإللكتركنية.فقداف قدر أخرل، فعدـ المراقبة عمييا يكقعيا في الجفاؼ ك 

النقدية،  سةعمى السيا كالتعامؿ بيا بية إصدار النقكد اإللكتركنيةبسمتكحي  اآلثار السابقة فكؿ
دكر البنؾ ك السياسة النقدية في يممؾ السيكلة الزائدة لو الدكر البميغ كالتأثير القكم كمتحكـ  مف  حيث

كعميو البد  لممتكليف عمى إصدار النقكد، ككاضعي  ؛إيجابية النقكد اإللكتركنية نفيكلكف ال ت ،المركزم
لكتركنية ضكابط كقكانيف إلصدار النقكد اإل السياسات النقدية في الدكلة كالبنؾ المركزم أف يضعكا

في المبحث التالي إف شاء  تبٌيفيشامؿ كىذا ما س المنظكمة النقدية كتحت تصكر نقدم لتككف ضمف
 اهلل.



 

 

 

 
 املبحث انثانث

 ضىابط إصدار اننقىد اإلنكرتونيت
 

 وفيو مطمبان:
 ألول: المقترحات االقتصادية في ضبط إصدار النقود اإللكترونية.المطمب ا

 .اإللكترونية الضوابط الشرعّية إلصدار النقودالمطمب الثاني: 
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 المطمب األول
 المقترحات االقتصادية في ضبط إصدار النقود اإللكترونية

صدار   ىا:أوال: تعيين ضوابط تشريعية تخص النقود اإللكترونية وا 
 :ىي كىذه المقترحات

 أف يحدد مفيـك النقكد اإللكتركنية بما يميزىا عف كسائؿ الدفع اإللكتركنية األخرل(ُ) . 
  أف تصاغ مصطمحات قانكنية كاضحة تكضح التزاـ كحقكؽ كؿ طرؼ مف األطراؼ المتعاممة بالنقكد

 .(ِ)اإللكتركنية
 النقكد اإللكتركنية االلتزاـ بيا كضع المعايير كااللتزامات المناسبة ليتعيف عمى مصدرم(ّ). 
 أف تتعيف تشريعات خاصة لمعالجة المشاكؿ الناشئة عف تداكؿ النقكد اإللكتركنية(ْ). 
 البد مف إيجاد تشريع دكلي إلى جانب الكطني لمطبيعة الدكلية لمنقكد اإللكتركنية(ٓ). 

 نية:إصدار النقود اإللكترو ب ةصتخمنيا: تعيين ضوابط عممية موضوعية ثا
لقد ذكرنا في الفصؿ األكؿ عف اختبلؼ االقتصادييف حكؿ تككيؿ المؤسسات التي يجب أف 
ي تصدر النقكد اإللكتركنية كعف تجارب الدكؿ في ذلؾ، ىذا االختبلؼ جعمنا نمحظ كجكد اتجاىيف ف

 ضبط إصدار النقكد اإللكتركنية.

البنؾ المركزم فقط كضابط ينظـ احتكار إصدار النقكد اإللكتركنية مف جانب  االتجاه األول:
 :(ٕ): كقد كضع ىذا االتجاه عدة اقتراحات لمبنؾ المركزم البد مف أخذىا حياؿ ذلؾ منيا(ٔ)إصدارىا

                                                           
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية مقدـ ل بحث، ُِٕ/ُمحمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية لمنقكد اإللكتركنية،  (ُ)

 . بيف الشريعة كالقانكف
 المرجع السابؽ. (ِ)
مقدـ  ثبح، ُٕٕ/ ُكنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في إدارة السياسة النقدية، مكسى: النقكد اإللكتر  (ّ)
 الكجييف القانكنية كاالقتصادية. مؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مفل
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية مقدـ ل بحث، ُِٕ/ُمحمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية لمنقكد اإللكتركنية،  (ْ)

 .بيف الشريعة كالقانكف
 .ُٕٕ/ُ، مكسى:ُٕٔ/ُالمرجعيف السابقيف: محمد:  (ٓ)
، محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية ّّْ/ُزيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركنية،  (ٔ)

، مكسى: النقكد لشريعة كالقانكفمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف امقدمة لبحكث ، ُْٕ/ُلمنقكد اإللكتركنية، 
مؤتمر الجديد في  مقدـ ثبح، ُٕٓ/ُاإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في إدارة السياسة النقدية 

 .الكجييف القانكنية كاالقتصادية أعماؿ المصارؼ مف
سائؿ الدفع ، زيف الديف: دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت ك ُٕٔ -ُٕٓ/ُالمرجع السابؽ: مكسى: (ٕ)

 .مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكفمقدـ ل بحث، ّّْ -ِّْ/ُاإللكتركنية،
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 .أف يحد البنؾ المركزم مف تكاثر النقكد اإللكتركنية حتى ال تحؿ محؿ النقكد الكرقية 
  نية.د في مدل االحتياطي القانكني لتغطية النقكد اإللكترك تزيأف 
  .أف يحاكؿ تجنب فائض السيكلة الناشئة عف العمميات النقدية 
  يسعى لتقميؿ المخاطر المؤثر عمييا بالسمب كعمى األسكاؽ المالية أف يحافظ عمى سبلمة نظـ الدفع ك

 لحماية المستيمكيف.
 .أف يقيد االستخداـ الغير مشركع بالنقكد اإللكتركنية كغسيؿ األمكاؿ كغيرىا 

إخضاع المؤسسات المصرفية كالبنكؾ التجارية المصدرة لمنقكد اإللكتركنية إلشراؼ  ني:االتجاه الثا
 :(ِ): كذلؾ ضمف ضكابط متعددة منيا(ُ)البنؾ المركزم

 ضكابط بيف البنؾ المركزم كالبنكؾ المصدرة مثؿ: أواًل:

 الكدائع. خضكع النقد اإللكتركني لنسب االحتياطي القانكني، كما تخضع لو قكاعد التأميف عمى 
 ـ البنكؾ بإببلغ البنؾ المركزم عف حجـ ما أصدرتو مف نقكد إلكتركنية بصفة دكرية مف خبلؿ رفع ياق

 تقارير تختص بذلؾ.
  جراء تدريبات كافية كالزمة لمحد مف مخاطر النقكد اإللكتركنية، كتكفير كسائؿ لمرقابة كضع ترتيبات كا 

 ة عف التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية. كاألمف كالعبلج حياؿ المشاكؿ األمنية الناتج

 ضكابط تفرضيا البنكؾ المركزية بيف العميؿ كمصدر النقد اإللكتركني منيا: ثانيًا: 

  حصكؿ البنكؾ المصرح ليا باإلصدار عمى ترخيص، كالبد لذلؾ مف إبراز ىذا الترخيص في مكقع
لحاؽ ذلؾ كمو  بصفحة البنؾ المركزم المبينة البنؾ المرخص لو كذلؾ بذكر رقـ كتاريخ الترخيص كا 

 أسماء البنكؾ المرخص ليا.
 لكتركني بيف العم  ؿ كمصدر النقد اإللكتركني.يأف يككف اتفاؽ كتابي كا 

  أف ينص كقانكف بأف النقكد اإللكتركنية ال تحمؿ قكة إبراء كاممة، كأنيا ممزمة بتحكيميا إلى
 نقكد عادية.

                                                           
، الشرقاكم: مفيـك األعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىـ ِْٗ/ُالحمبلكم: دراسة تحميمية لدكر النقكد اإللكتركنية،  (ُ)

مؤتمر األعماؿ مقدمة ل بحكث، ُْٕ/ُصادية لمنقكد اإللكتركنية، ، محمد: اآلثار النقدية كاالقتّٕ/ُتطبيقاتيا، 
 . المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف

، الشرقاكم: َِٓ-ِْٖ/ُلكتركنية، الحمبلكم: انظر المراجع السابقة كما كتبتو عف ضكابط إصدار النقكد اإل (ِ)
 .ُٕٔ-ُِٕ/ ُ، محمد:ّٗ -ّٕ/ُ
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  يمنع إصدار نقد إلكتركني مثؿ أف اإللكتركنية كالكرقية،النقكد يمنع مف مبادلة عمبلت مختمفة بيف
 بالجنية مقابؿ الدكالر كالعكس.

كغيرىا مف الضكابط المختمفة المذككرة في األبحاث التي رجعت ليا، كقد تطرقت بعضيا  
 .(ُ)لمحديث عف التجربة المصرية تجاه تنفيذ الضكابط المتعمقة بإصدار النقكد اإللكتركنية

                                                           
 .ُٕٗ/ُ، محمد: ّٖ/ُ، الشرقاكم:ِْٖ/ُالحمبلكم:  انظر المراجع السابقة: (ُ)
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 انيالمطمب الث
 اإللكترونية صدار النقودط الشرعّية إلالضواب

لمحديث عف ضكابط النقكد اإللكتركنية مف الناحية الشرعية البد مف بياف كيفية 
إصدار النقكد في عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالعيكد اإلسبلمية كذلؾ مف خبلؿ 

 النقاط التالية:
  عميو وسمم:أواًل: عممة المسممين في عيد رسول اهلل صمى اهلل

كلـ يكف لمعرب عممة خاصة بيـ بؿ كانكا يتعاممكف بعدة عمبلت معدنية مف  جاء اإلسبلـ
 تجارتيـالذىب كالفضة، كىى عمبلت مسكككة في ببلد الفرس كالركـ كاليمف، يجمبكنيا معيـ أثناء 

را كمتعامبل بيا، كبني كيتبادلكنيا فيما بينيـ، كلـ يعترض عمييا النبي صمى اهلل عميو كسمـ، بؿ كاف مق
عمييا جميع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية المتعمقة بالنقكد كعمى رأسيا فريضة الزكاة، إال أنو صمى اهلل 

 .(ُ)عميو كسمـ بيىف كحدد المعيار المتعمؽ باألحكاـ الشرعية

 ثانيا: إصدار عممة خاصة بالمسممين وأىمية ذلك:
الفتكحات كعظمت الدكلة اإلسبلمية، كفتحت  بعد عيد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ زادت

 تفحشإلى أف  يصرفكىا الببلد عمى بعضيا كتبادلت الثقافات كاختمفت النقكد كالعمبلت التي كانكا
الغش، فانتبو خمفاء المسمميف لذلؾ كاتجيكا إلصدار كسؾ نقكد خاصة بالمسمميف، لتميز الدكلة 

 .(ِ)اإلسبلمية كتتناسب مع المعيار الشرعي

 بنفسو:  يباشرىاالثا: إصدار النقود وسكيا من وظائف الحاكم التي ث
صدار النقكد ككظيفة خاصة بالحاكـ كيسكيا بما كصؿ  ،(ّ)فقد تحددت كظيفة سؾ العممة كا 

كذلؾ حتى يميز الناس بيف النقد  ،(ْ)إليو االجتياد، ككقؼ كاصطمح عميو أىؿ الببلد كقبمكه نقدا ليـ
 . (ٓ)لمعامبلتيـ كمبادالتيـ الخالص كالمغشكش؛ صيانة

                                                           
 .ِٕٓ، ابف خمدكف : مقدمتو، صٔٔ/ٕالسبكي: المجمكع،  (ُ)
 .ِٕٕ-ِٕٓ، ابف خمدكف: ٕٔ/ٕ: السبكي: يفالسابق يفالمرجع (ِ)
حكمية، ابف القيـ: الطرؽ ال، ِٓٓ/ِٗ، ُٓ، ابف تيمية: مجمكعة الفتاكل، ـِِٗ/ّالقرطبي: الجامع ألحكاـ القراف، (ّ)

 .ِٖٔ/ِالبيكتي: كشاؼ القناع، ، َِّص
 .ِٕٓ، صِّٗابف خمدكف: ص (ْ)
 .ِٕٔالمرجع السابؽ: ص (ٓ)



     غهل
 

    [93] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 رابعا: عدم جواز سك العممة لغير الحاكم:

صدار النقكد مف غير إذف الحاكـ، (ُ)فقد حكـ عمماؤنا بالكراىة ، عمى مف يقكـ بسؾ العممة كا 
التعدم عمى مياـ الحاكـ الذم يجب عمينا طاعتو،  ، لما في ذلؾ مف(ِ)بؿ كحكـ عميو البعض بالحرمة

، كلقد أشاركا إلى لزـك (ّ)كلما يترتب عمى ذلؾ مف الغش كفساد معامبلت المسمميف كاضطراب عممتيـ
 .(ْ)معاقبتيـ كعدـ إىماليـ

 ر النقود من غير قصد الربح:اصدإ خامسًا:

ـ بالباطؿ؛ فبل بد كأف يككف إصدار لما في التجارة بالنقكد مف ظمـ يقع عمى الناس كأكؿ أمكالي
 .(ٓ)النقكد مضبكطا بالمصمحة العامة لممسمميف

 عن السيطرة: خارج ءم إصدار نقود جديدة إال بسبب بالسادسًا: عد
عف بقتيا مف غير سبب مؤثر عمييا، ففبل يجكز لمحاكـ أف يصدر نقكدا جديدة كيمغى سا

بينيم ى اهلل عميو وسمم كسر سكة المسممين الجائزة نيى النبي صم عمقمة بف عبد اهلل عف أبيو قاؿ:
 .(ٕ)لما في ذلؾ مف إفساد ما عندىـ مف األمكاؿ بنقص سعرىا، فيظمميـ فييا ؛(ٙ)من بأس إال

 ومما تبين من النقاط السابقة البد وأن تصدر النقود اإللكترونية ضمن الضوابط التالية: 

حالتيا لممسئكؿ عف إصدار النقكد كالبنؾ المركزم، إما  أف تتكلى الدكلة إصدار النقكد اإللكتركنية، .ُ كا 
 بمباشرتو أك باإلشراؼ كالرقابة المباشرة عمى مف يرخص لو تصديرىا. 

 أف تصدر النقكد اإللكتركنية لحاجة الناس لذلؾ، ال بيدؼ التجارة فييا كتحقيؽ األرباح. .ِ
 ة التي يتعامؿ بيا الناس. أف ال يؤثر إصدارىا عمى النقكد القانكنية، كاألخرل المكجكد .ّ
 . بذلؾ أف يعاقب مف يقـك بإصدار النقكد اإللكتركنية، ما لـ يرخص لو .ْ

                                                           
، البيكتي: كشاؼ َْ/ّ، البجيرمي عمى الخطيب، ُٔ/ٕ، السبكي: المجمكع، ِٓٓ/ُالشربيني: مغني المحتاج،  (ُ)

 . ِٖٔ/ِالقناع،
 .َْ/ّالبجيرمي عمى الخطيب،  (ِ)
 ؽ ذكرىا.المراجع الساب (ّ)
 .َِّص ابف القيـ: الطرؽ الحكمية،، ُّّ/ِٖ، ُْابف تيمية: مجمكعة الفتاكل، ـ (ْ)
 .ِٕٔ/ِالبيكتي: كشاؼ القناع، ، ِٓٓ/ِٗ، ُٓابف تيمية: مجمكعة الفتاكل، ـ (ٓ)
(، حكـ عميو األلباني ّْْٗأخرجو أبي داكد: في سننو كتاب: البيكع، باب: في كسر الدراىـ، حديث رقـ) (ٔ)
 الضعؼ.ب
 .ِٓٓ/ِٗ، ُٓ، ابف تيمية: مجمكعة الفتاكل، ـِٖٕ/ِالبيكتي: كشاؼ القناع، (ٕ)



 
 
 
 

 

 انفصم انثانث
 أثر انتعامم باننقىد اإلنكرتونيت عهى بعض املعامالث املعاصرة

 
 وفيو ثالثة مباحث: 

 ية.المبحث األول: أثر التعامل بالنقود اإللكترونية عمى التجارة اإللكترون
 المبحث الثاني: أثر التعامل بالنقود اإللكترونية عمى الصرف المعاصر.

 المبحث الثالث: أثر التعامل بالنقود اإللكترونية عمى االستثمار.

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 املبحث األول

 أثر انتعامم باننقىد اإلنكرتونيت عهى انتجارة اإلنكرتونيت
 

  وفيو ثالثة مطالب:
 اإللكترونية وموقف الشرع منيا.المطمب األول: التجارة 

المطمب الثاني: اآلثار المترتبة عن التعامل بالنقود اإللكترونية عمى التجارة 
 اإللكترونية.

المطمب الثالث: مسألة تطبيقية: أثر التعامل بالنقود اإللكترونية في شراء السمع 
 عبر شبكة اإلنترنت في التجارة اإللكترونية. 
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 المطمب األول
 التجارة اإللكترونية وموقف الشرع منيا

 التجارة اإللكترونية: أواًل: حقيقة
 .(ُ)التجارة اإللكتركنية: "ىي مبادلة ماؿ بماؿ عمى كجو مشركع بالكسائؿ اإللكتركنية الحديثة"

فالتجارة اإللكتركنية صكرة مف صكر التجارة كالمبادلة ابتكرت في عصر التقدـ كالتكنكلكجيا، 
ككسائؿ االتصاالت الحديثة كعمى رأسيا االنترنت، أك  ،تبادؿ بكاسطة األجيزة اإللكتركنيةاليتـ فييا 

الخدمات التي يجرل صاحبيا المبادلة فييا عف طريؽ اإلنترنت كاستبلميا في مكانيا المحدد، كما تقـك 
متنكعة، كيتنكع ال التجاراتإعبلف كركاج بلكية كغيرىا، كتساعد أيضا عمى بتقديـ تجارة السمع االستي

في التجارة اإللكتركنية فقد يتـ التبادؿ بيف المؤسسات مع بعضيا كالشركات كاألجيزة  المتبادلكف
الحككمية، أك بيف المؤسسات كاألفراد المستيمكيف مع بعضيـ البعض، كيتـ التسكية في التجارة 

 خر تطكرىا النقكد اإللكتركنية. اإللكتركنية عبر الكسائؿ التقميدية كعبر كسائؿ الدفع اإللكتركنية كآ

كتمتاز التجارة اإللكتركنية بالعالمية كتنكع الخدمات، كانخفاض التكمفة كتكفير الكقت كالجيد، 
يسعى االقتصاديكف كما أف بيا العديد مف العيكب كالمخاطر كعمى رأسيا التدليس كالقرصنة كالغش، ك 

مينيا بما ينفع االقتصاديات الكطنية كالعالمية كيخدـ التجارة اإللكتركنية كتأ المطكركف جاىديف لتطكير
 .  (ِ)المجتمعات

 ثانيا: موقف الشرع من التجارة اإللكترونية:

، (ّ)مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية تحقيؽ المصالح التي تقكـ عمى جمب المنافع كدرء المفاسد
و عمى أف يحقؽ مقاصدىا بما ككؿ ما يبتكره اإلنساف فيما ينفعو ال تتعارض الشريعة اإلسبلمية مع

                                                           
، كانظر إلى تعريفات أخرل لمتجارة اإللكتركنية: مف ّٗأبك مصطفى: التجارة اإللكتركنية في الفقو اإلسبلمي، ص  (ُ)

بحث مقدـ لمجمة المحاسبة كاإلدارة كالتأميف،  ،ُٖٖالسديرم: التجارة اإللكتركنية  تقنياتيا كاستراتيجياتيا تطبيقاتيا، ص
، بحث مقدـ لمجمة مركز صالح كماؿ االقتصاد ِٖٕ، عمر: التجارة اإللكتركنية مف منظكر إسبلمي، صّٕالعدد 

 .َُاإلسبلمي في جامعة األزىر العدد، 

 انظر األبحاث السابقة الذكر.  (ِ)
 .َُٕ، إسماعيؿ: القكاعد الفقيية، صِٕٕ/ِ، انظر المسألة الخامسة مف الشاطبي: المكافقات (ّ)
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، كعميو (ُ)كالقاعدة في المعامبلت أف األصؿ فييا اإلباحةكيحقؽ العدؿ كالرضا بيف الناس،  يرضى اهلل
فإف الشريعة اإلسبلمية ال تعارض كجكد تجارة بالكسائؿ اإللكتركنية الحديثة إذا انضبطت بالقكاعد 

 .(ِ)امر كنكاهو اهلل مف أك  الؼ ما شرعوالعامة لممعامبلت كلـ تخ

                                                           
 .َُٖ، إسماعيؿ: القكاعد الفقيية، صُُّ/ُر: السيكطي: األشباه كالنظائر، انظ (ُ)
انظر لبحث أبك مصطفى: التجارة اإللكتركنية في الفقو اإلسبلمي، ككيفية تطبيؽ التجارة اإللكتركنية بكسائميا عمى  (ِ)

،  بحث مقدـ لمجمة مركز صالح كماؿ ِٕٖرة اإللكتركنية مف منظكر إسبلمي، صالشريعة اإلسبلمية، عمر: التجا
 .َُلبلقتصاد اإلسبلمي في جامعة األزىر، العدد 
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 المطمب الثاني
 اآلثار المترتبة عن التعامل بالنقود اإللكترونية عمى التجارة اإللكترونية

نتيجة الحاجة لتسكية آمنة  تلما تبيف لنا في الفصكؿ السابقة أف النقكد اإللكتركنية تطكر 
ية عمى التجارة اإللكتركنية لممبادالت عبر شبكة اإلنترنت فإف النقكد اإللكتركنية تعكد باآلثار اإليجاب

 أدل إلى:حيث استخداميا كاستمرارية 
حؿ مشكمة إحجاـ المتسكقيف عبر اإلنترنت، المتعرضيف لصكر االحتياؿ كالخداع، عند تسكيتيـ  :أوالً 

بكسائؿ الدفع اإللكتركنية األخرل، فبما امتازت بو النقكد اإللكتركنية مف األماف كالسيكلة كاألكثر 
 .(ُ)د عمى إقباؿ المستيمكيف كالتجار مف الناس عمى استخدامياخصكصية ساع

طريقة الدفع المقدـ التي تختص بو النقكد اإللكتركنية، كالتي تضمف كصكؿ حؽ التاجر، شجع  :ثانياً 
، حيث (ِ)التجار عمى اإلقباؿ عمى التعامؿ بالتجارة اإللكتركنية، مما ساعد في انتشارىا كالتعامؿ بيا

كيمشف نقبل عف بحث عبد الخالؽ: "أما النقكد اإللكتركنية فمف دكنيا يتكقؼ  رنكميففقاؿ الكاتب 
اقتصاد العالـ كقطاعات األعماؿ بأكمميا. إف التحكيؿ النقدم ىك المزلؽ الذم سيحفظ تمؾ اآللة 

ية فعادت ، فالنقكد اإللكتركنية تطكر نتج لحاجة التجارة اإللكتركن(ّ)العالمية لمتجارة كنضمف ليا حريتيا"
 باإليجابية عمييا.

                                                           
، عبد ِّٖ/ُ، سرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركني، ِْْ/ُالحمبلكم: دراسة تحميمية بدكر النقكد اإللكتركنية،   (ُ)

، بحث مقدـ لمؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجيتيف القانكنية ْٕٖ/ُ الخالؽ: البنكؾ كالتجارة اإللكتركنية،
 كاالقتصادية. 

 ، انظر لما كتبو غناـ عف الدفع السابؽ أك المسبؽ.َُِ/ُغناـ: محفظة النقكد اإللكتركنية،  (ِ)
المصارؼ مف الكجيتيف  ، بحث مقدـ لمؤتمر الجديد في أعماؿَّٓ/ُعبد الخالؽ: البنكؾ كالتجارة اإللكتركنية،  (ّ)

 القانكنية كاالقتصادية.
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 المطمب الثالث
مسألة تطبيقية: أثر التعامل بالنقود اإللكترونية في شراء السمع عبر شبكة اإلنترنت في 

 التجارة اإللكترونية
كلقد تبيف لنا سابقا في التكييؼ الشرعي لمتعامؿ بالنقكد اإللكتركنية في شراء كبيع السمع عبر 

يف غائبة بالكصؼ، إذ يتـ عرض السمع كالمنتجات عمى صفحة المتجر، شبكة اإلنترنت أنو بيع ع
كيقكـ بعرض كتالكج عف السمع كالبضائع التي يقكـ ببيعيا، كالمستيمؾ بدكره يتصفح ذلؾ الكتالكج 
ليختار شراء السمعة التي يريدىا، كمف ثـ يقكـ بدفع مقابميا مف النقكد اإللكتركنية بعد رغبتو في شراء 

 .(ُ)كيستمميا في المكعد الذم حدد لو ما يريده،

فالسمعة )العيف( مكجكدة ككائنة كمعينة، كلكنيا غائبة عف مجمس العقد، كيتـ التعاقد في 
غيابيا، كتسمـ لممشترل في كقت الحؽ لمعقد، فالبيع بيذه الطريقة بيع العيف الغائبة بالكصؼ، كلقد 

 اختمؼ الفقياء في حكمو إلى مذىبيف:

: يركف (ٓ)، كالحنابمة(ْ)، كالشافعية في القديـ(ّ)، كالمالكية(ِ)جميكر الفقياء مف الحنفية :المذىب األول
 جكاز بيع العيف الغائبة بالكصؼ كلممشترل ثبكت خيار الرؤية. 

 واستدلوا لذلك بما يمي:

: كعف مكحكؿ مف طريؽ آخر أنو ،مركيان عف أبي ىريرة مف طريؽ قكلو صمى اهلل عميو كسمـأواًل: 
 .(ٕ)، كال خيار شرعا إال عف بيع مشركع(ٙ))من اشترى ما لم يره فمو الخيار إذا رآه(

                                                           
 .ّٕ، بحث مقدـ لمجمة المحاسبة كاإلدارة كالتأميف، العدد ِٖٖالسديرم: التجارة اإللكتركنية، ص  (ُ)
 . َِّ/ْ، الزيمعي: تبييف الحقائؽ، ْٓٓ/ٔالكاساني: بدائع الصنائع  (ِ)
 .ُْ/ِالشيخ خميؿ: جكاىر اإلكميؿ،   (ّ)
 . ِّ/ِ، الشربيني: مغنى المحتاج، ُْ/ِ: الميذب، الشيرازم  (ْ)
 .ُٖٗ/ّالبيكتي: كشاؼ القناع،  (ٓ)
، ُِٕ/ ٗ(، ّّٕٓخيار الرؤية، حديث رقـ ) :البيع،  باب :معرفة السنف كاآلثار، كتابفي البييقي: أخرجو  (ٔ)

أبي بكر بف أبي مريـ، كىك ، كىك حديث مرسؿ مرفكع إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كفي سنده المكتبة الشاممة
 ضعيؼ، كركم مف طريؽ آخر عف أبي ىريرة ، كركاتو ثقات، انظر حكـ الحديث إلي نفس المرجع.

 .ِّ/ِ، الشربيني: مغني المحتاج،  َِّ/ْ، الزيمعي: تبييف الحقائؽ، ْٓٓ/ٔالكاساني: بدائع الصنائع،  (ٕ)



     غهل
 

    [99] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

أف عثماف رضي اهلل عنو ابتاع مف طمحة أرضا بالمدينة ناقمة بأرض لو  مميكو أبيعف لما ركل : ثانياً 
يت ما إنما النظر لي ألني ابتعت مغيبا، وأنت رأ بالككفة فقاؿ عثماف بعتؾ ما لـ أره فقاؿ طمحة:

ابتعت فتحاكما إلى جبير بن مطعم، فقضى عمى عثمان أن البيع جائز، وأن النظر لطمحة ألنو ابتاع 
 (ٔ)مغيبا

ألنو إذا لـ يكافقو رده،  إلى المنازعة؛ لكصؼ ال يفضيكألف الجيالة في بيع العيف الغائبة با :ثالثاً 
 .(ِ)فصار حكمو كجيالة الكصؼ في المشاىد المعيف

 .(ّ)ئيىك خالص ممكو فيصبح الشراء كالمر ركف البيع صدر مف أىمو مضافا إلى محؿ  كألف :رابعاً 

 .(ْ)ألنو عقد عمى عيف فجاز مع الجيؿ بصفتو كالنكاحك  سًا:خام

بعدـ جكاز بيع العيف الغائبة بكصؼ أك مف غير  : يركف(ٓ)الشافعية في الجديد المذىب الثاني:
 كصؼ. 

 :(ٙ)واستدلوا لذلك بما يمي

 كفي ىذا البيع غرر. ،(ٚ)نيى عن بيع الغرررسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف حديث أبى ىريرة  :أوالً 

 غرر.
 كألنو نكع بيع فمـ يصح مع الجيؿ بصفة المبيع كالسمـ. ثانيًا:

 سبب الخالف ىو: 

                                                           
 الرؤية، خيار: باب البيع، كتاب كاآلثار، السنف معرفة: يالبييق، كانظر تخريجو مف ُْ/ِالشيرازم: الميذب،  (ُ)

 ، المكتبة الشاممة. ُِٖ/ٗ(، ّّٕٔ) رقـ حديث
 . َِّ/ْالزيمعي: تبييف الحقائؽ،  (ِ)
 .ْٓٓ/ٔالكاساني: بدائع الصنائع،  (ّ)
 .ُٓ/ِلشيرازم: الميذب، ا (ْ)

 .ِّ/ِ، الشربيني: مغنى المحتاج، ُٓ/ِلمشيرازم: الميذب،   (ٓ)
 انظر المرجعيف السابقيف. (ٔ)
، حكـ عميو األلباني ُٓٓ(، صّّٕٔيع الغرر، حديث رقـ )في ب :البيع، باب :أخرجو أبي داكد: في سننو، كتاب  (ٕ)

 األلباني بالصحة.



     غهل
 

    [011] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

ىؿ بيع العيف الغائبة يفضى إلى الجيؿ الذم يسبب النزاع كعدـ الرضا؟ فمف رأل بأف الجيؿ 
 .اءن في ذات البيع مف ابتدائو فمـ يجزه ابتد ز البيع، كمف رأل بأف الجيؿ قائـت الرؤية أجايزكؿ بثبك 

 :الترجيح وأسبابو
 رجحان قول الجميور القائل بجواز بيع العين الغائبة بالوصف؛ وذلك لما يمي: نمما سبق يتبيّ 

 كصؼ المبيع يعطى تصكرا لمبائع عف العيف أك السمعة. أواًل:

ت خيار الرؤية ينيى أم لكف مف الجيالة في ىذا البيع، فالمشترل إف رأل الصفات بخبلؼ ثبك  ثانيًا:
 ما كصؼ لو فمو الحؽ في خيار الرؤية بإمضاء العقد أك زكالو.

 أثر حكم بيع العين الغائبة بالوصف في بيع وشراء السمع عبر شبكة اإلنترنت:

التجارة اإللكتركنية غير قابؿ لمرجكع  تختص النقكد اإللكتركنية بأف الكفاء عف طريقيا عبر
حظية لمعممية فالخصـ بالصكرة اآللية يكسب العممية صفتيا النيائية التي ال  مفيو؛ كذلؾ بسبب الصفة ال

كصفا دقيقا بؿ قد تصؿ إلى الرؤية  يسابقا أف شبكة اإلنترنت تعطكما اتضح ، ك (ُ)رجعة فييا
غائبة لطبيعة التجارة اإللكتركنية عف بعد؛ كعميو فالبيع  كالمشاىدة عبر التصكير، كلكف طبيعة العيف

عقد مف رأل جميكر الفقياء بجكاز العيف الغائبة عف محؿ ال بيذه الصكرة جائز، تبعا لما ترجح
خيار الرؤية، بعد إنجاز العقد عبر شبكة اإلنترنت، كخيار الرؤية في  بالكصؼ، إال أنو يثبت لممشترم

طبيعة النقكد اإللكتركنية  إفٌ  إذ قكد اإللكتركنية ساقطة عف المشترمسكيتيا بالنالتجارة اإللكتركنية بت
 عدـ الرجعة فييا.

البد لمصممييا كمطكرييا ك كلذلؾ حتى تصح المعاممة بالنقكد اإللكتركنية عبر شبكة اإلنترنت، 
 أك البائع حؽ الرجكع عف عممية البيع. يقة تدخؿ ضمف نظاميا تتيح لممشترمإيجاد طر 

المصارؼ  تتحمؿ فرنسا بينما في ة عدـ الرجعة غير مقبكلة في الكاليات المتحدة، اصيأف خف 
جار ككضع حمكؿ النتائج السيئة التي تترتب عمى الرجكع مف خبلؿ نظاـ ضماف اتفقت عميو مع الت

 . (ِ)ىذه الخاصية لتبلشي

                                                           
 .األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف رمقدـ لمؤتم بحث، ِٕٗ/ُسرحاف: الكفاء )الدفع( اإللكتركني  (ُ)
مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة مقدـ ل بحث، ِٕٗ/ُ: الكفاء )الدفع( اإللكتركني، افسرح (ِ)

 .كالقانكف



 
 

 

 

 املبحث انثاني

 صرف املعاصرأثر انتعامم باننقىد اإلنكرتونيت عهى جمال ان
 

 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول: الصرف المعاصر وموقف الشرع منو. 

المطمب الثاني: اآلثار المترتبة عن التعامل بالنقود اإللكترونية عمى الصرف 
 المعاصر. 

المطمب الثالث: مسألة تطبيقية: حكم شراء الذىب والفضة بالنقود اإللكترونية 
 عبر شبكة اإلنترنت. 

 

 

 

 

 

 

 



     غهل
 

    [012] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب األول

 الصرف المعاصر وموقف الشرع منو

 أواًل: نبذة تعريفية عن الصرف المعاصر:

، (ُ)الصرؼ في معناه االقتصادم المعاصر: يطمؽ عمى مبادلة عممة كطنية بعممة أجنبية
كيطمؽ عمى سعر المبادلة كذلؾ فتسمى سعر الصرؼ: "كىك السعر الذم تباع أك تشترل بو العممة في 

، كمعدؿ الصرؼ في االقتصاد كفؽ اتجاىيف كىما (ِ)لحرة كالذم يحدد بقكل العرض كالطمب"السكؽ ا
بيف  صرؼ ، كىذا معنى الصرؼ في االقتصاد فيك(ّ)سعر تبادؿ العممة األجنبية بالكطنية كالعكس

 عمبلت مختمفة القيمة الشرائية، كتبادؿ بيف عمبلت أجنبية مختمفة ال محمية.

نما  كأما "مبادلة العممة بأجزائيا القركش أك الدنانير ال تسمى صرفا في عرؼ االقتصادييف كا 
 .(ْ)ىك استرجاع نفس العممة ألجزائيا بالقيمة نفسيا"

، (ٓ)كينجز الصرؼ بطريقتيف، الطريقة العادية في أسكاؽ الصرؼ كفى البنكؾ كمكاتب الصرافة
ائؿ االتصاؿ الحديثة أك بالطريقة غير أك بالطريقة اإللكتركنية سكاء بالطريقة المباشرة بكاسطة كس

لمحاجة إلى التبادؿ التجارم بيف  ؛كيمجأ إلى الصرؼ بيف العمبلت المختمفة ،(ٔ)المباشرة عبر البكرصة
 .(ٕ)كليدؼ المتاجرة بالعمبلت رجاءن في األرباح الناتجة عف فرؽ األسعار ؛الدكؿ المختمفة

                                                           
 .ُّٓ/ِمصطفى كغيره: المعجـ الكسيط،   (ُ)
 .ّٓٔ/ُالصرف: أساسيات التجارة الدكلية المعاصرة،  (ِ)
 .المرجع السابؽ (ّ)
 .ِٗكالعمبلت، ص الباز: أحكاـ صرؼ النقكد  (4)
مركز صالح كامؿ ، بحث مقدـ لمجمة َِسالـ: الصرؼ األجنبي المعاصر في ميزاف الشريعة اإلسبلمية، ص (5)

 .ُٖٖ(، مبلؾ: الظكاىر النقدية عمى المستكل الدكلي، صٕفي جامعة األزىر العدد السابع ) لبلقتصاد اإلسبلمي
، مبلؾ: الظكاىر َْلكتركني في الفقو اإلسبلمي، صكتركني إلى بدكم: أحكاـ الصرؼ اإلانظر أنكاع الصرؼ اإلل (ٔ)
، كالبكرصة ىي: "سكؽ مالية ذات طبيعة خاصة، فيي كالسكؽ في أف كبلن منيا ُٖٖلنقدية عمى المستكل الدكلي، صا

محؿ بيع كشراء كأخذ كعطاء، إال أف البكرصة تتميز عف السكؽ بككنيا سكقان منظمة تحكميا لكائح كقكانيف كأعراؼ 
 . ُِٓد". ارجع بف بيو: فقو البكرصة، صكتقالي

مركز صالح ، بحث مقدـ لمجمة ُٓ،ص ِّسالـ: الصرؼ األجنبي المعاصر في ميزاف الشريعة اإلسبلمية، ص (ٕ)
(، مبلؾ : الظكاىر النقدية عمى المستكل الدكلي، ٕفي جامعة األزىر العدد السابع ) كامؿ لبلقتصاد اإلسبلمي

 .ُٔٗ-ُٓٗص



     غهل
 

    [013] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 ثانيًا: موقف الشرع من الصرف المعاصر: 
 المبينة  ان مت الشريعة اإلسبلمية في مكضكع الصرؼ كبيع مف نكع خاص كجعمت لو ضكابط كشركطاىت

حمت  ىذا العصر في الفصؿ األكؿ، كطبقت تمؾ الضكابط كالشركط عمى كؿ نكع نقد يرتضيو الناس بينيـ، ففي
لذلؾ اتخذت تمؾ العمبلت  العمبلت الكرقية محؿ العمبلت الذىبية كالفضية في عصر النبي صمى اهلل عميو كسمـ،

الكرقية أحكاـ الذىبية كالفضية في كؿ شيء كعمى رأسيا أحكاـ الربا كالصرؼ، ككذلؾ النقكد اإللكتركنية كما 
الحالية ىك القكة الشرائية لمنقد، فالجنس الكاحد فييا باعتبار  ، إال أف معيار الجنس في النقكدبحثالتكصؿ إليو 

األردني جنس كالجنيو المصرم جنس، كالدكالر األمريكي جنس، كىذا ما قرره مجمع  الجية التي أصدرتو فالدينار
ف (ُ)الفقو اإلسبلمي في دكرتو الثالثة ، كعميو فإف التبادؿ بيف الجنس كنفسو يشترط فيو الحمكؿ كالتماثؿ كالتقابض كا 

في تبادؿ نقد إلكتركني بنقد كاف ال يمجأ إلى ىذا النكع مف التبادؿ في عصرنا الحالي، إال أف صكرتو تستجد 
ما أف يككف التبادؿ بيف أجناس مختمفة كدكالر بدينار كىك ما يسمى بالصرؼ األجنبي  كرقي، كقد بينا أحكامو، كا 

كعميو فكؿ  ؛التماثؿال يشترط فييا ك  ،كىك مفيكـ الصرؼ االقتصادم المعاصر، فيشترط فيو الحمكؿ كالتقابض
 ككؿ ما خالفيا ككقع في لصرؼ الشرعية كانت المبادلة جائزة كصحيحة،معاممة صرؼ انطبقت عمييا شركط ا

 الربا فيك ما خالؼ الشرع ككقع فيما نيى عنو فيك باطؿ.

فإف الشرع أجاز كأقر النقكد التي يرتضييا الناس،  :أما بالنسبة لموقف الشرع من المتاجرة بالنقود
كد بيف الناس؛ ألجؿ الكصكؿ إلى مصالحيـ بيا، ال كتٌدخؿ فيما يصمح معامبلتيـ فكضع ضكابط لتبادؿ النق

لمكصكؿ لذات النقد فالحكمة في النقد مقصده ال عينو، كقد قاؿ الغزالي في ذلؾ: "ككؿ مف عامؿ معاممة الربا 
عمى الدراىـ فقد كفر النعمة كظمـ ألنيما خمقا لغيرىما ال لنفسيما، كال غرض في عينيما، فإذا اتجر في عينيما 

الحكيـ نيى عف  فالمشرع، (ِ)ذىما مقصكدا عمى خبلؼ كضع الحكمة إذ طمب النقد لغير ما كضع لو ظمـ"فقد اتخ
بالنقد لكسب الربح لما في ذلؾ مف عدـ استقرار األسكاؽ كأجاز التبادؿ لمحاجة كالمصمحة كضبطو  المتاجرة
 .(ّ)بشركط

                                                           
، كارجع إلى ما كتبو الباز: أحكاـ صرؼ النقكد كالعمبلت، ص ُّٖٗ/ّسبلمي الدكرة الثالثة، الفقو اإلع مجمة مجم (ُ)

، سعاد: مبادئ النظاـ االقتصادم اإلسبلمي، ُْٔ-ُْٓاالقتصادية في اإلسبلـ، صعبد الرسكؿ: المبادئ  ،ٔٔ
 .ُٗٔ-ُٖٔص

 .ُُٔ/ْالغزالي: إحياء عمـك الديف،  (ِ)

مى االتجار بالعمبلت إلى: قرار مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي في دكرتو الحادية عشر، مف ارجع في الحكـ ع (ّ)
، كسالـ: الصرؼ األجنبي المعاصر في ّٕٕالسالكس: مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة كاالقتصاد اإلسبلمي، ص

سبلمي بجامعة األزىر ، بحث مقدـ لمجمة صالح كامؿ لبلقتصاد اإلُٓ،صِْ، صُٔميزاف الشريعة اإلسبلمية، ص
 (.ٕالعدد السابع)



     غهل
 

    [014] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب الثاني

 ية عمى الصرف المعاصراآلثار المترتبة عن التعامل بالنقود اإللكترون

 بيف اإليجابي كالسمبي عمى الصرؼ المعاصر كطرقو. ان لمنقكد اإللكتركنية كالتعامؿ بيا أثر كبير 

 فأما الجانب اإليجابي يتمثل في:

 انخفاض تكمفة التحكيؿ بيف العمبلت المختمفة المحمية أك األجنبية(ُ). 

  كالمباني كالفركع المتخصصة لمصيرفةتكفير كثير مف رؤكس األمكاؿ الضخمة إلنشاء المكاتب(ِ) ،
 فالصيرفة اإللكتركنية كاستخداـ النقكد اإللكتركنية، سيكفر الكثير مف الكقت كالجيد كالماؿ.

 وأما الجانب السمبي لمنقود اإللكترونية عمى الصرف المعاصر يتمثل في: 

 مما يؤثر عمى نشاط  انخفاض الكعاء الضريبي الناتج عف عمميات بيع كشراء العممة األجنبية
غير تـ مف خبلؿ جيات خارجية لكتركنية يبالنقكد اإل صرؼذا الجانب، فالالبنؾ المركزم مف ى

 .(ّ)البنؾ المركزم

 حدكث تضخـ بسبب حصكؿ العممة األجنبية مف جيات خارجية كذلؾ(ْ). 

 ركنية، بالنقكد اإللكت صرؼإحداث ذبذبة في سكؽ الصرؼ، كعدـ استقرار في األسعار حالة ال
كذلؾ ألف المصارؼ فييا ال يقتصر عمى المختصيف كالبنكؾ كالمؤسسات كمكاتب الصرافة، بؿ 

فراد المستيمكيف، فالكؿ يترقب الحصكؿ عمى العممة ذات القكة الشرائية كاألستشمؿ المؤسسات 

                                                           
، بحث مقدـ لمؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجيتيف ََٓ/ِعبد الخالؽ: البنكؾ كالتجارة اإللكتركنية،  (ُ)

 .ُّٔ/ُالقانكنية كاالقتصادية، محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية، 

، بحث مقدـ لمؤتمر الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الكجيتيف ََٓ/ِكالتجارة اإللكتركنية،  عبد الخالؽ: البنكؾ (ِ)
 .القانكنية كاالقتصادية

مؤتمر األعماؿ مقدـ ل بحث، َِٔ/ُالطمب عمى السمع كالخدمات، الجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى  (ّ)
 .المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف

 .لمرجع السابؽا (ْ)



     غهل
 

    [015] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

العممة العالية، فيفضؿ التعامؿ بيا عف غيرىا فالتجارة عبر الشبكة عالمية، كبالتالي سيزيد ضعؼ 
 .  (ُ)الضعيفة، كقكة القكية خاصة إف كانت التكقعات بيف المستخدميف متفؽ عمييا

يخرج عف  ال مصمحة لمفرد كالمجتمع، ماداـ كالشريعة اإلسبلمية ال ترفض كؿ إيجابي يؤدم
في معامبلت  حدكدىا، كترفض كؿ شرط يؤدل إلى ذبذبة األسعار كعدـ استقرارىا، حتى ال يقع الظمـ

، كحتى يبقى أثر النقكد اإللكتركنية إيجابيا عمى عمميات الصرؼ كتبادؿ العمبلت البد كأف الناس
 تيا.  ايجابيي بينيا فنتبلشى سمبيتيا، كنممس إتكضع في قالب الضكابط الت

                                                           
مؤتمر األعماؿ مقدـ ل بحث،  ُّٔ، ُِٔ/ُنية،  محمد اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكترك  (ُ)

 .المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف



     غهل
 

    [016] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب الثالث

 مسألة تطبيقية: حكم شراء الذىب والفضة بالنقود اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت

ادؿ عمى جية الصرؼ شراء الذىب كالفضة بالنقكد اإللكتركنية عبر شبكة مف أشكاؿ التب
 اإلنترنت، كصكرة التبادؿ عمى ىذا النكع يتـ كاآلتي:

يعبر  ة اإلنترنت مف خبلؿ صكر أك نمكذجىا عبر شبكى شراءمعاينة الذىب أك الفضة المبتغ
فرد أك شركة، يقـك بالتعاقد مع سكاء  ءهلممشترم شراكبعد كقكع االختيار المراد  عف أكصافيا كأشكاليا
أك شركة كذلؾ، كيتـ دفع مقابؿ سعرىا بالنقكد اإللكتركنية أثناء مجمس العقد،  ان البائع سكاء كاف تاجر 

جارة كيتأجؿ قبض العيف الذىبية أك الفضية في كقت الحؽ يحدد مف قبؿ البائع؛ لطبيعة البيع بالت
 االستيبلكية. في شراء السمع اإللكتركنية، كما تبٌيف

النقكد اإللكتركنية  التي ك عمييا األحكاـ،  ربكييف الذىب كالفضة المبني مالييفكالتعاقد ىنا بيف 
ليا الثمنية، فالذىب كالفضة في ىذه المسألة سمعة تجارية، كثمنيا النقكد اإللكتركنية، كشرط  تأثبت

 ادلة؟ لطبيعة المعاممة فما حكـ صحة ىذه المب ا منتؼو مالتقابض بيني

ف في الحكـ عمى تبادؿ الذىب كالفضة كسمع تجارية مقابؿ الذىب لمفقياء األجبلء مذىبا
 مف األثماف. غيرىاأك  كالفضة مسكككيف

، كرأل (ْ)، كالحنابمة(ّ)، كالشافعية(ِ)، كالمالكية(ُ)جميكر الفقياء مف الحنفية كىك رأم المذىب األول:
انطباؽ أحكاـ الربا كالصرؼ عند شراء الذىب كالفضة غير البد مف  رأييم:: (ٓ)لئلماـ ابف تيمية

كتبر أك غير ذلؾ بمثميا مسكككيف أك بنقد مصطمح عميو، فيشترط التماثؿ عند صيغة المسكككيف ك
 اتحاد الجنس، كالتقابض في مجمس العقد عند االتحاد كعدمو. 

 
                                                           

 .َِٓ/ٕ، ابف عابديف: رد المحتار، ُٓٓ/ْالزيمعي: تبييف الحقائؽ،  (ُ)

 . ّٓ،ْْ/ْ، في حاشيتو، الدسكقي: ُٖ/ِ، األزىرم: جكاىر اإلكميؿ، ِّٕ/ِابف رشد: بداية المجتيد،  (ِ)
  .ُّ/ِالشربيني: مغنى المحتاج،  (ّ)
 .ُّ/ِ.الشربيني: مغنى المحتاج، ِّٗ/ّ، البيكتي: كشاؼ القناع، ّْٗ/ٓابف قدامو: المغني،  (ْ)
 .ِّٓ، ِّّ/ ِٗ،جُٓ، ـابف تيمية: مجمكعة الفتاكل  (ٓ)



     غهل
 

    [017] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 واستدلوا عمى ذلك بما يمي:

صمى اهلل  منيا ما ركم عف أبي سعيد، أف رسكؿ اهلل ،(ُ)نافياعمكـ أحاديث الربا كأص الدليل األول:
)ال تبيعوا الذىب بالذىب إال مثال  بمثل وال تشفوا بعضيا عمى بعض، وال تبيعوا : قاؿ عميو كسمـ

 . (ٕ)الورق بالورق إال مثال بمثل، وال تشفوا بعضيا عمى بعض وال تبيعوا منيا غائبا بناجز(

)الذىب بالذىب تبرىا صمى اهلل عميو كسمـ: بف الصامت، أف رسكؿ اهلل  عبادة عف الدليل الثاني:
 .(ٖ)وعينيا والفضة بالفضة تبرىا وعينيا(

كاحد حيث الحديث بيف أف حكـ تبادؿ الذىب كالفضة بجميع أحكاليا  وجو داللة الحديث:
 اشترط التماثؿ في الكزف.

في حديث عبد الرحمف بف أبي بكرة : ءلما جا،كؿ ما حـر فيو التفاضؿ حـر فيو النساءكعميو ف
، سكاء عينًا بعينعف أبيو، قاؿ: نيانا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف نبيع الفضة بالفضة، إال 

فضة كيف فضة كيف شئتم، والفضة بالتبايعوا الذىب بال  (بسكاء، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
كتحريـ النساء آكد كلذلؾ  ،(٘)بيد( يداً )م مٌر:ذالحديث الصمى اهلل عميو كسمـ في  قكلولك  ،(ٗ)شئتم(

 (ٔ)جرل في الجنسيف المختمفيف فإذا حـر التفاضؿ فالنساء أكلى بالتحريـ

أك صيغة لككف الذىب كالفضة مف جنس األثماف خمقة بغض النظر عف كضعيا  الدليل الثالث:
 .(ٕ)مسككؾ أك غير ذلؾ

                                                           
 .ُٓٓ/ْة المجتيد،بداي :ابف رشد (ُ)
 .سبؽ تخريجو (ِ)
، حكـ عميو األلباني ُِٓ، ص(ّّْٗ) : في سننو، كتاب البيكع، باب في الصرؼ، حديث رقـأبى داكدأخرجو  (ّ)

 بالصحة.

 (،ْٕٗٓ)الذىب بالذىب، كالفضة بالفضة، حديث الرقـ  كتاب البيكع، باب بيع في سننو، النسائي:أخرجو  (ْ)
 ني بالصحة.، حكـ عميو األلباٗٗٔص

 .سبؽ تخريجو (ٓ)
 . ّٓٗ -ّْٗ/ٓابف قدامو: المغنى،  (ٔ)
، البيكتي: ُّ/ِ، الشربيني: مغنى المحتاج، ُِٓ-َِٓ/ٕ، ابف عابديف: المختار،ُٓٓ/ْتبييف الحقائؽ، :الزيمعي (ٕ)

 .ِّٗ/ّالبيكتي: كشاؼ القناع، 



     غهل
 

    [018] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

جكاز بيع الذىب كالفضة الغير  :ارأييم، (ِ)،  كقكؿ البف تيمية(ُ)كىك رأل ابف القيـ المذىب الثاني:
 مسكككيف مفاضمة كمؤجمة بما يقابميا مف األثماف سكاء مف جنسيا مسكككة أك مف غيرىا مف األثماف. 

 :(ٖ)واستدلوا بذلك بما يمي

، صارت مف أف معدني الذىب كالفضة حاؿ ككنيما تجارة بصنعة مباحة كالصياغة مثبل الدليل األول:
جنس السمع ال مف جنس األثماف، فبل يجرل الربا بينيما كبيف األثماف فتأخذ حكـ السمع في جميع 

ما أف تربي األحكاؿ، فبل يقع فييا محذكر في بيعيا  (بجنسيا، كال يدخميا )إما أف تقضي كا 

كال قيمة لصنعة  الباب لتضرركا غاية الضرر فبل معنىكألنو لك سٌد عمى الناس ىذا  الدليل الثاني:
 الصياغة.

ىك اختبلؼ المذىبيف في عمة الربا في معدني الذىب كالفضة ىؿ ىك لمثمنية فقط، أـ سبب الخالف: 
لمثمنية كككف خمقة الذىب كالفضة، فمف رأل أف الربا في ذات المعدنييف حكـ عميو بالربا في جميع 

فط أحكالو، كمف رأل أف الذىب كالفضة حاؿ ككنيما ثمنا فقط لـ  بؽ حكـ الربا كالصرؼ عمييما، كا 
 يككنا أثمانا كتحكال إلى تجارة فيـ كحكـ السمع.

 الترجيح وأسبابو:

مذىب رجح ، إال أف الباحثة تالمقاصدية البميغة رأم ابف القيـ كنظرتو كجاىةعمى الرغـ مف  
 ؛ كذلؾ لما يمي:جميكر العمماء

ف كانا أف الذىب كالفضة  الحالي إال أنيما معدنييف نفيسيف ليما  قتالك كسمع تجارية في  كا 
أثر بميغ في تقمبات األسعار كثباتيا، كسعرىما ذاتو سريع التقمب بيف اليكـ كاآلخر، ككثيرا ما نسمع 

لذلؾ إذا لـ نحكـ بالتقابض في مجمس العقد، فقد يقع البائع أك المشترل  في سعرىما؛ ان كانخفاض ان ارتفاع
 ي الفترة ما بيف تسمـ الثمف كاستبلـ المبيع أك العكس. في الندـ حاؿ تغير السعر ف

 

                                                           
 .ُْٕ/ِ، ُابف القيـ: إعبلـ المكقعيف، ـ (ُ)
 .ِّٗ/ّكشاؼ القناع، ارجع رأيو إلى البيكتي:  (ِ)
 .ُْٕ/ِ ،ُابف القيـ: إعبلـ المكقعيف، ـ (ّ)



     غهل
 

    [019] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 :ق الخالف عمى المسألةتطبي

ىي تبادؿ الذىب كالفضة بالنقكد اإللكتركنية عبر شبكة اإلنترنت، الثمف فييا مدفكع  المسألة
 في مجمس العقد، كالسمعة الذىبية أك الفضية مؤجمة التسميـ.فالتبادؿ بيف مختمفي الجنس كيجكز فيو

ذىب جميكر حكـ عمى ذلؾ بعدـ الجكاز ليذه المبادلة عمى ملتفاضؿ كلكف لـ يتحقؽ التقابض. فيا
 .عمـ بالصكاب. كاهلل أ(ُ)، كعمى رأل ابف القيـ المبادلة جائزةالفقياء كىذا ما رجحتو الباحثة

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لة كترجيحاتيـ الشخصية مف المصرم: أحكاـ بيع كشراء حمى اجتيد مف الباحثيف حكؿ ىذه المسأ الرجكع لمفإليؾ  (ُ)

: بيع يحي ،(ٗالمجمد ) في بلقتصاد اإلسبلميبحث مقدـ لمجمة جامعة الممؾ عبد العزيز ل، ْٓ/ٗ، الذىب كالفضة
 (.َِعدد العشركف )ال ،جامعة األزىر قدـ لمجمة مركز صالح لبلقتصاد اإلسبلمي،بحث م ،َِّص، الحمي



 
 
 
 
 
 

 املبحث انثانث
 أثر انتعامم باننقىد اإلنكرتونيت عهى االستثمار

 

 وفيو ثالثة مطالب:

 وموقف الشرع منو.  االستثمار المطمب األول:
مجال المطمب الثاني: اآلثار المترتبة عن التعامل بالنقود اإللكترونية عمى 

 . االستثمار
المطمب الثالث: مسألة تطبيقية: حكم التعامل بالنقود اإللكترونية في عقود 

 .االستثمار مجالفي  االستصناع

 

 

 

 

 
 



     غهل
 

    [000] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 األولالمطمب 
 وموقف الشرع منو. االستثمار

 أواًل: تعريف االستثمار وأنواعو:
"مجمكعة التكظيفات التي مف شأنيا زيادة الدخؿ كتحقيؽ اإلضافة الفعمية إلى رأس  االستثمار ىو:

الماؿ األصمي مف خبلؿ امتبلؾ األصكؿ التي تكلد العكائد، نتيجة تضحية الفرد بمنفعة حالية 
ببلن بشكؿ أكبر مف خبلؿ الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية، آخذان بعيف لمحصكؿ عمييا مستق

 .(ُ)طرة"كالمخاعنصرم العائد  االعتبار
 :(ٕ)ىماواالستثمار نوعان 

كىك التكظيؼ الذم يتحقؽ مف شراء االستثمار الحقيقي: كيسمى باإلنتاجي أك االقتصادم  النوع األول:
لتي تعمؿ عمى زيادة السمع كالخدمات بشكؿ فائض مما يزيد مف كبيع أك استخداـ األصكؿ اإلنتاجية ا

 الناتج القكمي اإلجمالي.

السمع  إنتاجاالستثمار المالي أك الظاىرم أك اإليرادم ال ينتج عنو زيادة حقيقية في  النوع الثاني:
نما يتـ مف خبلؿ نقؿ ممكية كسائؿ كالخدمات  خر مما المستثمرة مف مستثمر آل اإلنتاج كاألمكاؿكا 

 يعمؿ عمى تحقيؽ إيرادات ككفرات مالية.

كالمتاجرة بالسمع كالخدمات  اإلنتاجببساطة االستثمار ىك اقتطاع جزء مف الدخؿ لتكظيفو في 
 ما يسمى االستثمار المالي. حقيقي، أك استخدامو في المتاجرة بالماؿ كىككىك ما يسمى باالستثمار ال

 االستثمار:ريعة اإلسالمية من ثانيًا: موقف الش
، كمف مصمحتو تكفير كفايتو (ّ)إف مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية تحقيؽ مصمحة اإلنساف

الذاتية في معيشتو التي مف كسائميا االستثمار لمماؿ كالمكارد، كقد حث القرآف الكريـ كالسنة النبكية 
 .عمى ذلؾ

                                                           
 . ُٔ، كانظر التميمي كغيره: االستثمار باألكراؽ المالية، صُٗصياـ: مبادئ االستثمار، ص (ُ)

 .ُٗصياـ: مبادئ االستثمار، ص (ِ)

 .ِٔٔ، ِٓٔ/ِالشاطبي: المكافقات،  (ّ)



     غهل
 

    [002] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

ْرِض َوَجَعْمَنا َلُكْم ِفيَيا َمَعاِيَش َقِمياًل مَّا َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِفي األَ }ي محكـ تنزيمو: فقد قاؿ تعالى ف

 .(ٔ){َتْشُكُرونَ 

بُِّكمْ }كقاؿ سبحانو في مكضع آخر  .(ٕ){َلْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْبَتُغوْا َفْضاًل مِّن رَّ

ن ولدصمى اهلل عميو كسمـ: ) رسكؿ اهلل قاؿ كعف عائشة قالت: ه إن أطيب ما أكل الرجل من كسبو، وا 
 .(ٖ)من كسبو(

فحكمو عمى اإلباحة لمف لو كفاؼ، "و مف أجؿ كفاؼ النفس كالمجتمع، فالكسب كتداكؿ الماؿ كتنميت
كلمف ال يطيؽ التكسب، كعمى الكجكب لمقادر الذم ال شيء عنده لئبل يحتاج إلى السؤاؿ كىك محـر 

 (ْ)ع القدرة عمى التكسب"عميو م

فقد قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  األمكاؿكسائؿ الستثمار الشرع الحكيـ حرية اختيار ال كقد ترؾ
 االلتزاـ بيا. لكنو كضع الضكابط التي البد لممساـ ،(٘))أنتم أعمم بأمر دنياكم(عميو كسمـ: 

                                                           
 .َُسكرة األعراؼ:  (ُ)
 .ُٖٗسكرة البقرة:  (ِ)

، ّٖٔ(، صُِّٕالحث عمى المكاسب، حديث رقـ ) :التجارات، باب :كتاب وسنن في  ابف ماجو:أخرجو  (ّ)
، كحكـ عميو األلباني ِٖٔ(، صْْْٗمى الكسب، حديث رقـ )الحث ع :البيكع، باب :، كتابوسنن : فيالنسائيك 

 بالصحة.
 .َُْ/ْح البارم، العسقبلني: فت (ْ)

 سبؽ تخريجو. (ٓ)



     غهل
 

    [003] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 المطمب الثاني
 االستثماراآلثار المترتبة عن التعامل بالنقود اإللكترونية عمى مجال 

لسمبية عمى مجاؿ االستثمار كالمشاريع كمف ىذه اآلثار ما كا يجابيةاإل ثارىاآتركنية لكلمنقكد اإل
 :يمي

 :اإليجابية : اآلثارأوالً 
 مما يساعد  لكتركنية في حالة السماح ليا بإصدارىا،يد مف الشركات المصدرة لمنقكد اإلتأسيس العد

 .(ُ)كيرىالكتركنية كتطاإلخدمات النقكد ف يعمى كجكد منافسة بينيا لتحس

 كائية لكتركنية كالبرمجيات كاألفبلـ الر مجاؿ الصناعات اإل دة حجـ االستثمار فيقد تؤدل إلى زيا
 .(ِ)لكتركنيةكتركنية كدفعيا بكاسطة النقكد اإللكتركيجيا عبر التجارة اإل كغيرىا مف األعماؿ،

 حيث قد يؤثر  ،كس عمى االستثماريجابي المنعاإلثر األلكتركنية ليا التكمفة المنخفضة لمنقكد اإل
ؾ عمى انخفاض أسعار المنتجات كىذا يعنى زيادة اإلقباؿ عمييا، أك تبقى سعرىا كما ىي ذل

زيادة طمبو عمى  ستكفر لممستيمؾ مف دخمو مما يعني كانخفاض التكمفة أيضا رباح،األفتزداد 
 .(ّ)االستثمارات المختمفةمما يؤثر باإليجابية عمى  السمع كالخدمات المتنكعة األخرل

 :السمبية آلثارومن اثانيًا:

 كعف بعض المكظفيف،طالما أف ،شركات الصرافةيؤدل االستغناء عف بعض المصارؼ ك قد 
 .نترنتعبر شبكة اإل لكتركنيصرؼ إ (ْ)إلى كجكد سكؽ لكتركنية قد يؤدمانتشار النقكد اإل

                                                           
األعماؿ المصرفية  رمقدـ لمؤتم بحث (،ُُٔ/ُمحمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية، ) (ُ)

 .اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف
 .المرجع السابؽ (ِ)

،  بحث مقدـ لمؤتمر ُِٔ -ُِْ/ُكالخدمات، الجرؼ: أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع  (ّ)
 األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.

(، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية ُُٔ/ُ) محمد: اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية، (ْ)
 اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف.
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 المطمب الثالث
 االستصناعمسألة تطبيقية: حكم التعامل بالنقود اإللكترونية في عقود 

 .االستثمارجال في م
 :وحكمو وأىميتو واالستصناعماىية  :أوالً 

طمب العمؿ مف صاحب صنعة في شيء خاص  "ىكأك ، (ُ)"طمب الصنع كسؤالو" االستصناع ىو:
 .(ِ)"عمى كجو مخصكص

، أك إنشاء أ وصورتو: ف يطمب شخص أك شركة مف مصنع أك شركة صانعة، صناعة زجاج كألمكنيـك
كاستصناع األثاث كالنكافذ، كاستصناع السيارات كاألجيزة في حياتنا المعاصرة ، كلو صكر كثيرة (ّ)بناء

 الكيربائية، كغيرىا مف الصكر عمى الصعيد الشخصي كالدكلي. 

ع فيو فإننا نرل أف مذىب كتتبع حكـ االستصنا بالرجكع إلى كتب المذاىب الفقيية األربعة، حكمو:
بعينو كبيف ماىيتو كحكمو  ان لعقد االستصناع باب خرل، أفردكف المذاىب الثبلثة األكحده د، (ْ)الحنفية

 .ت عميو حكـ ىذا العقدائط تخصو بنٌ لو شر  كمشركعيتو ككضع

ف، ك  لعقد االستصناعتترجـ  مـفالمذاىب الثبلثة األخرل أما  نما ذبابان مستقبلن كا  كرتو ضمف ا 
فإننا نحكـ عمى صكرة مثؿ ىذا  فعند الحديث مثبل عف صناعة األكاني حكامو كشركطو،عقد السمـ كأ
اإلناء سمعة حكميا عمى سبيؿ المثاؿ، ك  يطمب صناعة إناء مف نحاس عقد سمـ فالمشترم العقد بأنو
مف قبض رأس السمـ في  ف تنطبؽ عمى مثؿ ىذه الصكرة أحكاـ السمـ كشركطو، فبل بد كأفي الذمة

تككف مادة ىذه السمعة منضبطة الصفات كال بد أف  ،لمتسميـ كتحديد تاريخو أك مكعدو  ،مجمس العقد
لتسميـ ، أك مدة المسمـ فيياـ عمى مادة السمعة اككقد تختمؼ ىذه المذاىب في الح، كغيرىا مف الشرائط

                                                           
 .ّّٗ، صة الطمبةبالنسفي: طم  (ُ)
 .ْْٕ/ٕ ابف عابديف: رد المحتار، (ِ)
انظر لصكر عقكد استصناع مختمفة مف السالكس: مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة كاالقتصاد اإلسبلمي،  (ّ)

 ، كما بعدىا.ّٓٓص
 .ْْٕ/ٕ، ابف عابديف: رد المختار،ِٔٓ/ ْ، الزيمعي: تبييف الحقائؽ، ٓٗ/ٔالكاساني:  بدائع الصنائع،  (ْ)
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ليؾ،كؿ عمى ما كصؿ إليو اجتياده حسب الدليؿ الذم اقتنع بوأك كقت دفع رأس ماؿ السمـ لرجكع ا ، كا 
 .(ُ)إلييا مف مظانيا المختمفة

 كالمعقكؿ:كاستدلكا عمى مشركعيتو بالسنة  ىك جائز، ستصناع في مذىب الحنفية:حكم االف

 :(ٕ)أواًل: من السنة

 ما رآه المسممون حسنا فيو عند اهلل حسن،وما رآه ) :رضي اهلل عنو قاؿ عف ابف مسعكد
 .(ٖ)المسممون قبيحا، فيو عند اهلل قبيح(

 صمى اهلل عميو كسمـ: معت رسكؿ اهلل عف أبي خمؼ األعمى قاؿ: سمعت أنس بف مالؾ يقكؿ س
 (ٗ))ال تجتمع أمتي عمى ضاللة(

الناس كانت تتعامؿ باالستصناع منذ زمف بعيد إلى عصر النبي أف  ثين:يووجو الداللة في الحد
 ينكر عمييـ ذلؾ. كلـ المسممكفكعمؿ بو  صمى اهلل عميو كسمـ،

  خاتمًا ومنبراً واستدلوا بفعل النبي صمى اهلل عميو وسمم بأنو استصنع(٘). 

السمـ: فيك عقد عمى مبيع في  االستصناع معنى عقديف جائزيف كىما: ف فيأل المعقول: من ثانيًا:
 إجارة، كذلؾ بعمؿ الصانع كما اشتمؿ عمى جائزيف فيك جائز.الذمة كاآلخر: 

                                                           
، في الحديث عف الماد المستخدمة لبلستصناع عند المالكية )سمؼ الصناعات( في ِِ/ْالمدكنة: اإلماـ مالؾ، (ُ)

، الشربيني: مغنى المحتاج، ّٕ-ِٕ/ِ، الشيرازم: الميذب،َّٓ-ّْٖ/ْباب السمـ، كانظر الدسكقي: في حاشيتو،
 . ّّٗ-ّّٖ/ّ ، البيكتي: كشاؼ القناع،ٕٓٔ-ٓٓٔ/ٓ: المغني، قدامو، ابف ُِْ/ِ
 .ِٔٓ/ْالزيمعي: تبييف الحقائؽ،  (ِ)
في مسنده، بمفظ )...... فما رأل المسممكف حسنان فيك عند اهلل حسف، كما رآه سيئان فيك عف  : أحمد ـاإلما أخرجو (ّ)

 .، كىك مكقكؼ عمى ابف مسعكد، حكـ أحمد شاكر عمى إسناده بالصحةَٓٓ/ّ(،ََّٔاهلل سيء(، حديث رقـ )
، حكـ األلباني عمى عبارة (َّٓٗ، حديث رقـ )في سننو في كتاب الفتف، باب السكاد األعظـ :ابف ماجو جوأخر  (ْ)

 الحديث المذككرة بالصحة كضعؼ باقي عبارة الحديث الكاردة في سنف ابف ماجو.
، قاؿ: ِٔٓ/ْالزيمعي: تبييف الحقائؽ،  (ٓ) أتى رجاؿ إلى ، كانظر إلى الحديث الذم كرد في البخارم عف أبي حاـز

أف )مرم  -امرأة قد سماىا سيؿ–سيؿ ابف سعد يسألكنو عف المنبر؟ فقاؿ: بعث رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى فبلنة 
غبلمؾ النجار، يعمؿ لي أعكدان أجمس عمييف إذا كممت الناس( فأمرتو يعمميا مف طرفاء الغابة، ثـ جاء بيا، فأمر بيا 

 .     ٗٓ/ِ(، َِْٗفي صحيحو، كتاب البيكع، باب النجار، حديث رقـ ) فكضعت، فجمس عميو. أخرجو البخارم
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 :(ٔ)رائط االستصناع عند الحنفية ثالثةش

 .بياف جنس المصنكع كنكعو كقدره كصفتو األول:

 .فيو التعامؿ بيف الناس أف يككف مما يجرم الثاني:

حنيفة يشترط عدـ األجؿ حتى  لؾ عمى قكليف في المذىب، فعند أبيجؿ، كذأف ال يككف فيو أ الثالث:
جؿ بغض النظر عف كجكد أ رتو استصناعان الستصناع بعقده كصك ا كعند الصاحبيف: ال يككف سمما،

 كعدمو.

 :(ٕ)م في الحاالت التاليةعقد االستصناع عقد غير الز و 

 كلمبائع قبؿ العمؿ. عقد غير الـز لممشترم 

 قبؿ حضكره. عقد غير الـز لمبائع كالمشترم 

  ة أقكاؿ:ع إلى ثبلثكاختمفكا في لزكمو بعد إحضار المستصنى 

 ع غير الـز لممشترمستصنى عقد االستصناع بعد إحضار المكمحمد:  ، كالصانعحنيفة ك قكؿ أبي :أوالً 
 فبل خيار لو.، كالـز لمبائع خيار بالرؤيةفمو ال

حاالت السابقة، كالصانع ف الخيار ثابت ليما قبؿ اإلحضار كما ذكر في البأ واستدلوا عمى ذلك:
 سقط خيار نفسو،فيبقى خيار صاحبو عمى حالو.باإلحضار أ

 .أف لكؿ منيما الخيار كالعقد غير الـز حتى بعد اإلحضار قكؿ آخر ألبي حنيفة: ثانيا:

 د منيما دفع الضرر عنو.ألف في تخيير كؿ كاح واستدل عمى ذلك:

 أف لكؿ منيما المزـك كعدـ الخيار بعد اإلحضار.يكسؼ:  خر ألبيقكؿ آ ثالثا:

ع بالمكاد التي متاعو كقطع جمده )يقصد بذلؾ أنو استخدـ كصنفسد انع أف الص: ألواستدل عمى ذلك
 ع ضرران طالب الصنع مف أخذه ألضر بالصان امتنع ة، فمكعمى الصفة المشركط( كجاء بالعمؿ يممكيا
الخيار الصنع، عندما يرل طمبو قد أحضر إذا أجزنا  طالب يتضرر كمف كجية نظرم أيضان  كبيرا.

 لمصانع.

                                                           
 .ٕٗ/ٔالكاساني: بدائع الصنائع: (ُ)
 ْْٕ/ٕ، ابف عابديف: رد المختار،ٕٗ/ٔ: بدائع الصنائع:الكاساني (ِ)



     غهل
 

    [007] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 الراجح في حكم االستصناع:

ع عف عقد السمـ؛ لحاجة الناس لذلؾ؛ محنفية كجية نظر بميغة في فصؿ حكـ االستصنال
 .(ُ)ا ما أقرتو مجمة األحكاـ العدلية،كىذف الناس منذ أمد كلـ يكجد لو نكيرالفعؿ بي كلكجكد ىذا

فكؿ مادة  ،أما مذىب الجميكر فكانت لو نظرة الحيطة فالسمـ جكز لمحاجة كليس أصمو جائز
يجكز السمـ فييا،أجازكا فييا االستصناع عمى شركط السمـ كاممة ككؿ مادة ال يجكز فييا السمـ ال 

لما فيو  ؛عقد االستصناع في دكرتو السابعة(ِ)ستصناع، كلقد أقر مجمع الفقو اإلسبلميفييا اال يجكز
،كحكمت عميو بالمزكـ إذا تكفرت فيو تمكيؿ كالنيكض باالقتصاد اإلسبلميمف فتح مجاالت كاسعة لم

فيو تأجيؿ تحديد األجؿ فيو،كيجكز ك األركاف كالشركط مف بياف جنس المستصنع كنكعو كقدره كأكصافو 
 ف.تضمف شرط جزائي يتفؽ عميو العاقداكيجكز أف ي الثمف كمو أك تقسيطو إلى أقساط معمكمة األجؿ،

 :(ٖ)أىمية االستصناع

 الحديث كمف صكر ذلؾ ما يمي: العصرلبلستصناع دكر ميـ في الماضي، كازدادت أىميتو في 

 ليا أىمية في حياة الفرد  باالستصناع تحكؿ الكثير مف مكاد الخاـ إلى مكاد أخرل مختمفة
ا في الماضي، بؿ شممت صناعات ، فمـ تقتصر الصناعة عمى األحذية كالجمكد كمكالمجتمع
قامة المباني كتكفير المساكف كغيرىا.  ةمتطكر   كميمة مثؿ الطائرات كالسفف كالسيارات كا 

 .االستصناع يكفر فرص العمؿ كجزء ميـ في عبلج البطالة 

 يكلد الدخكؿ كاألرباح. 

 .ينمي حركة القطاعات األخرل كالزراعة كالتجارة 

  كعقد يجمب ليا السيكلة كينمي  اإلسبلميةالبنكؾ كاالستصناع بصفتو استثمار اعتمدت عميو
 أمكاليا كأمكاؿ المستثمريف.

 ثانيًا: حكم التعامل بالنقود اإللكترونية في عقد االستصناع:
إللكتركنية استصناع المنتجات اإللكتركنية، كطمب كمف صكر االستصناع المتعامؿ بيا في النقكد ا
مختمفة كمتنكعة كدعاية أف تستصنع ليا تصاميـ  شركة تجارية مف شركة تقدـ المنتجات اإللكتركنية

عبلف لتمؾ قبؿ  الشركة التجارية عمى سبيؿ المثاؿ، عمى أف تدفع قيمة ىذا المنتج بالنقكد اإللكتركنية كا 
 ترجيحو ما يمي: تمّ كعربكف فحكـ ىذا العقد عمى المذىب الحنفي الذم تصميو، أك تدفع جزء منيا 

                                                           
 .ّْٖ/ُرح مجمة األحكاـ،حيدر: درر الحكاـ ش (ُ)

 .ٖٕٕ -ٕٕٕ/ ِمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي: الدكرة السابعة،  (ِ)
 .ِّٗ-ّٕٖ، خمؼ: البنكؾ اإلسبلمية، صَِْ/ْالزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو،  (ّ)
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 :و الثمف الذم دفعو ، فيعاد لع التراجع عف طمبوكعميو يجكر لممستصنً  عدم المزوم قبل العمل
رجاع النقكد اإللكتركنية متصكر إف كاف الدفع بالبطاقة الذكية؛ لقدرتيبالنقكد اإللكترك  ا عمى نية، كا 
مدة صبلحيتيا، أما إرجاعيا بالشبكية غير متصكر؛ ألنيا ذات صفة لحظية  الدكراف خبلؿ

 .(ُ)كنيائية

 :كعميو يجكز لمصانع أف يتراجع عف العقد قبؿ اإلحضار  عدم المزوم قبل إحضار المستصَنع
 متصكر بالبطاقة الذكية كغير متصكر بالشبكية لما تـ بيانو. اإللكتركنية كسابقتياكالرجكع بالنقكد 

 غير الـز لمطرفيف عمى قكؿو ألبي حنيفة، كالـز لطالب الصنع:  بعد إحضار المستصَنع أما
 .قبؿ الرؤية عمى قكؿو لكمييما الـز لمصانع كغير الـز لممستصًنعلمطرفيف عمى قكؿو ألبي يكسؼ، ك 

 :وباسبأو الترجيح 

ث بعدـ اإللزاـ يحدألنو رأم أبي يكسؼ: فالعقد ممـز لمطرفيف بعد اإلحضار؛ كذلؾ  يترجح لمباحثة
صة في ضرر كبير عمى الصانع الذم أعطى كؿ جيده في تصميـ كصناعة ما طمبو المستصًنع، كخا

الحالي فالمنتجات المستصنعة تطمب بالكميات الكبيرة التي مف الضرر اآلكد لصانعيا حيف  عصرال
اصة بعد اإلحضار، خالرد، ككذلؾ يمحؽ الضرر بالمستصًنع إذا طمع الصانع في بيع الصنعة لغيره 

 (ِ)كيبقى لطالب الصنعة خيار الرد بالعيب فيك مقرر في البيعإذا أتى بيا عمى كجو ما طمبو، 
لزامية، ككذلؾ يككف في االستصناع (ّ)كالسمـ  .عقد االستصناع يتناسب مع طبيعة النقكد اإللكتركنية كا 

تتميز بيا عف كسائؿ الدفع فخاصية عدـ الرجكع في حالة النقكد اإللكتركنية تعتبر كميزة  
عمى  ي لياالسمبر يثأتال أنو يمحظ، إال (ٓ)فيي تضمف حؽ التجار كالصناع (ْ)اإللكتركنية األخرل

ستصناع كمثاؿ ذلؾ ما رأيناه في حالة اال المشترم حاؿ ككف ما اشتراه أك استصنعو ال يكافؽ ما طمبو،
 :ع عبر الشبكة، كلعبلج تمؾ المشكمة البد مفكبيع السم

  النقكد اإللكتركنية آلية مرنة لمتعامؿ بيا بما يتناسب مع حقكؽ البائعيف يضع مصممك أف
 كالمشتريف.

                                                           
 تداكؿ بالنقكد اإللكتركنية في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث. الانظر إلى آلية  (ُ)

 ارجع باب خيار الرد بالعيب في جميع الكتب الفقيية.   (ِ)
 .ِٕ/ِ، أرجعو إلى تحفة الفقياء، ّٕٖ/ْالزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو،  (ّ)
 ، بحث مقدـ لمجمة اتحاد الجامعات العربية العدد الثالث كالعشركف.ٖٗأبك صالح: الكفاء اإللكتركني، ص (ْ)
 .األعماؿ المصرفية اإللكتركنية بيف الشريعة كالقانكف رمقدـ لمؤتم بحث، ُُِ/ُفظة النقكد اإللكتركنية، غناـ: مح (ٓ)
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

  كعي كؿ مف البائع كالمشترم لحقكقو الشرعية كالقانكنية حياؿ أم عقد، فإذا استخدـ النقكد
كدان، أما في قدرتيا عمى الدكراف كلك محداإللكتركنية في البطاقة الذكية يمكننا تصكر اإلرجاع ل

تصكر اإلرجاع كذلؾ بطمب التاجر مف المصدر الذم يتعامؿ معو  كننا، فيمحالة النقكد الشبكية
 بقيمة ما دفعو المشترم بيدؼ اإلرجاع. إلكتركنية جديدةإصدار نقكد 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 :الخاتمة والتوصيات 
 أواًل: الخاتمة:

، كفي ختاـ بحثنا البد أف نبيف أىـ الحمد هلل الذم ىدانا ليذا كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل
 النتائج التي تكصمنا إلييا كىى عمى النحك التالي:

  إف تطكر النقكد ككسائؿ التبادؿ عمى مٌر األزمنة يأتي نتيجة تطكر صكر التبادؿ بما يتناسب مع
 لكتركنية.تركنية تطكر كليده مف التجارة اإللكفالنقكد اإل كؿ عصر،

  لمنقكد الكرقية القانكنية بطبيعة خاصة جديدة تتناسب مع طبيعة المبادلة  لكتركنية صكرةاإلالنقكد
 التي تسكييا.

 كالنقكد المحفظة اإللكتركنية لكتركنية فيكىما النقكد اإل ف في اإلصدارلمنقكد اإللكتركنية أسمكبا ،
 الشبكية.

  قياس لقيـ األشياء،إال أنيا كم ،لتبادؿالكتركنية بأىـ كظائؼ النقكد كىما كسيمة لمدفع ك النقكد اإلتقـك
 غير ممزمة قانكنيا.

 لكتركنية كعف كسائؿ الدفع اإل تميزىا عف أنكاع النقكد األخرل يزات،تمتاز النقكد اإللكتركنية بم
 المختمفة.

  يا مع  النقكد يلحداثتيا كلتشابطبيعيا؛  لكتركنية أتىف حكؿ تكييؼ النقكد اإلاالقتصاديياختبلؼ
كترتب عمى اختبلفيـ اختبلؼ الشرعييف في  كاختبلفيا في جكانب أخرل، ،المكجكدة في جكانب

 تكييفيا.   

  الشريعة اإلسبلمية تقبؿ التعامؿ مع كؿ نكع نقدم جديد يقبؿ الناس التعامؿ بو، ضمف ضبط
 إصداره بما يتفؽ مع الشرع الحكيـ كمقاصده.

  صكرة  ضماف أك حكالة، بؿ ىيالنقكد اإللكتركنية ليست كثيقة لقرض، فيي ال تعتبر رىنان أك
يككف العقد  لكتركنية لمنقكد الكرقية القانكنية بطبيعة جديدة،فتبادليا معيا كمع كسائؿ الدفع المختمفةإ

 ف تنطبؽ شركط الصرؼ فيو.عقد صرؼ البد، كأ

  ينطبؽ شركط الصرؼ عمى آلية التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية، إال أف تأجيؿ بعض المصادر لسحب
 .كىك غير جائز لشرط التقابضالكرقي لكؿ فترة زمنية مخالؼ  مقابميا

  ىي صرؼ عمى ما في الذمة، كىي ؼ النقكد اإللكتركنية بما يقابميا مف الحساب الجارمصر ،
 جائزة في النقكد اإللكتركنية لتكافؽ آليتيا شركط الفقياء. 



     غهل
 

    [020] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 بالمصمحة العامة،  ا يضرضبط إصدارى ، كعدـلكتركنية تضر بالمصمحة الفرديةاإل النقكد مخاطر
 ف يسعكف لتطكيرىا مع ما يتناسب مع مصمحة الجميع.كاالقتصاديكف كالقانكنيك 

 .ـٌ ترجيحو  عدـ جكاز شراء كبيع الذىب كالفضة بالنقكد اإللكتركنية عبر شبكة اإلنترنت، لما ت

 عمى  ادرةق يرغ أك محدكدة عمى الدكراف في المحفظة الذكية، ذات قدرة لكتركنيةطبيعة النقكد اإل
كبالتاجر في  ،عمى كجو الخصكص قد يضر بالمشترم الدكراف بشكؿ نيائي كما في الشبكية،

 بعض األحياف.

 ثانيا: التوصيات:
 ككسائؿ الدفع  ،النقكد اإللكتركنيةضركرة تعمؽ الباحثيف الشرعييف في فيـ طبيعة أكصي ب

 عي سميـ.إلعطاء فيـ شر  ،لبياف الفكارؽ بينيا لكتركنية األخرلاإل

 كبر عدد ممكف مف كتب االقتصاد األجنبية بصفة عامةبترجمة أالباحثيف االقتصادييف،  أكصي، 
كفى مكضكع النقكد اإللكتركنية بصفة خاصة، ليتسنى لمشرعييف الفيـ األعمؽ حكؿ أم مكضكع 

 اقتصادم يمكف الحكـ عميو.

 ية كبما يتناسب مع المصمحة لكتركنالنقكد اإل البد مف كضع ضكابط دكلية ككطنية في إصدار
 العامة.

 ،ليسعكا لصناعة تصاميـ  كؿ تطكر كيخرجكا المبدعيف، يكاكبكاأف  البد لممسمميف كالدكؿ اإلسبلمية
 .كمقاصدىا تتناسب مع الشريعة اإلسبلمية

 ر الكعي حكؿ فقو المعامبلت لتتعامؿ األطراؼ المتبادلة، عمى خمفية كاضحة لحقكؽ البد مف نش
 ؿ طرؼ.ككاجبات ك

 )كالحمد هلل رب العالميف( 

 

 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 امتـــــــهارس انعــــانف

 .فهرس اآلياث انقرآنيت 
 .فهرس األحاديث اننبىيت 

 .فهرس املصادر واملراجع 

 .فهرس املىضىعاث 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 أواًل: فيرس اآليات القرآنية:
 الصفحةرقم  رقميا اآلية الرقم

 سورة البقرة
مىٍيكي  لىٍيسى } ُ نىاحه  ـٍ عى ـٍ  مِّف فىٍضبلن  تىٍبتىغيكاٍ  أىف جي بِّكي  ٕٔٔ ُٖٗ {ر 
ٍربو  فىٍأذىنيكاٍ  تىٍفعىميكاٍ  ل ـٍ  فىًإف} ِ ف كىرىسيكًلوً  الٌموً  مِّفى  ًبحى ؤيكسي  فىمىكيـٍ  تيٍبتيـٍ  كىاً   ري

ـٍ   {تيٍظمىميكفى  كىالى  تىٍظًمميكفى  الى  أىٍمكىاًلكي
ِٕٖ
-
ِٕٗ 

ٚٛ 

 النساء سورة
ـٍ  الٌموى  ًإف  } ّ انىاتً  دُّكاٍ تيؤى  أىف يىٍأميريكي  ٕٚ ٖٓ {أىٍىًميىا ًإلىى األىمى

 سورة المائدة
 ٘٘ ُ {ًباٍلعيقيكدً  أىٍكفيكاٍ  آمىنيكاٍ  ال ًذيفى  أىيُّيىا يىا} ْ
ا} ٓ زىاء ًإن مى اًربيكفى  ال ًذيفى  جى يىٍسعىٍكفى  كىرىسيكلىوي  الٌموى  ييحى  فىسىادان  األىٍرضً  ًفي كى

م بيكاٍ  أىكٍ  ييقىت ميكاٍ  أىف ميييـ أىٍيًديًيـٍ  تيقىط عى  أىكٍ  ييصى  يينفىٍكاٍ  أىكٍ  ًخبلؼو  مِّفٍ  كىأىٍرجي
لىييـٍ  الدٍُّنيىا ًفي ًخٍزمه  لىييـٍ  ذىًلؾى  األىٍرضً  ًمفى   عىذىابه  اآلًخرىةً  ًفي كى

 {عىًظيـه 

ّّ ٕٚ 

ا فىاٍقطىعيكاٍ  كىالس اًرقىةي  كىالس اًرؽي } ٔ زىاء أىٍيًديىييمى  الٌموً  فى مِّ  نىكىاالن  كىسىبىا ًبمىا جى
ًكيـ عىًزيزه  كىالٌموي   {حى

ّٖ ٕٚ 

 سورة األعراف
لىقىدٍ } ٕ عىٍمنىا األىٍرضً  ًفي مىك ن اكيـٍ  كى ـٍ  كىجى  م ا قىًميبلن  مىعىاًيشى  ًفييىا لىكي

كفى   {تىٍشكيري
َُ ٕٔٔ 

 سورة التوبة
كي  الٌموى  ات قيكاٍ  آمىنيكاٍ  ال ًذيفى  أىيُّيىا يىا} ٖ اًدًقيفى  مىعى  كنيكاٍ كى  ٔٚ ُُٗ { الص 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 

 سورة إبراىيم
ذٍ } ٗ بُّكيـٍ  تىأىذ فى  كىاً  ـٍ  شىكىٍرتيـٍ  لىًئف رى لىًئف ألىًزيدىن كي  ج ٕ {لىشىًديده  عىذىاًبي ًإف   كىفىٍرتيـٍ  كى

 سورة النحل
ا} َُ مى ٍمنىا كى االن  ًإال   قىٍبًمؾى  ًمف أىٍرسى  ًإف الذٍِّكرً  أىٍىؿى  ليكاٍ فىاٍسأى  ًإلىٍيًيـٍ  نُّكًحي ًرجى

 {تىٍعمىميكفى  الى  كينتيـٍ 
ّْ ٚٗ 

 سورة الكيف
دىكيـ فىاٍبعىثيكا} ُُ ـٍ  أىحى ًرًقكي ًدينىةً  ًإلىى ىىًذهً  ًبكى  طىعىامان  أىٍزكىى أىيُّيىا فىٍميىنظيٍر  اٍلمى

ٍنوي  ًبًرٍزؽو  فىٍميىٍأًتكيـ ٍليىتىمىط ؼٍ  مِّ ـٍ  ييٍشًعرىف   كىالى  كى دان  ًبكي  {أىحى
 ح ُٗ

 سورة الحج
ةى  أىقىاميكا اأٍلىٍرضً  ًفي م ك ن اىيـٍ  ًإف ال ًذيفى } ُِ كا الز كىاةى  كىآتىكيا الص بلى  كىأىمىري

كؼً  نىيىٍكا ًباٍلمىٍعري ًلم وً  اٍلمينكىرً  عىفً  كى  {اأٍليميكرً  عىاًقبىةي  كى
ُْ ٚٗ 

 سورة المؤمنون
انىاًتًيـٍ  ىيـٍ  كىال ًذيفى } ُّ ٍيدً  أًلىمى  ٕٚ ٖ {رىاعيكفى  ًىـٍ كىعى

 سورة الحجرات
ـٍ  ًإف آمىنيكا ال ًذيفى  أىيُّيىا يىا} ُْ اءكي  قىٍكمان  تيًصيبيكا أىف فىتىبىي نيكا ًبنىبىأو  فىاًسؽه  جى

يىالىةو  كا ًبجى مىى فىتيٍصًبحي  {نىاًدًميفى  فىعىٍمتيـٍ  مىا عى
ٔ ٚٔ 

 
 



     غهل
 

    [025] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية:
 م الصفحةرق الراوي الحديث الرقم
أتى رجاؿ إلى سيؿ ابف سعد يسألكنو عف المنبر؟  ٔ

–فقاؿ: بعث رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى فبلنة 
أف )مرم غبلمؾ النجار، يعمؿ  -امرأة قد سماىا سيؿ

لي أعكدان أجمس عمييف إذا كممت الناس( فأمرتو يعمميا 
مف طرفاء الغابة، ثـ جاء بيا، فأمر بيا فكضعت، 

 فجمس عميو

 ٘ٔٔ ي حاـزأب

 ٘ٚ ابف عمر كمكـ راع ككممكـ مسئكؿ عف رعيتو(أال ) ٕ
 صبرة عمى مرٌ  كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف ٖ

 ما: ) فقاؿ بمبلن، أصابعو فنالت فييا يده فأدخؿ طعاـ
 رسكؿ يا السماء أصابتو: فقاؿ( الطعاـ؟ صاحب يا ىذا
 مف! الناس يراه كي الطعاـ فكؽ جعمتو أفبل: )قاؿ اهلل

 (مٌنا فميس غشنا

 ٘ٚ أبي ىريرة

أف عثماف رضي اهلل عنو ابتاع مف طمحة أرضا  ٗ
بالمدينة ناقمة بأرض لو بالككفة فقاؿ عثماف بعتؾ ما لـ 
أره فقاؿ طمحة: إنما النظر لي ألني ابتعت مغيبا، كأنت 
رأيت ما ابتعت فتحاكما إلى جبير بف مطعـ، فقضى 

النظر لطمحة ألنو  عمى عثماف أف البيع جائز، كأف
 ابتاع مغيبا

 ٜٜ مميكوأبي 

ف كلده مف  ٘ )إف أطيب ما أكؿ الرجؿ مف كسبو، كا 
 كسبو(

 ٕٔٔ عائشة

ف البر ييدم إلى الجنة، ) ٙ إف الصدؽ ييدم إلى البر، كا 
ف الكذب  ف الرجؿ ليصدؽ حتى يكتب صديقا، كا  كا 
ف  ف الفجكر ييدم إلى النار، كا  ييدم إلى الفجكر، كا 

 (كذب حتى يكتب كذاباالرجؿ لي

 ٔٚ عبد اهلل
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 ٖٚ عائشة )إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبلن أف يتقنو( ٚ
 ٖٚ شياب أبي كميب ()إف اهلل يحب مف العامؿ إذا ما عمؿ أف يحسف ٛ
 ٕٔٔ، ٘ٚ أنس )أنتـ أعمـ بأمر دنياكـ( ٜ
 

ذا كعد أخمؼ،  :ثبلثآية المنافؽ ) ٓٔ إذا حدث كذب، كا 
ذا أؤتمف خاف(  كا 

 ٕٚ أبي ىريرة

 ٗٚ تميـ الدارم )الديف النصيحة( ٔٔ
)الذىب بالذىب، كالفضة بالفضة، كالبير بالبير كالشعير  ٕٔ

بالشعير كالتمر بالتمر، كالممح بالممح مثبلن بمثؿ، سكاء 
بسكاء، يدان بيد، فإذا اختمفت ىذه األصناؼ فبيعكا كيؼ 

 شئتـ إذا كاف يدان بيد(

عبادة بف 
 الصامت

٘ٚ ،ٔٓٚ 

)الذىب بالذىب تبرىا كعينيا كالفضة بالفضة تبرىا  ٖٔ
 كعينيا(

عبادة بف  
 الصامت

ٔٓٚ 

ال تبيعكا الذىب بالذىب إال مثبلن بمثؿ، كال تشفكا ) ٗٔ
بعضيا عمى بعض، كال تبيعكا الكرؽ بالكرؽ إال مثبلن 
بمثؿ، كال تشفكا بعضيا عمى بعض كال تبيعكا منيا 

 (غائبان بناجز

أبي سعيد 
 خدرمال

٘ٙ، ٔٓٚ 

 ٘ٔٔ أنس بف مالؾ )ال تجتمع أمتي عمى ضبللة( ٘ٔ
)المسمـ أخك المسمـ كال يحؿ لمسمـ إذا باع مف أخيو  ٙٔ

 بيعان فيو عيب إال بينو(
 ٗٚ عقبة بف عامر

)المسممكف عمى شركطيـ إال شرطان حـر حبلالن أك أحؿ  ٚٔ
 حرامان(

المزني جد عمر 
 بف عكؼ

٘٘ 

كما رآه  حسنا فيك عند اهلل حسف، فمسممك )ما رآه ال ٛٔ
 المسممكف قبيحا، فيك عند اهلل قبيح(

عبد اهلل بف 
 مسعكد

ٔٔ٘ 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

عف مكحكؿ،  )مف اشترل ما لـ يره فمو الخيار إذا رآه( ٜٔ
كعف أبي ىريرة 
 مف طريؽ آخر

ٜٛ 

 ٔٚ أبي ىريرة )مف غشنا فميس منا( ٕٓ

 ج أبي ىريرة )مف لـ يشكر الناس ال يشكر اهلل( ٕٔ
نيانا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف نبيع الفضة  ٕٕ

بالفضة، إال عينان بعيف، سكاء بسكاء، قاؿ رسكؿ اهلل 
تبايعكا الذىب بالفضة كيؼ   (صمى اهلل عميو كسمـ

 شئتـ، كالفضة بالفضة كيؼ شئتـ(

عف أبي بكرة كالد 
 عبد الرحماف

ٔٓٚ 

مسمميف نيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ كسر سكة ال ٖٕ
 إال مف بأس الجائزة بينيـ

عبد اهلل أبي 
 عمقمة

ٜٖ 

 ٜٜ أبي ىريرة عف بيع الغرر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـنيى  ٕٗ
 
 
 



     غهل
 

    [028] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 ثالثًا: فيرس المصادر والمراجع:
 أواًل: القرآن الكريم، والتفسير:

 :القرآن الكريم 
 .َُّْ، ْدار الفجر اإلسبلمي، دمشؽ، بيركت، ط القرآن الكريم: .ُ

 :كتب التفسير 
ق، الجامع ألحكاـ ُٕٔعبد اهلل محمد بف محمد بف أحمد األنصارم، تكفى سنة:  ياإلماـ أب القرطبي: .ِ

القاىرة، سنة  –القرآف، ضبط كتعميؽ: محمد الحفناكم، تخريج: محمكد عثماف، منشكرات: دار الحديث 
 ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖ

 ثانيًا: السنة النبوية، وشروحيا:

 السنة النبوية: 
ق، المسند، شرح: أحمد شاكر، حمزة الزيف، ُِْاإلماـ أحمد بف حنبؿ ، المتكفى سنة:  اإلمام أحمد: .ّ

 ـ.ُٓٗٗ -قُُْٔ، ُالقاىرة، ط -منشكرات: دار الحديث

اإلماـ أبى عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة  الجعفي، المتكفى سنة:  البخاري: .ْ
 القاىرة.-منشكرات: الزىراء لئلعبلـ العربيق، صحيح اإلماـ البخارم، ِٔٓ

ق، سنف ابف ماجو، حكـ ِّٕاإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، المتكفى سنة:  ابن ماجو: .ٓ
 ، الرياض-عمى أحاديثو: العبلمة محمد ناصر الديف األلباني، منشكرات: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع

 .ـُط
ق، سنف أبى ِٕٓاف حمد بف محمد الخطابي البستي، المتكفى سنة: اإلماـ أبى سميم أبى داوود: .ٔ

داككد، حكـ عمى أحاديثو: العبلمة محمد ناصر الديف األلباني ،منشكرات: مكتبة المعارؼ لمنشر 
 .ُط كالتكزيع الرياض،

ق، سنف الترمذم، حكـ عمى أحاديثو: ِٕٗاإلماـ محمد بف عيسى بف سكرة، المتكفى سنة:  الترمذي: .ٕ
 .ُط بلمة محمد ناصر الديف األلباني، منشكرات: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع الرياض،الع

ق، سنف النسائي، َّّاإلماـ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمى، المتكفى سنة:  النسائي: .ٖ
 الرياض، –حكـ عمى أحاديثو: محمد ناصر الديف األلباني، منشكرات: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع 

 .ُط



     غهل
 

    [029] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

ق، راجعو: محمد ُّٔاإلماـ أبى الحسف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم، المتكفى سنة:  مسمم: .ٗ
 ـ.ََِٖ -ىػُِْٗ: ُط القاىرة،-تامر، منشكرات: مطبعة المدني

 :شروح السنة 

ق، تحقيؽ: عبد ِٖٓاإلماـ أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر، المتكفى سنة:  العسقالني: .َُ
 ـ.ََُِ-قُُِْ: ُاقي، منشكرات: مكتبة مصر، طالعزيز باز، محمد الب

 ثالثًا:  كتب الفقو المذىبي:

 :الفقو الحنفي 

ق، بدائع الصنائع في ٖٕٓاإلماـ عبلء الديف أبى بكر بف مسعكد، المتكفى سنة:  الكاساني: .ُُ
القاىرة،  -محمد الزيني كجيو عمي، نشر دار الحديث -ترتيب الشرائع ضبط كتحقيؽ: د. محمد تامر

 ـ.ََِٓىػ ُِْٔ:سنة

اإلماـ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي السكندرم، المتكفى سنة:  ابن ىمام: .ُِ
 ـ.ََِٗ: ِق، شرح فتح القدير، منشكرات: دار الكتب العممية، طُٖٔ

ق، تبييف الحقائؽ شرح كنز ّْٕاإلماـ فخر الديف عثماف بف عمي، المتكفى سنة:  الزيمعي: .ُّ
-الشمبي عمى ىذا الشرح تحقيؽ: الشيخ أحمد عناية، نشر دار الكتب العممية الدقائؽ، كيميو حاشية

 ـ.َََِىػ َُِْ: ُلبناف، ط -بيركت
اإلماـ محمد بف عمى بف محمد بف عمى بف عبد الرحمف، المتكفى سنة:  الحصفكي: .ُْ

ت: دار منشكرا إبراىيـق، الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار، تحقيؽ: عبد المنعـ َُٖٖ
 ـ.ََِِىػ ُِّْ: ُلبناف، ط -الكتب العممية بيركت

ق، رد المحتار عمى الدر المختار ُِِٓالمحقؽ محمد أميف، المتكفى سنة:  ابن عابدين: .ُٓ
، تحقيؽ الشيخ عادؿ المكجكد، الشيخ: عمي محمد معكض، منشكرات: دار الكتب اإلبصارشرح تنكير 

 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْ: ِط لبناف، -العممية بيركت

 



     غهل
 

    [031] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 :الفقو المالكي 
ق، المدكنة، ركاية: اإلماـ سحنكف ُٕٗبف أنس األصبحي، المتكفى سنة:  اإلمام مالك: .ُٔ

التنكخي عف عبد الرحماف العتقي، تحقيؽ كتخريج: عامر الجزار، عبد اهلل المنشاكم، دار الحديث، 
 ـ.ََِٓ -ق ُِْٔالقاىرة، سنة: 

بف محمد بف عبد البر النمرم، المتكفى سنة: اإلماـ أبى عمر يكسؼ بف عبد اهلل  القرطبي: .ُٕ
بيركت لبناف،  -ق، االستذكار، تعميؽ: سالـ عطا، محمد معكض منشكرات: دار الكتب العمميةّْٔ
 ـ.ََِٔىػ ُِْٕ: ِط
ق، بداية ٓٗٓاإلماـ القاضي أبي الكليد محمد بف أحمد بف محمد، المتكفى سنة:  ابن رشد: .ُٖ

بشير إسماعيؿ، أشرؼ عمى التحقيؽ: صبلح المكجكد، منشكرات: المجتيد كنياية المقتصد، تحقيؽ: 
 ـ.ََِٔ-ىػ ُِْٕ: ُدار ابف رجب، ط -دار الفكائد

اإلماـ شياب الديف أبي العباس أحمد ابف إدريس بف عبد الرحمف، الذخيرة، المتكفى  القرافي: .ُٗ
 ـََِٖ: ِناف طلب-ق، تحقيؽ: أحمد عبد الرحمف، منشكرات: دار الكتب العممية، بيركتْٖٔسنة: 

ق، تحقيؽ: أحمد ٕٕٔاإلماـ بف إسحاؽ، مختصر العبلمة خميؿ، المتكفى سنة:  الشيخ خميل: .َِ
 ـ.ََِٓىػ ُِْٔجاد، منشكرات دار الحديث، سنة: 

اإلماـ صالح عبد السميع اآلبي، جكاىر اإلكميؿ شرح مختصر العبلمة الشيخ خميؿ،  األزىري: .ُِ
-قيؽ: محمد الخالدم، منشكرات: دار الكتب العممية، بيركتق،  ضبط كتحَُٔٔبعد الفترة الزمنية: 

 ـ.ُٕٗٗىػ ُُْٖ: ُلبناف، ط
ق، حاشية الدسكقي عمى الشرح ُِٗٗاإلماـ محمد بف أحمد عرفة، المتكفى سنة:  الدسوقي: .ِِ

عميش، تخريج: محمد شاىيف، منشكرات: دار الكتب العممية،  الكبير لمعدكل، كبيامشو تقريرات
 ـ.ََِّ -ىػُِْْ: ِلبناف، ط-بيركت

 :الفقو الشافعي 

ق، األـ، تخريج َِْاإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي، المتكفى سنة:  الشافعي: .ِّ
 ـ. ُّٗٗق،ُُّْ: ُلبناف، ط-كتعميؽ: محمكد مطرجي، منشكرات: دار الكتب العممية، بيركت

دم، المتكفى سنة: اإلماـ أبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الفيركز آبا الشيرازي: .ِْ
ق، المذىب، كبذيمو: النظـ المستعذب، ضبطو: زكريا عميرات، منشكرات: دار الكتب العممية، ْٕٔ
 ـ.ُٓٗٗىػ ُُْٔ: ُلبناف، ط -بيركت



     غهل
 

    [030] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

ق،  المجمكع ٖٕٔتكفى سنة: ال  الديف أبي الحسف عمي بف عبد الكافي، تقياإلماـ  السبكي: .ِٓ
 -مكجكد كآخركف، منشكرات: دار الكتب العممية، بيركتشرح الميذب لمشيرازم، تحقيؽ: عادؿ عبد ال

 ـ.َُُِ: ِلبناف، ط
ق، مغني ٕٕٗاإلماـ شمس الديف محمد بف محمد الخطيب، المتكفى سنة:  الشربيني: .ِٔ

: ِبيركت ط-لبناف -المحتاج، تحقيؽ: عمى معكض، عادؿ عبد المكجكد منشكرات دار الكتب العممية
 ـََِٗ

ق، البجيرمي عمى ُُِِف محمد بف عمر، المتكفى سنة: اإلماـ سميماف ب البجيرمي: .ِٕ
لبناف،  -الخطيب المسماة )بتحفة الحبيب عمى شرح الخطيب(، منشكرات: دار الكتب العممية، بيركت

 ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٕ: ُط
 :المذىب الحنبمي 

 اإلماـ مكفؽ الديف أبى محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامو، المتكفى سنة: ابن قدامو: .ِٖ
محمد خطاب، .ق، المغنى، كيميو الشرح الكبير لشمس الديف عبد الرحمف ابف قدامو، تحقيؽ: دَِٔ

 ـ.ََِْػ -قُِْٓسيد صادؽ، منشكرات: دار الحديث القاىرة، سنة: .السيد السيد، أ.د
ق، مجمكعة الفتاكل، تحقيؽ كتخريج: ِٖٕالديف أحمد، المتكفى سنة:  تقياإلماـ  ابن تيمية: .ِٗ

 ـ.ََِٔ -ىػُِْٕم، أشرؼ الشرقاكم، منشكرات: دار الحديث، القاىرة، سنة: فريد الجند

ق، الطرؽ الحكمية في السياسة ُٕٓاإلماـ ابف القيـ الجكزية، المتكفى سنة:  ابن القيم: .َّ
 ـ.ََِِ -ىػُِّْ: ُسيد عمراف، منشكرات: دار الحديث، القاىرة، ط.الشرعية، تحقيؽ: أ

كشاؼ القناع عف متف اإلقناع لمصالحي، المتكفى  اإلماـ منصكر بف يكنس البيوتي: .ُّ
: سنة ِلبناف، ط -ق، تحقيؽ: محمد الشافعي، منشكرات: دار الكتب العممية، بيركتَُُٓسنة:

 ـ.ََِٗ
، منشكرات: دار الكتب إبراىيـالركض المربع شرح زاد المستنقع، تخريج: محمد  ولو أيضًا: .ِّ

 .ـََِِ -ىػُِّْ: ُلبناف، ط -العممية، بيركت

 



     غهل
 

    [032] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 :كتب فقيية وقديمة أخرى 

ق، إحياء عمكـ الديف تخريج: العبلمة زيف الديف َٓٓاإلماـ أبى حامد، المتكفى سنة: الغزالي: .ّّ
 ـ .ََِْىػ ُِْٓعبد الرحيـ تحقيؽ: سيد عمراف منشكرات دار الحديث سنة 

 ، المتكفى سنة:األشبيمياإلماـ أبك زيد كلى الديف عبد الرحمف بف محمد  ابن خمدون: .ّْ
ىػ ُِْٗق، مقدمة ابف خمدكف، ضبط كتخريج: كائؿ خمؼ، منشكرات دار العقيدة، سنة:َٖٖ
 ـ.ََُِ

ق، كتاب الفقو عمى َُِٔعبد الرحمف بف محمد عكض الجزيرم، المتكفى سنة:  الجزيري: .ّٓ
 ـ.ََُِ: ُمنشكرات: مؤسسة المختار، القاىرة، ط األربعةالمذاىب 

 رابعًا: كتب األصول والقواعد:

ق، ُٕٓاإلماـ ابف قيـ الجكزية، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، المتكفى سنة:  م:ابن قي .ّٔ
 ـ. ََِِ -ىػُِِْتحقيؽ: عصاـ الصبابطي، منشكرات: دار الحديث، القاىرة، سنة:

ق، َٕٗ، إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي، المتكفى سنة:إسحاؽاإلماـ أبي  الشاطبي: .ّٕ
 ـ.ََِٔ -قُِْٕ، منشكرات: دار الحديث، القاىرة، سنة: دراز عبد اهللالمكافقات، شرح: 

ق، األشباه ُُٗاإلماـ جبلؿ الديف عبد الرحماف بف أبي بكر، المتكفى سنة:  السيوطي: .ّٖ
 -كالنظائر في قكاعد كفركع فقو الشافعية، تحقيؽ: حسف الشافعي، منشكرات: دار الكتب العممية

 ـ.ََِٓ -قُِْٔ: ِبيركت، ط

 معاصرة:: الكتب الخامساً 

محمكد عبد الكريـ أحمد، الشامؿ في معامبلت كعمميات المصارؼ اإلسبلمية،  أرشيد: .ّٗ
 ـ.ََُِاألردف، سنة:  -منشكرات: دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف

: ُمحمد بكر، القكاعد الفقيية بيف األصالة كالتكجيو، منشكرات: دار المنار، ط .د :إسماعيل .َْ
 ـ.ُٕٗٗ -قُُْٕ

عباس أحمد محمد، أحكاـ صرؼ النقكد كالعمبلت في الفقو اإلسبلمي كتطبيقاتو  .د باز:ال .ُْ
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ َُِْ: ِعماف، ط-المعاصرة، منشكرات: دار النفائس

، ُد. أرشد فؤاد، د. أسامة عزمي سبلـ، منشكرات: دار المسيرة، عماف، ط التميمي وغيره: .ِْ
 ـ.ََِْ -قُِْٓ



     غهل
 

    [033] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

رسبلف، النقكد كالمصارؼ إجمي جميؿ، رمزم ياسيف يسع ىيؿ ع .د .أ الجنابي وغيره: .ّْ
 ـ.ََِٗ: ُكالنظرية النقدية، دار كائؿ لمنشر، ط

 ـ.ََِٖكىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، منشكرات: دار الفكر، دمشؽ، سنة:  .د .أ الزحيمي: .ْْ

ـ، مصطفى أحمد، نظرية االلتزاـ العامة في الفقو اإلسبلمي، منشكرات: دار القم.د الزرقا: .ْٓ
 ـ.ُٗٗٗ -ىػَُِْ: ُدمشؽ، ط

عمى أحمد، مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة كاالقتصاد اإلسبلمي،  .د .أ السالوس: .ْٔ
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٖمنشكرات: مؤسسة الرياف، دار الثقافة، مكتبة الترمذم، مكتبة دار القراف، سنة: 

النقكد كالمصارؼ عبد المنعـ السيد عمي، كنزار سعد الديف العيسى،  السيد عمي وغيره: .ْٕ
 ـ. ََِْاألردف، سنة الطبع:  -كاألسكاؽ المالية، منشكرات: دار الحامد  لمنشر كالتكزيع، عماف

األردف،  -دريد كامؿ، إدارة البنكؾ المعاصرة، منشكرات: دار المسيرة، عماف .د آل شبيب: .ْٖ
 ىػ.ُّّْ -ـَُِِ: ُط

الميزة المطمقة إلى العكلمة كالحرية  رعد حسف، أساسيات التجارة الدكلية المعاصرة مف الصرن: .ْٗ
 ـ.َََِكالرفاىية االقتصادية، منشكرات: مكتبة الرضا لممعمكمات، سنة:

رياض الحمبي، النقكد كالبنكؾ، منشكرات: دار الصفاء لمنشر .رشاد، أ .أ العصار وغيره: .َٓ
 ـ.َََِ-ىػ َُِْ: ُعماف، ط-كالتكزيع

: ُمنشكرات: دار النيضة العربية، القاىرة، طعٌزت محمد، جريمة غسؿ األمكاؿ، د.  العمري: .ُٓ
 ـ.ََِٔ

 عممية كتطبيقات حاالت كاألجكر الركاتب عمى الضريبية المحاسبة صالح، ياسر :الفريجات .ِٓ
 .  ـََِٕ-قُِْٕ :ُط األردف، -عماف كالتكزيع، لمنشر المناىج دار: منشكرات مختمفة،

اإلسبلمي، منشكرات: مكتبة كىبة،  يكسؼ، دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد .د القرضاوي: .ّٓ
 ـ.ََِٖ -ىػػُِْٗ: ّالقاىرة، ط

فقو الزكاة دراسة مقارنة ألحكاميا كفمسفتيا في ضكء القرآف كالسنة، منشكرات:  ولو أيضًا: .ْٓ
 ـ.ََِٔ -ىػُِْٕالقاىرة، سنة:  -مكتبة كىبة

نشكرات: دار عامر محمكد، أحكاـ االلتزاـ آثار الحؽ في القانكف المدني، م. د الكسواني: .ٓٓ
 ـ.ََِٖ -ىػُِْٗ: ُط ، عماف الثقافة لمنشر كالتكزيع،



     غهل
 

    [034] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 –سييؿ سمحاف، دار المسيرة، عماف.سمحاف، د حسيف.محمكد حسيف، د .د الوادي وغيره: .ٔٓ
 ـ.ََُِ -ىػُُّْ: ُاألردف، ط

سمماف، اقتصاديات النقكد كالبنكؾ، منشكرات: المؤسسة الجامعة لمدراسات  .د بو دياب: .ٕٓ
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ: ُلبناف، ط-زيع، بيركتكالنشر كالتك 

: ُسامر بطرس، النقكد كالبنكؾ، منشكرات: دار البداية ناشركف كمكزعكف، ط جمدة: .ٖٓ
 ىػ.َُّْ -ـََِٗ

رحيـ، النقد كالسياسة النقدية، في إطار الفكريف اإلسبلمي كالغربي منشكرات: دار  .د حسين: .ٗٓ
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٔ: ُالمناىج لمنشر كالتكزيع، ط

األردف، جدارا  -د. فميح حسف، البنكؾ اإلسبلمية، منشكرات: عالـ الكتب الحديث، إربد خمف: .َٔ
 ـ. ََِٔ: ُاألردف، ط -لمكتاب العممي، عماف

دكمينيؾ، يكجيف ديكليك، مبادئ االقتصاد، ترجمة: فؤاد صالح، منشكرات: سالفاتور وغيره:  .ُٔ
 لبناف.  -بيركت ،أكاديميا

مبادئ النظاـ االقتصادم اإلسبلمي كبعض تطبيقاتو، سعاد إبراىيـ صالح،  .د سعاد: .ِٔ
 ـ.ََِِ -ىػُِّْ: ُمنشكرات: دار عالـ الكتب، الرياض، ط

الذيبة، المالية العامة  زياد.خريس، د إبراىيـ.محمكد الكادم، د.حسيف، د .د سمحان وغيره: .ّٔ
 ىػ.ُُّْ-ـََُِ: ُعماف، ط-مف منظكر إسبلمي، منشكرات: دار صفاء لمنشر كالتكزيع

محمد عمر، نحك نظاـ نقدم عادؿ، دراسة لمنقكد كالمصارؼ كالسياسة النقدية في  .د شابرا: .ْٔ
ضكء اإلسبلـ ترجمة: سيد سكر، مراجعة: رفيؽ المصرم، منشكرات: المعيد العالمي لمفكر 

 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٖ: ُفرجينيا، الكاليات المتحدة األمريكية، ط -ىرندف –اإلسبلمي

 مكتبة: منشكرات كبنكؾ، نقكد مساعدة، الميدم عبد أمجد.د نير،م .د :وغيره شاور أبو .ٓٔ
 .ـَُُِ -ىػُِّْ: ُط كالتكزيع، لمنشر العربي المجتمع

، السياسة النقدية كالمالية في إطار نظاـ المشاركة في االقتصاد اإلسبلمي، يصالح .دصالح:  .ٔٔ
 منشكرات: دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، المنصكرة.

 ـ.ََِّ -قُِِْ: ِمد زكريا، مبادئ االستثمار، منشكرات: دار المناىج، طأح صيام: .ٕٔ

عمى، المبادئ االقتصادية في اإلسبلـ كالبناء االقتصادم لمدكلة اإلسبلمية،  .د عبد الرسول: .ٖٔ
 ـ.َُٖٗ: ِمنشكرات: دار الفكر العربي، ط
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    [035] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

رات: دار الجامعة أحمد، مجؿ العقد اإللكتركني، دراسة مقارنة، منشك  د. مصطفى أبو عمرو: .ٗٔ
 ـ.َُُِاإلسكندرية، سنة:  -الجديدة

عادؿ عبد الفضيؿ عيد، االئتماف كالمدانات في البنكؾ اإلسبلمية، منشكرات: دار الفكر  عيد: .َٕ
 ـ.َُُِاإلسكندرية، سنة:  -الجامعي

أبك بكر الصديؽ، شكقي إسماعيؿ شحاتة، اقتصاديات النقكد في إطار  .د متولي وغيره: .ُٕ
 مي، منشكرات: مكتبة كىبة، شارع الجميكرية عابديف.الفكر اإلسبل

ضياء، الفكر االقتصادم اإلسبلمي في كظائؼ النقد، منشكرات: مؤسسة شباب  مجيد: .ِٕ
 ـ.ُٕٗٗالجامعة، اإلسكندرية، سنة:

رمزم، األزمات المالية كاالقتصادية في ضكء الرأسمالية كاإلسبلـ، منشكرات: دار  محمود: .ّٕ
 ـ.َُِِندرية، سنة: الفكر الجامعي، اإلسك

: ُكساـ، الظكاىر النقدية عمى المستكل الدكلي، منشكرات: دار المنيؿ المبناني، ط .د مالك: .ْٕ
 ـ.ََُِ -ىػُِِْ

الغريب، أصكؿ المصرفية اإلسبلمية كقضايا التشغيؿ، منشكرات: دار أبكلمك  .د ناصر: .ٕٓ
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ: ُلمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ط

حسف، االتحاد األكركبي كالدركس المستفادة عربيا، منشكرات: مركز دراسات الكحدة  .د نافعة: .ٕٔ
 ـ.ََِْ: ُالعربية، بيركت، ط

 كتب المغة والمصطمحات والمعاجم والموسوعات: :سادساً 

 :كتب المغة 

لمعبلمة مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز، القامكس المحيط، تعميؽ: نصر آبادي:  .ٕٕ
 ـ .ََِٗ  -ىػَُّْ:  ّلبناف، ط  -دار الكتب العممية،  بيركت المصرم، منشكرات:

لمعبلمة محمد بف أبي بكر بف عبد القادر، مختار الصحاح، منشكرات: دار الحديث، الرازي:  .ٖٕ
 القاىرة.

، لساف العرب، تحقيؽ: عامر ابن منظور:  .ٕٗ لمعبلمة جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكـر
ق، ُِّْ: ُ، منشكرات: دار الكتب العممية،  بيركت لبناف، طىيـإبراحيدر، مراجعة: عبد المنعـ 

 ـ.ََِّ
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    [036] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

لمعبلمة أحمد بف محمد بف عمى، المصباح المنير، منشكرات: دار الحديث، القاىرة، الفيومي:  .َٖ
 ـ.َََِ -ىػ ُُِْ: ُط
 :كتب المصطمحات الفقيية 

صطبلحات العبلمة نجـ الديف أبي حفص عمر بف محمد، طمبة الطمبة في اال النسفي: .ُٖ
 -ىػ ُِْٗ: ُالفقيية، تحقيؽ: نصر الديف التكنسي، منشكرات: شركة القدس لمتجارة، القاىرة، ط

 ـ.ََِٖ

العبلمة عمى بف محمد بف عمى الحسيني، التعريفات، تحقيؽ كتعميؽ: نصر تكنس،  الجرجاني: .ِٖ
 ـ.ََِٕ: ُشركة القدس لمتصدير، القاىرة، ط

 :كتب المعاجم 

، أحمد الزيات، حامد القادر، محمد النجار، المعجـ الكسيط، مصطفى كغيره: إبراىيـ .ّٖ
 ـ.ُِٕٗ -قُِّٗ: ِتركيا، ط -منشكرات: المكتبة اإلسبلمية، استانبكؿ

  :كتب الموسوعات 

 ـ.َُِِ: ُصبلح، معجـ العكلمة كمفيكميا، منشكرات: دار الجيؿ، بيركت، ط السعيدي: .ْٖ

 التحرير، مجمكعةبيرة مشاركيف في عبد الكىاب، مكسكعة السياسة )مجمكعة ك الكيالي: .ٖٓ
 محرركف مساعدكف.

المكسكعة الفقيية الككيتية، إصدار: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، الككيت، مجموعة:  .ٖٔ
 ـ.ََِٔ -ىػُِْٕ: ِط

المكسكعة العربية العالمية، منشكرات مؤسسة أعماؿ المكسكعة لمنشر كالتكزيع،  مجموعة: .ٕٖ
 ـ.ُٗٗٗ -ىػُُْٗ: ِط
عبد العزيز فيمي، مكسكعة المصطمحات االقتصادية كاإلحصائية، منشكرات: دار  .د ىيكل: .ٖٖ

 ـ.ُٖٔٗ -ىػَُْٔالنيضة العربية، بيركت، سنة: 
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    [037] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 : األبحاث والدوريات:بعاً سا

 :األبحاث 

أبحاث مقدمة لمؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون وغرفة تجارة  .ٜٛ
 م:ٖٕٓٓ/ مايو/ ٕٔ/ٓٔه، الموافق: ٕٗٗٔ/ ربيع األول/ٔٔ/ٜوصناعة دبي، بتاريخ:

  :محمد سعكد، أثر استخداـ النقكد اإللكتركنية عمى الطمب عمى السمع كالخدمات. .د .أالجرف 
  :صالح محمد حسنى، دراسة تحميمية لدكر النقكد اإللكتركنية في التجارة اإللكتركنية الحمالوي

 كالعمميات المصرفية اإللكتركنية.

 محمكد أحمد إبراىيـ، مفيـك األعماؿ المصرفية اإللكتركنية كأىـ تطبيقاتيا. .د .أرقاوي: الش 

  :نبيؿ صبلح محمكد، الشيؾ اإللكتركني كالنقكد الرقمية) دراسة مقارنة(. .دالعربي 

  :صبلح، دراسة اقتصادية لبعض مشكبلت كسائؿ الدفع اإللكتركني. .د .أزين الدين 

 :يـ، الكفاء ) الدفع( اإللكتركني.عدناف إبراى .د سرحان 

  :رؤية مستقبمية. – ةشريؼ محمد، محفظة النقكد اإللكتركني .دغنام 

  :محمد إبراىيـ محمكد الشافعي، اآلثار النقدية كاالقتصادية كالمالية لمنقكد اإللكتركنية. .دمحمد 

  :أحمد حاجي األزىرم، بطاقة السحب مف الرصيد.منظور 

لجديد في أعمال المصارف بين الوجيتين القانونية واالقتصادية، أبحاث مقدمة لمؤتمر ا .ٜٓ
مؤتمر عممي سنوي من إعداد كمية الحقوق بجامعة بيروت العربية،  منشورات: الحمبي الحقوقية، 

 م:ٕٕٓٓلبنان، ط: -بيروت

  :د. حسيف شحادة، العمميات المصرفية اإللكتركنية )الصيرفة اإللكتركنية(.الحسين 
 :كسائؿ الدفع الحديثة) البطاقات الببلستكية(.سميحة القميكبي .د .أ سميحة ، 

 :تكفيؽ، بطاقات الدفع اإللكتركنية:  بطاقات الكفاء، النقكد اإللكتركنية. شنبور 

  :السيد أحمد عبد الخالؽ، البنكؾ كالتجارة اإللكتركنية. .د .أعبد الخالق 

 :رفة اإللكتركنية.مكسى خميؿ، القكاعد القانكنية الناظمة لمصي .د متري 

 :حمد جماؿ الديف، النقكد اإللكتركنية كتأثيرىا عمى دكر المصارؼ المركزية في إدارة أ .د .أ موسى
 السياسة النقدية.
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    [038] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 ماجستير رسالة اإلسبلمي، الفقو في اإللكتركني الصرؼ أحكاـ عطية أحمد عاصـ .أ :بدوى .ُٗ
 ىػُُّْ: سنة مقداد، زياد.د :إشراؼ بغزة، يةاإلسبلم الجامعة في الشريعة كمية مف المقارف الفقو في

 . ـََُِ

سامي عبد الباقي، الكفاء اإللكتركني بالديكف الناشئة عف المعامبلت التجارية،  أبو صالح: .ِٗ
منشكر في: مجمة اتحاد الجامعات العربية لمدراسات كالبحكث العممية لكميات الحقكؽ العربية، القاىرة، 

 .ـََِٔ، يخ: إبريؿالعدد الثالث كالعشركف، بتار 
سميماف عبد الرازؽ، التجارة اإللكتركنية في الفقو اإلسبلمي، رسالة ماجستير  .أ أبو مصطفى: .ّٗ

ماىر الحكلي، سنة: .في الفقو المقارف منة كمية الشريعة في الجامعة اإلسبلمية بغزة، إشراؼ: د
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٓ

 :الدوريات 
تركنية تقنياتيا كاستراتيجيات تطبيقيا دراسة تاريخية، محمد بف أحمد، التجارة اإللك .د السديري: .ْٗ

، منشكرات: كمية التجارة، جامعة القاىرة، ّٕبحث منشكر لمجمة المحاسبة كاإلدارة كالتأميف، العدد:
 ـ.ََِٗسنة: 

رفيؽ يكنس، أحكاـ بيع كشراء حمى الذىب كالفضة، بحث منشكر في مجمة  .أ المصري: .ٓٗ
تصاد اإلسبلمي، منشكرات: مركز النشر العممي جامعة الممؾ عبد جامعة الممؾ عبد العزيز لبلق

 ـ.ُٕٗٗػ -قُُْٕالعزيز، سنة: 

عبد اهلل بف الشيخ محفكظ، بحث منشكر في المجمة العممية لممجمس األكركبي لئلفتاء  بن بيو: .ٔٗ
 ، تصدر كؿ ستة أشير.  أيرلنداق، دبمف ُِّْ -ـََِِكالبحكث، العدد: األكؿ، سنة: 

يد بف عبد الرحمف، بيع الحمي كمناقشة قاعدة )ما حـر سدا لمذريعة فيباح ف .د يحيى: .ٕٗ
لمحاجة(، بحث منشكر في مجمة مركز صالح كامؿ لبلقتصاد اإلسبلمي جامعة األزىر، العدد: 

 ـ.ََِِ -ىػُِْْالعشريف، سنة: 
أحمد تماـ محمد، الصرؼ األجنبي المعاصر في ميزاف الشريعة اإلسبلمية، بحث  .د سالم: .ٖٗ

 ـ.ُٗٗٗمنشكر في مجمة مركز صالح كامؿ لبلقتصاد اإلسبلمي بجامعة األزىر، العدد السابع، سنة: 
محمد عبد الحميـ، التجارة اإللكتركنية مف منظكر إسبلمي، بحث منشكر في مجمة  .د عمر: .ٗٗ

 ـ.َََِ -قُُِْمركز صالح كامؿ لبلقتصاد اإلسبلمي جامعة األزىر، العدد العاشر، سنة:
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    [039] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 الفقو اإلسالمي لمؤتمر مجمع الفقو اإلسالمي: مجمة مجمع .ٓٓٔ
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٖ الدكرة الثالثة: سنة 
 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ الدكرة الرابعة: سنة  

  ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْالدكرة السابعة: سنة 

 : مواقع اإلنترنت:ثامناً 

 لنقدية،محمد، تأثير النقكد اإللكتركنية عمى دكر البنؾ المركزم في إدارة السياسة االشايب:  .َُُ
في: مجمة الممتقى العممي الدكلي الخامس، حكؿ االقتصاد االفتراضي كانعكاساتو  ةمنشكر  كرقة مشاركة

المركز  -، الذم نظمتو: كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسييرعمى االقتصاديات الدكلية
كالتمكيؿ اإلسبلمي،  ، مكقع: مكسكعة االقتصادـَُِِ/ ّ/ُْ -ُّالجامعي خميس مميانة، سنة: 

iefpedia.com/arab/البف-دكر-عمى-االلكترونية-النقود-تأثير-ََُِّ. 
: د. باسـ  عمكاف، د. عبلء عزيز الجبكرم، د. نعيـ كاظـ جبر، النقكد العقابي وغيره .َُِ

، مكقع أىؿ اإللكتركنية  كدكرىا في الكفاء بااللتزامات التعاقدية، مجمة أىؿ البيت، العدد السادس
يت،  الب

www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID.. 
 /.ar.wikipedia.org/wikiمكقع كيكيبيديا، المكسكعة الحرة  الموسوعة الحرة: .َُّ
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    [041] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 رابعًا: فيرس الموضوعات:
 رقم الصفحة الموضوع الرقم
 ب اإلىداء ٔ
 ج الشكر كالتقدير ٕ
 ه الممخص )بالمغة العربية( ٖ
 و الممخص ) بالمغة اإلنجميزية( ٗ
 ح المقدمة ٘

 حقيقة النقود اإللكترونية ووظائفيا وتكييفيال األول: صالف

 ٔ إصدارىا وأشكاليا وآلية حقيقة النقود اإللكترونية المبحث األول: ٙ
 ٕ المطمب األكؿ: حقيقة النقكد اإللكتركنية كنشأتيا. ٚ
 ٕ النقكد اإللكتركنية تعريؼ ٛ
 ٚ نشأة النقكد اإللكتركنية ٜ
 ٛ تدرج انتشار النقكد اإللكتركنية ٓٔ
 ٓٔ المطمب الثاني: أشكاؿ النقكد اإللكتركنية ٔٔ
 ٘ٔ كد اإللكتركنيةآلية إصدار النق المطمب الثالث: ٕٔ
 ٘ٔ المؤسسة المصدرة لمنقكد اإللكتركنية ٖٔ
 ٚٔ لكتركنيةالنقكد اإل إصدارأساليب  ٗٔ
 النقود اإللكترونية ومقارنتيا بالنقود ومميزات وظائفني: المبحث الثا ٘ٔ

 التقميدية
ٔٛ 

 ٜٔ كظائؼ النقكد اإللكتركنية كآلية تداكليا المطمب األكؿ: ٙٔ
 ٜٔ كد اإللكتركنيةكظائؼ النق ٚٔ
 ٜٔ آلية تداكؿ النقكد اإللكتركنية ٛٔ
 ٕ٘ كمستقبؿ انتشارىا مميزات النقكد اإللكتركنية: المطمب الثاني ٜٔ
 ٕ٘ اإللكتركنية النقكد مميزات ٕٓ



     غهل
 

    [040] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 ٕٚ مستقبؿ انتشار النقكد اإللكتركنية ٕٔ
 ٕٛ التقميديةالنقكد بمقارنة النقكد اإللكتركنية  :لثالمطمب الثا ٕٕ
 ٕٛ مقارنة النقكد اإللكتركنية بالنقكد الكرقية اإللزامية ٖٕ
 ٕٖ مقارنة النقكد اإللكتركنية بالنقكد االئتمانية ٕٗ
 ٖٖ مقارنة النقكد اإللكتركنية بأشباه النقكد ٕ٘
 ٖٗ مقارنة النقكد اإللكتركنية بكسائؿ الدفع اإللكتركنية األخرل ٕٙ
 ٖٚ د اإللكترونية وأحكام التعامل بيالنقو المبحث الثالث: تكييف ا ٕٚ
 ٖٛ المطمب األكؿ: التكييؼ االقتصادم لمنقكد اإللكتركنية ٕٛ
 ٖٗ المطمب الثاني: التكييؼ الشرعي لمنقكد اإللكتركنية ٜٕ
 ٖٗ ؟نظرة الشريعة لمنقكد كىؿ تقبؿ كجكد نقد غير مممكس ٖٓ
 ٙٗ إلكتركنيةالشرعي لتحكيؿ النقكد الكرقية إلى نقكد  التكييؼ ٖٔ
 ٖ٘ التكييؼ الشرعي لممبادلة الحاصمة بكاسطة النقكد اإللكتركنية ٕٖ
ى نقكد كرقية التكييؼ الشرعي لبللتزاـ بتحكيؿ النقكد اإللكتركنية إل ٖٖ

 كااللتزاـ بحمايتيا
٘ٗ 

 ٙ٘ المطمب الثالث: مف أحكاـ التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية ٖٗ
المبادلة الحاصمة بيف النقكد اإللكتركنية  بياف تحقؽ شركط الصرؼ في  ٖ٘

 كما يقابميا مف العمبلت
٘ٙ 

صدارتماـ عمميات التبادؿ إتكمفة حكـ  ٖٙ ىؿ  .لكتركنيةالنقكد اإل كا 
 تعتبر مف قبيؿ الزيادة المنافية لمتماثؿ؟

٘ٛ 

حكـ تبادؿ النقكد اإللكتركنية بما يقابميا مف الحساب البنكي  ٖٚ
 الخاص

ٜ٘ 

جؿ المصدر لسحب المقابؿ الكرقي لمنقكد اإللكتركنية مف حساب حكـ تأ ٖٛ
 العميؿ.

ٖٙ 
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 إصدارىاالسياسة النقدية وضوابط  مخاطر النقود اإللكترونية وأثرىا عمى: الفصل الثاني

 ٗٙ اإللكترونية ووسائل الحماية منياالمبحث األول: مخاطر النقود  ٜٖ

 ٘ٙ يةمخاطر النقكد اإللكتركن المطمب األكؿ: ٓٗ

الكسائؿ االقتصادية لمحماية مف مخاطر النقكد  المطمب الثاني: ٔٗ
 اإللكتركنية

ٜٙ 

المطمب الثالث: مبادئ الشريعة اإلسبلمية في الحماية مف مخاطر  ٕٗ
 النقكد اإللكتركنية

ٚٔ 

 ٙٚ المبحث الثاني: أثر النقود اإللكترونية عمى السياسة النقدية ٖٗ
 ٚٚ السياسة النقدية كأىدافيا المطمب األكؿ: تعريؼ ٗٗ
 ٜٚ المطمب الثاني: أدكات السياسة النقدية كمكقؼ الشرع منيا ٘ٗ
المطمب الثالث: أثر النقكد اإللكتركنية عمى إصدار النقكد القانكنية  ٙٗ

 كأدكات السياسة النقدية
ٛٗ 

 ٗٛ إصدار النقكد القانكنية عمى أثر إصدار النقكد اإللكتركنية ٚٗ
 ٘ٛ إصدار النقكد اإللكتركنية عمى أدكات السياسة النقدية أثر  ٛٗ
 ٛٛ ضوابط إصدار النقود اإللكترونية: المبحث الثالث ٜٗ
في ضبط إصدار النقكد المطمب األكؿ: المقترحات االقتصادية  ٓ٘

 اإللكتركنية
ٜٛ 

 ٕٜ صدار النقكد اإللكتركنيةإل الشرعية بطكاضالالمطمب الثاني:  ٔ٘
 المعامالت المعاصرة بعض الث: أثر التعامل بالنقود اإللكترونية عمىالفصل الث

 ٜٗ المبحث األول: أثر التعامل بالنقود اإللكترونية عمى التجارة اإللكترونية ٕ٘
 ٓٗ رة اإللكتركنية كمكقؼ الشرع منياالمطمب األكؿ: التجا ٖ٘
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 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 

 عمى اإللكتركنية بالنقكد التعامؿ عف المترتبة اآلثار: الثاني المطمب ٗ٘
 اإللكتركنية التجارة

ٕٗ 

المطمب الثالث: مسألة تطبيقية: أثر التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية في  ٘٘
 شراء السمع عبر شبكة اإلنترنت في التجارة اإللكتركنية

ٖٗ 

 َُُ المبحث الثاني: أثر التعامل بالنقود اإللكترونية عمى الصرف المعاصر ٙ٘

 َُِ صرؼ المعاصر كمكقؼ الشرع منوال المطمب األكؿ: ٚ٘

المطمب الثاني: اآلثار المترتبة عف التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية عمى  ٛ٘
 الصرؼ المعاصر

َُْ 

المطمب الثالث: مسألة تطبيقية: حكـ شراء الذىب كالفضة بالنقكد  ٜ٘
  اإللكتركنية عبر شبكة اإلنترنت

َُٔ 

 َُُ د اإللكترونية عمى االستثمارالمبحث الثالث: أثر التعامل بالنقو  ٓٙ

 ُُُ كمكقؼ الشرع منو االستثمار المطمب األكؿ: ٔٙ

المطمب الثاني: اآلثار المترتبة عف التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية عمى  ٕٙ
 االستثمارمجاؿ 

ُُّ 

المطمب الثالث: مسألة تطبيقية: حكـ التعامؿ بالنقكد اإللكتركنية في  ٖٙ
 االستثمار مجاؿعقكد االستصناع في 

ُُْ 

 َُِ الخاتمة كالتكصيات ٗٙ

 ُِِ الفيارس العامة ٘ٙ

 ُِّ أكالن: فيرس اآليات القرآنية ٙٙ

 ُِٓ ثانيان: فيرس األحاديث النبكية ٚٙ

 ُِٖ ثالثان: فيرس المصادر كالمراجع ٛٙ

 َُْ رابعان: فيرس المكضكعات  ٜٙ



     غهل
 

    [044] 
 

 عمى المعامالت المعاصرة النقود اإللكترونية وأثرهأحكام التعامل ب

 


