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القروض املتبادلة ∗ 
 

سعد بن محدان اللحياين 
 
 

 


 





 


 

جوهر املوضوع 
 



 

                                                       
 ∗



  
  
 


 





 

أمهية املوضوع 





 

تطبيقات القروض املتبادلة 
١- اإليداع يف املصارف بشرط اإلقراض
 


 
 
     





                                                     
  


 

٢ - اإلقراض مقابل اإليداع


 
      
x x 



 

 القروض من املصارف املركزية للمصارف يف مقابل قروض املصارف للجمهور




 

مجعيات املوظفني



                                                       
جملس الفكر اإلسالمي بالباكستان

 
حممد جناة اهللا صديقي

 
سعد بن محــدان اللحيـاين

 



  

 

  

       


 


 

 


 
 






                                                       
 



 



                                                     


 

٥ - القرض بعملة مقابل القرض بعملة خمتلفة


 

 




 

 


 

القرض مقابل القرض عند الفقهاء 

 
 


                                                       
 سـامي محـود

 
  حممد بن حممد احلطاب



  
  
  
 

  

       
 
 
 
 

 
 
 

 

    


 

 


                                                       
 سليمان البجريمي

 سليمان اجلمل
 منصور بن يونس البهويت

 عبد اهللا بن أمحد بن قدامة
 عبد العزيز بن باز

 عبد اهللا بن عبد العزيز اجلربين
 



                                                     

 


 


املراجع 
 أبو غدة ، عبد الستار


 
 ابن باز ، عبد العزيز

 ابن قدامة ، عبد اهللا بن أمحد
 البجريمي،سليمان

 بن يونسالبهويت ، منصور 
 اجلربين ، عبد اهللا بن عبد العزيز

 اجلمل، سليمان
 احلطاب، حممد بن حممد

 اللحياين ، سعد بن محدان
 محود ، سامي

 صديقي ، حممد جناة اهللا
 جملس الفكر اإلسالمي بالباكستان

 

                                                       

ـدة عبد الستار أبو غ

 


