
الضوابط الشرعية للشيكات املرفقات

  

  

  )٢٩(قرار اهليئة الشرعية ر قم 

  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

، املنعقدة يوم االثنني )الثالثة والعشرين بعد املائتني(فإن اهليئة الشرعية لبنك البالد يف جلستها 

م، يف مدينة الرياض باملقر الرئيس للبنك، قد اطلعت ٢٩/٠٨/٢٠٠٥هـ املوافق ٢٤/٠٧/١٤٢٦

: على الصيغة النهائية للضوابط الشرعية للشيكات اليت خلصت إليها بعد دراستها يف جلسات عدة هي

هـ، ومن اجللسة احلادية والثالثني املنعقدة ٢٢/٠٦/١٤٢٥اجللسة السابعة عشرة املنعقدة يوم األحد 

هـ إىل اجللسة اخلامسة والثالثني املنعقدة يوم األربعاء ٢٣/٠٨/١٤٢٥ميس يوم اخل

هـ، واجللستني احلادية ٠٦/٠٩/١٤٢٥هـ، واجللسة األربعني املنعقدة يوم الثالثاء ٢٩/٠٨/١٤٢٥

هـ، واجللستني اخلامسة بعد املائتني ٠٧/٠٩/١٤٢٥واألربعني والثانية واألربعني املنعقدة يوم األربعاء 

هـ، ومن اجللسة التاسعة بعد املائتني ٢٦/٠٦/١٤٢٦سة بعد املائتني املنعقدة يوم الثالثاء والساد

هـ إىل اجللسة الثانية عشرة بعد املائتني املنعقدة يوم األربعاء ٠٤/٠٧/١٤٢٦املنعقدة يوم الثالثاء 

  .وقررت اهليئة إجازا بالصيغة املرفقة بالقرار. هـ٠٥/٠٧/١٤٢٦

داه، وجعل العمل يف رضاه، واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وفق اهللا اجلميع هل

  .وسلم

  اهليئة الشرعية

  )عضواً(عبدالعزيز بن فوزان الفوزان. د) ... عضواً(عبداهللا بن موسى العمار . د.أ

  )عضواً وأميناً(حممد بن سعود العصيمي. د) عضواً(يوسف بن عبداهللا الشبيلي . د

  الشرعية للشيكات الضوابط

  التعريفات

  .هو حمرر الشيك: الساحب

  .هو البنك املوجه إليه األمر بالدفع: املسحوب عليه

  .هو من حرر الشيك من أجله: املستفيد



أداة دفع مالية حيرر وفقاً لشكل معني، يتضمن أمراً صادراً من الساحب إىل : الشيك الشخصي

  .نقود إىل املستفيد مبجرد االطالعاملسحوب عليه بدفع مبلغ معني من ال

  

شيك يصدر من البنك بناء على طلب العميل ملستفيد يصرف من مصدره أو وكالئه : الشيك املصريف

  .أو مراسليه

شيك شخصي يتضمن مصادقة البنك على صحة توقيع الساحب ووجود رصيد كاف : الشيك املصدق

  .يف حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفيد

أداة دفع مالية عاملية القبول، يصدر عن مؤسسات مالية بفئات متفاوتة، ويلتزم : ك السياحيالشي

  .مصدره بالوفاء بقيمته لقابله بعد مطابقة توقيع حامله لتوقيعه املدون على الشيك

هو شيك شخصي يتميز بوجود خطني متوازيني على صدر الشيك إللزام البنك : الشيك املسطر

  .م الوفاء بقيمة ذلك الشيك إال ألحد عمالئه، أو إىل بنك آخراملسحوب عليه بعد

هو شيك حيرر وفق الشكل العادي للشيك، يضيف إليه الساحب أو احلامل : الشيك املقيد يف احلساب

  .عبارةً تفيد عدم جواز الوفاء بقيمته نقداً بل عن طريق القيود الكتابية

  التكييف الفقهي

، ألن هلا قبوال عاما وتؤدي وظائف النقود. النقود اليت أصدرت ا تكيف الشيكات على أن هلا حكم

  .ويعترب قبضها يف قوة قبض حمتواها من النقود، ما مل يدل العرف على خالف ذلك

  الضوابط الفقهية

  :ضوابط عامة

  .يكون صرف الشيكات بالتحصيل أو بالشراء

  .جيوز للبنك إصدار الشيكات وجيري عليها أحكام الصرف

  .التعامل بالشيك شريطة أال يترتب على ذلك خمالفة شرعية، مثل ربا الفضل أو النسيئة جيوز

جيوز التعامل بالشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوباً من العميل على مصرف، أو من مصرف 

  .على آخر، أو من املصرف على نفسه أو على أحد فروعه

ا كان مسحوباً من العميل على مصرف أو من جيوز التعامل بالشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذ

مصرف على آخر أو من املصرف على نفسه أو على أحد فروعه بشرط عدم إفضاء هذا السحب للربا 

  .عن طريق ما يسمى بالسحب على املكشوف

  .جيوز التعامل بالشيك املسطر، ويلزم املصرف املسحوب عليه الوفاء بشروطه

احلساب، ويلزم املصرف املسحوب عليه الوفاء بشروطه، وذلك بقيد  جيوز التعامل بالشيك املقيد يف

  .قيمته يف احلساب



  

  .إذا حرر الشيك مث اختلف سعر الصرف فغنمه للمستفيد وغرمه عليه

  :الرسم واألجرة 

  .ال جيوز صرف الشيك بأقل من قيمته إذا صرف بنفس العملة

  :ات احلسابات الدائنة، ومنهاجيوز للبنك أخذ أجر مقطوع أو نسبة حمددة على عملي

  .إصدار دفتر الشيكات، وتسليمه للعميل يف الفرع، وإرساله، وطباعته بأشكال خاصة

  .إصدار الشيكات، سواء كانت مصدقة، أو مصرفية، أو مسحوبة على مراسل

  .إيقاف الشيكات الشخصية، واملصرفية، واملصدقة، واملسحوبة على مراسل

  .حوبة على بنوك حملية، أو خارجيةحتصيل شيكات العمالء املس

  .تزويد العميل بصورة الشيكات املسحوبة على حسابه، أو ما يتعلق ا من مستندات

  .إعادة شراء الشيكات املصدقة، والشيكات املسحوبة على املراسلني

ب ال جيوز للبنك الزيادة يف الرسوم عن التكلفة الفعلية يف حال إصدار الشيكات املسحوبة على حسا

  ._مثل احلساب اجلاري املدين_مكشوف 

  :التحصيل

جيوز للبنك وللبنك املراسل ولشركة التحصيل حتصيل الشيكات بأجرة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم 

  .ألنه من باب الوكالة بأجر، وليست من باب الضمان وال من خصم األوراق التجاريةنسبة؛ 

يستحق البنك األجرة املتفق عليها بينه وبني املستفيد، وإذا مل يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد 

  .بني البنوك يف ذلك

نع من االتفاق على مدة معينة بني األصل أن يكون تقييد الشيك يف حساب العميل تقييداً ائياً، وال ما

البنك والعميل على حتصيل الشيكات فيها، وإذا ورد املبلغ قبل ذلك فعلى البنك إيداعه يف حساب 

  .العميل فوراً

إذا قيد البنك قيمة بعض الشيكات لعمالئه قبل حتصيلها فهذا يكون على سبيل القرض احلسن إىل حني 

ك الرجوع على العميل مطلقا فيما تعذر عليه استيفاؤه، ويشعره ورود قيمة الشيك للبنك، وحيق للبن

  .بذلك

  
  

جيب على البنك يف حال حتصيل الشيكات بعملة غري عملة الشيك أن يسلم قيمتها بعد التحصيل، 

وللبنك أن يقرض العميل قيمة الشيك التقريبية، فإن كان املبلغ احملصل أكثر من القرض أعطي للعميل، 

  .ل رجع البنك على العميل بالفرقوإن كان أق

سعر الصرف يف حال حتصيل الشيكات بالعملة األجنبية هو سعر الصرف حني القيد يف حساب العميل 



بعد حتصيل البنك لقيمة الشيك؛ ألن العربة بتاريخ وقوع املصارفة فعالً، وهي إمنا حتصل حني القيد يف 

بني عوضني أحدمها يف ذمة الشركة، وحينئذ فال بد وهذه املصارفة املذكورة قد وقعت . حساب العميل

ال :"لصحة تلك املصارفة أن تكون بسعر اليوم وأال يتفرقا وبينهما شيء عمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم

  ".بأس أن تأخذ بسعر يومها ما مل تفترقا وبينكما شيء

  :وشراؤها) بيعها(إصدار الشيكات 

وشراؤها بأي نوع آخر من أنواع النقود احلالة _ ري املؤجلةغ_الشيكات احلالة ) بيع(جيوز إصدار 

على أن ) نقود ورقية أو شيكات سياحية أو شيكات مصدقة أو شيكات مصرفية أو بطاقات ائتمانية(

  :تطبق عليها قواعد الصرف وهي كاآليت

  .تماثلإذا كانت املبادلة بنقد من جنس العملة اليت أصدر ا الشيك فيجب حينئذ التقابض وال

إذا كانت املبادلة بنقد من غري جنس العملة اليت أصدر ا الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون 

  .سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه

يتحقق التقابض يف بيع الشيكات وشرائها بأن يتسلم البنك العملة، أو ختصم من حساب العميل، 

كون الشيك مستحق الدفع فوراً عند تقدميه ويتسلم العميل الشيك يف الوقت نفسه، على أن ي

  .للمسحوب عليه

جيوز التعامل بشيكات التحويالت املصرفية إذا كان املبلغ املراد حتويله من جنس النقد املدفوع، أما إذا 

كان من غري جنس النقد املدفوع فال بد من إجراء عملية الصرف بني العملتني أوالً مع االكتفاء بالقبض 

  .حتويله بعد ذلكاحلكمي مث 

  .سعر الصرف يف شراء الشيكات األجنبية هو السعر الذي يتفق عليه البنك والعميل

  
  

ال حيق للبنك يف حال شرائه للشيك أن يرجع على العميل إال يف العيوب اليت كانت يف الشيك قبل 

لشراء فيكون من ، وأما ما يطرأ من العيوب بعد ا_ مثل التزوير، وعدم املطابقة يف التوقيع_شرائه 

كما لو أفلس البنك املسحوب عليه بعد شراء _ضمان البنك وال حيق له الرجوع على العميل 

  ._الشيك

  :خصم الشيك

قبل حلول ) الدائن(ال جيوز خصم الشيك، وجيوز وفاء حمرره بأقل من قيمة الشيك للمستفيد األول 

  .أجله ما مل يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء

  .وز بيع الشيك املؤجل بنقد مطلقاً، ولكن جيوز أن جيعل مثناً لسلعة حالة معينةال جي

  :قبض الشيك

يعد تسلم الشيك احلال الدفع قبضاً حملتواه إذا كان شيكاً سياحياً أو مصرفياً أو مصدقاً أو يف حكم 



وبناًء على . يهااملصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بني املصارف أو بينها وبني فروعها، أو مراسل

ذلك جيوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العمالت، وشراء الذهب أو الفضة به، 

  .وجعل الشيك رأس مال للسلم

  .األصل أن تسلم الشيك الشخصي احلال الدفع يعد قبضاً حملتواه ما مل يدل العرف على خالف ذلك

ط والبيانات املقررة نظاماً يعترب ملزماً ملا يترتب عليه من التظهري جبميع أنواعه إذا حصل مستوفياً للشرو

  .آثار

  :قبول الوفاء بقيمة الشيك

يعد قبول الوفاء بقيمة الشيك من قبل املسحوب عليه تعهداً والتزاماً بوفاء املبلغ الذي ميثله الشيك 

  .حلامله يف موعد االستحقاق، وهذا التعهد وااللتزام جيب الوفاء به شرعاً

مانات العينية اليت يشترطها حامل الشيك تأكيداً لضمان حقه فيه تعد رهناً، ويترتب عليها ما يترتب الض

  .على الرهن من أحكام

  :الشيكات السياحية

إذا كان البنك يشتري الشيكات السياحية من الشركة املصدرة ويبيعها على العمالء فيجب مراعاة 

  .ة وبيعه على العمالء وإعادة شرائه منهمقواعد الصرف عند شرائه من الشركة املصدر

  :وعليه

  .فإذا كانت املبادلة بنقد من جنس العملة اليت أصدر ا الشيك فيجب حينئذ التقابض والتماثل

  
  

وإذا كانت املبادلة بنقد من غري جنس العملة اليت أصدر ا الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون 

  .سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه

إذا كان البنك وكيال عن الشركة املصدرة للشيكات السياحية يف بيعها على العمالء فيجوز له أن يأخذ 

ويف هذه احلال جيوز . أجرا على هذه الوكالة سواء أكان األجر مبلغا مقطوعا أم نسبة عن كل شيك

وبني العميل، كما للبنك أن يأخذ من الشركة املصدرة للشيكات السياحية حوافز مقابل التوسط بينها 

  .جيوز للبنك أن يربح من عملية املصارفة إذا اشتراها العميل بعملة غري عملة الشيك السياحي

  
  


