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 شكر وتقدير

 
هللامن"اليشكر-صلىهللاعليهوسلم–اعترافًابالفضل،وشكرًاألهلهوعماًلبقولالنبي

.(1)اليشكرالناس"

بقبولاإلشرافعبد الرحمن حسن المختار سجلخالصشكريوامتنانيلفضيلةالدكتور/أ
علىهذهالرسالة،حيثلميبخلعلّيبتوجيهاتهالرشيدة،وآرائهالسديدةورحابةصدرهفيتقبل

رايته،وعلمنيدتساؤالتيواإلجابةعليهاإجابةشافيةكافيةرغمكثرةمشاغلهكمامنحنيمنعلمهو
الجزاء.فجزاههللاعنيخيرمنأدبهوحسنخلقهمايعجزمثليعنمكافأته،

كماأتوجهبخالصالشكرواالمتنانإلىأستاذيالفاضلين:

 حمزة مسعود الطوير الدكتور/     الهادي األحرشعبد الحميد الدكتور/ 

اللذينتفضالعلّيبمناقشةرسالتي.

والشكرموصولأيضًاإلىإدارةكليةالقانونبجامعةالزاويةوأعضاءهيئةالتدريسبها.

 

 
  

 
(،كتاباألدب،تحقيق:شعيباألرنؤوط،بابفيشكرالمعروف،دارالرسالة4811أخرجهأبوداودفيسننه،رقمالحديث)( 1)

.7/187م،2009-هـ11،1430العالمية،ط
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 الدراسة ملخص 

الحمدهللوالصالةوالسالمعلىرسولهللاوعلىآلهوصحبهومنواله.

وبعد...

اقتصـرمعلىنواو"اإللكترونيةفقدتناولتهذهالدراسـةموضـواالبقاقاممسـبوقةالدف "

واحدمنهاوهيبقاقة"بديل"الصادرةعنمصرفالصحارىالليبي.

،ونشأتهاوخصائصهاوأنواعهااإللكترونيةالدف البقاقاممسبوقةممفهوالدراسةعرضت

وبقاقة"بديل"،والفرقبينهاوبينمايشــابههامنالبقاقامالمصــرفيةاألخرىوأهميتهاومخا رها

الصادرةعنمصرفالصحارىالليبي.

القبيعةالفقهيةللعالقةالتعاقديةالناشـــئةعناســـتخدامبقاقةوتناولتهذهالدراســـةأيضـــًا

"بديل"والمسائلالمتعلقةبشروطاستخدامبقاقة"بديل".

وأخيرًاتناولتهذهالدراســةبعاالمســائلالمتعلقةبشــروطاســتخدامبقاقة"بديل"والحكم

وحكمأخدالمصـرفنسـبة،واالسـتبدالوالتجديداالشـترا الشـرعيلهافبينتالحكمالشـرعيلرسـوم

عمليةالبي وأيضــــــًاحكمأخدرســــــومخدمةالشــــــراءمنحاملالبقاقةوحكمتنفيذمنالتاجرعند

انتهاءتراطمصـرفالصـحارىأنلهالحقفيإلءاءالعقدالناتععناسـتخدامبقاقةبديلقبلاشـ

ــةببقاقةبديل ــتراطوحكم،مدتهوحكمشـــراءالذهبوالفضـ وأخيرًا،فتححســـابلدىالمصـــرفاشـ

.للتعاملبهاالحكمالشرعي

 وتوصيام.همماتوصلتإليهمننتائعثمعرضتفيالخاتمةأ



  



 و

Study summary 
 

Praise be to God, and may blessings and peace be upon the Messenger of 

God and his family, companions, and loyalists. 
 

And yet .... 
 

This study dealt with the issue of "electronic" prepaid cards and was 

limited to one type of them, which is the "Badeel" card issued by the 

Libyan Sahara Bank. 

The study presented the concept of electronic prepaid cards, their origins, 

characteristics and types, the difference between them and similar bank 

cards, their importance and risks, and the "alternative" card issued by the 

Libyan Sahara Bank. 

This study also dealt with the jurisprudential nature of the contractual 

relationship arising from the use of the Badeel card and issues related to 

the conditions for using the Badeel card. 

Finally, this study dealt with some issues related to the conditions for using 

the BADIL card and the Shari’a ruling for it. In canceling the contract 

resulting from the use of an alternative card before its expiry date, the 

ruling on buying gold and silver with an alternative card, the ruling 

requiring opening an account with the bank, and the Sharia ruling for a 

replacement card. 

Then, in the conclusion, she presented her most important findings. 
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 مقدمة 

آلهوصحبهأجمعين.العالمينوالصالةوالسالمعلىنبينامحمدوعلىالحمدهللرب

...بعدأّما

الكثيرمنالوسائل،أدىإلىظهوراالقتصادية اماقورالهائلوالسري فيالنشلتفإنا

والتيُتعدوسيلةمناإللكترونيةذهالوسائلالبقاقامومنه،الحديثةفيمنظومةالققااالمصرفي

رفوكلفئامالمجتم علىاختالفوسائلالوفاءبدلالنقودفيالتعاملبيناألفرادوالتجاروالمصا

الحصولعلىالسل تقدمهذهالبقاقامالعديدمنالخدمامالمختلفةكسدادالفواتيروو،مصادردخلهم

أيضًاوتعد،وسيلةدف اإللكترونيةقاموالبقا،مكانفيالعالمدونمشقةوتعبأيفيوالخدمام

األخرى.التيالتوفرهاالوسائلالتقليديةتوفرالعديدمنالمزايا،وسيلةسحبنقديمتقورة

"إنّ ت اإللكترونيةالبقاقام لميردفيهانصشرعيعد" التي المستجدة المعامالم وال،من

ندراجتكييفواالأجزاؤهاتقبلالتاةوإنكانتنقويبمجموعهاالمركبتحتعقدمنالعقودالمسم

.تحتمسمىبعاالعقود

الت الحديثة الوسيلة لتقدمفهذه نتيجة اليوم المصارف أصدرتها العمي المصرفيلوتقور

ةإنجازمعامالتهمحتىشاعتوانتشرمفيشتىعوسربالقبوللمالهامنمزاياسهلةوتلقاهاالناس

للوقوفعلىحكمهاالشرعي.اغورهوسبراألمرالذييستوجبدراستهاالبلدان

وتشعبالعالقةالتعاقديةبينأ رافهاوعدمانضبا هاتحتاإللكترونيةإن بيعةالبقاقام

هذاالموضوارعلىاختياالباحثشج مماعقدواحدمنالعقودالمسماةالمتعارفعليهابينالفقهاء،

القبيعةالفقهيةللبقاقاممسبوقةالدف ب)لميةلنيلدرجةالماجستيرووسمهرسالتهالعلاًعنوانيكونل
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للبقاقامالفقهيةةقبيعالللوقوفعلىوذلكيل"بمصرفالصحارىأنموذجا("بقاقة"بداإللكترونية"

.هللارماييسواستخدامهاوتكييفهاالشرعيبقدرابشروطإصدارهبيانالمسائلالمتعلقةواإللكترونية

وتكمنأهميةالدراسةفيمايلي:

عمتبهاالتيأنواعهامنالمواضــــــــــي المهمةاختالفإنموضــــــــــواالبقاقامالمصــــــــــرفيةعلى -1

ترتف بالمســـــــــــتوىاقتصـــــــــــاديةمنتســـــــــــهيالماالبلوىفيهذاالعصـــــــــــرالحديثلمايترتبعليه

 .لألفرادبشكلخاصوالمجتم بشكلعاماالقتصادي

ممافيالتعاملبهاةالمحاذيرالشــر يم وجودبعااإلســالميةالتعاملبهافيالبلدانانتشــار -2

 .والحكماألقربللصوابإعقاءالوصفالشرعيومتكاملوفقتصوردراستهابحثهاوبوجاست

"اإللكترونيةعلىاقتناءبقاقة"بديل"مســــبوقةالدف "الصــــحارىإقبالالكثيرمنعمالءمصــــرف -3

 دونمعرفةالحكمالشرعيلها.والتعاملبها

:وكانمنسبباختياريلهذاالموضوا

الكثيرمنالـباحثينواـلدارســــــــــــــينكـتبفيالبقـاـقامالمصــــــــــــــرفـيةاألخرىمـثلالبقـاـقةاالئتمـانـية −

مســــبوقةالدف فلميلقهذاالنوامنالبقاقامالمصــــرفيةوأماالقرضــــيةوبقاقةالحســــابالجاري

 .بالنسبةللنوعيناآلخريناالهتمامذام

ــبوقةالدف تعتب − ــائلالدف "اإللكترونيةربقاقة"بديل"مسـ ــيلةحديثةوآمنةمنوسـ ،اإللكتروني"وسـ

تســــــاعدعلىتوفيرالســــــل والخدمامالخاصــــــةفكانلزامًامعرفةحكمهاالشــــــرعيوماتقدمهمن

 أهميةللموا نينوأيضًامافيهامنمخا ر.
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ــو − ــلإليهويكونموضـــ ــالتيالرغبةفيمعرفةحكمهذاالنوامنالبقاقاموإبداءماأتوصـــ عًالرســـ

 العلمية.

الناسجفاحتااليوماإللكترونيةاسـتعمالالبقاقاممسـبوقةالدف شـيوافيمشـكلةالدراسـةوتتركز

:التساؤالماآلتيةباإلجابةعنإالّلمعرفةحكماستخدامهاواليتأتىذلك

ــبوقةالدف ما − ــهاوأهميتهاومخا رهاوأنواعهاوماإللكترونيةحقيقةالبقاقاممســــــ اوخصــــــــائصــــــ

؟الفرقبينهاوبينالبقاقامالمصرفيةاألخرى

ــبوقةالدف عندمنهمأ رافالعالقةالتعاقدية − ــتخدامالبقاقةمســــ ــدارواســــ ــتصــــ اإللكترونيةاســــ

؟الليبيىالصحارمصرفعن"بديل"الصادرة

؟"بديل"بقاقةالتعاقديةالناشئةبينأ رافقبيعةالعالقةماهوالتصورالصحيحل −

؟بشروطإصداربقاقة"بديل"وآليةاستخدامهاالمتعلقةلحكمالشرعيللمسائلاما −

:وتهدفهذهالدراسةإلى

.وإبرازخصوصياتهاالتعريفبحقيقةالبقاقاممسبوقةالدف وأهميتهاومخا رهاوأنواعها −

عنمصرفالصحارى.فيبقاقة"بديل"الصادرةتحديدأ رافالعالقةالتعاقدية −

ــئةبينأ رافبقاقة"بديل" − ــادرةالكشــــــفعنالقبيعةالفقهيةللعالقةالتعاقديةالناشــــ عنالصــــ

 .رنوازلالعصكونهانازلةمن،لمصرفالصحارى

ــولإلىالتكييفالشـــــرعيلهذاالنوامنالبقاقاموفقًا − ــحيحلقبيعةالعالقةتللالوصـــ ــورالصـــ صـــ

التعاقديةبينأ رافها.
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ــرعي − ــدارةلمســـائلالمتعلقفيالتعاملبهذاالنوامنالبقاقاموابيانالحكمالشـ ــروطاســـتصـ هابشـ

.استخدامهاآليامو

هيحاكمةعلىالخقةالتيموضــــوعاماتبعتفيهذهالدراســــةالمنهعالتكامليبحســــبالو

.والتحليليفيأغلبالمواض الوصفيوالمنهعفاستخدمتالمنهع

:واجهتهذهالدراسةومنالصعوبامالتي

 ".اإللكترونيةقلةالمراج المتخصصةفيمجالالبقاقاممسبوقةالدف " −

راءالفقهيةاآلالفتاوىوتشــــــــــعبكثرةاســــــــــتخدامهذهالبقاقامفيالمعامالمالماليةمماأدىإلى −

ورجهودذهنيكبيرإلىالوصـــولإلىتصـــالشـــر يةمماينتععنهبذلماوتكييفاهحول بيعتها

 .يقودإلىحكمصحيحشرعيصحيح

تمانوبقاقةالحسـابعندالرجوالبعاالمصـادرالمتخصـصـةبالبقاقامالمصـرفيةكبقاقةاالئ −

 .اممماصّعبمسألةالتمييزبينهابينالبقاقالمفاهيماختالطإشكاليةفيالجاريواجهتني

بيانحقيقتهاومفهومهااإللكترونيمســبوقةالدف المصــرفيةاقتصــرمالدراســةعلىالبقاقام

والتكييفالشـرعيللعالقةالتعاقديةبينأ رافها،واعتمادبقاقةبديلالصـادرةعنمصـرفالصـحارى

اليدخلضـمنالدراسـةالبقاقامالمصـرفيةاألخرى،إالمنبابإجراءالمقارناملتحديدأنموذجًا،ف

الخصائصوإظهارالتمايز.
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 الدراسات السابقة:  

مهذه2015/2016،رســــالةماجســــتير،اإللكترونيالنظامالقانونيلبقاقامالدف ،زرقان هشااام -1

ــةقانونيةبحثه ــرعيفيحينأن،وجاءمعامةالدراســـــــ ــتيتتعلقبالجانبالشـــــــ ــةدراســـــــ وخاصـــــــ

 .بالبقاقاممسبوقةالدف 

،رســـالةماجســـتير،البقاقةالبنكيةمســـبقةالدف :دراســـةفقهيةمقارنة،زهير بن كاظم بن مقصااود -2

 م.2011

في،"بجمي أنواعهااإللكترونيةوهذهالدراســــةتكلمفيهاالباحثعنالبقاقاممســــبوقةالدف "

لمتعلىنواواحدمنهذهالبقاقاموهيبقاقة"بديل"الصــــــادرةعنمصــــــرفحينأندراســــــتيتك

الصحارىالليبي.

ــالمياإللكترونيأنظمةالدف ،صاا ح الدين أحمد عامر -3 ــرغيراالئتمانفيالفقهاإلسـ ،المعاصـ

 م.2012، روحةدكتوراهأ

ــةتتحد عنجمي أنوااالدف  ــيكاممناإللكترونيفهذهالدراســ وقداإللكترونيةبقاقاموشــ

استفدممنهافيبعاالجزيئامالتيتتعلقبموضوادراستي.

،رسالةماجستير،العالقامالتعاقديةالمنبثقةعناستخدامبقاقاماالئتمان،عذبة سامي الجادر -4

 م.2008

فهيبعيدةعندراســــةالبقاقاممســــبوقة،بقاقةاالئتمانالقرضــــيةهذهالدراســــةتتحد عن

".اإللكترونيةالدف "
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مشكلةالدراسةوأسباباالختيار:واحتوت هذه الدراسة على مقدمة وفصلين وخاتمة، المقدمة وفيها

واألهدافواألهميةوحدودالدراسةوالمنهعالمتب للدراسة.

.) بيعةالبقاقاممفهومًا(وأنواعها"اإللكترونيةالبقاقاممسبوقةالدف "حقيقة:وفيه األولالفصل 

.اوخصائصهاإللكترونيةقامالبقامفهومالمبحث األول: 

ونشأتهااإللكترونيةالبقاقةفتعرياألول:المطلب 

."اإللكترونيةخصائصالبقاقاممسبوقةالدف "المطلب الثاني: 

ــبوقةالدف "وآليةعملأنوااالمبحث الثاني:  وبقاقةبديلالصــــــــــــادرةعن"اإللكترونيةالبقاقاممســــــــــ

مصرفالصحارىالليبي.

وأهميتهاومخا رهاوآليةعملها.اإللكترونيةأنوااالبقاقاممسبوقةالدف المطلب األول: 

بقاقةبديلالصادرةعنمصرفالصحارىالليبيالمطلب الثاني: 

طبيعة البطاقات  الطبيعة الفقهية للع قة التعاقدية الناشئة عن بطاقة "بديل "  الفصل الثاني:وتناول  

 : تكييفا  

وغيرهمناأل رافبينالمصرفلفقهيةللعالقةالتعاقديةالقبيعةاالمبحث األول: 

بينالمصرفوالتاجرلفقهيةللعالقةالتعاقديةالقبيعةاالمطلب األول: 

بينالمصرفوحاملالبقاقةلتعاقديةالقبيعةالفقهيةللعالقةاالمطلب الثاني: 

بينالتـاجروحـامـلالبقـاقـةوالمســـــــــــــــائـلالمتعلقـةلفقهيـةللعالقـةالتعـاقـديـةالقبيعـةاالمبحاث الثااني:  

بشروطاستخدامالبقاقة

بقاقةبينالتاجروحاملالفقهيةللعالقةالتعاقديةالقبيعةالالمطلب األول: 

المتعلقةبشروطاستخدامالبقاقةاألحكامالمطلب الثاني: 

 .وانتهتالدراسةإلىنتائعوتوصيام


