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!الالكزوفيالدفعأنظمة

تضل!ير

الإسئلآفيالؤممنلمجليئائيىتخزبنبقلم

ليعمل؟العقللهووهمت،البيانوعفمهالإنسانخلقالذيلثهالحما

وأرسل،والأذهانللعقولتبصرةالقرآنوأنزل،وأبانشرغهمارئهعن

بأفصحالعلتمتطمقنعبابهوقئقمن،والتبيانوالبلاغبالهدىرسوته

.الميزانيملأحمذاأحمله،لسان

،شانفيهويومكلله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهلأ

بالذليلكافةالتاسإ!االمبعوثورسولهعباهمحقدآنبئناأنوأشهد

وأصحابهآلهوعكمحفد،ورسولكعبلإكعكوستمضلالقهتم،وال!هـهان

.بإحسانتبعهمومن

بعد:أماثم

نأارادإذافتعفم؟لكلخصثقيدانالعربيةوالئقافةالعلمف!ن

افته.ومبادئ،وبينه،بفغتهالإحاطةمنيستزيذ

العلمئةالموادتوفيرمنلابدكانويعئم،الوعيهذاينتشروحئى

ومناهجهاأنواعهابمختلفالكتبالمواذ:تلكأهمومنله،اللأزمة

.جادةeeبتانافعةتكونانشريطةومستوياتها،

وتقويةبالانتماء،الشعوروتناميوغرئا،شرقاالمثففينتواصلولأجل

فكرةكانتوالإسلامئة؟العربئةالأفتينشعوببينالئقافيالارتباطاواصر



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
فيعملئةأولؤئةالعلمئةالزسائلوطباعةالثراثية،الكنوزإخراجفيالاجتهاد

الإسلامئة،العربئةالئقافةلزرعتسعىبذلكفهيالإسلافي،الوعيمجلة

سواء.حذعلىوالكبارالضغاروفي،والمبتدئينالئاشئةفيصنوفها،بشئى

والماكؤيةالعلمئةوامكانا!هاطاقاتهاالإسلاميالوعيمجفةتجعتوقد

ليسعددإخراج+تعالىالثهبفضل-لهاقتيشر؟الشاميالهدفهذالتحقيق

منكثيرفيوالتكريمالحفاوةمنوافرنصيبلهاوكان،الكتبهذهمنبالقليل

منالإصداراتهذهبهنمئزتلماوذلكوخارجها،الكويتداخلالمجتمعات

ومن.العلمئةوحاجتهالمثفف،لمصلحةومراعا؟،منهجووضوحوقققأصاليما

غيرالمعاصرالإلكتروفيالدفع)أنظمة:كتابالئافعة،الإصداراتهذه

أحمدالدينصلاحالدكتورتاليف(،مقارنةدراسة-الإسلاميالفقهفيالائتماني

والعطاء.المثوبةلهوأجزلالجزاء،خيرالثهفجزاهعامر؟محمد

بخالصتتوخهفإتهاالإصدار،هذاتقذمإذالاسلاميالوعيومجفة

نأوجلعزالثهسائلة،إصدارهعلىواعانساهمتنلجميعوالتقديرالشكر

للجميع.والفائدةالئفعفيهيجعلى

العالمينربللهوالحمد

زنيرالئيح!ير

عملم!اكاجمزرضالم



!الالكزوفيالدفعأنظمة

المقذمة

بنمحمد،المرسليناشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربدثهالحمد

يومإلىب!حسانتبعهمومنوصحابتهاكهوعلى،الأمينالصادقالثهعبد

وبعد:،والدين

منأحدثتهباالبشريةفيهتقدمتالذيالعصر،هذافيف!ننا

جعلمما،المجالاتشتىفيمستحدثةامورالتقدمذلكعنونتجتكنولوجيا،

الدينهذاف!ن،ملخةالدينأحكاملبيانوالضرورة،ماشةالاجتهادإلىالحاجة

.ومكانزمانلكلالدينهذاصلاحيستلزممما،الخاتمالدينهو

صلى.أقيئآئؤكمآلشمقهآةئؤتو()ؤلا:تعالىقال،الحياةتقامبهالمالانالمعلومومن

.(11!*فولهنر!لاتخئاوتؤلؤأكمئوئغؤآيبهاوأززتؤئتمروتتم!أدئة

المالعنصرعلىاعتمادهامدىليرىاليومالحضاراتكبرالناظروان

،والمصارفالبنوكلهأقامتفقدلها،المتاحةالوسائلبكلواستثمارهوتنميته

ذلك،وغير)البورصات(،الكبرىالعالميةوالأسواقالاستثمار،وشركات

لدىمعلومهوكماالمجالهذافيالمسيطرهوالعالمياليهودياللويواصبح

العالم.واستعبادالأممقراراتعلىالاستحواذأجلمنذلككل،المتابع

طريقةوتسحثمر؟الأموالتلكبهاتدارالتيالطريقةكانتولما

)5(.:آيةالنساء،سورة(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
نأالمتوقحمنبلالطبيعيمنكان؟الدينعنبعيدةللفطر،محاربة،استغلالية

مرةمعلتا،الرأسماليالعالميالنظامفياليومحدثماوهذا،وتسقطتنهار

.النظامهذاوشيخوخةاعوجاجاخرى

،المكابرةمرارةوتجرعت،التخبطبناراليومالبشريةاكتوتولقد

عنيبحثأجمعالعالمواصبح،المالإدارةفيالقويمالدينعنالابتعادوعاقبة

الافاقةهذهفيولعل،الركبعنمتأخرونوهمالمسلمونأفاقولقد،البديل

فأنشأت؟المسلمةالنفوسبهوتستبشر،المؤمنةالقلوبإليهتتطلعأملبداية

بالمرجعيةتمثلتخمةصعوباتبدايتهافيوعانت،الإسلاميةوالبنوكالمصارف

ثانتا.التطبيقوصعوباتاولا،الشرعيةالفقهية

الالكزونيةالتجارة،اليومالبشريةبهوقفزت،التقنيةاحدثتهمماهـان

تناسبدفعوسائلاستحداثذلكواستلزم،العالميةالمعلوماتشبكةعبر

المعاصرالإلكترونيالدفعبانظمةشميمافظهر،التجارةهذهنوع

(Electronicpayment systems,contemporary)'ولقد

الذيالنقدوتوسعمعهاوانتشر،العالمفيوانتشرتالتجارةهذهتوسعت

متوقعة،تكنلمبصورة،جديدةدفعانظمةعبر(الإلكترونية)النقودبهتتعامل

محلهاتحلأنيتوقعحامليها،علىعبتاتمثلأصبحتالتقليديةالنقودإنحتى

القريب.المستقبلفيالإلكترونيةالنقود

نأأحببت؟الباحثينمنالكثيرطرقهالالكترونيالتجارةمجالولأن

وقدوانظمته،الدفعوسائلتمثلوالتي،التجارةلهذهالآخرالجانبأتناول



!الالكزوفيالدفعأنظمة

مستمر.تطورفيزالتلاوهيكبيرا،رواتجالهاوأصبحواسمعبشكلانتشرت

Financial)الماليةللشبكاتالمستمرالتطورومع Networks)

تمكنبطاقاتلإصدارقامتبها،خاصةلشبكاتالبنوكبعضوامتلاك

أجهزةطريقعنمنهوالسحبالبنكلدىحسابهإلىالوصولمنحاملها

تقدمهلمانظزا،كبيرةباهميةالبطاقاتهذهاتسمتولقد!ول+!!.:الصراف

،المعاملاتاجراءسهولة:الميزاتهذهأهمومن،وعديدةمتنوعةخدماتمن

عندالدفعفيالنقدعنبديلآالبطاقاتاصبحتلقدحتى،الدفعفيواليسر

فيالأمرأنشكولا،اليومالعالميةالتجاريةوالمؤسساتالمحلاتمنالكثير

علىعبئايشكلأصبحاليومالورقيةالنقودحملإنحتىمستمر،وانتشاراتساع

ضدتامينمنالبطاقاتهذهتقدمهعماناهيك؟البطاقاتهذهمستخدمي

الورقية.النقودحملأرادلمنالسرقة

والمحلات،للبطاقاتالمصدرةالمصارفعلىيعودمامعكلههذا

،البطاقاتهذهوتنوعتوكثرتتزايدتلهذا؟ارباحمنوالمؤسساتالتجارية

كبيزا.انتشازاوانتشرت

الإلكترونية،الشيكاتمنأخرىأنظمةالتقنيةأفرزتالزمنوبمرور

حتى،الدفعطرقوتنؤعتالوفاء،سبلوتعددتوكيرها،الرقميةوالنقود

يامنأرادسلعةأيشراءيستطيع،صغيرةقريةفييعيشالمرءأصبحلقد

الرحيل.عناءأوالسفر،الىالحاجةدونالعالمفيمكان

إفرازاتمنإنهااذأمامها،متوجشاالمسلميقفالتقنيةهذهبروزومع



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
لهغنىلاأنهفكما،والسمينالغثطياتهافيتحملوالتي،الغربيةالحضارة

علىلزاقافكانوسمينها،غثهاوبجرها،بعجرهاقبولهاب!مكانهليسف!نهعنها

السقيم.الضارمنمنهاالنافعالمفيدبيانوالباحثينالعلماء

:الموضوعاختيارأسباب

يلي:ماأ!هاعدةلأسابالموضوعهذااختياركانولقد

عقدفياطرافهاأجمعأنفاحببتوتشتتها،الموضوعفيالدراساتقلة.ا

سفر.فيإليهاالرجوعليسهلواحد،

منهاالجائزواختلاطوكثرتهاالحديثالعصرفيالأنظمةهذهانتشار20

الشرعيالحكملمعرفةالناسوحاجةحولها،التساؤلاتوكثرة،بغيره

ومعرفةالأنواعتلككلبينالفرقلبيانماسةالحاجةفكانتلها،

.المشروعكيرمنمنهاالمشروع

منمهمجانبتناولخلالمنالإسلاميالاقتصادإثراءفيالمساهمة30

نبه.جوا

الدراسة:تعالجهاالنيالمشكلةطبيعة

الشرعية،الناحيةمنالالكزونيالدفعأنظمةالدراسةهذهتعالج

المسلميستطيعخلالهامنوالتيلاستخدامها،والمحدداتالضوابطوتضع

علىالأنظمةهذهوسلبياتإيجابياتئبرزكما،الحنيفالشرعوفقبهاالتعامل

جهةمنأولها،المصدرجهةمنأكانتسوابالاقثصادية،الناحيةمنسواءحد

ظلفيوتطورهالنقدمستقبلتستشرفأنهاكمالها،المستخدمالعميل

الحديثة.التكنلوجيا



!الالكزوفيالدفعأنظمة

:الموضوعأهية

وأصبحت،متعددةوطرقوأنظمةأشكاللهاليومالبيعأصبحلقد

منمعهوذاكانعمافريدة،عديدةوفاءطرقذلكعنونتج،عالميةاسواقه

الثهأباحهبماويتاجرالأرضليعمربها،للتعاملمضطزاالمسلموأصبحقبل،

أفرزتهاالتقنيةهذهكل،خلتهبهوش!د،حياتهبهيقيمماليشزيبل،تعالى

هذهمعالتعاملأهميةتبرزالمنطلقهذاومنالبشر،إليهاوصلالتيالحضارة

التالية:النقاطخلالومنالأنظمة

الثهحكمعنالبحثعليهميحتمالذيوالباحثينالعلماءواجبأولا:

نأشكولا.حادثةكلفيتعالىالئهمرادعنوالكشف،نازلةكلفيتعالى

والمسائلىالعصريةالنوازلمنالمعاصرالالكترونيالدفعوانظمةوسائل

الإسلامية.والضوابط،الشرعيةالأحكاملبيانتحتاجالتي،المستحدثة

فيالمسلميجعلىمماوتوسعها؟انتشارهاوصرعةبهاالتعاملضرورةثايخآ:

لهوتوضح،الرؤيةلهتجليالتيالشرعيةالأحكامغيابظلفيامرهمنحيرة

.المباحكيرمنالمباح

جوانبه،بأغلبتحيطالتيالتأصيليةالدراساتوقلةالموضوعدقةثالثا:

تأصيلية.دراسةالموضوعدراسةأهميةيبرزمما؟معالمهأبرزوتوضح



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الدراسة:أهداف
الآتي:إلىالدراسةهذهكدف

العصر.ووقائعالدهر،نوازلفيتعالىالثهحكموكشفإظهار.

بل،الغربيالاقتصادمواكبةعلىالإسلاميالاقتصادقدرةإظهار.

متكامل.كمنهجعليهوتفوقه

وفوائدهامعايبهاوبيان،الشرعيةالناحيةمنالأنظمةهذهضبط.

.للناسبالنسبة

المعرفة،وثورةالحديثةالتقنيةبينالبعيدةالفجوةتضييقفيالمساهمة.

خصوضا.والعريىعموقاالاسلاميالعالميعيشهماوبين

السابقة:الدراسات

أنظمةفيكتبمنأجدلمالمتواضعةومطالعتيالقاصر،علميبحسب

كتابةوالتاصيليةالفقهيةالناحيةمنالإئتماني()غيرالمعاصرالإلكترونيالدفع

طرقتمتواضعةبحوثأو،متناثرةفتاوىمنعليهعثرتماخلا،وافية

اغرقتأنهاأو،المصرفيالاقتصاديالجانبتناولتاو،والفنيالتقنيالجانب

لمأغلبهافإنوأيضا،والدراسةالبحثمنحقهاتوفلموتفريعاتتفاصيلفي

ماالكتبهذهومن،الأنظمةهذهمنأخرانواعمنيستجد!لانظزايستوعب

يي:

الحلبي،منشوراتطبعسفر،احمدتأليف،الإلكترونيالدفعأنظمة1.

م(.02)80عام:



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الاقتصاديالجانبمنالإلكترونيالدفعأنظمةعنتكلموقد

البطاقاتلخدماتالفقهيةالتكييفاتعنيتحدثلمأنهإلاوالإلكزوفي،

المصرفية.

الخضير،الهاديعبدتأليفالألي،الصرافأجهزةمعالتعاملأحكام20

هـ(.ا043):عامسعود،بنمحمدالإمامجامعةماجستير،رسالة

منالتعاملوطرقأحكامهوبين،الآليالصراففيهاالباحثتناولىوقد

البطاقاتخدماتمنواحدةخدمةعلىاقتصرأنهإلا،الشرعيةوأحكامهاخلاله

لمصرفية.ا

ظهير،بنعثمانتأليف،الفقهيةوأحكامهاالدفعمسبفةالبطاقات30

هـ(.ا)942:عامماجستير،رسالة

لكن،الدفعمسبقةللبطاقاتالفقهيةالأحكامعلىالباحثاقتصروقد

المصرفية.البطاقاتأنواعشملبحثي

سلطانتاليف،الإسلاميالفقهفيوأحكامهاالإلكترونيةالتجارة40

م(.1102):عامإشبيليا،الكنوز،دارطبعة،الهاشمي

بينماالإلكزونية،للتجارةالفقهيةالأحكامبيانعلىالباحثاقتصروقد

الإسلامي.الفقهفياحكامهاوبيانالمصرفيةالبطاقاتعنتكلمت

كثرفيالائتمانيةالبطاقاتموضوعالاسلاميالفقهالمجمعبحمثكما.ه

هـا14)2:اعوامبين(،عشرةالثانيةالدورةوحتىالسابعةالدورة)مندورةمن

هـ(ا142-



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
:والصعوباتالمشكلات

بمحورين:الدراسةهذهصعوباتاهمتمثلت

والمعلوماتي:المعرفيالمحور:الأول

تصورفيخمةبصعوباتتسببمما،الأنظمةهذهحولالمعلوماتقلة.ا

غربية.دولفيببعفالزملاءللتواصلواضطرني،المصرفيالواقعفيمنهاالبعض!

مرتبةوغيرفمجتزأةوجدتد!ان،الأنظمةهذهحولالدراساتقلة2.

الجهد.تضاعففيتسببوذلك،للعربيةمترجمةغيرأو،وافيةولا

والشرعي:الفقهيالمحورالثاف!:

عليهاالحصولوصعوبة،الأنظمةلهذهالشرعيةالفقهيةالدراساتقلة.ا

مظانها.في

وكثرة،الإسلاميينالاقتصاديينمنالمسائلهذهفيالمتخصصينقلة2.

صعتا.أمزامعهمالتواصليجعلمما،انشغالاتهم

التصوراتكثرةعنهي!مجمماالوسائلهذهتقدمهاالتيالخدماتكثرة3.

الاستدلالاتافتراضمنذلكيصاحبوما،الفقهيةوالتنزيلاتوالتكييفات

ذهنتا.جهذايتطلبذلوكل،والمناقشات

الدراسة:منهج

التحليلي،والوصفيالاستقرائيالمنهجالدراسةهذهفيالباحثاعتمد

الأتية:الأمورمراعاةتموقد

هيكونهاا!لشهورة،الأربعةالمذاهبعلىدراستهفيالباحثاقتصرأولا:

.اليومالإسلاميالعالمربوعفيالمعتمدةالمذاهب
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فقهيتكييفكلنصدرأنللبحثالتأصيليةالدراسةاقتضتثانتا:

المسالةتكييفقبلفققاالمسألةبهستكئفالذيالعقدبتوضيحما،لمسألة

عليها.نبنيثمأولا،القاعدةلنؤسس؟عليهوتنزيلها

ذلكوشفعتواضخا،تصويزاالغامضةالمسائلبتصويرقمتثالثا:

المسائل.توضيحفيإيغالامسألةلكلمثالبضرب

ذاكزا،مختلفةشرعيةفقهيةتخريجاتوخرجتهاالمسائلكئفترابئا:

أراهمامرجخالأغلبها،مناقشالهامستدلاالمسألةفيالمذكورةالتكييفاتاغلب

قبل.منأحدبهقاليكنلمإنالراجحللتكييفذاكزاأو،والتعليلبالدليلراجخا

الصحابة؟ومشاهيرالأربعةكالفقهاءالمشهورةلامللأعأترجملمخمامشا:

لمكمافيه،فائدةلاحشؤاذلكأعتبرإننيكما،الترجمةعنوكناهملشهرخهم

للمعا!رين.اترجم

أحدهما،أو(ومسلم)البخاريالشيخانخزجهالحديثكانإنسادشا:

يغنيانالصحيحانكونخرجهممنغيرهمابذكرأطيلولابذلككتفيف!نني

بحسبلهامرتتا،الأخرىالمصادرأذكرف!ننيفيهماليسكاند!انغيرهما،عن

.المستطاعبحسبضعفهاأوصححهاقنذاكزامؤلفيها،وفاةتاريخ

خلامرة،اولذكرهعندكتابلكلالتوثيقمعلوماتذكرتسابفا:

ا!طالة.خشيةالبحثنهايةإلىذكرهاأرجئف!نني؟الحديثيةالمراجع

مصادرمنمصدزا)الانترنت(العالميةا!لعلوماتشبكةمثلتثامتا:

عنها.يستغنىلابل،وتقتضيهذلكتفرضالبحثطبيعةكون،البحث
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والأحاديثالسور،بحسبالقرآنيةللاياتفهرسةوضعتتاسغا:

بحسبوالمراجعالمصادرفهرستكما،البحثفيورودهابحسبالنبوية

فهارسثم،الأبجديثمالزمنيالترتيببحسبلهامرتتاالفقهيةالمذاهب

ثم،الأجنبيةالكتبثم،الإلكترونيةوالمواقعالدورياتثمالاقتصادكتب

.المحتوياتفهرستأخيزا
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البحث:هيكل

التالي:النحوعلىفصولستةعلىالدراسةاحتوتوقد

الإلكزوني.والدفعالنقودتطور:التمهيديالفصل

مباحث:ثلاثةوتحته

النقود.ماهية:الأولالمبحث

واهدافه.الإلكترونيالدفعانظمةتعريف:الثافيالمبحث

.ومخاطرهالإلكترونيالدفعنظامخصائص:الثالثالمبحث

الآلي.الصرافبطاقة:الثافيالفصلى

مباحث:أربعةوتحته

الألي.الصرافبطاقةماهية:الأولالمبحث

الأليالصرافبطاقةلاستخدامالشرعيالتكييفالثافي:المبحث

الرصيد.منللسحب

الأليالصرافبطاقةلاستخدامالشرعيالتكييف:الثالثالمبحث

والتحويل.للإيداع

كنظامالآليالصرافبطاقةلاستخدامالشرعيالتكييف:الرابحالمبحث

الطرفية.البيعنقاطفيدفع

(.المفتوحالمجال)ذاتالمسبقالدفعبطاقة:الثالثالفصل

مباحث:ثلاثةوتحته
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الدفع.مسبقةالبطاقاتماهية:الأولالمبحث

المسبق.الدفعبطاقاتانواع:الثانيالمبحث

المسبق.الدفعلبطاقاتالفقهيالتكييف:الثالثالمبحث

(.المغلقالمجالأذاتالمخزنةالقيمةبطاقة:الرابعالفصل

مباحث:ثلاثةوتحته

المخزنة.القيمةذاتالبطاقاتماهية:الأولىالمبحث

المخزنة.القيمةبطاقاتانواع:الثافيالمبحث

المخزنة.القيمةلبطاقاتالفقهيالتكييف:الثالثالبحث

الالكترونية.المحفظةاوالذكيةالبطاقة:الخامسالفصل

مباحث:ثلاثةوتحته

الذكية.البطاقةماهية:الأولالمبحث

الذكية.البطاقةومميزاتخصائص:الثانيالمبحث

الذكية.للبطاقةالشرعيالتكييف:الثالثالمبحث

الإلكزونية.الشيكات:السادسالفصلى

مباحث:ثلاثةوتحته

الالكزونية.الشيكاتماهية:الأولىالمبحث

الالكترونية.الشيكاتومخاطرمميزات:الثافيالمبحث

الالكزونية.للشيكاتالشرعيالثكييف:الثالثالمبحث

على:واشتملت،الخاتمةثم
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ئج.الت!ا

.النوصيات

على:وتشتمل،الفهارس

المصادر.فهرست

.المحتوياتفهرست

!
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الإلكنرونيوالدفعالننودنطور:النمهيديالفصل

مباحلى4ثلاثلأوتعته

النقود.ماهية:الأولالمبحث

وأهدافه.الإلكزونيالدفعأنظمةتعريف:الثانيالمبحث

.ومخاطرهالإلكتروفيالدفعنظامخصائص:الثالثالمبحث
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النقودماهية:الأولالمبحث

!

النقودتعريف:الأولالمطلب

لغة:النقودتعريف.

إبرازعلىيدلصحيحأصل،والدال،والقاف،النون)1(:فارسابنقال

ماإيجازنستطيع،عدةمعانلهاالعربعند)نقد(مادةإنثم)2(.وبروزهثيء

"5:أربعةبأمورمقصودناعلىيدل

،المحدث،اللغوي،العلامة،الإمامالقزوينيزكريابنفارسبنأحمد،فارسابنهو(1)

بالرازي،المعروف،القزوينيحبيببنمحمدبنزكريابنفارسبنأحمدالحسينأبو

ومرباه،بقزوينمولده)المجمل(،:كنابوصاحب،همذاننزيل،اللغوي،المالكي

علىمتكلمامثاظزا،مالكبفقهبصيزا،الأدبفيرأشاوكان.بالريالاقامةوكثربهمذان،

أهلظرفإلىالعلمإتقانجمع،الكوفيينطريقةعلىالنحوفيومذهبه،الحقأهلطريقة

هـ(،)593:مائةوثلاثوتسعينخمسسنة:صفر،فيبالريوماتوالشعر،الكتابة

أبوالدينشمس01(،'/17)النبلاء:أعلامسير.تسعينسنةماتقال:منووهم

الرسالة.مؤسسةط،الذقبي،أحمدبنمحمدعبدالله

U)5/:اللغةمقاييسمعجم)2( 6 V،عبد:تحقيق،فارسبنأحمدالحسنأىبعدها،وما

م(.9991هـ-ا042):الثانيةالطبعة،لبنانبيروت،الجيلدارالنشر:دار،هارونالسلام

.د:تحقيق،الفراهيديأحمدبنالخليلنقد،مادةبعدها،وما(181)5/:العينانظر:)3(

معجموانظرة.الهلالومكتبةدارالنشر:دارالسمرائي،إبراهيمد.،المخزوميمهدي

أبوبعدها،وما)5/201(،:النهايةوانظر:بعدها.وما)5/467(،:اللغةمقاييس
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والنقد،تقشرهوهوالحافر،فيالنقدذلكومنوالظهور،التكشفأولا:

ونقدالح!ر،نقد:ويقالعنه؟ليطهبتكشفيكونوذلك،تكسرهالضرسفي

فيهما.مااظهرالشعر

نقدودرهمجودخها،حالعنكشفالدراهمنقد:يقالالتمييز،ثانتا:

منهاأخرجوانتقدهاالدراهمونقد،فعلمحالهعنكشفقدكأنهجيد،وزان

سيبويه:انشدوقد،الزيف

الصياريفتنقادالدنانيرنفيهاجرةكلفيالحصىيداهاتنفي

لىاعطاؤكهاالدراهمتمييزالنقد:الليثقال،والقبضالإعطاءثالثا:

دار،الطناحيمحمدمحمود،الزاويأحمدطاهر:تحقيق،الجزريمحمدبنالمباركالسعادات

9):العروستاجوانظر:أم(.979اهـ-)993:سنة،بيروت،العلميةالمكشةالنعثر:

النمثر!دار،المحققينمنمجموعة:تحقيق،الزبيديمرتم!محمدبعدها،وما023(،/

،الزياتأحمدمصطفىابراهيمبعدها،وما49(،4)2/:الوسيطالمعجموانظرة.الهداية

وانظر:.الدعوةالنشر:دار،العربيةاللغةمجمع:تحقيقالنجار،محمدالقادر،عبدحامد

عمربنمحمدعمربنمحمودالقاسمأبوبعدها،وما065(،}1/:البلاغةأساس

مختاروانظر:ام(.979اهـ-)993الفكر:دارالنشر:دارالزغشري،الخوارزمي

محمود:تحقيق،الرازيعبدالقادربنبكرأيىبنمحمدبعدها،وماA(،2ا/1):الصحاح

لسانوانظر:م(.5991هـ-ا14)5:بيروت،ناضونلبنانمكتبةالنشر:دارخاطر،

النشرةدار،المصريالأفريقيمنظوربنمكرمبنمحمدبعدها،وما(،524/)3:العرب

الأولى.الطبعة،بيروتصادر،دار
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قبضها.أي:فانتقدها،إياها،أعطاه:اي،الدراهملهونقدوأخذها،إنساتا

بدراستنا.المقصودهووهذا

أعطانيه:أي،الثمنفنقدني:وخميهجابرحديثفي،الثمنتعجيلرابقا:

الثمننقدهومنهمعجلأ،نقذاإياهاعطاهالثمنولهالثمنوفلاتامعجلآ،نقذا

.فانتقدهلهونقده

اسمعلىالمصدراطلاقبابمنالمنقود،علىأطلقثمالمصدرهووالنقد

ذلك.علىالناسواصطلح،المفعول

اصطلاخا:النقودنعريف.

الفقهاء:اصطلاحفيأولاة

إيجازهاونستطيع،ويتمكأثمانالنقودتعريففيالفقهاءعباراتاختلفت

بالأقب:

بعضقولوهو،مضروبينكيرأمكانامضروبينمطلقا،"ا(والفضةالذهب10

بذلكالفضةوسميت،يبقىولايذهبلأنهذهتاالذهبسميأنه:اللطائفمن)1(

الدينارلأندر!ا،الفضةومندينازا،الذهبمنالمضروبوسمي،تبقىولاتنفضلأنها

:فقالذلكمعثىفيبعضهموأنشد.همآخرهوالدرهمنار،آخره

الجاريالدرهمهذاآخروالهمبهنطقتدينارآخرالنار

والنارالهمبينالقلبمعذبورغايكنلممابينهماالمرء

الإسلامية،المكتبةالبجرمي،محمدبنعمرينسليمان27(،)2/:البجيرميحاشيةانظر:

تركيا.بكر،ديار
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غير:ايوالتبر،النقدانوهيبالقيمةالقضاء:قولهالقديرفتحشرحففي،الحنفية

يعني:خليلمختصرشرحفييقول،المالكيةعندالمذهبوهو)أ"،كذلكالمضروب

القراض،بلدفيبهيتعامللاكانإذاالقراضمالراسيكونأنيجوزلاالتبرأن

به،يتعاملمسكوكالقراضبلدفييوجدلمإذابمارشدابنوقيدهفيجوز،ل!الا

الثمرصاحبومثلهواحد)2(.حكمهاأن،والمذهبوالنقار،،الحليالتبرومثل

5.والفضةالذهبنقارمنحكمهفيوماالمضروبالنقدوهو:يقولإذالداني

،التجارةعرض:اي،ملكهصهاذا:المحتاجنهايةففي"(،الشافعيةمنكثيرقولوهو

إطلاقان:وللنقدأيضا:وقالمضرولين)5(.يكونالمص!ان،والفضةالذهبوهوبنقد

دار:طالسيواصي،الواحدعبدبنمحمدالدينكمال(،431/)6القدير:فتحشرح(1)

الثانية.الطبعة،لبنان،بيروتالفكر،

.لبنان،بيروتالفكر،دار:ط،المالكيالخريثيمحمد2(،55)6/:خليلمخئصرشرح)2(

،الأزهريالآبيالسميععبدصالح528(،1/):القيروانيرسالةشرحالداثيالثمر)3(

العدويالصعيديعلي267(،21/:العدويحاشيةوانظر:.بيروت،الثقافيةالمكتبة:ط

الشيخبوسف:تحقيقهـ(،أ124)الن!ثر:سنة،لبنانبيىوت،الفكر،دار:ط،المالكي

البقاعي.محمد

أبوالأنصاريزكريابنأحمدبنمحمدبنزكريا276(،)1/:الوهابفتحانظر:)4(

الشرواني:حواشيوانظر:.الأولىاهـ(،4اA):بيروت،العلميةالكتبدارط:،يحمى

المعينةفتحايضا:وانظرة.بيروتالفكر،دارط:ال!ثروافي،عبدالحميد263(،)3/

.بيروتالفكر،دار:طالمليباري،العزيزعبدبنالدينزين(،21)3/

شهاببنحمزةبنأحمدالعباسأىبنمحمدالدينشمس(،401)3/:المحتاجنهاية)5(
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والثانيهنا،المرادوهو،وغيرهالمضروبفشمل،والدينالعرضيقابلماعلىأحدهما

)وإذا:يقولالمحتاجمغنيففي،المنهاجشزاحقالوكذلك،1(.خاصةالمضروبعلى

وفي)3(.مضروبينغيرولووالفضةالذهبوهو)بنقد(،التجارةعرض:أي(ملكه

المضروبفيشملوالدينالعرضضدوهوالنقدزكاةباب:يقولالوهاجالسراج

وكيره)3.

فقالوا:الشافعيةبعضذلكإلىذهبوقد،المفروبينوالفضةالذهب2(

هووالنقد:البجيرميحاشيةففي)"(،والفضةالذهبمنالمضروبهوالنقد

إطلاقينأحدوهذاودنانيردراهم:قالفلذلك،والفضةالذهبمنالمضروب

.)4:بيروتالمعاصر،الفكردارط؟الصغير،بالشافعيالشهير،الرمليالدين f-اهـ

ام(.849

83(.)3/المحتا!:نهاية!1)

،بيروتالمعاصر،الفكردارةط،الشربينيالخطيبمحمد893(،1/):المحتاحمغني)2(

.لبنان

،بيروت،المعرفةدار:ط،الغمراويالزهريمحمد124(،)1/:الوهاجالسراج31(

.لبنان

الفكر،دار:ط،الجملسليمان/513(،)3:المنهاجشرحعلىالجملحاشيةانظر:)4(

الحصنيالحسينيمحمدبكرأيىالدينتقي184(،)1/الأخيار:كفايةوانظر:.بيروت

بلطجي،الحميدعبدعلي:تحقيق،الأولىالطبعة،دمشقالفكر،دارةط،الشافعيالدمشقي

.سليمانوهبيومحمد
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)1(،المضروبكيرفيشمل،والدينالعرضقابلماعلىيطلقوالأخرللنقد،

مضروتا،النقدكونواشترطفقالوا:،الحنابلةبعضأيضاذلكإلىذهبوقد

المضروبوكير،المبيعاتوأثمان،المتلفاتقيملأنهاودنانيىدراهم

)2".كالعروض

الناسبينوالمعتادالمعروفمنكانإذا،العرفبحسبذلكيتوقف`(

مقاماستعمالهماةايالمضرويين،غير:ايالمسكوكين،غيروالفضةبالذهبالتعامل

حكمفيفيكونان،والفضةالذهبمنالمذابةالقطعةوهي،نقرة:وش!ميانالنقود،

تكونأنوتصلح،الضرببمنزلةبهماالتعاملويكونوالمسكوكة،المضروبةالنقود

شرطإلىوأشار:المالكيةمنالدوانيالفواكهصاحبوقالمال)5.ورأسثمتا

وانجها،تعوملحيثمغشوشةكانتولو(،والدراهم)بالدنانير:بقولهالمال

فهوبهالمتعاملغيروأما،الخالصالنقدوجودمعولوكالكاملةترجلم

الذهببنقارالقراضأي:فيه،تسوهلأي:،أرخصوقد،كالعرض

ومثلها،والفضةالذهبمنالخالصةالقطع:النونبكسروالنقار،والفضة

.(641)3/:البجيرميحاشية(11

عالم:طالبهوقي،)درشىبنيونسبنمنصورY(،/80)2:الإراداتمنتهىشرح)2(

مصطفى)3/794(،:النهىأوليمطالبوانظر:.الثانيةام(،6199:بيروت،الكتب

م(.6191):دمشق،الاسلاميالمكمب:طالرحيبافي،السيوطي

بيروت،العلميةالكتبدارحيدر،علي،crv')3/ةالأحكاممجلةشرحالحكامدرر)3(

الحسيني.فهميالمحامي:تعريب،لبثان
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ولم،العملبلدفيبهاتعوملإنالجوازفيواحدالجميعحكمف!ن،والحليالتبر

علىيجوزفلاالمسكوكوجدأوبهايتعامللمإنوامامسكوك.فيهايكن

تبرمنالمضروبكيرأنوالحاصل...المصنفظاهريوهمهلماخلاقاالمعتمد،

العمل،بلدفيبهالتعامل:بشرطينإلامالرأسجعلهيجوزلا،وحليونقار

1(.المسكوكوجودوعدم

المالكي:النفراويسالمبنغنيمبنأحمد)2/122(،:الدوانيالفواكه)1(

خليلةمختصرشرحوانظر:هـ(.ا14)5:لبنانبيىوت،الفكر،دارةطهـ(،ا521)ت/

/6(45.)2
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الخلاصة:

بالمضروبتقييدهاأممطلقا،والفضةالذهبتعنيالنقودكانتوسواء

بهمايتعاطىوالذيالأشياء،وقيمأثمانهمايبقيانوالفضةالذهبف!نمنهما،

الفقهاءبينالخلافولعلنقودا،بوصفهماالفقهاءاصطلحوعليهماالناس

ماوهذا،الأعراففيالنقدتحديدفيوالبلدانالأزماناختلافإلىراجع

عندالنقودتعريففيسنرىكما-اليومفالعرف،الثالثالقولمنيتجلى

البنوكعنالصادرةالأوراقتلكعلىالنقوديقصريكاد-الاقتصاديين

والفضة.الذهبعنغطاءالحقيقةفيكاشطوانمقامها،يقومماأوالمركزية
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الاقتصاديين:عرففيالنقودتعريفثانتا:

واختلفت،عباراتهموتعددتالنقودتعريففي،الاقتصاديينتعاريفتباينت

لماهيتها)1(.وتكييفهلها،منهمواحدكلنظرةبحسب،وجهاتهم

كثيرةللنقداعطيتالتيالتعاريف"إن:دهمانفؤادالدكتوريقول

واختلافالنقدماهيةإلىالمؤلفيننظراتتبايناختلافهافيويزيد،ومتباينة

")2(.لديهممفهومه

:فقالبخصائصهاعرفهامنفمنهم

جامعغيرتعريفوهذاالأفراد""5،جانبمنعافاقبولايلقىشيء"اي

الايجاز.ميزةفيهكانوان،يلاحظكمامانعولا

للقيمة،مقياشاكونهافيالاقتصاديةوظائفهاحيثمنعرفهامنومنهم

:فقالالمؤجلالدفعفيووسيلة،المبادلةفيووسيطا

شيءافي"أو:)4(،"بالالتزاماتالوفاءفيعامبقبوليتمتعشيء"افي:هي

عنهاضربتوقدجذا،ذلكفيواطالت،كثيرةتعاريفالاقتصادكتبذكرت)1(

المناطقة.عندالحدودبناءمعيتوافقلامنهاكثيزاأنخاصةصفخا،

م(.1)749:الثانية،دمشقجامعة:ط،دهانفؤاد(،5)ص/:السياصيالاقتصاد)2(

دار:طحسن،أحمدللدكتور38(،)ص/:الإسلاميالاقتصادفيالنقديةالأوراق)3(

الثقديةالثالمواثظر:م(.02)70:الموافقاهـ(،4281:الثانيةالطبعة،دمشقالفكر،

العربية.الثقافةدار:ط،برعي(،47-64)ص/:والمصرفية

العربية:النهضةدار:ط،شافعيزكيمحمد32(،)ص/:والبنوكالنفودفيمقدمة)4(

.`(ا)829



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
")1(.للثروةودخيرةقا،وف!تو؟كا،للقتمومغيازا،للتبا؟لعافاوسيطاتكون

منيمنعاولم،الماهيةأفرادكليجمعالممعيبانتعريفانايضاوهذان

عليه.غيرهادخول

:فقالالقانونيةالنظرةحيثمنعرفهامنومنهم

منتمكنهالتي"الآدا"انه:أو"،كذلكانهالقانونيحذ؟ائذي4"ال!ثيئ

ناظمالدكتورجمعوقدسابقيهما.مناسواالتعريفانوهذان")2(.التزاماتهشداد

:فقالللنقودتعريفهفيالقانونيةوالنظرة،والوظائفالخصائص!بينالشفري

الشيءقيمةاو،القانونأوالعرفبحكمعافا،قبولاالجميعيقبلهشيء"كل

للسلعالمختلفةالتبادلعملياتفيوسيطايكونأنعلىقادزاويكون،نفسه

عنعبارةفهو،الذمموإبراء،الديونلتسويةصالحاويكون،والخدمات

)ط!م(.1002)شبير:عثمانمحفد(،175)ص/:المعاصرةالماليةا!لعاملاتانظر:()1

I،)النفائس.دار،الأردن

النظامفيوالبنوكالنقودأيضا:وانظر:.الديونتسويةأداةإنها:قولهممنهوقريب)2(

مركز،الاسكندريةط:،ام()999:الكفراويمحمودعوف)ص/33(،:الإسلامي

كانسواء،اعتباريشيءالنقد:بأنالقولويمكن11:يقولحيث،للكتابالإسكندرية

اعتبارتاشيتاليسالنقدإن:يقالوقدعام،عرفأوسلطانيحكمعننامجاالاعتبارهذا

غطاءاوذاتيةقيمةعلىنقذاباعتبارهيتوقفبلالاصدار،سلطةحكمعنناتخامحصتا

يستندلاالآنالنقدأصبحوقد،بذلكالعرفجرياناولنقديته،السلطةاعتبارمعكامل

11.لهاالاقتصاديةوالقوةالنقدلهذاالمصدرةالسلطةعلىذلكيتوقفبلالغطاء،الىقوتهفي
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نقود")9(.

لجميعالماديالمقابلهيالنقود":حسنشهيرالدكتورةقالتمنهوقريتا

الشرائيةالقوةلصاحبهاتمنحالتيالأداةأوالوسيلةوهي،الاقتصاديةالأنشطة

التيالأداةلهتمثلالقانونيةالناحيةمناخهاكما،احتياجاتهإشباعمنتمكنهالتي

")2".التزاماتهسدادمنتمكنه

للطباعةالكتبدار:ط،الشمرينوريمحمدناظم92(،)ص/:والمصارتالنقود()1

م(.1)879:الموصلوالنشر،

الجامعةشبابمؤسسة:طحسن،سهير5(،0)ص/الاقئصادي:والتوازنالنقود)2(

(.م8591):الإسكثدرية،للطباعة
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المختار:التعريف

نأكما،القدرةبحدودمانعةجامعةتكونأنلابدالحدودأنشكلا

ماذلكإلىاقربهاولعل،المنطقأصحابعندالمقررةالأمورمنفيهاالإيجاز

الآتي:ملاحظةمع،ناظمالدكتورذكره

"كل:بقولهعبىولوينحصر،لاماتحتهيدخلعامشيء""كل:قوله

بعد:فيماقولهعنيستغنيبهذاإنهثم،قريبجنسلأنهأخصر؟لكانثمن"

واالعرفبحكمعاقاقبولاالجميع"يقبله:قوله"،نفسهالشيءقيمة"أو

لكانقانوتا"أوعرقا،الئاسعامة"يقبلهقال:ولو،وإطالةبسط"القانون

التبادلعملياتفيوسيطايكونأنعلىقادزا"ويكون:وقولهأخصر،

"،الذمموإبراء،الديونلتسويةصالحاويكون،والخدماتللسلعالمختلفة

،والخدماتالسلعلتبادل"وسيطا:يقولانوالأخصزد!اطالة،حشوايضا

".الذمموإبراء،الديونلتسويةصالحا

كالتالي:التعريففيكون

السلعلتبادلوسيطاقانوتا،اوعرقا،الناسعامةيقبلهثمناكل1

".الذممدابراء،الديونلتسويةصالحا،والخدمات
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الإلكترونيةالنقوفىتعريفالثايئ:المطلب

الإلكترونية،النقودظهرتالمصرفيةالتكنولوجيةالأساليبتطورمع

التجارةمثل:الوسائلى،منالعديدخلالمنيتداولوخهاالناسوأخذ

المصرفي،والهاتف(،)الإنترنتالعالميةالمعلوماتشبكةخلالمنالإلكترونية

المصرفي.والإنترنت،الإلكترونيةالمقاصةوخدمات،المصرفيةالدفعوأوامر

علىاساشاتعتمد،(E-COMMERCE)الإلكزونيةوالتجاره

الدوليةالمعلوماتوشبكاتالمتطورةالاتصالاتتكنولوجيابينالربط

تسهيلبغرض،الحديثةالدوليةالإلكترونيةالدفعنظموبين)الإنترنت(

والخروج،والشركاتالأفرادمستوىعلىالتجاريةالاقتصاديةالمعاملات

فيأطرافوجودعلىيعتمدالذيالتقليديالنظاممنالتجاريةبالعمليات

بمابعدعنالصفقاتتلكبإتماملهمتسمحرحبةآفاقإلىالصفقةإتماممكان

إفرازهيإداالإلكقرونيةفالنقودإليها،يسعىالتيأهدافهطرفلكليحقق

.اليومللتقنية

عامةيقبلهثمن"كلأنها:وعرفناالنقود،تعريفسبقفيماعرفناوقد

لتسويةصالحا،والخدماتالسلعلتبادلوسيطاقانوتا،أوعرقا،الناس

".الذمموإبراء،الديون

النقودتلكعنانفردت،إلكترونيةبأخهاؤجمقتنقودثمةولكن

)نقود-إلكزون(،:كلمتينمنتتكونالإلكترونيةفالنقود،التقليدية
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نأويتبقىالنقود-تعريفسبقفيماوعرفناللنقود-صفةهي:فالإلكزونية

الإلكزون.معنىنعرف
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:(Electron)الإلكنروننعربف

للكلمة:اللغويالتأصيل

بالإنجليزية:وهي،يونانيوأصلها،عربيةليستإلكترونكلمة

منفقيقنوزنعلىالحديثةالعربيةالترجماتفيوهي5()+همأتاءا

الكهرباء)1(.

سالبة،كهربائيةشحنةذاتدقيقة"الالكترون:الوسيطالمعجمفيقال

")2(.الكهربائيةمنيتجزألاالذيالجزءهيشحنتها

سالبذريتحت"جسيم:بانهالعالميةالعربيةالموسوعةوعرفته

")3.الشحنة

دارتئروت،(،ا:)طوائماذة:الطاتةم(،52)20ةلاروسموسوعةانظر:1()

على:العنكبوتيةالشبكةعبىالحرةالموسوعة:وانظرللثشر.عويدات

marefa. org/ index. php//هي!؟.س:

.الإلكترون2(،4)1/:الوسيطالمعجم2()

وحجمهنوعهمنعملوأضخمأولالكترون،مادة،العالميةالعربيةالموسوعة31(

فياعتمدضخمموسوعيعمل،الإسلاميةالعربيةالثقافةتاريخفيومنهجه

العالميةالمعارفدائرةمنالدوليةالنسخةعلىأجزائهبعض

(740 Bookinternational،)ومؤلف،،عالمألفمن!ثرانجازهفيشاركول

جميعمنومؤسسةومستشار،فني،ومخرج،ولغويعلميومراجعومحرر،،ومترجم

العربية.البلاد
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بالإلكترونات،محاطةصغيرةنواةمنتتكؤنأنهاالذرةتركيبويبين

طاقةمستوياتفيوتححظم،النواةمنمختلفةمسافاتعلىالإلكزوناتتوجد

تمثلولكنهاتقريتا،الكليالذرةحجمالإلكتروناتتشغلبالمدارات،ئسمى

أساشاذرةلأيالكيميائيالسلوكيتحدد.الذرةوزنمنفقطصغيزاجزءا

".النواةعنالأبعدالخارجيبالمدارالموجودةالإلكتروناتبعدد

جسيمهوالكهرب،أو"الالكترون:فقالتالحرةالموسوعةوعرفتها

فيونيتروناتبروتوناتمنالمتكونةبالنواةالالكزوناتتحيطذري،دون

")2(.إلكنرونيترتي!بشكل

الذريةتحتالجسيماتمعظمفييتشاركانهإلى"ون"الأخيرالمقطعويرجع

)-.أيونكلمةفياستخدمتالتي

الآتي:التعريفاتتلككلمنوالملاحظ

منصغيرجزءهيالتي،الذرةمكوناتمنجذاصغيىمكونالإلكزون.

.المادة

.المادةفيشحنةأصغرهي،سالبةكهربائيةشحنةله.

جزقياتمثلولكنهاتقريتا،الكليالذرةحجمالإلكزوناتتشغل.

السابق.المرجع(1)

التالي:الرابطعلىالعنكبوتيةالشبكةعبىالحرةالموسوعة)2(

marefa. org/ index. phpw!هي!؟/.سال:

السابق.المرجع)3(
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.الذرةوزنمنفقطصغيزا

بالمدارات.ئسفىطاقةمستوياتفيالإلكتروثاتتنتظم.

الانتقالعلىمعئنيماخمروفيفيقادزالإلكترونأننستنتجذلككلخلالومن

كهربائتاتيازايولدفإنهسالبةكهربائيةشحنةيحملكونهومع،أخرىذرةالى

)ا".حولهمغناطيستاحقلأمكوتا

الاصطلاحي:التعريفثالثا:

،العباراتاختلفتفقدالاصطلاحفي)2(الإلكترونيةالنقودتعريفأما

منها،اشتهرماأوالصوابإلىاقربهانذكرونحنبيانها،فيالحدودوتعددت

هذهفيعادتناهيكماالفنأصحابعندالحدودمعيتوافقنراهمانختارثم

الدراسة.

والئؤقيعاتالبروتوكولاتمن"ئحموعةبأنها:بعضهمعرفها.ففد

العملاتتبادلمخلفعلئائحلأنالإلكترونيةللزسالةتتيحائتيالرقمئة

.والمادةالطاقة،بتصرف"لاروس"موسوعةانظر:(1)

العملةأو'(digitalmoney):الرقميةالنقودالبعفيسميهاأنإلىالتنويهيجدر)2(

"النقود:مصطلحالأخرالبعضاستخدمبيتما(؟currencydigital):الرقمية

التسميةآثرناوإنما،الاصطلاحفيمشاحاةفلاوعليهواحد،المعنىولكنالإلكترونئة،،

النقود.لتلكوالمعنىالمضمونعلىودلالتهالاشتهارها،الأولى
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التقليدئة")1(.

ووسائلالإلكزونية،النقودبينمزجأنهالتعريفهذاعلىوالملاحظ

أنهايالحد،فيالمحدودكيردخولالتعريفهذايمنعفلم،الإلكترونيالدفع

لمانهناهيك،المعرفالشيءمنأخفىهوبماتعريفأنهكا،بالأعمتعريف

ناقص.رسمفهو،المعرفجنسيذكر

بطريقةمخزونةنقدية"قيمةبأنها:الأوروبيةالمفوضيةعرفتها.وقد

كوسيلةومقبولةكمبيوتر،ذاكرةأوكبطاقة،الكترونيةوسيلةعلىإلكترونية

متناولفيوضعهاويتمأصدرتها،التيالمؤسسةغيرمتعهدينبواسطةللدفع

بهدفوذلك،والورقيةالنقديةالعملاتعنكبديللاستعمالهاالمستخدمين

")2".محددةقيمةذاتلمدفوعاتإلكترونيةتحويلاتإحداث

بقوله:المعرفجنسذكرقدكاندمانايضا،بدقيقليسالتعريفوهذا

:طالجنبيهي،محمدوممدوحمحفدمنير76(،)ص/الالكزوي!:التحكيم11(

م(.002)0الجامعيئ:الفكردارالإشكندرية،

Europeanانظر:2() Commission: ,)8991( "Proposal for]

European Parliament and Council Directives on the

taking up, the pursuit and the prudential supervision of

,thebusiness of electronic money institution", Brussels

)COM:)89..أ ,727 PP. w.:أيضا:وانظر:.الاسلاميالتمويلمنتدىوانظر

محمودإبراهيممحمدد.(،7)ص/ةالإلكترونيةللنقودوالماليةوالاقتصاديةالنقديةالآثار

.القاهرة،العربيةالنهضةدار:ط،الشافعي
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الإلكترونيةالنقودماهيةوبينالدفحوسائلبينمزجإنهإذ"،نقدية"قيمة

جهةومنمانغا؟لشىالتعريفهذاإنأي"،للدفعكوسيلة"ومقبولة:بقوله

النقود،تلكبهاتختصالتياللازمةالعرضياتبذكراسهبقدفإنهأخرى

تاقا.رسمافيكون

مخزونةائتمانيةوحداتشكلفينقدية"قيمة:بقولهمآخرونعرفهاكما.

")1(.المسنهلكيحوزهاإلكترونيةاداةعلىأو،إلكترونيةبشكل

الشيءأخممنهوبماتعريفأنهإلا،سابقهمنقريبالتعريفهذا

اداةعلىالمخزونة،الائتمانيةالوحداتعلىالقيمةيقصرفهو،المعرف

وششبعد-بنكيبحسابمرتبالايكونوماالائتمانيةالبطاقة-إلكترونية

له.اعتبارلاعرض"،المستهلكيحوزها":قولهانكماغيرها،

اعتدناالتيالتقليديةللنقودالإلكتروني"المكافعبأنها:بعضهموعرفها.

")2(.تداولها

بالتمثيلى،اوبالتشبيهالتعريفيمثلفهو،ركاكتهتخفىلاالتعريفوهذا

فيه.مايخفىولا

وانظر:)ص/7(.:الإلكترونيةللنقودوالماليةوالاقتصاديةالنقديةالآثارانطر:)1(

)6991(,:,(Bankfor International settlements: (BIS]

Implication for central banks of the developmentof"
0113..electronicmoney, Basle, P

67(.)ص/:سابقمرجعالالكزوني،التحكيم)2(
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لقيمةإلكزوني"مخزونبأنها:الأورويىالمركزيالبنكعرفهاوقد.

كيرلمتعهدينبمدفوعاتللقيامشائعةبصورةيستخدمتقنيةوسيلةعلىنقدية

الصفقة،إجراءعندبنكيحسابوجودإلىالحاجةدونأصدرها،من

مقدقا")1(.مدفوعةمحمولةكاداةوتستخدم

العرضياتتكرارعليهيلاحظأنهإلا،سبقماكلمنادقالتعريفهذا

للقيامشائعةبصورة"يستخدم:كقوله،المعنىنفسلهاوالتياللازمة

واضح.اسهابفيهانكما،اصدرها"منغيرلمتعهدينبمدفوعات

إلكترونية،وسيلةعلىمخزنةنقدية"قيمة:بقولهبعضهمعرفها.كما

منكيرمنواسعبقبولتحظى،بنكيبحسابمرتبطةوغيرمقدقا،مدفوعة

")2(.مختلفةأغراضلتحقيق،للدفعكاداةوتستعملباصدارها،قام

علىلاشتماله،الالكترونيةالنقودلماهيةالأمثلالحدالتعريفهذيمثل

مدفوعة،إلكترونيةوسيلةعلىمخزنةنقدية-قيمة،القريبينوالفصلالجنس

كقوله:،المعنىعلىدلالاتهافيدقيقةغيىوعباراتهموجز،غيرأنهإلامقدما-

للدفع،كأداةوتستعمللإصدارها،قاممنغيرمنواسمعبقبول"تحظى

European(انظر:)) Central Bank: ,)8991( "Report on"]

Frankfurt, Germany, August, .P .].7 "Electronic Moneyا

سابق.مرجع7(،)ص/ةالنقديةلآثارا:وانظر

8(.)ص/:النقديةلأثارا(2)
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11.مختلفةأغراضلتحقيق

قوله:منوأخصروأشملادقلكانعام؟بقبولتحظىقال:لوإذ

باصدارها".قاممنغيىمنواسعبقبول"تحظى

اخصرلكان،والخدماتالسلعلتبادلوسيطةبكونهاعبرلوانهكما

".مختلفةاغراضلتحقيق،للدفعكأداةوتستعمل":قولهمنوأشمل

المخنار:النعربف

ومع؟الإلكترونيةللنقودالحدودأدقهوالسابقالحدإن:القولأستطيع

يلي:كماالتعريفيكون،السالفةالملاحظاتمراعاة

بقبولتحظىمقدقا،مدفوعةإلكزونيةوسيلةعلىمخزنةنقدية"قيمة

".بنكيبحسابمرتبطةكير،والخدماتالسلعلتبادلوسيطةعام،

وثمنقيمةفهيالنقود،لتلكقريبجنس"،نقدية"قيمةفقولنا:

ماهيتها.فيللأشياء

بهأخرجناقريبفصلفهوإلكزونية"؟وسيلةعلىامخزنة1قولنا:أما

كالشيكات،الوسيلةتلكعلىمخزنةتكونلاالتيالنقديةالقيممنغيرها

التقليدية.والنقود،الورقية

منوشرطللنقودلازمعرضفهوعام"؟بقبول"تحظىقولنا:واما

وكيرهم.مصدريهاقبلمنقبولهافيشملنقوذا،اعتبارهاشروط

،العامقبولهامقتف!فهذا"؟والخدماتالسلعلتبادلوسيطة"قولنا:وأما
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لتحقيقللدفعكاداةتستعمل":قولهمنوأخصرأشملوهونقوذا،واعتبارها

."مختلفةأغراض

وسائللإخراجتكيدهوإنما"؟بنكيبحسابمرتبطة"كيروقولنا:

مقدقا؟مدفوعة:عبارةف!نلىالا،للعميلالبنكيةبالحساباتالمرتبطةالدفع

ذلك.عنتغني

التيالأسسأنإلىنخلصاننستطيعالمختارالتعريفخلالومن

كالتالي:هيماهيتهافيالنقودهذهعليهاترتكز

نقدية.قيمةأنهاأولا.

إلكترونية.وسيلةعلىمخزنةثانتا؟

مقدقا.ومدفوعةبنكيبحسابمرتبطةكيرثالثا:

.عامبقبولتحظىرابغا:

بعملتقومإضهاأي،والخدماتالسلعلتبادلصالحاوسيطاخامشا:

التقليدية.النقود
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النقودنشأة:الثالثالمطلب

سخرولذا،غيرهإلىمحتاتجا،تكوينهفيضعيقاالإنسانخلقتعالىالثهإن

تعالى:تالحياتهبهاويقيم،حاجاتهبهاليسدوالأرضالسماواتفيماله

لهترهـلأوفؤلؤأوأكشوفخفبهاوأززقؤئئمقتئاكلجعلآلتةاثيئآلشنهلا%تؤتكئم)ؤلائؤلؤ(

ت!وئا!!)1،.

البقاء،علىبهاويقوى،خلتهبهايسدعمايبحثالأرضربوعفيفانطلق

بنيإلىاللجوءكان،بنفسهحاجاتهسديستطيعلاضعيفالإنسانولأن

عنها.غثىلاوالتي،الملجئةالضروريةالأمورمنجنسه

لبقاءعاملآالتخصصاتفيوالتكاملالحاجاتفيالتبادلفكان

لاحيث،بالمقايضةيسمىماذلكعنفنشا،الأرضفيوديمومته،الإنسان

حيمئذ.اثمانولاأوراقولانقود

يستطيعلامثلأيخيطفمن،حاجاتهفياخاهيقايضالرجلفكان

الزيت،إلىيحتاجقمحعندهومن،الخياطةعلىيقدرلاوالزارع،الزراعة

بينهمالمقايضةفتتم؟البشريةكانتوهكذا...للقمحيحتاجالزيتوصاحب

للثمنية.اوللقيمةتحديددونوالسلعالحاجاتفي

كالتالي:وهي(،)المقايضة2(العمليةلهذهومآخذعيوبنشأتوقد

.(o)ةالآيةالنساء،سورة(1)

ومن.بتصرفبعدها،وما(56)ص/:الإسلاميالاقتصادفيالنقديةالأوراقانظر:)2(
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،مزدوجاتفاقوجودصعوبةاو،المتبادلينرغباتتوافقصعوبةأولا:

نأيركبف!نهخدمةلهليقدمحذادإلىواحتاجالنجارةمهنةيعرفمنفمثلآ

وقديقدمها،التيالخدمةمقابلخدمتهالنجارليعطيه،خدمتهالحداديبادل

فيضطرالنخار،خدمةإلىيحتاجلاقدالحدادهذاولكنحذادا،يجدأنلهيتفق

الوقتيضيعوهكذا،النجارةخدمةإلىمحتاجحذادعنيبحثأنالنخار

والجهد.

السلعبعضقابليةوعدموالخدماتالسلعمقاديراختلافثانتا؟

وصاحب،الصوفإلىمحتاجزيتونصاحبيوجدانذلكومثالى،للتجزئة

الريتونفصاحبسلعتيهما،بينتناسبلاأنهغيىالزيتونإلىمحتاجالصوف

لاقليلفصوفهالصوفصاحباما،الزيتونمنارطالعشرةعندهمثلآ

لاقدكما،صفقتهيفرقأنالزيتونصاحبيريدولا،الزيتونكميةيناسب

منكئرتعادلوالشاةئوبإلىمحتاجوهوشاةعندهكمناصلآ،السلعةتتجزأ

المبادلة.فتصعبجزئها؟عنعوضاالئوبلأخذتجزئتهايمكنولاثوب

ظلففي،والخدماتالسلعلسائرمشزكمقياسوجودصعوبةثالثا:

خدمةكلوقيمة،السلعبقيةإلىبالنسبةسلعةكلقيمةمعرفةيصعبالمقايضة

وقمح،وجمالشياهمثلأالسوقفيكانتفإن،أخرىسلعةأوخدمةمقابلفي

شافعيةزكيلمحمد،والبنوكالنقودفيمقدمةةفليراجعذلك؟فيالاستزادةأراد

كثير.وغيرها.بعدهاوما3(0)ص/:والمصارفالنقودوأيضا:بعدها،وما(41)ص/
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علىسلعةكلثمنبهيعرفالذيالمقياسغيابوفيف!نه.؟وحرير..،وزيت

نسبةكموالزيت؟القمحمنيساويكمفالجمل،التبادلعمليةتصعبحدة

اتخاذإلىالإنسانالثههدىفقدالأمرهذالصعوبةونظزاالحرير؟منمبادلته

.التبادلعمليةفتسهل،والخدماتالسلعلسائروقيماثمتالتكونالنقود

والسلع،للأشياءوثمينةقيميهكوسيلهوتحديدهاالنقود،ظهوروبعد

وهائلة.تاريخيةبأخمها:القولنستطيعنقلةالبشريةانتقلت

الدراهمخلقتعالىالئهنعم"من:تعالىالئهرحمهالغزاليالإمامقال

يضطرولكنأعياخهمافيمنفعةلاحجرانوهماالدنيا،قواموجهماوالدنانير،

وملبسهمطعمه:فيكثيرةاعيانإلىمحتاجإنسانكلإنحيثمنإليهماالخلق

يملككمنعنه،يستغنىماويملكإليهيحتاجعمايعجزوقد،حاجاتهوسائر

عنهيستغنيربماالجمليملكومن،يركبهجملإلىمحتاجوهومثلآالزعفران

منالعوضمقدارفيبدولا،معاوضةمنبينهمابدفلا،الزعفرانإلىويحتاج

مناسبةولا،الزعفرانمنمقداربكلجملهالجملصاحبيبذللاإذتقدير،

وكذا،الصورةأوالوزنفيمثلهمنهيعطى:يقالحتىوالجملالزعفرانبين

تناسبلاالأشياءفهذهبحمار؟دقيقاأوبخف،عبذااوبثيابدازايشتريمن

جذا؟المعاملاتفتتعذرالزعفرانمنيساويالجملمنكمئدرىفلافيها،

بحكمبينهمايحكمبينهامتوسطإلىالمتباعدةالمتنافرةالأعيانهذهفافتقرت

وترتبتالمنازلتقررتاذاحتىومنزلتهرتبتهواحدكلمنفيعرفعدل،

.المساويغيرمنالمساويذلكبعدكلمالرتب
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الأموالسائربينومتوسطينحاكمينوالدراهمالدنانيرتعالىالثهفخلق

منالقدروهذادينار،مائةيساويالجملهذا:فيقالبهما،الأموالتقدرحتى

إذنواحد،بشيءمتساويانإنهماحيثمنفهما،مائةيساويالزعفران

فيكانولوأعياخهمافيكرضلاإذبالنقدينالتعديلأمكنلىانما،متساويان

الغرضصاحبحقفيالغرضذلكخصوصاقتف!ربماغرضأعياخهما

خلقهمافإذنالأمر،ي!مظمفلاله،غرضلامنحقفيذلكيقتضولمترجيخا

ولحكمةبالعدلى،الأموالبينحاكمينويكوناالأيديلتتداولهماتعالىالثه

غرضولاأنفسهمافيعزيزانلأخمهماالأشياء،سائرإلىبهماالتوسلىوهىاخرى

ملكفكأنهملكهمافمن،واحدةنسبةالأحوالسائرإلىونسبتهماأعيانهما،في

لمربماطعامإلىاحتاجفلو،الثوبإلايملكلمف!نهثوتاملككمنلاشيء،كل

شيءإلىفاحتيجمثلآ،دابةفيغرضهلأن،الثوبفيالطعامصاحبيركب

إنماوالمثيءالأشياء،كلهكأنمعناهفيوهوبشيء،ليسكأنهصورتهفيوهو

بخصوصها،يفيدهاخاصةصورةلهتكنلمإذاالمختلفاتإلىنسبتهتستوي

إلىوسيلةوهوفيهغرضلاالنقدفكذلك،لونكلوتحكيلهالونلاكالمرآة

غرض")أ".كل

المعرفة،دار:طحامد،أبوالغزاليمحمدبنمحمد19(،)4/:الدينعلوماحياء)1(

.لبنان،بيروت
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اختراعانإلىيشيرحينبعضهميبالغفلاالنقود،أهميةتبرزهناومن

اختراععنيقللاوهو،البشريالجنسإليهتوصلمااعظممنكانالنقود

فيالنظرالمرءيمعنإنماانهذلك،الطاقةوتسخير،بالأرضوالعناية،الكتابة

التيالفسيحةالتقدمآفاقتتضححتىالمقايضةبنظاماللاحقةالعيوبجسامة

النقود)1(.استخدامفيللبشريةالئههيأها

يظلونوالعلماءالباحثينفإنللنقود؟النشأةتاريخعلىالوقوفوعند

عنايبعدغيبفيمعينبتاريخالقطعإنإذمحدد،تاريختحديدعنعاجزين

التخرصإلافليس،المحالمنضربالسنينمنالآلافعشراتوربماآلاف

كوسيلةبالنقودالتعاملفيهابدأالتيوالحضارةالأمةتحديدأنكما،والتخمين

.بمكانالصعوبةمنأيضايعد،المقايضاتعنبديلة

آسيافيالليدفيهمالمسكوكةالنقودعرفمنأولأنبعضهمذكروقد

)2(،م(.ق592)0موهنجوعهدفيالهنودهمعرفهامنأولإن:ويقال،الصغرى

ورائها.منطائلولاعليهادليللاتخرصاتفيذلك،غيرويقال

منعرفوثمنية،قيميةكوسيلةالنقوداستخدامبأن:القولويكفينا

مقدمةوانظر:بعدها.وما58()ص/:الإسلاميالاقتصادفيالنقديةالأوراقانظر:)1(

.(47)ص/:والمصارفالنقود:وانظر.بعدهاوما)(8)ص/:والبنوكالنقودفي

،الحضارةقصة:ديورانتوايريلولعننقلا6(،0)ص/:النقديةالأوراقانظر:)2(

.بيروت،الجيلداربعدها،وما3(2150/محمود:نجيلزكيترجمة
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وذكرأزماتا،وحددتواريختخرصقدالبعضكاندمان،البشريالتاريخفجر

القاطع.الدليلعنخالتاتخميتاقلناكمايبقىذلككللكن،وحضاراتبلداتا
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للنقودالتاريخيالتطور:الرابعالمطلب

وأطواربمراحلمرواأنبعدإلاالورقيةأوالمعدنيةالنقودالبشريعرفلم

يلي:باإيجازهانستطيع،ذلكإلىيتوصلونجعلتهم

السلعية:النقود:أولا

البشر،عرفمااولفهيسابقا،عنهاتكلمناالتيالمقايضاتوهي

البدائيةالمجتمعاتكانتفقد.البشريالعقللهيهتديأنيمكنمابحسب

اختيارهاوكان،التبادلفيالوسيطبدورللقيامالمتوفرةالسلعمنسلعةتختار

وعلى،والاجتماعيةالاقتصاديةالنواحيلاختلافتبغالآخرىبيئةمنيختلف

الرعي،مجتمعاتفينقوداتتخذالماشيةفكانت،المجتمعوأذواقعاداتوفق

مجتمعاتفيالزينةوأدوات،الزراعيةالمجتمعاتفيالزراعيةوالمحاصيل

.)1(الصيد

النقودالمعدئية:ثانئاة

وأخير،النحاسثمالحديدثمومنأولاالبرونزاستخدامتمولقد

منالتاريخمنقديمةفزاتفي"3(،والفضةالذهبالثمينينالنفيسينالمعدنين

النفيسةالمعادنيحملونالأفرادفكان،الحكامتدخلدونوالأفرادقبل

النقودفيمقدمة:راجعوللاستزادةبعدها.وما(101)ص/:النقديةالأوراقانظر:(1)

بعدها.وما(VA)ص/:والبنوك

يسير.بتصرف(751)ص/:السابقالمصدرانظر:2()
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بوزنقاموابينهمفيماالصفقاتتمتف!ذالمبادلاتهم،تلزمالتيبالكميات

باستخداموذلك،الصفقاتهذهلتسويةالمعادنهذهمنالضروريةالكميات

تسويةفيالطريقةهذهانمنبالركمو،معهميحملونهاكانواحساسةموازين

تكنلماخهاإلا،المقايضةأعباءمنالتجاريالتبادلأطرافأنقذتقدالمبادلات

بعدصفقةكلفيالنفيسالمعدنوزنإلىالحاجةبسببذاتهاحدفيمريحة

التالية،التطوراتأهممنالنقودسكاختراعكانولذلك،نوعيتهمنالتكد

،مميزةمختلفةاوزانذاتفطعفيبدقةالنفيسالمعدنبوزنالحاكمقامفلقد

زنتها.أوقيمتهاعلىتدلمختصرةبعباراتونقشها

:فقالالحاكموظيفةمنواخهاالنقودسكأهميةخلدونابنبينولقد

فيالناسبينالمغشوشمنالخالصيتميزبهاإذ،للملكضروريةوظيفة"وهي

بتلكعليهاالسلطانبختمالغشسلامتهافيويتقون،المعاملاتعندالنقود

")1(.المعروفةالنقوش

صورتوربمالها،المصدرالحاكماسمعليهايضعونالملوكوبعض

الذيوالشكلالوزنالمحددةالنقديةالقطعوهذه،الحاكمهذاصورةعليها

باسمالقدممنذغرفماهيالناسبينللتسهيلو)صدارهابسكهاالحاكمقام

التجاريالثبادلعملياتالنقودسكاختراعسفلولقد،النقديةالعملات

دار:ط،الحضرميخلدونبنمحمدبنالرحمنعبد26(،1/1):خلدونابنمقدمة(1)

(.م4891):(ه:)ط:بيروت،القلم
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منبكميةصفقاتهمقيمةيحددواانوالمشزينالبائعينعلىاصبححيثكثيزا،

العملاتمنيلزمماباستخدامالقيمةهذهبتسويةيقومواثم،النفيسةالمعادن

كمااللازمةبالمقاديرالمعدنوقطع،الحساسالميزانإلىالحاجةدونالنقدية

قبل.منيفعلونكانوا

فياصدارهاوامكنكثيزا،المعدنيةالعملاتسكفنارتقىالزمنوبمرور

لها،تعرضتالتيالتزويروالغشعملياتمنتسلمحتىدقةاكثرأشكال

بواسطتهاأا(.للتعاملىولهاالأفراديطمئنوبذلك

الورقية؟النقود:ثالثا

علىالتجاروحصل،المعاملاتحجموزادالتجارةنطاقاتسععندما

منخوقاالصاغةلدىخزائنفيأموالهمإيداعإلىالناسلجأ،طائلةارباح

كلماالفردوكان،ودائعهمبقيمةصكوكعلىيحصلونالمودعونوكان،السرقة

ليدفعالصكقيمةمنهويصرفالصائغإلىيذهبتجاريةبعمليةالقيامأراد

الصكبتظهيريقومانالتاجراستطاعالزمنمرورومعالمشزيات،ثمن

قيملاختلافالصكوكتظهيرلفكرةالأفرادقبولومع،الآخرينللتجار

جنيهاتالعثرةمثلصغيرةبفئاتصكوكاصدارفيالصياغأخذا!لعاملات

عليهاوأطلقالورقيةالنقوداستعمالظهرالتاريخذلكومنذ،والخمسة

ةطأحمد،يسريالرحمند.عبد.بعدهاوما(11)ص/ةوالبنوكالنقوداقتصادياث(1)

(.م3502)مصر:،الجامعيةالدار



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
علىدينتمثلوهي،الأوراقهذهإصدارالبنوكتولتعندما،البنكنوت

الإشرافالدولةتولتالعملياتنطاقاتساعومع،طلبكلعنديدفعالبنك

1(.المركزيةالبنوكطريقعنالأوراقهذهإصدارعلى

كاملكطاءيمثلهاكانحيث،للتحويلقابلةالأوراقهذهكانتوقد

ذهبيغطاءلهاإلزاميةاوراقأصبحتأنإلى،الذهبمنقيمتهابمقدار

:انواعثلاثةإلىالورقيةالنقودتنقسمالأساسهذاوعلى،بالكامل

نائبة:ورقيةنقود-ا

الفضةاوالذهبمنكميةتمثلورقيةصكوكاوشهاداتعنعبارةوهي

هذهقيمةالمعدنيةقيمتهالتعادلسبائكاونقود،شكلعلىالمصرففيمودعة

نأدونالفضةأوالذهبنداوليحصلالحالةهذهوفي،بالمائةمائةالصكوك

حملهاسهولةهوالأوراقهذهإلىالالتجاءفيوالسبب،الخزانةمنينتقل

"2".السرقةأوللتآكلتعرضهاوعدم

ائتمانبة:نقود-2

ثقةاكتسبتالوثيقةالورقيةالنقودتداولنشرفيالمصارفنجحتانبعد

علىالمصارفشجعالذيالأمرمعها،الأفرادتعاملإقبالزادوبالتالي،كبيرة

الأفرادأنيعنيوهذالديها،الودائعحجمعنتزيدالورقيةالنقودمنكميةإصدار

ومابعدها.(171)ص/ةالإسلاميالاقتصادفيالنقديةالأوراق:انظر(1)

.بتصرف(021)ص/:السابقالمصدر:انظر(2)
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بالتدخلالدولةبدأتوهنا،الذهبمنرصيديقابلهالانقديةأوراقايمتلكونقد

.اليومالمعروفةالمركزيةالمصارففأنصصأتالنقود؟منالنوعهذاتنظيمفي

إلزامية:ورقيةنقود3-

مثلآ،الحروبكفترةعاديةغيرأوقاتفيالحكومةتصدرهاالتيوهي

والعشرة،الخمسةفئةمنكالأوراق،معدنيرصيدالأوراقهذهيقابلولا

)1(.الثانيةالعالميةالحربخلالفيمصرفيصدرتالتيقروش

الودائع:نقودرابغا؟

التجاريةالبنوكلدىالأفرادحساباتأرصدةمنالودائعنقودتتكون

طريقعنلآخرفردمنملكيتهاتشقلوالتي،جاريةحساباتفتحطريقعن

تحتالودائعنقودعلىالاعتمادازدادوقد.الشيكاتباستعمالعليهاالسحب

إلىالودائعنقوداستعمالانتشارادىوقد،التجاريةالمعاملاتتزايدضغط

تجارية.مبادلاتوسائلتوفير

الشيكاتأصبحتإذ،مهمةدفعوسيلةالشيكيعتبرالحاضرالوقتففي

،التجاريالمجالفيالمشزياتاثمانسدادفيحتىواسعنطاقعلىتستعمل

العملاءودائعمنالمبلغلتحويلوسيلةهوهـانما،ذاتهحدفينقذايعتبرلاوالشيك

نأفردلأييحقطالماكذلك،الشيكوليسالنقودهيفالودائع،البنوكلدى

اصبحتالشيكاتلتداولالكبيرللاستعمالونظزا.الشيكاتقبولعنيمتنع

.(71)ص/:لبنوكواالنفود:انظر(1)
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التشريعاتتصدرالحكوماتأخذتوقدالنقود،أنواعأهمالودائعنقود

شيكإعطاءيعتبرذلكأمثلةومن،بالشيكللتعاملالثقةتكفلالتياللازمة

بالحبس.العقوباتقانونعليهايعاقبجريمةبمثابةرصيدبدون

المصرفيةالودائعمنأخرىأنواعتوجدالتجاريةالودائعإلىلىاضافة

الأخرىالأنواعهذهأنإلاالتوفير،وودائعبأخطار،أوبأجلالودائعمثل:

الأمريستلزمبل،الطلبعندبالشيكاتعليهاالسحبيمكنلاالودائعمن

مشبهيطلقذلكوعلى،جاهزةسيولةالىتحويلهايمكنحتىفترةمرور

النقود)1(.

الالكترونية:النقودخامشا:

الراهن،الوقتفيالتكنولوجيالتطوربفضلالنقودمنالنوعهذاظهر

الكتابيةالنقودلتداولحديثةتقنيات،للدفعالجديدةالطريقةهذهوتستعمل

الموزعاتفيمحدودبسحبوذلك"،القرضوبطاقةالدفع"بطاقة

هذهظلفيوالمدينةالدائنةالعملياتوتسجل،النقديةللأوراقالأوتوماتكية

ماخلاصةالطريقةهذهتعدكما،الأوتوماتيكيةالتحويلاتبواسطةالطريقة

الحاضر.الوقتفيالكتابيةالنقودعرفتهالذيالكبيرالتطوراليهتوصل

بعدها.وما2(9)ص/:والبنوكالنقوداقتصاديات(1)
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النقودخصائص:الخامسالمطلب

الإنسانمنهاعانىوالتيالمقايضةعمليةفيواضحةعيوبسبقمماتبين

هدىتعالىاللهانإذ،وتلاشتالعيوبتلكانتفتالنقودوبظهورحينها،في

عواملوخهددحياتهفيتواجههكانتالتيالمعضلاتمنكثيرلحلالإنسان

النقودولهذه،الورقيةثمومنالمعدنيةالنقودبنشوءتمثلتوالتي،بقائه

يلي)1(:فيمانوجزهاجهاانفردتخصائص

:العامالقبولأولا:

الأعوانكلطرفمنعامقبولذاتتبادلوسيلةالنقودتعتبر

نظزاوهذا،الدولةإقليمداخلالظروفكلفيومدنين(،أدائنينالاقتصادية

لماوكذا،عامةف!رائيةقوةتمثلكونهالها،استعمالهمجراءيجنونهاالتيللمنفعة

المطلوبةاو،المعروضةوالخدماتالسلعجميععلى،وسلطانسلطةمنبهتتميز

وذلكلتقبلها،استعدادعلىالإقتصاديينالأعوانفجميع،السوقفي

وقتأيفيلهاحاجةفيهموخدماتسلعإلىتحويلهاعلىبالقدرةلشعورهم

الدولة.إقليمداخلمكاناو

النسبي:الثباتثانتا:

بخاصيةتتسمانيجب،للقيمةكمعياروظيفتهاالنقودتؤديحتى

الشبكةعلىموقعهعلى،والباحثينبالبحوثجهتممنتدى:الإسلاميالتمويلم!دى(1)

.islamfin:الرابطهذاعلىالعنكبوتية go-forum. netlt23- topic//هول؟ة
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والخدماتالسلعمختلفلتقييمكمقياساستخدامهايمكنبحيثالثبات

هيانواعهاكانت؟داالمقاييسخواصأهممنانذلكالاقتصاد،داخل

.الثبات

السلعقيمإرتفاعإثرقيمتهافيتغيراتمنيعتريهامماالركمعلىفالنقود

تأثيراتوتحت،والطلبالعرضقانونضغوطتحتالسوقفيوالخدمات

ماإذانسبتاثابتةتعتبرفهي،وانكماشتضخممن،الاقتصاديةالأزماتمختلف

السلح.منبغيرهاقورنت

الذمة:إبراءعلىالقدرةثالثا.

يسددفعندما،الذمةتبرئةفيالمستخدمةالوساثلىأهممنالنقودتعد

اكتسبتولذلكحالا،ينطفحالدينف!نعليهالمستحقةالقيمةلدائنهالمدين

بينتنشأقدالتيالماليةالالتزاماتانواعمننوعأيأمامالصفةهذهالنقود

قوةمنذلكتحقيقفيقدرتهاتستمدوهي،الإقتصاديةالأعوانمختلف

والوفاءللدفعكوسيلةقبولها،المتعاملةالأطرافمختلفب!لزام،القانون

تقومالتيبالجهةالأطرافهذهثقةمنأخرىجهةومنجهة،منبالديون

تراقبه.التيالسلطةبأجهزةالمعزز،ا!لركزيكال!ب!نكلإصدارها،
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وأهدافهالإلكتروفيالدفعأنظمةتعريفالثافي:المبحث

الإلكترويئالدفعأنظمةتعريف:الأولالمطلب

دفع-)انظمة-:كلماتثلاثمنالإلكترونيالدفعأنظمةتتكون

دلالةمعرفةمنلابدف!نه،النظامهذاتعريففيالدقةأردنادماذاإلكزون(،

علىكلمةكلتعريفعنأولاسممكلمفإناوعليه،كلمةكلمةالكلماتهذه

باعتبارهأو،المسألةهذهعلىعلماباعتبارهالتعريفعنسنتكلمثمومن،حدة

مركئا.

المسالة:هذهمفرداتتعريفأولا:

)أنظمة(؟تعريف.

وتكثيفه،شيءتأليفعلىيدلاصلوالميموالظاء"النون:فارسابنقال

الخرز،يجمعالخيطوالنظام،وغيرهالشعرونظمتنظما،الخرزنظمتوتقول

إلىالذنباصلمنمنظومانجنبيهمنكشيتانالضبمنوالنظامان

")1(.الأذن

كذلكواحدنظايمفيبعضيىإلىتغضها!رزتطمك"النطئم:الليثوقال

وقالطريقئه")3.تستقيئملاأي:يظالم،لأمرليسيقالحتىشيء،كلفيهو

انتظموقد،ومنظممنظومودر،ونظمتهالدر"نظمت:البلاغةأساسفي

43)4:اللغةمفاييسمعجم(1) / o،)نظم(.ةمادة(

(.أنظم:مادة28(،1/5)4:اللغةتهذيب2()
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نظموهذا،الكلامنظمالمجازومن،ونظمونظاممنهنظموله،وتناظموتنظم

وتقول،طريقتهتستقملمإذانظاملأمرهوليس،وأمرهكلامهوانتظمحسن،

")1(.نظاملهاكانلوعظامأمورهذه

ونظمهونظاقا،نظماينظمهنظمهالتاليف،النظم11:اللسانصاحبوقال

ومنه،مثلهوالتنظيم،السلكفيجمعتهاي:اللؤلؤ،ونظمتوتنظم،فانتظم

ضممتأوبآخر،قرنتهشيءوكلالمثلعلىالأمرونظم،نظمتهالشعرنظمت

نظمتهماوالنظمبالمصدر،وصفالمنظوموالنظم،نظمتهفقدبعضإلىبعضه

()2(.ونظم،وأناظيم،انظمةوالجمع...نظمةواحدتهوغيرهماوخرزلؤلؤمن

إلىبعضهاوضمالفهانعماالأشياء"نظم:الوسيطالمعجمفيوقال

الخوصالخواصنظم:ويقال،ونحوهسلكفيجعلهونحوهواللؤلؤبعض،

)نظم(،ورتبهأقامهأمرهنظمويقال،مقفىموزوتاكلاقاالفوشعرا:،ضفره

:ويقال،فانتظمنظمه:يقال،واتسقتألفالشيء)انتظم(نظمها،الأشياء

صيذارمى:يقالبعض،إلىبعضهاوضمجمعهاوالأشياء،استقامامرهانتظم

واحد")كا.معنىينتظمهماالبيتانوهذان،برمحساقيهفانتظم

التأليف،علىتدل)نظم(مادةأننلاحظانيمكنسبقماخلالمن

)نظم(.:مادة6(،1/14):البلاغةأساس(1)

(.)نظم:مادة(،1/578)2ةالعربلسان2()

)نظم(.:مادة339(،)2/:الوسيطالمعجم)3(
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ينقلوقدواحد،ونسقمعيارفيوجعلهافكثر،شيئينبينوالترتيبوالجمع

وجعلهارتبهابمعنىالمعافبنظم:فيقال؟المعنوياتإلىالمحسوسةالأمورمن

العقل.يقتضيهماوفقعلىالدلالاتمتناسبة،العلاقاتمتناسقة

)دفع(:تعريف.

علاقةلهمامنهانذكرونحنعدة،معانبهاويراداللغةفي)دفع(تأتي

بمقصودنا.

)1(،..إليهردهاومدفغا:ودفاغادفغايدفعامانتهاليهدفعالرد،أولا:

عنمدفعوهو،ومدفعودفاعدفوعورجلى،فاندفعودفعتهمالاإليهودفع

وفيقطع)3،وبابهمافاندفعودفعهشيتااليهودفع)2(،فتدفعودفعتهالمكارم

كلامهم:ومن،المثلعلىالشرعنهودفعشيتافلانإلىفلانودفع:اللسان

دفع:عنهتقولدفع،بمعنىعنهودافع،سيبويهحكاهإصبغا،ولوالشرادفع

دفغا)1(.المكروهعنكالثه

واحداصلوالعينوالفاءالدال:فارسابنقالء،الشيتنحيةثانتا:

عنهاللهودافعدفغا،ادفعهالشيءدفعت:يقالء،الشيتنحيةعلىيدلمشهور

)دفع(.:مادة(،1/101):بحرفالمتعديةالأفعال(1)

)د!ح(.:ممادة(،91/011:البلاغةأساس)2(

.(دفع):مادة(،1/87)ةالصحاخمختار3()

)دفح(.:مادة87(،)8/:العربلسان(4)
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.(كا)1فادلسوءا

ودافعهودفاكادفغايدفعهدفعه،بقوةالإزالةالدفع،بقوةالإزالةثالثا:

عنمنهمواحدكلدفعهالشيءوتدافعوا،وتدافعوتدفعفاندفعودفعه

)2(.صاحبه

تدور)دفع(مادةأنإلىنخلصاننستطيع،السالفةالمعانيخلالمن

،بقوةإزالتهاو،واقعأمرتنحيةوبينلآخر،إنسانمنثيءوتعديةالردحول

بمعنىيكونالدفعبانتصرحلماللغةقواميسانذلك،كلمنويتضح

4,الإعطا cإليهودفعمالاإليهدفع:كقولهمإليهأومأتقدكانتدانلتسليم

إليه.دفعبمعنىوهيلهسلمهأو،إليهردهبمعنىفتكونشيتا،

(:Electron)الالكثرونتعريف.

علىالكلامعندإليهفليرجعسبقفيماالالكترونتعريفعنتكلمنا

الإلكترونية.النقودتعريف

مركتا:باعتبارهالالكترونيالدفعأنظمةتعريفثانتا:

،المفرداتتعنيهمابخلاصةأذكرالمختارالمركبالتعريففيالخوضقبل

التالي:النحوعلىحدة،علىكل

)دفع(.:مادة288()2/:اللغةمفاييسمعجم(1)

(Y)دفح(.:مادة87(،8/):العربلسان(
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وجعلهافكثر،شيئينبين،والترتيبوالجمع،التأليفعلىتدل)ثظم(

:فيقال؟المعنوياتإلىالمحسوسةالأمورمنينقلوقدواحد،ونسقمعيارفي

علىالدلالاتمتناسبة،العلاقاتمتناسقةوجعلهارتبهابمعنىالمعانينظم

العقل.يقتضيهماوفق

أمرتنحيةوبينلآخر،إنسانمنشم!وتعديةالردحولتدور)دفع(

بأنتصرحلماللغةقواميسأنذلك،كلمنويتضح؟بقوةإزالتهأو،واقع

إليه.أومأتقدكانتوإنالإعطاءبمعنىيكونالدفع

صغيرجزءهيالتي،الذرةمكوناتمنجذاصغيرمكون)إلكترون(

تحمظم،المادةفيشحنةأصغرهي،سالبةكهربائيةشحنةله،المادةمن

معئنه-خمروفيفيقادز-بالمدارات،ئسمىطاقةمستوياتفيالإلكترونات

حوله.مغناطيستاحقلآكهربائتامكوتاتيازاويولد،أخرىذرةإلىالانتقالعلى

باخها:الأوروبيالمركزيالمصرفعرفهافقدالمركبالتعريفعنأما

عبرالتحويلاوالتسليمعمليةتسهلالتيوالاجراءاتالوسائلمن"مجموعة

1()1(.الاقتصاديةالنشاطاتعنتنتجالتيالماليةالالتزاماتلحل،الدفعوسائل

الحقوقكليةموقععلىمنشورالالكزونية،والبنوكالماليالتبادلطرقفيمقالانظر:(1)

:ه"؟إ//:التاليالرابطعلى،المنصورةمصر

-DEأه/هD؟59337ه/ه-80ه/هIaw. net/ law/showthread. php

-ED7ه/هأحه/هC3ه/هE1ه/هE1-ه/هح7ه/هEحه/ه8ه/هح7ه/هحعه/هA5/5ه/هأححه/ه 7C

-DF6E%/4ه/ههE8C%/1ه/ههE7C%/5/5-ه/هه 6E

&9C=263756pه/هED4ه/هE6E%/أه/ههDه/هولحه/هDF7أ!ه/هC%/1ه/ههE5/5م!7ه/ه



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
بأنهعليهنطلقانونستطيع،الماهيةيعرفلميخفىلاكماالتعريفوهذا

منمجموعةهوالبعيد:بالجنسعبرحيث،والخاصةبالجنسعرفتامرسم

الخاصةذكرإنهثم،الوسائلتلكماهيةلنايحددولم،والإجراءاتالوسائل

مرضكيرالتعريفهذاف!نوعليه،الماليةالالتزاماتتحلبأنهالأنظمةلتك

الفن.اصحابعند

الصحبح.النعربف

منها،يتكونالتيالكلماتمفرداتفيالنظربعدالصحيحوالتعريف

الأشخاصبينوترددهاالنقودلتعديةومرتبةمؤلفةمغناطيسيةحقول"هو:

".التقليديالنقدعنبديلة

التعريف:شرح

مادتها.ويوضحالأنظمةهذهماهيةيبينقريبجنس،حقول:فقولنا

،الأشخاصبينوترددهاالنقودلتعديةومرتبةمؤلفةمغناطيسيةوقولنا:

النقود.لغيرالمرتبةاو،المرتبةغيرالحقولمنغيرهابهنخرجقريبفصل

عملها.يبينعرض:التقليديالنقدعنبديلةوقولنا

الإلكترونيةالبطاقاتتعريفالثافي:المطلب

ولذا،وسائلهأهممنبل،الإلكترونيالدفعانظمةمنالبطاقاتتعد

هذهتحمللمانظزاولكن،العموموجهعلىالدفعانظمةتعريففيداخلةفهي

وانتشارها،لسعتهانظزاخاص،بتعريفإفرادهاأحببتاهميةمنالبطاقات

تطورها.وسرعة
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لغة:البطاقاتتعريفأولا:

!

رقم.فيهاالتيالصغيرةالرقعةأوالورقةتعنيوهيبطاقةجمعالبطاقات

ومابمصرمبتذلةكلمةوهيصغير!،رقعة:وقيل،الورقةوالبطاقة

وكأنها،بطاقة:ثمنهزقموفيهاالثوبفيتكونالتيالرقعةتذكونوالاها

ومعناها)يطاقة(،:بعضهمورواهاالئوب،منبطاقيماتشذلأنهابطاقةسميت

أيضا)1(.الزقعة

البطاقة:غيرهوقالالأعرايى،ابنعنالورقةالبطاقة:اللسانفيوقال

وإن،عددهأوفوزنهعيتاكانإنفيه،تجعلمامقدارفيهايثبتصغيرةرقعة

عنسألتهلامرأةقالعنهماالثهرضيعباسابنحديثوفي،فقيمتهمتاغاكان

وفي،كريبوهوبالنونويروى-صغيرةرقعة:أي،بطاقةفياكتبيها:مسألة

ائقتاقؤ،تؤتمالجلأئتيوس2زكلىأفييمنبزخللائضاخالثه:عبدحديث

إلاإتهصلاآنآشقذييقابالاقةته"قئخزفي.....لي!جلأ.ؤي!فوني!قةتهوفيئشز

قدقغائبالاقةقدقازفي،تافيفوذ:ؤزشوئه"،غئذةغفذاؤآنالثه،

فيؤائبالاقةجمفؤفيالشجلأثقئوضغقاؤ:ئطقم،لاإتكقتفوؤ:الشجلأقي؟

الاستعمالكثيرةكلمةوهيائبالاقة")2"،ؤثفقمقالشجلأث،قالاشمقجمفيما

إحياءدار،ط،الأزهريأحمدبنمحمدمنصورابو33(0)9/:بطقمادةاللغةتهذيب(1)

(.م1502)ةلأولىاالطبعة،بيروت،التراث

صحيحه،فيحبانابنأيضاوأخرجه)9263(.:برقم،السننفيالترمذيأخرجه)2(



!
)1(.تعالىالثهحماهابمصر

الإلكزوفيالدفعأنظمة

اصلهووهذا،الورقةاللغةفيالبطاقةمعنىانيتضحتقدمومما

الرقمعليهالمجفربحيث،المعدنمنئصنعوصارتتطورتإنهاثم،البطاقات

(.)البلاستيكاللدائنمنصنعتثم،والاسم

الالكترون:تعريفثانتا:

النقودتعريففيمفضلآعليهالكلامسبقفقدالإلكترونأما

الالكترونية.

فيالحاكمأيضاوأخرجه.صحيحإسنادهالأرنؤوط:شعيبوقال)225(.:برقم

.()9:برقم،مسلمشرطعلى:وقال،المستدرك

23(،/1):الصحاحمختارأيضاةوانظر:)بطق(.:مادة2(،01/1)ةالعربلسان(1)

(.)بطق:مادة
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مركتا:تعريفاالإلكنرونيةالبطاقاتتعريفثالثا:

!

واختلفت،وكثيرةمتعددةبتعريفاتالإلكترونيةالبطاقاتغزفتلقد

الحدودمتطلباتمراعاةفيالعلميةالدقةعدمإلىراجحوذلككبيزا،اختلاقا

فترى؟اخرىجهةمنالبطاقاتأنواعبعض!علىالتعريفوقصرجهة،من

عنعبارة"هي:فقالذلكعلىواقتصرالخارجيبشكلهاعرفهامنمنهم

،المرنغيرالفينيلكلوريدمادةمنمصنوعة،مستطيلةالبلاستيكمنقطعة

..سمكها:سم،504سم6)80:كالتاليالدوليةللقاعدةطبقامقاساتها

سم(".8

(،دوليةاو،إقليميةأو،داخليةأو)محلية،"أداة:فقالبعضهموعرفها

وا،المتوسطالائتمانياوالقصير،الائتمانياو،الفوريأو)النقدي،للدفع

واعام،شبهاو)خاص،نطاقذاتالمدار(،الائتمانياو،الطويلالائتماني

وا،ماليةشركةأو)محل،منتصدر(،ثلاثيأو)ثنائي،عقدعنناتجةعام(،

خدماتعلىوالحصول،خاصةعقودإجراءمنحاملهاتمكن(،تجاريب!نك

.(ا)"خاصة

الحشوأنإلاشاملآ،يجعلهأنصاحبهحاولوانالتعريفوهذا

للمادةالقريبللجنسذكرهعدمعنفضلآفيه،واضحةسمةكانتوالاطالة

وعيوبها:ومزاياها،وتوصيفها،وتعاريفها،وأنواعها،تاريخها،،اللدائنيةالبطاقاث1()

الأولى.،الجوزيابندار:ط،العصيميمحمدسعودبنمحمدد.:تأليف98(،)ص/
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تعريفها.المراد

مرخصةجهةعنتصدرعليهامتعارف"أداةبأنها:آخرونوعرفها

السلع،شراءمنتمكينهبطريقلهالخدمةتقديمبغرض،معينشخصلصالح

لتسويةالبطاقةهذهتقبلالتيالجهاتلدىالخدماتثمندفعأو

مستحقياخها")1(.

منهذا،المعرفجنسيذكرلمالسابقالتعريفصاحبانوالملاحظ

اللازمة.بالخصائصالتعريفعلىاقتصرقدف!نهاخرىجهةومنجهة،

يعطيهمستند"بأنها:الإسلاميالمؤتمرلمنظمةالفقهيالمجمععرفهاوقد

شراءمنيمكنهبينهمعقدعلىبناءاعتباريأو،طبيعيلشخصفصذره

التزاملتضمنهحالا،الثمندفعدونالمستنديعتمدممنوالخدماتالسلع

")2(.المصارفمنالنقودسحبمنيمكنماومنها،بالدفعالمصدر

،الأزهريأحمدمنظور23(،)ص/:البنكيةالبطاقاتمنالاسلاميةالشريعةموقف(1)

م(.7002هـ-ا)427:الإمارات،الصحابةمكتبة:ط

دورئهفيالإسلاميالمؤتمرلمنظمةالفقهيالمجمععنالصادرةوالتوصياتالقرارت)2(

فراراتانظر:م(.1991):سنة7(،/1)63/:رقمقرارهـ(،ا14)2:بجدةالسابعة

الثانية:الطبعة،دمشق،القلمدار:ط(،041):الإسلاميالفقهمجمعوتوصيات

(A8991هـ-ا4ا.)على:أيضاوانظر:هم

09 sa/grarat/7-1.مه.لأmthfighacadem//5.سالملا:ft؟

محمد14(،)ص/الإئتمان:لبطاقاتوالمحاسبيةوالمصرفيةالشرعيةالجوانبوانظر:
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تعريفهيكنلمإذعليها،واقتصرالائتمانبطاقةعزفقدالمجمعوكان

المزافأوالحاسمةالبطاقاتيتضمنلافهو،البطاقاتأنواعلكلشاملآ

المسبق.الدفعاو،الآلي

البطاقاتانواعلكلجامعةتكنلمالتعريفاتتلككلأنوالحاصل

أنواعمنمعيننوععلىتطبيقهيمكنتعريففكل،البنكيةأوالالكترونية

منها،محددةانواغاارادواإنماالتعريفاتتلكأصحابولعل،البطاقاتتلك

حاولفقد،الثانيالتعريفخلاماالأنواعلكلالجامعالتعريفيقصدواولم

بيثا.كماأخرىأمورفيوقعانهإلاالأنواعبكلالالمام

المخنار:النعربف

استطيعأوردناها؟التيوالملاحظات،السابقةالتعريفاتفيالنظربعد

يليلمحاالأقربالتعريفبأنالقول

إلكترونيةبخدماتتقوم)البلاستك(،اللدائنمنداخليةاومصرفيةورقة

الدوليأوالقطريالائتمانيأو،الفوريالوفاءأو،الايداعاو،كالسحب،مختلفة

خاصة.خدماتعلىوالحصول،السلعلشراء

الأجناسبهاخرجناقريبجنس"؟داخليةأومصرفية"ورقةفقولنا:

النقودأيضا:وانظر:.{r'SW'):والتوزيعللنشرإيتراك،القاهرةعمر،عبدالحليم

التجاريةةالبنوكفيالداخليةالمراجعةعلىالإلكترونيةالمعاملاتوأثرالبلاستيكية

م(.51552:الاسكندرية،الجامعيةالدار:ط،السواحشعباننادر(،17)ص/
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المصرفية.غيرالعاديةكالأوراق،البعيدة

الأوراقبهاخرجناقريبفصل)البلاستك("؟اللدائن"منوقولنا:

والكمبيالةالورقيةكالشيكاتالبلاستك،غيرمنتكونالتيالالكزونية

وغيرهما.

الفوريالوفاءاو،الإيداعأو،كالسحبنحتلفةبخدمات"تقوموقولنا:

11،خاصةخدماتعلىوالحصولالسلعلشراء،الدوليأوالقطري،الائتمانياو

عملها.وتوضحالماهيةتبينللبطاقةلازمةوأوصافأعراض

نوع؟لكلالتفصيلحيثمنأما،العمومحيثمنتعريفهذا

تعالى.الئهشاءإنتباكاالقادمةالفصولفيوالتفصيلبالشرحعنهفسأتكلم
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الإلكترويئالدفعنظمأهداف:الثالثالمطلب

الدفع،وطرقالنقدجانبفينوعيةنقلةمثلتالتيالأنظمةهذهمثلإن

رسمهاواهداف،دؤوبوعملىحئيثلجهدكنتاججاءتدمانما،فلتةتأتلم

أجلهامنالتيالأهدافأهماستعراضالمطلبهذافيوسنحاولاصحاجها،

التالي:النحوعلىا!يجازمنبشكل،الأنظمةهذهأنشأت

الأنظمة:هذهمثلتفعيلجراء،والمالوالجهد،،الوقتكسب.ا

باستلاموالمشتريالأموالباستلامالبائعوقياموالتسليمالدفععمليةإن

كالعقارات،الكبيرةالأشياءفيلاسيماووقتجهدإلىتحتاج،السلع

وأ،الشركاتبينكانتإنذلكمنوكثروكيرها،التجاريةوالصفقات

فيالتوريدعملياتفيووقتوعمال،موظفينمنإليهيحتاجقدوما،الدول

ومامعه،الأموالحملفيجهدمنالمشترييحتاجهماذلكإلىأضف،البنوك

الأمورمنذلكوغيراللازمةالاحتياطاتأخذإلىيضطرهممامخاطرةمنفيها

ومال،ووقتجهد،إلىيحتاجذلكفكل؟والاستلامالتسليملعمليةالمصاحبة

أيضا)1،.

الجهدتوفرايضاهي،البطاقاتهذهبمثلتتعاملالتيالبنوكأنكما

دار:طالجنبيهي،ممدوحالجنبيهي،محمدمنير،1(4)ص/:الالكترونيةالنقودانظر:(1)

للنقودوالماليةوالاقتصاديةالنقديةالآثاروانظرةم(.002)6ةالإسكندرية،الجامعيالفكر

بعدها.وما(0A1)ص:لإلكترونيةا
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عنذلكوكيروالتحويلوالإيداعالسحبخدمةللعميلتوفرفهي،والمال

فيوالوقتوالمالالجهدفيلهمثيللااختصازايعنيوهذاالألي،الجهازطريق

واحد.آن

كسبقدالمتعاملإن:القولنستطيعالإلكترونيالدفعنظامتطحيقفعند

عامةلدىمقبولةالأنظمةهذهيجعلمماواحد،آنفيوالجهدوالمالالوقت

فيلتفعيلهاجاهدةتسعىوسيلةبل،الدولوحتى،والبنوكوالشركاتالناس

المختلفة.البيوعابواب

للربح:طلتاالعملاءوجذبواستيفاؤها،النقوددفععمليةتسهيل.2

نت()الكيبجهازالبطاقةتمريرطريقعنالنقودبدفعالمشتريقيامإن

فيرصيدهفيلىايداعهاالبائعجهةمنالنقوداستلامانكماله،اماتايمثل

له،مثيللاالمخاطرمنوامائاعليهيسزاليمثلشيتا،منهاتسفالهوعدم،البنك

قامثماولا،استلمهاانهحيث،واحدةخطوةفيخطوتيناختصرقدفكأنه

.المشتريحقفيكذلكوهيثانتاالبنكفيب!يداعها

ا!لودعةالأرصدةمنلتجنيالخدمةهذهفيهاتتوفرالتيالبنوكأنكما

وكثرهاالأنظمةأحدثطرحفيت!تسابقالبنوكنرىلذا؟طائلةأموالافيها

التيالرسومطريقعنللربحيةطلتامعهاللتعاملالعملاءلجذبيسزا

الايداعأوالسحبعندأوالسنويالرسمأو،البطاقةاستصدارعندتفرضها

استخدامطريقعنتقدمهاخدمةأيأو،التجاريةالمحلاتمنالعمولاتأو

البطاقة.
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وكلما،طائلةمبالغذلكوراءمنتجنيالجهاتتلكأنفيهشكلاومما

البطاقاتلتلكالاستخداماتسعوكلما،الأرباحزادتكلماالعملاءعددزاد

.المصدرةالجهاتتلكربحتكلماالعملاء،من

لإن،كذلكالأمرف!نالمؤسساتاو،التجاريةالمحلاتجهةمنأما

يؤديمماالبيعيزدادثمومنالعملاءتستهويالميزةهذهتملكالتيالمؤسسات

الأرباخ)1(.ازديادالى

عنيممجالذيالافتصاديالعائدعنتحدثتعدةمؤتمراتأقيمتوقد

مؤتمر:المثالسبيلعلىمنهاالخبراء،لهاوذعيالأنظمةهذهمثل

الحديثفيهتركزوقددي)2(،فيأقيمالذي"،العالميةالمصرفية"ا!ستراتيجيات

والأمانالكفاءةحيثمنالنقدعلىالإلكزونيةالدفعأنظمةتفوقعلى

بعدها.وما(14)ص/:الالكزونيةللنقودوالماليةوالاقتصاديةالنقديةالآثارانظر:()'

المصرفيةالأعمالقطاعفيوالتكنولوجياالاستراتيجياتحولمؤتمزاذلككان)2(

من:أكثرفيهشارك،المنطقةفيالمصارفمسؤوليكبارمنهائلعددبحضورالتجارية

مؤتمرفيرائدةوعالميةاقليميةماليةمؤسساتمنتقنتاوخبيزامصرفئامسؤولا)75(

جي.فندقفيأقيمالذي(5002Channels):الدوليةالمصرفيةالاستراتيجيات

إلىالحدثوقسمم(،002)5فبراير:9(-61:منالفترةفيديى،بمدينةماريوتدبليو

جوهرانظر:.والتمويليةالمصرفيةللخدماتومعرضا،نقاشيةوحلقات،اثنينمؤتمرين

التجارية.الأوسطالشرقمعلومات

ameinfo. .02856-ra/moc htmlس.//:http
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الفوائدعنفضلأ،الواحدةالمعاملةتكلفةوانخفاض،الاستخداموسهولة

.عامبشكلوالاقتصادوالبنوكوالتجارالمستهلكونيجنيهاالتي

باهميةللاقتصادبالنسبةالإلكترونيةالدفعأنظمةأهميةتشبيهويمكننا

ف!نكالإلكزوني،للدفعبنظاماقتصادايتزودفعندما.للدراجةالتروس

لضبطبا-ليةالنظامذلكتدعموعندماشك،بلاأعلىتمستونحوتدفعه

الانسيابيةمنبالمزيدالاقتصادتزودفإنك؟والشركاتللأفرادالاكممانعملية

.والانطلاق
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ومخاطرهالإلكتروفيالدفعنظمخصائص:الثالثالمبحث

تمهيد:

توصلىالتيالابتكاراتاهممن)الانترنت(العالميةالمعلوماتشبكةتعد

الجغرافيةالحدودأزالتحيث،الماضيالقرنأواخرمنذالبشريالعقلإليها

ظهرتالسياقهذاوفي،صغيرةقريةإلىالعالمتحويلفيوساعدت،الدولبين

يتمالتيالوسائلأهممنالإنترنتوأصبح،الإلكترونيةالتجارةوتطورت

الدفعانظمةخلالمنويتبادل،الإلكترونيةالعقودإبرامخلالهامن

ومنافعهمسلعهمالناسمنالملايينبلالألافبهالمرتبطةالإلكتروفي

المختلفة.

وأفقه،النظامهذاووسائلمميزاتنبحثأنالعنوانهذاتحتونريد

نواحيه،كلمنالنظامهذاماهيةالكريمالقارئلدىليتضح،المستقبلية

الجوانبمنعنهالكلامنستطيعوحتى،جوانبهجميعمنعليهونتعرف

عنفرعال!ثيءعنالحكمإنإذ،البحثهذاثنايافيستأتيالتيالشرعية

ثصوره.
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الإلكترويئالدفعأنظمةخصائص:الأولالمطلب

يلي:مامنها،التقليديالدفععنبهااتسمخصائصالنظاملهذاإن

إلكتروني:وسطفيالعقدمجلسانعقاد10

يحضرهالذيالعقدمجلس،الحديثالعصرفيالالكزونيالوسيطيمثل

العنكبوتيةالشبكةعبرذلككانسواءيمثلهمامناو،والمشمتريالبائعمنكل

الرقمية،النقودببطاقةالمثراءعندالفوريالوفاءطريقعناو)الإنترنت(،

،صغيرةواحدةكقريةأصبحالعالمإنإذ؟التسوقعالمفيثورةمثلوهذا

وقدعناء،أوسفردونالعالماقم!منالتسوقالمرءيستطيعواحدوسوق

على،الأسواقتلكمنالشراءعمليةلتسهلالإلكترونيالدفعأنظمةجاءت

والشركاتالتجارعلىالأمريسرمما،والمشتريالبائعبينالمسافاتتباعد

الأفراد.وحتى

عدمه،منللتعاقدمجلشاالوسيطهذااعتبارحولالعلماءاختلفولقد

دانأحكامهولهالعقدمجلسيمثلالإلكترونيالوسطذلكإن:قائلفمن

بعضفيالاختلالاتبعضلوجودذلكبعدم:قائلومنجزئتا،اختلف

)1(.الوسيطهذايفتقدهاولأحكام،المجلسأركان

الشريعةإنإذالتعاقد،مجلسيمثلالإلكترونيالوسطأنأراهوالذي

مكتبة:ط،الخيلأباسليمانماجدبعدها،وما33()ص/ةالإلكتروفيالعقدانظر:(1)

.م(9552هـ-1fY"):السعوديةالعربيةالمملكةالرشد،
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لفظتحديددونمنالعقودانعقادفيالأساسهوالرضاجعلتالإسلامية

طرقمناستجذماتستوعبالشريعةأحكامجعلممامحدد،شكلاومعين

المعلوماتشبكةطريقعن"التعاقدذلك:ومنالعقود،لانعقادوأشكال

اوالتعاقدس!ول(،)5المواقعشبكةعبرالتعاقدكانسواء"،الإنترنتالعالمية

والمثماهدة.المحادثةعبرالتعاقدأو،(Email)الإلكزونيالبريدعبر

اوقولمنعليهيدلمابكلينعقدالاسلاميةالشريعةفيالعقدإنثم

التكديصعبأنهوبمااحدهما،منأوالعاقدينكلامنإشارةاوكتابةاوفعل

سمي:بماذلكتلافيمحاولةتمقدأنهإلاواهليتها،المتعاقدةالأطرافهويةمن

الثغراتسدلمحاولةالإلكتروفي،التصديقجهاتأو:"،الإلكتروني"التوقيع

.النطاقهذافي

معتبرةالوسيلةوهذه،الكتابةلتوصيلووسيلةا-لةالإنترنتويعتبر

الرسولطريقعنبالتعاقدشبيهةولأنهاشرعتا،محذوزاتضمنهالعدمشركا

.العاديالبريداو

بينتعاقذا-الأصلحيثمنيعد-الإثترنتبطريقالتعاقدانكما

زمنيةفترةوجدتإذاإلا،المكانحيثمنوغائبينالزمانحيثمنحاضرين

زماتاغائبينبينيكونالتعاقدفإن؟والقبولالايجاببينتفصلنسبتاطويلة

ومكاتا.

الإيجابوارتباطالمساومةعمليةلوازممنلازمالعقدمجلسأنكما

يتمالتيالتفاوضمرحلةالإلك!ترونيالعقدانعقاديسبقماوعادة،بالقبول
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إمكانيةمعالعقديةقبلبالفترةوتعرفوالمساوماتالاقزاحاتتبادلفيها

العقداعتبارفيالعلماءانظارتختلفوهنا،المرحلةبهذهالمروردونالعقدإبرام

ويعديحتكرمماالسلعةكانتإذاوبخاصة،رضائيعقدأمإذعانعقدهوهل

ضرورتا.

الالكتروني:الدفعسهولة.2

بوسائلقورنتماإذا،بالغينوشزاسهولةالإلكترونيالدفعأنظمةتمثل

الحاسبزرضغطسوىالشراءارادماإذاالمرءيحتاجفما،التقليديةالدفع

تتوفرالتيالبيعنقاطفينت()الكيجهازعلىالرقميةالبطاقةتمريرأوالألي،

بسرعةتنتشرالأنظمةهذهجعلماوهذاتعب،أوعناءدون،الخدمةهذهفيها

فائقة.

فيالنظامهذالاستخدامالدولبعضحتىساقماأيضاوهذا

)1(،وقطر)2"،الكويتمنكلففيرعاياها،لدىالدفعلتيسرالحيويةمؤسساتها

التالي:الرابطعلىالعنكبوتيةالشبكةعلىموقعهاعلىالالكزونيالدفعبوابةانظر:(1)

htt:ه

.e gov. kw/ /ra_WEM Pages/ EServices/ InquiryAboutB/!س.
ills. aspx-

التاليةالرابطعلىالعنكبوتيةالشبكةعلىموقعهاعلىالكويتيةالأنباءوكالةوانظرة

:هول؟

.kunaا net. kw/ NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetai!س.//

7105602=di & Language=ar؟.s aspx

الرابطعلىالانترنتالعنكبوتبيةالشبكةعلىموقعهاعلىالقطريةالأنباءوكالةعن)2(

التالي:
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والماءالكهرباءهيئاتتوجهاتوتعزيزدعمإلىتهدفخطوةفيمثلآ،)1(والبحرين

الإلكزوني،الدفعقنواتمنجديدةقناةدماضافةالفواتيردفعاكيةلتسهيل

"،"الإنترنتالعنكبوتيةالشبكةطريقعنالإلكزونيالدفعنظاماستحدثت

خدماتهامنالمريدتقديمأجلمنوذلك،الاكطنيةالمعاملاتتيسيرعلىلتساعد

فيعةوالسزبالمرونةالمعاملاتتلكوتميز،الدفعإجراءاتتسهيلفيالرائدة

.لانجازا

الخدماتبتقديمتتباهىالتيالشركاتمنكثيرالنحوهذاعلىحدتولقد

دوكمسبفيتتسابقوالتي،المختلفةالاتصالاتكشركاتللعملاء،الأفضل

لمالعملائها،تقدمهاوخدمةلهاكوسيلةالإلكترونيالدفعانظمةفاتخذت،المستهلك

عنأو"الإنترنت"،العنكبوتيةالشبكةطريقعنسواء،والسهولةاليسرمنتمثله

)2(.الهاتفطريق

5:tt؟

qnaol. net/ QNAAr/ Qatar- Portal/ePayment/ Pages/d//!سال.

efault. aspx

الموافق!م(،)11/7/0102)7762(!العدد:،البحرينيةالأيامجريدة)1(

أهـ(.431)28/رجب/

الوطنية،كشركة2،االإنترنت11العنكبوتيةالشبكةعلىالشركاتتلكمواقعانظر:)2(

التالي:الرابطعلىوموقعها

.www//:sptfh wataniya. com/ MyWataniyaPortal/ MyWataniy

LANG_=ar?_؟ca. portalالشخصية.الخدماتقسم

الرابطعلىالإنزثت"،11العنكبوتيةالشبكةعلىموقعهاعلىللاتصالاتزينوشركة
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على،الإلكترونيالدفعانظمةوسهولةيسرلولايكنلموغيىهذلككل

سواء.حدعلىالمصدرأوالمتعجوعلىالمستهلك

هذهتكونأنمنلابدالمستوياتبكلالسهولةتتحققحتىولكن

استخدامها.للجميعيمكنبحيثالتعقيد،عنبعيدة،المنالسهلةالأنظمة

عاليةنسبةفيهاكدتالتيالاستطلاعاتمنالكثيرأجريتالصددهذاوفي

أنيجبكما"."الإنزنتشبكةعبىالالكترونيالدفعا7ليةتعقيدالمستطلعينمن

راجعوذلك،انقطاعودون،وقتكلفيومفتوحةجاهزةالأنظمةتلكتكون

التوقيتاختلافبالاعتبارآخذين"،الإنترنت"العنكبوتيةالشبكةعالميةإلى

اخذهعليهايجبتحديمنالأنظمةهذهيواجهماوهذا".المعمورةارجاءبين

الاعتبار.بعين

لتالي:ا

:5htt

channelI؟kw_ zain_ com/ kw/af/core/ home/ channel_ do//سالملا.

-55,&8222-=d=-8222,-0816,-81selected Chan nels

&8153Iang=ar&العمللاء.خدماتقسم

التالي:الرابطعلالانترنت"،11العنكبوتيةالشبكةعلىموقعهاعلىللاتصالاتفيفاويثركة

htt:ه

/www.viva. com. kw/ portal/ page/ portal/corporate/ personal/start//
pre/ prepaid،.وغيرهاكثير

،سرحانابراهيمعدنانالدكتور/منمقدمبحث)بتصرف(:الإلكتروفي:الوفاء)1(

.م(5302هـ-ا42)4:ديفي،والقانونالشريعةبينالإلكترونيةالمصرفيةالأعماللمؤتمر
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الإلكتروفي:والتحويلالدفعسرعة3.

،التقليديالدفعبأنظمةمقارنةالسرعةفائقةالإلكترونيالدفعانظمةتعد

البنكمنالسحبعمليةيختصرالإلكترونيالدفعإنإذ؟للغايةومختصرةبل

كليختصرلحسابهالمصرففيالتاجروإلداعللتاجرالدفعئمومنالمصرفأو

منويزيدالوقتويوفر،والسرعةالاختصارغايةوهذا،واحدةبعمليةذلك

طائلة.أرباخاذلكخلالمنلتحقق،والبنوكالمصارفلدىالمالثبات

الدفعوحدةورئيسالماليةوزيرمستشاركدمصر،فيالمثالسبيلفعلى

دفععملياتتحويلمشروعانالبازأحمد؟المصريالإلكترونيوالتحصيل

اساليبإلىالورقيالأسلوبمنالعامةللموازنةالماليةالتدفقاتوتحصيل

جنيهمليارات)4(إلى:)3(نحو:العامةللخزانةسيوفربالكاملالكترونية

خارجالأمواللتداولالزمنيةالفترةتخفيضنتيجةمنهااكبرالجزءسنوتا،

عنتقريئاالاستغناءبجانبصفر،إلىحالتايوقا(V)1:منالمصرفيالجهاز

علىسواء،الشيكاتتلكفقدومخاطرالحكوميةبالشيكاتالتعاملىنظام

وأصبح،الشيكاتهذهلهيصدرالذيالعاديللمواطناوالحكوميةالجهات

1(.الالكترونيةالدفعأوامرعلىيعتمدالأنالنظام

العنكبوتيةالشبكةعلىم(،2/70102/)5الأحد:،مصراياخبارموقع(1)

التالي:الرابطعلى"،الإنترنت11

htt:ه

masrawy. com/ News/ Egypt/ Economy/AF/2010/ Febr//!سال.

.8012521/21/yrau aspx



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الوفاء:فيالرجوعامكانيةعدم.4

معظمفيفيهللرجوعقابلغيرناجزادفغاالإلكزونيالدفعنظاميمثل

النقودوحتىالتقليديالشيكاتنظامعليهماوهذا،تعتمدهالتيالدول

الأنترنت؟شبكةعبىالبطاقةبواسطةالوفاءشأنهوماولكن،السائلة

الأعماللمؤتمرقدمهبحثفيالسرحانإبراهيمعدنانالدكتوريقول

:التساؤلهذاعلىردام(31002:عامدبيفيالالكترونيةالمصرفية

الظاهررقمهاعلىاعتمادابالبطاقةالدفعأنحيثمنذاتهالمبدأيبقى

الظاهرالرقماستخدامأنذلك،للرجوعالقابليةعدممبدامنمستثنىوحده

الذي(firstvirtual)نظامويموجب.بالدفعحقيقتاأمزايعدلاوحده

إلكزونيةبرسالةالدفععمليةعلىيصادقأنعليهالمشثريأنعلىيستند

4)إلىترسل )first virtualبواسطةالدفععمليةيلغيأنيستطيعأنهإلا

first)تعودوعندئذ،مصرفه virtual)المشتريحسابفتلغيالتاجرعلى

ف!ن(؟kleline)نظامفيذاتهوالأمر،الدفعلعمليةوالمخصصلديهاالمفتوح

دفععدمإلىبالشركةادىوهذا،الدفععمليةفيالرجوعيستطيعالمشزي

يوتا"ا(.(4)5مروربعدإلاالسلعةمقابل

5"؟::أيضا:نظرا

&52609=di parid؟im2all. com/ newsdetails. aspx//سالملا.

j.:عننقلأ،(692)ص/:لإلكزونيا(الدفع):ءلوفاا(1) huet, aspects

.juridipuesdu telepaiement, .j.C,.p ed. .C .1 ,3524 5n
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عدمثقتضي،بالبطاقةالدفعبنظامالثقةف!نذلكمقابلوفي

تسمحإجراءاتبموجبتتمالوفاءعمليةكانتكلماللرجوعالقابلية

التنظيماتتسعيكلماوهذا،الدفعواوامرالعلاقةأطرافمنبالتكيد

الصادرةالأروبيةالتوصياتإليهدعتكما،لإقرارهوالماليةالمصرفية

م()؟(.11/8891/)17:في

للرجوعقابلغيربطبيعتهفهو،الإلكترونيةبالنقوديتمالذيالوفاءاما

بنقودحصلتوكأنهاتتمالتيللعمليةاللحظيةالصفقةبسببوذلكفيه،

إطلاقاذلكبعدمجالفلا،الدفععمليةتتمأنبمجردلذلك،سائلةعادية

العميلحسابمنتخصمالإلكترونيةفالنقودالوراء)2(،إلىبعدهاللعودة

بمجردالذيللعميلالآليالحالسبعلىأوبهاخاصحسابفيلتوضع

صفتهاالعمليةفتكسبالثاجر،ايالمستفيد،يتحدد،بالدفعمنهالأمرصدور

فيها)3.رجعةلاالتيالنهاثية

الدفع:فيوالسريةالأمان50

aspects:عننقلآ،(6192:لالكترونيا(لدفع)اءلوفاا(1) jurdiques de la

rapport du groupe ' banque a domicile et du telepaiement

de travail du comite consultative du conseil national du

droit de ,I informatique et des ' point .2.2.2 (b) 4crebit

.87.telecoms,,1399I p

(Sedallian,op. cit, .222.p n (Y

.(792/)ص:لإلكزونيالوفاءا3()



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
حرمةعلىلتؤكدالوضعيةالقوانينوحتىالسماويةالشرائعجميعإن

حمايةوسائلمنانأثبتوقد،التعاملاتوسية،الخصوصياتعلىالتعدي

1(.للاستهلاكالمطلوبةالخدماتصيةقاعدة،المس!تهلك

الالكتروني،الدفعنظاممستخدميلدىمهماأمزاالخصيصةهذهوتمثل

معارضييفتألمولهذا،والخصمالدفععمليةعلىوآثارمخاطرمنلهالماوذلك

فيالخصيصةهذهبرزتوقدتحديذا،الجانبهذامنتشوجههامنالأنظمةهذه

التالية:النقاطخلالمنالإلكزونيالدفعآليات

وجودلحقيقةكاملآتوثيقالمستخدميهيوفرالإلكزونيالدفعنظامإن.

تضمنكما(،وجودهعندوالوسيطالمصرف،العميل)التاجر،الأخرالطرف

وبان(،الالكترونيةالنقود،الشيك،)البطاقةالدفعأداةوصلاحيةوجودايضا

الدائنيةالبطاقاتانظمةبعضأنإلا.قبلمناستعمالهايسبقلمالمقترحةالنقود

علىهؤلاءيعملحيثالغير،منموثقينقبلمنالتوثيقاقتراحإلىتذهب

أطرافعنالضروريةالمعلوماتعلىتشتملالتيالالكترونيةالوثائقإصدار

التوقيع!لاحيةمنبالتحققيسمحالذيالعامالمفتاحوخصوضا،العلاقة

أ2".العامللمفثاحالمصاحبالخاصا!لفتاحبواسطتهيتمالذيالالكتروني

Image:عننقلآ(،792)ص/:الإلكزوني()الدفعالوفاء(1) et ' voix

appo + de la CNiI: ' protection des donnees personnelles

Commite National d information et Libete),6991La)

.Documentation Francaise

(Y)2(.49)ص/:الالكزونيالوفاء



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الأرقامواستخدامللبياناتالتشفيرنظامعلىتقومالأنظمةهذهإن.

هذهصيةلضمانوذلك،الإنترنتشبكةعبرتنقلالتيتلكوبالذات،السرية

اللدائنيةالبطاقاتلأرقامأولهاالغيرلاعزاضومنغا،البنكيةالمعلومات

رغم)1(،مشروعغيرنحوعلىاستعمالهابقصد،الإلكترونيالدفعفيالمستخدمة

)3(.خرقهيمكنلاتشفير،نظاموجودبعدم-الآنلحدالأقلعلى-القناعة

بينالمتبادلةالرسائلوكمالتمامتوثيقضمانتقديمعلىقادرةإنها.

فكلالوسطاء،وأحياتاالمصرف،العميلالتاجر،،العلاقةذاتالأطراف

منفعلآجاءتقدوصلتالتيالرسالةأنمنيتكدأنيهمههؤلاءمنواحد

بعدمنهاالتنصلعلىقادرغيرالرسالةبعمثمنوانالمقصود،الشخص

حساب)منالنقودمنمبلغبخصمإذنفيهاالتيفالرسالةإصدارها،

نأمنالتثديجبكما،العميلتوقيعتحملأنيجبإئتمان(بطاقةاو،مصرفي

احدأوالغيرمنسواء،تعديلأوتحريفلعمليةتخضعلمالمتبادلةالرسائل

)ول.الدينتسويةعمليةاطراف

وا،الفنيالعطلعنالمترتبةالسيئةالأثارلمنعمناسبةآليةتثضمنإخها.

حمايةضرورةوخصوضا،الدفعفيالمستعملةللأجهزةالمعيبالتشغيل

)4(.الأعطالتلكبسببالالكترونيةالنقودضياعمنالمتعاملين

(1).231 ' Sedallianه.,op.cit2(.49)ص/:الإلكزونيالوفاءعن

.(492/)ص:لالكزونيالوفاءا(2)

بق.لساالمصدرا3()

بق.لساالمصدرا(4)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
:الصفقاتوحجمقيممعالإلكزوفيالدفعأنظمةاستخدامكلفةتتناسب.6

نأوسعأمدارعلىوالانتشارالنجاحأرادإذاالنظامهذاعلىيجب

علىكلايعقدهاالتياوالصفقات،الصفقةقيمةمعاستخدامهتكلفةتتنا!سب

وخدماتوسلعالبضائعثمندفعتكلفةتكونأنالمعقولمنليسإذ،حدة

كانسواءواحدة-الإنترنتشبكةعبىعليهاالحصوليمكن-ومختلفةمتنوعة

التكلفةتكونأنإلىالبعضذهبوقددولار،الفاودولازاالمدفوعالمقابل

)1(.معينحدعنالمبلغانخفضإذاصفزا

2(.29)ص/:الإلكروفيوالدفعالوفاء(1)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الإلكتروفيالدفعأنظمةمخاطرالثافي:المطلب

لجعلهالعديدةالمحاولاتبرغمكثيرةمخاطرالإلكترونيوالدفعللوفاء

لدرجةاستخدامهمنتحدأنهاالواقعولكن،الناسجماهيرلدىقبولاكثر

.كبيرة

يتطلبلاقدالحقيقيالواقعفيالمزاداتفيوالدخولوالشراءالبيعإن

وسائلمنكئرالتخفيسماتعلىتنطويبذاخهاوهيالدافح،تحديدمنكثر

للغير.يتمتقديمهاكانإنخاصة،معلوماتتقديمتتطلبالتيالدفع

المالية،بالبطاقاتتتمثلالسائدةالدفعوسائلف!ن،الإنترنتبيئةوفي

الشراءعملياتفتتطلب،الإلكترونيةالشيكاتأو،الرقميةالنقوداو

الإنترنت(1الخائليالعالمفيوالمزاداتالخدماتوطلبالإعلانوعمليات

فإنهاوب!بساطة،الإلكترونيوبريدهوعنوانههاتفهورقمالشخصاسمتقديم

للعالمخلاقاالتخفيعلىالقدرةفيهايغيبتفصيليةمعلوماتتتطلب

أحدالانترنتبيئةفيالماليةالتعاملاتخصوصيةحمايةف!نولهذا.الواقعي

الدفعنظامف!ن:قيلوكما،وتطورهفيهاالتجاريالنشاطوجودضماناتأهم

النقديالدفععالممنسينقلناللخصوصيةحمايةنظامبدونالإنزنتعلىالمالي

الأشخاصتتبعقدرةفيهلتزايد؟والتعريةالكشفبوسائلمليءعالمإلىالمستز

لها.والتعرضالماليةوبياناتهمخصوصياتهممعرفةاحتمالعنفضلآ،ومشترياخمهم

بهاالدفعكاند!ان(،البنكية)البطاقاتالبلاستيكيةالنقودعالمأنكا

.0(،.0)5مثلآ:البيعنقاطفيكما)الإنترنت(،المعلوماتشبكةعنبعيذا



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
بالمرصاد.لهاالمخاطرفإن؟(ATM)الأليالصرافمنالسحبطريقعناو

كلفالتيالكمبيوتر(،وأمنالجرائم)استبيانب:يسمىمااشارتوقد

الأعمالمؤسساتأنآي(،ببأإفالفدراليةالتحقيقاتمكتبب!جرائها

أمنوجناياتلمخالفاتنتيجة،متزايدةماليةخسائرتتكبدالأمريكية

الكمبيوتر،امنمؤسسةأصدرتهصحفيليانفيالم!ائجونشرت.المعلومات

الأمنمهنيمنجمعيةوهي،(ComputerSecurityInstitute)او

من:اكثرالاستطلاعفياشتركوقدكاليفورنيا.ولايةومقرهاالمعلوماتي

منعريضةضريحةمنكمبيوتراجهزةأوالمعلوماتأمنمنمسؤول(055)

آراؤهمالمستطلعةمن)85%(:نسبتهماافادتالبلاد؟فيالأعمالمؤسسات

سبقالذيالعامخلال،الأمنيةالمخالفاتأنواعلأحدتعرضتمؤسستهمأن

دولار)1(.مليون)377(:بلغت،ماليةبخسائروأقروا،الاستبيان

الإيجاز،منبشيءالأنظمةلهذهخطرينأهمعنالمطلبهذافيوسأتكلم

الأتية:الفصولفيعليهالكلامعندنظاملكلالتفصيليةالمخاطرمرجتا

الغير:يبلمنالمشروعفيرالاستخدامأولا:

العقدعنخارتجاكانمنأو،الشأنصاحبكيرهوهنابالغيرالمقصود

،المشروعبغيرونقصدمديتا؟اودائئاكونهمنالعقد،آثارمنشيءيلزمهولا،المبرم

لمكتبا!زونيالبريدعنوانإلىبالكتابةالاستبياننصعلىالحصوليمكن)1(

.gocsi.com/fbi-survey:الئاليالعنوانعلىالتحقيقات htm.ميس!http:w//.

0/9أص:يوسفمصطفى،الالكتروثيةالتجارةوانظر: V)بعدها.وما



!الالكزوفيالدفعأنظمة

بذلك.لهالمأذونغيرأي

التقنيةتطورتكلماتتطوروهي"،كثيرةالمشروعغيرالاستخداموصور

تقنتا،ومتطورة،ومركبةمعقدةحالاتوهي،المعلوماتتكنولوجيامعتواكتا

أشكالذاتفهي،معينعددفيحصرهايصعبالنوعحيثمنكثيرةوهي

منئعذإنهاحيثصعب،وتصنيفها،مختلفونمرتكبوها،متنوعةوأساليب

وتوضحيوم،كلفيتتطوراساليبها،فيمتغيرةوالتقنيةالمستحدثةالجرائم

الاحتيالأنالبيضاء(،)الياقاتلجرائمالوطنيالمركزعنالصادرةالتقارير

بهالحقتكاردوماسزفيزاانبينتحيث،تتفاقممشكلةالوفاءببطاقات

ام(،599ا-)859عام:مندولارمليون)011(مقدارها:خسارة

حيثام(،)599عام:بعدالاحتيالعملياتبسببالخسارةهذهوارتفعت

سنوتا.دولارمليونوستمائةمليارإلىوصلت

الأردنيةالمملكةفيجرتالتيالإحصائيةالدارساتآخروفي

الدفعلبطاقةالمشروعغيرللاستخدامحالاتوجودبئنت2"،الهاشمية

لمخاطرالمختلفةالوسائلبتعدادالجهنيحمدانأمجدالدكتور؟القاضيأجادتد11(

بنصهوسأذكرها،وسائلثانوذكرذلكفيوأفادالممثروع،كيرواستخدامهاالبطاقات

الغير(،قبلمنالالكزونيالدفعلبطاقاتالمشروعةكيى)الاستخداماتعليها:وأزيد

الدراساتمركز،القضائيالمجلس-العدلوزارة،الهاشميةالأردنيةالمملكةانظر:

htt:ه:التاليالرابطعلى"،))الإنترنت:المعلوماتيةالشبكةعلىموقعهالتخصم!،القضائية

a=174؟cojss. com/ replay. php//س.

ماجستير،رسالة،استطلاعيةوصفيةدراسة،الأردنفيالائتمانبطاقاتجرائم)2(

م(.052)5:الهاشميةالأردنيةالمملكة،الكرك،مؤتةجامعة،دبابنةالياسشيرين



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
حيثم(،20023002،)1002،:الدراسةمحلالأعوامفيالإلكتروني

بطاقة،.(..ا..).لكل:حالة)33(:بمعدلم()1002عام:فيكانت

وفي،بطاقة.(.101505لكل:حالة)33(بمعدلى:م()2002عام:وفي

.(....001):لكلحالة)26(:بمعدلم(02)30:عام

فيانحصرتللبطاقةالمشروعكيرالاستخدامحالاتأنالدراسةوبينت

والتزوير3%(،)570:بنسبةالموجودةكيربالبطاقةالاحتيال:اربعحالات

)4.:بنسبةالمفقودةويالبطاقة3%(،)40:بنس!بةوالسرقةا%(،)340:بنسبة

وفئات)افراد(،داخليةفئاتهيالحالاتهذهارتكبتالتيوالفئات3%(،

أنفسهم.والموظفون،منظمةعصاباتأوأافراد(،خارجية

الوفاء،بطاقاتعلىالحصولخلالهامنيتثمطرقعدةوهناك

وهي:مشروعةكيربطريقةواستخدامها

ومن،البطاقةتضيععندماويحدث:(LostCard)البطاقةفقدان.ا

عام:وفي،مخولغيرآخرشخصقبلمناحتياليبشكلتستعملثم

الماستركاردخسائرمنتقريتا5%()120:البطاقةفقدانشكلم()1002

أ،.العالمية

أمجدالدكتورالغير،قبلمنالإلكتروفيالدفعلبطاقاتالمشروعةكيرالاستخدامات)1(

مركز،القضائيالمجلس-العدلوزارة،الهاشميةالأردنيةالمملكةانظر:.الجهنيحمدان

الرابطعلى"الإنترنت"،:المعلوماتيةالشبكةعلىموقعهالتخصم!،القضائيةالدراسات

.cojss؟:a=174التالي com/ replay. php.ميس!http:w//



!الالكزوفيالدفعأنظمة

منالبطاقةئسرقعندماويحدث:(StolenCard)البطاقةسرقة2.

واستعمالها،الوسائلمنوكيرها،المحافظسرقةاو،المنازلعلىالسطوخلال

منتقريئا5%()230:نسبتهماالبطاقةسرقةشكلتوقد،احتياليةلأكراض

والمفقودةالمسروقةوالبطاقاتم(،1002):عامفيالعالميةكاردالماسترخسائر

الفيزاتقريرحسبعالمتاكاردالفيزاخسائرمجملمن%()46:نسبتهماتشكل

.(OM()1):عام

مستوىعلىرئيسةمشكلةتشكلوالمفقودةالمسروقةالبطاقاتكانتوقد

الأجهزةتظهرأنقبل،الثمانينياتوأوائلالسبعيناتأواخرحتى،العالم

بهاوالمقصودعالمتا،منتشرةوتصبح(،ElectronicTerminals)الالكترونية

الشريطعلىتعتمدوالتيالتجار،عنداليدويةغيىالإلكترونيةالماكيناتاستعمالهو

التاجرتفيدالتيالبطاقةمعلوماتداخلهوالمشفر،البطاقةظهرعلىالموجودالممغنط

لمعرفةالشريطهذاتمريرحالفيعالميةشبكةطريقعنالاثصالعمليةعند

البطاقةسرقةحالةفيالتاجرعلمفييفيدهناالشريطفتمرير،البطاقةصلاحية

علىتعتمدلاوالتياليدويةالماكيناتاماصاحبها،قبلمنإيقافهاعند

يحملحيث،البطاقةمعلوماتلتخزينالبطاقةواجهةعلىتعتمدبلالاتصال

وعثدها،بالقيمةللمطالبةللفصدرويذهبفواتيرمعينةفزةكلفيالتاجر

مسروقة.كانتقبلهاالتيالبطاقةانيكتشف

السابق.المصدر(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
ذلكويتئم:(CardCounterFeinting)البطاقةتزوير3.

والهولجرام،والتشفيرالحسابمعلوماتتحويمزورةلبطاقةالكاملبالتصنيع

وا،مسروقةأو،الصلاحيةمنتهيةبطاقاتتشفيرإعادةعملياتهناكوأيضا

عالمتاالماستركاردخسارةبلغتوقدآخر،حسابمعلوماتباستخداممفقودة

خسائرمنوأ32%(تقريتا،6%()280التزوير:بسببم(02)51عام:في

م()1(.21052:لعامالعالميةالفيزا

تقديم:(FraudulentApplications)احتياليةطلبات4.

وا،مزورةهويةبطاقاتباستخداموفاءبطاقةعلىللحصولباطلةطلبات

الدفعببطاقةالاحتيالمنالنوعهذاشكلوقد،آخرينلأشخاصعائدة

:لعامالعالميةالماسزكاردخسائرمنا%(00):نسبتهماالالكتروني

يعلمولاتقريتا،يوقاعشرينالاحتيالمنالنوعهذاوششغرقم(،02)10

باسمهوفاءبطاقةبوجودفقدتأو،الشخصيةهويتهصقتالذيالشخص

بالتسديد)2(.البنكيطالبهحتى

ReceivedIssue)البطاقةاستلامعدم.ه Never):عمليةهي

بشكلآخرشخصقبلمنوتستعملصاحبهاإلىتصلأنقبلالبطاقةسرقة

عالمتاالماستركاردخسائروصلتوقدالبريد،منعادةالبطاقةوتسرق،احتيالي

السابق.المصدر(1)

السابق.المصدر(2)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

مجموعمنتقريتا5%()40:الاحتيالمنالنوعهذانتيجةم()1002عام:

الوفاء)1(.بطاقاتجرائم

تتمب:(CardNotPresent)البطاقةوجوددونالاحتيال60

/WailOrder)"بالهاتفأوبالبريد،"التسوق Telephone Order

بطريقةالحسابمعلوماتعلىالمستخدمونفيهايستحوذالتيالطريقةوهي

وابضائحشراءلطلبالمعلوماتهذهتستخدمذلكوبعد،شرعيةغير

لاأخرىحالاتايةأو،الانترنتأوالبريدأو،الهاتفطريقعنخدمات

ومعلوماتها،الظاهررقمهااستخداميكفيبلىنفسها،البطاقةوجودتتطلب

الماسترخسائرمن)23%(:نسبتهماالبطاقةوجودبدونالاحتيالشكلوقد

الإلكزونيالدفعللبطاقةالمشروعةكيرالاستخداماتمجموعمنالعالميةكارد

م()2(.1002):لعام

واالتاجريقومعندما(:MultipleImprint)المتعددالطبع70

باستخداممراتعدةالبطاقةبطبعالشراءعندالتجاريالمحلفيالموظف

عمليةلكلواحدةمرةالبطاقةطبعيجبإنهحيث،للبطاقةالقارئالجهاز

عدةالبطاقةالتاجريطبعفعندما،المشفرةالمعلوماتالجهازليلتقطشراء،

البطاقة،هذهحسابعلىإضافيةبضائعيسجلأنيستطيعبذلكف!ئهمرات

السابق.المصدر(1)

السابق.المصدر(2)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
ولقد،اليدويةالأجهزةاستخدامعندعادةالاحتيالىمنالنوعهذاويحصل

نتيجةيومبعديومتاتقلالمتعددبالطبعالاحتيالعنالناجمةالخسائراصبحت

خسائرنسبةوصلتوقد،التجاريةالمحالفيالإلكترونيةالأجهزةانتشار

وقدتقريئا،2%(0)0المتعدد:الطبعنتيجةم(002)1:عامالعالميةالماستركارد

م()1(.4052):عاممنالأولالربعحتىتقريتامستقرةالخسائرنسبةبقيت

العمليةوهي:(AccountTakeover)الحسابعلىالاستيلاء80

تغييرعنللإبلاغالبطاقةبمصدريبالاتصالالمستخدميقومبموجبهاالتي

المستخدملدىيكونحيث،آخرينلأشخاصعائدةساريةلبطاقةالعنوان

للإبلاغالبطاقةبمصدربالاتصاليقومذلكوبعد،الحسابعنمعلومات

رقممعجديدةبطاقةإصدارالنهائيةوالنتيجة،بديلةبطاقةوطلبفقداخهاعن

علىالاستحواذيتئموبذلكالجديد،العنوانعلىإرسالهايتئمجديدسري

الدفعلبطاقةالمشروعكيرالاستخداممنالنوعهذاشكلوقد،الحساب

:لعامالعالميةالماسزكاردخسائرمن)23%(:نسبتهماالإلكتروني

م()2(.)1002

القاضيالغير،قبلمنالإلكتروفماالدفعلبطاقاتالمشروعةغيىالاستخدامات)1(

القضائي،المجلس-العدلوزارة،الهاشميةالأردنيةالمملكة،الجهنيحمدانأمجدالدكتور:

علىالانترنت"،51المعلوماتيةالشبكةعلىموقعهالتخصميى،القضائيةالدراساتمركز

/http:س//.حأه55.م!5+:لتاليابطالرا

بق.السالمصدرا(2)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

علاقاتغالبهافيالإلكترونيالوفاءتنظمالتيالعلاقاتأنشكولا

وبشكلعقدتا،والوسيط،والبنك،العميلمسؤلياتتحديدفيهايجب،عقدية

ومنضبط.واضح

البنكيةالبطاقاتوحفظ،اللازمةالاحتياطاتكافةأخذالعميلفعلى

البنكاوالمصرفإخطارعليهأنكاللغير،كشفهاوعدم،السريةوالأرقام

تحميلإلىالفرنسيالقضاءذهبالصددهذاوفيفوزا،سرقتهااوفقداخهاحالة

مما،البطاقةفقداناكتشاففيتأخرأنهلمجردالمسؤليةمنا2جزالبطاقةحامل

عليها)1(.والمحافظةتفقدهافيالتقصيريعني

الاعزاضجوازعدمهوالبلاستيكيةالبطاقاتفيالسائدالمبداإنثم

لأموالالقضائيةوالتصفيةوالسرقةالفقدحالةفيإلابواسطتهاالوفاءعلى

كانتوان،السابقةالعملياتبشانقائمةتبقىمسؤليةلاوأنالمستفيد)2(،

مسؤليةتبقىفرنسا،فيالزرقاءكالبطاقة،البلاستيكيةالبطاقةتطبيقاتبعض

يحتاجالبطاقةاستخدامكانإذامابحسبيختلفأعلىسقفحدودفيالعميل

البحثفيالحقللمصارفاخرىتطبيقاتأعطتكمالا)5.أمسريرقمإلى

لقيامتمهيذاالسريالرقماو،البطاقةحفظفيوخطئهالعميلتقصيرعن

)1(Cass. Civ, ler, 14 juin ,8891 Droit de I informatique et

.desTelecoms,,0991,2,94.p note .j huet

إليه.الاشارةسبقالذي596()85/:رقمالفرن!يالقانونمن2()2:المادة)2(

البطاقاتحامللمجموعةالزرقاءالبطاقةحاملعقدمن2()11/:المادةانظرة)3(

Sedallian,,.po.223.:إليهرةإشا،(م5991):كتوير،لمصرفيةا p



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)1(.والسرقةالفقدعنالإبلاغبعدحتىمسئوليته

الانزنت،بشكبةترتبطالتيالآليالحاسبواجهزهالشبكاتإختراق

إلىوالدخولبالشبكةالأمننظامباختراقماجهةأوالشخصيقومحيث

محتوياته.عنوالكشفالجهاز

نجمسواء،البياناتمعالجةوقواعدنظمإلىالمشروعغيرالدخول90

الدخولمجردإنإذلا،أوالبياناتبهذهتلاعبالمشروعغيرالدخولهذاعن

فيتتمثلكذلك.إلكترونيةجريمةيعتبرالإلكترونيةللمواقعالمشروعغير

وابياناتتعديلاوبمسحذلككانسواءالالكترونيةالمواقععلىالاعتداء

.النظامتشغيلإعاقةأوفيها،التلاعب

فيماالقيودبعضفهناك،الإلكترونيةالشخصيةالبياناتكشفا..

تؤديالتيالمعلوماتمعالتعاطييحظرحيثالمعلوماتيةالأنظمةب!نشاءيتعلق

الأغراضلغيرالبياناتاستخداميحظركما،والخصوصيةالسريةانتهاكإلى

اجلها.منجمعتالتي

والخصوصية،السريةانتهاك؟الشخصيةالبياناتجرائمصورومن.اا

المراسلاتعلىالاطلاعوكذلكبصاحبها،يضربماالبياناتل!افشاء

أ2(الإلكترونيةوالمعاملاتالعملياتفيكاذبةبياناتل!اضافة،الإلكترونية

.(003/ص):لكتروفيل!اءلوفاا(1)

الشبكةعلى،المعلوماتلأمنالتميزمركزانظر:.المجليأبرارالالكزونية،الجريمة)2(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

عنعبارةالإلكترونيوالتوقيع،الإلكترونيالتوقيعكشفاوتزوير.12

التوقيعيعتبرإذ،كيرهعنالتوقيعصاحببتمييزتسمحالكزونيةرموز

فيالكتاببالتوقيعمقامويقومالإلكترونيةالمعاملاتلاعتمادوسيلةالإلكتروني

اوتزويربهيقصدفعلكلللقانونمخالقافعلآيعتبرلذا،الورقيةالمعاملات

)"(.صاحبهوموافقةعلمدوناستخدامهأو،الالكترونيالتوقيعتقليد

شركةابتكرتهماإليهالتوصلتمماآخركانذلككلمنوللحد

جديدةطريقةمنالإلكزونيةالحمايةبرمجياتإنتاجفيالمتخصصة)ماكافي()2(

الاحتيالاساليبعلىالتعرفعلىالالكترونيةالحاسباتمستخدميلمساعدة

الإنترنت.مجرمويستخدمهاالتي

فقد،والجوابالسؤالىطريقةعلىالشركةمنالجديدةالطريفةوتعتمد

عشرةمنيتكوناختبازاالإنترنتشبكةعلىموقعهاعلى)ماكافي(طرحت

محاولاتإعاقةب!مكانهمكانإذابأنفسهمليحددواالزائرونإليهايخضعاسئلة

التالي:الرابطعلى،المعلوماتية

-http:// coeia. edu. sa/ index. php/ ar/ asuurance
-8711/awarness/articles/34- malware-attacks--nthreats

-cyberا crime- and- its- applications-in- saudi- arabia. htm

الإلكزوفي:التوفيعانظر:(1)

/1/364062http: flnews. maktoob. com/ article

الإلكتروثية.والقرصناتالفيروساتلمكافحةشركة)2(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الائتمانية،البطاقاتوأرقامالسر،كلماتمثلعنهمشخصيةمعلوماتسرقة

تضموالتي،الواسعةالشعبيةذاتالإلكترونيةالمواقعتصفحهماثناءوذلك

الاجتماعية.والشبكات،التسوقمواقع

لمواقعنماذجالمثركةخلالهممنتقدمأسئلةثمانيةالاختبارويتضمن

كانتإذامابدورهتحديدالمتصفحعلىويتعين،إلكترونيةورسائلإلكترونية

العامةالمعلوماتبعضحولالباقيانالسؤالانيدورفيما،مزيفةأمحقيقية

الإنترنت.عبرالاحتيالاساليبحول

تريندشركةفيالتقنيةمديرجينيسريموندحذرآخر،جانبعلى

نأمنالمعلوماتمراكزمستوىعلىالحلولتقديمفيالمتخصصةمايكرو

فينوعهامنالأولىهيكبرىتقنيةنوعيةنقلةإجراءوشكعلىالقرصنة

لتاردخ.ا

البريدعبرإرسالهيمكنوماوالتروجانالفيروساتانجينيسوأضاف

ستاتيالقرصنةمنالجديدةالموجةوأن،الماضيمنشيئااصبحالالكتروني

المواقع()تهديداسم:عليهيطلقأنيمكنفيماالإنترنتمواقععبرمباشرة

Web Threats.

هوالانترنتمواقعتهديدإنقائلآ:الفكرةلهذهثرخاجينيسويقدم

لهذهالزائريناجهزةعلىعدائيةتدميريةبرامجلتنفيذالمواقعاستخدامإمكانية

نأتتطلبوالتيالالكترونيالبريدعبرالبرامجهذهإرسالمنفبدلا،المواقع

يحملربماالبريدفإنوتنفيذهاجهازهعلىالبرامجهذهبتنزيلالمستخدميقوم



!الالكزوفيالدفعأنظمة

إلىتنتقلالوصلةهذهعلىالمستخدمضغطوبمجردفقطموقعإلىوصلة

القرصنة.عمليةفيالمهمةبباقييقومالذيالموقع

مكافحةوشركاتالمواقعومستضيفيالمبرمجينجينيسينصحالنهايةوفى

البريدوليسككل،الثسبكةبأمنبالاهتمامالأمنيةوالشركاتالفيروسات

المواقععنللكشفتصفيةنظاماوفلترةنظامصنعيمكنبحيثفقط،الإلكتروني

المواقعزيارةعدمالمستخدمفعلىالشخميىالمستوىوعلى،الموثوقةوغيىالموثوقة

)1(.الإلكترونيالبريدعبرتصلهالتي

قراصنةوبينجهة،منوالشركاتالمؤسساتبينمحتدقاالصراعويظل

فتقنية،توقفأوانتصاربدون،أخرىجهةمن)الإنترنت(المعلوماتيةالشبكة

يبقيماوهذامؤقتا،والانتصارسجالا،الحربيجعلوعولمتهاالمعلومات

برغم،للاحتيالوعرضةالخطرطائلةتحتالدوامعلىالالكترونيالدفعأنظمة

الرادعة.العقوباتوسن،القوانينتشريع

:هول؟:التاليالرابطعلىالإنزنت،علىموقهاعلىالعربيةالإعلامشبكةمحيط)1(

&42292=din 1=gp C؟moheet. com/ show news. aspx!س.//



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
لفنية:الأخطاءا:نتاثا

الفنية،الأخطاءتتكرر؟والتيالأنظمةهذهتواجهالتيالمخاطرمن

الخطأبينالتمييزمعيارأنأراهوالذي،مقصودةغيرأممقصودةكانتوسواء

عندالنيةسوءاوحسنتوافرمدىفيهوالم!ثروعغيىوالاستخدام،الفني

فيالاستخدامهذافيبقىنية؟حسنعنالخطاحدثفإذا،البطاقةاستخدام

دائرةإلىبهيصمقلف!ئهنية،سوءعنالخطاتئمإذاأما،الفنيةالأخطاءدائرة

قاضيإلىيعودالنيةسوءاوحسنتوافروتقدير،المشروعغيرالاستخدام

عليه.المعروضالنزاعوفقالموضوع

فيالفنيالقصوراوجهالوفاءفيالحديثةالوسائلاستعمالأظهروقد

الأخطاءيليفيماوأتناولعليها،القانونيةالأفعالوردود،المستخدمةالأنظمة

النقود،سحبعندتحدثالتيالفنيةوالأخطاءالوفاء،عندتحدثالتيالفنية

)1(:مستقلفرعفيكل

الوفاء:عندتحدثالتيالفنيةالأخطاء:الأولالفرع

المخصصالجهازالتاجربتسليمالأخيرهذايقومائمصذرمعالتاجرتعاقدعند

(،Imprinter)يدويجهازإمايكونالجهازوهذا،بالبطاقةالوفاءبعمليةللقيام

.(P..0)5الالكترونيالبيعنقاطجهازأو

فيتضعهالاالجهازينهذينبواسطةالوفاءعمليةجهاتتميزالتيالبساطةإنثم

سابق.مرجعالغير.قبلمنالالكترونيالدفعلبطاقاتالمشروعةغيرالاستخدامات(1)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

أخطاءمنمصدرهاالأخطاءهذهوتجداستخدامها،علىالقائمينأخطاءمنمامن

التالي:النحوعلىوذلك،الحامليرتكبهاوأخرىالتاجر،يرتكبها

التاجر:يرتكبهاالتيالفنيةالأخطاءأولا:

بواسطةالوفاءعمليةاثناءالتاجريرتكبهاالتيالفنيةالأخطاءتتمثل

بالآتي:الوفاءفيمنازعاتحدوثعليهاويزتبالبطاقة

المدونة:والقيمةالبيعثمنبينالاختلاف10

عاتقعلىتبقىنتائجهفإنالخطأ،هذابارتكابالتاجرقيامرغمانهالحقيقةفي

توقيعلأنذلكبه،ضازاام،الحامللصالحالثمنفارقاكانسواءالحاملى،

وشمتطيع،أعلاهالمدونةالقيمةعلىمنهموافقةيعدالفاتورةاسفلىالحامل

يقوموسوفلوفائها،ائمصدرإلىبحوزتهالتيالفاتورةنسخةتسليمالتاجر

استلامهعندإلاالخطأ،هذاالحامليكتشفولن،القيمةبوفاءائصدرهذا

كيابظلوفيم!م!(،54أ!أ)1"9،9الشهريالحسابلكشف

اطرافاتفاقهوآثارهويحددالخطأهذايحكمالذيف!ن،التشريعيةالنضوص

هذامثلعناجنبتايبقىائمصدرأنيتضمنالذي،الإلكترونيالدفعبطاقة

والحامل،منهوردتماحسبللتاجرالفاتورةقيمةبتسديدملزموانه،النزاع

عقودمعظمعليهنضتماوهذاللتاجر،بهبالوفاءائصدرقاممابتسديدملزم

)1(.الأردنفيالالكترونيالدفعبطاقة

الحقوقمصادرخاطرةونوري،السرحانعدنانالأردفي،المدفيالقانونثرح)1(

م(.1)799ناشر:دون،الشخصية



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
فرنسافيليوناعتمادعنالصادرةالمصرفيةللبطاقةالحاملعقدينمقكما

منحالةعدامافيهبالرجوعقابلكيرالحاملمنالصادرالأمران:على

الأمرفيالرجوعالبنكيعتدولن،العاشرةللمادةطبقاالمعارضةحالات

يبقىجثوالتاجر،الحسابمالكاوحاملبينالتجاريبالنزاعائسبب

)1".النزاعهذاعن-اجنبئاالفروضمنفرضأيعلى-البنك

يبقىان:علىفرنسافيكلوبالداينرزلبطاقةالحاملعقدينمقكما

والتاجر،البطاقةحاملبينينشايمكننزاعأيعنأجنبتافرنساكلوبداينرز

درالحاملهذارفضحالةايةفييبررأنيمكنلاالنزاعهذامثلوجودأنكما

21(.كلوبداينرزمنالمنفذةالوفاءعمليات

والمراجعة،التدقيقخلالمنالخطأهذايصححانللفصدرويمكن

ثمومن،قبلهمنقيمتهاسدادقبلالفاتورةبقيمةالبطاقةحاملباعلاموذلك

بشأنها.النزاعتسوية

التوقيع:كياب.2

الجهازبواسطةالفاتورةوطباعة،البطاقةبواسطةالشراءعمليةإتمامبعد

فقد،الفاتورةواستخراجالالكترونيالجهازبواسطةالبطاقةتمريرأو،اليدوي

الفرنم!يالقضاءفيتطبيقيةدراسة،الممغنطةالإئتمانلبطاقاتوالمدنيةالجنائيةالحماية(1)

العربية:مصرجمهورية،القاهرة،العربيةالنهضةدارالصغير،الباقيعبدجميل،والمصري

م(.02)30

السابق.المرجع)2(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

وبالتالي،الفاتورةهذهعلىالحاملتوقيععلىبالحصوليقومأنالتاجرينسى

بياثاتوجودمنبالرغم،بالحاملالفاتورةقيمةبربطبعدفيماالنزاعيثار

الحامل.توقيعباستثناءالفاتورةعلىكافةالبطاقة

التاجرفإنمنه،الموقعةغيرالفاتورةهذهعلىالحاملمنازعةحالوفي

فإنكذلك،عاتقهعلىالملقىالاثباتعبءبسببصعبموقففينفسهيجد

لأنالتاجر؟إلىالحاملمنالموقعةغيرالفاتورةقيمةبدفعملزمغيرائصدر

صدورتمثلوالتيبالحاملالفاتورةهذهتربطالتيالوحيدةالأداةهوالتوقيع

مخاطريتحملف!ئهللتاجرقيمتهابسدادائمصدرقامإذاإنهبلبالوفاء،الأمر

الحامل.عارضهإذاالوفاءهذا

البطاقة:علىالمثبتالتوقيععنالفاتورةعلىالتوقيعاختلاف30

فينمونفسهوالإلكترونيالدفعبطاقةعلىالمثبتالتوقيعأنالأصل

صحةمنالأخيريتحققوحتىائمصدرة،الجهةلدىالمثبتالحاملتوقيع

المثبتالحاملىتوقيعفينمويطابقانيجبالفاتورةعلىالتوقيعف!ن؟الفاتورة

يطابقالفاتورةعلىالتوقيعأنمنيتحققبأنالتزامالتاجرعلىيقعكما،لديه

قبلمنالوفاءرفضلمخاطريتعرضلاحتىالبطاقةعلىالمثبتالتوفيع

افصدر.

تحملفواتيروفاءعنائصدرمسئوليةبقيامباريساسحئنافمحكمةقضتوقد

وانحتى،لديهعالموالحاملتوقيعفينموعنمختلقامزوزاأومقلذاتوقيغا



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
ا-لتا)1(.الفواتيرمقاصةلتمامالفحصبهذاالقياممنتمكنهلاالظروفكانت

خاطع:بشكلالفاتورةتنظيم.4

سنداتنماذجاستعمالالتاجرعلىيجباليدويالجهازاستخدامحالفي

بشبيتيقومبانوذلكاصوليبشكلوتنظيمهاائصدرمنإليهالمسلمةالبيع

للسلعة،وصفو)دراج،البيعسندعلىوالثمنالخدمةأو،وتاريخهالبيعسعر

التفويض،رقموكذلكمنهما،لكلالمخصصالمكانوفي،المباعةالخدمةاو

التاجريقوموأن،اليدويالجهازبواسطةوختمهالبيعسندعلىالحاملوتوقيع

الموظفأوالبائعاسمكتابةمعمستخدميهأحدأوالمبيعقسيمةعلىبالتوقيع

يكونوأنالسند،علىبوضوحالبطاقةمعلوماتوختم،واضحةبصورة

فعلتا،الخدمةتقديمأوالبيعبهتئمالذيالتاريخنفسفيالسنداتهذهتحرير

البيعسندمحتوياتتكونأنيجبكما،التفويضرقمعلىفيهحصلالذيأو

المادية.الحسابيةالأخطاءمنوخالية،صحيحة

بتقسيمالتاجرقامإذا،البيعسندتنظيمفيالأخطاءقبيلمنئعذكذلك

السنداستعماليقتصرأنعليهيجبحيث،سنداتعدةعلىالمباعةالبضاعة

تجزئةعدممع،الواحدةالمرةفيالمقدمةالخدمةاو،البضائعجميععلىالواحد

بيع.سنداتعدةعلىالواحدةالمرةفيالمباعةالخدمةاو،البضاعةثمن

السابق.المرجع(1)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

:مرةمن!ثرالجهازعلىالبطاقةتمرير.ه

منللبطاقةتسلمهبعدالتاجريقوم،بالبطاقةالوفاءعمليةإتماماجلمن

يكونبحيث.0(،.0الإلكتروفي)5البيعجهازعلىبتمريرها،الحاملقبل

البطاقة،علىالمرسومةالسهمإشارةووفقالجهاز،داخلفيالمغناطيسيالشريط

ينتظرثمالجهاز،منالبطاقةسحبثم،واحدةمرةالصحيحالتمريرويتئم

إذافيماتبينالتيالجهازشاشةعلىالقراءاتظهوراجلمنثوانعدةالتاجر

باستخراجالجهازيقومالموافقةحالوفيرفضها،أوالعمليةعلىالموافقةتمت

وتفاصيل،الخدماتتقديماوالشراء،عمليةتفاصيلعليهاالمطبوعالفاتورة

البطاقة.

ينتظرلاقدالتاجرأنفي،النيةحسنتوافرحالفيالفنيالخطأويتفثل

التاجرفيظن،كانسببلأيالشاشةعلىالقراءاتظهوريتأخراو،المدةهذه

فيكون،أخرىمرةالجهازعلىالبطاقةبتمريرفيقوم،تنجحلمالعمليةان

قبولحالفي،مرتينالخدمةأو،السلعةثمناستوفىقدالحالةهذهفيالتاجر

الأولى.المرةفيالبطاقةتمريرلعمليةالجهاز

الحامل:يرتكبهاالتبمالفنيةالأخطاءثانتا:

للثاجر،البطاقةتقديمعلىبالبطاقةالوفاءعمليةفيالحاملدوريقتصر

معرفةعدموعلى،التقليديةبالطرقالصعراءتئمإذا،الفاتورةعلىوالتوفيع



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
النحوعلىوذلك،الإلكزونيةالطرقبواسطةالشراءتتمإذاالإنزنتاستخدام

لتالي:ا

الصلاحية:منتهيةبطاقةتقديم.ا

إلاتلقائتا،يجددسنةلمدةوالمصدرالحاملبينالمبرمالعقدأنمنبالركم

عليها،مطبوعصلاحيتهاانتهاءتاريخلهايوجدالإلكترونيالدفعبطاقةأن

وتدله،جديدةوناءبطاتةإصدارأجلمنائصدرمراجعةالحاملعلىويجب

ويقبلهاالصلاحيةممتهيةببطاقةالتاجرإلىفيتقدم،البطاقةتجديدالحاملينسى

جهازبواسطةمنفذةالعمليةكانتاذا،بالبطاقةالوفاءعمليةوتتمالتاجر،

ائمصدر.قبلمنالفواتيرتسديدقبولعلىذلكفيؤثر،اليدويالطباعة

البطاقة:علىالمثبتالتوقيععنيختلفبتوقيعالفاتورةعلىالتوقيع20

بشكلالفاتورةعلىبالتوقيعفيقوم،توقيعمنكئرللحامليكونقد

الحاملتوقيعنموذجنفسهوالذي،البطاقةعلىالمثبتالتوقيععنيختلف

نأمعتقذاالفاتورةعلىتوقيعأيبوضعالحامليقوماو،ائصدرةالجهةلدى

بعد.فيماالفاتورةقيمةعلىمنازعاتيولدمما،شكليامرهوالتوقيعهذا

الإنترنت:استخدامفيالخطأ

تمبلمنالانترنتبواسطةالشراءعملياتتنفيذكيفيةفيالمعرفةقلةإن

حدوثمعهيسصتبعمماالثنفيذفياخطاءإلىيؤدي،الخدمةهذهمستخدمي

بالوفاء.القيامعندمنازعات

فيالتاجرموقعإلىبالدخولالإنزنتبواسطةالشراءعمليةتتمحيث
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واعليها،التأشيرطريقعنشرائهاالمرادوالخدماتالسلعاختيارثم،الشبكة

اسمفيهايوضعخاناتتظهرثم،(Mouse)السهمبواسطةتحديدها

وبعد،إليهوالخدماتالسلعإرسالالمرادوالعنوانورتمها،للبطاتة،ائصدر

j)السهمبواسطةيضغط،العميلقبلمنالخاناتهذهتعبئة (Mouse

العملية.بذلكفتتم)،5(أو(Send)الموافقةمربع

صحيحغيربشكلالبطاقةرقمالعميليضعأنفيالفنيالخطاويتفثل

فلاومحدد،واضحغيرإليهالارسالالمرادالعنوانيكوناونية،حسنعن

الموافقةمربععلىبالضغطالعميليقوماوبشرائها،قامالتيالسلعإليهتصل

غيرعلىمرتينالسلعةبشراءيقومالعميلانالتاجرلدىفتسجل،مرتين

الواقع.



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
السحب:عندلمحدثالتيالفنيةالأخطاء:الثانيالفرع

الألي،الصزافاجهزةابتكارتئماجلهامنالتيالأساسيةالوظيفةإن

خدماتهاضمنالبنوكمعظموأدخلتها،كافةالعالمارجاءفيحالتاوالمنتشرة

اوليلمنساعةايفيللعملاء،الأموالسحبخدمةتامينهو،المصرفية

(Electronتسمىالتي،الآليالصزافبطاقةبواسطةنهار، Visa)'وهذه

بوظيفتين:تقومالبطاقة

أجهزةمنالأموالسحبخدمةخلالهامنالبنكيقدم:الأولى

البطاقةوهذه،مباشرةبطريقةوفاءكبطاقةتستخدم:والثانية،الآليالصزاف

واسم،خانةعشرستةمنالمكونالبطاقةورقمائمصدر،البنكاسمتحوي

(Visa:وعلام!،الصلاحيةانتهاءوتاريخ،حسابهورقم،العميل

(Electron،توقيعونموذج،العميلبياثاتجميعيحويمغناطيسيوشريط

العميل.

يمكنالتيالفنيةالأخطاءف!نالأموالسحبعلىالبطاقةوظيفةقصرنالماذا

المسفم،الإيصالفيتتمثل-ممكنةانهاإلاالحدوثنادرةكانتوإن-تحدثان

التالي:النحوعلىوذلك،البطاقةوحجز

المسفم:بالإيصالالمتعلقةالفنيةالأخطاءأولا:

متشابهسيرخطالآليالصزافأجهزةمنالأموالسحبعمليةتتخذ

بنكومنلآخر،جهازمنتختلفالتيبعمالتفاصيلوجودركمدالئا،

بالجهاز،المخصصمكانهافيالبطاقةلإدخال2ابتداالعمليةهذهوتتملآخر،



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الرقملإدخالىخانةتظهرذلكبعدثئم،اللغةخياراتالشاشةعلىوتظهر

لهذاتلقائتاالجهازومطابقةالرقمإدخالوبعد،ارقاماربعةمنالمكونالسري

تعطيخياراتتظهر،للبطاقةالمغناطيسيالشريطفيالمحفوظالرقمعلىالرقم

الرقموتعديلالنقود،سحبوهيالجهازبواسطةإجرائهاحقالعميل

نأوبعدمختصر،حسابكشفوطلبالرصيد،ومعرفة،والإيداع،السري

المبلغ،تحديدأجلمنخياراتتظهر،الأموالسحبباختيارالعميليقوم

،واحدةمرةالنقودباخراجالجهازيقوم،القيمةبتحديدالعميليقومأنوبعد

،المسحوبوالمبلغ،السابقالرصيديبينالذيالايصالإخراجوكذلك

العميل.حسابفيتلقائتاالمسحوبالمبلخويقئد،الحاليوالرصيد

سيرأثناءتحدثأنيمكنالتيالمسفمبالإيصالالمتعلقةالفنيةوالأخطاء

بينماالتطابقعدمفيتكمنالأليالصزافأجهزةمنالأموالسحبعملية

الآتي:النحوعلى،المسلموالإيصالالمنفذةوالعمليةالمطلوبةالعملية

المنفلىة:السحبوعمليةالمسفمايإيصالىبينماالثطابقعدم.

جهازبواسطةاكتاالمطبوعالايصاليكونعندماالخطأهذايتفثل

بعمليةالمتعلقةبعمالبياناتصحيخاتوضيخايوضحلاالآليالصزاف

لكن،العمليةوساعةوتاريخ،المسحوبالمبلغقيمةفيالخطأومنها،السحب

الجهاز،كمبيوترذاكرةفيالمسجلةالمعلوماتعناستقلالاتنتجالأخطاءهذه

فهيوبالتالي،الايصالطبععندبسيطميكانيكيقصورمجردمصدرهاويكون

نتيجة.ذاتليست



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
:المطلوبوالمبلغالمسفمالمبلغبينماالتطابقعدم.

الممرفيالنقديةالأوراقانحشاراوتعلقنتيجةالفنيالخطاهذايحدث

وضعبسببذلكويكونالألي،الصزافجهازفيلهاالمخصصالميكانيكي

سيئة،حالةفيالأوراقبعضتكونأو،صحيحةغيربطريقةالنقديةالأوراق

المطلوبة،القيمةمنأقلامواليب!خراجالجهازيقومأنإماالخطأهذاعنوينتج

منها.كثراو

يقومالجهازإنحيث،بالإثباتتتعلقمنازعاتالخطأهذابسببويثور

وتسلمه،إخراجهتئمالذيالمبلغليس،العميلحسابفيالمطلوبالمبلغبتقييد

بالعميلضرريلحقسوفف!ئهالمطلوبالمبلغمنأقلالمسلمالمبلغكانف!ذا

المطلوبالمبلغمنأكثرالمسلمالمبلغكانإذااما،ذلكإثباتعبءعليهويقع

بعدإلاالزائدالمبلخعلىحصلالذيالعميلمعرفةيستطيعلنالبنكف!ن

مضنية.تدقيقعملبة

الآلي:الصزافجهازبواسطةالبطاقةحجزثانيتاة

بطاقةوحجزباسزجاعالأحيانبعضفيالآليالمزافجهازيقوم

يطبقهاالتيالأمانإجراءاتبسببإماتلقائتا،للعميلالعائدةالآليالصزاف

علىالمترتبةالنتائجف!نالحالينوفيالجهاز،فيفنيخطأبسببوإما،البنك

.واحدةهيالبطاقةحجز



!الالكزوفيالدفعأنظمة

:الأمانإجراءاتبسببالآليالصزافبطاقةحجز.

يتئم،الآليالصزافجهازفيالأمانإجراءاتمنالعديدوضعتئملقد

عليهف!نباسترجاعهاالعميليقوموحتىوحجزها،البطاقةسحبإثرهاعلى

هي:الإجراءاتوهذه،حسابهلديهعالموالبنكفرعمراجعة

،السريالرقمإدخالعندخاطثةمحاولاتثلاثبعدالبطاقةسحب.ا

منالأموالسحبحظرإلىويهدفشيوغا،اكئرالإجراءاتمنوهو

الاستعمالمخاطرتقلوبذلك،الشرعيينغيرالبطاقاتحامليبواسطةالجهاز

.المشروعغير

الصلاحية.مممهيةكانتإذاالبطاقةسحب.2

أو،مفقودةبانهاالبنكأبلغقدالعميلكانإذاالبطاقةسحب3.

مناستخدامهاوعدم،التداولمنالبطاقةإخراجإلىذلكويهدف،مسروقة

الغير.قبل

ملكهيالبطاقةإنحيث،البنكمنإلغاءهابعدالبطاقةسحب4.

وقت.ايفياسزجاعهالهيجوزللبنك

انتهاءبعدالجهازمنالمستخرجةالبطاقةبسحبالحامليقملمإذا.ه

باسزجاعهايقومسوفالجهازف!ن؟ثانية)03(مدة:خلالالعملية

هذاويهدف،بطاقتهاخذنصيالعميلأنيفترضالبنكلأنوحجزها،

وعدم،البنكبمراجعةالعميليقومحتىبالبطاقةالاحتفاظالىالاجراء

.مشروعغيراستخداقايستخدمهاقدالذيالغيرمنأخذها



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الفني:الخطأبسببالآليالصزافبطاقةحجز.

العمليةلىاتمام،الآليالصزافجهازفيبطاقتهب!دخالالحاملقيامبعد

ليستسابقا،حجزهاتئمبطاقةبرديقومقدالجهازف!ن،صحيحةبصورة

إلانادرةهناوالفرضيةالجهاز،هذافيخللنتيجةبهايحتفظالتيالعميلبطاقة

.الحدوثممكنةانها

والأمنالمعلوماتتقنيةمؤتمربتوصياتاذكرالمطلبهذاختاموفي

الخبراءمنكثيربحسبالمستطاعبقدرالمخاطرتلكمثللتفادي)1(الوطني

بالآتي:تمثلتوالتي،والتقنينالمعلوماتتقنيةمجالفيوالمتخصصين

والخاصالعامالقطاعينفيالمعلوماتأمنلضبطقياسيةمعاييربناءا-

المتقدمة.الدولفيالمستخدمةالأمنيةالتطبيقاتمنبالاستفادة

لمواكبةوتبنيهاالجديدةالإلكترونيةالتطبيقاتلتحديثمرنةا7ليةإيجاد2-

الرقمية.الجرائمتحديات

الحديثةالتقنياتمعللتعاملالبشريةالكوادرتأهيلبرامجكفاءةرفع3-

.المعلوماتأمنمجالفيوالعالميةالوطنيةالكفاءاتواستقطاب

لمواجهةالمعلوماتامنبجرائمالخاصةوالتشريعاتالقوانينتحديث4-

وتنميةوالقضاء،والتحقيقالضبطرجالتأهيلمعالمستحدثةالتهديدات

1fYn/11)1:بتاريخالمنعقدالوطنيوا،منالمعلوماتتقنيةمؤتمر)1( / Yf- Yالموافق:هـ(؟

الرابطعلىالإنزنت"،11المعلوماتيةالشبكةعلىموقعهانظر:.الرياضفيم(1/4-21/7002)

.itns؟InNewsitemID=342:التالي org. sa/ Detail. asp.سhttp:/lw
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بجرائمالعلاقةذاتالمختلفةالجوانبمعللتعاملومعارفهممهاراتهم

.المعلومات

الخاصةالمعلوماتتبادلواجهزةآلياتمنالاستفادةفيالتوسع5-

الدولبينالدوليوالتنسيقالتعاونبرامجوتطويرالإلكزونية،بالجرائم

العلاقة.ذاتالأمنيةوالمؤسساتالعربية

المعلوماتبتقنيةالخاصةالدوليةوالمعاهداتالاتفاقياتمراجعة6-

بنودفيوعقوبتهاالإلكترونيةالجريمةصوروتضمين،والاتصالات

الدولية.والمعاهداتالاتفاقيات

،المعلوماتأمنواساسياتالتقنيةبثقافةالمجتمعيالوعينشر7-

من،الحديثةالتقنيةوسائلعبرالوطنيالأمنمستقبلتحدياتوتوضيح

المختلفة.والمناشط،والجامعيالعامالتعليمومناهج،الاعلاميةالبرامجخلال

عقودفيالماليةالمعلوماتلحمايةمناسبةاستراتيجيةوضع8-

.الاقتصاديالأمنوتحقيق،المعاملاتسريةلضمان،الإلكزونيةالتجارة

مواجهةفيللمتخصصينمتقدمةتدريببرامجاستحداث90

الوطني.الأمنومهدداتالإرهابمجالفيل!نترنتالسلبيةالاستحداثات

الاحتياليةالعملياتاستشراففيالمعلوماتتقنيةمنالاستفادةا-.

بعامة،الأمنيةوالعمليات،بخاصةالإلكترونيالدفعصفقاتفيالمحتملة

لمواجهتها.المناسبةالتداب!مرووضع



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
المعلوماتحريةبينالتوازنمننوعإيجادعلىالعملضرورةا-ا

لمواجهة؟أخرىجهةمنوخصوصيتهالفردوحمايةجهة،منواستخدامها

...وخصوصياخهمالأخرينحرياتعلىالتعديجرائم

الجامعاتمعالعامةالاستخباراتأجهزةتعاونضرورةا-2

مصادرها،عنوالبحثوتحليلها،المعلوماتجمعفيالبحثيةوالمؤسسات

المتخصصينمنوالتعاونمعها،للتعاملوالاستعدادالخطرمؤشراتلتحديد

وغيرهاوالقانونوالشريعةالجريمةومكافحةالنفسوعلموالادارةالتقنيةفي

التحتية،المعلوماتبنيةمكوناتعلىللحفاظ،العلاقةذاتالتخصصاتمن

والمواطنين.للوطنالشاملالأمنوتحقيق



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الإلكترويئالدفعوسائلى:الثالثالمطلب

الانطلاقةهذهفبعد،الرقميالاقتصادعالمفيجديدةتجلياتهناك

E-)الإلكترونيةللأعمالالسريعة Business)"ء-الإلكترونيةوالتجارة

(commerce)،الإلكزونيةالأعمالىنحومتسارعتوجهثمة

ireless)اللاسلكية -e business،)*منالعديدثمةنطاقهاوفي

-Mobilecommerce)الخلويتجارةمفهومابرزها،الجديدةالمفاهيم

المعطياتومفهوم،المعلوماتبعدماعصرفيالقادمةبالثورةتنبحالتي،)-ول

وعشرات'(M-Banking)الخلويةوالبنوك،(M-Data)الخلوية

.الأخرىالفرعيةالمفاهيم

لحالةالمتقدمةالتجلياتإحدىاللاسلكيةالإلكترونيةالأعمالوتعد

فيالتقنيةفتوحمنجديافتخهيبل،والاتصالالحوسبةنظمبينالدمج

وعموميةسهولةوهوجديذا،بعذامضيفة،والحوسبةالاتصالحقلي

تكامليةلفكرةتطبيقأبرزوتعد،المستخدمب!يجازعنهيعبرمااو،الاستخدام

عبرماأوواحد،جهازفيفتوحهااستخداموتسهيلالمعلوماتتقنيةوسائل

personal)الموثوقالشخميىبالجهازعنه trusted devices).

فيمبدعةجهوذاتطورها،مسيرةضمناستلزمتالمعلوماتتقنيةإن

البرمجياتصناعةحقلوفي،كأجهزةالماديةومكوناتهاالحواسيبصناعةحقل

أوسعتطميقاتهاعبىواتاحت،المعلوماتلنظموالمتدفقالحيالدممثلتالتي

الكمبيوتر.أجهزةمنإفادة



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
مننقلهامذهلآتطوزاشهدتفقد،الاتصالاتووسائلنظموأما

متعددةأنماطباستخداممروزاالتلغرافلشبكاتالبدائيالاستخدام

من-والكفاءةالسعةحيثمنتنامتوغيرها-فالضوئيةالنحاسيةكالأسلاك

مرحلةإلىوصلتانإلىالبياناتونقلالتخابروسائلوسرعةفعاليةأجل

والوحداتالهاتفشبكاتعبرالبياناتونفل،الصناعيةالأقمارعبرالاتصال

اللاسلكيالاتصاليوالتبادلبعد،عنالائتمانوسائلومختلف،الخلوية

وقتنافيتجليهيجدالذي،الاتصالوسانلعبرالمعلوماتيالتبادلوبروتوكولات

()1(.الخلوي)الهاتفبظاهرةالحاضر

منكان،البرمجةووسائلالالكترونيةالتجارةفيالهاثلىالتقدمذلكومع

التقنيةتلكتواكبدفعأنظمةإلىالتقليديالدفعأنظمةتتطورأنالبدجهي

تلكأفرزخهاالتيالأنظمةهذهمنالعديدظهرتفقدمعطياتها،معوتتماشى

كوسيلةواسئخدم،الأنظمةهذهمناشتهرماعنوسأتكلم،التقنيةالثورة

ماوبحدود،المحدودةوقدراتي،المتواضعةمعرفتيبحدودوفاء،أودفع

تخرجلنالسطورهذهلعلأدريولا،الدراسةهذهكتابةزمنالتقنيةأفرزته

تحتاجكلهاعديدةوتقنيات،جديدةدفعوسائلاستحدئتوقدإلاالنورإلى

الدراسةوالبحثإلىمحتاتجاالموضوعهذايجعلماوهذا،ودراسةبحثإلى

عبرعرب،يونسالمحامي:الخلويةالمعطياتالخلوية-التجارة-الخلويةالبنوكانظر:(1)

:هول؟/.سالملاarabw-:التاليالرابطعلى،العربيةالإنترنتقوانين:موقع

C8=di؟elaw. com/show 5 imilar. aspx



!الالكزوفيالدفعأنظمة

.الدوامعلى

تحليلحولقليلآولوالتوقفبنايجدرذلك،كلعنالكلامقبلولكن

نتيجةصفخاعنهسنعرضمماهذابحثنايخصوماوالمصارفالبنوكاعمال

.الشرعجهةمنوضوحهأو،كيريقبلمنلدراسته

الائتمافإ،والالتزام،النقديالإقراضبينمنقسمةالبنوكأعالإنفنقول

اعالكلإليهاترجعالكليةالأقسامهذه،البيعيالتبادلاووالتجارة

واحدإلىراجعوهوإلالمصرفعملآتجدتكادفلا،اليوموالبنوكالمصارف

الثلاثة.الأقسامتلكمن

لنلذا،والثالثالثانيالقسمينبيندائرهو-الدفعأنظمةهذا-وبحثنا

الصرفة.اوالاثتمانيةالقرضية،الأعمالعننتكلم

)الأعمالالثالثالفسمتحتمندرجةأنهافالأصلدفعأنظمةوكونها

،والتعدياتالشوائببعضفيهاؤجدولكنحولها،حرجلاالتي(الخدمية

طرقه،كثرتالذي)الائتماني(الثانيالقسمتحتداخلآبعضهاوأصبحبل

.صورهوتعددت

القادمة،الفصولإلىعنهاالكلاممرجئاسرذا،الوسائلهذهوساذكر

تعالى.الئهب!ذنبالتفصيلعنهاسأتكلمحيث

وكثرت،المجالهذافيالبرمجيةوالتقنياتالمبتكراتتنوعتفقد

تقسيمااخترناونحن،التقسيماتوتعددتوالوفاء،للدفعالمستخدمةالوسائل



الالكزوفيالدفعأنظمة!
التالي:النحوعلىالنوعبحسب

plastic)البلاستيكيةالبطاقات. cards).

الإلكترونيةالمحفظةاو(SmartCard)الذكية.البطاقة

(Electronic Wallet.)

ELECTRONIC)الإلكزونيةالشيكات. CHECKS).

عزالمولىلإذنالبحثهذاثنايافيبالتفصيلذلككلعنوسنتكلم

التقسيم.منالنحوذلكعلىوجل،



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الإلكتروفيالدفعلأنظمةالمستقبليةالأفق:الرابعالمطلب

وسيطباستخدامالأعمالإنجازهيالإلكترونيةالتجارةكانتإذا

يقتفيىفالأمر،الإنترنتهوالوسيطهذابكونانالشائعمنصار،إلكتروني

فيالعالمعلىنفسهفرضالذي)الانترنت(الوسيطهذاعننتكلمانإدا

الحديث.العصر

تتكونإنجليزيةكلمةدمانما،عربيةليستانترنتكلمةأنالملاحظومن

(International)لكلمةاختصاروهي،(Inter:)هيالأولى،كلمتينمن

اختصاروهي،(Net)فيهي:الثانيةالكلمةأما،العالميةأو،الدوليةبمعنى

المعنى:يكونلبعضهماالكلمتينوبضم،شبكةبمعنى9*()كامه*ألكلمة

شبكةأنهاويعني،الشبكاتشبكةالبعضعليهاويطلق.الدوليةالشبكة

1(.الجغرافيةللحدوداعتبارأيدونالعالمفيالشبكاتمعظمجمهاترتبط

فيالموزعةالحواسبتربطضخمةعالميةشبكةبأنها:يعرفونهاأنهمكما

انظمةأو،الصناعيةالأقمارأو،الهاتفخطوططريقعن،العالمانحاءجميع

2(.المتنوعةالاتصالات

جزةايكونالذي،الإلكترونيالدفعأنظمةمستقبلعننتكلمإذونحن

مؤسسة:ط،كافييوسفمصطفىبعدها،وما16()ص/:الإلكترونيةالتجارة)1(

م(.0102):دمشقسوريا،،رسلان

السابق.المصدر(2)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الأنظمةهذهمستقبلف!ن)الإنترنت(،العالميةالشبكةهذهعبىمنهكبيزا

الشبكةلهذهالمستخدمينبكثرةتصاعدتايزدادوهيمنتهاانتشارهاوفرص

نسبةفياليومالملاحظهووهذاالأفراد،أو،الشركاتمنسواء،العالمية

(.)الإنترنتالعالميةالشبكةهذهمستخدمي

العالميةللشبكةالشركاتاستخدامازدادفقد،الشركاتمستوىفعلى

وجدتالشركاتهذهلأنوذلك)09%()1(،إلى:وصلتبنسبة)الانترنت(

فيأهدافهاتحقيقوشمهلحاجاتها،منكبيراعددالهايوفرالإنترشطان

)2(.وارشادهمالبائعينوتشجيع،التصريف

)الانترنخط(العالميةللشبكةاسثخدامهمنسبف!نالأفراد؟مستوىوعلى

المستوىاوالعالميالمستوىعلىسواءجذا،كبيرازديادفيبلمطرد،ازديادفي

سواء.حدعلىالعربب

وخصوضاالإلكترونيةالتجارةأنالأورببللاتحاددراساتأشارتوقد

تستخدمالأيامهذهدولة)001(:فحواليسريغا،نمؤاتنمو،الإنترنت

وحوالي:للإنزنت،مضيفةشركةمليون)02(:حواليوهناكالإنرنت،

فيالنمومعدليزيدأنالمتوقعمنوأنه،العالمحولمستخدممليون1(0)0

الثقافةمجلة،الخفيفمحمد:ترجمةإيلورك،جيلالإنزنت،علىالتجاريالنشاطنمو(1)

.(2301)ص/:(م6491)ةتموز)77(،:العدد،العالمية

..(4/)ص:الإلكزونيةالتجارةانظر:)2(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

مستخدميعددازديادخلالمن،والناميةالمتقدمةالدولفيالرقميالاقتصاد

م()1(.002)2:عامبحلولشخصمليون(052):حواليإلىالإنزنت

الاتصالاتلاتحادالجديدةالبياناتاظهرتفقدالأخيرةالسنواتاما

نهايةمعمستخدمملياريإلىالعالمفيالإنترنتمستخدميعددارتفاعالدولية

م(.51152:العام

كبيربشكلمتفاوتالإنترنتاستخدامحجمف!نالاتحاد؟بياناتوبحسب

منالافريقيةالقارةسكانمنا%().:يتمكنفبينما،المختلفةالعالممناطقبين

اوروبا)2(.سكانمن%(6)5:منكثريقابلهم،الانترنتشبكةإلىالوصول

الأممائتلافرئيسف!ن"كونا"،الكويتيةالأنباءوكالةذكرتماوبحسب

إلىأشار(،غزالةابو)طلالوالتنميةوالاتصالاتالمعلوماتلتقنيةالعالميالمتحدة

-م002)0:عاميبينالعالمفي03%(0):بنسبةارتفعالإنترنتمستخدميعددأن

م(.8002و

فيالمنعقدم(0102نت)عربمؤتمركشففقدالعرببالمستوىعلىأما

خلال،العربيالعالمفيالإنترنتمستخدمينسبةتضاعفعنبيروت

75(.)ص/:الإلكزونيةالتجارةعننقلآ،للبياناتالدوليالاتحادانظر:)1(

(Y):علىموقعهاعلىم(،20/10102/)5الأربعاء:بترا،،الأردنيةالأنباءوكالةانظر

التالي:الرابطعلى،العنكبوتيةالشبكة

:هي!3

.elaphا com/Web/technology/2010/10/602745. htm//سال!لا.



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
وكالةذكرتمابحسب%(ا02)0:بنسبةالماضيةالثمانيةالأخيرةالسنوات

الدوليةالمجموعةنظمتهالذيالمؤتمرخلالذلكجاء"كونا"،الكويتيةالأنباء

المنظمةوالهيئة،المركزيلبنانمصرفمعبالتعاونللأعمالالمتحدة

)1(.والاتصالاتللمعلوماتالعربيةوالمنظمة،للاتصالات

حياةفيحيوتادوزايلعبالتكنولوجيالتطورفيالملحوظالتقدمهذا

والقانونية،،الاقتصادية:الحياةمناحيكافةإلىآثارهوتمتدالبثر،

والثقافية.،والاجتماعية

بعضنجدإذصعيد،منأكئرعلىتستخدمالتكنولوجياهذهانكما

مريىعلىسوشراوتفرض.قفل(دونأمنإلكترونيبمفتاحمزودةالسيارات

وتزؤد.الرقبةمستوىعند،الحيوانعلىإلكترونيةرقيقةتثبيتالكلاب

وتسهيلالسرقةمنللحدلاسلكيةشحنةذاتببطاقةمصنفاتهاالمكتبات

.الإعارةعمليات

علىموقعهاعلىم(،30152/)25/:بتاريخ212اكوناالكويتيةالأنباءوكالةانظر:11(

التالي:الرابطعلى،العنكبوتيةالشبكة

kuna. net. kw/ NewsAgenciesPublicsite:ptth!سالم.w//.:وانظر

الموافق:م(،0102)26/30/:الجمعةيومإضافتهتمت،بيروتصدىجريدةأيضا:

التاليةالرابطعلىالإلكتروفيموقعهاعلىهـ(،ا4143//01)

4=action=show& id؟هechobeirut. comnews. phwهول/.سالملا:

392



!الالكزوفيالدفعأنظمة

بتتبع(RFID)الإلكترونيةالرقائقفتسمح،الغذائيالمجالفيوأما

وحتىالمنتجمنبدء،المنتجاتتوزيعشبكةبهاتمرالتيالمختلفةالمراحل

بسببصحيةمشكلةحدوثعندخاصةالتقنيةهذهاهميةوتتأكد؟المستهلك

أجهزةعملفيانقطاعلأيبسرعةالتفطنعلىوتساعدكذائية،مشتريات

التبريد.

قراءةا!ليابالإمكانوأصبح،التجاريةالمراكزفيالانتظارزمنولىلقد

التيالفاتورةوتقديم،معروضةبضاعةكلعلىللأسعارالحاملةالعلامات

ثواني.فيدفعهايتوجب

ربطهابعد-تصلحفهي،الصحيالمستوىعلىنفسهالأمرقوليمكنو

ومراقبة،عليهوتثبيتهاالمريضلجسمالأساسيةللوظائفاستشعار-بجهاز

()1(.0..القلبدقات)معدللمستخدمهاالصحيالوضع

كان،العالميةوالشبكاتالإنترنتمجالفيالهائلةالقفزاتهذهكانتولما

بمختلفالإلكزونيةالنقودفكانتالتكنولوجيا،تلكتضاهينقودمنلابد

العبدلإ،الحفيظعبد:وعالجهالفرنسيةمنترجمه،كاناللويجينوانفو-سوش!انظرة(1)

التالي:الرابطعلى،العنكبوتيةالشبكةعلى

:هي!؟

dic=6374348؟اswissinfo. ch/ara/ detaii/ index. htm//سملا.



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)أيالقانونيةالنقودبهاتقومالتيالوظائفبغالبيةتقوملأنتصلحأنواعها

النقودهذهتحلانالمتوقعمناضحىفقد(،المركزيالبنكيصدرهاالتيتلك

الدفعانظمةواستحدثت؟الطويلالمدىعلىالقانونيةالنقودمحلالحديثة

التيوالبرمجيةالتقنيةتضاهيباشكالالأنظمةهذهأشكالوتنوعت،الحديثة

مااحدثتمثلالبلاستيكيةالبطاقاتكانتأنفبعد،البشريةلهاتوصلت

البطاقاتمنالبطاقاتهذهتطويرفيالتقنيةالقفزاتنرى،التقنيةافرزتها

البطاقاتوأخيزا،وائتمانيةمسبقدفحبطاقاتالى(الآلي)الصرافالعادية

البياناتمنكبيزاحجمايحملجذاصغيرحاسوببمثابةتعدوالتي،الذكية

يسزاتمثلكماتصورها،يمكنالتيالتطبيقاتكلفيلاستخدامهاوالمعلومات

Number)سريرقمخلالمنومؤمنة،الاستخدامفيبالغةوسهولة

PIN)يمكنكهذهتكنولوجياف!نثمومن،البطاقاتتلكمستخدميلكل

دفععملياتإلىتفتقروالتي،الإلكترونيةالخدماتلكلأساسيكحلوضعها

بعضفيظهرتوالتيالإلكزونية،الحكومةلمشروعاتماليةومعاملات

.اليومالعربيةالبلاد

النقالالهاتفبواسطةالدفعهوالدفعانظمةفيحداثةا!ثروالموضوع

المختلفة،البيعنقاطفيأو،الإنترنتعلىسواءالمعاملاتلإجراء،المحمولاو

هوائياتبها،تزودالتيا!لحمولةوالهواتفالذكيةالبطاقاتتتضمنحيث

ونقللتسلمالمعدةالأدواتتتبعمتكاملةدوائرذاتصغيرةواقراضااستشعار

المسح()جهازالسكانرقربالهاتفيوضعوعندما.الإلكترونيةالإشارات



!الالكزوفيالدفعأنظمة

إلكترونيا؟النقوداستقطاعويجريتنقلالاشارةف!نالدفح،لصندوقتابع

)1(.اليابانفيجيدبشكلتعملالفكرةأنإلىالمحللونويشير

منطقةفيالإلكزونيالدفعحلولمزودكارد()ونشركةوتوقعت

فيالالكقرونيةالتجارةمعاملاتنمومعدلاتتتجاوزانالأوسطالشرق

بمشاريعمدفوعةم(،10102:العامخلالا%()5:نسبةالأوسطالمئرق

والنموالإلكترونيةالخدماتعلىالقويالحكوميوالتركيزالتحتيةالبنى

الإنترنت.استخداممعدلاتفيالسريع

معدلاتأعلىسجلتالأوسطالشرقمنطقةأنإلىالشركةوأشارت

وحتىم(0002):عاممنالفترةخلالالعالممستوىعلىللإنترنتاستخدام

مليون)06(من:كثرالمنطقةتضمكما6%(،)10:بنسبةم(،)9002عام:

ما؟النقالللهاتفمستخدممليون)08(من:واكثر،للإنترنتمستخدم

المتنقلة.الهواتفعبروالتجارةالإلكترونيةللتجارةضخمةسوفايجعلها

منعددمعالجةينبغيانهإلاالنموهذامنبالركمأنهواوضحت

هذاتغطيالتيللقوانينالافتقارمثل:،الإلكترونيةالتجارةلتعزيزالقضايا

قاعدةلتوصمعنتيجةالأمنيةالتهديداتوتزايدالمنطقةانحاءجميعفيالقطاع

2(.)الأوسطالشرقفيالإنترنتمستخدمي

الموافق:اهـ(،الفعدة/121426/ذوالثلاثاء:،الأوسطالشرقجريدة)1(

)8779(.العدد:م(،125025/)13/

الموافق:اهـ(،)24/صفر/431الائنين:الإلكزونية،الاقتصاديةانظر:2()

:ه"3:التاليالرابطعلى،العنكبوتيةالشبكةعلى)6495(،العدد:م(،20/0102/)80



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
دينارمليار9()90مقدارهماانالكويتفيالمصارفاتحادتقريروفي

قيمةإنايم(،002)9فيالمصرفيةالبطاقاتعبراجريتالتيالمعاملاتقيمة

م()1(.02)80عن3%(10)4:بنسبةنمتالمعاملات

إلىالمتداولةالمصرفيةالدفعبطاقاتعددإجماليوصللبنانوفي

بطاقة)5891563(:مقابلم(،02)90:العام!هايةفيبطاقة1635()536

م(.25)54:العامنهايةفيبطاقة372701(!و)م(،8002):العامنهايةفي

وسطيسنويبمعدلوذلك،جيدةبوتيرةالمتداولةالبطاقاتعددوارتفع

وارتفعم(،02)90إلى02()50:من،الخمسالسنواتفي5%()9،:قدره

في6%()9،:بنسبةارتفاعهبعدم(02)95:العامفي2%()4،:بنسبةالعدد

719،:يمتلكونالمقيمونكانم(،02)90:العامنهايةوفيم(.02)80:العام

يتموحالتا.المقيمينلغير9%()2،:مقابل،البطاقاتعددإجماليمنا%(

الدفعبطاقات،الائتمانبطاقات:هيلبنانفيالبطاقاتمنانواعأربعةتداول

سلقا)2(.المدفوعةالبطاقاتواخيزا،لأجلالدفعبطاقات،الفوري

مناسبةوسيلةسنواتاربعقبلالإلكترونيةالنقودظهرتوقد

6348.ا htmو!-aleqt. elcitra/80/20/0102/moc//س!لا.

اهـ(الآخر/431)24/ربيع:الجمعة،الكويتيةالقبسجريدة)1(

.0423o):لعددا،3()9ةلسنةا(،م0/40/0102)9

م(.51891العدد:م(،515/40/5152:الاثنين،المستقبلجريدة)2(

الموفق:



!الالكزوفيالدفعأنظمة

ان:اليابانفيالأبحاثمعهدويقدر.السريعةالقطاراتعلىللمسافرين

وهوالإلكزونية،النقوديستخدموناليابانفيالأقلعلىشخصمليون(1)5

ثلاثةكلمنواحذايعادلماأيمليوتا،)04(إلىللوصولمرشحرقم

إلىالإلكترونيبالنقدالتعاملاتووصلتم(.02)80:عامبحلول،يابانيين

الضعفعلىيزيدماوهوم(،)5002:العامخلالشهرتامليون8()150

وصلتالتقديراتولعل،الأعوامتلكفيوهذا)1(،الماضيالعاممعمقارنة

اللاحقة.الأعوامفيكبرنسبإلىاليوم

الدوليةالمواقعتحديدوانظمة،النقالةوالهواتف،البنكيةالبطاقاتوبعد

جديذارقيتاتضيفالاتصالتكنولوجياتهيها(،الاصطناعية)الأقمارعبر

معالتعايشإلىسنضطرم(؟02)15بحلولانهالخبراءويتوقعحياتنا.على

)2(.الرقميوالعالمالفيزيائيالعالمبينيصل)ملقاط(محساسمليارألفقرابة

السريعة،القطاراتفيالبدايةفيالنقودهذهاستخدامبدءوقد

بيعومحلاتوالمطاعموا!لقاهيالكبرىالمتاجرفيتقبلالأنواصبحت

الجوالهاتفهعداشيءحملالمتسوقعلىيعدلموبذلك،الإلكترونيةالأجهزة

السابق.المصدر،الإلكترونيةالافتصاديةالمصدر:(1)

العبدلإ،الحفيظعبد:وعالجهالفرنسيةمنترجمه،كاناللويجينوانفو-سويسانظر:)2(

التالي:الرابطعلى

:هي!3

dic=6374348؟html74!أ/ا.*سa ra/detai/!؟س.swissi nfo/سال!لا.



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الإلكزونية.بالبطاقةالمزود

الورقيالشيكفمنكثيرا،الأمراختلففقد؟الشيكاتمجالفيأما

المعلوماتشبكةطريقعنيستخدموالذيالإلكزوني،الشيكإلى،التقليدي

ثمومن،الشيكاتمجالفينوعيةنقلةمثلوالذي،)العالمية

يأخذلموالذي،الذكيبالشيكسميالشيكاتمنآخرنوغاالتقنيةافرزت

.اليومحتىالتطبيقمنحظه

يكتمل،لنالبحثهذافلعل،الزمنمعسباقفيفالتقنية؟يدريومن

وسائلىواستحدثخط،جديدةدفعطرقطورتوقدالاالنور،إلىيخرجولن

.عديدةدفع



!الالكزوفيالدفعأنظمة

Cأ"الآليالصراف"بطاثة:الأولالفصل !3rd' ATM)

أرلعلأمباحد4وتعقه

الألي.الصرافبطاقةماهية:الأولىالمبحث

الأليالصرافبطاقةلاستخدامالشرعيالتكييف:الثافيالمبحث

الرصيد.منللسحب

الآليالصرافبطاقةلاستخدامالشرعيالتكييف:الثالثالمبحث

.الحساباتبينوالتحويلل!يداع

فيدفعكنظامالبطاقةلاستخدامالشرعيالتكييف:الرابعالمبحث

.(P..0)5الطرفيةالبيعنقاط



الالكزوفيالدفعأنظمة!



!الالكزوفيالدفعأنظمة

تمهيد:

تكونوتكاد،الناسحياةفيضرورتاامزااليومالأليالصرافبطاقةتمثل

وتطورتوسعمستمرفيوهي،الأقلعلىالعريىالعالمفيانتشازاالأولىالبطاقة

فيها،المضمنةالخدماتلزيادةالأخيرةالآونةفيبهاالاهتمامزادولقد،ملحوظ

يحتمكلهوهذاسواء،حدعلىوالعملاءللمصارفخدمتاتسهيلآتمثلانهاكا

التيالخدماتمختلفبدراسةالشرعيةالناحيةمنبهاالاهتمامالباحثينعلى

اللازمة.الشرعيةالأحكاموبيانتقدمها،

نإ-الأمأو،الأساستمثلالبطاقةهذهانالفصلهذابدايةفيوننوه

هذهاننجدف!نناولذا،الأخرىالمصرفيةالبطاقاتلبقية-التسميةصحت

أنشاتالتيالخدماتمنبكثيرالأخرىالبطاقاتبقيةمعتشزكالبطاقة

،الخدماتمنالكثيربتضمينهايطورونهازالوالامصدروهاإنإذلأجلها،

الفصلفيالبطاقاتجميعبينالمشتركةالخدماتهذهعنسحمكلمف!نناولذا

قلنا.كماوأصلهاالبطاقاتامكونها،البطاقةلهذهالمعقود

علىصفحاتهعددفييطغىاوالفصلهذايطولأنغرابةلاوحيمئد

عنيتكلمأيضاكونه،الأخرىللبطاقاتالمعقودةالقادمةالفصولمنأقرانه

مثل:المباحثبعض!فيخدماتهابعض

بمختلفخلالهامنالسحب:ومبحثعبرها،النقديالإيداع:مبحث

البيع.نقاطعبرخلالهامنالشراء:ومبحث،أنواعه



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الآليالصرافبطاقةماهية:الأولالمبحث

الآليالصرافبطقةوأر!نتعريف:الأولالمطلب

تضافالذيالأليالصزافعنداولاالتوقفبنايجدرالبطاقةتعريفقبل

خلاله.منتستخدمالتيالبطاقةعننتكلمثمومن،البطاقاتهذهله

هيوالتي'(ATM)الإنجليزيةبالأحرفالألةلهذهيرمزونمافغالتا

AutomatedTeller)اختصار Macines)،الإخطارمكاثنأي

)1(.المؤتمنة

بأنها:الآلةهذهغزفتوقد

السريالرقمادخالويتم،البطاقةبهاتمررإلكترونيةاكةعن"عبارة

بالبطاقةالخاصةالبياناتجميعبقراءةالماكينةوتقوم،(PIN)بالعميلالخاص

البطاقةهذهمصدرالبنكإلىالبياناتهذهوتنقل،الممغنطالصريطعلىمن

منبالسحبللعميلالسماحيفيدبماوالأرصدةالبياناتصحةمنللتكد

،2(."إليهيحتاخ!ماوصرفالماكينة

الشريعةكلية،الأزهريحاجيأحمدمنظور357(،ع/):النقديالسحببطاقة11(

الشريعةبينالإلكترونيةالمصرفيةالأعماللمؤتمرمقدمبحثالأزهر،جامعةوالقانون

م(.01/2/13002):بديىوالقانون

أحمدمحمودأ.د.44(،)ص/تطبيقاتها:وأهمالالكزونيةالمصرفيةالأعمالمفهوم)2(

الأعاللمؤتمرمقدمبحث،المصريالمركزيبالبنكمساعدمدير،الشرقاويإبراهيم

الالكترونية.المصرفية



!الالكزوفيالدفعأنظمة

مهملأالألة،عملا7ليةعلىتركيزهالسابقالتعريفمنوالملاحظ

خلالمنالجهازهذاعملفهميمكنهالقارئولعل،للماهيةالحديالتعريف

وخصائصه.لهاللازمةالعرضياتعلىلاشتماله،السابقالتعريف

القولفيمكنناالآليللصرافالحديالتعريفعلىالوقوفأردناولو

بأنه:

للقيامالعلاقةذاتللبطاقاتقارئة،بنكيةاومصرفيةإلكترونية"اكة

".مختلفةمصرفيةبخدمات

فصل"؟بنكيةأو"مصرفيةوقولنا:قرسط،جنس"؟إلكترونية"ا7لةفقولنا:

المختلفة.الآلاتمنغيرهابهاخرجناقريب

"؟مختلفةمصرفيةبخدماتللقيامالعلاقةذاتللبطاقات"قارئةوقولنا:

عملها.تبينعرضيات

الآلي:الصزافبطقةتعريف

حيثمنشافتابياتاالبطاقةهذهماهئةبيانالمطلبهذافيسنحاول

الاصطلاحي،التعريفأو،الخارجيشكلهابيانخلالمنسواء،التعريف

البطاقاتتعريفعندالأولالفصلفيبيانهسبقفقداللغويالتعريفاما

لغة.



الإلكزون!الدنعأنظمة!

الشكليةالتعريف

الأليالصراف(1)شكل



!الالكزوفيالدفعأنظمة

مستطيلةبلاستيكيةقطعةعنعبارةباخهاعالمتا،البطاقةهذهشكلئعرف

الدوليةللقاعدةطبقامقاساتها،المرنكيرالفينيلكلوريدمادةمنمصنوعة

()؟(.سم008وسمكهاسم504*سم6)80:كالتالي

المصدرةالجهةاسمالأولالوجهعلىويبرز،وجهينذاتوالبطاقة

إصداروتاريخايضا،صورتهوغالتا،ولقبه،البطاقةحاملواسموعلامتها

أو"ستةعشر"ثلاثة"علىيشتملالذيالبطاقةورقمصلاحيتها،ونهايةالبطاقة

فيالبنكرقم)1-ه(من::كالتاليبيانها،اليمينإلىاليسارمنرفماعشر"

لنوعالسادسوالرقم،البطاقاتكلفيثابترقموهو،البطاقةعضوية

المسلسلالرقم(\-15).ومن:،الفرعرقمكود)7-9(ومن:،البطاقة

مركزحاسبعلىالادخاللعملية(060:والرقمفرع،كلوبحسبللبطاقة

،2،.البطاقات

شريطجانبإلىالممغنطبالشريطبالحسابالخاصةالمشفرةالبياناتوتسجل

ويعطىالإلكزونية،بالآلاتصحتهامنللتحقق،البطاقةحامللتوقيحآخر

Personalد)اختصازا5(،)*اادوشممى:بهخاصسريرقمالعميل

لمؤتمربحث،الأزهريحاجيأحمدمنظور)ص/357(،:النقديالسحببطاقة)1(

.والقانونالشريعةبينالالكزونيةالمصرفيةالاعمال

محمدأ.د.(،151)ص/ةالائتمانلبطاقاتوالمحاسبيةوالمصرفيةالشرعيةالجوانب)2(

م(.1)799:القاهرة،والتوزيعللن!ثرابتراك:طعمر،الحليمعبد



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
Identification Number)،:لايكونوقدالشخميى)1(؟التعرفرقمأي

(PIN)المدنيالأمنرقم(Number Social Security)امريكا)2(.فيكما

الاصطلاحي:التعريف.

فتعددت،الآليالصزافلبطاقاتواحدتعريفعلىالاقتصادعلماءيتفقلم

بانها:قالمنفمنهم،حدودهموتنوعت،عباراتهم

)غالتا(،ثلاثيعقدعنناتجة،عامنطاقذا،الفوريللدفعداخليةأداة"

علىوالحصول،خاصةعقودإجراءمنحاملهاتمكن،تجاريبنكمنتصدر

1()3.خاصةخدمات

بقولهم:آخرونوعرفها

ويعطي،معينةبشروطلعميلهالبنكيصدرهاممغنطةبلاستيكية"بطاقة

الرقمب!دخالالعميلويقوم،وحدهللعميلإلامعروفغيرسرتارفماله

الأليالصرفجهازمنسحبهالمرادالمبلخويطلب،الحاسبإلىكتابةالسري

")4".البنكموظفمنتدخلايوبدون،البنكخارجالموجود

()1Practical Banking & Building Society law by prof. Anu

(.7991).Arora,p(0241), Blackstone Perss ltd. London

357(.)ص/:النقديالسحببطاقات)2(

.(013)ص/:اللدائنيةالبطاقات)3(

:النقديالسحببطاقاتوانظرة55(.)ص/ةالبنكيةالبطاقاتمنالمثريعةموقف)4(

.358()ص/



!الالكزوفيالدفعأنظمة

أخها:أو

يحملالممغنطبالمثريطيسمىماالبطاقةهذهتحمل،الشكلمستطيلة"بطاقة

المكانوهوصلاحيتها،انتهاءوتاريخ،حسابهورقم،البطاقةورقمحاملها،اسم

الآليالحاسبيحتاجهاالتيالالكترونيةالبياناتلتخزينالبطاقةعلىالمخصص

")؟(.البطاقةعلىللتعرف

:آخرونلوقا

صاحبهاتمكن،ماليةمؤسسةأونجاريبنكيصدرهانقديوسحبدفع"اداة

النقد")2".علىوالحصول،والمنافعالسلعلفراءمن

أنهاكما،البطاقةذاتيةبيانعلىالتركيزعدمالسابقةالتعريفاتمنوالملاحظ

والتعريفالشكليالتعريفبينوتخلط،الخاصةالعرضياتبذكرتسهب

الحدودمعذلككلينسجموليسالافتصادلمحن،عرففيالاصطلاحي

العلماء.عندالمرضية

موقعهعلىالإسلاميالاقتصاديالئمويلمنتدىعلىبحثالوفاء،أداةمشكلات)1(

:http؟p=5039:الإنترنتعلى hftp: /liefpedia. com/ arabl

p=5039؟/iefpedia.com/arab//،الائتمانيةالبطاقاتقسمتحت:مدرجة

الموافق:اهـ(،/محرم/A431)الأربعاء:،مصرفيةوتثريعاتقوانين،والبنكية

م(.)23/12/9002

بمثريطمسجلةالأطرم،الرحمنعبدللدكتور،المصرفيةالبطاقات:بعنوانمحاضرة)2(

كاسيت.



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
المختار:التعريف
الأقربالتعريفإن:القولنستطيعالحديالتعريفعلىوللوقوف

كالتالي:يكونأنيمكن

ونقاطالأليالصرافجهازعبر،مختلفةبخدماتتقوممصرفية"بطاقة

1(.مغطىبرصيدالسلعلشراء،البيع

الماهية.جنسيبينقريبجنس"؟"بطاقةفقولنا:

غيرالبطاقاتمنعدةانواغايخرجقريبفصل"مصرفية"،وقولنا:

المصرفية.

البيع،ونقاطالآليالصرافجهازعبرمختلفةبخدمات"تقوموقولنا:

وعملها.معناهاتبينلازمةعرضيات"؟السلعلشراء

تكونالتيالائتمانيةالبطاقاتليخرج"؟مغطى"برصيدوقولنا:

ائتمانية.أوإقراضية،



الالكنرلل!الدفعأنظمة

آ--"اا

إ*4ئما

الأليالصرأفبطاقة21(شكلى

!



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)1(:الآليالصرافلبطاتةالأساسيةالأركان.

للقيامصالحةتكونحتىعليهاتقومأنيجباركانالبنكيةللبطاقات

يلي:جمانوجزهابمهامها،

البطاقة:رقم.ا

بارزا،يكونماوغالتا،البطاقةوجهعلىالمطبوعالرقمهوالبطاقةرقم

منالأولىالأرقامالستةوتمثلاليسار،منابتداءر!لحما،عشرستةمنويتكون

المؤسسة.لدىالبنكتعريفرقماليسار،

البطاقة:حاملاسم20

باستخدامهالهويصرح،البطاقةلصالحهتصدرالذيالشخصاسموهو

واجهةعلىبارزةطباعةالبطاقةحاملىاسمطباعةويتمعليها،والتوقيع

البطاقة.

البطاقة:إصدارتاريخ3.

ا!صدار،تاريخمنسريانهاويبدأ،البطاقةفيهأصدرتالذيالشهروهو

.بارزةطباعةطباعتهويتم،الأحوالىاغلبفيسنةولمدة

للدكتوربحثوانظر:.بتصرفبعدها،وما31(ص/):البلاستيكيةالنقودانظر:)1(

مفهوم:بعنوان،المصريالمركزيبالبنكمساعدمدير،الشرقاويابراهيمأحمدمحمود

مؤتمربحوثمنبعدها،وما(94)ص/تطبيقاتهاةوأهمالإلكترونيةالمصرفيةالأعال

.والقانونال!ثريعةبينالالكزونيةالمصرفيةالأعمال



!الالكزوفيالدفعأنظمة

البطاقة:صلاحيةانتهاءتاريخ.4

لحاملهايجوزولا،البطاقةصلاحيةتم!هيبنهايتهالذيالشهروهو

طباعةطباعتهويتم،ساريةغيربطاقةئعدإنهاإذ،التاريخهذابعداستخدامها

التواريخ.هذهأسفلسنة/شهر//كلمةبطباعةينصحانهكما،بارزة

المصدر:البنكاسم50

ويتم،البطاقاتلإصدارالدوليةالمنظماتقبلمنلهالمصرحالبنكوهو

البطاقة.وجهعلىسطحيةطباعةوشعارهالمصدر،البنكاسمطباعة

الدولية:الهيئةشعار.6

والأصفر،والأبيضالأزرقباللونغقمفيالدوليةالفيزاشعارويتمثل

فشعارهاكاردالماسترشعارأما،الأزرقباللون(visa):كلمةوبداخلة

MASTER):كلمةوبداخلهماوالأصفر،الأحمرباللونينكرتين

CARD)القبولالبطاقةيعطيالذيهوالشعاروهذا،الأبيضباللون،

بها.التعاملفيوالثقةوالانتشار

الممغنط:الشريط70

البياناتعليهويخزن،البطاقةظهرعلىيوضعشريطعنعبارةوهو

نقاطفيالبطاقةاستخدامعندقراءتهايتموالتي،بالبطاقةالخاصةالالكترونية



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
P..0)الإلكزونيالبيع )S'ماكيناتأو(ATMs)'السنواتخلالوفي

الشرائحمعجنبإلىجنتاالممغنطالشريطيستخدمسوفالقادمةالقليلة

الممغنط،المثريطاستخدامإلغاءسيتمبعدها،انتقاليةفترةخلالفيالرقائقية،

افضل.امنيةكوسيلةالرقائقيةالشرائحعلىكلتاوالاعتماد

العميل:توقيحشريط8.

أسفلدفريطعنعبارةوهو،البطاقةحامللتوقيعالمخصصالمكانوهو

البنكمن،البطاقةاستلامعندعليهبالتوقيعالعميليقوم،الممغنطالشريط

مع،البطاقةظهرعلىالتوقيعبمطابقةالصرافأوالتاجريقومحيثالمصدر،

منالتكدبغيةوذلك،النقديالسحبإيصالأو،البيعفاتورةعلىالتوقيع

البطاقة.حاملشخصية

:N(PI)الشخميىالتمييزرقم.9

وشملم،السريالرقم:عليهيطلقماوهو،البطاقةعلىيظهرلارقموهو

ماكينةمنالنقديالصرفعندلاستخدامهمغلقمظروففيللعميل

(ATMs)'ماكينةفيإدخاله!ايتم،ارقامأربعةمنمكوئاالرقموهذا

ماكينةفيالرقمهذاوب!دخال،وبدقةشخصتاالكارتحاملبمعرفةالصراف

،بالصرفلهوتسمحالبطاقةصاحبعلىالصرافماكينةتتعرفالآليالصراف



!الالكزوفيالدفعأنظمة

.0(..0)5الالكترونيالبيعنقاطخلالمنالرقمهذاعلىالتعرفيتمكا

(:البطاقةعلىيظهرالاالبطاقةحد.ا.

حسبالمصدرالبنكيقررهوالذي،البطاقةلحسابالائتمانيالحدوهو

الممغنط،الشريطبياناتضمنيدخللاالحدوهذا،للعميلالائتمانيةالدراسة

فيهذا-الإلكترونيالحاسبعلىالمسجلةالبياناتضمنإدخالهيتملمانما

الحسابيمثلفالحدالبطاقاتمنبصددهنحنماأما-الائتمانيةالبطاقات

وليسالألي()المزافالإلكترونيالحاسبعلىيظلف!نه،للعميلوالرصيد

البطاقة.على



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الآليالصرافبطقةنشأة:اكفيالمطلب

تعملالذيالأليالصرافبتاريخمرتبطالآليالصرافبطاقاتتاريخ

عنكلامهوإنماوتاريخهالأليالصرافعنالكلامف!نولذا،خلالهمن

تحركه.التيالبطاقة

:النشأةتأريخ.

مكائنشركةمديربينتمتمقابلةإلى(ATMs)مكائنتاريخيعود

(DelaRue)باركليالبنكرئيسوبيناللندنية(BarklAy):سنة

عشرةلصرف(DelaRue)مكائنتركيبعلىاتفقاحيثام(،)659

ماكينة،)75(الشركةمنالبنكوطلب،الإجازةيومفياسزلينيةجنيهات

،لندنبقرب(Eniا)149فيباركليبنكفروعلإحدىاولهاتركيبوتم

قامثمبسوش!را،يونبونبنكفيأخرىماكينةتركيبتميسيرةبفترةوبعدها

كانتوالتيبه،خاصةماكينةلإدخالببريطانياالأهليمنسزوشتبنك

المتحدةالولاياتدخلتام()969عام:وفي،الممغنطبالكارتتعمل

لدىكانتواولها(EFT)الإلكترونيالنقودتحويلأنظمةعهدفيالأمريكية

كارد)1(.الماسترثمالفيزا،

سيتيوسبق،المؤتمنةالمكائنشبكاتكبرىكاردوالماسترالفيزاوتمتلك

)1(,TheCredit Car ndustry,A History, Lewis Mandell

)0991(..Twynepublishers, Boston, .U .SA



!الالكزوفيالدفعأنظمة

بها:تمتالتيام()099:فيماكينة4(0)0:لديهكانتحيث،الأخرينبانك

،كارتمليونيالممغنطةالكروتعددإجماليوكانسنوتا،معاملةمليون6(0)

(امSSA):سنةالمؤتمنةالمكائنعددوزاد،ماكينةالف()08في:استخدمت

وهو)1(،العالموحولالأمريكيةالمتحدةبالولايات(...87،،)1:إلىليصل

باستمرار)3،.ازديادفي

.الاختراع.قصة

شيبرد)جونهو:(الآلي)الصرافالآلةهذهاخترعمناولكان

علىالحصوليستطيعلاانهلهالدافعكانالآلةاختراعأرادفعندما()3،بارون

لمناسبةإجازةهنالككانتانهإلىاضافةوالأحد،السبتعطلةبسببالنقود،

تبلورت،البنكإجازةأيامفيللمالالملحةالحاجةوبسبب،الوقتذلكمعينة

()(Cardit Card Nation by Robert. .D Manning, Basic

(.0002.BooksNew. York, .U .S)A
036(.)ص/:النقديالسحببطاقات)2(

وكاناسكتلندلين،لأبوينالهندفيولدالألي،الصرافاكةمخترع:بارونشيبردجون)3(

انفرنيسريجمورمستشفىفيتوفي.شيريروس،فيPortmahomackفييعيش

على،العنكبوتيةالشبكةعلىنيوز،صييىيىانظر:)84(.اد:يناهزعمرعن،السبتيوم

الرابط:

5:htt

flnews. bbc. co. /2/ku hi/ uk- news/scotland/ highlands-and-is

_1747986/sdnastm)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
فيأيام)7(،ساعة)24(:مفتوحبنكعنوانها:كانالتيالفكرةجونعند

.الأسبوع

فكرتهلعرض)باركلي(بهيعملالذيالبنكبمديرليلتقيجونذهب

ماكينةأواكةإلىيحولهاأنجونمنطلبالفكرةالمديرسمععندما،الجديدة

وانشغلفوزا.الغريبةالآلةهذهمنهسيشتريفإنهوبالتاليالاستعمالسهلة

الىالنهايةفيتوصلحتىالماكينةهذهاختراعيحاولكاملعاممدةجون

بنكقامحيمثام(،)679عام:عنهاأعلنآليصرافماكينةاولنموفي

الساعة.مدارعلىالمفتوحالآليالبنكبافتتاحباركليز

كثرمنيعدالآنأنهإلا،الاختراعهذافشلالكثيرونونوفع

مليونمنكثرالعالمفيبأنتقولالإحصائياتأنحيثانتشازا،الاختراعات

م(،02)70فبىاير:فيفلوريداولايةفيالاحتفالتموقد)1(،ماكينةونصف

ضيفبارونشبرد-جونكانحيث،الاختراعهذاعلىعاقا4()0بمرور:

08()2(.ال)سنجاوزالذيالشرف

Cardit)1(انظر: Card Nation by Robert. .D Manning, Basic

0002..BooksNew. York, .U .SA
الشبكةعلى،بريطاني35(:)12م(:50102//1)9:الأربعاءنيوز،سيبيىانظر:)2(

الرابط:،علىالعنكبوتية

؟tt:ه

news. bbc. co. /2/kuh /i uk_ news/scotland/ highlands_and_is//

_1747986/sdnastm)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

بينالربطبالإمكاناصبح،الاتصالاتتقنيةفيالمستمرالتطورومع

معينة،لمنظمةالتابعةالشبكةمعمعينةلشبكةالتابعةللبنوكالتابعةالأجهزة

صرافبطاقاتالتجاريةالبنوكاصدرتولذلك،العالمانحاءفي!)فيزا(،

تقريتا.العالمفيمكانأيمنحسابهإلىالوصولمنصاحبهاتمكندولية

فيه،ئقبلالذيالجغرافيالنطاقباتساعالدوليةالصرافبطاقاتوتمتاز

علىنقديرسمؤجدثمومنالمصدر،البنكعلىالتكلفةبارتفاعتمتازولذلك

11(.غالتاالعميلبهايقومدوليةعمليةكل

بناللهعبدللدكتور،محكمبحثوأحكامها:ماهيتها،الماليةالمعاملاتبطاقات)1(

المثريعةكلية،الإداريةوالعلومالاقتصادقسمفيالأستاذ،الباحوثالعزيزعبدبنسليمان

هـ(.ا)426:رجب)27(،العدد:،العدلمجلةفيمنشوربحث.بالرياض



!

"--.+تتئ6؟

الإلكزوفيالدفعأنظمة
الآلي:الصرافعملمهاميين()4جدول

العامةالمبادنم!

علىحائزلكليخول-

منبالعديدالقيامالبطاقة

منها:العمليات

الرصيد،معرفة،السحب

طلب،بتحويلاتالقيام

.أخرى،شيكات

،البنوكفييوجد-

.أخرىأماكن،الشوارع

.انقطاعدونيعمل-

العكنبة

بوحدةموصولجهاز-

تقرأ،إلكترونيةمراقبة

المغناطيسيةالمدارات

للعميلتسمحلليطاقة،

،الأموالبسحب

الرصيد،عنوالاصتعلام

بفضلأخرىوخدمات

علىيدخلهصريرمز

الجهاز.

ال!ائج

نثاطتخفيض-

السحب

فيوالتحويل

.الفروع

تمويلمصدر-

لكلبايستقطع

عملية.

توفيرمصدر-

لبثركط.ادرللكا



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الآلي:الصرافبطاقهنشأة.

الإضافةمنواضحهوكماالأليالصرافنشوءمعالأليالصرافبطاقةنشأت

البنكمنالاقتراضلصاحبهاتخولقرضيةبطاقةالبدايةفيوكانت،التسميةفي

كارد()ماسترأو)فيزا(كمنظمةعالميةب!ثركاتومرتبطةريوية،بزيادةالمصدر

المجانيالراكببمشكلةيسمىماواجهتولكنها،الراعيةالمنظماتمنوغيرها

ومعهاالشهرآخرالفاتورةتأتيهثمالشهرأولفيبالشراءيقومالعميلأن)وهي

نهايةقبلكاملآالمبلخبتسديدالعميلفيقوميوقا،وعمثرينخمسةإلىتصلمهلة

منتقتربمدةاقترضأنهمعالعميلهذامنالمصدرالبنكيستفدلمفهنا،المهلة

ذلكولمواجهة(،التذكرةيشترياندونبالحافلةتعلقكمنفيكون،الشهرين

حساببفتحالعميليقومأنالبطاقاتمنالنوعلهذاالمصدرةالبنوكاشترطت

نأإلىالأمرتطورثمالتسديد،عنالعميلعجزإذاإلابهالمساسعدممعلديهم

فورالحسميتمأنأخيزااشترطواثم،المهلةنهايةفيالعميلمشزياتقيمةيحسموا

حاسمة،بطاقةإلىاكطنيةكوخهامنالبطاقةانتقلتوهنا،للبطاقةالعميلاسثخدام

المرافلبطاقةقديمةصورةوهي(،الفوريالحسم)بطاقةاسمهااتىهناومن

.)1(اليومالآلي

08(،)ص/الرصيد:منالمباشروالسحبالاقراضية،البنكيةالبطاقاتانظر:)1(

الاسلاميالفقهلمجمعمقدمبحث،سليمانابوإبراهيمالوهابعبدالدكتور.الأستاذ

:بجدةالمنعقدة،العاشرةدورتهفيبجدةالإسلاميالمؤتمرلمنظمةالتابع

دمثق.القلمدار:طهـ(،ا428صفر/)23/



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
البنك،فيللعميلالبنكيبالحسابمرتبطةالبطاقةهذهأصبحتوهكذا

او4الشهرآخرفاتورةإلىالحاجةدون،رصيدهمنفوزامشترياتهقيمةتحسم

وسيلةتمثلالحاضرالعصرفيوهي،ربويةزياداتعليهاتبنىقرضيةمبالغ

.الجاريالحسابمنالسحبأوللاستيفاء،



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الآليالصرافبطاقةومجالاتخصائص:الثالثالمطلب

نجملأنونستطيعغيرها،عنتميزهاخصائصالبطاقاتمننوعلكل

بالآتي:(الآلي)الصرافالبطاقةهذهخصائص

حاملهانحؤلىفلاائتان،أواقتراضلاواستيفاءدفعبطاقةهيأولا:

لها.المصدرالبنكفيعالمورصيدهمنبأكثرالتعامل

لها)ا"،المصدرالبنكفيللعميلالجاريبالحسابمرتبطةبطاقةهيثانتا:

العملياتاثرأنكمالها،المصدرالبنكفيبنكيحسابلهلمنإلاتصدرولا

.مباشرةالعميلرصيدعلىتظهرالشرائية

فروعوجودمناطقأوغالتا،الدولةجغرافيةإطارفيتستخدمثالثاة

العميلحسابعنمعلوماتبقاعدةمتصلآليحاسببجهازالمتصلةال!ب!نك

عالمتا.استخدامهايمكنكما)1(،ورصيده

وعند،للبطاقةاستخدامهفورالعميلحسابمنالخصميتمرابقا:

للعميليمكنصغير()بمبلغاعلىحدفهناكالآليالحاسبأنظمةتعطيل

الحاسببنظامالاتصالاتإعادةلحينالمقررالحدضمنالبطاقةهذهاستخدام

)3.الآلي

.(91/)ص:الماليةالمعاملاتبطاقات(1)

8(.1)ص/ةالبنكيةالبطاقات)2(

السابق.المصدر)3(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الرقمادخالإلىتحتاجالبطاقةهذهعبىتجرىالتيالعملياتجمغخامشا:

بالعميل.الخاصالسري

ويمكنلها،المصدربالبنكالخاصةالآليالصرافأجهزةفيتستخدمسادشا:

بعمولة.بينهاالاتفاقبحسبالبنوكمنغيىهأجهزةمعاستخدامها

بحسب،فوريوفاءكأداةالتجاريةالمراكزفيالبيعنقاطفيتستخدمسابغا:

لها.المصدروالبنكوالتاجرالعميلبينعليهاالمتفقالعقود

فيإلاغالتا،البطاقةهذهاستخدامهمقابلرسوقاالعميليتحمللاثامتا:

البنكغيرآخربنكطريقعناخرىعملةسحبهأونقذا،العميلسحبحال

)1(.للبطاقةالمصدر

الساعة.مدارعلىالبطاقةبهذهالتعامليمكنتاستا:

الكئيرةالنقودحملهملعدمكثر،الاجتماعيالأمانفرصةالعملاءتعطيمحاشزا:

للخطر)3،.وتعرضهم

الصندوقأمينوظائفمنكئيناالنظامهذامعالبطاقةهذهتؤديمحثسر:الحادي

(cashier)،مكائنمعالتعاملالعملاءويفضلبنك،أيفي

(ATMs)5.عندهمكبرقيمةالخدمةهذهفتعطي،الاستخدامسهلةلأخها(

الصرافلبطاقاتالثرعيةالضوابط:بعنوان،السعوديةفيالبلادلبنكال!ثرعيةالهيئةقرار)1(

مدينةفيم()21/30/5002:الموافقاهـ()11/20/426:الاثنينيومالمنعقدةالألي،

2(.0)رقم:،الرياض

935(.)ص/:النقديالسحببطاقة)2(

السابق.المصدر)3(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الآلي:الصزافبطاقةمجالات.

نأويمكن،ومتعددةواسعةالآليالصرافبطاتةاستخداممجالات

البطاقة،نوعبحسبأخرىبلدانإلىلتصلفيهاأصدرتالتيالبلدانلتخطى

الآتية:بالخدماتالبطاقةهذهعملإجمالونستطيح

ائعدالأليالصراففيالبطاتةإدخالعبروتكونالنقود،سحبأولا:

(.الآلي)الصرافالجهازذلكعليهابرمجالتيالخطواتوب!تباعلها،

فيلتدخلايضا،الأليالصرافعبرذلكويكونالنقود،إيداعثانئاة

.لرصيدهوتضافالعميلحساب

عبرآخرشخصلحسابالعميلحسابمنالنقود،تحويلثالثاة

ايضا.الآليالصراف

الاستفسار،الآليالمرافعبرالبطاقةإدخالخلالمنيمكنرابغا:

الصرافشاشةعلىالمعروضةالخدماتمنالنوعهذااختيارعندالرصيدعن

الآلي.

عندP()S.0.أجهزةعبر،البيعنقاطفيودفعوفاءوسيلةخامشا:

.مباشرةالبائعلرصيدوالتحويلالرصيدمنالمباشرالسحبعبى،السلعشراء

خلالمن(والكهرباء..الماء،)فواتيرالماليةالمستحقاتتسديدسادشا:

الرصيدمنمباشرةالتحويلأوالمستفيد،لحسابوالتحويلللصرافالدفع

المستفيد.لحساب



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
العميللخدمة،البطاقةهذهبهاتقومأنيمكنمااهمهيالمجالاتهذه

اهمهالكن،اخرىخدماتثمةكانلىانسواء،حدعلىلهاالمصدروالبنك

.ذكرناهماهوشرعيحكمعنهينشاانيمكنوما



الالكزوفيالدفعأنظمة

الآلي:الصرافبطاقةعملمهاميبين)5(جدول

!

!.-
ة-3

؟لآ

!لأ
m-

ي!،1!ي

التقنيةالعامةالمبادى

مستطيلة،بلاشيكيةقطعةالقيامصاحبها-تخول

الفينيلكلوريدمادةمنمصنوعةالعملياتمنبالعديد

للقاعدةطبقامقاساتها،المرنكيرمنها:الآليالصرافعبى

كالتالي:الدولية!الرصيطمعرفة

سم،(.)5*سم6()80القيام!منهالسحب

شربطلهاسمت8(00)وسمكهاطلب،بتحويلات

يتمممغنطةرفيقةأومغناطيمى.أخرى،شيكات

خلالها.منالمعلوماتقراءةصاحبهاتخول-

المصدر،البنكاسمتحوي-نقاطعبىالتسديد

ورقم،الراعيةالعالميةوالشركة.البيع

صى.رقمولها،العميلحساب

الشانج

تخفيض:-للبنوك

لسحباطنشا

،الفروعفيوالتحويل

ب!اتمويلمصدر

عملية،لكليستقطع

للكادرتوفيرمصدر

.لبشريا

سهولة:-للعميل

اكتساب،لاستيفاءا

الوقت،ترفير،لأمانا

ملتلتعااوصعة

.بالنفقاتالتحكم



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
عملهاوكيفيةالآليالصرافبطقةأطراف:الرابعالمطلب

البطاقة:هذهأطرافأولا:

فيهالبنكفيحسابلهالعميليكونانالبطاقةهذهلإصداريشترط

حاملعليهيحصلمامنهيخصمانالبطاقةمصدرالبنكيستطيعرصيد،

لهيسمحولا،البطاقةهذهلحاملقرضايقدملاوالبنكاستعمالها،عندالبطاقة

نفسالبطاقةولهذه،بالبنكرصيدهحدودفيإلاالبطاقةباستعمال

والكردت،(ChargeCard)كاردللشارجالاستخدامات

6كارد) )Credit Cardولكنوالنقد،والخدماتالسلععلىالحصولفي

)1(.النقديللسحباستخدامهاالغالب

البطاقة:هذهأطواف

البطاقة:مصدر-ا

ترخيصعلىبناءلعميلهالبطاقةيصدرالذيالبنكأوالمؤسسةوهي

حاملعنالةوكيسددالذيوهوفيها،عضوابصفتهالعالميةالمنظمةمنمعتمد

للتاجر)2(.المشترياتقيمةالبطاقة

4(.93748-)ص/:الإسلاميالفقهمجمعمجلةانظر:(1)

وبحث)ص/3(،:السادسةالفقهيةالحلقةفيالبركةدلةمجموعةمنمقدمبحث)2(

01(؟)ص/:البركةلدلةالسادسةالفقهيةالحلقةفيالأردفيالإسلاميالبنكمنمقدم

2(.0أص/:الماليةالمعاملاتوبطاقات



!الالكزوفيالدفعأنظمة

البطاقة:حامل2-

والتزمباستخدامها،خولاو،باسمهالبطاقةصدرتالذيالشخصهو

قدالبطاقةفحامل،البطاقةاستعمالهعنينشأمابكلبالوفاءالبطاقةلمصدر

الشخصهويكونوقد،باسمهالبطاقةصدرتالذيالشخصهويكون

صاحبها)ا".تفويضعلىبناءالبطاقةيستخدمالذي

البطاقة:يقبلالذيالتاجر3-

والخدماتالسلعتقديمعلىالبطاقةمصدرمعيتعاقدالذيهوالتاجر

معه)2(.الاتفاقتمالذيالبنكمنالبطاقةحامليطلبهاعندماعندهالموجودة

البطاقة:لهذهالراعيةالمنظمة-4

اشهرها:الائتمانيةوخاصةالبطاقاتترعىعديدةمنظماتتوجد

.(VisaCard)الفيزامنظمة!ة

.(AMERECANEXPRESS)إكسبرش!الأمريكان،

الفيزا:منظمة

الماليةوالمؤسساتالبنوكجميعيضمنادعنعبارةهيالفيزامنظمة

عدممعالمنظمةفيبهاالمعمولواللوائحبالأنظمةتلتزمالتيالأعضاء

22(.5،2)ص/:الماليةالمعاملاثبطاقات(1)

السابق.المصدر(2)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
لاالمنظمةوهذه،الأنظمةهذهفيالمشتركللعضوالنظاممعالداخليالتعارض

التكلفة،بسعرالأعضاءمنللمشتركينخدماتهاتقدموإنماالربحإلىتهدف

إدارةوتتقاضى...التفويضوخدمة،والتسويات،المقاصةالخدماتهذهومن

وءانما،البطاقاتتصدرلاالفيزاومنظمةالأعضاء.البنوكممثليمنالمنظمة

المصدرالبنكيضعهاالتيللأنظمةالبطاقةوتخضع،البنوكالبطاقاتتصدر

بطاقةالمصدرةالبطاقةتكونانيمكنالفيزا،منظمةمنالتدخلدونلها،

Charge)شهريخصمبطاقةأو،(DebitCard)فوريخصم

Card،)ائتمانبطاقةاو(CreditCard)،1(.البنكسياسةحسب(

:الأخرىالبنوك-5

ويقومالتاجر،منالبيعمستنداتيتسلمالذيالبنكهوالتاجربنك

مقابلبطاقتهااستخدامعلىا!لترتبةللديونالأعضاءالبنوكتسديدبمتابعة

الفيزا)2(.منظمةتحددههذاالتاجروبنكالتاجر،منيأخذهارسوم

البطاقة:عملىكيفبةثانتا:

يسمى،إلكترونيجهازطريقعنتعملالبطاقةهذهانعرفناوأنسبق

فينت(اد)كيجهازطريقعنتعملأيضاوأنها،(ATMs)الآليالصراف

العدد:الضرير،الأمينمحمدالصديقللبروفسوربحث:الاسلاميالفقهمجمعمجلة)1(

عشر.الثافي

1/4):السابعالعدد،الإسلاميالففهمجمعمجلة)2( or).



!الالكزوفيالدفعأنظمة

منسيكونالبطاقةهذهعملعنالكلامف!نوعليهS(؟0.)05البيعنقاط

الجهازين.ذينكخلال

الآلي:الصرافطريقعنالبطاقةعملأولا:

البطاقةحاملاو،العميلبهايقومخطواتخلالمنالبطاقةعمليتم

التالي:النحوعلىالأليالصرافتجاه

الصراففيلهاالمخصصالمكانفيالبطاقةلمجادخالالعميل5-يقوم

الصحيح.بالشكل

ب!دخال،السريالرقمإدخالالصرافمنهيطلبانبعدالعميليقوم6-

الصحيحبالشكل،العربيةالدولغالبفيأرقاماربعةمنالمكونالسريالرقم

الموافقة.أوالإدخالزرعلىيضغطثم،اليمينإلىاليسارمنابتداء

ويقوممعه،بهاالتخاطبالمراداللغةاختياربطلبالصرافيقوم7-

.المرادةللغةالمقابلالزرعلىبالضغطاللغةباختيارالعميل

المرادبالمبالغالخياراتمنعددبعرضالصرافيقوماللغةتحديدبعد8-

اخرىوخانة،الشاشةعلىتظهرلماخرىلمبالغخياراتوخانةسحبها،

السحب.كيرالأخرىللخدمات

وا،المعروضةالمبالغاحدسحباختيارعلىالعميلضغطحالةفي9-

ثمومن،المطلوبالمبلغيخرجالصرافف!ن،الأخرىالخانةمنمبلغاهواختار



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
العميلف!ندمالا،اخرىخدمةيريدالعميلكانإنخياراتالشاشةعلىتظهر

فوزا.البطاقةب!خراجالصرافويقوم،الرفضزربضغطالخياراتيرفض

يعرضالصراففإن؟الأخرىالخدماتزربضغطالعميلقامإذاا-.

بالتالي:تتمثلالتيالخدماتهذهشاشتهعلى

.نقديإيداع.

تحويل..

.مدفوعات.

.عاديحسابكشف.

مختصر.حسابكشف.

)استفسار(.حسابرصيد.

()1،.التاليةللشاشةالانتقالفيالرغبةحالة)في،اخرىخدمات.

يضغط،السابقةالخباراتإحدىباختبارالعميلرفبةعدمحالةفيأ-

فيهاأخرىشاشةسيظهرثم،المعروضةالشاشةفيالتيأخرىخدماتزرعلى

مثل:الخدماتبعض

.حسابكشف.

السوح.إبراهيمشعباننادر(،89)ص/:البلاستيكيةالنقود(1)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

خاصة.رسائل.

.السريالرقمتغيير.

.شيكاتدفز.

رقمالأخرىالخدماتشاشةمعالنعاملمنالعمبلانثهاءحالةفي2-

حيث،الشاشةنفسفيالموجودةالرئيسيةللقائمةالرجوعزرعلىيضغط)2(

يرغبالعميلكاناذابالاستمرار"،ترغبهل"رسالةعلىتحتويشاشةيظهر

ولاالآلةمعالتعاملمنانتهائهوعند،الموافقةزرعلىيضغطبالاستموار

)1(.لا""علىيضغطالاستمرارفييرغب

رقمعليهامطبوعصىاخراج،البطاقةب!خراجالآليالصرافيقوم3-

ومبلغها،،العمليةونوعالجهاز،ورقم،البنكواسم،العميلحساب

.الإيصالوشممىوتاريخها،

الآلي:الصرافمعالعميلتعاملكيفيةيبينتوضيحيرسميليوفيما

إدخالعندالآليالصرافماكينةعمليوضحتوصيفي)6(جدول

فيه:البطاقة

(O)السابق.المصدر



!
الآليالصرافماكينة

حاصرايالص

اطرادانلغةخد.رر!ا-

كااشعالا

كبهاشانمةضنهاا

أص!ىخد!اتصهـىأبافغ

عيدلصاستحارا

اباط!إصانجلونا%اص

)1(أص!حاخد!اتاختيا!

يما:غدءاجدإ

حى!ابرحميد

ىأض-خدما

الإلكزوفيالدفعأنظمة

!

ااطغهامحدلد

امي!ااحتيار

أحرت

اخرىخدما-اخ!ار

اختاحمهخد!!



الالكزوفيالدفعأنظمة

ا!د!اطص!

كأأحربخدمة.لرع!كلا

حدسةاحتيار

معر!حمة

!

!اخت

لىأخىصخدمهثحلب

حسابكحمض

(2)ىخراما!خلى

صةحائا-سار

ئشةاداطقائسةا!جها!ا

الرمدعناستف!ر

أخرىخدمات

003؟.ث

أخرىبالغ

خروج

!

اذ!ئيبمااطتهائمةصحها-

اطررتعثب

!



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الطرفيةالبيعنفاطفيدفعكوسيلةا!ليالصرافبطاقةاستخدامثانتا:

(Pointof Sale)'5المختصرة(0ب..P):

الآلة،هذه)1(ماهيةحولالتوقفأولابنايجدرالنظامهذاعنالكلامقبل

خلالها.منللدفعالمتبعةالخطواتعلىنتعرفثمومن

بأنها:الطرفيةالاتصالوحدةغزفت

الممغنطالشريطخلالمنبياناتهاقراءةفيتمالبطاقةبهاتمررالكترونيةاكة

علىللحصولى،بالبنكهاتفيخططريقعنتلقائتاوتتصل،البطاقةخلف

العمليةتنفيذترفضأو،الموافقةلهذهرفماوتعطي،العمليةبتنفيذموافقة

)2(.للرفضر!دماأيضاوتعطي

ومختلفوالأسواقالبيعومحلات)التجار(لدىالمكائنهذهوتوزع

البطاقاتمنعدةأنواعطريقعنالدفعبقبولتركبالتيالقطاعات

الائتمانية.وكير،الائتمانية

Pointof)البيعنقاطوتعتبر Sale)،ب)اختصازاوالمعروفة.!

التيالخدمةأوالسلعةثمنبدفعيقومكيللزبونالآخرالخيارهي،.0(5

معه،يحملهاالتيالبطاقةطريقعنالنقديالدفعمنبدلاعليها،يحصل

أنواعبكانةمتخصصةدوليةشركة:)اماول(الأمينةالماليةالخدماتشركةانظر:)1(

التالي:الإلكزوفيموقعهاعبر،الماليةالخدمات

amaniraq. com/ about. htmwهي!3/.سال!لا:

.(58)ص/:البلاستيكيةالنقود2()



!الالكزوفيالدفعأنظمة

بطاقةتقبلأنهابحيثالعالميةالماليةالشبكةعلىمربوطةالمكائنهذهوتكون

تحملأنهاشرطعلىا!لةهذهأصدرتوقدبالعالممكانأيومنالزبون

الشركة.علامة

اصبحالتاجرف!ن؟الدفعقبولعلىبالموافقةالماكينةتقومماوبمجرد

العالمية.الشركةقبلمنلأموالهضامئا

تربطأو،العاديالهاتفخطعلىتربطالهاتفكجهازببساطتهاوهي

نأوتستطيع،العالميةالشبكةمعالاتصاللهايؤمنمما؟النقالالهاتفخطعلى

ثواني.ستةتتجاوزلابفترةالبيعبعمليةتقوم

عليهاأجرشطالتيالبيععملياتعنتقريزاالتاجرئعطييومتاأخهاكما

المستحصلة.المبالغومجموع

أمواله؟علىالحصولالتاجريستطيعكيف

التيالشركةقبلمنمضمونةتكونالألةهذهعلىالمستحصلةالمبالغكل

الذيالبنكفيالتاجرحسابإلىالأموالوتخؤلعلامتها؟البطاقةتحمل

منصادرمصذقشيكشكلعلىأموالهيسلمأنالتاجريطلبأو،يختاره

العالم.دولكلفيمعتمدالنظاموهذا،الشركة

O(.P.)5:الطرفيةالبيحمكانناستخداممنللتاجرالموجوةالفائدة

البيع.مكائنفي)السائل(بالنقدالتاجريحتفظفلااكيدالأمان.

الجهدعليهيونرمما،مباشرةللتاجرالممرفيالحسابإلىالأموالمحؤل.

مغا.والوقت



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
.الأموالونقلالإيداع.

المنافسة.فييساعدمماللزبائنإضافيةخدمةتقديم.

بالنقديشتريمماكثربالبطاقةيشتريالزبونإنحيث،المبيعاتزيادة.

()1(.)السائل

الزبائن.مختلفومن،العالمأنحاءكافةمنبطاقاتئقبل.

لمبيعاته.اليوميوالدخلحساباتهضبطالتاجرعلىيسهل.

محلداخلالتداولعنالنقدوئبعد،الموظفينقبلمنالغش.ئلغى

التاجر)2،.

المزيفة.أوالتالفةكانتسواءالعملةمشاكلىئلغي.

:P(.5).0)5النظامهذاعبرللشراءالعمليةالخطوات

هذايملكالذيالمتجرمنمعينةسعلةبطلبالبطاقةحامليتقدما.

.النظام

الطرفيةالبيعوحدةطريقعنبالدفعركبتهالبطاقةحاملئظهر2.

05(.0،)Sالنظاملهذاالمالكللتاجر.

منشوراتسفر،أحمدبعدها،وما())ص/53:الإلكترونيةالدفعأنظمةانظر:)1(

م(.002)8:الأللىالطبعة،الحلبي

السابق.المصدر(2)

لها.واستخدامه،الطرفيةالبيعنقاطفيتجوالهعبرالباحثبهقامميدانيإجراء)3(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

المطلوبالمبلغوكتابةالبطاقةصلاحيةمنالتأكدبعدالتاجريقوم3.

P..0)ماكينةعلىبتمريرها(،السلعة)قيمة )S'كانتإنالحالةهذهوفي

الشخميىالتعرفةرقمإدخاليتطلبالأمرفإنآلي،صرافبطاقةالبطاقة

(PIN)'بياناتإدخالبعدالتاجر،ببنكمباشرةالماكينةتتصلوبعدها

الرفض.أوبالموافقةتفويضعلىللحصولالعملية

عبارةوهوالتقرير،علىالجهازعلىالقبولرسالةتظهرالقبولحالةفي.4

كافةفيهموضخا،ب!خراجهالجهازويقوم،نسختينمنورقيشريطعن

وتاريخها.وأرقامها،،العمليةتفاصيل

يحتفظبينما،الورقيالشريطذلكمننسخةالبطاقةحامليتسلم.ه

البنك.لدىبالمبلغضمانكورقةالأخرىبالنسخةالتاجر

التوقيعالعميلمنيتطلبآليصرافبطاقةليستالبطاقةكونحالوفي

فعلآهوبالعمليةالقائمالشخصانك!ثباتالتاجر،لدىالورقيالشريطعلى

التعرفةرقمإدخالابتداءتتطلبلمالحالةهذهفيالعمليةكون،البطاقةمالك

.(PIN)الشخميى:

'(P..0)5ماكينةشريطباستخراجاليومنهايةفيالتاجريقوم6.

)بنك،البنكإلىالشريطأصلوشملم،اليومخلالالعملياتكافةبهموضخا



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الشريطمعمطابقتهيتمحيث،البنكمععليهاالمتفقالمدةخلالالتاجر(

)ا".الفترةذاتعنالبنكطرف،الآليالحاسبمنالمستخرج

القانونيةللفترةلديهالإشعاراتبصورالاحتفاظالتاجرعلىيتعين7.

المدةتصلوقد،العالميةالمنظمةلتعليماتوطبقاالتاجر،بنكمععليهاالمتفق

إتمامفيالعملاءأحدشكوىحالفيإليهاللرجوعوذلكشهزا،عمثرثمانيةإلى

"2(.البطاقةباستخدامعمليةاي

+5()3،ة+ه)5:النظامبهداالتعاملأطواف

كالتالي:ب!يجازنبينهااطرافخمسةعبرالنظامبهذاالتعامليتم

العالمية.المنظمةأولا:

بدوروتقوم،البطاقاتلاستصدارالتراخيصللبنوكالمانحةوهي

التفويضاتصاعطاء،البطاقاتمجالفيالمتعاملةالأعضاءالبنوكبينالوسيط

وغيرهما.كارد،الماسترأوكاردالفيزاكمنظمتيعدمها،من

العالمية.المنظمةمنمسبقتصريحعلىبناءللبطاقاتالمصدرالبنكثانتا:

كوسيلةالبطاقاتلقبولالتاجرمعالمتعاقدالبنكوهوالتاجر،بنكثالثا:

استقطاعبعدللتاجرالمحررةوالإيصالاتالفواتيرقيمةبدفعويقومسداد،

.(68)ص/:البلاستيكيةالنقود(1)

السابق.المصدر(2)

بعدها.وما(25)ص/:البلاستيكيةلنقودا:انظر)3(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

منالتاجر،عننيابةوالإيصالاتالفواتيرتلكبتحصيلويقوم،الخصمنسبة

العالمية.بالمنظمةالخاصةالتشغيلأنظمةخلال

السلعتقدمالتيوالشركاتالمحلاتجميعيمثلوهوالتاجررابتا:

.البطاقاتبموجبالسدادأو،الدفعوتقبلوالخدمات

البطاقةباستخداملهالمصرحالعميلوهو،البطاقةحاملخامشا:

بتوقيعهوموقعة،باسمهمطبوعةالبطاقةوتكون،البنوكاحدمنلهالمصدرة

بشروطالبطاقةحاملويلتزم)*ا!(،بهاالخاصالسريالرقمولديه

للبطاقة.المصدرالبنكوأحكام



الإلكزوفيالدفعأنظمة!

:ههكهالإلكزونيةالبيعنقطةيوضح)7(،:رقمجدول

الالكترونيةالبيعنقطة

pos

العامةالمبادئ

فييوضع-

حيث،المحلات

للعميليسمح

عملياتهبتسوية

بالبطاقةالتجارية

يد.لتسداأثناء

النقنية

بشبكةموصولةفروع-

بنوكامختلفة،تجمع

اك!عبرتستخدم

قارئة،صغيرةالكزونية

علىقادرة،للبطاقات

الخطعبرالاتصال

ذاتبالبنوكالهاتفي

العلاقة.

الشانج

نقلمشاكليحل-

الأمن.روبوفالأموال

التاجرعلىويختصر-

الوقتمغاوالعميل

واحد.آنفيوالجهد



!الالكزوفيالدفعأنظمة

وسلبياقاالآليالصزافبطاقةإيجابيات:الخامسالمطلب

الآلي:الصزافبطاقةإيجابياتأولا:

السواء،علىوالحامللهاالمصدرتفثمعديدةلإيجابياتالبطاقةهذهتتمتع

نت()كيبنظاميسمىماعبربقبولهايرتبطونالذينالتجارإلىتتعدىقدبل

خلالها.منالشراءعند

التالي:النحوعلىمنهاالمستفيدينبحسبإيجابياتهاتقسيمنستطيعولهذا

:المصدرةالجهةمنهاتستفيدإيجابيات.

مقابلفيتكلفةأقل،الآليالصرافوأجهزةالأليالصرافبطاقةتعتبر.ا

المطاراتفيوخاصة،المصرفيةالأعمالنطاقلتوسيعجديدةفروعفتح

عددتركيبللبنكفيمكن،الكبرىالتجاريةوالمحلات،القطاراتومحطات

)1(.متميزةمناطقفيواحدفرعفتحمنبدلاالآليالصرفأجهزةمن

منالإلكترونيوالنظامالألي،الصرافأجهزةمعالبطاقةهذهتقلل2.

والسحبالصرففيالتقليديةبالأنظمةمقارنةالأموالوضياعالأخطاء،نسبة

.لإيداعوا

لعملائهامتميزةجديدةخدمةالأليالصرفبأجهزةالبنوكتقدم3.

تستفيدأخرىمصرفيةمعاملاتفييزيدبمامعهاوتعاملهمفيها،ثقتهمفتزيد

الإلكترونيةةالدفعأنظمةوانظر:)ص/037(.:النقديالسحببطاقة)1(

ص/153(.



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
اجهزةتعملإذالعملاء،لخدمةالزمنيةالمدةتزيدكما،الطائلةبأرباحهاالبنوك

)1(.الأسبوعوطوالىالساعةمدارعلىالآليالصرف

معالدوليالتعاملفيللدخولالبطاقاتإصدارمنالبنكيستفيد4.

فيجلب،عالميكبنكالدوليالصعيدعلىسمعتهتزيدوبذلك،كبرىبنوك

البنوكمعالمصرفيةالبنكعلاقةتتصمعوكذلكمتميز،نوعمنالعملاء

عليهيعودبما،العالميةالتجاريةالشركاتمعالتجاريةوالعلاقات،الدولية

المصدرالبنكيعتبروبالجملة،المتنوعةالمعاملاتخلالمنالطائلةبالأرياح

الآخزينالطرقينعلىيمليالذيفهو،المعاملةهذهفيقوتاطرقاللبطاقة

2(.مجزيةارباخالهيضمنبماشروطا

البنكلعملاءالنقودبصرف(ATMs)الآليالصرفأجهزةتقوم.ه

التعاملفيالبنوكتبذلهماالقذيننوالجهدالوقتللبنوكوتوفرالبطاقاتحملة

عملياتإلىفتتجهالبنوكفيالعملىضغطيقللوذلكفروعها،فيعملائهامع

وغيرها)3.والاستثمارالتسويقمثلاكبر،ربخاتدراخرى

بطاقةكانتإذاالسيولةمنفائضرصيدتوظيفللبنوكيمكن6.

السابقين.المصدرين)1(

.(121)ص/:البنكيةالبطاقاتمنالمثريعةموقف)2(

السابق.المصدر)3(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

للأموالالبنوكادخارفييزيدوهذا(،DebitCard)نوعمنالسحب

1(.مربحةمشروعاتفيواستثمارها

لأنها،أفضلبشكلللبنوكالتناف!سفرصةالآليالصرافأجهزةتعطي7.

International)دوليةمصرفيةمعاملاتفيالدخولللبنوكتسمح

Transactions،)النقودتحويلعملياتمنمجزيةارباخاعليهاتدروالتي

وكيرها)2(.والمصارفة

وأرخصوالسثداتللشيكاتكفؤابديلآ((ATMs)مكائنتعتبر8.

(ATMs)الأليالصرافأجهزةأنالقولفيمكنوجهذا)+،تكلفةمنها

لمنعنهغنىلاالذيالحديثالالكزونيالمصرفيالنظاممنا4جزاصبحت

)"(.والمؤسساتالبنوكمنالبطاقاتسوقفيالبقاءاراد

التجار،معالمبرمةالعقودمنللبطاقةالمصدرةالجهاتتستفيد9.

ال)الكييسمىبماالسحبعندذلكوكيىوالأسواقالتجاريةوالمؤسسات

P.05)عبرنت( )Sبهذاالتعاملاتساععندوخاصةالعملاء،قبلمن

.اليومالمشاهدهووهذا،النظام

371(.)ص/:النقديالسحببطاقة(1)

السابق.المصدر2()

()3(122)00.The Cred Industry

.(173)ص/:النقديالسحببطاقة(4)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
واالسنويوالاشزاكالإصدار،رسومفيأموالاالبنكيستفيد01،

لدخلموردكبرالرسومهذهكانتالأمربدايةوفيالتجديد،رسوماوالشهري

الإصدار،رسمعنتتنازلجعلهاالبطاقاتسوقفيالمنافسةولكن،البنوك

ايضا)1(.التجديدرسومعنتعفيمؤسساتوهناكغالتا،السنويوالاشتراك

وهذه،الآليالصرافمكائنمنالنقودسحبالبطاقةلحامليمكنا.ا

بالإضافة،البطاقةطريقعنتتمعمليةكلعلىعمولةلقاءالبنكيقدمهاالخدمة

تلزمالتيسبق-كما-والنفقاتوالجهدالوقتللبنوكالمكائنهذهتوفرذلكإلى

أيضاوهذه،البنوكداخلللسحبالعملاءمعللتعاملالمؤهلينالموظفينلوجود

)2(.البطاقةنظاممنجزء

العميل:منهابستفيدايجاببات.

بالغين،وشربسرعةرصيدهومعرفةلحسابهالوصولالعميليستطيع.ا

الآلي.الصرافبطاقةطريقعن

.الأموالوتحويللنقلالطرقوآمنأيسرالآليالصرافبطاقةتعتبر.2

الرصيد،لىالىمنوالإيداعالسحبسهولةالآليالصرافبطاقةتوفر3.

مغا.والوقتالجهدالعميلعلىوتوفر

(.)01)ص/ةالبنكيةالبطاقاتمنالمثريعةموقف(1)

(.11/)ص:السابقالمصدر(2)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

حسابهمنالخصمعبر)فواتير(مستحقاتهتسديدالعميليستطيع4.

والجهد.الوقتمنكثيراعليهيوفرمما،للمستحقوالتحويل

مما،التقليديةالنقودلحملجذاآمتابديلآالأليالصرافبطاقةتمثل.ه

السفر"1(.عندلاسيمابهالمحدقةالمخاطرمنيدراكثيزا

لاسيمابالنقودمقارنةالحملفيبالغةسهولةالآليالصرافبطاقةتمئلى6.

آخر)2(.لبلدعملاتيحملاومسافزا،كانإن

وتساعد،الإنفاقمنللحدمفيدةوسيلةالآليالصرافبطاقةتمثلى7.

كلفيمتاحةليستالآليالصرافاجهزةكانتإنلاسيماالتوفير،على

مؤقتا)3(.تواجدهااماكنفياستخدامهاتعذرأووالمتاجر،الأسواق

الئخار:منهابسنفبدابجاببات.

نأئميهنالمتجرفيالآليالصرافبطاقةعبرنت(اد)كيخدمةوجودإن10

لشراءالناسئغريأنئميهنكما،الخدمةهذهلتونرنظزا،الزبائنمنالمزيديجلب

)1،.السلعمنالمريد

بعدها.وما(541)ص/:الإلكترونيةالدفعأنظمةانظر:(1)

صحيح.فيرالثشعيالارئباطمرجعأخطأ:منمزجم)2(

.ehow.co-من:مترجم)3( uk/ list -4806128pros-consسياللا.

-nesا atms. htmأcash- mach

بعدها.وما(551)ص/:الإلكزونيةالدفعأنظمةانظر:(4)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
وجودوعدم،الشيكاتكتابةفيالتزويرمنالتجاريخافماكالتا2.

نظامفيذلكيخشىلابينمالها،البنوكقبولعدموبالتاليوراءهارصيد

وصولبمجردالتاجرحسابإلىفوزاالماليةالمستحقاتتحولبل،البطاقة

)1(.البيعإشعارات

البيعبوحداتيسمىماعبرالشراءعملياتمنالتجاريستفيد3.

الجهاتمعالعقودخلالمناو،المشترينجذب-O(.P.)5-الطرفية

)3(.المصدرة

يزيدممابالبطاقةتعاملهعندإلكترونئاالبيععمليةبتنظيمالتاجريقوم.4

تساهمالبطاقةلأن؟لذلكنتيجةأرباحهاوزيادةالتجاريةالمعاملاتضبطمن

قبولعدمحالةفيإليهمايحتاجكاناللذينللتاجروالجهدالوقتتوفيرفي

)3.البطاقة

للخطرعرضةكانتالتيأموالهعلىالأمانللتاجرالبطاقةقبوليوفر.ه

بتلكالتلاعبمنتحدانهاكماالتاجر)"(،محلفيبقيمتالوالمسئحالسطوأو

.(012)ص/:البنكيةالبطاقاتمنالشريعةموقف(1)

.(551)ص/:الإلكزونيةالدفعأنظمةانظر:)2(

.(012)ص/ةالبنكيةالبطاقاتمنالمثريعةموقف)3(

السابق.المصدر(4)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

صقتها.إلىالنهايةفييصلقدوالذيالموظفينيبلمنمختلفةبطرقالأموال

المحالقوائمالبنوكمعبالتعاونللبطاقةالراعيةالمنظماتتصدر6.

بينالتجاريالمحلاسمئنشرفبذلك،بطاقاتهمتقبلالتيسنوتاالتجارية

بوسائلالمجانيةالدعايةهذهمنالتاجروششفيد،الماليةوالدوائرالأسواق

ا".كثيرةأموا،لكلفتهبنفسهعليهاقامولو،المختلفةالإعلام

الآلي:الصزافبطاقةسلبياتثانيا:

بسلبياتاندمجتعليها،أخذتومآخذسلبياتا!ليالصرافلبطاقة

منأنشأتالتيالخدمةوتتحققالبطاقةهذهتعملبهإذ،نفسها!ليالصراف

عموقا)2(،الالكترونيالدفعومخاطربسلبياتأيضامرتبطةوهياجلها،

يأتي:فيماالسلبياتهذهأهمئجملأنونستطيع

قبولفيعليهاالاعتماديمكنلاالخارجيةالشبكاتفرعيكونقدا.

السفر)3.حالفيوهذالآخر،أولسبببالعميلالخاصةالبطاقة

لها،المصدرالبنكقبلمنالاحتيالفيللاشتباهالبطاقةإلغاءاحتمال20

كسفرحرج،وقتفيكانإنلاسيماالعنتبعض!يسببممااحزازيك!جراء

السابق.المصدر1()

27)ص/:الالكزونيالدفعانظمةغاطر:راجع)2(

)3(-helium.com/-1731636/smeti pros-and-cons//هي!؟.ول:

of- using--a debit- card-while- traveling- abroad
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لها)1(.المصدرالبلدكيرفيالبطاقةاستخدامعندذلكويكثر،غيرهاو

عمليةكلجراءا!لصارف-تتقاضاهاالتيالنقديةالعمولاتتمثل3.

علىعبتا-المصرفيةالبطاقةعبرنشاطأياوإيداعأوتحويلاوصرف،

اجهزةمعيتعاملكاناو،البطاقةعبرالتعاملكثيركانإنلاسيما،العميل

لبطاقتهالمصدركبرمصرف

إلىتسهيلاتمنالتقنيةتوفرهماعلىالمتصاعدالاعتمادهذاأدى40

المستفيدينأعدادوكثرة،المعاملاتحجماتساعأسبابهامن،كثيرةتعقيدات

+(.الدويلةالصيانةوافتقاد

كثرةإ!االتقنيةهذهعكالإقبالىفيوالتوسعالاستخدامكثرةأدى.ه

الفنيالكادروجودوقلةأعدادها،قلةمع،الآليالصرافلأجهزةالأعطال

بطاقاتعكطرذايؤثرمماالبلاد،جريدةاستطلاعبحسبونوغا،كفا

،(.الأجهزةتلك

السابق.المصدر(1)

.ehow.co-من:مزجم2() ukllist- 4806128 pros:ptthسالملا.w//

-consا cash- machines- atms. htm

؟tt:5انظر:)3(

5749=action=show& id5؟albiladdaily. com/ news. ph!سال.//

:عامتأسست،سعوديةجريدةأولوهي،السعوديةالالبلادجريدةانظر:(4)

htt:ه:التاليالرابطعلىانظر:هاهـ(،ا035)

5749=action=show& id؟albiladdaily. com/ news. phpwسلا./
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الآليالصرافبطاقةلاستخدامالشرعيالتكييفالثافي:المبحث

الرصيدمنللسحب

تمهيد:

ايضاصالحةوأنها،عديدةاستخداماتالبطاقةلهذهأنعرفناوانسبق

أحوالبيانمنولابد)(،المصدرةالبنوكبعضفيالعالميللاستخدام

هذهأمروانلاسيماشافتابياتا،الثرعيةالناحيةمنالبطاقةهذهاستخدامات

نظزاالبعضعندضرورةتمثلوأصبحمت،الناسمنكبيرةنسبةعئمقدالبطاقة

الثرعيةالرؤيةتتضحوحتىوالاقتصاد،التكنولوجياعالمفياليوماستجذلما

L(ATM)الآليالصرافبطاقةأوالمباشر،السحببطاقةاستخداماتلجميع

والحكم،الشرعيونكييفهاتقدمهاخدمةكلعندبتأنيالتوقفمنلابد

عليها.

مثلآ.الكويتيالتمويلبيتيصدرهاالتيكالبطاقة(1)
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(ابري)الح!بلفتحالشرعيالتكييف:الأولالمطلب

وتكييفهالمصرفلدىأموالهالعميلإيداععنأولاالكلاممنلابد

الآلي،الصرافبطاقةللعميلا!لصرفإعطاءعليهينبنيوالذيشرغا،

.الجاريالحساببفتحيسمىماوهو،لديهالموذعةاموالهمنليسحب

:قولانأشهرها،اقوالعلىالمسألةهذهتكييففيالفقهاءاختلفوقد

وديعة:عقدالأولالقول

ذإ)1(،وديعةعقدالجاريالحسابفتحعندوالبنكالعميلبينالعقديعتبر

فيالوديعةأحكامجميحعليهافتترتب،عندهكوديعةللمصرفأموالهالعميليوح

اولا،بأموالهبخلطهاالودائعتلكعلىيتعدىالبنكأنخلا،الإسلاميالفقه

)2(،والتفريطبالتعديإلايضمنلاأمانةيدمنيدهتتحولوهناثانتا،لهاواستثماره

77(.)ص/:البنكيةالبطاقاتمنالإسلاميةالشريعةموقفانظر:(1)

أبوالشيرازييوسفبنعليبنإبراهيم935(،1/):الشافعيالإمامفقهفيالمهذب)2(

)1/148(.:الأحكاممجلةشرحالحكامدرروانظر:.بيروتالفكر،دارطة،اسحاق

وانظر:.بيروت،المعرفةدار:ط،السرخسيالدينشمس(،11/901):المبسوطوانظر:

نظامالشيخ355(،/41:النعمانحنيفةأيىالأعظمالاماممذهبفيالهنديةالفتاوى

:الذخيرةوانظر:ام(.199أهـ-114)الفكر:دارط:الهند،علماءمنوجاعة

273(/،)oام(،)499:بيروت،الغربدار:ط،القرافيإدرشسبنأحمدالدينشهاب

عبد03(،0)6/:الشيبانيحنبلبنأحمدالإمامفقهفيالمغنيوانظر:.حجيمحمد:تحقيق

الأولىةالطبعة،بيروتالفكر،دارط:محمد،أبوالمقدسيقدامةبنأحمدبنالله

اهـ(.)504



!الالكزوفيالدفعأنظمة

)2(.الاسلاميديىبنكاخذالتكييفوبهذاحال)1(،كلعلىضمانيدإلى

القولى:هذاإشكالات

؟يكونلمنالودائعتلكمنالناتجالربحمسألةالبعضعلىئشيهل

حقمنامالموع؟إذندونمنبالوديعةالمتصرفالبنكحقمنايكون

ونتاجه؟مالهاصلهيالتيالوديعةصاحب

)5الكراهةمعالربحبحل:وجماعة،يوسفوأبو،والليث،مالكفقال

ضمنها،قدف!نهالوديعةفيتصرفقدكانوإن-للبنكأي-عندهللموخ

.(1015/):العدليةالأحكاممجلةوانظرة(.1011/)1للسرخ!ي:المبسوطانظرة(1)

:المهذبوانظر:171(.)2/:القيروانيزيدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكهوانظر:

3(.01)6/:المغنيوانظر:بعدها.وما35(11/9

(م-59137591)عام؟تأسسالذيللبنكالأساسيالنظاممن)53(؟المادةنصت)2(

وتأخذبالاستثمار:تفويضبدونودائع-امنها:،الودائعمننوعينيقبلالبنكأنعلى

وهذه،المعاصرةالمصرفيةالنظمفيبهاالمعمولالادخارودفاترالجاريةالحساباتصورة

الاسلامية،المصارففيبحوثينظر:.الاسلاميةالشريعةفيالمعتمدةالوديعةحكمتأخذ

م(.1002)النمثر:تاريخكثير،بندار:ط(،091)ص/:المصريرفيقد.

1)0:خليلسيدمختصرعلىشرحالجليلمنح)3( 1 /،)Vدارالنشر:دار،عليشمحمد

بدايةوانظر:.1V1()2/:الدوانيوالفواكهأم(.989أهـ-1945:بيروتالفكر،

الوليد،ابوالقرطبيرشدبنمحمدبنأحمدبنمحمد234(،)2/المقتصد:ونهايةالمجتهد

.بيروتالفكر،دار:ط
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.نلضمابالخرا!وا

ويتصدقالأصليؤدي:الحسنبنومحمدوزفر،،حنيفةأبووقال

للمالكيكونالربحإن-:مذهبهمنالصحيحوهواحمد-وقال)1(.بالربح

فاسد)3.التجارةتلكفيالواقعالبيع:قوموقال.الوديعةمالكأيلها)2(،

:قالالأصلاعتبرومن،للمتصرفالربحقال:التصرفاعتبرفمن

)"(.الماللصاحبالربح

:إشكالانشابهإداالودائعبتلكالبنوكفتصرف

إذندونمنبهاوتصرفهباموالهبخلطهاالوديعةعلىالتعدي:الأول

صاحبها.

ابنبعدها،وما79()5/الأبصار:تنويرشرحالمختارالدرعلىالمحتارردحاشية()1

م(.0052هـ-ا124):بيروتوالنشر،للطباعةالفكردار:ط،عابدين

حثبل:بنأحمدالاماممذهبعلىالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف)2(

،بيروت،العربيالتراثإحياءدارط:،الحسنأبوالمرداويسليمانبنعلي61/902(،

454(،/1):الالهعبدابنهروايةحنبلبنأحمدمسائلوانظر:.الفقيحامدمحمد:تحقيق

الطبعةم(،A14اهـ-ا104):بيروت،الإسلاميالمكتب:ط،حنبلبنأحمدبناللهعبد

الشاويش.زهيى:تحقيق،الأولى

234(.)2/المجتهدةبداية)3(

السابق.المصدر(4)
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عنها.الناتجةالأرباحمشروعيةمدى:والثاني

وضع،التكييفهذاتعتمدالتيالبنوكحاولتذلككلمنوللخروج

علىبالاشتراطتتمثل،النوعهذامنلحساباتفتحهعندالعميلعلىشروط

البنكضمانمقابلفي،البنكيبلمنواستثمارهابالودائعالتصرفالمودع

بعضعندقائمايبقىحولهفالإشكالالربحمشروعيةأما،الودائعلثلك

الفقهاء.

:القولهداأدلة

أجوبة:منعليهاأوردمامعأهمهانذكرأدلةبعدةالقولهذاأصحاباستدل

لها،اسمثمارهأو،بأموالهبخلطهاسواء،الودائععلىالمصرفتعديإن10

لوكماالتعديذلكنتيجةالمصرفئضفنبل،وديعةكونهاعنيخرجهالا

.المصرفبهقامبماوقامالمصرفكيرشخصلدىالوديعةكانت

جذرتاتختلف،البنوكأوالمصارففيالمسالةبأنالاستدلالهذاعنويجاب

مواردأهمتعدالجاريةالحساباتأموالأنعلمناإذاهذاويتبينالأفراد،عن

ونادزاالموارد،مجملمن09%()علىالأحوالغالبفييزيدقدماوتمثل،المصارف

منرئيشامصدزاالحساباتهذهتفدالمصارفأنيعنيوهذا2%()1(،0)عنتقلما

)9(ةالعدد:،المجمعمجلة:القريعليمحمدد.،المصرفيةوالودائعالحساباتينظر:1()

/1(0.)72
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بالأمانةالقاضيالوديعةعقدفيالأصليناقضوهذالديها،التمويلمصادر

لفظتاصورئاعقذابوديعةالعقدتسميةيجعلمما،التصرفوعدم،والحفظ

فقط.

وديعتهيستثمرالبنكأنندر-ماإلا-يعلمف!نهالعميلجهةمنأما

عنالناتجالضمانمقابلالعقد،نوعبحسبنضاأوضمئا،بذلكويرضى

إلىلتحولهاأحكامها،لهاوديعةالأموالكونيضعفوهذا،التصرفذلك

العقود)1(.صورمناخرىصورة

يتقاضىانهبدليلقرض،أحمهاعلىالوديعةهذهيتسلملاالمصرفإن2.

التيلأجلالوديعةبعكس،الطلبتحتالوديعةحفظعلى)عمولة(أجرة

.("فائدةعليهاهويدفع

صاحبمنالمصرفيأخذهاالتيالأجوربأنالدليلهذاونوقش

الخدماتمقابلفيهيبل،الحفظمقابلفيأنهاعلىئسفملاالجاريالحساب

وبطاقة،الشيكاتدفتركإصدار،الحسابلصاحبالمصرفيقدمهاالتي

نأالواقعانمع،الخدماتمنوغيرهاالحسابوكشوف،الآليالسحب

الثافي.القولفيسيأقيكماالقرضعقدوهو(1)

.(rrrص/):لمصرفيةائعلوداا:نظرا(2)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

)1(.الحسابفتحمقابلفيأجوزاتأخذلاالمصارفاكلب

الجاريةالحساباتاموالاستعمالعندشديدبحذريتعاملالمصرفإن3.

حينماالبنكانعلىيدلمماطلبها،عندفوزابردهايبادرثمفيها،والتصرف

قانونيمركزإلىيستندلاانتهازيموقفمنذلكيفعلإنمافيهايتصرف

المقترضكمركز

والواقعالعقد،حقيقةمنيغيرلاالممرفمنالتمرفهذابأنونوقش

يقومحيثدكر،مابخلافالجاريالحسابمالفييتصرفالمصرفان

لوكمافيهايتصرفثماستلامها،بمجردالأخرينالعملاءومالبمالهبخلطها

ملكه.كاثت

المقرضلأنقرضا؟كونهاينفيلافهذاطلبهاعندبردهايبادركونهواما

حالا)5،الذمةفييثبتالقرضلأنمطلقا؟الحالفيالقرضبدلطلبله

على،الشهرانيمعلوك!بنحسينتكييفها:حقيقتها،الجاريةالحساباتبعنوانبحث(11

الإنترنت.شبكة

.(4rr)ص/:المصرفيةالودائعانظر:)2(

1)2:الصنائعبدائعانظر:)3( 1 /.)V:وانظر:912(.)3/:عابدينابنحاشيةوانظر

دار:طالبهوقي،إدرش!بنيونسبنمنصور31(،4)3/:الإقناعمتنعنالقناعكشاف

فيالمباعوانظر:.هلالمصطفىمصيلحيهلال:تحقيقاهـ(،452):بيروتالفكر،
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فكانالقيمةأوالمثلرديوجبسببولأنه،الحالةالديونكسائرطلبهلهفكان

،المصرفسمعةعلىحفاظفيهطلبهاعندبردهاالمبادرةف!نوكذلك

هوكما،المصرفإلىترجعفوائدالتعاملهذاوفيمعه،للتعاملوتحفيز

)1،.معلوم

تؤكدمشروعيتهوأدلةالارفاق)2(،هوالقرضمشروعيةفيالأصلإن40

عقدإداالعقدفيكوننقرضه،حتىفقيزاليسفالبنكهنا)كا،مفقودوهوهذا،

ةط)سحاق،ابو،الحنبليمفلحبناللهعبدبنمحمدبنإبراهيم2(،56)4/ةالمقنعلثرح

هـ(.ا004):بيروت،الاسلاميالمكتب

للشهرافي.،الجاريةالحسابات)1(

الحاويوانظر!19(.)2/:القيروانيزيدأيابنرسالةعلىالدوانيالفواكهانظر؟)2(

r53)ةالمزفيمختصرشرحوهو،الشافعيالاماممذهبفقهفيالكبير / c)عليبعدها،وما

:لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار:ط،الشافعيالبصريالماورديحبيببنمحمدبن

أحمدعادلالشيخ-معوضمحمدعليالشيخ:تحقيق،الأولىالطبعةم(،1هـ-999ا14)9

بناللهعبد124(،)2/:حنبلبنأحمدالمبجلالإمامفقهفيالكافيوانظر:الموجود.عبد

.بيروت،الإسلاميالمكتب:طمحمد،أبو،المقدصيقدامة

وما012()ص/:الاسلاميوالاقتصادالمعاصرةالفقهيةالقضاياموسوعةانظر:3()

قطر،جامعة،المثريعةكليةوالأصولالفقهأستاذ،السالوسأحمدعليأ.د.لشيخنابعدها،

الفقهيوبالمجمع،الاسلاميالمؤئمربمنظمةالدوليالاسلاميالفقهبمجمعوالخبير
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وديعة.

بتخلفه،يبطلفيهشرطااوركئاليسالقرضفيالإرفاقبأنعليهويجاب

،المقترضجهةمناصلآإرفاقفيهايكونلاماالقروضمنأنالملاحظبل

لذلكامثلةالإسلاميالفقهوفي،للمقرضالارفاقيكونقدبالعكسبل

أشهرها:

عنه:الثهرضيالعوامبنالزبيرودائع.

جذا،كثيرةوصدقاتجزيلمالذاالزبيركانوقدكثير:ابنالحافظقال

الدينمنعليهوجدواقتلفلماالئه،عبدابنهإلىأوصىالجمليومكانولما

أوصىالذيمالهثلثذلكبعدوأخرجواعنهفوفوهاالف،وما-ساألفالفي

منالأربعالزوجاتمنواحدةكلفأصابذلك،بعدالزكةقسمتثمبه،

بينقسممامجموعيكونهذافعلى،درهمألفوماسداألفألفالثمنربع

عشرتسعةبهالموصىوالثلث،ألفوأربعمائةألفألفوثلاثينثمانيةالورثة

ألف،وستمائةألفألفوخمسونسبعةالجملةفتلكالف،وما!داألفالف

تركهماجميعيكونهذافعلىالف،وما!ساألفألفاذلكقبلالمخرجوالدين

بلبيس،مصر،،القرآندارمكتبةالناضر:،المكرمةبمكةالإسلاميالعالمبرابطةالإسلامي

م(.21502:الطبعتاريخ،السابعة:طقطر،،بالدوحةالثقافةدار
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ألف)1(.وثمانمائةألفألفوخمسينتسعةوالميراثوالوصيةالدينمن

كالآتي:كانتعنهورضيالثهرحمهالزبيرتركةأنهذامعنى

نأالمعلومومنألف(،08و.ملايين)4:الأربعالزوجاتمجموع

الورثة:علىالمقسمةالتركةفتكون،التركةثمنالزوجاتاوالزوجةنصيب

ومقدره:بالثلثأوصىحيثالثلثينيعادلوهذاالف(،04و.مليوتا)38

06و.مليوتا)57:الديونبعدالتركةتكونوبهذاألف(،02و.مليوتاا)9

.(درهمالف

هذايستدينكيفالضخمةالثروةهذهيملكمن:السؤاليردوهنا

الدين؟

"إنماالزبير:ديونعنالبخاريصحيحفيجاءماعندنقفالإجابةوقبل

لا،الزبير:فيقول،إياهفيستودعهبالمالياتيهكانالرجلأنعليهالذيدينهكان

1()2(.الضيعةعليهأخشىفإني،سلفولكنه

أرادواالأموالجهذهجاءواالذيناننرى،البخاريالإمامرواهمما

لاسلقاتكونأنمنهمالزبيرفطلب،وديعةتكونانأيالزبير،عندحفظها

مكتبة:طالفداء،أبو،القرشيكثيربنعمربنإسماعيل2(،15)7/:والنهايةالبداية(1)

.بيروت،المعارف

صلىالنبيمعؤتيتاخئاقايهفيانغازيئزكؤ:تاب2(،169)ةبرقمالبخارياخرجه)2(

الأفي.ؤؤلاؤوسلمعليهالله
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لديه،المودعيضمنهالافالوديعة،والقرضالوديعةبينالفرقونعرف،وديعة

"،الضيعةعليهاأخشى"ف!نيالزبير:قالولذلك؟المقترضيضمنهوالقرض

منيكونانالضمانهذاويقابلمقترضا،باعتبارهللمالضامتايكونإنهأي

أماوكيرها،التجارةفيبمالهفيخلطهالمقزض،المالهذامنالاستفادةحقه

منها)1(.يستفادلاهيكمافتبقىالوديعة

الزبير:قولمنملاحظوهذا،المقترضلاللمقرضحصلهنافالارفاق

".الضيعةعليهأخشىفإني،سلفولكنه"لا،

عقدإلىوديعةعقدمنالعقدفحول،بالمودعينالإرفاقيريدهنافالزبير

ذلكيفعلولم،لأموالهميحتاجلامليءانهبدليل،أموالهملهمليضمنقرض

فيواضحفإنه"،الضيعةعليهاخشىافإني1:قولهإلىانظراستثمارها،رجاء

بهم.الإرفاقأرادكونه

كانمااي:سلف"،ولكنه"لا،:قوله:تعالىالثهرحمهحجرابنقال

غرضهوكان،ذمتهفييجعلهاأنصاحبهارضيإنإلاوديعةأحدمنيقبض

أنفرأى،حفظهفيالتقصيربهفيظنيضيعانالمالعلىيخشىكانانهبذلك

بطالابنزادلمروءته.وأبقى،الماللصاحبأوثقفيكونمضموتايجعله

)2(.المالذلكربحلهوليطيب

61أص/:السالوسلشيخثا،المعاصرةالفقهيةالقضاياموسوعة(1) r).

الفضلأبوحجر،بنعليبنأحمد023(،)6/:البخاريصحيحشرحالباريفتح)2(
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حجر:ابنقال،تعالىالثهرحمهالعوامبنالزبيرمناقبمنذلككذبل

فيودائعهملهميحفظانرضيلأنه؟لأصدقائهالإحسانفيالزبيرمبالغةوفيه

حتىبذلكيكتفولم،موتهمبعدأولادهمعلىبوصاياهمويقومغيبتهم

عدممعذمتهفيتصييرهاإلىيتوصلكانبانوصيةاووديعةلأموالهماحتاط

لهم)1(.حفظهافيمبالغةللذمةاليدمنينقلهاصياناكالتا،إليهااحتياجه

بجوازها)2(:القولعلىالسفتجة.

خطرإقراضلسقوطوهي،المحكمبمعنى)سفته()3،تعريبوالسفتجة

الخطيب.الدينمحب:تحقيق،بيروت،المعرفةدار:ط،الشافعيالعسقلافي

.(rro/1):الباريفتح(1)

فيورواية،الكراهةمعولكنالحنفية:الاشتراطعدممعلاسيمابجوازهاقالوقد)2(

واجازوها،الشرطمعالشافعيةيجزهاولملهما،حاصلالنفعلأنمطلقا،أحمدمذهب

مجلةشرحالحكامدرر593(،)7/:الصنائعبدائعانظر:.مالكعنكذلكوهي،بدونه

0)35:عابدينابنحاشيةr(،44)7/:الأحكام /.)o:لمختصروالإكلبلالتاجوانظر

الفكر،دار:ط،اللهعبدابوالعبدريالقاسمايىبنيوسفبنمحمد547(،41/:خليل

:المهذبوانظر:98(.)2/:الدوانيالفواكهوانظر:.الثانيةالطبعةم(،)8913:بيروت

،(21125/أحمد:الإمامفقهفيالكافيوانظر:(.467)6/الكبر:والحاوي35(،14/)

2(.13)4/:المغني

وأمحكمشيءوهيسفقته،تعريبالسفتجة:نصهما(1/125)الفقهاء:أنيسوفي)3(

فيالدراهمبوضعلهشبهلأنهأو،امرهلإحكاملأنهبهاالقرضهذاسمي،مجوف
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فصدلىانالارفاق،بهيردولمالجمهور)2(،عندقرضوهي"ا(،الطريق

محتاتجاالمقزضكانإنمغالهمااو،ومخاطرهالطريقأمنلاكتسابهفللمقرض

،للمقرضالإرفاقيكونوقد،فيهإرفاقلاقرضعقدإذاتكونفقد؟للمال

يخرجهاالمقترضجهةمنالارفاقتخلفإناحايقلولممغا،لهمايكونوقد

.قرضعقدكونهاعن

به:للأرفاقالبثبممالإفراض.

والتصرف،وصيانته،حفظه،اليتيممالعنمسؤولالوليأنالمقررمن

مليءمنإقراضه،وصيانتهحفظهشبلمنانالفقهاءذكروقد؟لمصلحتهبه

ورعاية)المقيرض(،باليتيمإرفاقذلكوفي،أوهلاكه،ضياعهمنالخوفعند

ء.Alافيهاويخبأمجوفةالعصاتجعلكماالمجوفةالأشياءفيأيالسفاتج،

الكتابدارالن!ثرةدار،الجرجانيعليبنمحمدبنعلي)1/157(،:التعريفات(1)

ألفاظتحرير:بمعناهوانظر:.الأبياريإبراهيم:تحقيق،الأولىالطبعة،بيروت،العري

دارط:زكريا،أبو،النوويمريبنشرفبنيحى)1/391(،(:الفقهالغة:التنبيه

.)4:دمثمق،القلم Aالمنير:المصباحوانظر:الدقر.الغنيعبد:تحقيق،الأولىالطبعةهـ(،أ

(1/1VA).:المصطلحاتمعجم:كذلكوينظر)1/247(.:المحيطالقاموسوانظر

القلم،دار:طحماد،نزيهالدكتورتأليف2(،44)ص/الفقهاء:لغةفيوالاقتصاديةالمالية

(`800Yهـ-ا42)9:الطبعتاريخ،الأولىالطبعة،دمشق

السابفة.قبلالحاشيةفيالمصادرانظر:.القرضبابفيالفقهاءيذكرها)2(
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مصلحثه.

:أي..ونحوهاليتيممالإقراضللقاضي:قولهالمحتارردحاشيةوفي

والدفع،بنفسهالحفظيباشرانيمكنهلاأشغالهلكثرةلأنهذلكلهيستحب

يتفقدأنلهوينبغي،أمانةوالوديعةمضموتالكونه،لليتيمأنظربالقرض

)1،.المالمنهاخذاحدهماختللوحتىالمستقرضينأحوال

مقصودنا،فيبينفهوللبتيم"،انظربالقرض"والدفع:قولهإلىوانظر

(.)المقرض:أيبهالإرفاقوهو

أيضا:المغنيوفي

لليتيمحظقرضهفيكانصانيجز،لملهحظاليتيممالىقرضفييكنلماذا

ومودته.مكافأتهتريدلأحداليتيممالتقرضلاأحمد:قالجاز.

عمرابنلأحمد:وقيلعمر،ابنصنعكماوالشفقةالنظرعلىويقرض

ثيءاصابهإنواحتياطا،لليتيمنظزااستقرضإنما:فقال؟اليتيممالاقترض

كرمه.

بلدإلىنقلهفيريدبلدفيمالللصبييكونأنالحظومعنى:القاضيقال

حفظهبذلكيقصد،بلدهفيبدلهليقضيهالبلدذلكفيرجلمنفيقرضهآخر

يكوناوغيرهما،أوغرق،أونهب،منالهلاكعليهيخافأونقلهفيالغررمن

.(174)5/الأبصار:تنويرشرحالمختارالدرعلىالمحتارردحاشية(1)
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فيقرضهونحوها،كالحنطةقديمهمنخيرحديثهأو،مدتهبتطاوليتلفمما

فيهلليتيملأنالقرضفيجوزهذا؟واشباه،قيمتهتنقصاوالسوسمنخوقا

يجزفلماليتيمبمالتبرعلأنهيجزلمحظفيهيكنلمدمان،بهكالتجارةفجازحطا

.كثيرةهذافيوالنقولات.(1)كهبته

،بالمقترضلاباليتيمالرفقاليتيممالإقراضمنالغايةأنالمعلومومن

أنغيىوالحفظالإيداعوالمقصودوالمراد،المقترضمصلحةلااليتيمومصلحة

اليتيملصالحالماليحفظحتىأمينلغنيالإقراضففضل،تضمنلاالوديعة

الغني.لصالحلا

وان،لمحتاجغنيمنإرفاقايكونأنالقرضفييشترطلاأنهيتبينوبهذا

كذلك.أنهالأصلكان

قرض:عقدالثافيالقول

العميلبينقرضعقدبأنهالجاريالحسابفتحالقولهذاأصحابيكيف

كيففيهويتصرفالمالذلكالبنكفيتملكالبنكيقرضالعميلإنإذ،والبنك

)2(.الكويتيالتمويلبيتأخذالتكييفوجهذاحا،.القرضهذاويكونشاء،

قرارجاءالفقهيالتكييفهذاوبمثلالعلماء)3(،كثرذلكإلىذهبوقد

)4/:المقدسيقدامةلابن،المغني(1)

.(221)5:رقمفتوى(،641)4/ةالاقئصاديةالمسائلفيالمثرعيةالفتاوى)2(

المعاصرالمصرفيالتعاملحكم:بعنوانالسالوسأحمدبنعليلشيخنابحثانظر:)3(
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،الاماراتبدولة،بابوظبيالتاسعمؤتمرهدورةفيالإسلاميالفقهمجمعمجلس

)المقترض(البنككونالقرضحكمعلىيؤثرولا:قولهالقرارفيوجاء

مليئا)1،.

العفدأنعلىيؤكدالبنوكتعاملفيالواقعانالقولهذايقوياومم

الوديعة.لا،بالقرضيكونمااشبه

البنوكلأن؟الشرعيةالوديعةاصطلاحعليهاينطبقلاالمصرفيةفالوديعة

فيهاتتصرفصىانمابعينها،اصحابهاإلىوتردهاكامانةتأخذهالاوالمصارف

ومنعندها،توعالتيالأموالعلىفوائدتدفعواحيائا،المثلبردوتلتزم

كانتولوبل،عندهعيولمنالمالمنمبلغايدفعلنأحذاانقطغاالمعلوم

ماله،حفظعلىأجزاالمالصاحبيدفعبأن،العكسلحصلحقيقيةوديعة

بسببالهلاككانولومثلهبردفيهاأو!!لاضامنةالبنوكانالواضحومن

الإسلاميالفقهمجمعرأيوهوY(،/)577:الإسلاميالفقهمجمعمجلةعلىبالفوائد،

في3/9())86(:رقم:بالقرارعليهونص،بجدةالإسلاميالمؤتمرمنظمةمنالمنبثق

6)1-:الموافقاهـ(،415،القعدةذيi-1)من:أبوظبيفيالمنعقدةالتاسعةدورته

م(.5991،أبريل-نيسان

بدولةظييبأبوالتاممعمؤتمرهدورةفيالمنعقدالإسلاميالفقهمجمعمجلسقرار)1(

-نيسان16-):الموافقاهـ(415،القعدةذي-11):منالمئحدةالعربيةالإمارات

ام(.599،أبريل
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.عالمومنتقصيربسببهلكتإذاإلاتضمنلاوالوديعة،قهري

:القولاهلىلاتاشكا

مزايا،أوهدايا،أو،منافعللعميلتقدمالبنوكأنالقولهذاعلىأورد

غيرالبنكأوالمصرفأناعتبرناإذاإلاقرضا،العقدكونينافيوذلك

اسلامي.

سواء،المقترضمنالهدايااخذجوازفييتمثلالاشكالهذافيوالنظر

يجرهاانيمكنالتيالمنفعةبابفيذلكيدخلوهلى،معنويةأمماديةاكانت

الهداياماهيةعلىالوقوفمنلابدالاشكالهذاعلىوللجواب؟القرض

بذلها.وسبلاخذهاوكيفية

نأبمعنىعرقا،اوعقذا،مشروطةهداياإلىالهداياتقسيمنستطيع

عرقا.ولاعقذالامشروطةغيروهداياباشزاطها؟جرىالعرف

المشروطة:الهداياأولا:

:نوعانالهدايا

دية.ما.

.معنوية.

ايضا:نوعانالعقدفيالشرطانكما

العقد.فيبهمصرحشرط.

العقد.فيمذكوزاوليسعليهمتعارفشرط.
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على،المحرمالربامنلأنهجميغا،اطرافهوإثمالعقدفسادهوهناوالحكم

مأماديةوالمنافعالهداياكانتبمعنى،السابقةوالأنواعالتفصيلاتكل

وسواء،الماديةالمنافعالنفعفييفوققدماالمعنويةالمنافعمنإنبل،معنوية

)1(.الشرطمنزلةينزلالعرففإنعليهامتعارفاممشروطةكانت

قفؤقئقغةتجزقزضيىاكل1:قولهوسلمعليهالثهصلىالنبيعنرويوقد

قدالعلمأهلأنإلاالحديثفيممفمقدكاندمانالزتا")2(،ؤخو؟منؤخة

دار:ط،الحنفيبجيمابن99(،1/):النعمانحنيفةأبمذهبعلىوالنظائرالأشباه()0

(م891-+هـا054):لبنان،بيروت،العلميةالكتب

برقم:فيه"،خيرفلامنفعةجرقرض"كل:بلفظمصنفهفيالرزاقعبدأخرجه21(

14(.)0O12)5:برقمموقوقا،المصنففيشيةأيىابنوأخرجه 60.)Aفيوالبيهقي

ربا.فهومنفعةجرقرضكل.باب(،1)7150؟برقمعبيد،بنفضالةعنالكبرىالسش

عنهةاللهرضيعليعن(الهيثمي)زوائدةمسندهفيأسامةأببنالحارثوأخرجه

المنفعة.يجرالقرضفيباب5(،105/)

أبوحجربنعليبنأحمد34(،)3/الحبير:التلخيصانظر:.وقفهحجرابنورجح

اليمافيهاشماللهعبدالسيد:تحقيق(،6491-)1384:المنورةالمدينةالعسقلافي،الفضل

المدني.

فهومنفعةجرقرضكلحديث(:1)557:برقم78(،)2/المنير:البدرخلاصةفيوقال

البابهذافيبصحلا:بعضهمقال،ضعيفلإسنادعليروايةمناسامةأي!ابنرواهريا،

6(.4/0):انظر:هايضا،الرايةنصبفيالزيلعيالاماموضعفه.شيء
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علىشرطإذاالمسلفأنعلى"أجمعواالمنذر:ابنقالبه،العملعلىاجمعوا

ربا")1(.ذلكعلىالزيادةاخذأن،ذلكعلىفاسلف،هديةاوزيادةالمستسلف

عنخهواأنهممسعودوابن،عباسوابنكعب،بنابيعنرويوقد

عنأخرجهالزيادةفيهلثرطف!ذا؟وقربةإرفاقعقدولأنه؟منفعةجرقرض

ليسهناالعقدوكون2(،الصفةفيأوالقدرفيالزيادةبينفرقولا،موضوعه

للإرفاقيكونالقرضلأن،المنفعةأوالزيادةأخذيبررلافإنهارفاق؟عقد

بيتمثلالاسلاميةالبنوكبهذاعملتوقد.قبلمنبيئاكماالإرفاقولغير

)5.الكويتيالتمويل

المشروطة:فيرالهداياثانتا:

المكتوبةسياساتهضمنوليستالبنكمنعفويةتكونالتيوهي

عام،كلمعينزمنفيمحددةوليسترمزيةتكونماوكالتاعليها،المتعارف

بابمنفيكونالعملاء،عندكالعرففتكونعليهاالناسيتعارفلاحتى

عملاءكونهمجميغا،العملاءتعمالميزاتاوياLLاوهذه'عرقاالمشروط

الطبعة،الدعوةدار:ط،النيسابوريالمنذربنإبراهيمبنمحمد59(،1/):الإجاع)1(

هـ(.ا2104:الثالثة

(4112/):المغني)2(

بيتفيالشرعيةالهيئةعنالصادر،الاقتصاديةالمسائلفيالمثرعيةالفتاوىانظر:)3(

.(1rr)5:رقمفتوى(،641)4/:الكويتيالتمويل
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فيه.ومودعينللبنك

ماوكالتامحدد-رصيدلأصحابمعينةفئةتخصالهداياكانتولو

يهديمنتحديدفيللبنكيعودالأمرف!ن-المرتفعةالأرصدةلأصحابتكون

لبعضهمفتكونالعملاء،لجميعابتداءالهديةجازتدماذا،عملائهمنإليه

عليها.متعارفأومشروطةتكونأنإلا،كذلك

بل،عليهمتعارفولامشروطغيرالنفعكونالجلىهوهناوالحكم

:قالعنهالثهرضيهريرةأبوروىماذلكوأصلالأداء،حسنبابمنيكون

:فقالتتقاضا"قخاةة،الإبلمنلي!نوسلمعليهالثهصلىالنبيعلىيزخلكان

:فقالاغالوة"،11:فقالقؤققا،ليمئاإلالهيحذوافلمليمئةقاللموا"اغالوة"،

آخشنكئميختازكئم"إن:وسلمعليهالثهصلىالنبيقالبك،الثهأؤفئآؤقيتيي

)1(قضاء((0

ببيتالفتوىصدرتوبه،اليومالإسلاميةالبنوكبهتتعاملماوهذا

فيومسلم2(.)182:برقم،جائزةوالغائبالشاهدوكالة:تابالبخاركط،أخرجه(11

برقم:،قضاةأخ!تنكئمؤخ!زكنممنهخيناقققىشيئااششن!ق!منتاب:،صحيحه

ما:باب،والترمذي)3343(.:برقمالقضاء،حسن:تاب،سننهفيداوودوأبو(.1061)

أبووقال131(،)%:برقم،الشنأوانختؤا!منالشىاوالبعيراستقراضفيجاء

عنؤشقتانشعبةعنالحسنرواهوقد،صحيححسنخلىيثفريزةأثماخلىيثةجميشى

غيىهم.رواهوقد.انجئيمأفلتغفيىجمتذهذاعلىوالعمل،سلمة
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البىكة.دلةومجموعة)1(،الكويتيالتمويل

الحساباتلعملاءالبنكيقذمهاانيجوزالقرضتقابللاالتيفالمنافع

الأمورقبيلمنكانمامثلوذلك،الشرعيةالهيئةأوضحتكماالجارية

الشيكاتمثل،المشروطةغيرالحساببفتحالمتعلقةالخدماتاو،المعنوية

تقديميجوزوكذلك،بالعميلوالاهتمامالاستقبالوكرف،الصرافوبطاقات

كالموادولغيرهملهميكوندمانما،الجاريةالحساباتبأصحابيختص!لاما

.الإشكاليزولوبهذا،والإعلانيةالدعائية

:ترضعقدبأنهالحسابفنحبنكيمفالقاضيالقولىأدلة

اهمها:نذكر،أدلةبعدةالقولهذااصحاباستدل

يتملكالقرضففي،والوديعةالقرضعقديبينالفارقوضوحأولا:

يفزط.لمأمفزطضامتاويكون،فيهالتصرفلهويحقالقرضا!لقزض

الوديعة،يتملكلالديهفالموعتماقا،بالعكسفالأمرالوديعةعقدفيأما

واالتعديحالفيإلاضافيغيرأميتاويكونبها،التصرفلهيحقلاوعليه

بيئا.كماالتفريط

تمامالقرضمعمعناهافيتتطابقالمذكورةالودائعأوالجاريةوالحسابات

فتوىo(،01)1/:الكويتيالتمويلبيت،الاقتصاديةالمسائلفيالشرعيةالفتاوى()1

.)()39:رقم
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وديعة.العقدفيتسفتوإنشيءفيالوديعةبابمنوليست،التطابق

لا،والمعانيبالمقاصدالعقودفيالعبرةأنالفقهاءعندالمقررمنثانتا:

الوديعة.لاالقرضمعنىهوهناالعقدومعنى)1(؟والمبانيالألفاظ

صلىالثهرسولصحابةعصرفيمعروقامشتهزاكانالأمرهذاإنثالثا:

علماءمنوالمحققون،المختلفةالعصورمنبعدهمومن،وسلمعليهالثه

عقدكلفيفالعبرة،العاقدينمقاصداختلفتوانقرضاسموهالاسلام

.اخرىمقاصدوجدتصانالأعظمبمقصده

ذكرفقدبعدهمفيماوأماالزبير،ودائعبيانسبقالصحابةعصرففي

نصه:مافقالى،ذلكالثهرحمهتيميةابنالاسلامشيخ

فيمنهيستوفيهادراهميقرضهانوهو؟المقرضمن)السفتجة(أخذ"من

لهوالمقترضآخربلدإلىدراهمحملغرضهالمقرضيكونانمثلآخر،بلد

بلدفيمنهفيقزضالمقرضبلدفيدراهمإلىمحتاجوهوالبلدذلكفيدراهم

فهذا؟المقترضدراهمبلدإلىورقةأي:سفتجة،لهويكتبالمقرضدراهم

والقرض،منفعةجرقرضلأنهعنهينهى:وقيلالعلماء؟قوليأصحفييجوز

خطربامنالنفعراىالمقرضلأنالجواز،والصحيحرتا،كانمنفعةجرإذا

،الاقتراضبهذاممحفعفكلاهماا!لقترضدراهمبلدالىدراهمهنقلالىالطريق

مجلةثرحالحكامدرروانظر:437(.)6/:الأحكامغررشرحالحكامدررانظر:)1(

.(451)4/:الأحكام
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عماينهىلىانما،إليهويحتاجونويصلحهمالناسينفععماينهىلاوالشارع

""1(.اعلموالثهعنهالثهأغناهموقدويفسدهميضرهم

في"والعرفشرطا،كالمشروطالتجاربينالعرفأنالمعلوممنرابغا:

شرطا"!،لمشروطLLعرفاوالمعروفيدار"،قدالحكمعليهلذااعتبار،لهالشرع

المختلفة،نشاطاتهفيواستعمالهااستغلالهابقصدالأموالهذهياخذوالبنك

يضعوالموح،التملكسبيلعلىيكوندخلهماأنعلىينصالأساسيونظامه

معيخلطهاوانمابعيئهاالأموالهذهيحفظلاالمصرفيالعملانعلموقدماله

هووهذافقطمثلهابردويلتزمنشاطاتهحسبجمهاويعمل،الأموالمنغيرها

بدله.ويردبهي!مفعلمنمالدفعهوتعريفهإنحيمشا،القرضحقيقة

الزجيح:

بتكييفالقاضي؟الثانيالقولهو-أعلموالثه-الصوابإلىوالأقرب

فيولقربه،الأدلةمنمستندهلقوةقرض،عقدبأنهالجاريالحسابفتح

امانةا!لآالأموالتلكتعدلاالمصارفف!نالعقود،تلكواقععلىالتطبيق

دار،العباسأبوالحرافي،تيميةبنالحليمعبدأحمد455(،)92/:الفتاوىمجموع(')

العاصميقاسمبنمحمدبنالرحمنعبد:تحقيق،الثانية:الطبعة،تيميةابنمكتبةالنشر:

.النجدي

للزرقاةالفقهيةالقواعدشرحوانظرة045(.)4/ةعابدينابنحاشيةانظر:)2(

ام(.989-اهـ4)90سوريا:،دمشق،القلمدار273(،)1/
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المودعةالأموالبتلكمباشرةالتصرفلأنفسهاتخؤزفهيلذاأخذها،عند

شأنليسوهذاعنه،لهاكنىلاتمويلمصدرالأموالتلكتعدإثهابللديها،

البنوكتلكفياموالهميضعونف!نهمللمودعينايضانظرناولو؟الوديعةعقد

كانواوإنفيها،وضعوهالماوإلاحالبكللهمتضمنهاأنبقصدوالمصارف

عينبلالوديعةشأنليسكلهوهذا،بأموالهمالبنوكبتصرفعلمعلى

.القرض

سحبتكييفعنالكلاميبقىالمصارفلدىالايداعتكييفوبعد

طرقمنغيرهاأو-الآليالصرافبطاقة-البطاقةجهذهحسابهمنالعميلى

الآتي.المطلبفيعنهس!مكلمماوهذا،السحب
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منالآليالصرافببطاقةللسحبالشرعيالتكييفالثافي:المطلب

العميلبنكصراف

بحسبوذلك،الجاريحسابهمنالعميلسحبفيالعلماءاختلف

؟عندهوديعةأمللبنكقرضاهو،الحسابفتحتكييففياختلافهم

بينوديعةعقد(الجاري)الحسابالمصرففيالحسابفتحاعتبرفمن

طريقةأيأو-بالبطاقةالمصرفمنالعميلسحبإن:قال؟والمصرفالعميل

.عندهالمودعةللأمانةالمصرفمنوردالوديعتهالعميلمناستيفاء-كانت

منإقراضا(الجاري)الحسابالمصرففيالحسابفتحاعتبرومن

)العميل(المقرضمناستيفاةئعذمنهالسحبانقال:،للمصرفالعميل

لهمقرضوالبنكمقترضفيهفالعميل،البنكمناستقراضاإنهأولقرضه،

المقاصةبينهماتخرىمتقابلاندينانهنافيكون،للبنكالأولإقراضهمقابل

ماإلايبقىولا،مسبقاتفاقأوعفدإلىحاجةدونحصولهمابمجردالقهرية

المدين.والرصيدالدائنالرصيدبينالفارقيمثل

مناستقراضالاالجاريالحسابمناستيفاءالعميلسحباعتبرناف!ن

المتقابلة،الديونمنقائمتينمنمتألقاحيحئدالجاريالحسابيكونفلاالبنك

الحسابفيوضعمابقدرالبنكعلىالعميلديونتمثلإحداهماقائمتينمنبل

بمقداريحددالذيلدينهالعميلاستيفاءتمثلوالأخرى،أموالمنالجاري

ووقائعلحقيقةالأقربهوالرأيوهذاحيمئذ،مقاصةولا،رصيدهمنسحبه

فيبعضهااوكلهااموالهالعميلسحبمنالمصارفعندمانعلاإذ،السحب
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لخضعللعميلالبنكمنإقراضاكانولوفيه،الإيداعتمالذياليومنفس

بسحبأمرأوشيكاأصدرإذاالساحبف!نوأيضاوقدزا،زمئاالبنكلإرادة

ياخذهماأنعلىيدلوهذا،جسديأوماليجزاءعليهيقعقدحسابهمنكثر

كانإذاالمقزضف!نجزاء،رفضهعلىترتبلماقرضاكانلوإذاستيفاء،يعتبر

أا(.طلبهيردأوفيقرضيجابدانما،عقوبةولاعليهجزاءلاقرضايطلب

مالهالعميلسحبفيحرجلاإنه:القوليمكنسبقماكلىخلالمن

ولاشاء،وقتأيفي،الآليالصرافبطاقةعبرالمصرفمنجزئتاأوكلئا

)وهومقيرضبينتعاملفهو،الصورةهذهعلىالبنكمعالتعاملفيحرج

العقدفيعليهاالمتفقالصفةعلىواستيفاء(،المصرف)وهوومقترض(العميل

بينهما.

علىمنشوربحث،بتصرف،الاقتصاديةالحركةتنشيطفيوأثرهاالجاريةالحسابات()1

الثبيتي.مسعدبنمسعودد.(،95917)2/:الإسلاميالفقهمجمعمجلة
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صرافغيرمنقةبالبطللسحبالشرعيالتكييف:الثالثالمطلب

(ATM)لهاالمصدرالعميلبنك

المسألة:تصوير

صدرتومنهجايىحسابفيهللعميلالأولالمصرف،وعميلمصرفان

العميلقام،حسابفيهللعميلليسالثانيوالمصرف،الآليالصرافبطاقة

الثانيالمصرفصرافا-لةباسثخدامولكنالأولالمصرفمنقرضهباستيفاء

العميل،منتؤخذ،نسبيةاومقطوعةبعمولة،حسابفيهللعميلليسالذي

حسابه.فيهالذيمصرفهمناو

للمسألة:التمثيل

مئةبسحب-الكويتيالتمويلىبيثمصيرف-فيحسابلهعميلقيام

-)1(،بوبيان-لبنكتابعةصرفاكةطريقعنولكنالسابقحسابهمندينار

تؤخذ-بوبيانبنك-الآلةصاحبللبنكفلس-منة-عمولةعليهفتترتب

-.الكويتيالتمويلبيت-مصرفهمنتؤخذأو،التمويلبيتفيحسابهمن

المسألة:بختمحور

،المصرفمنلقرضهاستيفاءيعدحسابهمنالعميلسحبانعرفنا

النسبيةأو،المقتطعةالعمولةتلكشرعيةحولمسألتنافيالبحثمحورويدور

الكويت.دولةفيإسلاميبنكوهو(1)
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العمولةأننجدالمسألةتصويرخلالومن،الآلةصاحبللمصرفالمستفادة

طرفين:احدمنتؤخذ

منحسمهاخلالمننفسهالساحبوهوالمصرفعميل:الأولى

حسابه.

شيء.الساحبعلىوليس،العميلحسابفيهالذيالمصرف:الثافي

ماهيتها،علىالوقوفمنلابدعدمها،منالعمولةتلكشرعيةولبيان

.حدةعلىكللهاوالمعطيالدافعبحسبالمسألةتكييفثم
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المصرفية:العمولةتعريف

ماأدقلكن،الاقتصاديينكتبفيالمصرفيةالعمولةتعريفاتتنوعت

مقابلالعميلمنالمصرفياخذه"عوضأنها:هوبهتعرفأنيمكن

")1(.خدمة

واالعميلحسابمنالمقتطعالماليالمبلخهو:مسألتنافيوالعوض

العميل.حسابفيهالذيالمصرفمنالمأخوذ

منها.المسحوبالآلةصاحبالمصرفهو:العوضلهداوالآخد

.المصرفا-لةاستعمالمنالساحبتمكين:هيالمقدمةوالخدمة

هوللعمولةالدافعكونحالةالضرعيالتكييف:الأولالفرع

)العميل(:الساحب

السحبكانسواء،مصرفهغيرصرافا7لةمنمبلغاالعميلسحبعند

يتقاضىالآلةصاحبالمصرفف!ن-مصرفهبلدخارج-خارجتاأمداخلتا،

بحسباومقطوغا،مبلغاوتكون،مصرفهفيحسابهمنتحسمعمولةمنه

الأتية:الوجوهاحدعلىالمسالةهذهتكييفويمكن،المسحوبا!لبلغ

عمدبنالكريمعبدد.72(،أص/:الفقهيةوأحكامهاحقيقتهاالمصرفيةالعمولات(1)

2-هـا043):الأولىالطبعة،السعوديةأشبيليا،كنوزدار:ط،السماعيلأحمدبن 0 0 q.)م
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وعقدقرض،عقد:عقدينعلىمشتملةالمسألةهذهأن:الأولالوب

.1(لة،حوا

القرضعقديعندبعجالةنقفانبنايجدرالتكييفهذاتبيينوقبل

الإسلامي.الفقهفيوالحوالة

بأنه:القرضالإسلامفقهاءيعرف

215(.لتتقاضامثليمنتعطيهماهو:الحنفيالمذهب

تفضلاعاجلالاله،مخالفغيرعوضفيمتمولدفع:المالكيالمذهب

كا.بذمةمتعلقاتحللاعاريةامكانيوجبلافقط

الأحمد،يوسفللدكتورفتوىوانظر:(.0740r)2/:الاسلاميالفقهمجمعمجلة)1(

الرابط:هذاعلىانظر؟ها،العنكبوتيةالشبكةعلىالفوائدصيدموقعفيمنشورة

said. netسياللا.

البطاقةهذهحاملسحبإذاإلا:فقالالزحيليوهبةالدكتورالتكييفهذاإلىألمحوقد

منإذحيننيعدقرض،أنهعلىعمولةعليهوشعجلبنكهمنليستوفيقرضابنكهغيرمن

:المعاصرةالماليةالمعاملات.وحرمةحلأالقرضأحكامعليهوتسري،الإقراضباب

(.م2002)ةدمشقالفكر،دار:ط،الزحيليوهبةأ.د/(،945)ص/

دار:طالحصفكي،الدينعلاءمحمد(،161)5/الأبصار:تنويرشرحالمختارالدر(2)

هـ(.ا)386:الثانيةالطبعة،بيروتالفكر،

الفكر،دار،الدسوقيعرفةعمد222(،)3/الكبير:الشرحعلىالدسوقيحاشبة)3(

عليش.محمد،بيروت
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بمعنىاسمايطلقكسرها؟مناشهرالقافبفتحهو:الشافعيالمذهب

المقرضلأنبذلكوسمي،بدلهيردأنعلىال!ثيءتمليكوهو،الإقراض

)1(.قربةهوسلقا،الحجازاهلوشصميه،مالهمنقطعةللمقترضيقطع

)2(.بدلهويردبهليم!فعالغيرإلىمالدفععنعبارةالقرض:الحنبليالمذهب

مشروعيته:

:والإجماع،والسنة،بالكتابالقرضمشروعيةثبتت

3ج!إذ+بديخبتداتنخإذاات!ؤأةائذييئ!انها:تعالىقولهالكناب،أما

ء2-فاء4ص لآ)3.يآنحذليصايتظتتنيهغؤنتكتبصتبزةمسى

الثهزجميئزايع!دوزؤىخيثؤشفتم،غقييماالثهضلىقمغفةال!تة؟ؤ!فا

غقييماققدقتتكزا،زخلجمناشتشق!ؤشفتمغقي!الثهضلىالثهزشولآن:غئة

زايع؟لوإتييماقزتجغتكزة،الزخلتقفيئأنزا!عأئاقآقزالضذقإ،الجلمنالجل

آخشنهئمالئاسيختازإن،إئاة"أكطيما:ققالزتاجمتا،يختازاإلأييقاآجذلم:ققال

قضاء(()4(.

الكتبدار،الأنصاريزكريا(،014)2/الطالبةروضشرحفيالمطالبأسنى()1

تامر.محمدمحمدد.:تحقيقم(،5502هـ-ا)422:الأولى،بيروت،العملية

.(123)5/:الخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف)2(

.(YAY):الآية،البقرةسورة)3(

()fقضاء،أخشنكئمؤخيزكئممنهخئراققق!شيئااشت!ت!منتاب:،مسلمأخرجه

016()0:برقم



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)1(.للمقرضواستحبابهجوازهعلىالمسلمونأجمعوقد

:القرضأركان

وبعضهم)2"،والمقرضوالقرضالصيغةهي:،ثلاثةالقرضأركان

)3.المقرضوالشيءوالصيغةالعاقدان:أربعةفتكون،شرطايضيف

صحةفيالفقهاءدينخلافولا(،والقبولالايجاب1:وهيالضيغة-ا

معناهما"4(.يؤديماوبكلؤالشقضائقزضيىبقفظالإيجاب

جائزيكونانفيهويشترط(،للقرض)المعطيوهو:المقيرض-2

)1(.التبرعشائبةفيهالقرضلأن،للتبرعوأهلآ)5(،مالعلىعقدلأنه،التصرف

إلاالمقترضفيالفقهاءيشترطولم(،للقرضالآخذ1وهو:المقترض-3

)8(.الذممفيإلايثبتلاالدينلأن،ذمةيصادفوأن7(،المعاملةاهلية

2(.70)4/:قدامةلابنالمغنيوانظر:(.112)2/حمد:?الإمامفقهفيالكافي(1)

35(.0)9/:للرافعيالكبيرالشرح)2(

32(.)4/:الطالبينروضة)3(

الكويتية:الفقهيةالموسوعةوانظر:)4/802(.:قدامةلابنالمغنيانظر:)4(

دارمطابم،الأولىالطبعة،الكويت،الاسلاميةوالشئونالأوقافوزارة115(،)33/

مصر.،الصفوة

2(.80)4/:قدامةلابنالمغنيانظر:)5(

.(541)2/:الطالبروضشرحفيالمطالبأسنى)6(

22(.45/):المحتاجخمهايةانظر:)7(

.(001)2/:الإراداتمنتهىشر!)8(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

يصحماكلقرضويصحائفقزض!(،)ائالوهو:المقزضوالشيء-4

"1".قرضهفصحبالصفةويضبطبالبيعيملكلأنهفيه،السلم

الإيجابمنالمؤلفةالصيغةهوالقرضركنانإلىالحنفيةوذهب

ورويالعقد،هذاإنشاءعلىوتوافقهماالإرادتيناتفاقعلىالذاثئنوالقبول

فقط)3".الإيجابفيهالركنانيوسفايىعن

بأنها:فيعرفونهاالحوالةوأما

)3.عليهالمحالىذمةإلىالمحيلذمةمنوتحويلهالديننقل:الحنفيالمذهب

)4(.أخزىفيبمثلهؤقهعنالذيننطزخ:المالكيالمذهب

ذمة)5(.إلىذمةمنديننقليقتفيىعقد:الشافعيالمذهب

.(2/122):الكافي.بعدهاوما32(41/:الطالبينووضة(11

493(.)7/:الصنائعبدائع)2(

ذمةضمبل،المحيلذمةبهقيأللديننقلآليستالحوالةإن:يقولف!نهلزفرخلاقا)3(

بنمحمودبناللهعبد3(،)3/المختار:لتعليلالاختيارانظر:.المحيللذمةعليهالمحال

2هـ-اf)26.لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار:ط،الحنفيالموصليمودود 0 0 o،)م

كنزشرحالحقائقتبيينوانظر:.الرحمنعبدمحمداللطيفعبد:تحقيق،الثالثةالطبعة

الكتابدارطة،الحنفيالزيلعيعليبنعثمانالدينفخر)4/171(،:الدقائق

اهـ(.)313:القاهرة،الاسلامي

حاشيةوانظر:024(.)2/:القيروانيزيدأيىابنرسالةعلىالدوانيالفواكه)4(

32(.5)3/:الدسوقي

06(،5)2/:الطلابمنهجعلىالبجيريحاشيةوانظر:(.391)2/:المحتاجمغني)5(

وكيى!ا.



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
"ا(.عليهالمحالذمةإلىالمحيلذمةمنالديننقل:الحنبليالمذهب

عبتها:مشرو

:والإجماع،بالسنةمشروعةالحوالة

غقييماالئهضلىالثهزشولأنغئة"اللهزجميئفزيزة!دوزؤىفماالسنةأما

""2(.قفتتبغقليءكلأخذكئما،تبغقمادا،خمفئمالقييئ"قئى:قالؤشقتم

مشروعيتها)-.علىالمسلموناجمعوقد

الحوالة:أركان

للمحتالأدينينان3و،عليهومحال،ومحتال،محيل:ستةالحوالةأركان

نأإلىالحنفيةوذهب)4(،وصيغة(،عليهالمحالعلىللمحيلودينالمحيلعلى

ؤائقئولي)5".الايجابغنجمتاز"الحوالةاركان

.(545/)الكبيرةالشرح:وانظر.2(ا2A/)ةالكافي(1)

قئيئخيرييمتاب:،ومسلم2(.ا11):برقمالحوالاث،كتاب،البخاريأخرجه)2(

(.4651):برقممليء،علىأجيلإذاقئو!ؤافميختابانخؤاتهؤجمخؤانغيي

النهى:أوليمطالبوانظر:171(.)4/الدفائق:كنزشرحالحقائقتبيينانظر:)3(

/3(4)f.:(6/714)الكبير:الحاويوانظر.

الدين:بمهماتالعينقرةلشرحالمعينفتحألفاظحلعلىحاشيةالطالبينإعانة)4(

o 5 3/ m،)بيروتالفكر،دارةط،الدمياطيشطامحمدالسيدابنبكرأثما.

.01t)2/:الأحكاممجلةشرحالحكامدرر()5



!الالكزوفيالدفعأنظمة

CO)غيىهذمةإلىبالحوالةفنقله،عليهالحقكانالذيوهو:المحيلا-

إبراءالحوالةلأنتصح،لاائحؤاتهعلىفكزقاكانلوحتى،رضاهفيهويشترط

التمليكات)2(.كسائربالإكراهفتفسدالتمليكمعثىفيها

وإما،بمباشرتهإماالعقد،فيطرفأبذاوهو،الدائنوهو2-ائفختال:

حقنقللأنه،رضاهكيرمنالحوالةتصحولاأيضا،رضاهويشزط،ب!جازته

لمف!نهمالحنابلةإلا"3(،الحقصاحبرضىغيرمنيجزفلمغيرهاإلىذمةمن

مليتا)"(.عليهالمحالكانانرضاهيشترطوا

إلمماالمحيلذمةمنبالحوالةالحقانتقلمنوهوغتيه:انثخال3-

عندرضاهيشهتطولا)6(،الحنفيةعندالمعتمدعكرضاهويشهتط)5(،ذمته

.(174)6/الكبير:الحاوي(1)

وانظر:23(.)2/:الأحكاممجلةشرحالحكامدرروانظر:(،6i)6/:الصنائعبدائع)2(

والتذهيب(،391)2/:المحتاجومغني21(،1/1):الهجرةدارإمامفقهفيخليلثحتصر

:البخاريالإمامدارط:البغا،ديبمصطفى133(،)1/:والتقريبالغايةمتنادلةفي

وانظر:386(.)3/:الاقناعمتنعنالقناعكشافوانظر:.دمشقم(،7891هـ-ا)893

الحديثة:الرياضمكتبةط:،البهوتييونسبنمنصور)2/391(،:المربعالروض

اهـ(.)093

338(./1):المهذب2(،1/11):خليلمختصر(،61)6/:الصنائعبدائع)3(

386(.)3/:الإقناعمتنعنالقناعكشاف)4(

.(184)6/الكبير:الحاوي()5

البحرانظر:لا.أوالذيننيثلب!ائفخاذكانؤشؤاةلا،أوذينعليهكانشؤاة()1



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
بينعداوةوجوديستثنونالمالكيةأنإلأ،والحنابلةوالشافعيةالمالكية

نأللمحيلبأنويعللونا(؟ليضماةمنحينئذبذقلآ،عليهوانثخاليانثحالي

فلزمالقبضفينفسهمقامالمحتالأقاموقدوبوكيله)2(،بنفسهالحقيستوفي

كالوكيل.إليهالدفععليهالمحال

)!(،والحنابلة3(،المالكيةعندعليهالمحالىعكللمحيلدينوجودوبشهتط

يشهتطونلافإنهمالحنفيةبخلاف)5(،الشافعيةعندالوجهينأحدوهو

المعرفة،دارط:،الحنفينجيمبنالدينزين271(،)6/:الدقائقكنزشرحالرائق

الثانية.الطبعة،بيروت

2(.04)2/:القيروانيزيدأياابنوسالةعلىالدوانيالفواكه(11

386(.)3/:الفناعكشافوانظر:(.184)6/الكبير:الحاوي)2(

الفكر،دار؟ط،البركاتأبوالدرديرأحمدسيدي(،5rY)3/الكبير:الثرحانظر:)3(

والإكليلالتاجوانظر:926(،)3/:السالكبلغةوانظرة.عليشمحمد:تحقيق،بيروت

29(.)5/:لمختصرخليل

بعدها.وما218()2/:الكافيانظر:41(

شرطهوهلأصحابنااختلففقدعليهالمحالعلىالحقوجوبفأما:الماورديقال)5(

يصح:الثانيوالوجه.الحوالةصحةفيشرطأنهأحدهما::وجهينعلىالحوالةصحةفي

لهرجوعولاعليهالمحالبقبولالاتتملاهذافعلى،وثيقةلأنها،الضمانمجرىوتجري

المحتاجةمغنيونظر:بعدها.وماf()6/91الكبير:الحاويأدائها.قبلبالحوالة

بصيغةعليهالمحالعلىللمحيلدينوجوداشزاطبعدمالوجهذكرلكنه491(.)2/



الالكزوفيالدفعأنظمة

)1(.ذلك

!

فيهاستيفاءعقدأمبيع؟أهي،الحوالةمعنىفيالفقهاءاختلفهناومن

قولين:عك؟ومعونةإرفاق

ورتب،_)2(بديندينبيع-المعاوضةمعنىفيهبيغااعت!هـالحوالة:الأول

)؟(.والشافعية)3(،المالكيةمذهبوهو،البيعأحكاممنكثهتاعليها

)5(،الحنفيةمذهبوهو،ومعونةوإرفاقاستيفاءعقدجعلهاافمانما:

عليه،المحالعلىللمحيلالدينوجودباشتراطالمهذبفيجزملكن)وقيل(،ةالتضعيف

:المهذب.المتلفوبدلالقرضكعوضبيعهيجوزدينعلىإلاتجوزولاقال:حيث

.)11/337

.(61)6/؟الصنائعبدائعانظر:(1)

:عياضقال،معلومهوكمايجوزلابالدينالدينبيعف!نوالاالاستثناء،وجهعلى)2(

.معروفلأخهابيديدكير،بالعينوالعينبالدينالدينمنمستثناةمبايعةإنهاا!ئر:قال

2)المجتهد:بدايةفيالحفيدرشدابنقالوكذلك19(.)5/:الجليلمواهبانظر:

/.)224

29(.)5/:الجليلمواهب2(،68)5/:الذخيرةانظر:)3(

الطالب:روضثرحفيالمطالبأسنى)6/042(،الكبير:الحاويانظر:)4(

.)2/232(

.(18)6/:الصنائعبدائعانظر:()5



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)1(.الحنابلةمذهبمنوالصحيح

هناوهو،المحيلعكللمحتالالذينفسهالذئنوهؤبيما:4-ائثخال

بالأعيانالحوالةتصحفلاديتايكونأد!فيهويشهتط،الحوالةعقدمحل

يوجد)2(.ولمالذمةفيمانقللأنها،القائمة

)3(،الحنفيةجمهورعندوهي،والقبولىالإيجابمنوتتكون:الصيغة5-

مشتقيكنلمدمانالمعنىعلىدذماكل)6(:والحنابلة)"(،والشافعية4"،والمالكية

الحوالة.لفظمن

لا؟أمللشروطالمستوفيةبالحوالةالمحيلذمةتبرأوهل

7"،الحتفيؤالفقهاء،اتفق

2(.22)5/:للمرداويالإنصافانظر:(1)

.(61)6/:الصنائعبدائعانظر:21(

.(51)6/:الصنائعبدائعانظر:)3(

علىكأحلتكص،الخالفظهاأي)وصيغتها()3/326(:الكبر:ال!ثرحفيقال)4(

دينهالمحالتركعلىدلماوهي:عرفةابنوقال.محالوأنت،عليهحقكوحولت،فلان

وأنافلانمنحقكخذلنحو:شاملوهو.انتهى.عليهالمحالذمةفيبمثلهالمحيلذمةفي

المعتمد.هووهذاالحوالةمنمشتقلفظفيصيغتهاتحصرفلاذلك،ونحومنه،بريء

268(.31/:السالكبلغةوانظر:

.(491)2/:المحتاجمغنيانظر:)5(

.(091)2/:المربعالروضانظر:(6)

.-العجزأيالئؤي-بغذيمانفالايبخقؤشفوطالفجيلبئهتزاةةقئذواجمنهم)7(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

ئشتفةالحؤاتةلأن،المحيلذمؤبراءؤعلىول،وا!تابلؤ)1(،والشايعيؤ"،والمالكية

فيها.لازقاالانتقالمعنىفكان،النقلوهو،التحويلمن

التكييف:بيان

التئزيلإلىنأتي،الإسلاميالفقهفيوالحوالةالقرضلعقديالبيانبعد

التوفيق:وبالئهفنقولمسألتناعلىالعقدينلهذينالفقهي

ةالقرض.جهات

الآلة.صاحبا!لصرف:المقرض

البطاقة.صاحبالعميل:المقترض

الآلة.منالمسحوبالمبلخ:القرض

الحوالة:جهات.

لئعليلالاختياروانظر:(.61)6/:الصناحبدائعوانظر:.(Y1V/6):الرائقالبحرانظر:

.(4)3/:المختار

.(91)6/:خليلمختصريثرحانظر:(1)

للرافعي:الكبيرالثرحوانظر:(.042)6/للماوردي:الكبيرالحاويانظر:)2(

.)01/344(

M)2/:الكافيانظر:)3( I.:حنبل:بنأحمدالاماممسائلمنالخرقيمختصروانظر

ةبيروت،الإسلاميالمكتبط:،الخرقيالحسينبنعمرالقاسمأبو)1/72(،

الشاويش.زهير:تحقيق،الثالثةالطبعةهـ(،ا4)30



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)المقزض(.البطاقةصاحبالعميلةالمحيل

(.)المقرضالألةصاحبالمصرف:ائحال

للبطاقة.المصدرالعميلمصرف:عليهالمحال

الألة(.صاحب)المصرفالمقيرضمنالمسحوبالقرضاستيفاء:الحوالة

الفقهي:التئزيل.

وهذا،حسابفيهلهليسمصرفيا7لةمنمبلغبسحبالعميليقومأولا:

(.الآلة)صاحبالمصرفذلكمناقتراضايمثل

علىالساحبيحيلهانعلى،المطلوبالمبلخبصرفالمصرفيسمحثانتا؟

.حسابفيهللساحبالذيالمصرفوهومليء

المدينمصرفهوهومليء،علىالآلةصاج!المصرفالساحصبيحيلثالثا:

جار(.حسابفيهالهله

والاتفاقات،المبرمةالعقودبموجبالحوالةالعميلمصرفيقبلرابغا:

.الحسابفغعندوالمصرفالعميليبلمنمسبقاالموقعة

عليهالمحالعلىالحقويتحول)الساحب(،المحيلذمةتبراخامشا:

الحوالة.مقتف!وهذاء(،المليالساحب)مصرف

عليهالمحالمندينهالألة()صاحبالأولالمصرفيتقاضىسادشا:

نسبيةأو،اقتراضعمليةلكلمقطوعةبزيادةولكن(،العميل)مصرف

.المسحوبالمبلغبحسب



!الالكزوفيالدفعأنظمة

التكييف:منالوجههذاعلىالشرعىالحكم

الحكمفيالباحثوناختلففقد،للمسألةالتكييفمنسبقماعلىبناء

:اقوالثلاثةعلىالشرعي

البطاقة،مصدراجهزةغيرمنالسحبجوازبعدميقفيى:الأولىالقولى

صاحبمنالماخوذةالعمولةبتلكتئمئلشرعيةمحظوراتمنذلكيمثللما

)ا".الإسلاميةالشريعةفيالمحرمالربامنتعدوالتي،البطاقة

القولى:هلىاأدلة،

أهمها:أدلةبعدةالتكييفهذاعلىالقوللهذايستدلأنيمكن

البنكيأخذهاالتي-العمولة-بالزيادةيتمثلهناوالرباالربا،شبهةأولاة

مقزضا،يعدوالذيالساحبمنيأخذهامقيرضا،يعدوالذيالألةصاحب

الساحب-مصرف-عليهالمحالمندينهيستوفيالآلةصاحبالمصرفإنإذ

بحسب،اقتراضعمليةلكلمعينةنسبةمشترطااو،المالمنمبلغاعليهزائذا

الربا.عينهيالزيادةوهذه؟الداخليةولوائحهالبنكقوانين

لما،الإثمعلىلهإعانةفيهف!ن،ربويبنكا7لةمنالسحبكانإنثانئا:

زادكلماكبيرةارقاقاتبلخوالتي،اكتهمنساحبكلمنالعمولاتمنيأخذه

76202(،)2/:الاسلاميالفقهمجمعمجلةانظر:،القريعليمحمدالدكتوررأي)1(

العنكبوتية،الشبكةعلىالفوائدصيدموقعفيمنشورةالأحمد،يوسفللدكتوروفتوى

.said:الرابطهذاعلىانظر:ها netسالملا.



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
تعالى:قالشرغا،عنهنهيناالذيالإثمعلىالتعاونمنوهذاالساحبين،عدد

يدشملىأدئةصانأدتةؤآئفوأثزوآلئذؤيئآفيغلتقاؤلؤأؤلالئقؤىوأليزآغل!ؤتغاؤلؤأ

ألععا+ح!)1(.

وامقطوغا،مبلغاالعمولةتكونأنبينالباحثينبعضفرق:الثانيالقول

منأورتا،ويعتبرونهالنسبيالمبلخويمنعون،المقطوعالمبلخفئخؤزوننسبتا،

تكاليفيعتبرالمقطوعالمبلغلأن؟العميلعلىحيففيهاالتيالإذعانعقود

وا،السابقالتكييفعلىرباإمافهوله،مقابللازائدشيءوالنسبي،القرض

والتكلفةالجهدفإنعمل،منيقابلهدونماللمالوأخذ،للعميلاستغلال

الكثير)3(.أوالقليلالمبلخمنيختلفلاللبطاقةالعميللاستخدامالفعلية

2(.)ةلأيةا،المائدةسورة(1)

Y(،)78302/:الإسلامىالفقهمجمعمجلة،النشميعجيلللدكتوررأي)2(

البنكية:البطاقاتمنالشريعةموقفانظر:،الأزهريحاجيأحمدمنظوروالدكتور/

والمراجعةالمحاسبةهيئةتصدره)ص/18(،:الشرعيةالمعاييروانظر:)ص/143(.

الشيخقولوهو.البحرينالمنامةم(،102اهـ-.)431:الاسلاميةالماليةللمؤسسات

الآلي.الصرافبطاقةفيتأملات:بعنوانلهمقالفي،الفلاسحميدبناللهعبد

كونالائتانية،البطاتةعلىحتىنفسهالحكميسحبالباحثينبعضأنبالذكرالجدير

والحكمالممرفيالوافعبينالائتمانبطاقةانظر:.القرضتكاليفتمثلالمقطوعةالمبالغ

سعودبنمحمدالامامجامعةماجستير،بحثبعدها،وما)ص/416(:الشرعي

اهـ-144):الجامعيللعامالجريبه،محمدبنالعزيزعبدبنمحمد:للطالب،الإسلامية

اهـ(.042
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معب!طلاقالعمولةتلكجوازالباحثينبعضيرى:الثالثالقول

أجرةسوىليستالعمولةأنواعتبر(،وحوالة)قرضالتكييفهذااعتماده

،1(.فائدةوليست

بأجر)2،:وكالةبأنهاالمسألةهذهتكيف؟الثافيالوجه

الفقهفيالوكالةعقدعندالوقوفبنايجدرالتكييفهذابيانوقبلى

لإسلامي:ا

بأنها:الوكالةالاسلامفقهاءيعرف

)3.معلومتصرففينفسهمقامغيرهالإنسانإقامة:الحنفيالمذهب

غيرفيهلغيرهعبادةولاإمرؤذيكيرحقذينيابة:المالكيالمذهب

)4(.بموتهمشروط

يقبلمماحياتهحالعنهيفعلهمالغيرهشخصتفويض:الشافعيالمذهب

نظريفيبصوابليسالقولوهذا(،127)ص/:الإلكترونيةالدفعأنظمةانظر:)1(

العلمية.للأمانةأثبتههـانما،قائلهتكييفعلى

بنالهاديعبد:الطالب65(،)ص/:الآليالصرافأجهزةمعالتعاملأحكامانظر:)2(

:للعام،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعةللماجستيرتكميليبحثالخضير،علي

.(13747)2/:الإسلاميالفقهمجمعمجلةوانظر:هـ(.ا043هـ-ا)942

2(.56)7/ةعابدينابنحاشية)3(

.(181)5/:الجليلمواهب(4)



!
الإلكزوفيالدفعأنظمةالنحابةأا(.

2".النيابةتدخلهفيمامثلهالتصرفجائزاستنابة:الحنبليالمذهب

الوكالة:مثروعية

.والإجماع،والسنة،بالكتابجائزةالوكالة

والفيلينؤالم!م!يهينلففقر!آلضحدقت)اتما:تعالىالثهفقول؟الكنابأما

المستحقين.عنالنيابةبحكموذلكعليها،العملفجؤز،rغقئها!)

!)"(،أئتييتز"إدقدبؤيىيكتمآضد!م!نآبغشآ:تعالىقولهوأيضا

الوكالةجوازعلىدذاحدهماستنابةلهموجعلجميعهمإلىالورقاضاففلما

5".الاستنابةوصحة

لهيشزيدينازاأعطاهوسلمعليهالثهصلىالنبيأنعروةفعنةالسنةوأما

لهفدعا؟وشاةبديناروجاءهبدينارإحداهماف!ع؟شاتينبهلهفاشترى؟شاةبه

"6".فيهلربحالتراباشترىلووكان،بيعهفيبالبركة

.(51/)5المحتا!:خهاية(11

461(.)3/:الإقناعمتنعنالقناع)2(كثماف

.(06):الآية،التوبةسورة)3!

.(1)9:الأية،الكهفسورة(4)

.(394)6/الكبيرةالحاوي)5(

34):برقم،صحيحهفيالبخاريأخرجه()6 4،)rللجمعة.الطيب:باب
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الحاجةولأن،الجملةفيالوكالةجوازعلىالأمةأجمعتفقد:الاجاعوأما

إليها)1(.داعية

الوكالة:عقدأركان

)2(.وصيغة،فيهوموكل،ووكيل،موكل:أربعةالوكالةأركان

والقبولى)6(.الإيجابهوفقط،واحدركنللوكالةانإلىالحنفيةوذهب

.الأركانبقيةبالضرورةيستلزموهو

)5.معلومجائزتصرففينفسهمقامغيرهيقيممنوهو:الموكل

فيهالمأذونالتصرفوهوفيه،ؤكلىمامباشرتهصحةفيهويشترط

مالفيالجداوالأبكتوكيل،ولايةأو،مالهفيالتصرفنافذكتوكيلى،بملك

موليه.

فينائمولاعليهمغمىولا،مجنونولاصبيتوكيليصحفلا

يقدرلمف!ذا،لذلكمباشرتهمتصحلاإذابممه،نكاحفيفاسقولا،التصرفات

يقدر)4(.لاأناولىفنائبهالشيءتعاطيعلىالأصل

لابنالمغنيوانظر:)2/217(.:المحتاجومغني)5/905(،المختار:الدرانظر:11(

5(.1)5/:فدامة

2(.17)2/:ا!لحتاجومغني(،181)5/:واجمليلالتاجانظر:)2(

.2(0)6/:الصنائعبدائعانظر:)1(

23(.4/)5:-وكالةالواو-حرف،الكويتيةالفقهيةالموسوعة)3(

2(.2114/:والكافي2(،5)6/:الصنائعبدائعوانظر:2(.17)2/:المحتاجمغني(4)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الوكالة.بتنفيذإليهالمعهودهو:الوكيلى

توكيليصحفلا،لنفسهفيهتصرفهيصحممنيكونأنأيضافيهويشترط

لامتناعوالشراءالبيعفييتوكلاانمعناهما،فيومنوالمجنون،الصبي

والمغمى،والنائم،المعتوهمعناهماوفي،اولىفلغيرهمالأنفسهماالعقدمباشرتهما

معيتا)2".يكونأنايضافيهيشزطكما)1".عليه

وابمللثيفؤجميلائفؤكلمنفيهالماذونالتصرفوهوفيه:المؤكل

.3ولاية

)":شروطثلاثةالشافعيةعندفيهويشترط

5(.مباشرةبحكمهيتعينلاماوهو،للنيابةقابلآيكونأن.الأولى

كفايةوانظر:12(.0/)0ةالجليلومواهب47(،)7/:عابدينابنحاشيةانظر:1()

.(2242/):والكافي272(،/1):الأخيار

:الإقناعوانظر:)1/272(.الأخيار:وكفاية(،O)5/8:المحتاجنهايةانظر:)2(

اهـ(،)415:الطبعتاريخ،لبنان،بيروتالفكر،دار:ط،الشربينيمحمد32(،0)2/

.والدراساتالبحوثمكتب:تحقيق

26(.)45/-:وكالةالواو-حرف،الكويتيةالفقهيةالموسوعة)3(

حامد،أبوالغزاليمحمدبنمحمدبنمحمدبعدها،وما275()3/:المذهبفيالوسيط(4)

محمد،ابراهيممحمودأحمد:تحقيق،الأولىالطبعةاهـ(،IV)4:القاهرة،السلامدار:ط

تامر.محمد

خليل:ومختصر21(،)6/:الصنائعبدائعانظر:.الأربعةالمذاهبفيشرطوهو)5(

الجليل:ومواهب275(،)3/:الوسيطوانظر:226(.)2/المجتهد:وبداية2(،1/18)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

)1(.لموكلهمملوكاالتوكيلبهمايكونان:الثاني

معلوقا)2(.الجنسمضبوطبهالمؤكليكونأن:الثالث

طرفيتراضيوئعرفالعقد،يتموبهما،والقبولالإيجابوهي:الصيغة

علىدلفعلأوقولوبكل،الإذنعلىدللفظبكلالوكالةوتصحالعقد،

)3.القبول

.(2/042):فيلكاا:نظروا.(5/091)

والهداية2(،0)2/6:الصنابدائعاثظر:،الأخرىالمذاهبعثدشرطأيضاوهو)1(

الرشدانيالجليلعبدبنبكرأيىبنعليالحسنأي31/137(،المبتدي!بدايةشرح

وانظر:،Y(292/)ةالدوافيالفواكهوانظرة.الإسلاميةالمكنبةالنمثر:دارط،المرغيافي،

.(2142/):والكافي3(،1/94):المهذب

قسمين:عندهمالوكالةف!ن؟المالكيةخلاالأخرىالمذاهبعندشرطأيضاوهو21(

الحكامدرروانظر:(.913)3/:البدايةشرحالهدايةانظر:.جائزةوكلها،وخاصة،عامة

فيالوسيطوانظر:.v(r/2)ا!لجتهد:بدايةوانظر:.(3/695):الأحكاممجلةشرح

بعدها.وما275()3/:المذهب

المحتاجةومغني091(،)5/الجليلةومواهب2(،0)6/:الصنائعبدائعانظر:)3(

2(.24)2/:الكافيوانظر:2(.222/)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الوكالة:أنواع

والأصل)1(.خاصةووكالة،عامةوكالة:إلىالمحلباعتبارالوكالةتتنوع

فيالفقهاءاختلفولذا،نيابةكونهامخصوصشيءفيتكونأنالوكالةفي

سيأتي.ماعلىالعامةالوكالة

،الجائزةاموريمنأمربكلوكلتكلآخر:كقولكهي:العامةفالوكالة

)2".بالعمومالمشعرةالألفاظمنذلكإلىوما،مطلقةعامةوكالةوكلتكاو

".والمالكية)5،الحنفيةبجوازهاقالوقد

معلوقا،يكونأنالمحلفييشزطونف!خهم6(،والحنابلةه(،الشافعيةاما

العامة.الوكالةنفييعنيماوهذا،الوجوهمنبوجهولو

شرحالحكامدرروانظر.(.1/016):المبتديبداية58(،)6/:الصنائحبدائعانظر:)1(

مطلقة،وكالةيجعلهافبعضهمالفقهاء،بينالتقسيميختلفوقد54(،0)3/ةالأحكاممجلة

.(391)5/:الجليلمواهبمثلآ:انظر:واحد.والمعنى،مقيدةوأخرى

5(.54)3/:الأحكاممجلةشرحالحكامدرر21(

والعتاق،،الطلاقمثل:العامةالوكالةتتناولهالاذكروهامسائلاستثنوالكنهم)3(

5(.501/):عابدينابنحاشية:انظر.والتبرعات

.(391)5/:الجليلمواهبانظر:(4)

273(./1)الأخيار:وكفاية73(،1/)ةالوهابوفتح2(،12)2/:المحتاجمغني)5(

5(.5)5/:المغني6()
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الدار،هذهب!ثراءوكيليأنتلأخر:كقولكوهي:الخاصةالوكالةوأما

المشعرةالألفاظمنذلكإلىوما،الشخصهذامعبالمرافعةوكيليانتأو

1(.بالخصوصية

الوكالة:علىالأجرةأخد

علبهالثهصلىالنبيعنثبتوقدخعل،وبغيربخعلالتوكيليجوز

شراءفي3وعروةالحد"2(،إقامةفيانيشا!وكلفقدمغا،الأمرانوسلم

شاة"،.

.الأجرةتعيين

وان!(،معلومةتكونأنالوكالةعلىالأجرةأوالجعلفيالفقهاءاشترط

كأصحابباجرة،إلايخدملاممنكانإنالمثلأجرةفللوكيلمعلومةتكنلم

)6(.عملهفيمتبرغاغذبالأجرةيخدمممنيكنلمداذا،والحرفالمهن

5(.04)3/:الأحكاممجلةشرحالحكامدرر(1)

خميضيرلبزخلآالإقائمتأفزهل:باب)6467(،:برقم،صحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

رجم:باب)9916(،:برقم،صحيحهفيمسلمواخرجهغقر.قغقةوتدعنهغايتاانخذ

الزنى.فيالذمةأهلاليهود

قريتا.تخريجهسبق)3!

55(.)5/:المغني(4)

952(.)6/الكبير:الحاويانظر:)5(

5(.1/53):الأحكاممجلةشرحالحكامدرر)6(
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:الأجرةاستحقاقوقت

لهذاواشزطوا،موكلهمنالأجرةالوكيلاستحقاقوقتالفقهاءقرر

يمكنمماكانإنللموكليسلمهوانمعلوقا)1(،العمليكونأنالاستحقاق

الأجر)2(.فلهالموكلإلىسلمهفمتى؟تسليمه

لمسألننا:النكببفببان

لهذاالفقهيالتئريلالىنأتي،الإسلاميالفقهفيالوكالةلعقدالبيانبعد

التوفيق:وبالثهفنقولمسألتنا،علىالعقد

الوكالة:عقدجهات

البطاقة.صاحب:الموكل

الألة.صاحبالمصرف:الوكيل

(.للبطاقةالمصدر)المصرفالعميلمصرفمنالديناستيفاء:الوكالة

الفقهىةالتئزيل.

بمثابةهوممرفه،غيرمصرفيصراففيالبطاقةب!دخالالعميلقيامأولا:

منسحبهالمرادالمبلغبحسب،حسابفيهلهالذيمصرفهمنبالاستيفاءلهتوكيل

فيالمصرفيةالبطاقةبوجودزماتاالمقيدةأو،الخاصةالوكالةبابمنوهذا،مصرفه

:الأحكاممجلةشرحالحكامدرروانظر:V(./)352:عابدينابنحاشيةانظر:)1(

(552 /.)i

55(.)5/:2(المغني)
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سحبه.المرادالمحددالمبلغبحسبوقدزا،الآلة

والتحقق،موكلهمصرفبمخاطبةالألةصاحبالمصرفيقومثاثئا:

ياخذهاعمولةمعالمراد،المبلغاستيفاءثئمومن،لموكلهرصيدوجودمن

الوكالة.علىكأجمؤ

صاحبالمصرف-لوكيلهالمبلغحسمعلىالموكلمصرفيوافقثالثا:

الوكالة.اجرةمعكاملآالألة-

بعدكاملآ،لموكلهالمبلخ-الآلةصاحبالمصرف-الوكيليسلمرابغا:

-.المصرفيةالعمولة-الوكالةهذهعلىاجرتهياخذان

عملهعلىالأجرة-الآلةصاحبالمصرف-الوكيليستحقخامشا:

.معلومولعمل،معلومةتكونوالتي،موكلهمنكثيرةأمكانتقليلة

التكييف:هذاعلىالشرعيالحكم

غيرأخرىاقيمنبالبطاقةالسحبجوازالتكييفهذااصحابيقرر

إلىذهبوقد،شرعيمحظورايذلكفيليسوأن،للبطاقةالمصدرالبنكاكة

العلماء)"(.اكثرذلك

بطاقاتوانظر:.V(8)ص/:البنكيةالبطاقاتمنالاسلاميةالشريعةموقفانظر:(1)

وهي(،561)ص/ةتطبيقيةدراسةالأردفيالإسلاميالبنك،المصرفيةوتطبيقاكاالائظن

ام(،n44هـ-ا4)91:مطبوعةغيى،الأردنإربد،،اليرموكجامعةفيالماجستيررسالة
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الثكييف:منالوجههداأدلة

منها:أدلةبعدةالتكييفلهذايستدلأنيمكن

حسابهومنالواقعفيرصيدهمنيسحبإنماالبطاقةصاحبإنأولا:

خصمهوهذا،علىيدلومما،الآلةصاحبالبنكحسابمنيسحبولا

الآلةصاحبالبنكيعدلابحيمشافوزا،الساحبلدىالحسابمنالمبلغ

مقيرضا.

بالبنكتصلهالتيالنقدشبكةمعيتعاملالصزافبانيتمثلذلكوبيان

اقتطعالعميلرصيدفيسحبهالمرادالمبلغوجودمنتئهدف!ذا،للبطاقةالمصدر

المبلخقبضقدالبنكهذافيكون،لحسابهنهائئااقتطاغامباشرةالمبلغذلك

اجورفهي،العميلمنالمأخوذةالرسومواما،البطاقةمصلىرمنحكما

وأحكامهاحقيقتهاالمصرفيةالعمولاتوانظرة(.165)ص/محمد:عليمنصور:للطالب

،الأزهريمنظور381(،ص/):النقديالسحببطاقةوانظر:)ص/578(.:الفقهية

مقطوعةالعمولةتكونأناشترطولكنه.الإلكترونيةالمصرفيةالأعمالمؤتمربحوثمن

التكييففيالحمادياللهعبدفالأيضاالمثرطبهذاوبالجوازتجز.لمدالانسبيةوليست

لهفتوىفيالفلاصيالثهعبدالشيخأيضاومثله043(،ص/):الائتمانلبطاقاتالشرعي

ممنكثيراعتمادوهي.الآليالصرافبطاقاتفيتأملات:بعنوانالعنكبوتيةالشبكةعلى

وعلى،الإسلاميالفقهمجمعمجلةفيالفتاوىمنالكثيروانظر:.البطاقةهذهبجوازأفتوا

.وغيرهالأطرم:كالشيخ،مسجلةصوتيةواشرطة،العنكبوتيةالشبكة
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أجرةبأنهامصكيمتوالتي،الآلةصاحبالبنكمنالمقذمةوالخدماتالتكاليف

الوكالة.على

ا7لتهمنالمسحوبالبنككونحالة-الإثمعلىإعانةفيهبانالقولثانتا:

وقد،إعانةفيهيكونربويبنكمعتعاملكلليسلأنهمسفم؟كيرربوتا-

عليهوتوفي،للسحتفالونوهماليهودمعوسلمعليهاللهصلىالنبيتعامل

بنكمحتعاملكلليسأنهفثبين؟يهوديعندمرهونةودرعهوالسلامالصلاة

؟ظاهرةالاعانةتلككانتاذاالإعانةتكونانما،الإثمعلىإعانةيكونربوي

البنوكلأن؟الجاريةالحساباتمثل،البنوكتلكقا!طلماتقدململوبحيث

بعدمالربويةللبنوكالناسومقاطعة،الحساباتهذهعلىكبيرااعتماداتعتمد

مئللكنالربا،فيالوقوععنلهاراحأقوىانهشكلافيهاحساباتفتح

إعانة.فيهاانيظهرلابصددهانحنالتيالعمليةهذه
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لزجيح:ا
منالمسألةتصورعنناتجالشرعيالتكييفأنيجدالمسألةفيالناظرإن

الشرعي.التكحيفعنهانتجوالتي)1(،الفنيالجانب

المسحوبالبنكبينبحرىالتيالعملياتتلكواقعفيالتدقيقوبعد

صورتين:عنتخرجأنيمكنلابلدأيفيعموقاللبطاقةالمصدروالبنك،منه

عمليةعندالمبلخبتحويلللبطاقةالمصذرالبنكيقومأن:الأولىالصورة

يأخذأنقبلى،إلكترونيةبطريقةمباشرةمنهالمسحوبالبنكالىالسحب

ماليةشبكاتعبىذلكويحصلى،منهالمسحوبالبنكمنالمبلخالبطاقةحامل

بأجر(.)وكالةباخهاالصورةهذهيمئفذلكوعند،البنوكبينرابطة

فرعالشيءعنالحكمإنإذ،المعاصرةللمسائلالفنيالتصوراهميةمدىيظهروهنا(1)

لعملالفنيالتصويرفيالمملكيىالبسطعلىهذهدراستنافيحرصناولذا،تصورهعن

ملاحظ.هوكماالبنكيةالبطاقات
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:الصورةهذهحكم

،الصورةهذهفيبيئاكمابينهاتتعاملالبنوككونحالةإنهالقولنستطيع

هيالعمولةانكما،التحريميقتفيىمافيهاوليس،المباحفيدائرةالمسألةف!ن

تكونانبشرط،كثيرةاوقليلةتكونأنويجوزسبق،كماالوكالةعلىأجرة

معلومة.

يأ،سحبهالمرادالمبلغبتعليقللبطاقةالمصذرالبنكيقومان:الثانيةالصورة

منالمبلغالعميليأخذذلكبعدثم،منهالمسحوبالبنكالىفوزابتحويلهيقوملا

ذلكبتحويلالمصدرالبنكيقومفترةوبعد-الآلةصاحبمنه-المسحوبالبنك

ثمومن)قرضبأنهاالصورةهذهيمتفذلكوعند؟منهالمسحوبالبنكإلىالمبلغ

(.حوالة

؟الصورةهلىهحكم

منهالمسحوبالبنكيأخذهاالتيالرسومهذهكانتإنبأنهالقولنستطيعوهنا

ومصروفاتحقوقأنهاعلىجائز،فهذامقطوعةمبالغوكانت،التكاليفمقابلفي

بحسبنسبيةكانتاو،البنكيبذلهاالتيالتكاليفعلىزائدةكانتدمان،القرض

نفغا)1(.جرالذيالقرضمنلأنهاجائزةغيرف!خها،المسحوبالمبلخ

المشارطة،سبيلعلىالقرضمعاجتمعتإذافعليةخدمةمقابلتكونالتيفالعمولة(1)

العمولاتانظرة.الفعليةبالتكلفةتقديرهاينافينسبيةبزيادةأخذهاللمصرفيجوزلا

.(174)ص/:المصرفية
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الحلاصة:

البطاقة،مصدرمصرفكيرمصرفا-لةمنالسحببانالقولاستطيع

منالمبلغالآلةصاحبالمصرفيقبضلاأن:وهيواحدةحالةفيإلاجائز

ولاالمسحوبالمبلغيعلقالعميلمصرفانأو،مباشرةالعميلمصرف

المبلغبحسبنسبيةالعمولةحيحئدوتكونالألة،صاحبلمصرفيسلمه

صاحبالمصرفيبذلهاالتيالتكاليفعلىزائدةولكنثابتةاو،المسحوب

الآلة.

بلدكلوفيبنك،كلمعليثناسبالترجيحفيالتقسيمهذاآثرتوانما

التيالنقدشبكاتبينالاتفاقاتوبحسب،البنوكتلكبهتتعاملمابحسب

المنظمة.ولوائحها،البنوكتلكتربط

علماءتصورهلتصويىواحد،بحكمالمسألةعلىالحكمالخطأمنأثهكا

الحكمنسحبثمفيه،التيوالمصارفالبنوكلوائحبحسب،معينبلد

وكيفيةفيهاالتيالبنوكلوائحإلىالنظردونمنالبلدانمنغيرهعلىونعممه

.تصورهعنفرعال!ثيءعنالحكمفإنبعضها،معتعاملها
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مصرفهوللعمولةالدافعكونحالةالشرعيالتكييف:الثافيالفرع

العميل:

السحبكانسواء،مصرفهكيرصرافا7لةمنمبلغاالعميلسحبعند

يتقاضىالألةصاحبالمصرفف!ن(؟مصرفهبلد)خارجخارجئاأمداخلتا،

المبلغبحسباومقطوكا،مبلغاوتكون،للبطاقةالمصدرالمصرفمنعمولة

الآتية:الوجوهأحدعلىالمسألةهذهتكييفويمكن،المسحوب

)1(.والحوالةالقرضبينلمجمعبأنهاالمسألةهذهتكيف:الأولالوجه

الفقهيةالناحيةمنالعقدينهذينعنالأولالفرعفيتكلمناوقد

بالتفصيل.

التكييف:بيان

:القرضعقدجهات.

الآلة.صاحبالمصرف:المقرض

البطاقة.صاحبالعميل:المقزض

الآلة.منالمسحوبالمبلغ:القرض

الحوالة:عفدجهات.

الشبكةعلىالفوائدصيد:موقعفيمنشورةالأحمد،يوسفللدكتورفتوى)1(

.said:الرابطهذاعلىانظر:هاالعنكبولمه، netسالملا.
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)المقزض(.البطاقةصاحبالعميلةائمحيل

)المقيرض(.الألةصاحبالمصرف:ائحال

للبطاقة.المصدرالعميلمصرف:عليهالمحال

الفقهي:التئزيل.

خلاهنا،الكلامبذاتههوالأولالفرعفيالفقهيالتنزيلحولوالكلام

يدفعهاالأولالفرعففيالألة؟صاحبللمصرفالمستفادةالمصرفيةالعمولة

المصدرالمصرفمنئدفعهذهمسالتناوفي،رصيدهمنوتحسمالعميل

غيرمنالنفعهذاكانلىاننفغا،جزقدالقرضانيعنيوهذا،للبطاقة

.المقترض

التكييف:هذاعلىالشرعيالحكم

بعدميقفيىالشرعيالحكمف!ن؟للمسألةالتكييفمنسبقماعلىبناة

محظوراتمنذلكيمثللما،البطاقةمصدرأجهزةغيرمنالسحبجواز

تعدوالتي،للبطاقةالمصدرالمصرفمنالمأخوذةالعمولةبتلكتتمثلشرعية

الربا.وجوهمنوجهوهونفغا،يجرالذيالقرضمن

الثكييف:منالوجههداأدلة

أهمها:أدلةبعدةالتكييفلهذاالاستدلاليمكن

ياخذهاالتي-العمولة-بالزيادةيتمثلهناوالرباالربا،شبهةأولا:

للبطاقة،المصدرالمصرفمنيأخذهامقيرضا،يعدوالذيالألةصاحبالبنك

(،الساحب)مصرفعليهالمحالمندينهيستوفيالآلةصاحبالمصرفإنإذ
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بحسب،اقتراضعمليةلكلمعينةنسبةمشترطاأو،المالمنمبلغاعليهزائذا

،للمقرضنفغاجزقدالقرضأنيعنيوهذا؟الداخليةولوائحهالبنكقوانين

قرضكلعنوسلمعليهالثهصلىالنبينهىوقد،المقترضغيرمنكانوإن

ربا")1(.فهومنفعةجزقرض"كل:بقولهنفغاوراءهيجر

أنوهوآخر،وجهمنربافيهاالعمليةأننجدالنظرتحقيقعندظنتا؟

-الجاريالحسابفتحعند-العميلمنمقترضائعدوالذيالمصدرالمصرف

عمولاتبتحمله-البطاقةصاحبالعميلوهو-للمقرضنفغائسدي

وجوهمنوجهوهذا-العميلوهو-للمقرضنفغايجرمماعنه،السحب

الربا.

لما،الإثمعلىلهإعانةفيهف!ن؟ربويبنكاكةمنالسحبكانإنثالثا:

زادكلماكبيرةأرقاقاتبلغوالتي،ا3لتهمنساحبكلمنالعمولاتمنيأخذه

تعالى:قالشركا،عنهنهيناالذيالإثمعلىالتعاونمنوهذاالساحبين،عدد

سثلىياآدتةألبا!ؤأتقوأثترذأئعذؤيئآفيغلىتقاؤدؤأؤلالتقؤئوآلبزآغلىم!ؤتغاؤلؤ(

.)2(ح!اليما+

تخريجه.سبق1()

.(2):الأية،المائدةسورة2()
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مصدرالمصرفبينجعالةعقدبأنهاالمسألةهذهئكئف:الثايئالوجه

)1(.الآلةصاحبوالمصرفقة،البط

الإسلاميالفقهفيالجعالةعقدعندالتوقفبنايجدرالتكييفبيانوقبلى

مسالتنا:علىالتكييفئنزلثمومن

الجعالة:نعريف

ينقدهولامعلوفاأجزاللرجلالرجليجعلأن:بقولهمالمالكيةعرفها

للجاعل)2(.منفعةفيهممامجهولاومعلومزمنفيلهيعملانعلىإياه

وامعلوممعينعملعلىمعلومعوضالتزام:بقولهمالشافعيةوعرفها

)5.مجهولأوبمعينمجهول

مباخا،عملآللجاعليعمللمنمعلومماليتسميةبانها:الحنابلةوعرفها

"".مجهولةولومدةلهيعمللمنأومجهولا،كانولو

.(71)ص/:الآليالصرافأجهزةمعالتعاملأحكامانظر:)1(

59(.)7/:خليلمختصرشرح)2(

.(465)5/المحتا!:نهاية)3(

.crvr/2):الإراداتمنتهىشرخ(4)
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الجعالة:مشروعية

كيرفييجيزوخهالاف!ثهم)2(،الحنفيةخلاالجمهور)1(،عندجائزةالجعالة

الخطر،علىالتملكتعليقمنالجعالةفيماعندهمالمنعودليلالأبق،العبد

يوجدلممعينإلىتوجهلمالتيالجعالةأنكما،والعدمالوجودبينالزددأي

العقد.فانتفىالعقديقبلمنفيها

التالي:النحوعلىوالمعقول،والسنة،الكتابالجمهورودليل

كلجهجآةؤيضنأتضيكصؤاغتفقذقالؤأ):تعالىقوله:الكتابفمن

وهوالوسقوهو،عندهممعلوقاالبعيرحملوكان"3،،زجميصيرءتعيرؤآن!

يثبتولمنكير،كيرمنعلينافمئ!إذالناشرغقبلنامنوشرعصاكا،ستون

استئناشا)"(.جعلهالقاعدةهذهفيخالفومن،نسخه

اصحابمننفرانطلق:قالعنهالثهرضيسعيدأبفعن:السنةمنأما

بنيوسفعمرأبو544(،)6/الأمصار:فقهاءلمذاهبالجامعالاسئذكارانظر:()0

:بيروت،العلميةالكتبدارط:هـ(،)ت/463:القرطبيالنمريعبدالبربناللهعبد

الحاويوانظر:.معوضعليمحمدعطا،محمدسالم:تحقيق،الأولىالطبعةم(،002)0

2(.0)6/:المغنيوانظر:3(،1)8/الكبير:

03(.4)6/:عابدينابنحاشيةوانظر:VV(،2%1):الحقائقتبيينانظر:)2(

72(.)ةلآيةا،يوسفسورة)3(

2(.85/))5:الكويتيةالموسوعة(4)
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فأبوافاستضافوهم،العربأحياءمنحيعلىنزلواحتىسافروها،سفرةفيالبي

فقاليئيء،ينفعهلاشيء،بكللهفسعوا،الحيذلكسيدفلدغيضيفوهم،أن

شيء.بعضعندهميكونأنلعلهمنزلوا،الذينالرهطهؤلاءأتيتملو:بعضهم

بعضهمعنديكونلعلهبكللهوسعينا،لدغسيدناإنالرهطأيهافقالوا؟فأتوهم

ينفعه،لاشىبكللهوسعينالدغ،سيدناإنالرهطأيهايافقالوا:فاتوهمثيء،

لقدواللهولكن،لأرقيإنيوالئه:بعضهمفقالشيء؟منكماحدعندفهل

فصالحوهمجعلآ،لناتجعلواحتىلكمبراقأنافماتضيفونا،فلماستضفناكم

فكانما("العالمينربدئهأالحمدويقرا:عليهيتفلفانطلقغنم،منقطيععلى

صالحوهمالذيفاوفوهم:قالققتة،بهومايمشيفانطلق،عقالمننث!ط

النبي،نأتيحتىتفعلوالارقى:الذيفقالاقتسموا.:بعضهمفقال،عليه

عليهالثهصلىالنبيعلىفقدموايأمرنا؟الذيفننظركان،الذيلهفنذكر

اصبتم،"قد:قالثم"،؟رقيةأنهايدريكوما":فقالذلك،لهفذكروا،وسلم

)1(.وسلمعليهاللهصلىالنبيوضحك،سهما"معكمليواضربوااقسموا،

بهيححفعماعلىالجعالةجوازالحديثهذامنوششنبط:الزركث!يقال

)2(.يذكروهولمرقيةأودواءمنالمريض

بفاتحةالعربأحياءعلىالرقيةفييعطىما:باب2(،1)56:برقم،البخاريأخرجه(1)

.الكتاب

)2/:المحتاجمغني)2(
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مجهولا،يكونقدالعملف!نذلك،تقتفيىالحكمةف!ن:المعقولمنو

فاقتضتمتبركايجدلاوقدرده،إلىتدعووالحاجةفيه،الإجارةفتتعذر

ذلك)1(.جوازالشارعحكمة

الجعالة:عقدأركان

وييانها)2(،والجعل،والعملوالمتعاقدان،،الصيغة:اربعةالجعالةاركان

التالي:الئحوعلى

الصيغة::الأولى

العملعملأو،ضالتيأوالأبق،عبديردمنالمستعيما:قول:وهي

كلبللفالاالقبوليشترطولمدينار.فلهوشتباحفعلهيجوزممايريدهالذي

)5.استحقبالعملقامفمنحكمهفياشزكسمعهمن

الإذنعلىداللفظكلبللها،معينةصيغةبالجعالةالقائلونيشترطولم

منلكلعاقاالإذنكانسواه،وملتزممقصود،معلومبعوضالعملفي

"(.معينبشخصخاضاالإذنكانام،بهعلماوسمعه

.(12/022:الزركمثيشر!(1)

أضهماعلىالمتعاقدينوذكركركنالصيغةيذكرلمأنهإلا)6/6(،:الذخيرةانظر:)2(

2(.401/):الوسيط:وانظر.ركنان

السابق.المصدر)3(

2(.1/01)5:الكويتيةالفقهيةالموسوعةانظر:(4)
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:انقدالمتعا:الثافي

والمجعولللجعل،الملتزمالجاعلوهماالعقد،طرفابالمتعاقدينالمقصود

العامل.وهوله

مطلقيكونأنك!ره-اوكانمالكاللجعل-الملتزمالجاعلفيويشزط

)1(.لسفهومحجور،ومجنون،صبيمنيصحفلا،التصرف

العبد،فيهفيدخل،العملاهليةفيهاشترطمعيتاكانفإن؟العاملواما

عليهيقدرلاكصغيرالعملعنالعاجزعنهويخرج،وغيرهلإذنالمكلفوغير

كفىمبهماكانوإن؟للحفظالأعمىاس!مجارفأشبه،معدومةمنفعتهلأن

بالنداء)2(.علمه

العمل::الثالث

عليهالإجارةتجوزلافمايحوز،لاوماعليهالاستئجاريجوزماكلوهو

الإجارةجازتوما،للحاجةعليهالجعالةتجوزمجهولالكونهالأعمالمن

)3.الصحيحعلىأيضاالجعالةجازتعليه

القدر.مجهولكانوإنيجوزبلمعلوتا)ا"،العملكونيشترطلاإذا

2(.411/):الوسيطوانظر:(.043)2/:المحتاجمغني(1)

.(6/)%:الذخيرةوانظر:.السابقينالمصدرين2()

.%'(9)5/:الطالبينروضةانظر:)3(

.(4/112):والوسيط8(،/)6:الذخيرة(4)
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)1(.بعوضيقابللافيهكلفةلامالأن4كلفةفيهكونهالعملفيويشزط

الجغل::الرابع

كونالجعالةلصحةويشزط.للعامل)الجاعل(الملتزممنالأجروهو

ولا،للحاجةخؤزعقدولأنهكالأجرة،عوضلأنهمعلوقا؟مالاالجعل

)2(.والعاملالعملبخلافالعوضلجهالةحاجة

xm)2/:المحتاجومغني8(،)6/:الذخيرة:انظر(1)

.(431)2/:المحتاجمغنيوانظر:8(.)6/:الذخيرةانظر:)2(
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الخغل:اشيخقاقوقت

شرطفلو)1(،وإتمامهالعملمنالفراغبعدإلاالجعلالعامليستحقلا

)2(.المثلاجرةواستحقالعقد،فسدالجعلتعجيل

لمسألننا:النكببفببان

لهذاالفقهيالتئزيلإلىنأتي،الإسلاميالفقهفيالجعالةعقدبيانبعد

التوفيق:وبالثهفنقولمسألتناعلىالعقد

الجعالة.عقدجهات.

للبطاقة.المصدروهوالعميلمصرف:الجاعل

الألة.صاحبالمصرف:العامل

عليها.المتفقالعمولة:الجعالة

(.البطاقة)صاحبالجاعلعميللطلباتالاستجابة:العمل

الفقهبم:التئزيل.

الآلةصاحبوالمصرفالبطاقةمصدرالمصرفبينالاتفاقيتمأولا:

والاقناع63(،)4/للدردير:الكبيرالشرحوانظر:2(.40)2/:الصنائعبدائعانظر:(1)

.333(2/):الكافيوانظر:.3(253/):للشربيني

محمدبنعمربنسليمان)3/267(،:الطلابمنهجشرحعلىالبجيرميحاشية)2(

تركيا.بكر،ديار،الإسلاميةالمكتبة:ط،البجيرمي
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طالئاالبطاقةمصدرعملاءمنجاءمنأنعلىالنقد)1(شبكةطريقعن

صاحبللمصرفلمجعلانعلىله،يسمحف!نهآخر؟مصرفا-لةمنالسحب

عليه.يتفقاخعلآالآلة

يعلملاالمصرفلكون،العملمجهولةالحالةهذهفيالجعالةإن:يقالولا

مراتعددكمولا،اخرىمصارفأجهزةسيستخدمونالعملاءمنكم

بيئا.كماالجعالةعقدفيتؤثرلاالعملىجهالةلأن؟الاستخدام

المصرفهذافإنالآخر؟المصرفا-لةفيبطاقتهالعميلإدخالعندثانتا؟

الموافقة،منهياخذثم،آلتهمنالسحبعميلهبرغبةالعميلمصرفيخاطب

سابقا.بينهماالمبرمالعقدنسقعلىالأموروتجري،السحبويتم

العميلمصرفموافقةتأتيالعميلرصيدكفاءةمنالتحققبعدثالثا:

طريقعن،العميلحسابمنفوزاوالخصمالسحبيتمثم،السحبعلى

(.)الجعالةالألةصاحبالمصرفاجرةخصممعهاايضاويتم،المصرفيالقيد

أجهزةاو،البيعنقاطعبرسواء،المصارفجميعبينتربطشبكةهيالنقدةشبكة)1(

أقطار.اوفطرفيمعينةدولاتحويفطريةشبكةوهي،الآليالصراف
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التكييف:منالوجهعلىالشرعىالحكم

مصرفاكةمنالأموالسحببجوازالحكمالسابقالتكييفعلىينبني

منالآلةصاحبالمصرفيأخذهوما،للبطاقةالمصدرالعميلمصرفغير

فيالجعالةعقدتمثلوهيشرغا،جائزة)عمولة(اجرةمنالعميلمصرف

الاسلامية.الشريعة

التكييف:منالوجههداأدلة

يلي:بماالتكييفلهذاالاستدلاليمكن

فيوليس،الإسلامفيوالمثروعةالمباحةالعقودمنالجعالةعقدإنأولا:

ومنالواقعفيرصيدهمنيسحبإنماالبطاقةصاحبإنإذ،اقتراضالمسألة

هوهذاعلىيدلومماالألة،صاحبالبنكحسابمنيسحبولاحسابه

صاحبالبنكيعدلابحيثفوزا،الساحبلدىالحسابمنالمبلغخصم

مقيرضا.الآلة

بالبنكتصلهالتيالنقدشبكةمعيتعاملالصزافبانيتمثلذلكوبيان

اقتطعالعميلرصيدفيسحبهالمرادالمبلغوجودمنتئدف!ذا،للبطاقةالمصدر

المبلغقبض!قدالبنكهذافيكون،لحسابهنهائئااقثطاغامباشرةالمبلغذلك

للبطاقة،المصدرالبنكمنالمأخوذةالرسوموأما،البطاقةمصدرمنحكما

كئفتوالتيمنهالمسحوبالبنكمنالمقذمةوالخدماتالتكاليفأجورفهي

جعالة.بأنها
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ا-لتهمنالمسحوبالبنككونحالة-الإثمعلىإعانةفيهبأنالقولثانتا:

وقد،إعانةفيهيكونربويبنكمعتعاملكلليسلأنهمسفم؟كيرربوتا-

سابقا.ذلكبيئا

للعمولةللبطاقةالمصدرالمصرفدفعجزاء،للعميلالحاصلالنفعثالثا:

المصرفإنبلايضا،المصرففيهيشتركبلىمتمحضا،ليسالعميلمنبدلا

منكبيرةأعدادشراءنفسهعلىوئركونههو،لمصلحتهالعمولةهذهتحفلإنما

الحاصلفالنفحوغيرها؟الصيانةعملياتمنيلحقهاوما،الصرفاجهزة

المتمحضغيرالنفعوهذا،للعميلالحاصلالنفعمنبكثيراكبرللمصرف

خطرلسقوطالجمهورأ2(،عندقرضوهي)السفتجة()1(؟بمسألةقياسهيمكن

العلماء.منكثيرجوزهاوقد)3،الطريق

مجوفأومحكمشيءوهيسفقته،تعريبالسفتجةنصهةماالفقهاءأنيسفيالق)1(

يأالسفاتج،فيالدراهمبوضعلهشبهلأنهأو،أمرهلإحكاملأنهبها،القرض!هذاسمي

،(1/125):الفقهاءأنيسانظر:.الماءفيهاويخبأمجوفةالعصاتجعلكماالمجونة،الأشياءفي

هـ(.ا04)6:الأولىالطبعةجدة،الوفاء،دار:طالقونوي،عليأميربنعبداللهبنقاسم

جوازها.فيالعلماءاختلاتفيالمصادرانظر:.القرضبابفيالفقهاءيذكرها)2(

المحيط:القاموسوانظر:(.1/178)المنير:المصباحوانظر:(.1/571):التعريفات)3(

الفقهاء:لغةفيوالاقتصاديةالماليةالمصطلحاتمعجم:كذلكوينظر)1/247(.

)ص/244(.
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الكراهة،معولكنالحنفية:الاشتراطعدممعلاسيمابجوازهافقال

معالشافعيةيجزهاولملهما،حاصلالنفعلأنمطلقا،أحمدمذهبفيورواية

)1(.مالكعنكذلكوهي،بدونهوأجازوها،الشرط

فيكماللمقرضمنفعةالقرضفييكونقد:تعالىالثهرحمهتيميةابنقال

المقترضلأن،تكرهلاأنهاوالصحيحكرههامنكرههاولهذا،السفتجةمسألة

اقرضهأ2(.إذاجميغالهمامنفعةففيهاأيضابهايممفع

النفعرأىالمقترضلأنالجواز،والصحيح:فقالالمنفعةوجهبينثم

بهذام!مفعفكلاهماالمقترضدراهمبلدالىدراهمهنقلىإلىالطريقخطربأمن

ينهىلانما،إليهويحتاجونويصلحهمالناسينفععماينهىلاوالشارع،الاقتراض

صفة،ولاقدرفيبزيادةليستولأخهاعنه)3.اللهأغناهموقدويفسدهميضرهمعما

)1(.الرهنك!ثرطفجازلهما،مصلحةفيهبل،الأجلكشرطالقرضيفسدفلا

)7/443(،:الأحكاممجلةشرحالحكامدرر593(،)7/:الصنائعبدائعانظر:)1(

المغني:)2/125(،أحمد:الإمامفقهفيوالكافيo(،/)035:عابدينابنحاشية

لمختصرواجمليلالتاج)6/467(،الكبير:والحاوي403(،)1/:المهذب213(،41/

98(.)2/:الدوانيالفواكهوانظر:(.4475/):خليل

5(.0/251):الفتاوىمجموع)2(

5)4ةالفتاوىمجموع)3( 6 2/ t).

2(.4/90):المقثعثرحالمباع(4)
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بأجر.وكالةبأنهامسألننانكييفيمكن:الثالثالوجه

الوكالةعقدعلىتكلمناوقدبأجر)1(،وكالةبانهامسالتناتكيفأنيمكن

هنا.إعادتهعنيغنينابماالأولالفرعفيالإسلاميالفقهفي

التكييف:بيان

الوكالة:عقدجهات.

الآتي:خلالمنتتضحمسألتنافيالعقدهذاجهات

للبطاقة.المصدرالمصرف:الموكل

الألة.صاحبالمصرف:الوكيل

(.البطاقةصاحبأالعميللصاحبهدينأداء:الوكالة

عبدالشيخلذلكألمحوقد4(.17)ص/:الائتمانلبطاقاتالشرعيالتكييفانظر:(1)

2(،04)ص/:الفقهيةوأحكامهاالمصرفيةالبطاقاثةرسالتهفي،الحجيصالحبنالرحمن

هـ(.ا542):الاسلاميةسعودبنمحمدالأمامجامعةمنماجستيررسالة
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الفقهي:التثزيل.

الأخرىالمصارفمع،للبطاقةالمصدرالمصرفبينالاتفاقيتماولا:

تسمحف!خهاأجهزتهامنللسحبعملائهمنجاءمنأنعلىالنقد،شبكةعبر

وهذا)عمولة(،اجرمقابل،مصرفهفيرصيدهكفاءةمعرفةبعد،بذلك

لطلباتبالاستجابة،الأخرىللمصارفالمصدرالمصرفمنتوكيلبمثابة

المصدر.المصرفيقدمهاجرمقابلوتنفيذهاعملائه

بشبكةمبافعرةفتمصلى،مصرفهغيرا3لةفيبطاقتهالعميليدخلثانئا:

البطاقة.صاحبرصيدمنالتاكدويتم،العميلحسابإلىللرجوعالنقد

للمصرف،سحبهالمرادالمبلخللبطاقةالمصدرالمصرفيحولىثالثا؟

المراد.المبلغالعميلفيستوفي،الألةصاحب

المصرفوهووكيلهمنالوكالةعلىأجرتهالمصرفيستوفيرابقا؟

منها.والانتهاءبالوكالةالقيامبعد،للبطاقةالمصدر
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النكييف:منالوجههداعلىالشرعيالحكم

كيرمصرفا-لةمنبالسحبالقيامجوازالتكيحفمنسبقماعلىينبني

ذلكفيحرجولاالمصدر،المصرفيدفعهاالعمولةكانتلىان،للبطاقةمصدر

.الشرعفيمباحصحيحعقدعلىلقيامهاشركا،

التكييف:منالوجههذاأدلة

يلي:باالتكييفلهذاالاستدلاليمكن

مبررولا،الإسلاميةالشريعةفيالجائزةالعقودمنالوكالةعقدأولا:

إليه.الناسحاجةمعمسألتنا،فيلمنعه

يشفيبماالمسألةهذهيمنعقنياتولم،الإباحةالأشياءفيالأصلثانئا:

والبراهين.الأدلةمنالنفس

عندالزيادةنمنححتىالبتةالمصرفينبينقرضالمسألةفيينشالاثالثا؟

العميلوئعلمبل،مباشرةيتأتىالعميلحسابمنالحسمكونالاقتضاء،

1))الرسائلطريقعن isms)رصيدهمننقصمامقدارالنقالالهاتفعبر

الفور.علىالسحبذلكجزاء

منبطلبالمصرفيقدمهاخدمة:المصرففيرصيدهحركاتبكلالعميلإعلام)1(

موظفمعلقاءالمصدر:.العميلرصيدمنتحسم،الغالبفيسنويةعمولةولها،العميل

الكويتي.التمويلبيت
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لزجيح:ا

السحببجوازالقوليمكن،للمسالةالسابقةالتكييفاتفيالنظربعد

احدعلىبناءوذلكذلك،فيشرعيحرجولاالمصدر،غيرمصرفا!لةمن

الأتيين:التكييفين

الجعالة.عقد:الأولالتكييف

بأجر.الوكالةعقد:الثانيالتكييف

عقدين:تحويبأنهاالقاضيالأولالتكييفعلىالمسألةتنزيلويبعد

لا،الآلةصاحبالمصرفلأنوذلك؟الحوالةعقد:والثاني،القرضالأول

بصورةيحصلرصيدهمنبالحسمالتأثيرلكون،منهسحبهعندالعميليميرض

.احتمالللقرضيبقىفلا،مباشرة

العميلحسابمنالمسحوبالمبلغيحسملاالمصرفكانإنأما

حالتين:عنتخلولاوهيقرضانهاعلىستكيفالمسألةفإن،مباشرة

،القرضتكاليفعلىزائدةالمأخوذة()العمولةالرسومتكونأن:الأولى

.المسحوبالمبلغبحسبنسبيةأو

تكاليفعلىزائدةليستالمأخوذةالعمولة(1الرسومتكونأنالثائية:

.لقرضا

استغلالاأورتا،تمثللأخهاالعمولةتلكأخذيجوزلاالأولىالحالةففي
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لاستخدام)ا"الفعليةوالتكلفةالجهدفإن،مقابلدونماللمالوأخذامق،

البنككانسواءالكثير،اوالقليلالمبلغمنيختلفلاللبطاقةالعميل

ربوئا)2،.أوإسلامئا،منهالمسحوب

تكاليفعلىزائدةليستالعمولةكونوهي؟الثانيةالحالةفيأما

خدمةتقابلالعمولةأنأساسعلىوذلك،العمولةتلكأخذفيجوز؟القرض

به،الوفاءبأجلولاالدينبمقدارترتبطولا،للساحبالماللتوصيلفعلية

)5.القرضتكاليففقطفهي

والخلاصة؟

الحسملحصولمقترضايعدلاالعميلكونالعمولةهذهأخذجواز

إلخ....الاشعاراتد!ارسالالبطاقةوتجهيزبالعميلالنعريفهيوالخدماتالجهدوهذا(1)

عمليةتكاليفعلىالزيادةعدم)اشزاط:النقطةهذهفيالباحثونيتكلمماغالتا)2(

بطاقةولكنإفراضية،تعتبروالتيالإئتمانية،البطاقاتعنالكلامبمعرض(،السحب

علىبناةذلكذكرناولكنا،ائتمانيةولاإقراضية،ليستأنهافيعنهاتختلفالآليالصراف

يتسلملاالآلةصاحبالمصرفكون،وحوالةقرضعقديتحويبأنهاالقائليننكييف

فييتأخرأو،المبلغعلقالمصدرالمصرفكون،مباشرةا7لنهمنالعميلسحبهالذيالمبلغ

للعميل.الرصيدمنالحسمعمليات

كانتومهماالنقودسحبعنالبركةلندوة5(،)12/:الفتوى:للزيادةانظر:)3(

بنالرحمنعبدالشيخذلك؟جؤزوممن)12(.العدد:الإسلاميالفقهمجمعمجلة،العملة

2(.14)ص/ةالفقهيةوأحكامهاالمصرفيةالبطاقات:رسالتهفي،الحجيصالح
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حالةفيإلاجعالةأمبأجر،وكالةلهاالتكييفكانسواء،رصيدهمنالفوري

وكانت،العميلرصيدمنالفوريالحسمحصولعدمعندوهي:واحدة

نسبية.كانتاو،القرضتكاليفعلىزائدةالعمولة

بذلك،الكويتيالتمويلببيتالشرعيةالهيئةمنالفتوىصدرتوقد

كانإن،بالبطاقةالجاريالحسابمنالسحبعلىمصاريفاخذوجؤزت

)1(.السحبلعمليةفعليةالتكلفةتكونأنعلىآخر،مصرفا-لةمن

273(،)2/:الكويتيالتمويلبيت،الاقتصاديةالمسائلفيالمثرعيةالفتاوىانظر:)1(

7(.75):رقمفتوى
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المودعةالعملةبغربالبطاقةللسحبالشرعيالتكييف:الرابعالمطلب

العميلىحسابفي

المسألة:تصوير.

صدرتومنهجايىحسابفيهللعميلالأولالمصرف،وعميلمصرفان

العميلقام،حسابفيهللعميلليسالثانيوالمصرف،الآليالصرافبطاقة

حسابه،فيالمودعةللعملةمغايرةبعملةالأولالمصرفمنقرضهباستيفاء

،حسابفيهللعميلليسالذيالثانيالمصرفصرافاكةباستخدامولكن

الراعية،وللمنظمة،الآلةصاحبالمصرفلصالحالعميلمنتؤخذبعمولة

المصدر.وللمصرف

التمثيل:.

الكويتي،بالدينارالكويتيالتمويلبيتمصيرففيحسابلهعميلقيام

حسابهمنالألي،السحبطريقعنا(السعوديةبالعملةريالمئةبسحب

ل!ب!نكتابعةصرفا7لةطرقعنولكن،الكويتيالتمويلبيتفيالسابق

مصرف-الألةصاحبللبنكعمولةعليهفتقرتب)2(،الراجحيمصرف

فيرصيدهمنالسحبوأراد،السعوديةإلىالكويتمنمسافزاالعميليكونكأن()1

مصرفف!ن،للسحبالراجحيمصرفا7لةفاستخدم،الكويتيالتمويلبيتمصرف

العكس.أو،السعوديالرياليعطيهبل،الكويتيالديناريعطيهلنالراجحي

السعودية.العربيةالمملكةفيمقرهإسلاميبنكوهو)2(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الحوالةجراء-الكويتيالتمويلبيتالمصدر-للمصرفوعمولة-الراجحي

بيتفيحسابهمنتؤخذمثلآ-فيزا-،الراعيةللمنظمةوعمولة،للخارج

التمويل.

البحث:محور.

بالعملةالماليالسحبذلكشرعيةحولمسالتنافيالبحثمحوريدور

الآلةصاحبللمصرفالمستفادةالنسبيةأو،المقتطعةالعمولةوحكم،المغايرة

الراعية.والمنظمةالمصدر،المصرفومنها،المسحوب

الشرعي:التكييف

نذكر،اقوالعدةعلىالمسألةلهذهالشرعيالتكييففيالباحثوناختلف

أ!ها:
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بالمرف)2(؟مقزنةوحوالةقرض)1(.الأولىالتكييف

!

منإذنعنعبارةهوالخارجيالبنكمنالماليالسحبهذاأنيخفىلا

يحمللمنعليهقرضايؤديأنفيأحدلكلأوخاصلبنكللبطاقةالمصدر

التصرففيمأذونوهوالمصدرذمةعلىالنقدياخذالبطاقةفحامل،بطاقته

)استيفاء(المصدرعلىلهالذيالدينأداءبعنوانإماالساحبويتملكهفيه،

وهوللبطاقةالمصدرالبنكلدىدائنحسابصاحبالساحبكانإذافيما

حسابلهيوجدلمإنالمصدرالبنكمنالافتراضبعنوانأوبه،بأسلاامر

للبطاقة.المصدرالبنكلدىدائن

الخارجيةالبنوكبعضفروعمننقديةمبالغببطاقتهالعميلسحبف!ذا

الصرفأجهزةطريقمناومباشرةمثلآ،الفيزامنظمةبواسطةببنكهالمرتبطة

)صاحبعميلهاخذهالذيالدينبتسديديقومالمصدرالبنكف!نالألي؟

وا،محليةعملةعميلهالبنكيقرضانأولاتقتفيىالتسديدوعملية(،البطاقة

الاسلامي:الفقهمجمعمجلةالجواهركط،حسنللشيخالائتان،بطاقاتانظر:11(

2/6(V Y.)الرصيد:منالمباشروالسحبالإقراضيةالبنكيةالبطاقاتوانظر:ا

.(IrIgl)2/وأيضا:2(،0740)2/:الإسلاميالفقهمجمعمجلةوانظر:2(.91)ص/

الاسلامية:التجارةأبجدياتكتابشرحالمعاصرةالماليةالمعاملاتفيالاحزاف)2(

الطبعةوالنمثر،للطباعةالضياءدارطة،النشميعجيلياصالدكتور506(،)ص/

م(.25اهـ-57)428الأللى:



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
العملةإلىبتحويلهايقومثمالعميلحسابلدىموجودةالمحليةالعملةأن

يسمىماوهوالعملةهذهتحويلفيالفرقالمصدرالبنكفيستحق،الخارجية

عميلهدينيسددثمبالدولارالعميلإلىالدينارهوالذينقدهفيبيع،بالصرف

وعمولة،الصرففائدةعلىالبنكفيحصلالدولار،بواسطةالخارجفي

للمصرفوكذاالعمولةمننصيبالراعيةللمنظمةيكونكماأا(.التحويل

.المقرض

مماسبقفيماالإسلاميالفقهفيوالحوالةالقرضعقديعنتكلمناوقد

هنا.إعادتهعنيغنينا

،الآنعنهسممكلمماوهوالإسلاميالفقهفيالصرفعنالكلامويبقى

.هذهمسألتناعلىالتكييفئنزلثمومن

:الصرفتعريف

جنس)2(.بغيراوبجنسجنشابالثمنالثمنبيع:الحنفيةتعرف

)-.لنوعهمغايربنقدالنقدبيع:المالكيةتعريف

)"(.غيرهاوجنسهمنالنقدبيع:والحنابلةالشافعيةثعريف

.(66261)2/:الاسلاميالفقهمجمعمجلة،الجواهريحسنللشيخ،الائتمانيةالبطاقات(1)

(.57Y/)5:المختارالدر(2)

.2()3/ةالدسوقيحاشية)3(

73()2/:الإراداتمنتهى!ثرحوانظر:(.o/20):المحتاجمغني(4)
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كبيع،أخرىبنقودالنقودبيعالصرفانعلىاتفقواالفقهاءنجدوهكذا

ببعضها.مبادلتهاأو،العكساو،بالفضةالذهب

أحكامها،فأخذت،والفضةالذهبمكانالنقديةالأوراققامتواليوم

فبيع؟والفضةالذهبالأولانالنقدانكانكاللأشياء،أث!اتاتمثللكونها

الذهبفيالصرفاحكامذاتلهابالدولار،أوالريال،بالريالالدينار

والفضة.

:الصرفمشروعية

حليةعمومفيداخلىوهو،والسنةبالكتابجائزببعضهاالنقودبيع

داعية.إليهاالحاجةأنكما،البيع

أدئة)ؤآضل:تعالىافهقولعمومتحتداخلالنقودفبيع:الكتابأما

!)1(لتينوأآؤخرتمنتنغآ

صلىالثهرسولأنعنهبمالئهرضيالصامتبنعبادةرواهفما؟السنةوأما

ؤالشجيربالبئ،ؤالئزبائفضيما،ؤائفضةبالذقب،الذق!ث:قالوسلمعليهالثه

ق!دابتلإ،تذابشؤاء،شؤاءبالثلمثلآبالجفح،ؤالمفخبالئفير،ؤالئفزبالشجر،

الذهببيعواأي:بتد)2(0تذاكانإذاليمئئئم،كي!قبيغواالأضتافثقنراختققت

،الصورةفيلاالقدر،فيالمماثلةبه"والمراد،بمثلمثلآبالفضةوالفضةبالذهب

)275(.:الأية،البقرةسورة(1)

الذهب.وبيعالصرفباب(،1)587:برقم،!حيحهفيالبخاريأخرجه)2(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الزيادةإلابهيقصدولا،ببعضبعضهاالأثمانبيعالصرفعقدإنوحيث

وفضل،زيادةفيهكذلكوالربا،الغالبفيالبدلبعينالانتفاعدونوالفضل

عنالناسوتمنع،الصرفعنالرباتمئزشروطاالصرفلجوازالفقهاءوضع

")1،.الربافيالوقوع

عصرنا،فيلاسيمامتقررفمعلومببعضها،النقودلبيعالحاجةدعوىواما

قدمابلدفيالاقامةاوالسفرإنبل؟البلدانبينوالتنقلالسفريريدكانلمن

إليها.جاءالتيالبلدبنقودبلدهنقودمنعندهمايبعلمما،متعذرةتكون

:فلصراثروط

نأإماوالصرفتتوفر،لممايصحلاللصرفشروطاالفقهاءاشترط

كالتالي:وبيانها،جنسهبغيراو،بجنسهيكون

تقائغائتذلئن:أولا:

قبلوالمشتريالبائعبينللبدلينالتقابضاشزاطعلىالفقهاءاتفق

ذلكفيودليلهم،غيرهمنأوالجنسنفسمنالصرفكانسواءافتراقهما)2"،

ؤالبزبائفضيما،ؤائفضةبالذقب،"الذق!ث:وسلمعليهالثهصلىالنبيقول

بشؤاءشؤاءبعثلجمثلآبائمفح،ؤائمفخبالئفير،ؤالئفزبالشيير،ؤالشجيزبالئز،

.صرف:مادة35(،61/25:الكويتيةالفقهيةالموسوعة(1)

والحاوي311(،)4/ا!ليل:والتاج41(،)2/المختار:لتعليلالاختيارانظر:)2(

5(.44/):والمغني(،111)5/الكبير:
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1()1(،بتدتذاكانإداشسئئئمكي!قبيفواالأضتافثقداختققتقإدابتد،تذا

بناجز)2(.منهاغائبي!عأنونهى

نأيتقابضاأنقبلتفرقاإذاالمتصارفينأنوأجمعواالمنذر:ابنقال

فاسد)3.الصرف

الممائل:ثانتا؟

النقدينأحدببيعخاصوهو،الصرفشروطمنالثافيالشرطهوهذا

جودتهما،اختلفتلىان،بالفضةالفضةاو،بالذهبالذهبكبيع،بجنسه

")4".00بشؤاء.شؤاءبالثليثلآ...":وسلمعليهالئهصلىلقوله

بالدينار،كالدينار،والفضةالذهبمفاميقوماننقدينكلعليهويقاس

العملاتكلوليستجنشا،تعدعملةفكلوهكذا،...بالريالالريالاو

بيعفيالزيادةتجوزفلا،متكافئةليستالشرائيةقوتهاإنإذواحذا،جنشا

.غيرهمناو،الجنسنفسمنالزيادةهذهكانتسواءبالآخر،أحدهما

ودليلهم)5(،الجنساتحدإذاالتماثلاشتراطعلىأيضاالفقهاءاتفقوقد

قريتا.تخريجهسبق(?)

بالفضة.الفضةبيع:باب2(،0)68:برقم،صحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

النشر،دارةطبكر،أبوالنيسابوريالمنذربنإبراهيمبنمحمد29(،)1/ةالإجماع)3(

أحمد.المنعمعبدفؤادد.:تحقيق،الثالثةالطبعةهـ(،ا54)2:الإسكندرية،الدعوةدار

قريتا.تخريجهسبق)4(

الكبير:والحاوي345(،)4/:الجليلومواهب183(،)5/:الصنائعبدائعانظر:)5(

2(.6)4/:والمغني76(،)5/
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ؤالئزبائفضؤ،ؤائفضةبالذقب،"الذقمث:وسلمعليهالثهصلىالنبيقول

شؤاءبمثليثلآبالجفح،ؤالمفخبالئفير،ؤالتفزبالشجير،ؤالشييربالبز،

ئ!ث!فواؤلآ،بمثليثلآإلأبالذقبالذقمتتبيفوا"لآ:وقوله")1(،بشؤاء...

تغضقائمث!فواؤلآبالثلمثلآإلأبائؤرقيائؤرقتبيغواؤلآ،تغضيىغلىتغضقا

تبيفوالآ:وسلمعليهالثهصلىوقولهبتاجنر)2(،غايتاتبيغواؤلآتغميى،غلى

بالذزهمئن)3(.الذزقتمؤلآبالذيتازيننالذيتاز

:الصرفأنواع

ونحن)"(،الإسلاميالفقهكتبفيمثبتة،كثيرةوأنواعصورللصرف

كالتالي:وهيبحثنا،بموضوعوالمتعلقةاهمهانذكر

بجنسه:النقدينأحدبيح:الأولالنوع

الوقتفيمقامهمايقوممااو،والفضةالذهببالنقدينوالمقصود

قبلوالحلول،والوزنالقدرفيالتماثلاشتراطعلىالفقهاءاتفقوقدالحاضر،

النقدبيععن،وسلمعليهالثهصلىالنبينهىوقدالعقد،مجل!سفيالتفرق

قربتا.تخريجهسبق(11

فريتا.تخريجهسبق)2(

الربا.باب(،1)585:برتم،صحيحهفيمسلمأخرجه)3(

الكويتيةالفقهيةالموسوعةجمعتفقدوالا،ببحثيتعلقلهوماالمشهور،ذكرتانما)4(

شئتةإنراجعهاصور،عدةنوعكلوتحتأنواعستةإلىأوصلتهاكئيرةأنواكا

.صرف:مادة364(،)26/
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نساء.بجنسهالنقدبيععنخهىكمامتفاضلآبجنسه

بالآخر:النقدينأحدليع:الثانيالنوع

لاختلافمتفاضلآ،بالفضةمثلآ--كالذهبالنقدينأحدبيعفييجوز

عليهالثهصلىالنبيأجازوقدالعقد،مجلسفيالتقابضيشترطولكن،الجنس

المجلس.انفضاضقبليتقابضا:ايبيد،يذاكانإذاالبيعهذامثلىوسلم

الذمة:علىأوالذمةن!ماصرف:الثالثالنوع

شتىصورلهالذمةفيالصرفإنإذصور،بعدةالمسالةتصويريمكن

يلي:مااشهرها

الأللى.الصورة

لهمااقتضاءالأولفأراد،دراهمعليهوللآخرذهتا،آخرعلىلهرجل

الثانيوأسقطذمتهمافيمافتصارفا،الأولمنلهمااقتضاءوالآخرالأخر،من

دراهم.منالأولذمةفيمابقدرذهبمنذمتهفيما

:الصورةهلىهحكم

:أقوالثلاثةعلىالصورةهذهحكمفيالفقهاءاختلف

:الصورةهذهجواز:الأول

ووجه،الصورةهذهعكالذمةفيالمصارفجوازإلىا(الحنفيةذهب

جائزوذلكبالقبضتعيينهاولاقبضهايجبلادراهمثمنهجعلأنهالجوار

5)2:المختارلدرا:نظرا(1) 6 : / o).
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سقط،دينفيرباولا،النسيئةرباأيالربا،عنللاحهتازالتعيينلأنإجماغا؟

ديتابدنانهبديتادراهمتصارفالوولذا،عاقبتهفيالخطريقعدينفيالرباإنما

الخطر)1(.لفواتصح

:الصورةهذهمنع:الثافي

بهذهالذمةفيالمصارفةمنعإلى3(،2(والحنابلةالشافعيةذهب

النبينهىوقدبالكالئ،الكالئبيعمنذلكوجعلوا،الصورة

الدينبأنهوف!ربالكالئ)؟(،الكالئبيععنوسلمعليهاللهصك

2(.61)6/ةالرائقوالبحر(،652/)5ةعابدينابنحاشية(1)

25(.)2/:المحتاجمغنيانظر:21(

5(.41/):المغثيانظر:)3(

2):برقم،سننهفيقطنيالدارأخرجه)4( ،)Vالمستدركفيوالحاكم.البيوع؟كتاب،

يخرجاهولممسلمضطعلىصحيححديثهذا:وقال،البيوع:كتاب)2345(،:برقم

الحديث:هذافيقولهأحمدالإمامعنالحبيرتلخيصفيحجرابننقلوقد.الذهبيووافقه

عنونقل،بديندينبيعيجوزلاأنهعلىالناسإجماعلكنيصح،ماحديثهذافيليس

تفسيرفيحجرابنونقل،الحديثهذايوهنونالحديثأهل:الشافعيفال:قولهالشافعي

أحمدنقلهذاويؤيد.بالدينالدينبيعهو:قالنافععنالبيهقيوروى:فقالالبيعهذا

الدينعنضهىبلفظالبيعبهيجبفيماالخلافبابفيالشافعيرواهوقد،الماضيالإجماع

تضعيفعلىالجمهورالمنيرةالبدرفيوقال(.021)5:برقمالحبير،تلخيصانظر:.بالدبن

تخريجفيالمنيرالبدرانظر:.مسلم!ثرطعلىهوقولهفيالحاكمووهم.الحديثهذا
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)1(.بالدين

التفصيل::الثالث

،مؤجلانالدينانكانإنفقالوا:،المسالةفيفضلوافقد2"المالكيةأما

قبلوتصارفامؤجلآ،والأخرحالااحدهماأواختلفا،امالأجلاناتحدسواء

عليه،مالهالآخرإسقاطنظيرفيالآخرعلىمالهمنهماكلأسقطبأنحلولهما

لعدمجازحالينكانادمان،بالدينالدينبيعمنذلكلأنيجوز،لاذلكف!ن

الصرفعقدبمجردعليههوماقبضمنهماكللاستحقاقالقبضتأخر

)كا.نفسهمنفيقبضه

الثانية:الصورة

لهرجليكونكأنالآخر،بالنقدالمدينمنالنقدينبأحدالدائناقتضاء

الدنانير.منبدلادراهمامنهفيستوفيآخرعلىدنانير

:الصورةهذهحكم

علىالصورةهذهفيماعلىالذمةفيالصرفحكمفيالفقهاءاختلف

للنشرالهجرةدار:ط،الملقنابن567(،)6/الكبير:الشرحفيالواتعةوالآثارالأحاديث

دليلفيكونوعليهم(.002اهـ-4)425:الأولىالطبعة،السعودية،الرياض،والتوزيع

الحديث.هذاومستندهأحمدالإمامنقلهكماالإجماعهوالبيعهذامنالمنع

o'):والمغنيO(،2)2/:المحتاجمغنيانظر:(1) It).

.(794)4/:الجليلمنحانظر:)2(

السابق.المصدر)3(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
:اقوالثلاثة

:المورةهذهفيماعلىالصرفجواز:الأولالقول

أهلكثرقولوهو5،والحنابلةالجديد)2(،فيوالشافعيةا(،الحنفيةذهب

بشرطين:،المصارفةهذهجوازإلى)"العلم

العقد.مجلسفيئقبفالبدلأن-ا

يومها.بسعرتكون2-وأن

منفمعلوم،اليومبسعرالصرفيكونوأنالتقابض،اشتراطأما

أبيعكنت:قالعمرابنروىفيما:وسلمعليهالثهصلىالنبيقولوهو،النص

الدنانير،وآخذ،بالدراهموابيع،الدراهموآخذبالدنانيرفأبيع،بالبقيعالإبل

فيوسلمعليهالثهصلىالنبيفاتيتهذه،منهذهوأعطيهذهمنهذهآخذ

فأبيع،بالبقيعالإبلأبيعإني،أسألكرويدكالثهرسوليا:فقلت،حفصةبيت

هذهمنهذهآخذالدنانير،وآخذبالدراهموأبيع،الدراهموآخذبالدنانير

انتأخذهابأسلا،وسلمعليهالثهصلىالئهرسول:فقالهذه،منهذهوأعطي

ثيء)5".وبينكماتفترقالممايومهابسعر

.(11/441:المبتديبدايةانظر:()1

28(.0)2/:للمثربينيوالإقناع7(،0)2/:المحتاجمغنيانظر:2()

بعدها.وما(4/15):المغني:انظر)3(

السابق.المصدرانظرة)4(

.الورقمنالذهباقتضاءباب:)3354(،:برقم،سننهفيداوودأبوأخرجه)5(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

ماتأجيللأجلفضلآللمق!يجعلولميومهابسعرقضاهفإذاوأيضا،

بغيرالذمةفيمابتعجيلرضيفقدشيئاسعرهاعنينقصهلمإذالأنه،الذمةفي

عليهالثهصلىالنبييستفصلولم،الدينجنسمنقضاهلومافأشبهعوض

واستفصل)1(.لسألالحالافترقولو،سالهحينعمرابنوسلم

:الصورةهذهفيماعلىالصرفجوازعدم؟الثافيالقول

ذلكوروي،شبرمةوابن،الرحمنعبدبنسلمةوأبو،عباسابنذهب

جوازعدمإلىذهبوا31،القديمفيالشافعيمذهبوهومسعود)2(،ابنعن

الذهبوبيعبالذهبالفضةبيعباب:)4582(،:برقم،سننهفيالنسائيوأخرجه

،يخرجاهولممسلمشرطعلىوقال:.(YYAo):برقم،المستدركفيوالحاكم.بالفضة

،سماكغيريرفعهلمةوكيرهالزمذيقال566(ة)6/المنير:البدرفيوقال.الذهبيووافقه

إنه:مستدركهفيفقالالحاكموأما،صحتهقئبهالقولحرملةروايةفيالشافعيوعلق

الوقف.كلىالرفعتقديمفيالصحيحالمذهبقئبناهوكأنه،مسلمشرطغلىصحيح

:(233/)11:المنهاجادلةفيالمحتاجتحفةفيوقال Yبرفعهتفردوالبيهقيالزمذيوقال

استقلالامسلمرجالمنسماك:تقولأنولكعمر،ابنعلىوقفوهالرواة!كثرسماك

والأصح،والوقفالرفعتعارضبابمنيكونلافلمأيضاوولىتعليقا،والبخاري

مكةحراء:دارطبعهـ(،408/)ث:الإندلسيالودياشي".حبانابنفعلهكاالرفعتقديم

الأللى.الطبعةهـ(،ا04)6:المكرمة

بعدها.وما(4/15):المغني(1)

.o(4/1):المغني(2)

07(.)2/:المحتاجمغني)3(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
وقدشرطالقبضلأنوقالوا:،الصورةهذهفيماعلىالذمةعلىالصرف

بمقبوض.ليسالذمةفيوما،القبضبدونالصرفيجوزفلا)1(،تخلف

الذمة:فيكانفيماالتفريق:الثالثالقول

بهذهالذمةفيماعلىالصرفجوازبعدمالقولإلى"2(المالكيةذهب

ذإللقبض!،لافتقارهحا،،يكنولممؤجلآ،الذمةفيماكانإنالصورة

،المقبوضبمعنىولامقبوضاليسمؤجلآكانوما،الصرففيشرطالقبض

ذمته.فيماعلىمقيرضاأومسيقا،المطات!ثيكونوعليه

.الصورةهذهفيأحمد)كاالامامتوقفوقد

واقبضااعتبروهانهم،الذمةفيالذيالدينحلولالمالكيةاشتراطووجه

القبض،بمعنىولاقبضايعتبروهلمف!نهممؤجلآكانإنولكن،القبضبمعنى

حلفإذا،ذمتهعلىكالمسيفهناهاالمطالبيكونوإنما،عامرةالذمةلأن

حلولعندذمتهمنلياخذهناهانقدانهيقدرأوعنها،أسلفهماقبضالأجل

تأخير)4(.فيه!رففيصيرالأجل

كانصمان،المقبوضبمنزلةوهوالذمةفيثابتالدينبانعليهموأجيب

منقضاهلومافأشبهعوض،بغيرالذمةفيمابتعجيلرضيفكانهمؤجلآ

52):المغني7(،0)2/:المحتاجمغنيانظر:(1) / A).

228(،)3/الكبير:والشرح3(،)6/:خليلمختصرشرحانظر:)2(

52(.4/):المغني)3(

.بتصرف31(5/)4:والاكليلالتاجانظر:(4)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

ساله،حينعمرابن،وسلمعليهالثهصلىالنبييستفصلولم،الدينجنس

واستفصل)1(.لسالالحالافترقولو

التكي!ف:بيان

الأتي:خلالمنلمسالتناالفقهيالتكييفيتضح

:القرضعقدجهة.

الساحب.العميل:المقترض

الآلة.صاحمبالمصرف:المقرض

.المصرفآلةمنالمسحوبالمبلخ:القرض

الحوالةةعقدجهة.

الساحب.العميل:المحيل

الآلة.صاحبالمصرف:المحال

للبطاقة.المصدرالعميلمصرف:عليهالمحال

العميل.تمبلمنالمسحوبالمبلغ:الحوالة

كالتالي:فهيوالمصارفةالصرفجهاتأما.

المصدر.للمصرفالمقيرضالساحبالعميل:الصرفطالب

منه.ا!لقترضالعميلمصرف:الطلبقابل

27(.0)3/:القناعوكشافيسير،بتصرف52(4/):المغثيانظر:(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
المصدر،المصرفمنقرضه()الساحبالدائنالعميلاستيفاء:الصيرفة

وهوالمصدر(،)المصرفالمقترضذمةفيالذيالنقدكيرآخر،بنقدولكن

الذمة.علىالصرف

الفقهي:التئزيل.

مناقتراضايعدبلدهخارجآخرمصرفمنبالسحبالعميلقيامأولا:

وملاءته.المصدرالمصرففيرصيدهمنالمصرفيتأكدأنبعد،المصرفذلك

فيهلهالذيمصرفهعلىمنه،اقترضالذيالمصرفالعميليحيلثانتا:

.حساب

.رصيدهقابليةمنالتكدبعد،عميلهحوالةالعميلمصرفيقبلثالثاة

المصرفيقوم،العميلرصيدفيلمامغايرةبعملةالحوالةكانتإنرابغا:

الحديختارولكنه،الحوالةلهوصلتالذياليومبسعر،العملاتبصرف

أنهحيثوبيغا،شراءالأسعارفارقمنفيستفيد،التحويلاسعارمنالأعلى

العملةبيعبقيمةالبطاقةحاملمنوششوفيه،العملةشراءبقيمةالمبلغيسدد

بامرين:المصرففيقوم،الأجنبية

ا!لحالينقدثمومن)1(،الخارجإلىتحويلها:والثاني،العملةاستبدال:الأول

التحويل.أجرةاقتطاعبعد،المطلوبةبالعملة

.(133)ص/:البنكيةالبطاقاتمنالاسلاميةالشريعةموقف(1)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

يقابله،آخربنقد،مصرفهمنقرضهاستوفىقدالعميليكونخامشا:

قبل.منبيناكماالثانيةالصورةفيماعلى،الذمةعلىالصرفهووهذا

النكييف:هداعلىالشرعيالحكم

الحكمفيالباحثوناختلففقد،للمسالةالتكييفمنسبقماعلىبناء

:اقوالثلاثةعلىالشرعي

المصرفلصالحالساحبمنالعمولةتقاضيبمنعيقفيى:الأولىالقولى

العمولة،بهذهتتمثلبزيادةقرضهوسيستوفيمقرضلأنه،الآلةصاجط

لشركةالشرعيةالهيئة؟الرايهذاإلىذهبوقدالربا،هيهذهوالزيادة

12/)6/:بتاريخ)55(،رقم:القرارللاسمثمارالمصرفيةالراجحي

منهاجزءأوإليهاالعمولةهذهوصولحينالشركةعلىوأوجبتهـ(،ا014

الراجحيشركةتقومبأن(،العمليةفيالمشاركةالجهاتبينتقتسم)حيث

)1(.إليهتردهاأي،حسابهفيللعميلبتسجيلها

أدلتهم:

أهمها:أدلةبعدةالتكييفهذاعلىالقوللهذايستدلأنيمكن

البنكيأخذهاالتي-العمولة-بالزيادةيتمثلهناوالرباالربا،شبهةأولا:

مقزضا،يعدوالذيالساحبمنيأخذهامقيرضا،يعدوالذيالآلةصاحب

الساحب--ممرفعليهالمحالمندينهيستوفيالآلةصاحبالمصرفإنإذ

.(69134)2/:الإسلاميالففهمجمعمجلة(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
بحسب،اقتراضعمليةلكلمعينةنسبةمشترطاأو،المالمنمبلغاعليهزائذا

الربا.عينهيالزيادةوهذه،الداخليةولوائحهالبنكقوانين

لما،الإثمعلىلهإعانةفيهف!ن،ربويبنكاكةمنالسحبكانإنثانتا:

زادكلماكبيرةارقاقاتبلغوالتي،اكتهمنساحبكلمنالعمولاتمنياخذه

تعالى:قالشرغا،عنهخهيناالذيالإثمعلىالتعاونمنوهذاالساحبين،عدد

فمدفيآدتةإنآدتةؤأئفوأألاثزوآلفذؤيئغلىتقاؤلوأؤلاوألئقؤىآليزغلى!ؤتغاؤلؤأ

.(1)مك!يعقابأ

نسبيةاو،مقطوعةمبالغكانتسواءالعمولةاخذجواز:الثانيالقول

وهذه،القرضوتكاليفمصاريفذلكويعد؟المسحوبالمبلخبحسب

للأسبابوذلك،المسحوبةالمبالغزادتكلماتزيدوالتكاليفالمصاريف

الأتية:

التيالتكلفةمعالأجرتناسببضرورةيقولمنهناكليسأولا:

العملة.تحويلفيالبنكيتكبدها

مسؤولايكونال!ب!نكلأن؟العملةتحويلمخاطرمراعاةمنلابدثانتاة

)2(.مائةتحويلعنمسؤولاكونهمنمثلآ--مليونتحويلصورةفيكثر

)2(.:الآية،المائدةسورة(1)

لهيئةعزاهوقد014(.)ص/:البنكيةالبطاقاتمنالإسلاميةالشريعةموقف)2(

السوداني.فيصللبنكالشرعيةالرقابة



!الالكزوفيالدفعأنظمة

يلي)1(:بماالمجيزينأدلةعنأجيبوقد

منيستفيدالبنكلأن؟الحقيقيةالتكلفةمعالأجرتناسبمنلابدأولا:

علىمقطوعةاجرةويأخذ،الدائنالرصيدواستخدامالعملةصرفمجرد

زيادةبحجةالتحويلمصاريفيرفعانثركالهيجوزفلا،الفعليةخدماته

إذابالرباالمعاملةتشوبلاحتىوغيرها؟الكبيرةالمبالخعدفيالزمناستهلاك

بالباطلالناسأموالتؤكلأنولامكشوقا،الحسابكونحالةفيقرضا،كان

دائتا.الحسابكانلو

تثموالخارجيةالمحليةالبنوكبينكاي!اتا(3أول)9المقاصةكانتئاثانتا؟

مخاطرفاين،إلكترونيةحساباتمجردأصبحتفالعملية،معدودةثوانفي

جواز:الثالثالقولوغيرها...؟الحملومشقة،الطريقامنمنالعملةتحويل

وعدمفقط،القرضوتكاليفمصاريفبمقداركانتإنالعمولةأخذ

إذعانوفيه،مقابلبدونللمالأخذلأنهوذلك،نسبيةكانتإنجوازها

للعميل.

بجوازها)3،القولمحلىسفتجةبأنهاالمسألةهذهتحئف)2(الثافي:النكي!ف

.(041)ص/:السابقالمصدر(1)

.(137)ص/:البنكيةالبطاقاتمنالاسلاميةال!ريعةموققانظر:)2(

فيورواية،الكراهةمعولكنالحنفية:الاشتراطعدممعلاسيمابجوازهاقالوقد)3(

وأجازوها،الشرطمعالشافعيةيجزهاولملهما،حاصلالثفعلأنمطلقا،أحمدمذهب

مالك.عنكذلكوهي،بدونه



!
الذمة:فيماعلىوصرف

الإلكزوفيالدفعأنظمة

خطرإقراضلسقوطوهي،المحكمبمعنى)سفته()1(تعريبوالسفتجة

فصد.دان،الإرفاقبهئردولمالجمهور)3،عندقرضوهي)2(،الطريق

المقزضكانإنمغالهماأو،ومخاطرهالطريقامنلاكتسابهفللمقرض

الإرفاقيكونوقدفيه،إرفاقلاقرضعقدإداتكونفقد،للمالمحتاتجا

جهةمنالإرفاقتخلفإناحا:يقلولممغا،لهمايكونوقد،للمقرض

كونالذمةفيماعلىصرفوتكونقرض.عقدكونهاعنيخرجهاالمقترض

حاشية443(،)7/:الأحكاممجلةشرحالحكامدررV(،/)593:الصنائعبدائعانظر:

5)12أحمد:الإمامفقهفيوالكافي035(،)5/:عابدينابن / Y،):4/213(،المغثي(

خليل!لمختصروالإكليلالتاج)6/467(،الكبير:والحاوي)1/403(،:المهذب

98(.)2/:الدوانيالفواكه:وانظر(.475)4/

محكم،شيءوهيسفقئه،تعريبالسفتجة11:نصهما(125)1/الفقهاء:أنيسوفي)1(

فيالدراهمبوضعلهشبهلأنهأو،أمرهلإحكاملأنهبهاالقرضهذاسمي،مجوفأو

الماء11.فيهاويخبأمجوفةالعصاتجعلكماالمجوفةالأشياءفي:أي،السفاتج

(.1/390)(:الفقهالغة:التنبيهألفاظتحرير:بمعناهوانظر:(.1/571):التعريفات)2(

247):المحيطالقاموسوانظر:(.178)1/المنير:المصباحوانظر: /.)Iكذلك:وينظر

24(.4)ص/الفقهاء:لغةفيوالاقتصاديةالماليةالمصطلحاتمعجم

السابفة.قبلالحاشيةفيالمصادرانظر:.القرضبابفيالفقهاءيذكرها)3(
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بغيرالوفاءالمقرضالعميلمنهويطلبما،بنقدمنشغلةالعميلمصرفذمة

.الصرففيقعالمصرففيستجيب()القرضمالهجنس

الثكييف:بيان

:القرضعفد.جهات

السفتجة.يكتبالذي)المصدر(العميلمصرفهو:المقترض

ويرغب،مصرفهفيرصيدلديهالذيالبطاقةصاحبالعميلهوالمقيرض:

(.الذمةمافيعلىصرف)وهوقرضهجنسغيرمنأخرىبعملةآخرلبلدبتحويله

العميل.يحملهاالتيالبطاقةهي:السفتجةكتاب

ا،:الحديثةالمصرفيةوالحوالاتالسفتجةلينالشبهأوجه

العقودمنهيوالتيالسفتجةمعشبهأوجهالحديثةالمصرفيةللحوالات

التالية:النقاطخلالمنأهمها)2(علىننبهونحن،القديمة

لهكانإنالعميلىحسابمننحصمالمصرفيةالتحويلاتفيأولا:

وتوفيزاحملها،لأخطارتجنتالها،الماديالنقلدونتحويلهابقصد،لديهحساب

الطالبإعداد:بعدها،وما(941)ص/:والتطبيقالاراسهبينوالسفتجةالحوالة(11

استكمالاالرسالةهذهفذمت،السوسيأحمدماهرالدكتور:إضراف:الغف،خشنت!ام

بالجامعةالشريعةكلبةمنا!لقارنالفقهفيالماجستيردرجةعلىالحصوللمتطلبات

م(.9991هـ-أ042):الجامعيالعام،بغزةالاسلامية

وأالإلحاقفيتؤثرلافروقجلهالكنايضا،بينهمافرقأوجهالباحثينبعضأورد)2(

السابق.المصدر:راجع.المسألةجوهر
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خصمهيطلبأو،تحويلهالمرادالمبلغقيمةيدفعلاإذنفهووالجهد،للوقت

خطرلمجاحالةوذلك،الضمانسبيلعلىبل،الأمانةسبيلعلىحسابهمن

.المصرفعلىالطريق

الطريقخطرتجنبهوالسفتجةعليهئنيتالذيالأساسأنوالمعروف

التحويلعمليةمنكلتؤديهالذيالغرضفإنذلكوعلى.المتوقع

الطريق،لأخطارتجنتالها،الماديالنقلدونالأموالتحويلهووالسفتجة،

بالتحويل.المامورتضمينطريقعنوذلك

دفعهالذيالمبلخعينالمستفيدإلىيسلملاالبريدأوالمصرفإنثانتا؟

بدله؟المستفيدإلىيدفعإنهبل،حسابهمنخصمالذيأو،التحويلطالب

بأمواله،العملاءامواليخلطالمصرفأنعلىجارالمصارففيالعرفلأن

ينسبونأنهميجدالفقهاءلأقوالوالمتتبع،البريديةالدوائرفيالأمروكذلك

والمعاني،للمقاصدالعقودفي)العبرةأنمنعندهمالمقررةالقاعدةإلىالأحكام

مجاليكونلابغيرهاختلطأوفيهئصرفإذافالمال(،والمبانيللألفاظوليست

فيعليهبالمعقودالانتفاعاناعتبارعلى،قرضإلىينقلببل،وديعةبانهللقول

المدين.أوالمقترضعلىمضمونفهووبالتالي،باستهلاكهإلايكونلاالقرض

حالةفيكما،حادثبقرضتكونأنإماالتحويلعمليةفإنذلكوعلى

نأوإما،البنكالىفيدفعه،تحويلهالمرادالمالومعهالتحويلطالبيأتيأن

،المصرفلدىجايىحسابالتحويللطالبكانلوكما،قديمبدينيكون

قدأنهاالسفتجةفيسبقوقد،وتحويلهالحسابهذامنالخصممنهوطلب
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قديم.بدينتكونوقد،حادثبقرضتكون

لوكماوذلك،نفسهالآمرهوالمستفيديكونقدالتحويلعمليةفيثالثا:

الحصولبغرضمعينمكانفياو،بلدهفيبنكإلىالمالمنمبلغاشخصدفع

عميلآالآمركانلوكماالآمر،غيرالمستفيديكونوقدآخر،مكانفيقيمتهعلى

التحويل.عمليةفيالغالبوهومديتا،أو

يقبضالذيهوالدائنأوالمقرضيكونفقد،السفتجةفيالأمركذلك

والصديقالوفاءيكونوقد،التحويلبعكسالغالبوهوالآخر،البلدفي

.هناكدائن
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التكييف:هداعلىالشرعيالحكم

بالسفتجة،قديماكرفبماالمسألةوإلحاقالتكحيفمنسبقماعلىبناء

القولف!ن،بيانهسبقكماالجمهورعندالسفتجةبجوازالقولتقرروقد

المصرفياخذهاالتيالعمولةشرعيةتبقىولكنمتعيتا،يصبحبالجواز

التحويلأجرةبمقابلالعمولةتلكإن:القوليمكنولكن،المقترض

البطاقة.فيهايستخدمالتيالمناطقإلىحسابهمنالعميلىلأموالوالتوصيل

ذلكانسابقاتكلمنافقدللمصارفة،شرطاكونهاالقبضمسألةأما

ثممنكانوإن،الاسلاميالفقهمجمحقررهكماالحكميالقبضبابمنمعتبر

دفعتهماتستردثمالنقودتدفعالبطاقةلشركةالوكيلةالبنوكف!ن؟بسيطتاخر

الحسمليظهر،العمليةهذهفيالمطلوبةالفوريةبل،السرعةتحققلكيفوزا،

الساحب.رصيدعلىفوزا

:وصرفوكالةبأنهاالمسألةتكيف:الثالثالتكييف

بهيقوموصرفالأجر،مدفوعةوكالةبانهامسألتناتكييفيمكن

ا!لقترض،هووالمصرفالمصدر،للمصرفمقرضفالعميل،العميلمصرف

لهآخرمصرقايوكلفإنه،بلدهغيرفيوهوقرضهاستيفاءالعميلأرادفإذا

هذاأرادفإذا،الوكالةهذهعلىأجيرنظير،قرضمنلهمابقبض،بمصرفهارتباط

المبلغبصرفالعميلمصرفقام،عالمونقدهغيربنقدموكلهقرضاستيفاءالوكيل

بعدالمطلوبةبالعملةالمبلغعميلهوكيلتسليمثمومن،عميلهمنالمطلوبةبالعملة

قدمها.التيخدماتهعلىأجرتهأخذ
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التكببف:ببان

الوكالة:عفد.جهات

البطاقة.صاحب:الموكل

الآلة.صاحبالمصرف:الوكيل

(.للبطاقةالمصدر)المصرفالعميلمصرفمنالديناستيفاء:الوكالة
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:الصرفعقدجهات.

البطاقة.صاحبالعميلى:الصرفطالب

العميل.مصرفأو،للبطاقةالمصدر:الصرفقابل

العميللوكيلاخرىبعملةذمتهفيماالمصرفصرف:الصيرفة

.المقرض

الفقهي:التئزيل.

هو،مصرفهكيرمصرفيصراففيالبطاقةب!دخالالعميلقيامأولا:

المرادالمبلغبحسب،حسابفيهلهالذيمصرفهمنبالاستيفاءلهتوكيلبمثابة

بوجودزماتاالمقيدةأو،الخاصةالوكالةبابمنوهذا،مصرفهمنسحبه

سحبه.المرادالمحددالمبلغبحسبوقدزا،الآلةفيالمصرفيةالبطاقة

منوالتحقق،موكلهمصرفبمخاطبةالألةصاحبالمصرفيقومثانتا:

بالعملةالمرادالمبلغبصرفالعميلمصرفيقومثتمومن،لموكلهرصيدوجود

تحويلهأو،الصرفعلىكأجغيأخذهاعمولةمع،للوكيلتحويلهاثمالمطلوبة

المبلغ.

صاحبالمصرف-لوكيلهالمبلغحسمعلىالموكلمصرفيوافقثالثا.

الوكالة.أجرةمحكاملآ-الألة

بعدكاملآ،لموكلهالمبلغ-الآلةصاحبالمصرف-الوكيليسلمرابفا:

-.المصرفيةالعمولة-الوكالةهذهعلىاجرتهيأخذان
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المنظمةوالشركات-الآلةصاحبالمصرف-الوكيليستحقخامشا:

تكونوالتي،الموكلمنكثيرةأمكانتقليلةعملهاعلىالأجرةللعملية

.معلومولعمل،معلومة

التكييف:هلىاعلىالشرعيالحكم

الموعغيرآخربنقدبالبطاقةالسحبجوازالتكييفهذااصحابيقرر

شرعي.محظورمنذلكفيوليس،العميلرصيدفي
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النكببف:منالوجههداأدلة

منيسحبإنماالبطاقةصاحببأنالتكييفلهذايستدلأنيمكن

الألة،صاحبالبنكحسابمنيسحبولاحسابهومنالواقعفيرصيده

هوهذاعلىيدلومماالألة،صاحبالمصرفمناقتراضذلكفيوليس

صاحبالبنكيعدلابحيمثفوزا،الساحبلدىالحسابمنالمبلغخصم

مقيرضا.الآلة

تصلهالتيالعالميةالمنظمةمعيتعاملالصزافبانيتمثلذلكوبيان

رصيدفيسحبهالمرادالمبلغوجودمنتئهدف!ذا،للبطاقةرالمصلىبالبنك

اقتطع،التفويضوارسالقبولهثمومنالعميلى،طلبإرسالعبر،العميل

البنك-هذافيكون،لحسابهنهائئااقتطاكامباشرةالمبلخذلكالمصدرالمصرف

الرسوموأما،البطاقةمصدرمنحكماالمبلغقبضقدالألة-صاحبالمصرف

البنكمنالمقذمةوالخدماتالتكاليفاجورفهي،العميلمنأخوذةالم

منالمأخوذةالرسوماما،الوكالةعلىأجرةبأنهاكئفتوالتي،الآلةصاحب

والتحويل.الصرفعلىاجرةفهي،الراعيةوالمنظمةالعميلمصرفتمبل

استشكالأ:

والتي،الصرفعمليةفيا!لعتبرةالشروطتحققأين:يقولأنلقائل

صحيحة؟لتتمالفقهاءاشزطها

التالي:النحوعلىمسألتنافيتحققتفدانها:القوليمكنذلكولبيان
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بتسجيلالمصارفتقومإذ،فمعلوم،اليومبسعريكونأنشرطأما

وإن،الوقتذلكوبسعروفوزااليومبنفسالصرفويتم،العمليةتاريخ

ذاته.اليومفيللاسعارمعيتاحذاتأخذكانت

الأقي:النحوعلىفيتحققالتقابضاشتراطواما

حاملتقدمفإذا،معدودةئوانفيتتمالبنوكبينالمقاصةعمليةانمعلوم

منهالمطلوبالبنكاتصلالبلادخارجالبنكمنالنقودسحببطلبالبطاقة

وذلك،للبطاقةالراعيةالمنظمةطريقعنللبطاقةالمصدربالبنكالنقودسحب

النقوداعطاءيتمالمصدر،البنكمنالموافقةوبعد،التفويضعلىللحصول

العملةاستبدالعمليةفيالحكميبالقبضقامالبنكفكان،البطاقةلحامل

المتعاقدينوحضورالعقد،مجلسفيموجودالبطاقةوحاملعليهاوالحصول

الشريعة.نظرفيصحيحةالمعاملةتكونلأنشرغا،المطلوبهو

بمثابةيعدالصورةبهذهالقبضأنالإسلاميالفقهمجمعاعتبروقد

إلىلهحسابمنمبلغاالعميلمنبامرالمصرفاقتطعإذا،الحكميالقبض

لمستفيداوالعميللصالحغيرهأونفسهللمصرفاخرىبعملةآخرحساب

ثرغا)1(.جائزفهوآخر،

السادسمؤتمرهفي،الحديثةبالألاتالتعاقدايضاالمجلساعتمدوقد

6(ة4/)53/رقم:قرار،السادسةدورتهفيبجدةالإسلاميالفقهمجمعراراثق)1(

سابق.مرجع(،131)ص/
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يلي:بمام(0991)مارسفيبجدةالمنعقد

الاتصالتبا3العقودإجراءحكمبشأن)54/3/6(رقم:قرار

الحديثة:

فيبجدةالسادسمؤتمرهدورةفيالمنعقدالإسلاميالفقهمجمعمجلسإن

-ا)4:الموافقاهـ(،041،شعبان23)17-منالسعوديةالعربيةالمملكة

م(.0991،مارسأر-آ02

)إجراء:موضوعبخصوصالمجمعإلىالواردةالبحوثعلىاطلاعهبعد

فيحصلالذيالكبيرالتطورإلىونظزا(،الحديثةالاتصالبآلاتالعقود

المعاملاتإنجازلسرعةالعفودابرامفيبهاالعملوجريانالاتصالىوسائل

العقودإبرامبشأنالفقهاءلهتعرضماوباستحضار،والتصرفاتالمالية

بينالتعاقدأنمنتقرروما،وبالرسولوبالإشارةوبالكتابةبالخطاب

وتطابق-والوكالةوالإيصاءالوصيةعدا-المجلساتحادلهيشزطالحاضرين

عنالعاقدينأحدإعراضعلىيدلماصدوروعدم،والقبولالإيجاب

يلي:ماقرربمالعرفبحسبوالقبولالإيجاببينوا!لوالاةالتعاقد،

أحدهمايرىولاواحدمكانيجمعهمالاغائبينبينالتعاقدتمإذاأولا:

واالكتابةبينهماالاتصالوسيلةوكانتكلامهيسمعولا،معاينةالآخر

والفاكص!،،والتلكس،البرقعلىذلكوينطبق(،)الرسولالسفارةاوالرسالة

وصولعندالعقدينعقدالحالةهذهففي(،أالحاسوبالأليالحاسبوشاشات

وقبوله.إليهالموجهإلىالإيجاب
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متباعدين،مكانينفيوهماواحدوقتفيطرفينبينالتعاقدتمإذاثانتا:

بينتعاقذايعتبربينهماالتعاقدف!ن،واللاسلكيالهاتفعلىهذاوينطبق

المشارالفقهاءلدىالمقررةالأصليةالأحكامالحالةهذهعلىوتطبق،حاضرين

1(.الديباجةفيإليها

الترجيح.

الىالأقربأننجدوغيرها)2(؟السابقةالتكييفاتفيالنظرإمعانبعد

وكالةبأنهاالقاضي،الثالثالتكييفهوتنزيلآواوضحهامسألتنا،واقع

التالية:للاعتباراتوصرف

وحوالةقرضبأخهاالقاضي،الأولبالتكييفالقوليمكنلاأولا:

بدليلالألة،صاحبالمصرفمناقتراضفيهاليسالمسألةلأنف،وصر

مع،الحديثةالاتصالآلاتتطورمع،مباشرةالعميلحسابفيالتاثير

منفيهوماواحد،عقدفيعدةعقودعلىالتكييفبهذاالمسألةاشتمالملاحظة

قبل.منبيئاهاشرعيةإشكالات

وجاهته،الذمةفيماعلىوصرفسفتجةبانهاالقاضيالثانيللقولثانتا:

إنهإذ،للبطاقةالمصدرالمصرفيأخذهاالتيالعمولةعليهئشيئولكن

.(12372)2/:الاسلاميالفقهمجمعمجلةانظر:(1)

المصرفبتجاهلانهإ،وجيهتكييفوهوفقط،مصرفيةحوالةبأنهايقولمنهناك)2(

.أعمالمنبهيقرموماالألةصاحب
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نإإلا،زيادةغيرمناقترضهمايؤديوالمقزضالاعتبار،بذلكمقترض

منالكثيرانتقادمحلوهو،القرضأداءتكاليف-العمولة-الزيادةاعتبرنا

.الصرفأثناءالعمولاتفارقمناستفادتهمعلاسيما،الباحثين

الشرعية،الناحيةمنالأسلمهوالثالثالتكييفيكونبذلكثالثا:

أعلم.والثه.والبنوكالمصارففيالواقعمعتماشتاواكثر
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الآليالصرافبطاقةلاستخدامالشرعبمالتكييف:الثالثالمبحث

اررباتفيوالتحويلىللإيداع

الرصيدفيالعملةبنفسللإيداعالشرعيالتكييف:الأولالمطلب

نأبعدالألي،الصراففيالنقودإيداعالبطاقةصاحبالعميليستطيع

حسابه.ورقمهويتهعلىليتعرففيهبطاقتهالعميليدخل

الفقهاء،عندالراجحالقولعلىللبنكإقراضبأ!هاالمسألةبيانسبقوقد

ماإلا،الإيداعطريقةفيمؤثرفرقثقةوليس،وديعةبأخهاقاللمنخلاقا

لاالمصارفكالبف!نوإلايتقاضاها،ممنكانإنعمولةمنالمصرفيتقاضاه

عمولة.الإيداععلىتتقاضى

يقدمهاخدماتمقابلأجوربانهابيانهاسبقفقدهذهالعمولةحكماما

.المصرف
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فيالرصيدفيلمامغايرةبعملةللإيداعالشرعيالتكييفالثافي:المطلب

الآليالصرافبطقة

المسألة:تصور

يدخلأنبعد،رصيدهفيالذيالنقدعنيختلفنقدلإيداعالعميليقوم

جهازفيخاصةبفتحةوذلك،بهويتهللتعريفالآليالصراففيالبطاقة

الآلي.الصراف

التمثيل:

فييودع،الكويتيالتمويلبيتمصرففيبالدينارحسابلديهعميل

بعمليةمصرفهيقومانعلى،ريالماتهالآليالصرافطريقعنحسابه

ذلك.بعدلحسابهيضمهاثمأولا،الصرف

البحث:محور

بعملةالحسابفيالإيداعمشروعيةفي،هذهمسألتنافيالبحثمحوريتمثل

العملية.لهذهالمصرفيأخذهاالتيالعمولةمثروعيةوكذا،مغايرة

الشرعي:التكييف

فتحتكييفحولالكلامعندبالتفصيلعنهتكلمناالمسألةهذهتكييف

بعقدتكئفانللصوابالأقربأنلديناوترجح،المصارفلدىالحساب

علىبالأدلةذلكوبئنامقزض،والمصرف،مقرض)العميل(فالمودع،القرض

.الإيداعطريقةفيمؤثرفرقثقةوليس،التفصيلوجه



!الالكزوفيالدفعأنظمة

العملةباختلافيتمثلهذه،مسألتنافيباليسيرليساختلافثمةولكن

العميل،رصيدفيالتيالعملةنوععنتختلفإنهاإذإيداعها،المرادأوالمودعة

ولذا،الباحثينبعضعندالصحةحيثمنالعقدهذاعلىأثرالاختلافولهذا

يلي:كماالشرعيتكييفهماختلف
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:فوصرفقرعقد:الأولالتكييف

عقد:الأول،عقدانالمسألةهذهفياجتمعأنه)1(الباحثينبعضيرى

.البيوعانواعمننوعوهوالصرفعقد:والثافي،القرضبمعنىوهوالسلف

الثكييف:بيان

:القرضعقد.جهات

.عالموالعميلهو:المقرض

فيه.عالموالمصرف:المقزض

.غالموالمبلغ:القرض

:الصرفعقد.جهات

.عالموالعميلى:الصرفطالب

فيه.عالموالمصرف:بالصرفالقائم

العميل.رصيدفيالعملةإلىالمودعةالعملةمنالنقودتحويل:الصيرفة

التكييف:هذاعلىالشرعىالحكم

الرصيد،فيلماالمغايربالنقدالإيداعمنعال!تكييفبهذاالقائلونيرى

عقدفيوالبيعالسلفاجتماععنالنبويالنهيوردقدبأنهلقولهموششدلون

الثهصلىالثهرسول"نهى:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمروفعنواحد؟

يضمن،لمماربحوعن،وسلفبيعوعن،بيعةفيبيعتينعنسلموعليه

.(188)ص/:الأليالصرافأجهزةمعالتعاملأحكامانظر:(1)
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")1(.عندكليسمابيعوعن

نوعالصرفإنإذ،واحدةمسألةفيالعقديناجتماعيتبينهذهمسألتناوفي

المحاباةفي،القرضرباإلىالوصولمنالمقرضيتمكنوقد؟البيوعانواعمن

)2(.الصرفبسعر

جنسه:فبغيرالقرعنالاعتياضالثافي:التكييف

واالذمةفيماصرفصورمنصورةبكونهاالمسألةتكيفانيمكن

العميليستوفيثمما،بنقدالمصرفيقرضالدائنالعميلإنحيث،الذمةعلى

المدينمنالنقدينبأحدالدائناقتضاءبابمنفتكونآخر؟بنقدمنهقرضه

المصرفيبقيأنبشرط،جنسهبغيرالقرضعنالاعتياضأوالأخر،بالنقد

فيقومالطلبوقتحتى،العميلحسابفيصرفدونالمودعةالعملة

ريالات-مغايرةبعملةمصرفهفيالعميليودعكأن،الصرفبعمليةا!لصرف

،صرفدونبالدنافي،يكونالذيالعميلحسابإلىالمصرففيضيفهامثلأ-

n(.>662:برقمالمسند،فيوأحمد(.1421)5:برقم،مصنفهفيالرزاقعبدأخرجه(1)

فيوالبيهقيبيع.فيشرطانباب:)4631(،:برقم،سننهفيالنسائيأيضاوأخرجه

هذا:العاليةالمطالبفيقال.يقبضلممابيععنالنهيباب:(،01)464:برقم،الكبرى

حجرةلابنالعاليةالمطالبانظر:.سليمأ!بنليثضعفمعوعتابعطاءبينمنقطع

.1?(14)9:الأولىالطبعة،السعودية،الغيثدار:ط،(VNA):برتم2(،39)7/

.(188)ص/:الآليالصرافأجهزةمعالتعاملأحكامانظر:)2(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
يسلمهاثئمومندنانيرإلىالريالاتبصرفالمصرفقامالعميلطلبهاف!ذا

للعميل.

:الصورةهلىهحكم

"،الحنفيةمذهبعلىجائزبيثاهوأنسبقكاالصورةهذهوحكم

بشرطين:)4(،العلمأهلكثرقولوهو)5،والحنابلةالجديد)2(،فيوالشافعية

العقد.مجلسفيالبدلئقبضأن-ا

يومها.بسعرتكونوأن2-

منفمعلوم،اليومبسعرالصرفيكونوأنالتقابض،اشتراطأما

أبيعكنت:قالعمرابنروىفيما:وسلمعليهالثهصلىالنبيقولوهو،النص

الدنانير،وآخذبالدراهموأبيع،الدراهموآخذبالدنانيرفابيع،بالبقيعالإبل

فيوسلمعليهالثهصلىالنبيفاتيتهذه،منهذهوأعطيهذهمنهذهآخذ

فأبيع،بالبقيعالإبلأبيعإني،اسألكرويدكالثهرسوليا:فقلت،حفصةبيت

هذهمنهذهآخذالدنانير،وآخذبالدراهموأبيع،الدراهموآخذبالدنافي

نأبأس"لا:وسلمعليهالئهصلىالثهرسولفقالهذه،منهذهوأعطي

.(1/441):المبتديبدايةانظر:(1)

28(.0)2/:للشربينيوالإقناع7(،0)2/:المحتاجمغنيانظر:)2(

بعدها.وما(4/15):المغني:انظر)3(

السابق.المصدر:انظر(4)
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شيء")1(.وبينكماتفترقالممايومهابسعرتأخذها

فيماتأجيللأجلفضلآللمقفيىيجعلولميومهابسعرقضاهف!ذاوايضا،

بغيرالذمةفيمابتعجيلرضيفقدشيتاسعرهاعنينقصهلمإذالأنه،الذمة

عليهالثهصلىالنبييستفصلولم،الدينجنسمنقضاهلومافأشبهعوض

واستفصل"2(.لسألالحالافترقولو،سالهحينعمرابنوسلم

السابقين:بالشرطينالمسألةهذهبجوازالقوليمكنوعليه

العقد.مجلسفيالبدليثبض-انا

يومها.بسعرالمصارفةتكون2-وأن

كيرمنالمصرفذمةفيالمغايرةالعملةبقاءيقتضيانالشرطانوهذان

يوملاالطلبيوموبسعرالصرفيتمالطلبوعندطلبها،وقتحتىصرف

ويجوزذكرنا،كماجنسهبغيرالقرضعنالاعتياضبابمنفيكون،الإيداع

معولكنالآخر)5،الطرفلهأذنإنلوحدهالصرفعقديتولىانللبنك

القبض.ليتموجوده

ثئمومنالصرفبعمليةتقومفإنهاهذا؟غيرالمصارفعلىالملاحظولكن

التكييفبهذاالقوليجعلمماحالتها،علىالعملةتبقيلاانهابمعنى،الايداع

قريتا.تخريجهسبق(1)

بعدها.وما51()4/:المغني)2(

)3/:القناعكشاف)3(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
منعندلها،لشرعتامخرتجااعتبارهيمكنولكن،اليومالمصارفواقععنبعيذا

.مغايرةبعملةالإيداعيمنع
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الترجيح:

عقدانولكنهماصرفوعقدقرضعقدتحويالمسألةانشكلا

علىينطبقلامغاالعقدينلاجتماعالمانعينوتفسيربينهما،ارتباطلا،منفصلان

المقزضعلىيشترطلم)العميل(المقرضإنإذبابها،منوليسهذه،مسألتنا

سميللاأنهكاالجمهور)1"،عندالعقديصححوذلكشيتا،)المصرف(

الثهصلىالنبيعنهنهىعامسألتناتنطبقوليست،القرضرباإلىللتوصل

ولقد،الحديثفيالنهيمعنىفيهايوجدولا،العقديناجتماعفيوسلمعليه

غيرنصوقدهنا،يوجدولمالوارد؟النهيفيمغاالعقديناجتماعالعلماءفشر

ذريعةسدهيوالبيعالسلفاجتماعفيالنهيأنعلىالعلماهلمنواحد

الربا.

دونمنالبيعمعالسلفاجتماعجوازإلىوالشافعية،والمالكية،الحنفيةذهب)1(

عننقلما:زادهخواهروقال:نصهما(،167)5/:عابدينابنحاشيةففي،مشارطة

محمدذكرهوما،خلافبلامكروهوذلك،مشروطةالمنفعةكانتإذاماعلىمحمولالسلف

الفواكهفيوجاء.خلافبلامكروهغيروذلك)مشروطة(،غير:كانتاذاماعلىمحمول

يمتغلحلاثرطغيىمنوالسلفالبيعاجتماعوأما:نصهما98(،)2/:للنفراويالدواني

الخبرهذاوليس:نصهما351(،)5/:للماورديالحاويوفي.عليها!هماولوالمعتمد،على

المرادداناجائز،مشارطةبلامقاواجتماعهماجائز،بانفرادهالبيعلأن،ظاهرهعلىمحمولا

.قرضفيهشرطبيعبالنهي
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بينالرجليجمعانخهىوسلمعليهالثهصلىالنبيإن:القيمابنقال

الآخرعنأحدهماانفردلوأنهومعلوم،صحيححديثوهو،وبيعسلف

ويبيعهألقايقرضهانإلىذريعةبالأخراحدهمااقزانلأنذاك؟وإنماصح،

ليأخذ؟بثانمائةوسلعةالقااعطاهقدفيكون،أخرىبألفثمانائةتساويسلعة

الربا)1(.معنىهووهذا،ألفينمنه

العلةتتحققولمشرط،العقديصحبفلا،المعنىهذايتحققلموهنا

للعميل،الصرفبعمليةأولايقومفالمصرفالربا،خشيةوهوالعقدمنللمنع

المصرففلصالحالصرففيزيادةثمكانوان،حسابهفيالإيداعثمومن

العميل.اذنبعدالصرفلإجراءيقوموالذيمقترضا،يعدالذي

حتىالمسألةهذهفيمنفعتهوجهفأينالمقيرضهووالذيالعميلأما

لأجلالعقديناجتماععنالنهيوإن؟القرضربامنبأنهالقولنستطيع

نفغا؟جرالذيالقرضمناوالمقيرض؟انتفاع

بفقيرالمصرففليسهنا،لهامعنىفلاالصرفبسعرالمحاباةمعنىواما

الألي(الصرافطريق)عنالطريقبهذاالإيداعأنالعلممعالمقيرض،ليحايى

المصرفيشترطلمكمافيحايى،للمصرفمغريةلتكونكبيرةبمبالغيكونلا

بأبنمحمدالدينشمساللهعبدأبو(،141)3/:العالمينربعنالموقعينإعلام()1

ةبيروت،الجيلدارالن!ثر:دارهـ(،175)ت/ةالدمشقيالزرعيسعدبنأيوببنبكر

سعد.الرؤوفعبدطه:تحفيقم(،1)739
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بيع.محضفالمسألة،الصرفسعرلهانزلأقرضههوإنا!لقيرضعلى

مغا،العقديناجتماععنللنهيالعلماءتفسيرإليهنذهبماتقويةويزيد

الغالب:الكثيرتاركامختصرةالنقولاتبعضولكهنا؟ينطبقلاهوإذ

ذلكوتفسيرأحمد:والإمام،الشافعيالإماموبنحوه،مالكالإمامقال

ف!نوكذا،كذائسلفنيأنعلىوكذابكذاسلعتكآخذللرجلالرجليقولان

جائز)1(.غيرفهوالوجههذاعلىبيعهماعقدا

معلوقا،والبيعمعلومةالأثمانتكونأنسنتهمنلأنالتمهيد:فيقال

)2(.معلومغيىالثمنفصارمجهولةبالسلفوالمنفعةالسلفعلىالبيعانعقدواذا

بالبيعوالسلفالبيععنالنهييفسرونالفقهاءمنكثزانجدوهكذا

)3.القرضبشرط

التراثإحياءدار:ط،الأصبحيأنسبنمالك)2/657(.:مالكالإمامموطأ)1(

المعرفة،دارط:،الشافعيإدرش!بنمحمد،الأمفيالشافعيونحوهمصر.،العرب

راهويه:وابنأحمدالإماممسائلانظر:أحمد.والإمامهـ(.أ)933:الثانيةالطبعة،ببروث

:المروزيالتميمييعقوبأبوالكوسجبهرامبنمنصوربنإسحاق)2/21(،

م(،4002اهـ-4251:السعودية،الرياض،الهجرةدارالنشر:دارهـ(،251)ت/

وانظر:.فتحيجمعةد.-الحوضيوئام-الرياطمحمودبنخالد:تحقيق،الأولىالطبعة

النشر:دار،آباديالعظيمالحقشمسمحمد292(،)9/داود:أيىسننشرحالمعبودعون

الثانية.الطبعةام(،)599:بيروت،العلميةالكتبدار

193(.241/البر:عبدلابنالسمهمد)2(

)2/323(،:عميرةحاشيةوانظر:)3/893(.للنوي:الطالبينروضةانظر:)3(
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إلىالذريعةمنفيهلماوالبيعالسلفبينالجمعوحرم:القيمابنقال

ذلك)1(.إلىوالتوسلأعطىمماأكثربأخذالسلففيالربح

علىشيتااشزطالمقيرضفلامسالتنا،فيمفقودةالمعانيهذهوكل

الصرفسعرواما،قرضهفيللربحالمقيرضلتوصلذريعةثفةولاالمقزض،

الاطلاعفللمقيرض،المصرفيبلمنعنهومعلنبلللمقيرض،معلومف!نه

ناقضاأوالسوقعنزائذاكان،البيعبابمنوهوعنه،الاستعلامأوعليه

بينتنافشاتعدولافالمسالة،الصرفعندشيئاالمصرفيشترطلمكماعنه،

.الصرفسعرفيالمصارف

يصرفأنللمسلموالأولىشيء،النفسفييبقىالتقريرهذاكلومع

غيرمنمصرفهفييو!أو،مصرفهفييوعثمآخرمصرفلدىأولا،

فيبيئاكماالذمةفيماعلىصرف،السحبعندالصرفوليكنصرف،

الثاني.التكييف

لا،الخدماتتقديمأجوربابمنفهيالمصرفياخذهاالتيالعمولةاما

منها.مانع

أحمد،والإمام،الشافعيوالإمام،مالكالإمامعنالسابقةالمراجع:وراجعوكيىها.

غيىهما.و

الزرعيأيوببكرأيىبنمحمد)1/363(،:الشيطانمصائدمناللهفانإغاثة)1(

محمد:،تحقيقالثانيةالطبعةام(،759اهـ-5193:،بيروتالمعرفةدارط:،أبوعبدالله

الفقي.حامد
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العملة:بنفسآخرلحسابللتحويلالشرعيالتكييف:الثالثالمطلب

بينالتحويلىخدمةالألي،الصرافبطاقةتقدمهاالتيالخدماتمن

تعريفعندالوقوفيتعينالخدمةهذهعنالكلاميتسنىوحتى،الحسابات

الحوالةعننتكلمذلكوبعد،الاسلاميالفقهفيثئمومناللغةفيالحوالة

لتتضحذلككلقصدنادمانا،والبنوكالمصارففيعليهاالمتعارفالمصرفية

لناوليتسنى،والمصرفيةالشرعيةالناحيةمنالوضوحتمامالقارئلدىالمسألة

عنفرعالشيءعنالحكمف!نعليها،الحكمثمومنالدقيقالشرعيالتكييف

.معلومهوكماتصوره

الحوالة:تعريف.

اللغة:فيالحوالةأولا:

اللغة:مقاييسمعجمفيقال،والانتقالالتحولمناللغةفيالحوالة

دور)1(.فيتحركوهوواحداصلواللاموالواوالحاء

وا.حاليإلىحاليمنمحؤذالشيء:أحاذ:العروستاجصاحبوقال

الهمنرمعبالضئموخؤولاخؤلاكحاذشيءإلىشيءمنئحؤذ:الرخلأحاذ

)2(.كشحاب!،الحوالة:والاسئمآخز،غرييمإلىعنهزخاه:القيريتموأحاذ

الفقهي؟الاصطلاحفيالحوالةثانتا:

.حولةمادة(،121)2/ةاللغةمقاييسمعجم(1)

.حول:مادة366(،28/):القاموسجواهرمنالعروستاج)2(
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)1(.عليهالمحالذمةإلىالمحيلذمةمنوتحويلهالديننقل:الحنفيالمذهب

)2(.أخزىفيبمثلهؤفهعنالذينيطزخ:المالكيالمذهب

.3ذمةإلىذمةمنديننقليقتفيىعقد:الشافعيالمذهب

)((.عليهالمحالذمةإلىالمحيلذمةمنالديننقل:الحنبليالمذهب

تحريكالحوالةان:الاصطلاحيتعريفهمفيالفقهاءأقوالوخلاصة

.لأخرىذمةمنللدينوانتقال

المصرفي:الاصطلاحي!الحوالة

يلي:مامنهانختار،متقاربةوجلها،تعاريفبعدةالمصرفيةالحوالاتعرفت

حسابمنالمدينالجانبفيمعيتامبلغابمقتضاهاالممرفيقيد"عملية

)5(.آخر(حسابمنالدائنالجانبوفي،منهكتايىامرعلىبناء،بالنقلالآمر

ذمةضمبل،المحيلذمةبهتبرأللديننقلآليستالحوالةإن:يقولف!نهلزفر؟خلاقا(1)

الحقائقتبيينوانظر:3(.)3/المختار:لتعليلالاختيارانظر:.المحيللذمةعليهالمحال

.oV))4/:الدقائقكنزشرح

حاشيةوانظر:.(024)2/:القيروانيزيدأببابنرسالةعلىالدوانيالفواكه21(

32(.5)3/:الدسوقي

:الطلابمنهجعلىالبيجرميحاشيةوانظر:)2/391(.:المحتاجمغني)3(

وغيرهما.06(،5)2/

54(.)5/الكبر:الشرحوانظر:2(.18)2/:الكافي4()

2(.14)ص/:الفقهيةوأحكامهاحقيقتهاالمصرفيةالعمولات()5
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والتعريف،بالمثالعرفهاحيث،التامبالرسمتعري!التعري!وهذا

الفن.اهلعندمرضيكيروهذا،التامبالرسمالتعريفانواعمنبالمثال

ارصدةأوالنقود،نقل"عمليةبأنها:أيضاالمصرفيةالحوالةوعرفت

ومابلد،إلىبلدمنأوبنك،إلىبنكمنأو،حسابإلىحسابمنالحسابات

أجنبيةعملةتحويلاو،أجنبيةعملةالىالمحليةالعملةتحويلىمنذلكيستتبع

")1(.اخرىأجنبيةعملةالى

وهو،القريبينوالفصلالجنسابانانهحيصشا،التامبالحدتعريفوهذا

للمعزف.والخواصالعرضياتبذكرأطالانهإلا،الدقيقالتعريف

بحركاتللقياممالبنكالصلاحيةمنحعمليةفقالوا:آخرونعرفهاكما

بنكيحسابإلىبنكيحسابمنإلكزونتا،والمدينةالدائنةالماليةالتحويلات

آخر)2(.

الفصلولاالقريببالجنسيعرفلمأيضاالتعريفهذاانيخفىولا

فقط.الإلكزونيةالتحويلاتوهي،انواعهببعضالمعزفخصبل،القريب

المختار:التعريف

بينالنقودوانتقال"تحريكبأنها:المصرفيةالحوالاتتعريفيمكن

".والبنوكالمصارفعبرغيرهماوالمشتركينأرصدة

بعدها.وما(YVV)ص/:المعاصرةالماليةالمعاملاث)1(

سابق.مرجع(،51)ص/:الالكترونيةالنقود)2(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
وهو،اللغويبمعناهاالحوالةلحقيقةبيان"،وانتقال"تحريكفقولنا:

للحوالة.القريبالجنس

بالتحريك،المخصوصةوهيالقريبللفصلبيان"النقود"،وقولنا:

.الأموالمنكيرهادون

1(،والبنوكالمصارفعبرغيىهماوالمشتركينارصدة"بينوقولنا:

تلكفيالمشتركينأرصدةوهي،فيهتتحركالذيللمكانبيانفيهاعرضيات

خارجية.أوداخليةكانثسواءالمصارف

بلازمليسفعرض،للعملاتصرفمنالتحويليسئتبعماأما

وبدونه.الصرفمعتكونإنهاإذ،المصرفيةللحوالات

العملة:بنفسالمصرفبةللتحويلاتالشرعيالتكييف

داخليكونماغالئا،واحدةبعملةأوواحدبجنسالمصرفيالتحويل

خلالهمامننستطيعاللذينوالتمثيلالتصويرعننتكلمالتكييفوقبلالبلد،

دقيقا.تكييقاالمسألةتكييف

المسألةةتصوير.

مصرفإلىاو،المصرفنفسفيلآخر،حسابمننقودانتقالطلب

العملة.بنفسآخر

للمسألة:التمثيل.

مندينارمائةبتحويل،الكويتيالتمويلبيتمصرففيعميلطلب
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آخر،مصرفأو،المصرفذاتفيحسابلهآخرشخصحسابإلىرصيده

العملة.بنفس

البحث:محور.

يأخذهاالتيوالعمولةالتحويلهذاشرعيةحولالبحثمحورينحصر

التحويل.بعمليةيقومالذيالمصرف

النكببفةببان

أبرزهاعدة،أقوالعلىالمصرفيةالحوالةتكييففيالباحثوناختلف

التالي:النحوعلىاربعة
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سفتجة)1،::الأولالتكييف

وبهقديما،السفتجةتمثلالمصرفيةالحوالةان)2(الباحثينبعضيرى

)3.الراجحيلمصرفالشرعيةالهيئةاخذت

:الفرضعفدجهات.

التحويل.طالبالعميل:المقيرض

بالتحويل.القائمالمصرف:المقترض

طلبهعندالمقيرضللعميلىالمصرفمنالصادرالايصالى:السفتجةورقة

التحويلى.

الفقهي:التئزيل

إقراضائعدمصرفهمنالآليالصرافعبرالتحويلالعميلطلبأولا:

الشرعي.وحكمهاتعريفهاتقدم(1)

المصرفية:العمولاتكتابةفيالسماعيلأحمدبنمحمدبنالكريمعبدد.منهم(2)

فيمنشور،القبضصيغةتحديد:بعنوانلهبحثفيمنيعبنالثهعبدوالشيخ246(،)ص/

البحوثلإداراتالعامةالرئاسةعنتصدردوريةمجلةوهي،الاسلاميةالبحوثمجلة

وبحث.1(41)26/:السعوديةالعربيةبالمملكةوالإرشاد،والدعوةوالإفتاءالعلمية

العدد،الإسلاميالاقتصادأبحاثمجلةفيمنشور،المصريرفيقللدكتورالسفتجة،

وغيرهم.(،131،123)ص/ام(:849هـ-ا04)4:لعام،الأول

مصرفلأكراضالتفسيريةالمذكرةينظر:.الراجحيلمثركةالشرعيةالهيئةقرارات)3(

.(W/3)3)68(::رقموقرار3(،1/0):الراجحي
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يمكنأو،حسابهمنخروجهبعد،تحويلهالمرادالمبلغذلك،للمصرفمنه

واتحويلهيريدوهو،للمصرفمنهقديمقرضالمصرففيحسابهأناعتبار

منه.جزء

فينائبهأوللعميلوتحويلهعميلهمنالقرضالمصرفقبولئعدثانتا:

.القرضأحكامجميعيمثلاقنراضا،آخر،مصرفأو،مابلد

ذلكويعد،التحويلطالبلعميلهإيصالااوسنذاالمصرفيصدرثالثا:

السفتجة.ورقةالايصال

منالسفتجة،تمثلهاالتيالفائدةذاتالمصرفيةالحوالاتتمثلىرابئا:

للأموالى.ضمان

التكييف:هلىأدلة

السفتجةعقديبينالشبهبوجودالتكييفهذاأصحاباستدل

وذلك؟الشكلحيثومن،والباعثالمقصدحيثمن،المصرفيةوالحوالات

خلالمنذلكوبيانمتعيتا،امزابهاالمصرفيةالحوالاتب!لحاقالجزميجعل

التالية:النقاط

لهكانانالعميلحسابمننحصمالممرفيةالتحويلاتفي:الأولى

وتوفيزاحملها،لأخطارتجنتالها،الماديالنقلدونتحويلهابقصد،لديهحساب

خصمهيطلباو،تحويلهالمرادا!لبلغقيمةيدفعلااذنفهووالجهد،للوقت

خطرلإحالةوذلك،الضمانسبيلعلىبل،الأمانةسبيلعلىحسابهمن
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.المصرفعلىالطريق

الطريقخطرتجنبهوالسفتجةعليهئنيتالذيالأساسأنوالمعروف

التحويلعمليةمنكلتؤديهالذيالغرضف!نذلكوعلى.المتوقع

الطريق،لأخطارتجنتالها،الماديالنقلدونالأموالتحويلهووالسفتجة،

بالتحويل.المامورتضمينطريقعنوذلك

دفعهالذيالمبلخعينالمستفيدإلىيسلملاالبريدأوالمصرفإن؟الثانية

بدله؟المستفيدإلىيدفحإنهبل،حسابهمنخصمالذيأوالتحويلى،طالب

بأمواله،العملاءأمواليخلطالمصرفأنعلىجالمالمصارففيالعرفلأن

ينسبونأنهميجدالفقهاءلأقوالىوالمتتبع،البريديةالدوائرفيالأمروكذلك

والمعاني،للمقاصدالعقودفي)العبرةأنمنعندهمالمقررةالقاعدةإلىالأحكام

مجاليكونلابغيرهاختلطأوفيهئصرفإذافالمال(،والمبانيللألفاظوليست

فيعليهبالمعقودالانتفاعاناعتبارعلى،قرضإلىينقلببل،وديعةبأنهللقول

المدين.أوالمقترضعلىمضمونفهووبالتالي،باستهلاكهإلايكونلاالقرض

حالةفيكما،حادثبقرضتكونانإماالتحويلعمليةفإن"ذلكوعلى

نأوإما،البنكالىفيدفعه،تحويلهالمرادالمالومعهالتحويلطالبيأتيأن

،المصرفلدىجايىحسابالتحويللطالبكانلوكما،قديمبدينيكون

قدأنهاالسفتجةفيسبقوقد،وتحويلهالحسابهذامنالخصممنهوطلب

قديم.بدينتكونوقد،حادثبقرضتكون
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لوكماوذلك،نفسهالآمرهوالمستفيديكونقدالتحويلعمليةفي:الثالثة

الحصولبغرضمعينمكانفياو،بلدهفيبنكإلىالمالمنمبلغاشخصدفع

عميلآالآمركانلوكماالآمر،كيرالمستفيديكونوقدآخر،مكانفيقيمتهعلى

التحويل.عمليةفيالغالبوهومديتا،أو

يقبضالذيهوالدائنأوالمقرضيكونفقد،السفتجةفيالأمركذلك

والصديقالوفاءيكونوقد،التحويلبعكسالغالبوهوالآخر،البلدفي

أ،.هناكدائن

اهمها:بأمورونوقشالتكييفهذاعلىاعئرضوقد،

إلىالنقودلإرسالالمصارففيتقفالتيالجموعإن:الأولىالاعتراض

ليستالحقيقةفي،أخرىمصارففيحساباتهمأو،عملائهمأو،ذويهم

2(.السفتجةبخلاف،القرضإليهايتبادرولا،مقرضة

وقدشيء،الناسذهنإلىيتبادرالذيبانالاعزاض:هذاعنوأجيب

هيالمصرفيةالودائعإن:المئالسبيلفعلىآخر،شيءلهالفقهيالتكييفيكون

نأمنذكرهسبقلما،ودائعليستالحقيقةفيولكنهاودائح،الناستصورفي

تكونوبالتاليفيها،يتصرفأو،أموالهمععملائهأمواليخلطالمصرف

بعدها.وما(941أص/:والتطبيقالذراسؤبينوالسفتجةالحوالةانظر:(1)

.(59174)2/:الإسلاميالفقهمجمعمجلةانظر:)2(
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)1(.المصرفيالتحويلعمليةفيالأمرفكذلك،عليهمضمونة

المصارفأماأجزا،يتقاضىلاالسفتجةفيالمقترض:الثانيالاعتراض

،2(.العمليةهذهعلىأجزاتأخذف!نهااليوم

ظلملاللمقترضالنفعجزاشتراطبأنالاعزاض:هداعنوأجيب

مثلمنععلىاجماعأونضهناكوليسإرفاقوزيادةمصلحةفيهبلفيه،

أخذ)4(.مادونالمقترضرداشتراطالفقهاءبعضاجازقدكماذلك)3،

التك!ف:هذاعلىال!ثرعيالحكم

للفرعالحكمف!نوعليهبالسفتجة،مسألتناالتكييفبهذاالقائلونألحق

الأصل.حكمهوسيكون

معولكنالحنفية:الاشتراطعدممعلاسيماالسفتجةبجوازقالوقد

يجزهاولملهما،حاصلالنفعلأنمطلقا،أحمدمذهبفيايةjJJ،الكراهة

للدكتوركلاممن348(،)1/:التاسعةدورتهفيالإسلاميالفقهمجمعمجلةانظر:)1(

.العباديالسلامعبد

.(59174)2/:الاسلاميالفقهمجمعمجلةانظر:2()

الزرقا،مصطفىالدكتورمنهم،التمهيديةالطبعةفيالكويتيةالفقهيةالموسوعةانظر:)3(

بحث،الحوالةكتابانظر:.عطيةجمالوالدكتور،سلامةالحميدعبدإبراهيموالدكتور

ام(:79اهـ-ا)931عام:الكويتيةالفقهيةالموسوعةخبراءبالاشتراكأعده

م(.02)11:الأولىالطبعة،الكويتبدولةالاسلاميالوعيمجلةطبع2(،04)ص/

0'3):المهذب:انظر(4) 4)I.فيالكا:وانظر:(/252Y.)
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)1(.مالكعنكذلكوهي،بدونهواجازوها،الشرطمعالشافعية

!

بأجر:وكالة:الثانيالتكييف

وقدبأجر،وكالةكونهاعنتخلولاالمسالةأنالتكييفهذاأصحابقرر

وبهذا،اليهفليرجعسبقفيماالإسلاميالفقهفيالوكالةعقدعنتكلمنا

"2".الباحثينبعضقالالتكييف

71/443(،:الأحكاممجلةشرحالحكامدرر593(،71/:الصنائعبدائعانظر:11(

المغثي:)2/125(،أحمد:الإمامفقهفيوالكافي355(،)5/:عابدينابنحاشية

لمختصرواجمليلالتاج،V(f?)6/الكبير:والحاوي403(،/1)؟المهذب213(،41/

98(.2/)ةالدوافيالفواكه:وانظر(.4/745):خليل

مصطفىالدكتورمنهم،التمهيديةالطبعةفيالكويتيةالفقهيةالموسوعةباحثومنهم)2(

الحوالة،كتابانظر:.عطيةجمالوالدكتور،سلامةالحميدعبدإبراهيموالدكتورالزرقا،

.(042)ص/:الكويتيةالفقهيةالموسوعةخبىاءبحوثمن

947(،)ص/:المعاصرةالماليةالمعاملات:كتابهفيالزحيليوهبةالدكتورأبضا:ومنهم

فيمنشورلهمابحثفيالحسينيجعفروالسيد،التسخيريعليمحمدوالشيخ.سابقمرجع

انظرة.والحوالةالصرفلاجتماعالمثرعيةالحلولةبعنوانالإسلاميالفقهمجمعمجلة

17515(.)2/:المجلة



!
التكييف:بيان

الإلكزوفيالدفعأنظمة

الوكالة:عقدجهات.

التحويل.طالبالعميلهو:الموكل

بالتحويل.القائمالمصرفهو:الوكيل

نخويله.المرادالمبلغ:فيهالموتمل

الفقهي:التئزيل.

بعد،الوكالةانعقاديمثلمامبلغنخويلمصرفهمنالعميلطلبأولأ:

الطلب.المصرفقبولى

وأالآخرللمصرفالمبلغونخويلهللطلبالمصرفاستجابةثاشما:

معلوقا.يكونأنلابدولكنأجر،عليهيستحقعملللمستفيد،

التكييف:هذاأصحابأدلة

وبينالمصرفيةالحوالةبينالشبهبقوةالتكييفهذاأصحاباستند

منيطلبإنما-التحويلطالب-العميلإنإذ،الإنابةتعنيوالتيالوكالة

هيوهذه،الإنابةهذهالمصرففيقبلالنقود،تسليمفيعنهالنيابةالمصرف

الوكالة.عين

:استشكالتبر

المصرفيةالحوالةبينالفروقبوجودالتكييفهذاعكواعهتض
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يلي:ماأهمها،أوجهعدةمنوالوكالة

!

هذهعنيرجعأنلهفالوكيللازقا،عقذاليستالوكالةإنأولأ:

بعدالعملعنالرجوعللمصرفيسوغلاالمصرفيالتحويلفيبينما،الوكالة

فيه)1(.الدخول

بينماالتقصهب،أوبالتعديإلأيضمنلاأمانةيدالوكيلياثاشما:

حالى.كلعكضمانيديدهالمصرفيةالحوالةفيالمصرف

النقودعينتسليملوجببأجر؟وكالةالمصرفيةالحوالةكانتلوئمالمخما:

ذلك)2(.خلافوالواقعسلمها،التي

يلي:بمالاعهتاضاتاهذهعنأجيبولقد

استوف!وإذابأجر،وكيلالمصرفبأنعنهأجيب:الأولالاعتراض

حقبهاتعلققدلأنهفيها؟الرجوعلهيجوزفلاعملهعكأجرهالوكيل

الغههـ)3(.

2(.15ع/):المصرفيةالعمولات(1)

.(611أص/:الآليالصرافأجهزةمعالتعاملأحكام)2(

2(.15)ص/ةالمصرفيةالعمولاث)3(
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أجهتايعدالمصرفبأنالاع!هـاضهذاعنأجيص:افمافيالاعتراض

وهو)3(،الشافعيةعندوقول2(،الحنفيةعندبطشعهتلفمايضمنمش!هـكا)1(،

)!(.الحنابلةمذهب

مماثلللمحالالمسفمبأنا!عزاضهذاعنأجيب:الثالثا!عتراض

العينردمقاميقومالمثلورد،مقصودةليستالنقدوذات،المصرفاستلمهلما

)5(.القرضفيكما

التك!ف:هذاعلىالشرعيالحكم

منأوبأجر،كانتسواءالمباحةالعقودمنالوكالةأنسلقاالمعلوممن

وكالةالمصرفيةالحوالةاعتبرناواذا،ذلكعلىللاستدلالحاجةولاأجر،دون

حكمها.تاخذف!نهابأجر

آخر،لمستأجرعملهمعلمستأجرهنفسهيدفيعملهيكونالذيهوةالمشتركالأجير(1)

42(.5)7/الكبير:الحاويانظر:.حوانيتهمفيوالخياطينكالقصابين

كما(،الصاحبان)أيلها:خلاقاقالولكن82(.1/)5:للسرخ!يالمبسوطانظر:21(

844)1/الكبير:النافعوشرحهالصغيرالجامعصاحبقال )lبنمحمداللهعبدأبو

هـ(.ا04)6:الأولىالطبعة،بيروت،الكتبعالم:ط(،اA°)ت/:الشيبانيالحسن

5(.10)6/الكبير:الحاويانظر:)3(

5/3)ةلمغنيا:نظرا(4) 0)o.

.(621)ص/:الأليالصرافأجهزةمعالتعاملأحكام)5(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

للحوالة:الفقهيبالمعنىحوالة:الثالثالتكييف

كونها،للحوالةالفقهيبالمعنىحوالةبأنهامسألتنا)1(الباحثينبعضكيف

والمعنى.الاسمفيمعهالتفق

التكييف.بيان

الحوالة:عقدجهات.

بالحوالة.القائمالمصرف:المحيل

التحويل.طالبالعميل:المحتال

نائبه.أوالمصرففرع:عليهالمحال

المحؤل.الماليالمبلغ:الحوالة

الفقهي:التثزيل.

فيهلهالعميلكونجهةمنللعميلمديتاالعميلمصرفئعذأولا.

إقراضبمثابةوذلكتحويلهالمرادالمبلخيسلمهأنهاو،جاريحساب

.للمصرف

الفقهمجمعمجلةانظر:.السالوسأحمدبنعليالدكتورشيخناالقولبهذافال)1(

الماليةللمؤسساتوا!لراجعةالمحاسبةهيئةقررتهماوهو.144O//)9:الإسلامي

المعاييركتابانظر:م(.502002/)16/المعيار:صدورتاريخ،بالبحرينالاسلامية

هـ-ا431):الإسلاميةالماليةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةهينة81(،)ص/:المثرعية

م(.9552هـ-ا1043:ط.البحرينالمنامهم(،0152



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
المصرففيحيل،التحويلطالبللعميلمدينالمصرفيصبحثانتا:

مدينةتكونبدورهاوالتي،الأخرىالمصارفمننائبهأوفرعهعلىعميله

،أخرىذمةإلىذمةمنانتقلقديكونالاعتباربهذافالدين،الأولللمصرف

1(.الحوالةمعنىهووهذا

النكببف:هذاأدلة

الفقهفيالحوالةبينالشبهاوجهبقوةايضاالتكييفهذاأصحاباستند

والمعنى:اللفظحيمثمن،المصرفيةوالحوالة،الاسلامي

وطرف،مدينطرفمنهمافلكلالمعنىجهةمنوأمافظاهر،اللفظأما

قدالدينيكونوعليه،نائبهأوالمصرفوهوملىعلىدائنهالمدينفيحيلدائن

ذمة.إلىذمةمنانتقل

:استشكال!ي

الفقهي،بالمعنىالحوالةبينجوهريةفروقبوجودذلكعلىاعترضوقد

يلي:مااهمها،المصرفيةوالحوالة

حسابلهليسالعميلكانإنالحوالةمعنىانتقاض:الأولالاعتراض

العميلإناذ،ليحولهمبلغارصيدهفيأدخلالعميلأنأو،المصرففيجار

لمالدينلكونمقترضا؟ليسوالمصرف،للمصرفمقيرضاليسالاعتباربهذا

الحوالة،قبلالذمةفيثابتايكونأنلابدوالدين،الحوالةمعمقترتاإلايثبت

.بتصرف343(/1)9/:الفقهمجمعمجلةمناقشاتمن(1)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الربا)1(.شائبةتشوبهالحوالةبشرطالسلفأنمع

المحيل،للمصرفمدينعليهالمحالالمصرفيكونقدالثافي:الاعتراض

لموإذا،عليهائمحالذمةإلىالمحيلذمةمنالدينتنقلوالحوالة،يكونلاوقد

الحوالة؟تنقلهالذيفماالأولللمصرفمديتاعليهائمحالالمصرفيكن

عندالوجهينأحدوهو)5،والحنابلة2(،المالكيةالعلماءجمهورصرحولهذا

فيعليهالمحالعلىللمحيلدينوجودباشتراطصرحواكلهم)"،الشافعية

الحوالة.

اللهعبدسيديوسئل:قولهخليلمختصرعلىالزرقانيعلىحاشيتهفيالرهوفيذكر(11

وأدراهميسلفهأنمثليجوز،لابأنهفأجاب؟الحوالةبشرطاسلفعمنالعبدوصي

باعقدفصار،البيوعمنبيعالحوالةلأن؟فلانكريمهعلىبهايحيلهأنعلىدنانيرأوطعاقا

حاشيةانظرة.أجلالىبدراهمدراهمفصار،الغريمعلىالتيبالدراهمالدراهمتلكله

الطبعة،الأميريةالمطبعة:ط(،204)5/:خليللمختصرالزرقافيشرحعلىالرهونيالإمام

هـ(.ا03)6مصر:الأللى،

بلغةوانظر؟.البركاتأبوالدرديرأحمدسيدي325(،)3/الكبير؟المثرحانظر:)2(

.(529/):خليللمختصروالاكليلالتاج:وانظر2(،96/)3:السالك

بعدها.وما(2812/)ةفيالكا:انظر)3(

شرطهوهلأصحابنااختلففقدعليهالمحالعلىالحقوجوبفأما:الماورديقال()4

يصحالثافي:والوجه،الحوالةصحةفيشرطأنهأحدهماة:وجهينعلىالحوالةصحةفي

لهرجوعولا،عليهالمحالبقبولإلائتملاهذافعلى،وثيقةلأنها،الضمانمجرىوتجري



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
يلي:بماالاعتراضاتهلىهعنالإجابةوبمكن

لمالمصرفإقراضهعندالعميلىبانالقولىيمكن؟الأولالاعتراضأما

ليحيلهقرضهيطلبثماولا،ور-يمرضص!انما،الحوالةالقرضمحيشترط

ليستالمسالةف!ن؟الحوالةبشرطسلفالأمركاندمانثم؟نائبهعلىالمصرف

البيععقودمنوليستالإرفاقعقودمنالحوالةلكون،المعترضصورهاكما

ماالإرفاقعقودفيويتسامح)2(،الحنابلةمذهبمنوالصحيح)1(،الحنفيةعند

غيرها.فييتسامحلا

،الأولللمصرفمديئاالثانيالمصرفيكونلافدالثافي؟الاعزاضوأما

قبلالدينثبوتيشترطلممنعندجائزوهذا،لهوكيلآيكونأنيمكنلكن

.3كالحنفيةالحوالة

المحتاجةمغنيونظر:بعدها.وما)6/941(الكبر:الحاويأدائها.قبلبالحوالة

بصيغةعليهالمحالعلىللمحيلدينوجوداشزاطبعدمالوجهذكرلكنه491(،)2/

عليهالمحالعلىللمحيلالدينوجودباشزاطالمهذبفيجزملكنأوقيل(.:التضعيف

:المهذب.المتلفويدلالقرضكعوضبيعهيجوزدينعلىإلاتجوزولاقال:حيث

.)1/337(

.(18)6/:الصنائعبدائعانظر:(?)

.(5/222):للمرداوي،لانصافا:انظر(2)

.(61)6/:الصنائعبدائعانظر:)3(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

المثرعي:الحكم

حكملهاالمصرفيةالحوالةأن،المسألةلهذهالتكييفمنسلفماعلىينبني

الإرفاقعقودمنعدوهابلالجواز،حيثمن،الفقهيبالمعنىالحوالة

سبق.كماالمشروعة

نإووكالةأجر،دونمنكانتإنسفتجةأو،حوالة:الرابعالتكييف

بأجر:كانت

ذلكعلىنصحيث،الاسلاميالفقهمجمعقرارهوالتكييفوهذا

يلي:ماوالحوالةالصرفلاجتماعالمثرعيةالحلولبشانقرار:بقوله

بنفستحويلهاطالبهاويرغبما،بعملةمبالغهاتفدمالتيالحوالات

الفعلي،الأجرحدودفيبمقابلأممقابلبدونكانسواءشرغا،جائزةالعملة

مديونيةيشترطلممنعندالمطلقةالحوالةقبيلمنفهي؟مقابلبدونكانتف!ذا

ما،شخصإعطاءوهيسفتجة،غيرهمعندوهي،الحنفيةوهم،إليهالمحال

آخر.بلدفيلوكيلهأوللمعطيلتوفيتهلآخر

الحوالاتبتنفيذالقائمونكانصماذابأجر،وكالةفهيبمقابلىكانتلماذا

الأجيرتضمينعلىجرتا،للمبالغضامنونفإنهم،الناسلعموميعملون

؟(.المشترك

وحكمه:وأدلتهالتكميفهداليان

،(291)ص/ةالإسلاميالفقهمجمعوتوصياتقرارات9(،/1))84(:ةرقمقرار(1)

سابق.مرجع



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
بانالقاضيينالتكحيفينوادلةبيانعينفهيوأدلتهالتكييفهذابيانأما

فقد،ب!طلاقليسولكنباجر،ووكالةسفتجةاو،حوالةالمصرفيةالحوالة

يشترطلممنعندمطلقةحوالةتكونانبينالحوالةعلىالأجرحيثمنفرقوا

مديونيةاشترطمنعندسفتجةاو،الحنفيةالسادةوهم،إليهالمحالمديونية

كانتإنوأما،مقابلدونمنكانمشاإنحالفيهذاالجمهور،وهمإليهالمحال

بأجر.وكالةفهيبمقابل

:مفادهماإلىنخلصوبهذا

وعند،الأحنافعندمطلقةحوالةفهيمقابلدونمنكانتإن

سفتجة.الجمهور

بأجر.وكالةفهيبمقابلكانتلىان

المصرفية،الحوالاتحقيقةإلىالأقربينالقولينبينجمعالتكييفهذاوفي

القائم.المصرفيالواقعإلىحتىبل

الترجيح:

حيثمنقريبسفتجةبأنهاالمصرفيةللحوالةالتكييفانشكلا

فتنزيلهاباجركانتإنواما،المصرفيأخذهاجردونمنكانتإن،المعنى

ماوهو،بيانهسبقكماالإسلاميالفقهمجمعقررهماوهذاالصق،الوكالةعلى

التالية:للاعتباراتلدكطترجح

كانتإنسفتجةبأنهاالقائلالتكييفاصحابعليهاستندماقوةأولا:

بأجر.كانتإنووكالةأجر،دونمن



!الالكزوفيالدفعأنظمة

تقاضيمعحتىب!طلاقسفتجةالمصرفيةالحوالاتبأنالقولثانتا:

مسالةفيويدخلنابلالسفتجة،حقيقةعنبعيدةيجعلهاعليها،اجزاالمصرف

العلماء.بينخلافمحلوهي،اقترضمماأقلالمقترضمنالرداشزاطجواز

المقابلالوجهفيوالحنابلةعندهمالأوجهاحدفيالشافعيةجوزهافقد

ففيهاقرضهمادونعليهيردانشرطفإنمانصه:المهذبففي،للصحيح

النقصانشرطفإذا،المثلردالقرضمقتف!لأنيجوز،لاأحدهما:وجهان

.الزيادةشرطلوكمايجزفلم؟مقتضاهينافيماشرطفقد،أقرضهعما

بهيخرجالريادةوشرطبالمستقرضرفقاجعلالقرضلأنيجوز،والثاني

فجاز)1(.موضوعهعنبهيخرجلاالنقصانوفعرطيجز،فلمموضوعهعن

ينافيلأنهيجز،لمأخذمادونردشرطلىاننصه:ماأيضاالكافيوفي

نفعلأن،يبطللاانويحتمل،الزيادةشرطفاشبهالمثلردوهومقتضاه

الأجلشرطفأشبهبهرفقاشرعإناالقرضلأنمنه،يمنعلاالمقزض

)2(.الزيادةبخلاف

حتىالإطلاقبهذابأجروكالةالمصرفيةالحوالاتبأنالقولأنكماثالثا:

مناقربكونهامعيخفىلاماالتجاوزمنفيهعليها،اجزاالمصرفياخذلملو

السفتجة.الىالمعنىناحية

.3(1/40)ةالمهذب(1)

.(2/521):فيالكا(2)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
عندالحوالةبمعنىهيالمصرفيةالحوالاتبانالقاضيالقولرابغا:

يصعبالحوالةلعقدالفقهاءشروطإنإذظاهر،تجؤزوفيهبعيد،الفقهاء

عنها"والإجاباتالمعزضيناعتراضاتفيرأيناكماظاهربتكلفإلاتطبيقها

الربا)1(.شائبةتشوبهالحوالةبشرطالسلفانعليهئؤخذأنهكما

واقعمنقريبوهوقول،منكثربينوتوفيقجمعفيهخامشا:

الجارلة.المصرفيةالحوالات

يأخذلمإنسفتجةالمصرفيةالحوالاتبانالقوليترجحكله،لذلك

اخذ.إنبأجرووكالة،عليهااجزاالمصرف

الحوالة.علىالمصرفيةالعمولاتحكم

بأنهأجردونمنكانتإنالمصرفيةالحوالاتتكييفأنسبقفيماتقرر

المعلومومنباجر،وكالةف!نهاباجركاثتإنواما،مطلقةحوالةاوسفتجة،

تحديديبقىولكن،الإسلاميةالشريعةفيالوكالةعلىالأجرةاخذمشروعية

أقوالثلاثةعلىفيهالباحثوناختلفوقد،الوكيليستحقةالذيالأجرمقدار

لى:كما

تنحصرلاوأن،المصرفيالتحويلعلىعمولةأخذجواز:الأولالقول

نسبية.أومقطوعةكانتسواء،للتحويلالفعليةالتكلفةبمقدار

الهيئةوقرار)2(،الكويتيالتمويللبيتالشرعيةالهيئةالقولبهذاقالوقد

.(204)5/:خليلمختصرعلىالزرقافيعلىحاشيتهفيالرهوفيذكرهماسبق(1)

.()177:الفتوىرقم(،1/141):الاقتصاديةالمسائلفيالشرعيةالفتاوى)2(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

المحاسبةلهيئةالشرعيةالمعاييرمنيفهمماوهو)1(،الراجحيلمصرفالشرعية

المالبة)2(.للمؤسساتوالمراجعة

القولى:هذاأدلة

علىاجرعنعبارةالمصرفيةالعمولاتبأنالقولهذاأصحابيستدلى

وليسذلكمناكثراو،العملتكلفةبقدرتكونانيجوزوالأجرة،التحويل

ذلك.يحددماالشرعفي

الفعلية،التكلفةعلىزائدةكانتدانعمولةأخذجوازالثافي؟القولى

نسببة.ولبستمقتطعةتكونأنشريطة

فيصلببنكالشرعيةكالهيئة،الصرعيةالهيئاتبعضالقولبهذاقالوقد

)5.المصري

:القولهذاأدلة

الخدمةتكنولمنسبيةكانتإنالعمولةأنالقولهذااصحابيقرر

الكثيرالمبلختحويلفيأخذقدالمصرفانذلكفمعنىالمبلخ،باختلافتختلف

كلذلكففيوالجهد،واحدةوالخدمة،القليلالمبلغتحويلعنزاثذااجزا

2(.59)3/:المصرفيةالراحجيلشركةالشرعيةالهبئةقرارات(1)

81(،)ص/:الاسلاميةالماليةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةلهيئةالشرعيةالمعاير)2(

(.م1/50/2002)6ةبتارلخ

267(.)ص/:المصرفيةالعمولات)3(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)1(.بالباطلالناسلأموال

بقدرثكونأنشريطةالمصرفيةالعمولاتأخذجواز:الثالثالقول

التحويل.لعمليةالفعليةالتكلفة

الحوالات:مانصهقالإذالاسلاميالفقهيالمجمعقررهالقولوهذا

شركا،جائزةالعملةبنفستحويلهاطالبهاويرغبما،بعملةمبالغهاتقدمالتي

"2(.الفعليالأجرحدودفيبمقابلأممقابلبدوناكانسواء

:القولاهلىأدلة

المصرفيةالتحويلاتكونعلىاستدلالهمالقولهذااصحاببنى

الفعلية،التكلفةعلىزائدةعمولةأخذيجوزولاقرض!،والسفتجةسفتجة،

الفعليةالتكلفةأخذجؤزناوانما،القرضمقابلالزيادةبمثابةكانت!الا

التحريم.مناصلهعلىيبقىذلكعداوما،الافتراضتكاليفباعتبارها

2(.96)ص/ةالمصرفيةالعمولات(1)

.(291أص/:الإسلاميالفقهيالمجمعوتوصياتقرارات)2(
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الترجبحة

المصرفية،للحوالاتالفقهيةوالتكييفات،السابقةالأقوالفيالنظربعد

للاعتباراتالمصرفيةالتحويلاتعلىأجوزاالمصارفتقاضيجوازليتبين

التالية:

حتىبالسفتجةالمصرفيةللحوالاتالفقهيالتكييفينحصرلاأولا:

بالمنع.المصرفيةالتحويلاتعملياتكلعلىونعممهالحكمنسحب

نأوذلك،سفتجةكونهاالتحويلعمليةعلىالأجرتقاضيبمنعالتسليمعدمثانئا:

لدكا،والعمالالموظفينتجمعاعتباريةشخصيةولهاوالبنوكالمصارفبهتقومالتحويل

بأثاثاتمجهزةمقراتوتتخذ،وكثرةقلةبالعملمرتبطةغيرشهريةأجوزايتقاضونوهم

النفقاتتغطيةاستطاعتلماعمولةتأخذلمفلو.ماليةكلفةذات،كثيرةوالاتوأدوات

التشريعأصلمعومتفقللعدالةمحققالعمولةفاشتراطتنفقها؟التيالطائلة

ذلك)ا".مثلمنععلىإجماعاونمقهناكوليس،الإسلامي

تحديدف!ن،المصرفيةالتحويلاتعلىالأجرأخذجوازتقررإذاثالثا:

مبلغااو،مئويةكنسبةالأجرياخذأنفللمصرف،التحكممننوعفيهالأجر

يحددنصوجودلعدمأقلأوالعملتكلفةمنكثركانوسواءمقطوغا،

سفتجةالمصرفيةالحوالاتبأنالقولصحةوعدمالأجير،اجرةمقدار

.ب!طلاق

وماY(04)ص/:الباحثينمنلمجموعة،الكويتيةالفقهيةللموسوعةالحوالة)1(

بعدها.
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العملةجنساختلافعندللئحويلاتالشرعيالنكي!ف:الرابعالمطلب

يكونماغالتا،مغايرةبعملةأوالجنساختلافعندالمصرفيالتحويل

مننستطيعاللذينوالتمثيلالتصويرعننتكلمالتكييفوقبلالبلد،خارج

دقيقا.تكييفاالمسالةتكييفخلالهما

المسألة:تصوير.

.مغايرةبعملةلآخر،حسابمننقودانتقالطلب

للمسألة:التمثيل.

مندينارمائةبصرفالكويتيالتمويلبيتمصرففيعميلطلب

.بلدهفيآخرشخصحسابإلىوتحويلهارصيده

البحث:محور.

الصرفبينجمعالذيالعقدهذاشرعيةحولالبحثمحورينحصر

هذاعلىالعمولةأما،التحويلعندالصرفشروطتحققومدى،والحوالة

السابق.المطلبفيعليهاتكلمنافقدالعمل

الشرعي:التكييف

اختلافلمجردسابقتهاعنالمسالةهذهفيالشرعيالتكييفيختلفلا

فيالكلامعينهوهناالتكييفعنالكلامف!نولذا،التحويلعندالعملة

،عندهبالتوقفجديرالباحثونعنهتكلمآخرأمزثمةولكن،قبلهالمطلب

المصرفي.التحويلعندالمرفشروطتحققوهو
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ماملخصنذكرونحنالمسألةحولطويلآكلاقاالباحثونتكلموقد

والترجيح.الاختلافمنلثيءذكرمعإليهتوصلوا

.الصرفشروطلاختلالالعفدهدامنع:الأولىالقولى

هذاصحةوعدموالصرفالحوالةاجتماعمنعالقولهذااصحابيرى

فيوالتقابض،الحوالةمعاجتمعإذاالصرففيالتقابضحصوللعدمالعقد؟

خلافولا،الصرففيوالتاخيىالنسيئةوقعتوإلا،لصحتهشرطالصرف

للتحريم.الموجبالربايوجدالتأخيروجودأنفي

القولى؟هذاأدلة

والتيالنسيئةربابمنعالقاضيةبالأحاديثالقولهذااصحاباستدلى

منهامايلي:

الثهصلىالثهرسولقالقال:عنهالثهرضيالصامتبنعبادةحديث

بالشعيروالشعيربالبروالبربالفضةوالفضةبالذهب"الذهب:وسلمعليه

هذهاختلفتف!ذابيد،يذابسواءسواءبمثلمثلآبالملحوالملحبالتمروالتمر

1()1(.بيديذاكانإذاشئتمكيففبيعواالأصناف

الثهصلىالنبيوبين،الصرفلصحةشرطالتقابضأنالدلالةووجه

حوالةاجتمعتإذاهنا-يحدثولابيلإ"،"يذا:بقولهحقيقثهوسلمعليه

بيلإ.يذاالقبض-وصرف

تخريجه.سبق(1)
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يصطرفمنأقولأقبلتقال:الحدثانبناوسبنمالكوحديث

الخطاببنعمرعندوهوعنهالئهرضيعبيدالئهبنطلحةفقال؟الدراهم

بنعمرفقال،ورقكنعطكخادمناجاءإذاا-شاثمذهبكأرنا:عنهالثهرضي

رسولف!ن،ذهبهاليهلتردنأوورقهلتعطيهوالثهكلأ:عنهالثهرضيالخطاب

ربابالبروالبروهاء،هاءإلاربابالذهبالورق":قالوسلمعليهالئهصلىالئه

هاءإلاربابالتمروالتمروهاء،هاءإلاربابالشعيروالشعيروهاء،هاءالا

وهاء")1(.

حقيقةلهوبين،فعلهطلحةعلىأنكرعنهالئهرضيعمرأن:الدلالةوجه

كنايةواعإ،خذأووهاتخذوهاءأ،"هاء:قولهفيالعلماءقالوقد،القبض

،وهاتخذ،الصرففيالشرعيالقبضهوفهذاالمجلمس،فيالتقابضعن

وهذهإليهأشاراولذكرهآخرقبضهناككانفلوتأخير،فيهيكونلاحتى

القبض.لهذاتفتقرالمعاملة

بان؟التحويلعنالصرففصلهوالقولهذاأصحابعندوالمخرج

ثم،المالوتسليمالتقابضويتما!لطلوبةالثانيةإلىا!لوجودةالعملةصرفيتم

أنبعدثانيةالصرافأوالبنكإلىاستلمهاالتيالعملةالمالتحويلطالبيعيد

يصرفهثم،إليهالمحالويتسلمهالمبلغيحولأنأوبتحويلها،ليقوممنهاستلمها

بالورقالذهبوبغالصرفباب:)1586(،:برقم،صحيحهفيمسلمأخرجه)1(

نقذا.
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.الصرافمعبالتقابضلهتسلمهبعدإليهالمحال

العقد.هلىاجواز:الثافيالقول

بينالجمع-المعاملاتمنالنوعهذاجوازالقولهذاأصحابيرى

التحويلالمرادبالعملةالمبلغقيدأناعتبارعلى،وصحته-والتحويلالصرف

بشرط،الحقيقيالقبضحكمياخذحكميقبضهو،العميلحسابفيبها

.الصرففيهتمالذياليومتاريخيحملان

القولى؟هذاأدلة

أدلة:بعدةالقولىهذهأصحاباستدل

الثهرضيعباسوابنالزبيرابنمنيحصلكانماعلىالقياسأولا:

الورقبمكةيأخذكانعنهماالثهرضيالزبيرابنانالثهرحمهعطاءفعن،عنهم

قال،ورقهممنأجودفياخذونالكوفةوإلىالبصرةإلىلهمفيكتبالتجارمن

:فقال؟ورقهممنأجوداخذهمعنعنهالثهرضيعباسابنفسألتعطاء:

عنهماالئهرضيعباسابنوعننأخذ)111(،وبهلثرطايكنلممابذلكباس"لا

اليوميحصلوماجها)2(.الكوفةإلىلهميكتبانعلىبمكةالورقياخذكانأنه

يكونانبشرطبهيقومالزبيركانمابمثابةهووتحويلصرفعمليةمن

يقومالإيصالقبضف!ن،اليومصرفوسعراليومبتاريخالمتحصلالإيصال

.v(?/43)ةللسرخسيالمبسوط(1)

السابق.المصدر(2)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
القبض،مقامتقومالسفتجةكانتف!ذاكالنقود،فهو،محتواهقبضمقام

مقامه.يقومأيضافالإيصال

منزلةتنزلهناوالحاجة،اليومالمعاملةهذهإلىالناسحاجةثانتا:

التيسير،تجلبوالمشقة،ومشقةحرجالأولبالقولالثاسإلزاموفي،الضرورة

ربناقالوقدكيف،الحنيفديننامقاصدمنمقصدالأمةعنالحرجورفع

.)1(3!حرك!يقألؤجمقغلتكزفىجحلوما):وتعالىنهسبحا

الحكميالقبضصورمنإننصه:ماالفقهيالمجمعقراراتفيجاءوقد

وعرقا:شرغاالمعتبرة

التالية:الحالاتفيالعميلحسابفيالمالمنبمبلخالمصرفيالقيد-ا

مصرفية.بحوالةاو،مباشرةالمالمنمبلغالعميلحسابفيأودعإذاأ-

شراءحالفيالمصرفوبينبينهناجزصرفعقدالعميلعقدإذاب-

)2(.العميللحسابأخرىبعملةعملة

فيالقيديعتبر:نصهمابمكةالإسلاميالفقهيالمجمعقراراتفيوجاء

سواء،أخرىبعملةعملةاستبداليريدلمنالقبضحكمفيالمصرفدفاتر

781(.:الآية،الحجسورة(1)

بعدها.وما(131أص/6(:4/)53/:رقمالفقهيالمجمعقرارات)2(
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فيه)1(.مودعةبعملةاو،للمصرفالشخصيعطيهابعملةالصرفكان

لزجبح:ا

العقد،هذاجوازاعلموالئهيظهرفيهاوالتمعنالأقوالفيالنظربعد

التالية:للاعتباراتوذلك

فيالطرفينبينالقبض!حصولعدمهوالمانعونبهاستدلماخلأولا:

بعضتأخرصمانالحكميبالقبمىمتحصلمسألتنافيوهو،الصرفعملية

للمنع.ذلكبعدوجهفلاللضرورةالوقت

لاختلافنظزا،المصرفارادةعنالخارجاليسيرالتأخيريغتفرثانتا:

الأسبوعيةالاجازاتاختلافوكذلك،المختلفةالعالمدولبينالتوقيت

التاخيرهذاإنإلاالحالفييتملافالتقابضالأساسهذاوعلىوالأعياد،

للحاجة،العقدلمجلسامتداداالحوالةلتنفيذالمستغرقةالمدةتعدإذهنا،مغتفر

واحد"2(.وقتفيالقيدينوقوعضبطالمتعذرمنلأنه

التيبالصورةالمصرفيالقيدتاخيريغتفر:الفقهيالمجمعقرارجاءوبهذا

أسواقفيعليهاالمتعارفللمددالفعليالتسليممنبهاالمستفيديتمكن

المغتفرةالمدةخلالالعملةفييتصرفأنللمستفيديجوزلاأنهعلى،التعامل

عشر.الحاديةدورئهفيالسابعالإسلاميالمؤتمرلمنظمةالتابعالفقهيالمجمعقرارات(1)

373(.5/)1:الإسلاميةالبحوثمجلةانظر:

2(.1281)2/:الفقهمجمعمجلةوانظر:2(.55)ص/:المصرفيةالعمولات)2(
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)1(.الفعليالتسليملإمكانالمصرفيالقيدأثريحصلانبعدإلا

فمن:الضرورةمنزلةتنزلالتيالخاصةوالحاجةالراجحةالمصلحةثالثا:

للوفاءالدوليةالعملاتإلىتحتاجالمجتمعفئاتمنكثيزاانعليهالمتفق

والصناعيينالتجاروعلىالدولعلىذلكيصدق،الأخرينتجاهبالتزاماتها

العملاتبواسطةتسديدهيتمالمستوردةالبضائعثمنإنحيثوكيرهم،

منإلاممكئاليسعليهاوالحصولوغيرهما.والإسترلينيكالدولارالدولية

حالتا.المتبعةللطرقوفقاالدوليةالأسواق

بمصالحتفيالعاجلالصرفعملياتإن:القوليمكنهذاوعلى

وضياعوحرجمشقةفيهاالتعاملمنعفيأنكما،الشرعيالميزانفيراجحة

.""معتبرةمصالح

يمكنالعاجلالصرفعملياتيتخللالذيالأجلإن:القولوخلاصة

الناسحاجةمععنه،الاحترازيمكنولا،لذاتهمفصودوغيريسيرا،اعتباره

اعلم.والثه.العقدبهذاالتعاملبجوازالقولفيترجحالعقد،لهذاالماسة

سابق.مرجع(،411)ص/:الفقهيالمجمعوتوصياتقرارات(1)

أضرارهالتجنبالمعثروعةوالوسائلالعملةفيالمضاربات:بعنوانبحث)2(

الفقه:مجمعمجلةانظرةأحمد.الدينمحصأحمدالدكتورإعدادة،الاقتصادية

.)2/21281(
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الآليالصرافبطاقةلاستخدامالشرعبمالتكييف:الرابعالمبحث

(P.+هS)الطرفيةالبعنقاطفيدفعكنظم

التاجرعملةبنفسقةبالبطللدفعالشرعيالتكييف:الأولالمطلب

والعميل

المسألة:.تصوير

نأالبطاقةلصاحبيتيحالتاجرلدىمعينجهازعبرإلكترونيتحويلنظام

رصيدهمنالأموالبتحويلالجهازذلكعبرالمتجرمنمشترياتهأثانيسدد

مصرفمعاختلفأوالبطاقةحاملمصرفاتحدسواءالتاجر،رصيدإلى

.للمصرفالتاجرمنتؤخذبعمولةالتاجر،

لة:اث.تمئيل

تاجرمنسلغااشترىمصرفيةبطاقةلهالكويتيالتمويلبيتلمصرفعميل

الجهازطريقعنبالاستيفاءليقومللتاجرالمصرفيةبطاقتهقدمالدفعوأثناءما،

البطاقةإمراربعدالجهازفيقومالتاجر،يمتلكهالذي(P..0)5وحدةفي

نإالتعرفةبدونأوآلي-صرافبطاقةكانتإن-السريةالتعرفةلىادخالفيه

للتكدالنقدشبكةاوالتاجرممرفعلىبالاتصالات،ذلكغيرالبطاقةكانت

إرسالوعند،العميلرصيدومعلوماتالتعرفةورقمالبطاقةصلاحيةمن

البطاقةحاملرصيدمنالخصمفيتمبالسداد،والاذنالموافقةتتمالتفويض

وتاريخها!لخصومبالمبلغاشعارالبطاقةحاملؤيعطىالتاجر،رصيدلصالح

البطاقة.ورقمالخصمفيهاتمالتيوالساعة
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البحث:.محور

وم!ثروعيةالعقود،هذهفيالقبضبصوريتمثلالمسألةهذهفيبحثنامحور

التاجر.منالمصرفيتقاضاهاالتيالعمولة

الشرعي:التكييف

وهوفيهامتوفرةالحوالةأركانإنإذ،حوالةعقدبأ!هامسألتناتكيف

المسألة.لهذهالمعنىحيثمنالعقوداقرب
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التكببف:ببان

الحوالة:عفدجهات.

أالمشتري(.البطاقةحاملهو:المحيل

(.)البائعالتاجرهو:المحال

.المشتريبطاقةمصدرالمصرفهو:عليهالمحال

اشتراها.التيالسلعثمنهو:المحيلعلىالذيالذين

فيحسابهفيالموعالرصيدهو:عليهالمحالعلىللمحيلالذيالذين

.المصرف

الفقهي:التئزيل.

التالية:النقاطخلالمنالتكيمفهذالنايتجلى

هوكمالهذاالتكييففإنالتاجرمنسلغاالبطاقةحاملابتياععندأولا:

.إجارةسيكونالتكييففإنمنفعةالسلعةكانتوان،بيععقدمعلوم

فإنالسلعثمن-البطاقةحامل-المشتريمنالتاجرطلبعندثانتا:

المشتريليكون،عندهالموجودنتالكيبجهازليمررهابطاقتهيسلمهالمشتري

منمقترضالاعتباربهذافيكون،العينيةالنقوددفععنيعتذرقنبمثابة

.المصارفوبينبينهالاتفاقاتبموجبالبطاقةبقبولالتاجرفيقومالتاجر،

بماالتاجر-البطاقةصاحبالمشزي-تحويلبمثابةهوالإجراءهذاثالثا:

)حامللعميلهمدينيعتبرالذيمصرفهعلىمشزياتهأثمانمنعليهله
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.(البطاقة

ثمومن،الراعيةالمنظمةأوالتاجربمصرفمباشرةالجهازيتصلرابغا:

البطاقة-حاملالمشزي-بمصرفالراعيةالمنظمةاوالتاجرمصرفيتصل

حاملها.وشخصية،البطاقةصلاحيةمنالتحققبعد

إليهالواردةالبياناتمنبالتاكدللبطاقةالمصدرالمصرفيقومخامشا:

منها،والتحققالبياناتسلامةوبعد،الراعيةالمنظمةاوالتاجرمصرفمن

مصرفه.فيالتاجرلصالحالمطلوبالمبلخحسمعلىبالموافقةتفويضايصدر

للحوالةمنهقبولاللبطاقةالمصدرالمصرفمنالخطوةهذهتعتبرسادشا:

عليه.المحالالمبلغذلكعلىوموافقة

مفصلآتقريزا-البطاقةحامل-والمشتريالتاجرمنكلآيتسلمسابغا:

البطاقةحاملحسابورقموساعتهاالعمليةتاريخفيهمكتوبالعمليةعن

التاجر.لصالحالمسحوبالمبلغورقم

وتسفمهالعمليةانتهاءبعدفوزا-البطاقةحامل-المحيلذمةتبراثامتا:

مصرفمنالمطلوبالمبلغتسلمقديكونالتاجرمصرفإنإذتقريرها،

لديه.التاجرحسابالىواضافه،البطاقةحامل

(%2)قدرها:التاجرمنعمولةالتاجرمصرفيثقاضىتاسغا:

البطاقة،مصدرالبنكإلى%(04)1:بدفعيقومثم،الفاتورةقيمةمن

تمتإذا33%(،100:عمليةكلمنالدوليةالمنظمةنصيبويكون
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طريقها"1(.عنالعملية

الدقيقة.منجزءفيالاتصالاتتلككلتتمعاشزا:

النكييف:هلىاأدلة

العقدهذافيمتوفرةليراهاالإسلاميالفقهفيالحوالةلأركانالمتأملإن

عقدنحوتنحوالمسألةهذهواقعفيتجريالتيالخطواتوحتىبلتماقا،

وأما،التكييفبيانفيعرفناهافقدالخطواتاما،الإسلاميالفقهفيالحوالة

يلي:فيماذلكملاحظةفلكالأركان

علىللمحتالدينوذينانعليهومحالومحتالمحيلستة:الحوالةاركان

اركانانإلىالحنفيةوذهب2"،وصيغةعليهالمحالعلىللمحيلودينالمحيل

كمامسألتنافيمتوفرةالأركانهذهوكلؤائقئولي)-.الإيجابغنجمتازةالحوالة

.هذهلمسألتناالفقهيالتئزيلفيعرفناه

الشرعي:الحكم

(1)9.payingwith plastic p.:البنكية:البطاقاتمنالاسلاميةالشريعةموقفوانظر

.(441ص/)

الدين:بمهماتالعينقرةلمثرحالمعينفتحألفاظحلعلىحاشيةالطالبيناعانة)2(

.بيروتالفكر،دار:ط،الدمياطيشطامحمدالسيدابنبكرأيى(،575)3/

.1(0)2/:الأحكاممجلةشرحالحكامدرر)3(
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بالمعنىحوالةلكونهالعقود،منالنوعهذاإجراءبجوازالقوليتعين

نإوعرفاشركامعتبرالمصرفيالقيدلأنفيه؟متحصلالقبضانكما،الفقهي

مؤتمرهدورةفيالمنعقدالإسلاميالفقهمجمعمجلسقرروقد،العميلبأمركان

اهـ(041شعبان،17123-:منالسعوديةالعربيةالمملكةفيبجدةالسادس

يلي:مام(IAi!،آذار-مارس52-41):الموافق

:موضوعبخصوصالمجمعإلىالواردةالبحوثعلىاطلاعهبعد

للمناقشاتواستماعهوأحكامها"منهاالمستجدةوبخاصة،وصوره"القبض

قرر:،حولهدارتالتي

واالكيلأوباليد،الأخذحالةفيحستايكونكماالأموالقبضأولا:

وحكمااعتبازايتحقق،القابضحوزةإلىوالتحويلالنقلاو،الطعامفيالوزن

كيفيةوتختلفحشا.القبضيوجدلمولوالتصرفمنالتمكينمعبالتخلية

لها.قبضايكونفيماالأعرافواختلافحالهابحسبالأشياءقبض

وعرقا.شرغاالمعتبرةالحكميالقبضصورمنإنثانتا:

التالية:الحالاتفيالعميلحسابفيالمالمنلمبلغالمصرفيالقيد-ا

مصرفية.بحوالةاومباشرةالمالمنمبلغالعميلحسابفيعاوإذا)1(

شراءحالةفيالممرفوبينبينهناجزصرفعقدالعميلعقداذا)ب(

العميل.لحسابأخرىبعملةعملة

حسابالىلهحسابمنمبلغا-العميلبامرالممرف-اقتطعاذا)ج(

آخر،لمستفيدأوالعميللصالح،كيرهأونفسهالمصرففي،اخرىبعملةآخر
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الإسلامية.الشريعةفيالصرفعقدقواعدمراعاةالمصارفوعلى

التسلممنبهاالمستفيديتمكنالتيبالصورةالمصرفيالقيدتاخيرويغتفر

أنللمستفيديجوزلاانهعلى،التعاملاسواقفيعليهاالمتعارفللمددالفعلي

المصرفيالقيدأثريحصلانبعدإلاالمغتفرةالمدةخلالالعملةفييتصرف

المشروعة.العقودمنالعقدهذافإنوعليه)1(؟الفعليالتسلمبامكان

العمولة:حكم

الأخيريبلمنالبطاقةقبولأساسعلىوالتاجرالبنكبينالاتفاقيةتبرم

هذافيالقويالطرفهوالذيوالبنك،والخدماتالسلعلشراءدفعكوسيلة

التاجر:اتفاقيةشروطومنايضا،والتاجرالبطاقةلحاملشروطايضعالتعامل

،الخدماتتقديمعلىكعمولةمحدودةنس!بةالشراءفاتورةمنيقتطعالبنكأن

البطاقة،تكنلملومعينةمحلاتمنبالشراءملزقايكنلمالبطاقةحامللأن

تمتخاصةمحلاتمنللشراءعميلهارسلالذيهوالبنككأنيبدوفبذلك

التاجربنكطرقعنالعمولةهذهتحصيلويتم،البنكوبينبينهاالاتفاقية

(TheAcquirer):بنكيدفعوبدوره،الفاتورةقيمةمن)2%(بنسبة

المنظماتيبلمنالمحددةالنسبةوهي،البطاقةلمصدرمنها4%()10التاجر:

إيكسبرسالأمربكانشركةوتقومكارد(،والماستر)الفيزا،للبطافةالراعية

بحيثالتاجرمنالعمولةكاملبتحصيل(Discover)ديسكفرومؤسسة

453(.)1/:المجمعمجلة)1(
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)1(.وسيطبدونوالتجارالعملاءمعمباشرةتتعاملان

العمولة؟لهدهالشرعيالحكموأما

الكلامفيهاوأطالوا،اقوالعدةعلىال!ثرعيتكييفهافيالعلماءاختلففقد

إلىالأقربنراهماترجيحمعقالوهماخلاصةنذكرونحن،النقاشفيهاوكثروا

المسألة.واقع

للبطاقة:والمصدرالتاجربينسمسرةمحقد:الأولالتكممف

السمسار،أجرةبابمنأنهاعلىالعقدهذافي)2(العمولةالباحثينبعضخزج

السمسرةعقدعندالوقوفالتكييفهذاعلىالفقهيالتثزيلعلىالكلامقبلونريد

عادتنا.هيكماالاسلاميالفقهفي

:السمسرةتعريف

الوسيطوالسمسار،معربةفارسيةكلمةوهيسمسر،مصدرالسمسرة

الذلال.اليومالناسعرففيوش!مى،والمشتريالبائعلين

0()9.spayingwith plastic p:البطاقاتمنالشريعةموقفأيضا:وانظر

701(.:أص/البنكية

بيتفيبهالمعمولالثرعيوالتكييفالمصرفيةالائتمانبطاقاتعنبحثانظر:)2(

1/64):السابعةالدورة،الإسلاميالفقهمجمعمجلة،الكويتيالتمويل Y).:وانظر

منالإسلاميةالشريعةموقفوانظر:بعدها.وما006()ص/:المصرفيةالعمولات

بعدها.وما('80)ص/:البنكيةالبطاقات
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الليث:قال،للناسالبريبيعالذيالسمسار:اللسانصاحبقال

بالكشير؟الشفشاز:العروستاجصاحبوقال)1(.معربةفارسيةالسمسار

الآغشى:قال،البيغلإمضاصوائمشتيريالبائعبينالمتؤشط

ديمفسازقاأراجغأنديمؤى-!ةالكلاتم!أشتطيغفآضتخث

ويذذالشقحعلىائمشترقيتذذفإبهالذلاذ؟الناسقئشفيهالذيوهو

)5.الاصطلاحيالمعنىفيكذلكوهو)3(.الآ*دمانيعلىالبائغ

حديثففيالسمسار،معنىوسلمعليهالئهصلىالنبيكلامفيوردوقد

ئتققى!نوسلمعليهالثهصلىالئهرسولنهى:قالعنهماالثهرضيعباسابن

لتاد؟خاعرتؤئه"ماغئاسيى:لابننقلت:تاليتاد،خاضرتبيغؤأنالزكتان،

ليمفشازا)4(.لهتكن،:قال

34(.4)7/:العينفيالخليلقالوبمعناهسمسر.038(،)4/:العربلسان(1)

(Y)سمسر.86(،/1)2:العروستاج

.(1051/)الفقهاء:لغةمعجمانظر:)3(

للبادي.الحاضربيعتحريم:باب(،11521:برقم،صحيحهفيمسلمأخرجه(4)
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الثكييف:بيالأ

:السمسرةعفد.جهات

للبطاقة.المصدرالمصرفالسمسار:

التاجر.:لهافشمشر

دفع.نظاملديهبأنالتاجرلصالحالمصرفمنالترويجهي:السمسرة

المقتطعة.العمولة:السمسرةاجرة

الفقهي:.التئزيل

المؤسساتتسددهاالتيالمئويةالنسبةأنالتكييفهذاأصحابيرى

فعلى،سمسرةأجوراعتبارهايمكنالفواتيرقيمةمنالمصدرةللجهةالتجارية

،السمسرةعقدأساسعلىوالثاجرالمصدربينالعلاقةتكون،التخريجهذا

منلأنه؟السمسرةخدمةعلىأجوزايتقاضىللتاجرسمسازاالبنكفيكون

زبونكلعنمقطوغاأجزامنكأتقاضىأنعلىزبائنإليكأرسلأنالجائز

)ا".الشرطحسبمنكيشتريزبونكلعنأو،إليكيصل

اجرةعنعبارة)العمولة(التاجرمنالمأخوذالماليكونذلكعلىوبناء

أصبحالزويجبأنخصوضا،لصالحهوالزويجالتاجرلصالحالبنكسمسرة

أساليبوله،التجاريةوالمؤسساتالتجارمتطلباتمناساستاجزةااليوم

2(.80)ص/:البنكيةالبطاقاتمنالإسلاميةالشريعةموقف(1)
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باهظة.نفقاتلهوتخصصالمختلفةالإعلاموسائلعبرعدة

إليهمالزبائنوجلبللتجاربخدمةيقومالمصرفانذلككلوخلاصة

وهيبأجرةتطالبالخدمةهذهأجلفمن،البطاقاتهذهإصدارخلالمن

بأجرةالفقهفييسمىماهووهذاالتجار،يبلمنعليهتحصلالذيالخصم

السمسار.
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التكييف:هلىاأدلة

اجرةتمثليتقاضونهاالتيالعمولةبأنالتكييفهذالأصحابئستدل

وجلبديوثهم،وتحصيلللتجار،كالدعاية،المصرفبهيقوموجهدعمل

شركا.المقررةالأمورمنالعملعلىوالأجرة،ذلكوكير،الزبائن

يلي:جماالاستدلالهذانوقشقدو

البطاقاتمصدروابهايقومالتيالدعايةبأنيقفيى:الأولالاعتراض

للبطاقةالتسويقعلىيركزونفهمقابليها،علىوليس،البطاقاتعلىتنصب

تقبلالتيالمحلاتاسماءتضمكتيباتيصدرونالسابقفيوكانوانفسها،

التعاملانتشرئما،الكتيباتهذهإصدارعنتوقفواولكنهم،بالبطاقةالسداد

له)1(.سبتاليستأنهاعلىفدل،باقوالخصمالدعايةفاختلفتبها،

كمالقابليها،دعايةهيللبطاقةالدعايةبانالاعتراضهذاعلىوأجيب

هذهتوافرفيلىانما،كتيبفياسمهعنبالإعلانليستللتاجرالدعايةأن

)2".التجاريالمحلفيميزةتعدالتي،عندهالخدمة

،السمسرةمقابلليستالتاجرمنالماخوذةالأجرةانالثافيةالاعتراض

منهم.اجزاافللسماصةاللجوءللتجارلكانكذلكالأمركانلواذ

الشريعةموقف:بمعناهوانظر:1(.°3)ص/للحجي:،المصرفيةالبطاقات)1(

2(.90)ص/ةالبنكيةالبطاقاتمنالإسلامية

يسير.بتصرف6(55)ص/:المصرفيةالعمولاتانظر:2()
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بل،للسمسرةمتمحضةليستالأجرةبأنالاعتراضهذاعلىوأجيب

بخدماتيقومكا،وتوصيلهالدينبتحصيلذلكإلىإضافةيقومالمصرفإن

ليسإذنفالسبب،ذلكونحو،والاختلاس،السرقةمنكالأمن،مباشرةكيى

التاجربقدرةأنالمسلممنليسأنهكما)1(،والدعايةالسمسرةعلىمقتصزا

الزبائنبجلبتقومالبطاقاتإنإذاقل،بأجرةالخدماتذاتعلىالحصول

معنوية.خدماتتوفيرمع

ال!ثرعي:الحكم

المقتطعةالعمولةومشروعيةالعقدتصحيحيلزمالتكييفهذاعلى2بنا

الطرفين.بينالاتفاقبحسبوالأجرة،عملعلىاجرةلأنه؟كانتنسبةبأي

بأجر:حوالة:الثانيالتكييف

فالعميلعليها،باجرةحوالةعنتخلولامسألتناانالباحثينبعضيرى

ويحتالالحوالةالتاجرفيقبلالمصدر،مصرفهعلىالتاجريحيلالبطاقةحامل

الحوالة(البطاقةصاحب)مصرفعليهالمحالفيقبل،المحيلمصرفعلى

لها.قبولهجراءياخذهاباجرةولكن

يغنينابماسبقفيماعنهتكلمنافقدالإسلاميالفقهفيالحوالةعقدعناما

هنا.تكرارهعن

النكي!ف:ببان

بعدها.وما(056)ص/:السابقالمصدر:انظر(1)
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الحوالة:عفدجهات.

البطاقة.صاحبالمشزي:المحيل

التاجر.:المحال

للبطاقة.المصدرالمصرف:عليهالمحال

اشتراها.التيالسلعثمنهو:المحيلعلىالذيالذين

فيحسابهفيالمودعالرصيدهو:عليهالمحالعلىللمحيلالذيالذين

.المصرف

الفقهي:التئزيل.

التالية:النقاطخلالمنالتكييفهذالنايتجلى

هوكالهذاالتكييفف!نالتاجرمنسلغاالبطاقةحاملابتياععندأولا:

.إجارةسيكونالتكييففإنمنفعةالسلعةكانتوان،بيععقدمعلوم

فإنالسلعثمن-البطاقةحامل-المشتريمنالتاجرطلبعندثانتا:

المشتريليكون،عندهالموجودنتالكيبجهازليمررهابطاقتهيسلمهالمشتري

منمقترضالاعتباربهذافيكون،العينيةالنقوددفععنيعتذرقنبمثابة

.المصارفوبينبينهالاتفاقاتبموجبالبطاقةبقبولالتاجرفيقومالتاجر،

بماالتاجر-البطاقةصاحبالمشزي-تحويلبمثابةهوالإجراءهذاثالثا:

)حامللعميلهمدينيعتبرالذيمصرفهعلىمشزياتهاثمانمنعليهله

(.البطاقة
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ثمومن،الراعيةالمنظمةأوالتاجربمصرفمباشرةالجهازيتصلرابغا:

البطاقة-حاملالمشزي-بمصرفالراعيةالمنظمةأوالتاجرمصرفيتصل

حاملها.وشخصية،البطاقةصلاحيةمنالتحققبعد

إليهالواردةالبياناتمنبالتاكدللبطاقةالمصدرالمصرفيقومخامشا:

منها،والتحققالبياناتسلامةوبعد،الراعيةالمنظمةاوالتاجرمصرفمن

مصرفه.فيالتاجرلصالحالمطلوبالمبلخحسمعلىبالموافقةتفويضايصدر

للحوالةمنهقبولاللبطاقةالمصدرالمصرفمنالخطوةهذهتعتبرسادشا:

عليه.المحالالمبلغذلكعلىوموافقة

عنتقريزا-البطاقةحاملوالمشنري-التاجرمنكلآيتسلمسابئا:

البطاقة،حاملحسابورقموساعتها،العمليةتاريخفيهمكتوبالعملية

التاجر.لصالحالمسحوبالمبلغورقم

وتسفمهالعمليةانتهاءبعدفوزا-البطاقةحامل-المحيلذمةتبراثامتا:

مصرفمنالمطلوبالمبلغتسلمقديكونالتاجرمصرفإنإذتقريرها،

لديه.التاجرحسابإلىواضافه،البطاقةحامل

قيمةمن21%(قدرها:التاجرمنعمولةالتاجرمصرفيتقاضىتاسغا:

نصيبويكون،البطاقةمصدرالبنكالى4%()10:بدفعيقومثم،الفاتورة

طريقها)ا".عنالعمليةتمتاذا33%(100:عمليةكلمنالدوليةالمنظمة

)1(9.payingwith plastic p.:البطاقاتمنالإسلاميةالشريعةموقفانظر



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الحوالة.قبولعلىاجرةالعمولةهذهوتعتبر

التكييف.هذاأدلة

التاجرمنيشتريعندماالعميلبأن،التكييفهذاأصحابيس!تدل

ومن،للبطاقةالمصدرالضكعلىالتاجرأحالقديكون،البيعقسيمةويوقع

مننسبةياخذانبشرطعليهالحوالةيقبلأنللبطاقةالمصدرالبنكحق

البنكإلىمبلغبأداءالتاجرالتزمإذاإلاالحوالةيقبللاأنللبنكاي،الثمن

عليه،للحوالةالبنكقبولفينفعلهالتاجرأنوبما،الحوالةقبولهعلىعمولة

للتاجر.قدمهالذيالنفعهذامقابلأجرةيأخذأنالبنكحقفمن

؟استشكال!ي

يلي:بماالاستدلالهذاعلىاعزضوقد

منالحوالةانالتكييفهذااصحابذكرماينقض:الأولالاعزاض

نأنجدالتكييفهذاوفيعليها،الأجرةاخذيجوزلاالتيالارفاق)1(عقود

المسألةتكييفينقضوهذابالأجر،مشروطةإلاالحوالةيقبللمعليهالمحال

حوالة.بأنها

البنكية:)ص/144(.

بدائعانظر:.الحنابلةمذهبمنوالصحيح،الحنفيةعندالإرفاقعقودمنالحوالة(1)

2(.522/):للمرداويالاثصافوانظر:(.81)6/:الصنائع



!الالكزوفيالدفعأنظمة

:فيقولالعميلعلىيشترطأنللمصرفبأنالاعتراضهذاعلىوأجيب

علىيجبلاوبهذاعلإ،يحللاأنبشرطالاقتراضالعميلأيهامنكأقبلإنا

نأفللبنك،البنكعلىالعميلأحالف!ذا،الشرطبحسبالحوالةقبولالبنك

فعلى؟الثمنمننسبةبدفعتلتزمأنبشرطعليالحوالةأقبلانا:للمحاليقول

الحوالةقبولهعلىالمحالمناجزاياخذانللبنكيجوزالتخريجمنالوجههذا

إنماالواقعفيالعمولةإن:يقولانولقائل)1(.العميليبلىمنعليهحولتالتي

يمكنولكن(،المشتري)العميلالمحيلمنوليس)التاجر(المحالمنتؤخذ

)العميلالمحيلعنالعمولةتحملقبل)التاجر(المحالبأنعليهالجواب

العقد.هذافيمصلحةمنلهلما(المشتري

الشرعي:الحكم

منالحوالةوعقد،حوالةعقدمسألتناأنإلىنخلصالسابقالتكييفمن

الأجرةوانالعقد،هذاإجراءبجوازالقوليتعينوعليه،المشروعةالعقود

الحوالة.عقدعلىجائزة)العمولة(

الحطيطة:على!لحعقدالثالثةالتكييف

والتاجرالبطاقةمصدربينالعلاقةتكييفيمكنأنهبعمالباحثينيرى

فيجوزعنه،سددهثممعينبمبلغبالمالشخضاكفلإذاالكفيلانأساسعلى

الفقهمجمعمجلة،الجواهريحسنإعدادةمنالائت!ان،بطاقاتةبعنوانبحث)1(

.(16621)2/:الاسلامي



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
المبلغمنبأقلالكفيليبلمنبالدينلهالملتزمالدائنمعيتصالحأنللكفيل

قالوقد،ذمتهإلىذمتهوضمأيضا،الكفيلبهوالتزمالمكفولبهالتزمالذي

تصويرويمكن،الدائنوبينالكفيلبينالحطيطةصلحبحواز)1(الحنفيةفقهاء

المشتريذمةفيالدينثبوتبعدتصالحقدللبطاقةالمصدرالمصرفانذلك

المبلغمناقلعلى)التاجر(الدائنمعتصالح،المشتريذمةإلىذمتهوضم

جائز)2(.وهو(المشتريات)قيمةالمدين

ثمومن،الاسلاميالفقهفيالعقدحولبالكلامنبداعادتناهيوكما

.الاتضاحتمامالصورةتتضحكيالفقهيبالتنزيلىنشفعه

الصلح:تعريف

علىيدلواحدأصلوالحاءواللامالصاد:المعجمفيقال:اللغةفيالصلح

)1(.مخصوصأفيعلىمخصوصيماطائفؤاتفاقوالاضطلاخالفساد)3.خلاف

ماأحسنومنواحد،بمعنىوهيالتعاريفتعددتفقد:الاصطلاحفيأما

بالزاجصي)5(.النزاغتزقغغقافؤ:بهعرف

:الأحكاممجلةشرحالحكامدرروانظر:بعدها.وما248()6/:الرائقالبحرانظر:()0

(1/.)717

بعدها.وما(912)ص/:البنكيةالبطاقاتمنال!ثريعةموقف)2(

صلح.(،301)3/:اللغةمقاييسمعجم)3(

صلح.(،155)6/ةالعروستاج(4)

.(2)4/:الأحكاممجلةضرحالحكامدرر()5
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الصلح:مشروعيه

ضر!)!(.)وآلضلح:تعالىالثهقولالكتابمن

بينتجائز"الضفخ:وسلمعليهالثهصلىالنبيقول؟السنةومن

علىؤاثف!يفونخزافا،أخلأوخلآلاخزتمضنخاإلا،الم!يالين

1()2(.خشاظأخلأوخلآلاخزتمشزطاإلا،شزوطهئم

وشرائطه:الصلحأركان

منصالحتك:عليهالمدعىيقولأنوهو،والقبولالإيجابهما:الصلحركنا

ماأو،رضيتأو،قبلتالآخر:ويقولكذا،علىكذادعواكمناوكذا،علىكذا

.Or)4:الآيةالنساء،سورة(1)

أبووأخرجه.الصلح؟باب23531(،؟برقم،السننفيماجهابنأخرجه،ضعيف)2(

(،r)352:برقم،السننفيوالترمذي.الصلحةباب)4935(،ةبرقم،السننفيداوود

حسنحديثوقال،الناسبينالصلحفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنذكرما:باب

الحديثهذاالترمذيتصحيحوفي:بقولهالأحوذيتحفةفيفوريالمباركوتعقبه.صحيح

الشافعيفيهقالجدا،ضعيفوهوعوفبنعمروبناللهعبدبنكثيراسنادهفيفإننظر،

،(487)4/:الترمذيجامعبثرحالأحوذيتحفة.الكذبأركانمنركنهوداود:وأبو

:كتاب5(،190):برقم،صحيحهفيحبانابنوأخرجه.بيروت،العلميةالكتبدار:ط

وقالعنه،وسكت.الأحكام:كتاب)9507(،:برقم،المستدركفيوالحاكم.الصلح

وا؟.حديثهو:الذهبي



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)1(.الصلحعقدتمفقد؟والقبولالإيجابوجدف!ذا،ورضاهقبولهعلىيدل

)2،،التبرعاتمنلكونهالتصرفجائزمنيكونأنفيشزطون:شرائطهواما

عندقولان؟الخصومةسبقيشترطوهل)3،الشافعيةعندالإقرارمعيكونوان

)5(.يحلهأومحرمعلىيكونلاواننعم)"(،الأصح،الشافعية

الفقهي:التكييف

فيال!ثروعالآنيمكننا،الإسلاميالشرعفيالصلحعقدعنالكلامبعد

التوفيق:وبالثهفنقولمسألتنا،علىتنزيله

التكييف:بيان

والصلح؟الكفالةعقدجهات.

للبطاقة.المصدرالعميلمصرفهو:الكفيل

التاجر.:لهالمكفول

البطاقة.صاحبيبلمنالمثزياتثمن:بهالمكفول

لهالمكفولبمصالحةالمصدر(أالمصرفالكفيلقيام:الصلحأطراف

:ايحطيطة،صلحيعاائمستحق(،الثمن)بعضالكفالةبعضعلى)التاجر(

.المكفولالمالمناستحقمابعضعنهيحط

.(04)6/:الصنائعبدائع(1)

.(913)2/:الإراداتمنتهىشرحانظر:)2(

.2(1/68)الأخيار:وكفايةبعدها،وما(917)2/:المحتاجمغنيانظر:)3(

(t):2/:المحتاجمغنيانظر(VAا،)(1/15):الطلابمنهجوانظرة.

.(rAY)2/:قليوبحاشيةانظر:)5(
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الفقهي:التئزيل.

!

يلي:بماالتكييفهذايتبين

منهاقزاضبمثابةيعتبرالتاجرمنالبطاقةصاحبالعميلشراءأولا.

المشزيات.لتلك

المصرفهوكفيلهانليبينللتاجربطاقتهبتقديمالعميليقومثانتا:

للتاجر.السدادبمطالبةذمتهإلىالمصرفذمةضمقدفيكون،للبطاقةالمصدر

بالمبلغللمطالبةللكفيلويذهب،المصرفعلىالكفالةالتاجريقبلثالثا:

به.المكفول

،المكفولالمبلغعلىصلخاعميلهمستحقاتلسدادالكفيليشترطرابغاة

معين.بقدرالثمنمنالحطيطةعلىفيتصالحا

النكببف:هذاأصحابأدلة

الذمة،فيماعلىالحطيطةعلىالصلحبجوازالتك!مفهذاأصحاباستدل

تقاضىأنةأخبزةتايلبئنكضتأنتايلبئننكغبئنالئهغبدبحديثاستدلواكما

ائم!جد،فيؤشئتمغقييمااللهضلىالثهزشوليغفلىفيغتيإته"يتا3خذزبأييائن

قخزقيتيييما،فيؤفؤؤشفتمغقييمااللهضلىاللهزشوذشالغقاخئىأضؤاخمماقازتقغت

ننكغمتؤتا؟ىخخزيوي!خ!كش!خئىؤشفتمغقييمااللهضلىاللهزشوذإتيهما

منالشطزضغأنبتدقآشازالثه؟زشوذتاثبيكقاذ:كغ!ث"،"تاقاذ:قايلب،

ؤشفتم:غقي!الثهضلىالثهزشولىقاؤ،اللهزشوذتاقغفتقذ:كغمبقاذ،دييك
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قاقفو")1(."فئم

فضلآالمصالحةسبيلعلىالدينشطروضعجوازهوالاستدلالووجه

بعضه.عن

الشرعي:الحكم

هذاومشروعيةجوازيتبينأصحابهوأدلة،للمسالةالسابقالتكييفمن

المذكور.السبيلعلىالمأخوذةوالعمولةالعقد،

الترجيح.

هولمسألتناالأقربالتكييفإن:القوليمكنالسابقةالتكييفاتفيالنظربعد

التيللخدماتبل،الحوالةلمجردليسالأجربانالقولويمكن،بالحوالةتكييفها

الدين،بتوصيلتتمثلوالتيالتاجر،مصرفاوالمصدرالمصرفيقدمها

المصارففيوالايداعالسحبوتكاليفالمتجر،وتامين،الأموالوحفظ

.الخدماتمنذلكوغيرالتقليديةبالطرق

الحطيطةصلحإنإذظاهر،تكفففيهالحطيطةصلحعلىتكحيفهاانكما

يشترطالبنكيةالبطاقاتحالةفيبينما،أجلهوحلمؤجلآكاندينعلىيتم

اتفاقيةفيوذلكبعدالذينيثبتوئاالمعاملةتتمأنقبلالحطيطةالمصدر

التاجر.

المساجد.فيالصوترفعبابة)945(،:برقم،صحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

الدين.منالوضعاستحباب:باب(،51)58:برقم،صحيحهفيمسلموأخرجه
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النبيامرف!نماارادوا،بمايسعفهملاالسابقبالحديثاستدلالهمانكما

وهناالوفاء،عنالمدينعجزحينالذينشطربوضعوسلمعليهالثهصلى

الذيهوبل،الدينبعضعنهليحطالوفاءعنبعاجزوليسمليءالبنك

الأرباحمنهايكسبتجاريةمعاملةوشتبرهالدينبعضحطللتاجريشزط

الحطيطة.وصلحالمعاملةهذهبينمافشتان،الطائلة
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معالآليالصرافببطاقةللدفعالشرعيالتكييفالثافي:المطلب

التاجرعملةمعالمشتريعملةاختلاف

المسألة:تصوير.

البطاقةلصاحبيتيحالتاجر،لدىمعينجهازعبرإلكترونيتحويلنظام

رصيدهمنالأموالبتحويلالجهازذلكعبرالمتجرمنمشترياتهاثمانيسددأن

مصرفمعاختلفأوالبطاقةحاملمصرفاتحدسواءالتاجر،رصيدإلى

.للمصرفالتاجرمنتؤخذبعمولةالتاجر،

السلعلشراءالعالمدولمعظمفياستخدامهاالبطاقةحاملوشتطيع

حاملهاعلىالمستحقالمبلغالبطاقةمصدريسددبحيث،المرغوبةوالخدمات

باستخدامالمحليةبالعملةحاملهاعلىيعودثم،فيهالمس!تخدمةالبلدبعملةفوزا

الاتفاقية.فيمبينهوحسبماأو،اليومذلكصرفسعر

المسألة:تمثيل.

اشترى،مصرفيةبطاقةلهالكويتدولةفيالتمويلبيتلمصرفعميل

ليقومللتاجرالمصرفيةبطاقتهقدمالدفعوأثناء،اليمنفيتاجرمنسلغا

الجهازفيقومالتاجر،يمثلكهالذي.!(.0)5الجهازطريقعنبالاستيفاء

واآلي-صرافبطاقةكانتإن-السريةالتعرفةوإدخالفيهالبطاقةإمراربعد

أوالتاجرمصرفعلىبالاتصالات،ذلكغيرالبطاقةكانتإنالتعرفةبدون

رصيدومعلوماتالتعرفةورقمالبطاقةصلاحيةمنللتأكدالنقدشبكة

والإذنالمطلوبالمبلغوصرفالموافقةتتمالتفويضإرسالوعند،العميل
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ذلكبقدرالتاجررصيدلصالحالبطاقةحاملرصيدمنالخصمفيتمبالسداد،

وتاريخهالمخصومبالمبلغإشعازاالبطاقةحاملوئعطىالتاجر،بعملةالمبلغ

البطاقة.ورقمالخصمفيهاتمالتيوالساعة

البحث:محور.

لصحةالعقودهذهفيالقبضبصوريتمثلالمسالةهذهفيبحثنامحور

التاجر.منالمصرفيتقاضاهاالتيالعمولةومشروعية،الصرف

الثرعي:التكييف

حكموكذاسابقتها،عنهذهمسالتنافيالشرعيالتكييفيختلفلا

بنسبةعمولةتاخذالبنوكأنإلاالأجر،معحوالةبكوخهاالقاضيفيهاالعمولة

تكلمناوقد،التحويلعندتجريهاالتيالعملةصرففارقلهاأضفناإذاكبر

إليه.فليرجعالمودعةالعملةبغيرالسحبمسألةفيأيضاذلكعن

والتاجرالحاملبينبحوالةالتكييفقبولعلىيردإشكالاهناكأنإلا

تماثلىفيهايشترطالحوالةلأنالمصدر،بلادخارجالبطاقةعمليةتمتإذا

بفضةفضةعليهومن،بذهبذهبعليهمنفيحيل؟الدينجنسفيالحقين

اشترىإذافالحاملالفقهاء،عندجاءكماالحوالةتصحلمالجنستغيرولو

غيراوالدولارمنالبلدذلكعملةوهيالشراءفاتورةعلىيوفعالبلادخارج

الحوالةلهيقبلاوالفاتورةلهيسددالذيالمصدربالبنكالحاملورصيد،ذلك

علىالدينجنسمنالمحالالجنساختلفهنا،البطاقةحاملبلدبعملةهو
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الحوالة.عقدصحةفيإشكالايمثلوهوعليهالمحال

بصرفالمصدرالبنكيوكلالبطاقةحاملبأنالإشكالهذاعنوأجيب

)1(.عليهالذيالدينبجنسالمحالالدينوش!دديومهابقيمةالعملةتلك

البطاقةحاملالعميليقومعديدةحالاتفيف!نالمصرفيالواقعإلىوبالنظر

البطاقةحسابعملةعنتختلفخدماتأومشترياتقيمةلسدادبطاقتهباستخدام

لمستحقيهاالمبالغتلكيدفعالأخيرهذاإنوحيمشاالمصدر،البنكمعبهايتعاملالتي

منالمستحقاتتحويلأوصرفعمليةإلىتحتاجالمعاملةتسويةن!ن،عادةبالدولار

المحلية.العملةإلىالدولار

فيلديهاالمعلنالسعراساسعلىالصرفبعمليةتقومالمصدرةالبنوكفبعض

وا،البطاقةحاملالعميلحسابعلىالخدماتاوالمشترياتتلكقيمةقيديوم

معلومة.نسبةبزيادة

القيمةسدادفيهتمالذيالتاريخفيالسائدالصرفسعريعتمدالبنوكوبعض

البطاقة.حاملالعميلعننيابةالبنكجانبمن

منالمستحقةا!لبالغبياناستلامتاريخفيالسائدالصرفسعريعتمدوبعضها

)2(.العالميةالمنظمة

بعدها.وما232()ص/:البنكيةالبطاقاتمنالاسلاميةالشريعةموقف(1)

.غدةابوالفتاحعبدللدكتوربحثعليها:الشرعيوالحكمتصورهاالائتانبطاقات)2(

23526(()1/2)5عدد:.الفقهمجمعمجلةانظر:
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وهي:،عشرةالثانيةالبركةندوةفيفتوىالمسالةهذهشأنفيصدرتوقد

المبالغقيمةتحويلعلىالبطاقةحاملمعالمصدرالبنكاتفاقيجوز

لصالحالعمليةقيدإجراءيومالبنكلدىالمعلنالسعرباستخدام،المستحقة

وأرصيد،فيهكانإنالبطاقةحاملحسابمنبالحسموذلكالتاجر،

منه،الحسمثمالمكشوفحسابهإلىالمبلخبإضافةفوائدبدونلهالبنكلإقراض

الحالة.هذهفيإقراضهعلىوافققدالبنككانان

هذالأن،الحكميالقبضقبيلمنوهومتوافزاالتقابضشرطويعتبر

العلماء)ا".جمهورعندجائزوهوالذمةفيماصرف

عمليةفيالقبضشروطتطبيقحيمشامنالواجمبهوهذاانوأرى

القيمة؟قيديوماي،ذاتهاليومبسعريكونأنلابدالصرفإنإذ،الصرف

تمقديكونبهالذيالإيصالالعميلباستلامالحكميالقبضليتحقق

حكما.التقابض

.(801)2/:البركةندواتفتاوىانظر:(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
قة:بالبطالعملاتوصرفوالفضةالذهبشراء+

العملاتوصرفوالفضةالذهبشراءفيالائتمانبطاقةاستخداميجوز

يحصللاأنهمراعاةمع،العرفأوبالاشتراطالتاخيرأوالتأجيلعدمبشرط

القيودفيالمتبعهوماعلىساعة)72(المقصودغيربالتاخيرالتقابضاختلال

الاسلامي.الفقهمجمعلقرارطبقا،المصرفية

القبض،مقامتقومالبطاقةحاملمنالموقعةالدفعقسيمةلأنوذلك

ذمةجمهاوتبرأللتاجرملزمةلأنها،الفنيونأفادكمامنهأقوىهيبل،كالشيك

بقيمتها)1(.الوفاءعلىالاعتراضلهوليسحالا،الدينمنالبطاقةحامل

الأليالصرافبطاقةفيأما،تيناقتراضفيهاالتيالائتمانبطاقاتفيهذا

الشراءبمجردالتقابضفيحصلفورئايكونالحسملأنفيها،البتةحرجفلا

القبض.صحةعلىيؤثريذكرتأخيردونمن

.غدةابوالفتاحعبدللدكتوربحثعليهاةالشرعيوالحكمتصورهاالائت!انبطاقات(1)

23527(.2/)(:1)5عدد:،الفقهمجمعمجلةانظر:
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المسبيالدفعبطافاتالئالى:الفصل

(PrepaidCards)
المفنوحالمجالذاتالبطاقاتوهي

(Open-Loop Cards)

مباحمكا4ثلاثلأوتعته

الدفع.مسبقةالبطاقاتماهية:الأولالمبحث

المسبق.الدفعبطاقةانواعالثافي:المبحث

المسبق.الدفحلبطاقةالفقهيالتكييف:الثالثالمبحث

!



الالكزوفيالدفعأنظمة!
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الدفعمسبقةالبطاقاتماهية:الأولالمبحث

المسبقالدفعبطقةتعريف:الأولالمطلب

النقدبمثابةالبعضاعتبرهاوقد،البطاقةهذهتعريفاتتعددت

الألكتروني.النقدبهغزفبماوغزفت،التقليديالنقدمقابلالإلكتروني

بأنها:الأروبيةالمفوضيةفعرفتها

واكبطاقةالكترونيةوسيلةعلىإلكنرونيةبطريقةمخزونةنقدية"قيمة

التيالمؤسسةكيرمتعهدينبواسطةللدفعكوسيلةومقبولةكمبيوتر،ذاكرة

العملاتعنكبديللاستعمالهاالمستخدمينمتناولفيوضعهاويتماصدرتها،

ذاتلمدفوعاتإلكترونيةتحويلاتإحداثبهدفوذلك،والورقيةالنقدية

")1(.محددةقيمة

بقوله:الأوربالمركزيالبنكوعرفها

بصورةيستخدم،تقنيةوسيلةعلىنقديةلقيمةإلكزوني"مخزون

وجودإلىالحاجةدوناصدرها،منكيرلمتعهدينبمدفوعاتللقيامشائعة

European:)1(انظر Commission: ,)8991( "Proposal for]

European Parliament and Council Directives on the taking

up, the pursuit and the prudential supervision of the

:businessof electronic money institution", Brussels, COM

الأثارأيضا:وانظرة.الإسلاميالتمويلمتتدىوانظر:.(PP(727),.89):.أ.*

7(.)ص/:الإلكترونيةللنقودوالماليةوالاقتصاديةالنقدية



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
مقدقا(1)1(.مدفوعةمحمولةكأداةوتستخدم،الصفقةإجراءعندبنكيحساب

النقودحولكلامناعندفيهماوماعليهماالكلامسبقالتعريفانوهذان

والفصلبالجنساعتدنا-كما-البطاقةئعزفانتقتفيىوالدقة،الإلكترونية

البطاقةتعريفعنتكلمناوأنسبق:فنقولالمادةوئعرف،الماهيةلتتضحالقريبين

اولانشرعالنوعلهذاالتعريفعلىوللوقوف،الشكليالتعريفوكذا،اللغةفي

(.مسبق-)دفع،المفرداتبتعريف

دفع:تعرف+

ومن،معنىمنكثرلهاأنوعرفنا،اللغةفيالدفحتعريفعنسبقفيماتكلمنا

وتعديةالردحولتدور)دفع(:مادةأنإلىنخلصاننستطيع،المعافيتلكخلال

لماللغةقواميسأنويا؟بقوةإزالتهاو،واقعامرتنحيةوبينلأخر،إنسانمنشيء

إليه.اومأتقدأخهاإلاالإعطاءبمعنىيكونالدفعبأنتصرح

مسبق:تعرفيع!

؟فارسابنقال،سابقالفاعلواسمسبقا،يسبقسبقمنمفعولاسمالمسبق

يسبقسبق:يقال،التقديمعلىيدلصحيحواحداصلوالقافوالباءالسينسبق

"1:(انظر1) ] European Central Bank: ,)8991( "Report on

01)7(..ElectronicMoney"،, Frankfurt, Germany, August, P.

بوسفةمصطفىالالكزونية:التجارةوانظر:)ص/7(.:النقديةالآثاروانظر:

15(.5)ص/
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.التقدم:أيالفدقة)2(،بمعنىوهوسبقاأا(.

!

:تقولفيء،كلوفي،الجريفيالقدمةالسبقسبق:اللسانصاحبوقال

سبق)كا.سابقةسبقةامركلفيله

فزك!ب:كغقيمالمسبقالدفعبطاقةتعريف!ه

بانها:القوليمكنالبطاقةمفرداتمعانيواعتبارللماهيةالنظرخلالمن

عالمية،بمنظمةاو،بمصرفاو،بشركةمرتبطةإلكترونيةمصرفية"بطاقة

1(.خلالهامنللوفاءمقدقا،النقودفيهائودنم،مختلفةخدماتذات

التعريف:يثرح

الماهية.جنسيبينقريبجنس،بطاقةفقولنا:

البطاقاتمنعدةأنواغايخرجقريبفصلإلكتروثية؟مصرفيةوقولنا:

الإلكترونية.وغيرالمصرفيةغير

خدماتذات،عالميةبمنظمةأو،بمصرفأو،بشركةمرتبطةوقولنا:

بطاقةبهانخرجأعراضخلالها،منللوفاءمقدقا،النقودفيهاتودع،مختلفة

وكيرها.الدفعمسبوقةكيرالتجاريةالمحلات

سبق.:مادة(،912)3/:اللغةمقاييسمعجم(1)

سبق.:دةما،8(5/5)ةلعينا(2)

سبق.:مادة(،5/1150):العربلسان)3(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
بانهاالبطاقاتمنالنوعهذانسميانيمكنالتعريفخلالومن

Open-Loop()4المفتوحالمجالذاتبطاقات Cardsمتعددةإخهاإذ

نقديسحبأو،وديعةاستلاماو،تجاريةمحلاتلدىللشراءفهي،الأهداف

كفيزاالماليةالشركاتمنتصرفأنهاكما'(ATM)الآليالصرافماكينةمن

هذهصرفويمكن،مكانأيفياستخدامهايمكنوالتيكاردماسترأو

الشركاتقبلمنالشهرنهايةفيتشحنراتببطاقةلتكونالبطاقات

.أ،ثلحكوماوا

جودتسناءد.،الجدايةصالحنور،محمدد.،بتصرف2(94)ص/ةإلكترونيةتجارة(1)

.الأردنعمانالحامد،دار:عرم(،9002هـ-ا42)9:الأدلىالطبعةخلف،
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)1(الدفعمسبقةللبطاقةالأساسيةالأركان:الثايئالمطلب

حتىعليهاتقومأنيجب،اركانعموقاالبنكيةوللبطاقاتالبطاقةلهذه

يلي:بمانوجزهابمهامها،للقيامصالحةتكون

البطافة.رقم.

بارزا،يكونماوغالتاالبطاقةوجهعلىالمطبوعالرقمهوالبطاقةرقم

منالأولىالأرقامالستةوتمثلاليسار،منابتداءر!لحما،عشرستةمنويتكون

المؤسسة.لدىالبنكتعريفرقماليسار،

البطاقة:حاملاسم.

باستخدامهالهويصرح،البطاقةلصالحهتصدرالذيالشخصاسموهو

واجهةعلىبارزةطباعةالبطاقةحاملىاسمطباعةويتمعليها،والتوقيع

البطاقة.

البطافة.إصدارناربخ

ا!صدار،تاريخمنصريانهاويبدأ،البطاقةفيهأصدرتالذيالشهروهو

.بارزةطباعةطباعتهويتم،الأحوالاغلبفيسنةولمدة

للدكتوربحثوانظر:.بتصرتبعدها،وما31(ص/):البلاستيكيةالنقودانظر:)1(

مفهوم:بعنوان،المصريالمركزيبالبنكمساعدمدير،الشرقاويإبراهيمأحمدمحمود

المصرفيةالأعمالمؤتمربحوثمنتطبيقاتها.واهمالإلكترونيةالمصرفيةالأعمال

.والقانونالشريعةبينالإلكزونية



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
البطاقة:صلاحيةانتهاءتاريخ.

لحاملهايجوزولا،البطاقةصلاحيةتم!هيبنهايتهالذيالشهروهو

طباعةطباعتهويتم،ساريةغيربطاقةئعدإخهاإذ،التاريخهذابعداستخدامها

التواريخ.هذهأسفلسنة/شهر//كلمةبطباعةينصحانهكما،بارزة

المصدر:البنكاسم.

ويتم،البطاقاتلإصدارالدوليةالمنظماتقبلمنلهالمصرحالبنكوهو

البطاقة.وجهعلىسطحيةطباعةوشعارهالمصدرالبنكاسمطباعة

الدولية:الهيئةشعار.

والأصفر،والأبيضالأزرقباللونغقمفيالدوليةالفيزاشعارويتمثل

فشعارهاكاردالماسترشعارأما،الأزرقباللون(visa):كلمةوبداخله

(MASTERCARD):كلمةوبداخلهماوالأصفر،الأحمرباللونينكرتين

والانتشار،القبولالبطاقةيعطيالذيهوالشعاروهذا،الأبيضباللون

بها.التعاملفيوالثقة

الممغنط:الشربط.

البياثاتعليهويخزن،البطاقةظهرعلىيوضعشريطعنعبارةوهو

نقاطفيالبطاقةاستخدامعندقراءخهايتموالتي،بالبطاقةالخاصةالإلكترونية

P..0)الإلكترونيالبيع )S'ماكيناتاو(ATMs)'السنواتخلالوفي

الشرائحمعجنبإلىجنتاالممغنطالشريطيستخدمسوفالقادمةالقليلة
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الممغنط،الشريطاستخدامإلغاءسيتمبعدها،انتقاليةفزةخلالفي،الرقائقية

افضل.امنيةكوسيلةالرقائقيةالشرائحعلىكلتاوالاعتماد

العميل:توقيعشريط.

اسفلشريطعنعبارةوهو،البطاقةحامللتوقيعالمخصصالمكانوهو

البنكمنالبطاقةاستلامعندعليهبالتوقيعالعميليقوم،الممغنطالشريط

مع،البطاقةظهرعلىالتوقيعبمطابقةالصرافأوالتاجريقومحيثالمصدر،

منالتكدبغيةوذلك،النقديالسحبإيصالأو،البيعفاتورةعلىالتوقيع

البطاقة.حاملشخصية

:(PIN)الشخميىالتمييزرقم.

وشملم،السريالرقمعليهيطلقماوهو،البطاقةعلىيظهرلارقموهو

ماكينةمنالنقديالصرفعندلاستخدامهمغلقمظروففيللعميل

(ATMs)،ماكينةفيإدخالهمايتم،ارقامأربعةمنمكوتاالرقموهذا

ماكينةفيالرقمهذاوبادخال،وبدقةشخصتاالكارتحاملبمعرفةالصراف

لهوتسمحالبطاقةصاحبعلىالصرافماكينةتتعرفالأليالصراف

!.)الالكترونيالبيعنقاطخلالمنالرقمهذاعلىالتعرفيتمكما،بالصرف

5.)0.

(:البطاقةعلىيظهرالاالبطاقةحد

حسبالمصدرالبنكيقررهوالذيالبطاقةلحسابالائتمافيالحدوهو

الممغنط،الشريطبياناتضمنيدخللاالحدوهذا،للعميلىالائثمانيةالدراسة



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
فيهذاالإلكزوني،الحاسبعلىالمسجلةالحياناتضمنإدخالهيتملىانما

يودعهمايمثلفالحدالبطاقاتمنبصددهنحنمااما،الائتمانيةالبطاقات

علىوليس(الآلي)الصزافالإلكترونيالحاسبعلىيظلف!نهفيها،العميل

البطاقة.
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المسبقالدفعبطاقةخصائص:الثالثالمطلب

المصرفية،البطاقاتمنغيرهاعنبهاتتميزخصائصالمسبقالدفعلبطاقة

المالمه:النماطخلالمنأبرزهانذكرونحن

ونقاط)الإنترنت(،العنكبوتيةالشبكةفيعامبقبولتتمتعبطاقةأولا:

1(.والعالميةالمحليةالتجاريةالمحلاتفيالبيع

فيهامالكهايودعهماعلىتقومد!انما،مصرفيبحسابمرتبطةليستثانتا:

الهاتفيةالخدماتخلالمنإليهاالتحويلاوالمصدر،المصرفعبرأموالمن

(.)الإنترنتالعنكبوتيةالشبكةأو،للمصارف

لديهلهاالطالبالعميلكوناشتراطفيلهاالمصدرةالمصارفتختلفثالثا:

نأطالبهاعلىيشترطمثلآالتمويلف!بيت،عدمهمنلديهامصرفيحساب

ذلك)!.يشزطلابوبيانبنكبينما)2(،لديهمصرفيحسابلهيكون

فلو،التعبئةإعادةورسم،سنويبرسمالبطاقةهذهرسومتتمثلرابغا:

السنويرسمهاالدفعمسبقةالخيربطاقةفإن،الكويتيالتمويللبيتمثلنا

كويتيدينار1()0التجديد:ورسم،كويتيدينار)5(:الأولىالسنة:كالآتي

رسماتفرضالبنوكبعضفإن؟التعبئةاعادةرسموأما.الصلاحيةانتهاءعند

الكويتي.التمويللبيتالدفعمسبقةالخيربطاقةدليل(1)

السابق.المصدر2()

الدفع.مسبقةللبطاقةبوبيانبنكمنثورات)3(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
يفرضبوييانوبنكرسما،يفرضلامثلآالتمويلفبيت؟تفرضلاوبعضها

)1(.تعبئةلكلواحذادينازامقدارهرسما

قوةوتختلفالألي،الصرافخلالمنبهاالنقديالسحبيمكنخامشا:

2(.المختلفةللبنوكالأليالصرافأجهزةمنقبولهاحيثمنالبطاقات

لىافادة.البطاقةدليل،الدفعمسبقةالخيربطاقةحولالكويتيالتمويلبيتمنشورات)1(

الكويت.دولةفي،الإسلاميبوبيانبنكفروعأحدمدير

بوييانلبنكالدفعمسبقةللبطاقةومنشور،الكويتيالئمويللبيتالخيربطاقةدليل2(

الاسلامي.
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المسبقالدفعبطاقةفوائد:الرابعالمطلب

للمصارفأو،للعملاءبالنسبةسواءفوائدعدةالمسبقالدفعلبطاقة

وتمتعت،واسمعبشكلانتشارهاعلىساعدتوالتي،المصدرةوالشركات

النقاطخلالمنأهمهانذكر،المصارفعملاءأوالمصارفلدىعامبقبول

التالية:

للعميل.بالنسبةالدفعمشقةبطاقةفوائد"

ذإ،العميلبنفقاتللتحكمالمثلىالوسيلةالمسبقالدفعبطاقةتعتبر:الأولى

)1(.البطاقةفيإيداعهتمالذيالمبلخهوانفافهالعميليستطيعمبلخأقم!إن

العنكبوتيةالشبكةطريقعنللتعاملسهلةوسيلةتمثل؟الثانية

حسابهفيالعميلمبلغكامليتعرضلاحيثكئر،وبامان،)الإنزنت(

واقلالبطاقةفيعالموالمبلغبقدرإلاالإلكترونيةللقرصنةالائتمانياوالجاري

كثر.

منالعديدلدىبخصوماتالدفعمسبقةالبطاقةتقترنماغالتا:الثالثة

العملاء)2(.لإغراءوعالمتا،محلتاالمتاجر

فيكبيرلحدالتقليديةالنقودعنبديلةالدفعمسبقةالبطاقةتعتبر:الرابعة

الشبكةاو،التجاريةا!لحلاتلدىعامبقبولتتمتعكونها،المتطورةالبلدان

.بتصرف،الكويتيالئمويللبيتالدفعمسبقةالخيربطاقةدليل(1)

الكويتي.التمويللبيتالدفعمسبقةالخيربطاقةإصدارطلبفينمو)2(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
النقود.لحملآمتابديلآيجعلهاوهذا،()الإنترنتالعنكبوتية

للعميل،السابقةالائتمانيةالتعاملاتمراجعةللعميلحاجةلا:الخامسة

بها)1(.مرتبطةكيركونهاالجاريحسابهفيرصيدهاو

يودعأويشتريهاالبطاقةحاملف!ن؟الغالبفيالدينمنالخلاصسادشا:

التيالفواتيرمنوبخاصة،الذينمنخلاصهيعنيممامقدقا،نقودافيها

)2(.الناسمنلكثيركبيزاقلقاتسبب

للمصدر:بالنسبةالدفعمسبقةالبطافةفوائد!ة

منالمباشرالربحعلىيحصلفالمصدرللمصدر،بالنسبةالمبا!ثرالربح:الأولى

فيحوزهامقدقا،المدفوعةالمبالغمنعليهيحصلب!اويتضح،البطاقاتهذه

وسشمرها.

منتقدمهلماالبطاقاتهذهلمثلالمصدرللمصرفعملاءجذب:الثانية

.خدمات

العملاءمنفالبعض،المماطلينتمبلمنالسدادعدمعناءمنالخلاص:الثالثة

)3.المصدرةالشركاتوحرجعناءمنيزيدمماالمستحقةالمبالغيسددلا

يسير.بتصرف،الكويتيالتمويللبيتالدفعمسبقةالخيربطاقةدليل(1)

للطالب:ماجستيررسالة41(،ص/):الفقهيةوأحكامهاالدفعمسبقةالبطاقات)2(

للقضاء،العاليالمعهد،الاسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمغل،بيكظهيربنعثمان

هـ(.ا942هـ-ا)428ةسنة،المقارنالفقهقسم

.بتصرف،السابقالمصدر(3)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

إعادةورسمالبطاقاتلهذهتجديدورسومإصداررسومتقاضي:الرابعة

مالتا.دخلآالمصارفعلىيدرمما،المصارفبعضعندتعبئة



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
المسبقالدفعبطاقةأنواعالثافي:المبحث

تمهيد:

المخزنة،القيمةذاتالبطاقاتعنالمسبقالدفعذاتالبطاقاتتختلف

ولأنهامنه،لهايحؤلاومصرفيبحسابمرتبطةلكونهاضمنهانجعلهالمولذا

عنكلتاتختلفيجعلهامماعالميةبشركاتمتصلآوعالمتاعاقاقبولاتحمل

لاممغنطةأرقاقافيهاتخزنوالتي،الخاصةالداخليةالمخزنةالقيمةذاتالبطاقة

العا!لية.الشركاتأوبالمصرفلهاعلاقة

منعديدةأنواعتحتهيدخلعاقاجنشاتمثلالمسبقالدفعوبطاقة

تقدمها،التيالخدماتبعضفيغيرهاعنبطاقةكلتختلفولكن،البطاقات

فيأخرىعنبطاقةكلاختلافمع،للعميلالمقدمةالخدماتبذلكلمتنوع

الميزاتذاتلهامسبقدفعبطاقةتعدالنهايةفيولكنهاواختصاصاتها،مزاياها

هذهمنالأنواعاهمذكريليوفيما،الدفعمسبقةالبطاقاتمنلمثيلاتهاالتي

يقاسإذ،الإطالةخشيةوالأمثلةالأنواعبعضذكرعلىمقتصرين،البطاقات

حكمه.فيعنهتكلمناماعلىذكرهفيأهملناما



!الإلكنرولىالدفعأنظمة

الخيربطقة:الأولالمطلب

إماوالباقي،المسبقالدفعبطاقاتعلىالكلامفيالأصلهيالبطاقةهذه

السابقة،المطالبفيالكلامع!نهوعنهاوالكلامبها،شبهوجهلهااولها،تبع

تكييفهاوصميأقيذلك،غيراوالفوائد،او،الخصائصأو،التعريفم!واء

تعالى.اللهب!ذنالفصلهذاخهايةالشرعي

الدفعمسبقةالخيربطاقة)3(شكل



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)1(الأسرةبطاقة:الثايئالمطلب

بالبطاقة:تعريف،

يمكنلكن،المسبقالدفعبطاقةتعريفعنالعامتعريفهايختلفلا

منخاضاونوغاذاتها،بحدمنفردةبطاقةتجعلهاالتيالخدماتببعضتمييزها

المسبق.الدفعبطاقاتانواع

شركةاو،بمصرفمرتبطةإلكترونيةمصرفية"بطاقةبانها:القولفيمكن

البطاقاتمنعددجهامرتبط،مقدمدفعوذات،عديدةخدماتذات،عالمية

".الأسرةلأفرادالشبيهة

التعريف:شرح،

الماهية.جنسيبينقريبجنس،بطاقةفقولنا:

البطاقاتمنعدةأنواغايخرجقريبفصلبمإلكترونيةمصرفيةوقولنا:

الإلكترونية.وغير،المصرفيةغ!ر

وذات،عديدةخدماتذات،عالميةشركةاوبمصرفمرتبطةوقولنا:

لتميزأعراض؟الأصةلأفرادالشبيهةالبطاقاتمنعددبهامرتبط،مقدمدفع

البطاقة.هذهبها

البطاقة:خصائصأهم،

منكثيرمنطلبمحلجعلتهاوخصائصبمميزاتالبطاقةهذهلتميز

الكويتي.التمويلبيتيصدرهاالبطاقةهذه(1)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

لها.واحدعائلعلىيعتمدونالذينالأفرادذاتالكبيرةلاسيماالأشر،أرباب

يلي:ماالخصائصهذهأهمومن

الأدنىالحد،المصرفيةالبطاقاتمنمجموعةالأسةبطاقةتعتبرأولا:

والحد،بطاقة)2(هو:المجموعةفيإصدارهايمكنالتيالبطاقاتلعدد

1(.بطاقة)7(هو:الأقم!

ويشترط،الأوليةالبطاقةتسمىواحدةببطاقةالبطاقاتترتبطثانئا:

البطاقاتبقيةاما،المصرفيالحسابصاحبالأسرةربباسماستصدارها

والتي،الثانويةالبطاقاتفتسمىالعائلةلأفراداستصدارهايتمالتيبهاالملحقة

)2(.البطاقاتمنالنوعلهذاالمصدرالمصرفعملاءلغيرإعطائهايمكن

كما،الآليالصرافاجهزةبواسطةالنقديالسحبخلالهامنيمكنثالثا.

وعالمتا)3.محلتا،المختلفةالبيعنقاطفيتستخدم

العنكبوتيةالشبكةعبردفعكوسيلةاستخدامهايمكنرابغا:

)الإنزنت()1(.

يتسنىحتىكيرهاأوكفيزاعالميةبمنظمةالبطاقةترتبطخامشا:

الكويتي.التمويلببيتالأصرةبطاتةدليل(1)

السابق.المصدر2()

السابق.المصدر)3(

السابق.المصدر(4)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
عالمتا.استخدامها

برالحاملكانسواءحاملهاواسمخاضا،ر!دمابطاقةكلتحملسادشا:

وتحتوي،الثانويةالبطاقاتفيالأصةأفرادبقيةاو،الأوليةالبطاقةفيالأسة

ذكية.وشريحةممغنطشريطعلى

البطاقة:فوائد+

حيثكبير،بشكلالشهريةبنفقاتهالتحكممنالأدرةربتمكنأولا:

منوالتيالثانويةالبطاقاتفيإيداعهايريدالتيالأموالسقفتحديديمكنه

توفير:يمكنخلالها

المنزلية.المستلزماتوشراءبالتسوقللقيامللزوجةالأموال-

للأبناء.الشهريالمصروف-

.اخرىبلدانفييدرسونالذينالأبناءومصاريفالجامعيةالأقساط-

والسائقين.للخدمالشهريةالرواتب-

لشراءكيرهيوكلأنالعميلارادحالةفيبالأموالتعبئتهايمكنكما-

)1(.عديدةومتطلباتمستلزمات

التجارية،المحلاتمنكثيرمنكثيرةوعروضبخصوماتتتمتعثانئاة

)2(.الوقتذاتفيوالمصارفالتجارويفيدالعملاءيغريمما

السابق.المصدر(1)

السابق.المصدر(2)



!الالكنرولىالدفعأنظمة

بينالماليةوالمتطلباتالمستحقاتتوزيعفيالعناءمنالكئيرتوفرثالثا:

المصرفيالتحويلبنظامربطهاعندوفوريةآمنةوسيلةتمثلحيث،الأسرةافراد

.الأسرةلربالجاريالحسابمنالفوري

لأصةاقةبطا(4)شكل



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
السياحيةالنقودبطاقة:الثالثالمطلب

قة:بالبطالتعريف+

علملهتوصلمالآخرثطبيقاتهيالالكزونيةالتطحيقاتأنبما

أكبركونهاوبحكم،الائتمانيةللبطاقاتالمنظمةالشركاتف!ن،الحاسوب

كبيرةبجهودتقوم،العموموجهعلىاللدائنيةبالبطاقاتتعنىالتيالشركات

الشيكفكرةانوبما،الماليةالوسائطفيالجديدةالتقنياتهذهلاستثمار

وهو،رائدةفكرةجديدةبطاقةصورةفيتطبيقهاف!ن،جيدةعمليةالسياحي

.بصددهنحنالذيالنوعهذا

وبينالذكيةالبطاقاتبينمتوسطنوعهوالبطاقاتمنالنوعوهذا

غيرمنللمتسوقينعملتاحلآالبطاقةهذهوتشكل.المخزنةالقيمةبطاقات

اوقاخهم.علىعبتاالمتكررةالصرفعمليةفييجدونالذينالبلداهل

نقديبمبلغمعبئةبطاقةتجاريبنكإصدارعلىالنوعهذافكرةوتقوم

تسهيلآالمستهلكينعلىوتباع،التجاريةكالمحلات،مخصوصةأماكنعندتقبل

البطاقةتعبئةإعادةويمكن،المعدنيةأوالورقيةالنقوداستخدامعدمفيلهم

المتعاونةأوبهالخاصةالآليالصرافأجهزةمنأو،البنكمناخرىمرةبنقود

معه.



!الالكزوفيالدفعأنظمة

التي(،القيمةالمدفوعةالنقد)بطاقةنيوكاشبطاقةالنوعهذاأمثلةومن

انترناشال)؟(.نتوركبنكمندبفيصدرت

منعنهيختلفأنهإلا،المخزنةللبطاقاتمماثلآتطبيقاالنوعهذاويشكل

المصدرة)وهيفيزاشركةأنوذلكالنقود،مقامتقومالبطاقاتهذهإنحيث

البطاقاتفيالموجودالنقدبتحويلستقومالسفر"("نقودمونيترافللبطاقة

ويمكن،البنكحاسبمعالتخاطبتستطيعالذكيةالبطاقاتأنإلا،الذكية

وليس،واحدةبعملةخاصفهوالنوعهذاأما،واحدةعملةمنبكئرتعبئتها

2(.حاسوبيةذاكرةشريحةفيه

ام(:699،أبريل-انيسان2)الجمعة121(:!)1:الحياة.نيوكاشبطاقةدب:11(

أولدبفيإنترناشيونالفيزاشركةعقدتوقد(.41)ص/هـ(:أ164،القعدةذو412

هذاعنللتعريفموثي"ترافل11.الجديدةالدفعبطاقةتناولتالأوسطالشرقفيندوة

تشرحفيزاانظر:.المنطقةفيمصرقاثلاثينيمثلونمصرفيينأماموالمبتكرالجديدالمتعج

،اشعبان7)الجمعةo(:123)8:الحياة".مونيرافل11الجديدةالدفعبطاقةمزايا

.(11)ص/ام(:699ديسمبر،-الأولكانون)27هـ(:ا174

النوعهذاأجعلأنالموضوعهذابحثبدايةفيرأيتقد:العصيميالدكتوريقول)2(

يصلحالنوعفهذا:النوعينبينواضحالفرقولكن،المخزنةالبطاقاتأصنافمنصنقا

حقيملكبنكالمصدرانثمسلع،أوبسلعةمحصورالمخزنوالنوع،السلعكللشراء

حقتملكلاعامةأوتجاريةثركةالمخزنةالبطاقاتومصدرالائتمافي،النقديالإصدار

13)ص/:اللدائنيةالبطاقاتانظر:.النقديالإصدار V).



!
البطاقة:تعريف.

الإلكزوفيالدفعأنظمة

بانها:تعريفهايمكن

فيهائودغ،عالميةمنظمةأو،بمصرفمرتبطةإلكزونيةمصرفية"بطاقة

".بنكيبحسابمرتبطةكيرخلالها،منللوفاءالسفرلغرضمقدقاالنقود

التعريف:شرح

الماهية.جنسيبينقريبجنس،بطاقةفقولنا:

البطاقاتمنعدةأنواغايخرجقريبفصلإلكزونية؟مصرفيةوقولنا:

الإلكزونية.وكير،المصرفيةكير

لغرضمقدقاالنقودفيهائودغ،عالميةمنظمةأو،بمصرفمرتبطةوقولنا:

غيرالتجاريةالمحلاتبطاقةبهانخرجأعراضخلالها،منللوفاءالسفر

وكيرها.الدفعمسبوقة

البطاقاتمنغيرهالنخرجعرض،بنكيبحسابمرتبطةغيروقولنا:

مصرفي.أوبنكيبحسابالمرتبطة

البطاقة:خصائصأهم.

يلي)1(:فيمااهمهاتلخيصيمكنبخصائصالبطاقةهذهتختص

صلاحية.انتهاءتاريخلهاليس.ا

.(04)ص/:اللدائنيةالبطاقات(1)



الالكزوفيالدفعأنظمة

الشراء.فياستخدامهاحالفيالورقيةللاتصالاتحاجةلا.2

وحاملها.البنكدينح!بعلا!ةإلىتحتاجلا3.

البطاقة:فوائد

!

صرفعناءتعفيهمإنهاإذ،المسافرينعلىكالتاالبطاقةهذهفوائدتقتصر

معبالمقارنةخفيقاجملآتشكلأنهاكماذلك،فيالوقتعليهموتوفر،العملات

الأخوى.البطاقاتمنأمتااقلكانتلىان،التقليديةالنقود



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
المسبقالدفعلبطاقةالفقهيالتكييف:الثالثالمبحث

تمهيد:

Debit)المغطاةالبطاقاتضمنيصنفالبطاقاتمنالنوعهذا

card)،وهيتسميتها،منظاهرالأمروهذا،المدفوعةالقيمةذاتأي

معتنسجمالتيوهي،البطاقاتانواعجميعبينشرغاوالأسلمالأصح

كما.للبنوكحلالاإسلامتاربخاتحققالوقتنفسوفيالشرعيةالقواعد

استخدامها.وعدمصلاحيتهاانتهاءعندالنقوداسزجاعيمكن

التاليين:المطلبينفييتمثلالبطاقاتمنالنوعهذاشرعيةحولوالكلام

وتكييفها.البطاقةحقيقة:الأول

عليها.الرسوماخذحكم:الثافي



!الالكزوفيالدفعأنظمة

وتكييفهاالمسبقالدفعبطقةحقيقة:الأولالمطلب

النوعهذاحقيقةعلىالوقوفمنلابدالبطاقةهذهتكييفعنالكلامقبل

أنهاأمأحكامها؟تأخذنقودئعذفهلماهيتها،بيانجهةمنالبطاقاتمن

حيممذوتكون،خدماتهفيتطورمعالتقليديالشيكبهيقومبماتقومأوراق

)1(؟العميلمنللبنكالإقراضبمثابة

التالي:النحوعلىالمسألةنحؤجأنيمكنذلكوعلى

قرض.عقد:الأولىالتخريج.

يغنينابماسبقفيماالاسلاميالفقهفيوأحكامهالقرضعنتكلمناوقد

:فنقول،الفقهيوالتئزيلالتكيمفحولالكلاموبقي.هناتكرارهعن

التكييف:بيان

منيتناقصبماالدينذلكاستيفاءويتمبذين،سنذاالبطاقةهذهئعد

المصدربينفالعلاقةهذاوعلىاستخدامها،عندالبطاقةفيالمخزنةالقيمة

.قرضعلاقةهيوالمشتري

فيها،المخزنةقيمتهامنبأقلبيعهاجوازعدمالتخريجهذاعلىويترتب

فهوممثربثمنباعهالوأما،المشتريهناوهوللمقرضمنفعةجرقرضلأنه

للدكتورفتوىوانظر:)428(.:الفقهيةوأحكامهاالإلكزونيةالتجارةانظر:)1(

الرابط:هذاعلىالعالميةالمعلوماتشبكةعلىموقعهعلىالشبيلي
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الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)1(.العلمأهلاقوالبعضعلىجائزوهو،قيمتهمنأقلردبشرطقرض

:الفرضعفدجهات.

البطاقة.صاحبالعميل:المقيرض

للبطاقة.المصدرةالجهةاوالبنكاوالمصرف:المقترض

البطاقة.تحويهوالتيالمدفوعالمبلخ:القرض

التالية:النقاطخلالمنالتنزيلهذاويتضح

الفقهيةالتئزيل

الجهةلتلكمنهإقراضايعدالبطاقةلمصدرمبلغاالعميلدفعأولا:

بينهما.المجرىالعقدبنصحالاقرضاويعد،المصدرة

المودعبالمبلغللاقتراضقبو،يعدالعميلمنللمبلغالمصدرقبولثانتا:

البطاقة.في

استيفاؤهولهالمقزض،بالمبلغوثيقةللعميلتصرفالتيالبطاقةتمثلثالثا:

شاء.وقتايفي

الآلي،الصرافأجهزةأو،البيعنقاطفيللبطاقةالعميلاستعمالرابغا:

منهالاستيفاءأوعليهالإحالةطريقعنسواءبالتدريجلقرضهاستيفاءيمثل

رغبته.وبحسبمباشرة

الفقهي:التكييفأدلة

.(2/521):فيلكاا،3(1/40):المهذب:نظرا(1)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

نإحيث،المسالةهذهعنالناتجالعقدباثرالتكييفلهذاالاستدلاليمكن

.القرضعقدشأنوهذا،البطاقةتحتويهالذيالمبلغالمصدرئضفنالعميل

فييبقىحيث،المبلغتلفأوضياعيعنيلاالبطاقةتلفأوضياعأنكما

البطاقةضياععنالإبلاغأومنه،استيفاؤهللعميلويمكنالمصرفذمة

تمئلىوالبطافةالمصدر،ذمةفيمستقرقرضالبطافةأنيعنيوهذاواستبدالها،

كثر.لاللقرضاستيفاءوسيلة

ال!ثرعي:الحكم

بلمشروعوهوالاسلاميةالشريعةفيالإرفاقعقودمنالقرضعقد

واالبنكفليسمتحققا،ليسهناالارفاقإنالقوليمكنولكنله،مندوب

لصحةشرطاليسالإرفاقانأيضاالقوليتجهولكنلنقرضه،فقيراالمصرف

.القرض

،البطاقاتهذهعنالناشئةالعقودبهذهالتعاملبصحةالقوليتعينوعليه

.الناسعلىوتيسيرمصالحمنتجرهمالاسيما

ودفعهةاستشكالثة

بذاتها،اعتباريةقيمةلهاالبطاقةلأن؟القرضعقدعلىالبطاقةتخريجيبعد

الورفيةالنقودنشاتهافيالبطاقاتهذهوتشبه،حقيقةقيمتهاقبضقدفحاملها

بدفعلحاملهاالمصدرالبنكمنتعهدعليهايدونكانعندماظهورهابدايةفي

أنإلىالأمراولفيالعلماءببعضحداماوهو،الطلبعندالذهبمنقيمتها



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
النظرمنحظالقوللهذايعدلمثم،الدينحكم-الورقيةالنقودأيلها-يجعل

فيوالرواجوالقبولالنفوذمنلهاواصبح،النقديةالأوراقانتشرتانبعد

تتفوقأو-والفضةالذهب-النقدينتعادليجعلهاماالتجايةالأوساط

منكثيرذلكإلىيشيركما-العالمبدأدورهاالنقودتلكأدتأنوبعدعليهما،

النقودقيهتختفيالذيالعصرأياللانقد،عصرإلىيتجه-الاقتصاديين

وبطاقاتالممان،بطاقاتمنالبلاستيكيةبالنقودالتعاملويظهر،الورقية

هذهفيرهيتاتطوزايشهدوالعالموغيىها،تخزينوبطاقات،فوريخصم

.المجالات

عليه:الجوابويمكن

النقودعنبديلآحقيقتانقذاتمثلالبطاقةأنبينالتمييزمنلابدإنه

بدليلبذاتهانقذاتمثللافالبطاقةدفع،ونظاموسيلةتكونأنوبينالتقليدية

ذمةفييظلفيهاالمودعالمالف!نوأيضاثحويها،التيللنقودتلقائعدلاتلفهاان

وسيلةتعدولاالبطاقةانعلىيدلمما،المالتلفالمصرفويضمنالمصرف

فحسب.للاستيفاءنظامأودفع

.صرفعقد:الثافيالتخريج.

احكامه،منكثيراوبيناالإسلاميالفقهفيالصرفعقدعنسابقاتكلمنا

:فنقولالشرعيالحكموبيانالفقهيوالتنزيلالتكييفحولالكلاموبقي

النكي!ف:ببان

هووالمشتريالمصدربينفالعقدهذاوعلىالنقد،حكملهاالبطاقةهذه
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القيمةبينالتساوييجبكما،البطاقةلثراءعندالتقابضفيجبصرف،عقد

،واحدةبعملةالقيمتانكانتإذابهااشزيتالتيوالقيمةالبطاقةفيالمخزنة

القيمتين.اختلافمنمانعفلاالعملةاختلفتإنأما

:الصرفعقدجهات.

البطاقة.صاحبالعميلهو:الصرفطالب

للبطاقة.المصدرالمصرف:الطلبقابل

البطاقة.فيإلكترونيةنقودإلىالورقيةللنقودالمصرفتحويل:الصرف

الفقهي:التئزيل

التالية:النقاطعبىالفقهيالتكييفتوضيحيمكن

للنقوداستبدالىطلبيمثلالبطاقةلطلبللمصدرالعميلذهابأولا:

.صرفعمليةوهذهالالكزونيةبالنقودالورقية

جهةمنالمبلغودفع،البطاقةوصرفهالعميللطلبالمصدرقبولثانتا:

.الصرفعمليةإتماميمثلذلككلالبطاقةفيدهايداعهالعميل

كالنقوداستخدامهاللعميلويحق،العامالقبوللهانقوذاالبطاقةتمثلثالثا:

الورقية.

النكييف:أدلة

مناليوملهااصبحالبطاقاتهذهانالتكييفلهذاالاستدلاليمكنمما

قوةفيفقبضها،الورقيةللنقودمامثلالناسعندوالرواجوالقبولالحماية
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القبضتحديدفيالمرجعانعلىالعلمأهلنصوقدالنقود،منمحتواهاقبض

بل،المصدقالمصرفيالشيككحكمالبطاقاتهذهفحكم،العرفإلى

للتبادلوسيلةلأنها،الشيكاتمنالنقديةمعنىفيوضوخاكثرالبطاقات

لصالحه.خررلمنإلاصرفهيمكنلاف!نه؟الشيكبخلافقيودبدونالتجاري

الشرعي:الحكم

المبينةبالشروطالاسلاميةالشريعةفيالجائزةالعقودمنالصرفعقود

هذهفعقودوعليه،الحنيفالشرعروحمناستنبطوهاوالتيالفقهاء،عند

كاشنراط،الاسلاميةالشريعةفيالمبينةبالشروطالتز!طماجائزةالبطاقات

اتحادهما.عندوالتماثلالتقابضواشزاط،الجنساختلافعندالتقابض
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:البطاقاتهذهخلالمنللخدماتالفقهىالتخريج

هذهبهاتقومالتيللخدماتالفقهيالتخريجيختلفالقولينكلاوعلى

اهمها:للعميلبخدماتالبطاقةهذهتقوم:فنقولالبطاقة

الآلي:السحب

فيتكييفهعنتكييفهيختلفلاالبطاقةبهذهالسحب:الأولىالتخريجفعلى

مغطى،برصيدكليهماأنفييشتركانإنهمااذ،الآليالصرافببطاقةالسحب

بحسبوذلك،المغطىرصيدهمنالعميلسحبفيالعلماءاختلفوقد

؟عندهوديعةأمللبنكقرضاهو،الحسابفتحتكييففياختلافهم

البطاقةعلىوحصولهالبنكلدىنقودهالعميلإيداعهلهذهمسألتناوفي

التخريجفيبيناكما(،البطاقة)وهيفوريسدادبوثيقة،للبنكإقراضايمثل

(؟البطاقة)وهيفوريوفاءبوثيقةالبنكلدىوديعةأم،الأول

منالسحبف!ن،وديعةعقدالبنكفينقودهالعميلإيداعاعتبرناف!ن

لوديعته.العميلمناستيفاءهوالبطاقةهذهخلال

التكييففيكماللبنكإقراضاالبنكلدىنقودهالعميلإيداعاعتبرناوان

أقرضهلماالمقرضمناستيفاءيعدخلالهامنالسحبفإن،البطاقةلهذهالأول

شرغا.جائزالأمرينفكلاالأخرىأوالأولىكانتوسواء،زيادةدون

يقدمهاالأليالصرافبهايقومخدمةيمثلالسحبالثافي:التخريجوعلى

نقدئاورقاد!اخراجهالبطاقةفيالنقديالرقمبترجمةوتتمثل،البطاقةلصاحب



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
شركا،فيهاحرجولاعليها،الأجرةتستحقخدمةوهي،البطاقةلصاحب

أحكامه.لهاصرفعقدتمثلبأنهاالقولويمكن

خلافا:منالشراء

يكونالسابقينالتخريجينفعلىالبطاقةهذهخلالمنالشراءعمليةاما

التالي:النحوعلىالتكييف

كونهاالقاضيالتخريجعلىبالبطاقةالشراءتكييفوهو:الأولالتخريج

قرضا.

فيالبيعنقاطلدىالبطاقةهذهخلالمنوالدفعالعميلشراءعند

التكييفمنعليهينطبق،العالميةالمعلوماتشبكةعبرأو،التجاريةالمحلات

التجاريةالمحلاتمنالشراءكانسواء،الآليالصرافبطاقةفيقلناهما

فييجعلناماوهذا،العنكبوتيةالشبكةع!رالافتراضيةالشركاتأوالتقليدية

هنا.ذلككلإعادةعنغنى

بأخهاالقائلالتخريجعلىبالبطاقةالشراءتكييفوهوالثافي:التخريج

صرف.

،حالبوفاءبيععنعبارةالتخريجهذااصحابعندالبطاقةبهذهالشراء

عنحالاالنقديدفعالمنفعةأوالسلعةشرائهعندالبطاقةصاحبأنبمعنى

بالنقودالدفععنيختلفهناالأمرفليس،الفعليالنقدتمثلالتيالبطاقةطريق

التقليدية.
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لزجيح:ا

العميلبينقرضعقدتمثلالبطاقاتهذهأنلدفيترجحوالذي

دفعونظاماستيفاءوسيلةالبطاقةوتمثلالمصدريقرضفالعميلومصدرها،

نقوداالبطاقاتهذهتعدولا)المقرض(،للعميل)المقزض(المصدريعطيها

التالية:للاعتباراتحقيقية

تمثلأنهالهاالراعيةالمنظماتحتىولاالبطاقاتهذهمصدروايةعلمأولا:

بديلآ.نقذا

تضمينللعميلجازلماوالافعليةنقودااعتبارهايردالمصرفيالواقعثانتا؟

.تقصيرهأوتعديهحالةاموالهالمصدرالمصرف

يدلالبطاقاتهذهخلالمنالوفاءواكياتالمصرفيةالعملياتواقعثالثا:

يتمخلالهامنالوفاءعندإذ،فحسباستيفاءونظامدفع،وسيلةانهاعلى

حاجةهناككانلمانقذاكانتولوالمصدر،المصرفمنالموافقةتفويضطلب

اصلآ.الموافقةوطلبللاتصال

هذهخلالمنالدفعخدمةتمتنعالبطاقةصلاحيةانتهاءعندرابقا:

أنهاعلىيدلمما؟المصرفلدىفيهاالمودعةالأموالبقاءمعولكن،البطاقات

فحسب.استيفاءونظامدفعوسيلة

هذهفيالتياموالهسحبالبطاقةحاملالعميليستطيعخامشا:

أنهاعلىيدلما؟البطاقاتهذهاستخدامدون،مباشرةالمصرفمنالبطاقات
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والاقتضاء.الاستيفاءوسائلمنوسيلةبلنقذاليست

ونظاماستيفاء،وسيلةتمثلالبطاقاتهذهبأنالقولأمكنكلهلذلك

فيكماالقرضبعقدتكييفهايترجحوعليهفعلتا،نقذالا،فقطدفع

أعلم.والثه.للمسالةالأولالتخريج
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المسبقالدفعبطاقاتعلىالرسومأخذحكم:الثايئالمطلب

الرسمسواء،البطاقاتمنالنوعهذاعلىالرسومأخذحيحثامنأما

واإصدارهاعلىتأخذولاسنوتا)1(،رسماالبنوكبعضتأخذحيث-السنوي

رسماتأخذحيثأخرىبنوكفيكماشحنها-اوإصدارهاعندأوشحنها-،

علىأجزكونهذلك؟كلبجوازيقفيىالشرعيالحكمف!نشحنها)2(-على

منالخصميتمإذ،مشروطةربويةفائدةفيهوليس،البنكواتعابمنافع

رصيدهامنزياداتأيالبنكيتقاضىولا،مباشرةالشراءعندالبطاتةرصيد

علىاجرةالتجارمنالبيععمولاتمنالأطرافعليهتتوافقماسوى

سابقا.بيئاهمابحسبالحطيطةصلحعلىاو،الحوالةقبولعلىأو،السمسرة

(O)مثلآ.الكويتيالتمويلكبيت

الكويت.فيالإسلاميبوبيانكبنك)2(
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المخزنةالقيمةبطافات:الئالثالفصل

(Storedvalue Cards)

وهي

المغلقالمجالذاتالبطافات

(Closed- Loop Cards)

ثلاثلأمباحث!4وتعته

المخزنة.القيمةبطاقاتماهية:الأولالمبحث

المخزنة.القيمةبطاقةأنواعالثافما:المبحث

المخزنة.القيمةلبطاقةالفقهيالتكييف:الثالثالمبحث

!



الالكزوفيالدفعأنظمة!
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المخزنةالقيمةبطاقاتماهية:الأولالمبحث

المخزنةالقيمةبطقةتعريف:الأولالمطلب

الحواسيب،مجالاتفيالمتطورةالتقنيةافرزتهاالمخزنةالقيمةبطاقة

إلكترونية،بتطبيقاتومرتبطة،والأجهزةالآلاتمنكثيرتشغلجعلتها

تعديلالأنأمكنورقيةأو،معدنيةبنقودلقمإذايعملالجهازجعلمنفبدلا

أا(.الممغنطةالبطاقاتبهذهتشغيلهايتمحتىالأجهؤةتلك

بضريط،داخليةبطاقةهي:نقولالبطاقةهذهتعريفعلىوللوقوف

.مقدمبدفعخاصةخدماتذات،صيرقماو،ممغنط

التعريف:يثرح

العامة،البطاقاتمنغيرهابهنخرجقريبجنس؟داخليةبطاقةقولنا:

ما.بمصرفارتباطلهاالتيوالمصرفية

اخرىأنواععنواحترازقيدسري؟رقمأو،ممغنطبشريطقولنا:

ذكية.شريحةلهاالتيكالبطاقات

منغيرهابهانخرجاعراض؟مقدمبدفعخاصةخدماتذاتوقولنا:

وغيرها.التجاريةالمحلاتكبطاقاتالداخليةالبطاقات

بأنهاالبطاقاتمنالنوعهذاوصفيمكنالتعريفخلالومن

-Closed)المغلقالمجالذاتالبطاقات Loop Cards،)استخدامإنإذ

يسير.بتصرفبعدها،وما(133)ص/:اللدائنيةالبطاقات()1
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تسمح،معينتجاريمحليصذرهاحيثمحدودالبطاقاتمنالنوعهذا

فقط)1(،تجاريمركزداخلتجارمجموعةعندمنأوعندهمنبالشراءلصاحبها

حتىدوليةشركاتاو،عالميةبمنظماتمرتبطاليساستخدامهاذلكوعلى

.العامبالقبولتتصف

.بتصرف،(942)ص/:الكتروفيرةتجا(1)
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)1(المخزنةالقيمةلبطاقاتالأساسيةالأركانالثافي:المطلب

تكونحتىعليهاتقومأنيجب،اركانالبنكيةوللبطاقاتالبطاقةلهذه

ف!نهامصرفتاليسالبطاقاتمنالنوعهذاولأنبمهامها،للقيامصالحة

يلي:فيماسنرىكماالأركانبعضفيستختلف

.البطاقاتهذهفيالغالبفييوجدلا:البطاقةرقم.

.البطاقاتهذهفييوجدلا:البطاتةحاملاسم.

.البطاقاتهذهفييوجدلا:البطاقةإصدارتاريخ.

البطاتات.هذهفييوجدلا:البطاقةصلاحيةالتهاءتاريخ.

،المصدرةالمثركةاسمالبطاقاتهذهتتضمنالمصدر:البنكاسم.

عندلهاكدعايةالشركةشعاروتحمل،العميلأمامبالالتزامالمعنيةهيوالتي

الجمهور.

الشركةشعاربل،البطاقاتهذهفييوجدلا:الدوليةالهيئةشعار.

المقدمة.الخدمةشعاراوشعار،لهاكانإنالمصدرة

للدكتوربحثوانظر:.بتصرفبعدها،وما31(ص/):البلاستيكيةالنقودانظر:)1(

مفهوم:بعنوان،المصريالمركزيبالبنكمساعدمدير،الشرقاويابراهيمأحمدمحمود

المصرفيةالإعمالمؤتمربحوثمنتطبيقاتها.وأهمالإلكزونيةالمصرفيةالأعال

.والقانونالشريعةبينالإلكزونية



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
البطاقة،ظهرعلىيوضعشريطعنعبارةوهو:الممغنطالشريط.

للخدمةطلبهعند،للبطاقةالمستخدمالعميليدفعهاالتيالنقودعليهويخزن

ا!لرادة.

.البطاقاتهذهفييوجدلا:العميلتوقيعشريط.

.البطاقاتهذهفييوجدلا(:)الشخميىالتمييزرقم.

.البطاقاتهذهفييوجدولا،البطاقةعلىيظهرلا:البطاقةحد.



!الالكزوفيالدفعأنظمة

المخزنةالقيمةبطاقةخصائصأهم:الثالثالمطلب

،البطاقاتمنغيرهاعنبهاوتتميزعليهاتقومخصائصالبطاقةلهذه

التالية:النقاطعندنقفالخصائصهذهولبيان

فلالها،المصدرالمحلاومعينةبمثركةخاصةالبطاقةهذهإن:الأولى

كو!هامعحتىلهاالمخصصةالأجهزةبغيرتعملولابل،لغيرهلتعداه

.)1(متشابهة

عندوتمسحالنقودتشحنبهممغنطا،شريطاالبطاقةهذهتحمل:الثانية

وعندالرغبةبحسبوكراتمراتوالمسحللشحنقابلوهو،الاستخدام

الحاجة.

ولاحاملهااسمولاغالتا،تسلسلتارقماالبطاقاتهذهتحمللا:الثالثة

.المصدرةالشركةوشعارممغنطاشريطابلسرتارفما

غالتا.فيهاالمخزنةللقيمةمساويةبقيمةتباع؟الرابعة

خهايةحتىتستمربل،صلاحيةانتهاءبتاريخمحدودةليست؟الخامسة

الرصيد)2(.انتهاءحتىأوفيها،الموجودةالمغنطة

الممغنطللشريطبقارئالبطاقةهذهتوضعالذيالجهازيحوي:السادسة

)مسحخصمطريقعنالبطاقةمنالمبلغبتحصيلفيقومعليها،الموجود

3(.0)ص/ةلإلكترونيةاالنقود(1)

(.36v)ص/:اللدائنيةالبطاقات)2(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
يساويبماالممغنطالشريطفيالموجودالكربونذراتمنجزء(وتعديل

بالجهاز)1(.المبرمجبالسعرالمقدمةالخدمة

كانإنإلافيها،الرصيدإنهاءعندمنهاالعميليتخلصماكالتاسابغا:

.اخرىمرةالشركةذاتفيالخدمةنفسمنالاستفادةيريد

.(513)ص/:السابقالمصدر(1)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

المخزنةالقيمةبطقةفوائد:الرابعالمطلب

يلاحظولهذا،المصدرةللشركةاوللعميلفوائدمنالبطاقةهذهتخلولا

فوائدها:اهميليوفيما،واسعبشكلانتشارها

خلالها.منالمقدمةالخدماتعبرللتعاملسهلةوسيلةتمثلأولا:

وتمنع،المصدرةالشركاتلدىللأموالوحافطاضماتاتمثلثانتا:

النقدية.والأموالبالفواتيرالتلاعب

وتحديدعموقا،بمشزياتهالتحكمعلىالمستخدمالعميلتعينثالثا:

بدقة.المبالغ

عنبهاتستغنيإنهاإذ،طائلةاموالاالمصدرةالشركاتعلىتوفررابغا:

المحاسبة.صناديقعلىالقائمينالعمالمنالكثير



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
المخزنةالقيمةبطاقةأنواعالثافي:المبحث

النقالالهاتفبطقات:الأولالمطلب

هنا،ذكرناهاانناإلاالدفعالمسبقةالبطاقاتمنالنقالالهاتفبطاقةتعتبر

المغلق،المجالذاتالبطاقاتمنوتعد،مصرفيبحسابمرتبطةغيرلأنها

مناشبهوهيوميزاتها،المسبقالدفعبطاقةخصائصعنتختلفوخصائصها

هنا.ذكرناهاولذاالمخزنةالقيمةببطاقةوالفوائدوالميزاتالخصائصحيث

فيالاتصالاتشركاتلأنانتشازا؟وكثرهااوسعالبطاقاتوهي

ضماتا؟النقالالهاتفمجالفيالدفعمؤجلةخدمةتوفرلاالفقيرةالدولبعض

العملاء)1(.لمماطلةوتجنتالحقها

البطاقة:تعريف.

أرقاقاتحمل،داخليةبطاقةبأنها:النقالالهاتفبطاقةتعريفيمكن

مسبق.بدفع،النقالبالهاتفخاصةخدمةذات،خاصة

التعريف؟شرح

ماهيتها.يمينقريبجنس،بطاقةقولنا:

المرتبطةالمصرفيةالعالميةالبطاقاتبهنخرجقريبفصل؟داخليةوقولنا:

عالمية.بمنظمات

الشريطذواتالبطاقاتعناحترازاخاضةبمارقاقاتحملوقولنا:

03(.)ص/:الففهيةوأحكامهاالدفعمسبقةالبطاقات)1(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الذكية.الشريحةأو،الممغنط

تبيناعراض؟مسبقبدفع،النقالبالهاتفخاصةخدمةذاتوقولنا:

كيىها.عنوتميزهاوتحددهاالماهية

:مزاياها)1(وأبرزخصائصها

اشترىفلولحاملها،البطاقةمنفعةتسليميلزمهافالشركة:ملزمةإنهاا-

الشركةمطالبةحقهفمنمعطلةكانتاورصيد،بهايكنولمالبطاقةشخص

بتعويضه.

الهاتفمجالفيالدفعمسبقةللبطاقاتف!ن:محدودةمدةذاتإنها2-

.الفائدةمعدومةبعدهالبطاقةتعتبرمحدودااجلآالنقال

عالمفيالبطاقةهذهلتميز:السوقسعرحسبمنافعهاتستوفىإنها3-

لاالبطاقةفمشتري،الوقسعرحسبتستوفىمنفعتهابأنالنقالالهاتف

قيمةتعادلمنفعةيملكانهيعلموانما،دقيقةمناشزىكمالشراءوقتيعلم

مثلأ.ريالى(001)البطاقة

رمرايمثلخاضارفمابل،ذكيةشريحةولاممغنطاشريطاتحمللاإنها4-

.المصدرةالشركةمنالخدمةلطلب

(O)32()ص/:السابقالمصدر.



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
ولاترمىثمومنفقط،واحدةمرةسوىمنهاالاستفادةيمكنلا5-

.أخرىمرةمنهايستفاد

المسبقالدفعالنقالالهاتفبطاقة)5(شكل



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الثابتالهاتفبطاقاتالثافي:المطلب

هنا،ذكرناهاأناإلاالدفعالمسبقةالبطاقاتمنالثابتالهاتفبطاقةتعتبر

وهيوميزاتها،خصائصهاعنوتختلفمصرفيبحسابمرتبطةغيركوخها

ولذاالمخزنةالقيمةببطاقةوالفوائدوالميزاتالخصائصحيثمنأشبه

هنا.ذكرناها

ظهوزاالدفعمسبقةالبطاقاتمننوعأولهوالبطاقاتمنالنوعوهذا

الهواتفظهورقبلرواجلبطاقاتلهذهكانوقد،الاتصالاتعالمفي

يكونوالمالمحدودالدخلأصحابوخاصةالناساغلبلأنوذلك،المحمولة

هواتفهم،فيالدوليالاتصالمنتمكنالتيالدوليالصفربخدمةيتمتعون

الهواتفظهوربعدقلرواجهاانإلا،البطاقاتهذهلاستخدامفيلجأون

الدولية.المكالماتتكلفةانخفاضبعدوخاصةالمحمولة

البطاقة:تعريف

ذات،خاصةارقاقاتحمل،داخليةبطاقةبانها:البطاقةهذهتعريفيمكن

مسبق.بدفع،الثابتبالهاتفخاصةخدمة

التعريف:يفرح

ماهيتها.يبينقريبجنس،بطاقةقولنا:

المرتبطةالمصرفيةالعالميةالبطاقاتبهنخرجقريبفصل؟داخليةوقولنا:

عالمية.بمنظمات



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الشريطذواتالبطاقاتبهنخرجاحتراز؟خاصةأرقاقاتحملوقولنا:

الذكية.الشريحةأو،الممغنط

تبينأعراض؟مسبقبدفع،الثابتبالهاتفخاصةخدماتذاتوقولنا:

كيىها.عنوتميزهاوتحددهاالماهية

مزاياها)1(:وأبرزخصائصها

بطاقاتهيالثابتبالهاتفالمتعلقةالدفعمسبقةفالبطاقاتا-ملزمة:

لحاملها.البطاقةمنفعةأداءالشركةيلزم،ملزمة

الثابتالهاتفعالمفيالدفعمسبقةفالبطاقات:محدودةمدة2-ذات

بانتهائها.تممهيمحدودةمدةلهابانتتصف

عنالبطاقاتهذهتختلفلا:السوقسعرحسبمنفعتهاتستوفى3-

تكونفقد،السوقسعرحسبتستوفىمنفعتهاأنفيالمحمولالهاتفبطاقات

شرائها،عنددقيقة01()5مائةسوىمنهاالاستيفاءيمكنلاالبطاقةقيمة

مناكثرالبطاقةحاملفيستوفيا!لكالماتتكلفةالمثركةتخفضالزمنمعلكن

دقيقة.(001)مائة

رمرايمثلخاضارقئابل،ذكيةشريحةولاممغنطاشريطاتحمل4-لا

33(.)ص/:الففهيةوأحكامهاالدفعمسبقةالبطاقات(1)



الإلكنرولىالدفعأنظمة

.المصدرةالشركةمنالخدمةلطلب

!

ولاترمىثمومنفقط،واحدةمرةسوىمنهاالاستفادةيمكن5-لا

.أخرىمرةمنهايستفاد
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المسبقالدفعالثابتالهاتفبطاقة)6(شكل



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الإنترنت(1العالميةالمعلوماتشبكةبطقة:الثالثالمطلب

المسبقةالبطاقاتمن)الإنترنت(العالميةالمعلوماتشبكةبطاقةتعتبر

وهيكسابقاتها،مصرفيبحسابمرتبطةغيركونهاهنا،ذكرناهاأنناإلاالدفع

ولذاالمخزنةالقيمةببطاقةوالفوائدوالميزاتالخصائصحيثمنأشبه

المخزنة.القيمةذاتالبطاقاتانواعفيعددناها

البطاقة:تعريف

خدماتذات،خاصةارقاقاتحمل،داخليةبطاقةبأخمها:تعريفهايمكن

مسبق.بدفع(الإنترنت1المعلوماتيةالشبكةعلى

النعريفةيفرح

ماهيتها.يبينقريبج!نس،بطاقةقولنا:

المرتبطةالمصرفيةالعالميةالبطاقاتبهنخرجقريبفصلبمداخليةوقولنا:

عالمية.بمنظمات

الممغنط.الشريطذواتالبطاقاتعناحتراز؟خاصةارقاقاتحمل:وقولنا

مسبق،بدفع)الانقرنت(المعلوماتيةالشبكةعلىخدماتذاتوقولنا:

غيرها.عنوتميزهاوتحددهاالماهيةتبئنأعراض

البطاقة:هدهاقسام

:أقسامثلاثةإلىالبطاقاتمنالنوعهذاينقسم

بالإنترنت.للاتصالاتالمستخدمةالدفعمسبقةالبطاقات:الأولالقسم

الإنترنت.عبرللاتصالالمستخدمةالدفعمسبقةالبطاقات:الثانيالقسم



!الالكزوفيالدفعأنظمة

هي:والتيذاخهابالمزاياالبطاقتانهاتانوتشزك.

استعمالخدمةالعميلمنحالمصدرةالشركةعلىفيجب:ملزمةا-

البطاقة.صلاحيةفزةطيلةالإنترنت

الشركةمنجهاالمسموحالمدةانتهاءعندفتنتهي:محددةمدةذات2-

.المصدرة

الاتصالتقدموالتيالموجودةالبطاقاتفجميع:للتحويلقابلةغير3-

صاليها.منهاالرصيدلتحويلقابلةغيىبطاقاتهيبالانترنت

الانترشط.عبرللشراءالمستخدمةالدفعمسبقةالبطاقات.الثالثالقسم

لأنونظزا،الائتمانبطاقاتطريقعنيتمالانترشطعبرالشراءأنالأصل

بطاقاتإصدارإلىالتجارلجا؟البطاقاتهذهيحملونلاالناسمنكثيرا

عدةأصحابيصدرهابطاقاتعنعبارةوهي.الإثترنتعبرللشراءمخصصة

المواقعهذهفيالمتاحةالسلعشراءلحاملهايمكنبينهمباتفاقإلكترونيةمواقع

فيالائتمانبطاقاتتناف!سالبطاقاتهذهواصبحت،البطاقاتهذهطريقعن

04إلىالمواقعبعضفيشهرتاتداولهاقيمةووصلت،الإنترنتعبىالسوق

شهرتا)1(.ريالملايين

.(-6A1fYA/)26/:الاقتصاديةمجلة(1)
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الإنترنتبطاقة)7(شكل



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الأطفالألعاببطاقات:الرابعالمطلب

هذاانتشروقد،اللعبتوا3الأطفالبمتنزهاتخاصةالبطاقةهذه

للتحكمقدرةمنتوفرهماجراءوالمتنزهاتالحدائقفيالبطاقاتمنالنوع

لدىللنقودحفظمنتوفرهولماالعملاء،قبلمنالمصروفةبالأموالى

المختلفة.الألاتعمالبيدضياعهاوعدمالمستثمرين

البطاقة:تعريف

مابمقداركهرومغناطيسيةذراتفيهاتخزن،ممغنطبشريطداخليةبطاقة

الترفيهية.الأطفالبآلاتخاصةخدماتذاتنقود،منالعميلدفع

التعريف:يشرح

ماهيتها.يبينقريبجنس؟بطاقةقولنا:

المرتبطةالمصرفيةالعالميةالبطاقاتبهنخرجقريبفصل؟داخليةوقولنا:

عالمية.بمنظمات

دفعمابمقداركهرومغناطيسيةذراتفيهاتخزن،ممغنطبشريطوقولنا:

الخاصة.الأرقامذواتالبطاقاتعناحترازنقود،منالعميل

تبئنأعراض،الترفيهيةالأطفالبآلاتخاصةخدماتذاتوقولنا:

غيىها.عنوتميزهاوتحددهاالماهية

البطاقة:هذهبهتتميزماأهم.

الشركةعلىيجبف!نه،العميلمنمعينبمبلغشحنهافبعد:ملزمةا-



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
بركوبالسماحمنالبطاقةتلكتتضمنهالتيالخدمةبتقديمالوفاءالمصدرة

المخصصة.الآلات

معينة،بمدةالبطاقاتهذهصلاحيةتنتهيلا:الصلاحيةمحددة2-كير

الكربونشريطعلىالكربونيالالكترونيالشحنذراتبقاءبقدرولكن

عليها.الموجود

المنفعةاشترىقدف!نهالبطاقةالعميلشحنفمتى:منفعة3-بيع

)ركوباللعبةسعرارتفعفلوولذاسلقا،والمجددة،البطاقةفيالمخصصة

وا،البطاقةفيالشحنعلىيؤثرلاذلكف!نالشحنبعدانخفضأو(الآلة

الآلة.ركوب

معاودةإرادةعندجمهاالاحتفاظويمكن،وكراتمراتللشحنقابلة4-

الذيالممغنطالشريطصلاحيةبشرطمتباعدةلفترات،المتنزهاتتلكزيارة

تحمله.



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الوقودتعبئةبطقات:الخامسالمطلب

القيمةذاتالبطاقاتاستعمالانتشارفيجهةثانيالوقودمحطاتتعتبر

والجهاتالشركاتلجوءهوانتشارها؟وسبب،الاتصالاتجهةبعدالمخزنة

هذهاستخدامإلىلدجمهاوالموظفينللعاملينمجاتاالوقودتقدمالتيالحكومية

،البطاقاتهذهاستخداموسهولةبالفواتيرالتلاعبانتشاربسبب؟البطاقات

لمف!ذا،معينةشركةمناللزاتمنمعيتاعدداصاحبهاتمنحبطاقةوكل

مامنهايستوفيانيمكنماالبطاقاتمناعطيواحدةمرةفيالبطاقةئستغرق

له.بقي

البطاقة:تعريف

خاصةخدماتذات،ذكيةبشريحة،داخليةبطاقةبأنها:تعريفهايمكن

مسبق.بدفعالوقود،بشحن

الثعريف:شرح

ماهيتها.يبينقريبجنس؟بطاقةقولنا:

المرتبطةالمصرفيةالعالميةالبطاقاتبهنخرجقريبفصلداخليةوقولنا:

عالمية.بمنظمات

تلكتحمللاالتيالبطاقاتعنواحزازقيد؟ذكيةبشريحةوقولنا:

وغيىها.الهاتفكبطاقاتالشريحة

تبيناعراض!؟مسبقبدفعالوقود،بشحنخاصةخدماتذاتوقولنا:
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كيىها.عنوتميزهاوتحددهاالماهية

ا(:البطاقةهلىهمزاياأهم

هيللبطاقةالمصدرةللشركةالتابعةالوقودمحطاتفجميع:ملزمةا-

لحاملها.البطاقةفيالموجودةاللزاتعددبتعبثةملزمة

تعدلمإليهبلغتإذامحددتاريخلهاالبطاقاتفهذة:محدودةمدةذات2-

.للاستعمالصالحة

فيلمخؤنةالقيمةبطاقاتبينالجوهريالفرقالعقد:وقتبسعربيع3-

بسعربيعالوقودمحطاتبطاقاتأنهوالوقود:محطاتوعالمالاتصالاتعالم

ذلكيؤثرلاانخفضتاوارتفعتالنفطأسعارأنفلو،البطاقةيث!راءوقت

والتيبطاقتهعلىالموجودةاللتراتعدديمنحهـانما،البطاقةحاملعلى

البطاقة.شراءيومالوقودبسعراشتراها

37(.)ص/:الدفعمسبقةالبطاقات(1)



الالكتروفيالدفعأنظمة

وقودبطاقة)8(شكل

!
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الفضائيةالقنواتبطاقات:السادسالمطلب

وجل،الأخيرةالأونةفيالصناعيةالأقمارعبرالفضائيةالقنواتبثانتشر

اساليبعدةتتخذولذا،الربحإلىتهدفتجاريةقنواتهيالموجودةالقنوات

القنواتلجأتالربحأجلومن،والمسابقات،الاعلاناتمنارباحها،لرفع

معينقمرمنتبثقنواتعدةتتفقحيث،الدفعمسبقةالبطاقةإصدارإلى

جهازإلىالسريالرقمب!دخالحاملهايقوم،معينةبطاقةإصدارعلى

نفسهاتدخلأنأخرىقناةحقومن،القنواتهذهيستقبلثمومنالاستقبال

يمثلهم.منمعأومعهمالاتفاقبعدالبطاقةهذهأصحابمع

البطاقةةتعريف

خاصةخدماتذات،ذكيةبشريحة،داخليةبطاقةبأنهاةالقوليمكن

مسبق.بدفع،الفضائيةبالقنوات

الثعريف:شرح

ماهيتها.يبينقريبجنس؟بطاقةقولنا:

المرتبطةالمصرفيةالعالميةالبطاقاتبهنخرجقريبفصل،داخليةوقولنا:

عالمية.بمنظمات

الشريحةتحمللاالتيالبطاقاتبهنخرجاحتراز،ذكيةبشريحةوقولنا:

الذكية.

أعراض،الدفعمسبقة،الفضائيةبالقنواتخاصةخدماتذاتوقولنا:

غيىها.عنوتميزهاوتحددهاالماهيةتبين



!أ!ك!41الللح،طعة

البطا!ا،:مدهبهات!موماا3+

صلاحبةفزةطبلةالبثاسثبالىحقلهالبطافةفحامل:ملزمةا-

البطافلأ.مصدرب!لكدبلزأالبطافأث

البطافةئت!هيطويلةعدةمدناذ:البطافاتلهل!:محددةعدةذات2-

المدةمن6كلطةوهياستعمالىأولىمنوط!ةمبدأتحشخدمثلملانباشها!ها

السافيه

5!س-ب-

--*
-ث
ةد-

!مم!!

ه
ى

!

الفضاليةالقنواتبطا+)9(شكلى

+9r)صلمالف!ه!ة:أحكامهاالدفحسب!ةالبطامات)1(
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.طبه

!!

!!

"ء+ء----+،،------ء.هته"-5.-8-.ء.!و
الفضائيةالقنواتبطاقةعمل(1.شكلأ
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الورقيالتصويرآلاتبطاقات:السابعالمطلب

فيوالترفيهالأطفالالعاببطاقاتعنالبطاقاتهذهتختلفلا

انتشرتوقدلها،المصدرةالشركةواسمممغنطا،شريطاتحملفهيجوهرها؟

الورقي،للتصويرمرتادوهايحتاجالتيالكببرةوالشركاتالعامةالمكتباتفي

منالأمواللهاتتعرضقدمااو،فوضىمنالألاتعماليحدثهلماوتفادتا

هدوءعلىوحفاطاجهة،منللأموالضماتاالبطاقاتهذهوضعت،سرقات

ثالثة.جهةمنلراحتهموطلتاالمرتادينللعملاءوتسييزاأخرىجهةمنالمكان

البطاقةةتعريف.

فيهاتخزن،ممغنطبشريط،داخليةبطاقةبانها:البطاقةهذهتعريفيمكن

بالتصويرخاصةنقود،منالعميلدفعمابمقداركهرومغناطيسيةذرات

الورقي.

الثعريف:شرح

ماهيتها.يبينقريبجنس؟بطاقةقولنا:

المرتبطةالمصرفيةالعالميةالبطاقاتبهنخرجقريبفصل،داخليةوقولنا:

عالمية.بمنظمات

دفعمابمقداركهرومغناطيسيةذراتفيهاتخزن،ممغنطبشريطوقولنا

الممغنط.الشريطتحمللاالتيالبطاقاتعناحترازنقود؟منالعميل

ويميزهاويحددهاالماهيةيبينعرض!؟الورقيبالتصويرخاصةوقولنا:
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كيرها.عن

:البطاقاتهدهبهتتميزماأهم.

معيتا،مبلغاالمغنطةشريطعلىالبطاقةالطالبشحنفلو:ملزمةا-

بتصويرملتزمةالشركةف!نالتصوير؟آلاتعبرالورقاتمنعدذاليصور

.الأموالمنالطالبشحنمابقدرالأوراقمنالعددذلك

معينة،بمدةالبطاقاتهذهصلاحيةتنتهيلا:الصلاحيةمحددةغير2-

الكربونشريطعلىالكربونيالإلكترونيالشحنذراتبقاءبقدرولكن

عليها.الموجود

الأوراقاشترىقدف!نه،البطاقةالطالبشحنفمتى:منفعةبيع3-

انخفضأوالتصويرسعرارتفعفلوولذاحكما،التصويرآلةومنفعةوالحبر

الأوراقمنويصور،البطاقةفيالشحنعلىيؤثرلاذلكف!ن؟الشحنبعد

سلفا.المدفوعالمالبعدد

معاودةإرادةعندبهاالاحتفاظويمكن،وكراتمراتللشحنقابلة4-

الذيالممغنطالشريطصلاحيةبشرطمتباعدةلفزات،المكتباتتلكزيارة

تحمله.
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المخزنةالقيمةلبطاقةالفقهيالتكييف:الثالثالمبحث

العقدهلعليها،الواقعالعقدبتكييفسابقتهاعنالبطاقاتهذهتختلف

وفيما؟إجارةعقدأمسلم،عقدأم،بيععقدهووالمصدر-العميلبينعليها-

التالية:المطالبفيبالتفصيلذلككلبيانيلي

بيععقدبأنهالمخزنةالقيمةبطقةعقدتكييف:الأولالمطلب

البيع:تعريف

وربماء،الشيبيعوهوواحدأصلوالعينوالياءالباء:لغةالبيعتعريف

البيعوالشراء،ضدالبيع:اللسانفيوقالواحد)1(.والمعنىبيغاالشرىسمي

الأضداد)2(.منفهوأيضاالشراء

اصطلاخا:الببعنعريف

)ول.مخصوصوجهعلىبمثلهفيهمرغوبشيءمبادلة:الحنفيةتعريف

لذة)"(.متعةولامنافعغيرعلىمعاوضةعفد:المالكيةتعريف

)5(.مخصوصوجهعلىبمالمالمقابلة:الشافعيةتعريف

ديع.327(،/1):اللغةمقاييسمعجم(1)

بيع.A(،/)23:العربلسان)2(

بعدها.وما(535)4/المختار:الدر)3(

2(.55)4/:الجليلمواهب(4)

271(./1):الوهابوفتح2(،)2/:المحتاجمغني)5(
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)1(.التملكلغرضبالمالالمالمبادلة:الحنابلةتعريف

بعضهمأدخلدمانواحد،بمعنىبلمتقاربةالتعريفاتكلأنوالملاحظ

ليخرجوالذة؟متعةكيرعلىعقد:قولهمعند،كالمالكيةاحترازيةشروطا

.النكاح

البيع:م!ثروعية.

.والإجماعوالسنةبالكتابجائزالبيع

!رآضلى:تعالىالثهفقولالكابأما

.)-!تغئضتجااإذ)ؤأشمههؤا

السنة:وأما

آلينبؤ%!)؟وتولهتعالى:ؤحقتمآبخنخأدئة

فيوالآثاريتفرقا")"(،لممابالخيارالبيعان11:وسلمعليهالثهصلىالنبيفقول

.كثيرةذلك

الإجاع:وأما

(.f:)4/)1(المبدع

)275(.:الآية،البقرةسورة)2(

.'(Ac):الأية،البقرةسورة)3(

وأخرجهؤتضخا.تكتماولمائتئغالرتينإذاةتاب(،1)739:برقم،البخاريأخرجه(4)

.والبيانالبيعفيالصدق:باب(،1)532:برقم،مسلم
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لأن،تقتضيهوالحكمةالجملةفيالبيعجوازعلىالمسلمونأجمعفقد

شرعففيعوضبغيريبذلهلاوصاحبه،صاحبهيدفيبماتتعلقالإنسانحاجة

)1(.حاجتهودفعغرضهإلىمنهماواحدكلوصولإلىطريقشرعوتجويزهالبيع

وطه.وهالبيعأركان.

عليه،ومعقودعاقد،:ثلاثةالجمهور)2(عندالبيعأركانأناعلم

)3.البيعركناهيعندهم(والقبول)الإيجابالصيغةف!نالحنفيةوأما.وصيغة

الثلاثةالأركانمنواحدكللأنستة،الأركانأننجدالتدقيقوعند

والمثمن،الثمنتحته:والثانيوالمشزي،البائعتحته:فالأول،قسمانتحته

"ا(.والقبولالإيجابتحته:والثالث

:41/3(.11(المغني

لاعانة276(،)2/:للشربينيالإقناعوانظر:5(.)5/:خليلمختصرشرحانظر:)2(

.(461)3/:القناعكشافd(،/)3:الطالب

.(133)5/:الصنائعبدائع)3(

داعانة276(،)2/:للمثربينيالإقناعوانظرة5(.)5/خليلةمختصرثرحانظرة)4(

3(.)3/:الطالب
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:الأولالركن

وتستفادالمعاملاتاهليةفيهماويشترط؟والمشتريالبائعوهما:العاقدان

المالكيةواستثنى)1(،المجنونولاالصبيتصرفاتتعتبرفلا،التكليفمن

المميزالصبيبيعفينعقدالحنفيةأما)2(،يلزملاولكنعقدهفيصحالمميزالصبي

بيعيصحالحنابلةوعند)3،بلوغهبعدنفسهإجازةأو،وليهإجازةعلىموقوقا

وليهما)1(.ب!ذنوالسفيهالمميزالصبي

اكيئ:الركن

علىبهماالاستدلالىاعتبارهماوسبب،والقبولالايجابهي:الصيغة

ظاهربسببالحكمفيناطخفيالرضاولكنالزاضي،هوالأصلف!نالرضا،

المشتريمنوالقبولوملكتك(،)كبعتك،ظاهرةدلالةبعوضالتمليكعلىيدل

وتبلت،،وتملكت)كاشتريت،ظاهرةدلالةايضاالتمليكعلىيدلماوهو

خلافاه(،عندالشافعيةالرضىعلىدليلآيعدفلابالمعاطاةالبيعأما(،ورضيت

.(321/):لوسيطا:نظرا(1)

o(./)9:خليلمختصرشرحانظر:21(

.(135)5/:الصنائعبدائع)3(

8(./)4:المبدعانظر:(4)

واختار:المحتاجمغنيفيقال)2/3(.:المحتاجمغني.(r)8/:الوسيطانظر:)5(

يثبتلمبيعا؟لأنهالناسيعدهماكلفيبهاالإنعقادوالبغويالمتوليمنهموجماعةالمصنف

والرويانيسريجكابنوبعضهمالمطلقةالألفاظكسائرللعرففيرجعلفظاشزاط
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بينالفصليطوللاوان،المجلساتحادالصيغةفيويشترطللجمهور)9(،

"2(.الإيجابوفقعلىتقتلوان،والقبولالإيجاب

الثالث:الركن

الانتفاعوقابلية،الطهارةعليهالمعقودفيويشترط:وثمنهعليهالمعقود

مملوكاعليهمقدوزايكونوأن،المعدومكبيعبيعهعنمنهتايكونلاوانبه،

معلوما)4".يكونانالثمنفيويشترطللعاقد)-،معلوقايكونوأن،للبائع

شرطلكنانعقادبشرطالملكليسفقالوا:الملكفيالحنفيةوخالف

)5(.المالكإجازةعلىموقوقاالفضوليبيعديجوزنفاد

الشرعي:التكييف.

خبزكرطلبا!لعاطاةفيهاالعادةجرتماوهيبالمحقراتالمعاطاةبيعجوازخصص

وكلوالتاجركالعاميبالمعاطاةمنهاكتفىبالبيعوسممنكلبعضهموقالبقلوحزمة

باللفظ.إلامنهيصحلابذلكيعرفلممن

0)5/:الصنائعبدائعانظر:(10 r f،414/:والمغني6(.)5/:خليلمختصروشرح).

5(.4/):المبدع(،5)2/:المحتاجومغنيبعدهاوما(،136)5/:الصنائعبدائع)2(

وما15()5/:خليلمختصروشرحبعدها،وما)5/138(:الصنائعبدائعانظر:)3(

بعدها.وما9(4/):والمباعبعدها،وما(17)3/:الوسيطبعدها،

3(.41/4المبا!:(4)

.(135)5/:الصنائعبدائع()5
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والتاجرالعميلبينالعقدمنالظاهركون،البيععلىالمسألةتكييفيمكن

ومنفعتها،البطاقةيتملكالثمنالعميلدفعبمقابلإذبيع،عقدالمصدراو

التئزيلخلالمنذلكتفصيلويمكن،علمتكاالبيعتعريفهووهذا

التالي:الفقهي

النكببف:ببان

البيع:عقدجهات.

التاجر.او،المصدرةالشركة:البائع

البطاقة.طالبالعميل:المشتري

البطاقة.:المبيع

البطاقة.طالبيدفعهالذيالنقد:الثمن

عليه.يدلمااوالبيعصيغ:الصيغة
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الفقهي:التئزيل

خلالمنوالملاحظ،للبطاقةالمصدراوالتاجرمنالعميلطلبأولا:

البيع.بلفظيكونأنهوالتجربةوالرصدالبحث

وهو،البيععقدعنالناتجالأثرذاتهوالعقدهذاعنالناتجالأثرثانتا:

منافع.منتحملهوماالبطاقةتملك

وتحقق،عليهالمعقود،الصيغة،العاقدين:منالبيعأركانجميعتوافرثالثا:

بيع.عقدإلاليسوأنهالعقدحقيقةعلىيدلشروطهما

حلالاحرمأوحراقا،أحلشرطايكنلمماالبيعفيالاشتراطيجوزرابئا:

فيهحرجلاجائزشرطالبطاقةمنفعةتوقيتفاشتراطوعليه)1(،معلومهوكما

اصلآ.بوجودهقلناإن

بزمنلهاالمصدرونحددهامنافعلهااعيانهيالبطاقاتهذهخامشا:

وا،الغذائيةكالسلعمحدد-توقيتولهائشترىأخرىأعيانكأيمحدود،

المنفعة.وئتالمصدرإن:يقالفلاوغيرها-الإعمارمتطلبات

التكييف:هذاادلة.

التالية:بالأدلةالتكييفلهذائستدلأنيمكن

القصدةحيثمنأولا:

بيعمرادهفالبائعالسواء،علىوالمشزيالبائعقصذبالقصلى؟واعني

275()ص/:الصلحمشروعيةفيذلكبيئا(1)
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تلكشراءمرادهالمشزيأنكما،للمشتريمنافعمنضمنهاوماالبطاقات

وبناءالمسألةفهملنالحسرالقصدهذاومعرفة،المنافعمنفيهاوماالبطاقات

واقعفيالتطبيقمعيتوافقالقصدهذاكانإنسيمالاوتنزيلها،الأحكام

العقد.ومفردات

ترادالأعيانكلليسإذمنفعتها،والمرادالعينئشترىأنيمنعلاانهثم

فليس،مخصوصةمنافعضمنتقدالبطاقاتوهذهالمنافعمنفيهالمابللذاتها

بيغا.عليهالعقدليسلمنفعتهئرادماكلإنالقولالمتجهمن

الأثر:حيمشامنثانتا؟

نأيجدالعقدلهذافالملاجظالعقد،عنالناتجالأثرهوبالأثروالمقصود

بالعيب،والرد،الإقالة:مثلالأحكامترتبحيثمنالبيععقدآثارهيآثاره

وجيقا.قولابيععقدبأنهالقوليجعلمماوغيرها،بالشرطوالبيع

التطبيق:حيثمنثالثا:

تباعانهاالبطاقاتهذهمنالغالبف!نالتطبيقحيثمنيلاحظمااما

متجرفيالسلعكلمعاملةوئعاملبلمصدريها،منوليسالتجاريبلمن

بهايتعاملالتيالكيفيةومعرفةالواقعفيالمسألةتصورأنشكولاالتاجر،

.الأحكاملبناءمهمامربنظائرها،صالحاقهاالناس

ودفعه:استشكاله!!

يأخذحقفبأيتفوتهحتىالمنفعةيستخدملافدا!لشمتريإن:يقاللا

وبتمكينهالعينبثسليمللمشتريالمنفعةسلمقدالبائعلأن؟الثمنالبائع
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تفريطايعدالمشزييبلمنالمنفعةاستخدامفعدماستخدامها،منالمشتري

السلع.جميعفيواردهذاومثلمنه،

الشرعي:الحكم

هذهعلىالعقدإن:القولنستطيعالتكييفهذامنذكرناماعلى

الاسلامية.الشريعةفيالجائزةالبيععقودمنوهو،مباحعقد،البطاقات
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سلمبعقدالمخزنةالقيمةبطاقاتعقدتكييفالثايئ:المطلب

الاسلامي،الفقهفيالعقدببيانأولانشرع،البحثهذافيعادتناهيوكما

ةفنقولللمسألةالفقهيوالتنريلالتخريجنذكرثمومن

الإسلامي:الفقهفيالسلم.

السلم:عقدتعريف

:الصحاحمختاروفيبه)1(،أسلفتماوالسلمالشجر،منضربلغة:السلم

.العراقاهللغةوالسلفالحجاز،أهللغةوالسلم)2(.السلفبفتحتينالسلم

ا3.لتقديمهوسلقا،المجلسفيالمالراسلتسليمسلماوسمي

اصطلاخاةالسلم

فيالملكيوجبلعقداسمهوأو)،(،بعاجلآجلبيعهو:الحنفيةتعريف

آجلآ)5،.المثمنوفيعاجلآالثمن

وا،حاضرةبعينبالصفةمحصورالذمةفيمعلومبيعهو:المالكيةتعريف

،6،.معلومأجلإلىحكمهافيهوما

:)7/266(،سلم.)1(العين

سلم.،1"1)(/1):الصحاحمختار(12

1)2/:المحتاجمغني)3( 0 Y،)2/:المربعوالروض(rlأ).

2(.90/)5:المختارالدر(4)

35(.)2/المختار:لتعليلالاختيار()ه

القرطبيةالأنصاريأحمدبنمحمداللهعبدأبو378(،)3/:القرآنلأحكامالجامع)6(

لعدمالقرطبيتفسيرمنالتعريفهذانقلتوقد،القاهرة،الشعبدار:ط671(،:)ت
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عاجلآ)9(.يعطىببدلالذمةفيموصوفعلىعقد:الشافعيةتعريف

بثمنمعلومباجلمؤجلالذمةفيموصوفعلىعقد:الحنابلةتعريف

العقد)2(.بمجلسمقبوض

ذروطبعضفيالفقهاءاختلافيتبينالسابقةالتعريفاتخلالمن

مجلسفيلمالارأسقبضالسلملصحةيشترطونوالحنابلةفالحنفية،السلم

.الحالالسلممناحترازافيهالمسلموتأجيلالعقد،

المجلس،فيالمالراسقبضالسلملصحةفيشترطونالشافعيةأما

الذمةفيالموصوففيهالمسلميقيدوافلمومؤجلآ،حالاالسلمكونوأجازوا

)ول.عندهمالحالىالسلملجوازمؤجلآ؟بكونه

فيالمالراستسليميشترطواولم،الحالالسلمفيمنعونالمالكيةواما

هومااوفتعبير:الأمر،لخفةوالثلاثةاليومينتأجيلهوأجازوابلالعقد،مجلس

إنهحيث)4(،والثلاثةاليومينالسلممالرأستأخيرجوازإلىيشيرحكمها؟في

المالكية،السادةلدىكثرتها-علىلدى-المتوفرةالفقهكتبفيالسلمتعريفعلىالعثور

القاصر.اطلاعيبحسب

3(.)4/:الطالبينوروضة2(،70)9/:للرافعيالكبيرالشرح(1)

بعدها.وما(136)2/:المربعالروض)2(

.(1/59)ةللماورديالإقناعمثلآة:انظر)3(

.18c(4/):الجليلمواهبانظر:(4)
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إلى:وقوله،حكمهيعطىالشيءقاربماانعلىبناءالتعجيلحكمفييعتبر

)1(.الحالالسلممناحترازامؤجلآ،فيهالمسلمكونوجوبيبين؟معلومأجل

السلم:مشروعية

امن1:وسلمعليهالئهصلىقالفقد)2(،وبالإجماعبالسنةجائزالسلم

")3.معلومأجلإلى،معلومووزن،معلومكيلفيفليسلفشيء؟فياسلف

أرسلني:قالالمجالدابيبنمحمدعن-تعالىالئهرحمه-البخاريوروى

أوفىايىبنالثهوعبدأبزىبنالرحمنعبدإلىشدادبنالثهوعبدبردةأبو

عليهالثهصلىالثهرسولمعالمغانمنصيبكنافقالا:؟السلفعنفسالتهما

والشعيرالحنطةفيفنسلفهمالشامانباطمنأنباطيأتينافكان،وسلم

عننسالهمكناما:قالزرع،لهميكنلمامزرعلهمكان:فقلت،والزبيب

ذلك)،(.

يحتاجونوالتجاراتوالثمارالزروعاربابلأن،إليهحاجةبالناسولأن

ويرتفقليرتفقواالسلملهمفجوزالنفقةتعوزهموقد،انفسهمعلىالنفقةإلى

سلم.(،291)25/:الكويتيةالفقهيةالموسوعةانظر:(1)

.(136)2/:المربعوالروض(،851)4/:قدامةابنمغنيانظر:)2(

مسلم،وأخرجه.معلومكيلفيالسلمباب:)2124(،:برقم،البخاريأخرجه)3(

السلم.ةباب(،061)4:برقم

.معلومأجلإلىالسلم:باب2(،)136:برقم،البخاريأخرجه(4)
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بالاسترخاص)1(.المسلم

الأصلهووهذا،المنافعفييكونف!نهالأعيانفييكونكماوالسلم

)2(.كالأعيانالذمةفيلثبتلأنهاالقرآنكتعليمالمنافعفيالسلمفيصح

السلم:و!ثروطأركان

شديد:باختصارنذكرهاونحنالفقهاءبئنها،وشروطأركانالسلملعقد

وائستمالسلممالورأس،وصيغةعاتدان،3(:أربعةالسلمعقدأركان

.شروطمنهاولكل،فيه

:الأولالركن

بها،يركبالتيالسلعةمقابلمالهيسلفالذيالمشتريوهما:العاقدان

وشممى،بمقابلهالسلعةليقدمالماليستسلفالذيوالبائعائسيم.وش!مى

من،البيععقدفيوالمشتريالبائعفييشترطمافيهماويشترط.إليهالمسقم

ذلك"ا(.ونحووالاختياروالبلوغالعقل

.(185)4/:قدامةلابن،المغني(1)

ومغني)4/27(،الطالمين:وروضة)9/316(،:للرافعيالكبيرالشرحانظر:)2(

.(3/456):القناعكشافوانظر:(.411)2/:المحتاج

سلم.692(،)25/:الكويئيةالفقهيةالموسوعةانظر:)3(

2(.1/69):المهذب:انظر(4)
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الثاني:الركن

فيالصيغةفييشزطمافيهاويشزط،والقبولالإيجابوهي)1(:الصيغة

ماإلىويضافذلك،ونحوللقبولالإيجابوموافقة،المجلساتحادمنالبيع

)2(.خلافبغيرهماالعقدوفي،السلفأوالسلمبلفظالصيغةتكونان:سبق

الثالث.الركن

ويشترط،البائعإلىسلقاالمشترييدفعهالذيالثمنوهو:المالرأس

نأالفقهاءبعضواشترط)+،وصفةقدزاللعاقدينمعلوقايكونأن-أ

سلما.يكنلموإلانقدا)"(الثمنيكون

إليهالمسقموقبضالعقدمجلسفيالمالربمنالمالراستسليم-ب

لمف!ذا،السلممعنىاصلهوالتسليملأنأبدانهما،تفرققبلوذلكله"ه"،

البيع.أركانواركانه:يقولونأو،والقبولالإيجابعلىالأركانيقصرونالحنفية()1

البحرانظر:.بالمبادلةعنهايعبرونوقد،والقبولالإيجابهي:عندهمالبيعوأركان

.(681)6/:الرائق

2(.1/79):المهذبانظر:)2(

.C(1/53)الأخيار:كفايةانظر:)3(

.(541)2/ةالمربعالروض(2010)2/:المحتاجمغني(4)

(o)41/791:والمغني،السابقالمصدر:انظر).
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منهيوهو،بالذينالدينبيعمعنىفييصيرولأنهالعقد،يوجدلمذلكيوجد

علمت.كماعنه

الرابع.الركن

الىبتاديتهالبائعتعفدالذيالعقد(،أمحلالمبيعال!ثيءوهو:فيهالمسلم

فيه:ويشترطسلفا،المدفوعالسلممالراسمقابل،المشتري

وأن)1(.السلفالسلملأن،الذمةفيديتافيه(أالمسلمالمبيعيكونأن-أ

تممفيبحيث)2(،الأغراضبهتختلفالذيبالوصفضبطهيمكنممايكون

يسيربتفاوتإلاجنسهأفرادبينللاختلافإمكانيبقىولاعنه،الجهالة

مقدوزافيهالمسلميكونأنالفقهاءبعضواشترط،عادةبهالناسيتساهل

)-.التسليموجوبعندتسليمهعلى

)"،للمتعاقدينوالصفةوالقدروالنوعالجنسمعلوميكونأن-ب

الجهالة.عنهتنتفيبحيث

والوسيط:)4/434(،:الجليلومنح/402(،5):عابدينابنحاشيةانظر:)1(

42(4 /،)r(185)4/:والمغني.

.(4/185):والمغني2(،1/55)الأخيار:كفايةانظر:)2(

(.441)2/ةالمربعالروض(،601)2/:المحتاجمغني)3(

المغني:)2/158(،:المحتاجمغني31/71(،:البدايةشرحالهدايةانظر:)4(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الفقهي:التكييف.

وقد،المنافعسلموبالتحديد،السلممنزلةالمسألةهذهننزلانيمكن

وعقد،للأعيانتبعالمنافعأنالأصلبل،جوازهعلىمعنامركماالفقهاءنص

وهوالمثمنالبائعويؤخر،الثمنبقدمالعميلإنإذمسألتنافيواضحالسلم

السلم.عينهووهذا؟المنفعة

ملاحظة:

بل،التكييفهذايتناولهمالاالتصوير،تا3وبطاقاتالوقود،بطاقات

)الوقود،عينهوفيهماعليهالمعقودلأن،أعيانسلمإنهماالقوليمكن

.البطاقاتبقيةفيكمامنفعةوليسوالحبر(،،والأوراق

التكييف:ببان

السلم:عقدجهات.

البطاقة.طالبالعميلأوالمشتري:المسيم

التاجر.او،للبطاقةالمصدرةالشركة:إليهالمسلم

البطاقة.منفعة:فيهالمسلم

المسيم.تمبلمنالمدفوعالثمن:المالراس

الفقهي:التئزيل.

البطاقةوأخذه،للثمنودفعهالبطاقةلطلبللتاجرالعميلذهابأولا:

لحينال!ثركةذمةفيتظلا!لنفعةإنبليريدها،التيللمنفعةاستيفاةيعدلا
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)البطاقة(.الوسيطعبرلهاالمشزياستيفاء

فيالبائعقبضهمعلومنقدهوللبائعالمشترييدفعهالذيالثمنثانتا:

فيالفقهاءاشترطهماعينهووهذا،الذمةفيمنفعةومقابلهالعقد،مجلس

علمت.كماالسلم

منفعةالبطاقاتلهذهللمشتريالشركةاوالبائعذمةفيالتيالمنفعةثالثا:

الوقتفيتسليمهاللشركةويمكن،والصفةوالقدروالنوعالجنسمعلومة

المسلمفيعليهالفقهاءنصماأيضاوهذا،البطاقةعلىالمحددأو،عليهالمتفق

بيانه.سبقكمافيه

التيللمنفعةمنهاستيفاةئعذالبطاقةمنفعةباستخدامالمشنريقيامرابئا؟

ذمتها.فيلماالشركةمنووفاء،الشركةذمةفي

الفقهفيالسلموبابالبطاقاتهذهعلىالعقدبينالتوافقتجدوبهذا

وشروطا.أركائا،الإسلامي

التكييف:هلىاادلة

يلي:بماالتكييفلهذاالاستدلاليمكن

فيالسلمالفقهاءصؤرحيثومسألتنا،المنافعسلمبينالصورتشابهأولا:

كذا،صفتهعبدفيكذاإليكأسلمت:يقولانالمسألةصورةإنفقالوا:المنفعة

مثلآ-دينار-الفلكاسلمت:المسيميقولكأنوالمعنىكذا)1(.القرآنمنويحفظ

.ory)2/:الرمليحاشية(1)
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العبدعلممنفعةمرادهويكونكذا،القرآنمنويحفظكذا،صفتهعبدمنفعةفي

المؤجلة.العبدمنفعةللثمنا!لقابلفيكون،وحفظه

يقابلهالمشزييدفعهالذيالثمنإنإذمسألتنا،تصويرعينهووهذا

فيكون،البلاستيكيةالبطاقةلذاتهوالثمنوليس،الذمةفيموصوفةمنفعة

التيالمنافعمنغيرهااوالاتصالهيوالتيالبطاقةمنفعةسلممقابلالثمن

البطافة.لأجلهائشترى

المرجوةالمنفعةاستفاءبعدلهاد!اتلافهالبطاقةلعينالمشتريإهمالثانتا:

المنفعةبل،البطاقةعينليسعليهالمعقودالمحلانعلىدليلخلالها،من

خلالها.منالمتحصلة

منمتحصلةأو،البطاقةذاتفيمتمحضةليستالبطاقةمنفعةثالثا:

وأالمنفعةلتلكالبطاقةتضمينعليهاوالتيلها،المصدرةالشركةمنبلعينها،

ذاتمنمستوفاةوليستالشركةذمةفيالمنفعةحقيقةفثكونمنها،سلبها

الاستيفاء.تعذرعندالشركةعلىيرجعالمشتريأنبدليل،البطاقة

عقدهوالبطاقاتهذهعلىالعقدتكييفإن:القوليمكنسبقمالكل

للمتأمل.معلوموهو،المنافععلىسلم

الشرعي:الحكم

علىالعقدإناذالعقد،هذابجوازالقولعلينائغيئالتكييفبهذاالمسالة

المنافعسلمالفقهاءجؤزفقد،الإسلاميةالشريعةفيجائزعقدالمنافعسلم
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كالأعيان)1(.الذمةفيتثبتلأنهاالقرآنكتعليمالمنافعفيالسلميصحفقالوا:

يابها-المعرفةتحصللمف!نكالأعيان،المنافعفييجريالسلمإنأيضا:وقالوا

تاق!لاالصفةكانتأو،السلمفييكفيماصفاتهمنيذكرلمبأن-الصفة

فتشترطوأرضونخيلبساتينمنوالعقار(،)كالدار-المؤجرةايفيها-

)3(.وتحديدهمشاهدته

ومغني)4/27(،:الطالبينوروضة)9/316(،:للرافعيالكبيرالشرحانظر:)1(

114(.)2/:المحتاج

.(564)3/:القناعكشاف)2(
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إجارةعقدباعتبارهاالمخزنةالقيمةبطقةعقدتكييف:الثالثالمطلب

عادتنابمهيكماالاسلاميالفقهفيالاجارةعقدبيانفيأولاوسنشرع

:فنقول

:الإجارةتعريف

دينهماالجمعيمكنأصلانوالراءوالجيمالهمزة:اللغةفيالإجارة

الكراء؟فأماالكسير،العظمجبر:والثاني،العملعلىالكراء:فالأول،بالمعنى

أجر)ا".والفعل،العملجزاءالأجر:يقولالخليلوكان،والأجرةفالأجر

عمل)2".فياجرمنأعطيتماوهويأجر،أجرمنوالإجارة

الفقهاءةاصطلاحفيالاجارة

)+.بعوضمنفعةتمليكهي:الحنفيةتعريف

)4(.معلومبعوضمعلومةمنافعبيع:المالكيةتعريف

)5".بعوضمنفعةتمليك:الشافعيةتعريف

او،معينةع!نمنمعلومةمنفعةفيمعلومعوضبذل:الحنابلةتعريف

أجر.62(،/1):اللغةمقاييسمعجم(1)

أجر.(،173)6/:والعينأجر،(،01)4/:العربلسان)2(

97(.231/:المبسوط)3(

938(./)5:جمليلواالتاص!(4)

.(51173/:الطالبينوروضة3(،47)2/:للشربيثيالاقناع)5(
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)1(.معلومعملفيأو،الذمةفيموصوفة

تمليكهاأوالمنافعبيعبانهاالإجارةتعريفعلىاتفقواالفقهاءنجدوهكذا

الواردةالإجارةأما،الحاضرةالإجارةفيوهذا.معلومةلمدةمعلومبعوض

المؤجر.بذمةمتعلقاعلبهاالمعقودالمنفعةفيالحقفيكون:الذمةعلى

ةلاجارةامشروعية

:والاجماع،والسنة،الكتابالاجارةجوازفيالأصلى

أصزممن!)!،فقدئآلؤكتتتمآزضغنالثهتعالى:!قالكتاب:فقولأما

حقالأجرأنعلىفدذالارضاع،علىالأجرب!عطاءالآباءتعالىالئهأمر

كانتعقدبدونأرضعتلوإذبالعقد،إلاتستحقهلاوهي،للمرضعة

العقد.مشروعيةعلىدليلآذلكفكان،شيئايستحقلاوالمتبرع،متبرعة

آئقوئآشتخزثتزضتزإئآشئحقإضدلفماتأبتئ)قاثتتعالى:وقال

لوداتتخاقههـقاذققضىآقييفيجذارا،يخا!ؤضذاتعالى:الثهوقالألأمين!)،،

)4".!آتجرأغقيهتئخذتشمفت

العمل.علىالأجرةأخذجوازعلىدليلالآيتينوفي

.3(/2):فلإنصاا!1)

)6(.:الأبة،الطلاقسورة)2(

2(.)6ةالآية،القصصسورة)3(

)77(.:الآية،الكهفسورة(4)
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الثهرسولأنعنه،الئهرضيهريرةايىعنالبخاريروىفقد؟السنةأما

القيامة،يومخصمهماناثلاثةوجل:عزالثهاقال1:قالوسلمعليهالثهصلى

اجيزااستأجرورجل،ثمنهفكلحزاباعورجلكدر،ثمببأعطىرجل

")1(.اجرهيوفهولممنهفاستوفى

جوازعلىمصروكلعصركلفيالعلمأهلاجمعفقدالاجاع:وأما

لأنهذلك،يجوزلا:قالأنهالأصمبنالرحمنعبدعنيحكىماإلا،الإجارة

الذيالإجماعانعقاديمنعلاكلطوهذا،تخلقلممنافععلىيعقدانهيعنيكرر،

الىالحاجةفإنعليها،دالةايضاوالعبرةالأمصار،فيوسارالأعصارفيسبق

تجوزأنوجبالأعيانعلىالعقدجازفلما،الأعيانإلىكالحاجةالمنافع

ذلك"2(.إلىالحاجةمنبالناسمايخفىولا،المنافععلىالإجارة

وشروطها:الإجارةأركان

ومنفعة،،وصيغة،عاقدان:وهي)3،اربعةاركانالجمهورعندللإجارة

ركناهماوالقبولالإيجاب)الصيغة(أنإلىفذهبواالحنفيةوأما.وأجرة

.،)الاجارة

فيحبانابنوأخرجهحزا.باعمنإثمباب:)3114(،:برقم،البخاريأخرجه)1(

صلىاللهرسولالقيامةفيخصمهميكونأقواموصفذكر)9733(،:برقم،صحيحه

وسلم.عليهالله

2(.05)5/:والمغني(،4473/):الصنائعبدائعانظر:)2(

ومغني(،21/175):للرافعيالكبيروالشرح938(،)5/ةوالإكليلالتاجانظر:)3(

332(.)2/:المحتاخ

.(174)4/:الصنائعبدائع(4)
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الأولىةالركن

والمستأجر.المؤخروهما:قدانالعا

بالقايكونبانللتعاقدواهلاراضتايكونانمنهماكلفيؤيشزط

لهولايةلامنهماكلآلأنصبي)1(،ولامجنونمنالإجارةعقديصحفلاعاقلآ،

عقدلأنها،المالىفيالتصرفمحجورغيريكونوان،مالهعلىولانفسهعلى

فيه)2".التصرفجائزمنإلايصخفلا،المالبهئقصد

الثافي؟الركن

.والقبولالايجابوهي:الصيغة

بعوضالمنفعةتمليكعلىويدلىالمؤجرمنيصدرلفظكلفالإيجاب:

عليها)5.يدلماأوالإجارةبلفظكانسواء،ظاهرةدلالة

المنفعةبتملكالرضاعلىويدلالمستأجرمنيصدرلفظكل:والقبول

المجلس،اتحادمنالبيعفيالصيغةفييشترطمافيهاويشترط.ظاهرةدلالة

غيرلهمأذوتاكانإنمنهعندهمفتصح؟الإجارةعقدفيالصبيالحنفيةيستثني)1(

.(176)4/:الصنائعبدائعانظر:.الوليإجازةعلىتوتفتهـالا،عليهمحجور

وفد251(.)5/:والمغني593(،)1/:المهذبr(،/)467:السالكبلغةانظر:)2(

البيع.أنواعمننوعلأنهاالإجارةفيالأهليةالفقهاءشرط

البيعبلفظالاجارةأما.(fw)3/:السالكبلغة،(1f")5/:الصنائعبدائعانظر:)3(

والمهذبة(،451)4/ةالوسيطانظرة.وعدمهاالصحةةوجهانفيهاوالحنابلةفللشافعية

5/12):والمغني3(،2105/:الكافي:وانظر.3(1/59) o).



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
البيع.أنواعمننوعإنهاإذذلك)1(،ونحوللقبولالإيجابوموافقة

الثالث:الركن

معتبرةايمتقؤمة)2"،تكونأنمنها:عدة،شروطفيهاويشمترط:المنفعة

ايضاويشترطمقابلتها،فيالمالىبذلليحسنعرقا،أوشرغاومقصودة

وصفةعيتاللعاقدينمعلومةتكونوأناسثيفائها)3،علىالقدرةأوتسليمها

فولين:علىالمشاعاجرةفيواختلفواوقدزا)4(،

"(،حنيفةأبيقولوهو،الشريكغيرمنالمشاعإجارةجوازعدم.الأولى

منلجزءاسمالشائعاذ،محلهلجهالةمجهولعليهالمعقودلأن!(،والحنابلة

عبدإجارةفأشبهمعلومغيروإنهونحوهما،والربعالثلثمنمعينغيرالجملة

)7(.عبدينمن

.l(474/):الصنائعبدائعانظرة(1)

.(4175/):الصنائعبدائعانظر:)2(

(152)5/:والمغني592(،1/)الأخيار:وكفاية(،917)4/:الصنائعبدائعانظر:3()

بعدها.وما

5(.)6/:قدامةلابنالكبيروالشرح(،\487/):الصنائعبدائعانظر:()4

.(018)4/:الصنائعبدائعوانظر:32(،/1)6:للسرخع!يالمبسوطانظر:)5(

3(.240/):الكافي:انظر)6(

32(./611:للسرخسيالمبسوط:انظر)7(
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)2(،والمالكيةا(،حنيفةابيصاحبيومحمديوسفأبيقولوهوالجواز؟الثاني

إجارةبجوازقالواكلهمأحمد)4(.إليهواومأالحنابلةبعضواختارهوالثسافعية)5،

كلولأنإجارته،جوازعلىدليلوبيعهرهنهوجواز،وغيرهالشريكمنالمشاع

)5(.كالبيعكيرهمحصحالشريكمعصحعقد

الرابم:الركن

الحقيقةفيالأجرةلأن؟البيععقدفيالثمنفييشزطمافيهاويشزط:الأجرة

متقوقامالاتكونأنفيها:فيشترط.الإجارةبعقدالمملوكةالمنفعةثمنهي

.(6)ذلكوغيرومعلوقا

علىالفقهاءاختلفالعقد؟مجلسفيالأجرةاوالثمنقبضيشترطوهل

يلي:ماخلاصتهااقوالثلاثة

للحنفية::الأولالقول

عندهمالأجرةلأنالعقد؟مجلسفيالأجرةتسليميشترطونلافالحنفية

العقد،أثناءعليهالمعقوديستوفلموالمستأجر،عليهالمعقودباستيفاءتستحق

.(4518/):الصنائعبدائعانظر:(11

.(224)5/:الجليلموهبانظر:)2(

.(841)5/:الطالبينروضةانظر:)3(

.3(240/):فيوالكا،3(512/):المغني:انظر(4)

.(544)7/الكبير:الحاوي)5(

.(4391/):الصنائعبدائعانظر:)6(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
نأقبلأجرهالأجير"أعطوا:وسلمعليهاللهصلىقالوقدفشيئا،شيئاتحدثلأخها

،برضاهالاتأخيرهاجازلماالعقدبنفسوجئتولو")1(،عرقهيجف

)2(.بالعمليوجدإنماالعرقلأن؟الفراغبعدالوجوبيقتفيىوالنص

والشافعبة:للمالكبة:الثانيالقول

منفعة،علىأوعينعلىالأجرةتكونأنبينفيفرقونالمالكيةاما

التأخيرلاستلزام؟المنفعةعلىالأجرةكانتإنالثمنتعجيلفيشترطون

فيوالطبراني.بطنهطعامعلىالأجيرإجارة.باب2(،4)43؟برقم،ماجهابنأخرجه(1)

،الكبرىالسننفيوالبيهقي)43(.:برقمأحمد،اسمهمنالألف:بابالصغير،المعجم

ماجهابنرواهالحبير:التلخيصفيقال.أحرهالأجيرمنعإثم:باب(،11)943:برقم

حديثمنالصغيرفيوالطبراني،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدوفيهعمرابنحديثمن

وابنيعلىوأبوعنه،الراويزيادبنومحمدضعيفوهوقطاميبنشرقيوفيهجابر

قسمفيالمصابيحفيالبغويذكرهالحديثوهذا،هريرةأيبحديثمنوالبيهقيعدي

وانمافيه،هووليسالبخاريلصحيحفعزاهالحنفيةمنالمتأخرينبعضوكلط،الحسان

أجيزااستأجرورجلفيهفذكر؟خصمهماناثلاثةمرفوعا:هريرةأيىحديثمنفيه

.(95)3/الحبير:التلخيص.أجرهيعطهولممنهفاستوفى

أخرجهالصحيحفيالحديثومعنىكلها:طرقهضعفأنبعدالرايةنصبفيالوق

أناثلاثة:وسلمعليهاللصلىاللهرسولقال:قالهريرةأبعنا!لقبريعنالبخاري

استأجرورجل،ثمنهفكلحزاباعورجلغدرثم،باعطىرجلالقيامةيومخصمهم

بعدها.وما(4921/)ةالرايةنصب.انتهى.أجرهيعطهولممنهفاستوفىأجيزا

.(58)2/المختار:لتعليلالاختيار)2(
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يضرفلاالعينعلىالأجرةوأماالذقتين،وتعمير)9(،بالدينالدينبيعحصول

)2(.حكمهأخذالشيءقاربمالأن؟والثلاثةاليومينتاخير

تسليمعينعلىالأجرةكانتإنيشترطونلاأيضاف!نهمالشافعيةواما

يشزطونف!نهممنفعةعلىالأجرةكانتإنبخلافالعقد،مجلسفيالأجرة

عنهخهىوقد،بالدينالدينبيعوهوبالكالحالكالعبيعيلزملئلاذلك)3؟

أ4(.علمتكماوسلمعليهالثهصلىالثهرسول

للحنابلة.؟الثالثالقولى

بلفظالذمةفيموصوفعلىالاجارةجرتإنفيقولونالحنابلةأما

مثلآ،حائطلبناءوكذا؟كذاصفتهعبدمنفعةفيالدينارهذاكأسلمتك،السلم

بدين،دينبيعيصيرلئلاالعقد؟بمجل!سالأجرةقبضأعتبرالمؤجروقبل

المنافعفييكونالسلمأنفدل،كالسلممعلومأجلإلىالنفعتأجيلوأعتبر

ذلك)5(.يعتبرلمالسلفولاالسلمبلفظتكنلمف!ن،كالأعيان

الكالعبيععنوسلمعليهاللهصلىالنبيخمهىوقد،بالدينالدينبيعالمقصود11(

2(.21)ص/:تخريجهسبق.بالكالع

3(.)4/للدردير:الكبيرالشرحانظر:)2(

34(.9)2/:للشربينيوالاقناع(،174)76/5(:/1):الطالبينروضةانظر:)3(

(.169Y/)الأخيار:كفاية(4)

2(.2/52):الإراداتمنتهىشرخ()5
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صة:لخلااو

كونحالةفيشرط،المنفعةاستيفاءقبلىالعقدمجلسفيالأجرةتسليمان

كانإنوالحنابلة،ب!طلاقوالشافعيةالمالكيةعند،الذمةفيمنفعةعليهالمعقود

علمت.قدلماذلكيشترطونفلاالحنفيةأما،السلفأوالسلمبلفظالعقد

لأخر:شخصيقولكانمغا؟والمدةالعملببيانالمنفعةتتعينوهل

خياطةوهو،بالعملالمنفعةعينفقد.اليومالئوبهذاليلتخيطاستأجرتك

فيالفقهاءاختلفذلك؟يجوزفهل،اليوم:كلمةوهو،بالمدةعينهكما،الثوب

قولين:علىذلك

)3.الحنابلةعندايةjرj)2(،والشافعية)1(،حنيفةلأي:الأولالقول

يقتفيىالمدةعلىالعقدإذالعقد،هذاجوازعدمالقولهذاأصحابيرى

أجيزايصيرالعملوببيانخاضا،أجيزايعتبرإذعمل،غيىمنالأجروجوب

بالعمل.الأجرويرتبطمشزكا،

.(4185/):الصنائعبدائعانظر:(1)

693(./1):المهذبانظرة)2(

بنالسلامعبد356(،1/):حنبلبنأحمدالإماممذهبعلىالفقهفيالمحررانظر:)3(

الطبعة،الرياض،المعارفمكتبة:ط652(،)ت/:الحرانيتيميةبنالقاسمأببناللهعبد

404):الثانية
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)3.الحنابلةعندورواية(،"والمالكيةا(،حنيفةأببلصاحبي:الثانيالقول

لأن،والمدةبالعملالتعيينبينالجمعجوازالقولهذاأصحابيرى

للتعجيل.جاءإناالمدةوذكر،العملهوالعقدفيالمقصود

الفقهي:التكييف.

عليهالمعقودإنإذ،منافحإجارةولكنإجارةبأنهامسالتناتكييفيمكن

شروطومن،الشركةبذمةمتعلقةعليهاالمعقودالمنفعةوهذهالبطاقةمنفعةهي

بخلاف-والشافعيةالمالكيةعند-العقدمجلسفيالثمنتقديمالمنفعةإجارة

يتداخلالشرطوبهذا،المجلسفيالثمننقديشترطلاف!نه،الأعيانإجارة

ولا،يشترطهمنعند،منافعسلمبأنهاالقاضيالسابقبالتكييفالتكييفهذا

لفظفيهوالفارقويبقى-والحنابلةكالحنفية-يشترطهلممنعنديتداخل

كلفظ:ولتمييزه،لصحتهالعقدفياللفظيشترطالفقهاءبعضنجدلذاالعقد،

نأأحببتولذاسابفا،بيئاكماالحنابلةعندواضحوهذااسلفتك،اواسلمتك

.(185)4/:الصنائعبدائع(11

الرقنكانقإنؤالققلى؟الرقنيبينخمغ)ن!نةالمالكيةعندانق!أليمافيماؤخاعل)2(

أخذأنةالشلآيمعبدابنؤدكزانقتع،علىالإئقاقزشدابنقخكىلفغقلفشاوتا

عبدانننجمتذائقاقاتجازالققلىمنأؤشمغالزقنكانؤإنانقشافى،غذئمؤالأخزقشفوزينن،

.(21)4/ةالدسوقيحاشيةانظر:انتشفويى.علىزشل!انجننجمئذؤئيغالشلآيم

356(./1)المحرر:)3(
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عليهاوينبنيشروطهالفقهاءمنلكلانباعتبارمنفصلينالتكييفيناذكر

تكييقامستقلآ.

التعيينبينجمعقدالتكييفهذاعلىالعقدهذاأنملاحظةينبغيولكن

تلكتوقيتوهيالمدةوبين،البطاقةتوفرهاالتيالخدماتتلكوهو،بالعمل

هذاجوازحيثمنفيهامختلفوالمسالة،محددةصلاحيةبفترةالخدمات

الإسلامي.الفقهفيالإجارةعلىالكلامعندبيتاكماالجمع
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ملاحظة:

التصويركبطاقةوأشباهها-الوقودبطاقاتيتناوللاالتكييفهذا

المنفعة.وليس)الوقود(ع!نهوفيهاعليهالمعقودإنإذ-الورقي

ودفعه:استشكال-

ليست(الخدماتأتلكالمنفعةعينانالتكييفهذاعلىيشكلقد

المنفعة.علىيتحصلخلالهمنالذيالخطللمستأجرتحددلمفالشركة،محددة

هذهإن:القوليمكنلأنهذلك؟فيإشكاللاانهالحقيقةفيولكن

طريقعنبهالانتفاععلىمقدورالمشاعلأن؟المشاعاجرةقبيلمنالاجارة

الاتصالمنفعةاستيفاءفيالبطاقاتلهذهالمشترونيتناوببان،الزمنيةالمهاياة

صاحبيعندعلمتكاجائزةالمشاعأجرةانكما)1(،الهيئةهذهخطوطمنمثلآ

جميغا)2(.الثهرحمهمالحنابلةوبعض،والشافعية،والمالكية،حنيفةابب

النكببف:ببان

:الإجارةعقدجهات.

التتزيلخلالمنالمنافععلىإجارةعقدبأنهامسألتناتكييفويتضح

التالي:الفقهي

.بتصرف52(،)ص/:الفقهيةواحكامهاالدفعمسبقةالبطاقات(1)

الركنوبالتحديدالإجارةأركانعلىالكلامعند،المطلبهذافيبتمامهاالمسألةراجع)2(

الثالث.



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
.المصدرةالشركةالمؤجر:

البطاقة.مشتريأوالعميلالمستاجر:

البطاقة.منفعة:المؤجرةالعين

.المشترييدفعهالتيالمنفعةثمن:الأجرة

الفقهي:التثزيل.

طلبيمثل،البطاقةشراءالشركةاوالتاجرمنالعميلطلبأولاة

البلاستيكية،البطاقةشراءحقيقةيريدلاالعميللأن،البطاقةمنفعةاستئجار

بالبطاقة.إلالهاالتوصليمكنهلاالتيالمنفعةيريدصىانما

شراةوليس،إجارةعقدطلبتمثلالعميلطلبهاالتيالبطاقةمنفعةثانئا:

البيع.وليسالإجارةعقدسبيلوهذا،معينةبمدةمؤقتةأنهابدليللها،

الشركة،ذمةفيالمنفعةوبقاءالعقدمجلسفيللثمنالعميلتسليمثالثا:

الذمة.علىالمنفعةإجارةعقدحقيقةيمثل

!بلمنعليهبالمعقودإيفاةيعدللعميلالمنفعةبتسليمالشركةوفاءرابغا:

الشركةعلىالرجوعللعميلويحقبالعقد،إخلالايعدالايفاءوعدم،الشركة

ذمتها.فيبما

نأعلىدليلعنهاوتخييهالتعرفةاخذبعدللبطاقةالعميلإهمالخامشا:

البطاقة.تعرفةطريقعنالمتحضلةالمنفعةوإنما،البطاقةعينليسعليهالمعقود



الالكزوفيالدفعأنظمة

التكييف:هلىاأدلة

!

بلي:باالتكييفذالهالاستدلاليمكن

بعدالبطاقةإهمالبدليلعيتا،وليستمنفعةهيعليهالمعقودحقيقةأو،:

.المصدرةالشركةمنالمنفعةوطلبمنهاالتعرفةاخذتمام

ف!ن،الشركةمنبتقصيرالبطاقةتلفأوالتعرفةرقمفيالخللعندثانتا:

يدلوهذا،العينطلبوليسالمنفعةإيفاءبطلبالشركةعلىيرجعالعميل

العين.لاالمنفعةعلىالعقدأنعلى

غالتاالمؤقتةالعقودإذالعقد،نوعيةعلىيدلالمستفادةالمثفعةتوقيتثالثاة

تأجير.عقودتكونما

عقدإنإذالعقد،نوعيةعلىدليلالعقدمجلسفيالثمندفعرابغا:

المالكيةعندالعقدمجلسفيالثمندفعفيهئشترطالمنافععلىالإجارة

يشترطوه.لموإنذلكمنوالحنابلةالحنفيةيمنعولاا(،والشافعية

واخطوطعنعبارةا!هالييظهرالتأملبعدالمنفعةحقيقةخامشا:

عبرمعينةزمثيةلفتراتبتأجيرهاتتاجرشركاتتمتلكهامتعددةخدمات

الزمنيةالفتراتانتهاءوعندتصدرها،التيالبطاقاتعلىمرسومةتعريفات

الطريقة.نفسعبرآخرينلأشخاصبتأجيرهاتقوما!لحددة

الممطلب.هذامنالإسلاميالفقهفيالاجارةعلىالكلامعند:ذلكانظر:(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
عبرمشتربهاطلبلحينالشركاتذمةفيتظلالخدماتهذهسادشا:

الذمة.علىالمنافعإجارةعينهووهذا،البطاقاتتعرفة

الشرعي:الحكم

الفقهيالتئزيلفيمتوافقالعقدهذاانالسابقالتكيحفخلالمنيتبين

ولكن،الإسلاميةالشريعةفيجائزعقدوهو،الذمةعلىالمنافعإجارةعقدمع

المالكية،الفقهاءالسادةوهميشترطهامنعندالعقدذلكثروطاعتبارمع

وعدمالعقدمجلسفيالثمنتسليمشرطأهمهاومن،الشافعيةالفقهاءوالسادة

ذإ،الشرعفيعنهالمنهيبالذينالذينبيعفيالوقوعلاجتناب،تأخيرهجواز

الفقهاءالسادةعندأما.النهيذلكفيالمكلفيقعالمثمنوتأخيرالثمنبتأخير

عليهالئهصلىالنبيقولاهمهاأدلةولهمذلك،ئشثرطفلا،والحنابلةالحنفية

الأجرةوجبتولوقالوا:""\(،عرقهيجفانقبلاجرهالأجير"أعطوا:وسلم

،الفراغبعدالوجوبيقتفيىوالنص،برضاهإلاتأخيرهاجازلماالعقدبنفس

)2(.بالعمليوجدإنماالعرقلأن

عاموالحنابلةالحنفيةدليلإنإذالنظر،عندادقوالشافعيةالمالكيةوقول

يتناولهلاالذمةفيالتيالمنافعإجارةفيالثمننقدأنبمعنى،مخصوص

بالدين.الدينبيععنالنهيهووالمخصص،السابقالحديث

(O)3(64)ص/ةتخريجهسبق.

.(58)2/المختار:لتعليلالاختيار)2(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الزجيح:

هذهعلىالعقدأنلديترجحالسابقةالتكييفاتفيالنظرتدقيقبعد

التالية:للاعتباراتبيععقدالبطاقات

المشتريلتسلم،بدقيقليسمنفعةسلمعقدالعقدهذابأنالقولأولا:

أنهبدليللثمنها،نقدهبعدحالاالبطاقةمنفعةتسلمهوحتىبلفوزا،البطاقة

السلملصورةيبقىفلاا(،البطاقةقبضهفوركاملةالمنفعةاستخداملإمكانه

علمتكماالسلمعقدفيالفقهاءاشنرطوقدبه،المسألةلتكئفمكانحيمئذ

الدين.وهوالسلفبمعنىالسلملفظلأن،الثمنعنفيهالمسلمتاخير

السابقالايرادعليهيرد،الذمةفيمنفعةإجارةبكونهاالمسألةتكييفثانتا؟

البطاقة.المشزيقبضفورمتحصلةبل،الذمةفيليستالمنفعةوهوان

المخزنة،القيمةبطاقاتأنواعكلعلىينسجمالبيعبعقدالتكييفثالثا:

ينطبقانلاف!ضط؟المنافعإجارةأوالمنفعةعلىالسلمبعقديتكييفهابخلاف

وليس)الوقود(عينهوفيهاعليهالمعقودلأنوأشباهها؟الوقودبطاقةعلى

،حاضرةمنفعةإجارةاوأعيانسلمانهاعلىنحزجأنيمكنوعليه،منفعة

للشيكاتالفقهيةا!لجامعقررتهالتيالحكميبالقبضب!لحاقهاالقوليمكنهل)1(

ذلك،كلبينفرقلاأنهالباحثيرى؟التحويلشركاتمنالصادرةالحوالاتواوراق

حيثمنالورقيةالشيكاتمنالحكمبهذاأولىتكونقدالمخزنةالقيمةذاتفالبطاقاث

إلكترونية.كانتدانبذاتهانقوداالبعضعدهابلفيها،التيللأموالضماتاكئركونها



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
البيع.بعقدتكيفانمنهالأقربيظلولكنالأقربوهو

بمنعهتتمثل،كثيرةإشكالاتعليهيوردالإجارةبعقدالتكحيفرابغا:

بينالجمعجوازحيثمنعليهايجريالتيالصورةعلىالفقهاءبعضعند

إجارةأنهااعتبارعلىالعقدمجلسفيالثمننقدوباشتراط،والمدةالعملمنفعة

.والمشتريالبائععلىيضيقمما،الذمةفيمنفعة

كللهابيع،عقودالبطاقاتهذهعقودبانالقوللدئترجحكلهلهذا

والثه.الأسلمالقولوهوالغراء،الاسلاميةالشريعةفيعليهالمترتبةأحكامه

أعلم.



!الالكزوفيالدفعأنظمة

Smart)الذكبةالبطاقة:الرابعالفصل Card)

يسمى:ماأو

الالكترونبةالمحفظة

(Electronic Wallet)

مباحلى4ثلاثةوتعته

الذكية.البطاقةماهية:الأولالمبحث

الذكية.البطاقةومميزاتخصائص:الثافيالمبحث

الذكية.للبطاقةالشرعيالتكييف:الثالثالمبحث



الالكزوفيالدفعأنظمة!



الالكزوفيالدفعأنظمة

M(Smart)الذكيةالطقةماهة:الأولالمبحث Card

!

تمهيد:

عملئاتطبيقاوتعد،الإلكترونيةالنقودبمحفظةالذكيةالبطاقةتسمى

يقومتكنولوجيتطورثمرةفي،الإلكترونيةللوحداتالمسبقالدفعلفكرة

بالمحفظةتوجدالتيالذكيةالكروتفتكنولوجيا.الفكرةهذهعلىاساشا

إلكترونيةوعملاتبوحداتعنهامعبراالشرائيةللقوةمسبقبتخزينتسمح

يودعالمحفظةمالكفالمستهلك.الدفععمليةفيذلكبعداستخدامهايتم

هذهمصدرلهيمنحهاالتيالوحداتقيمةتعادلأموا،مسبقبشكل

الشراءعمليةوعند،بمحفظتهالخا!الكارتعلىبشحنهاويقومالوحدات

بعدتحويلهافيالحقلهالذيالتاجرإلىالوحداتهذهبدفعالمستهلكيقوم

)2".عاديةأموالإلىذلك

مختلفة،بخصائصولكنالذكيةالبطاقاتمنبطاقةالحقيقةفيفهيولهذا

تسميتهاجعلممابداخلهاوتحفظهاإلكزونيةفعليةنقوداتحويانهااهمها

تحويكبطاقةاصلهاباعتبارعنهاسحمكلمولهذاتماقا،عملهايطابقبمحفظة

منيمكنلاعامةتسميةإلكترونيةبمحفظةالتسميةإنإذ،حاسوبيةضريحة

Electronic):الالكزونيةالمحفظةالباحثينبعضوشمميها(1) Wallet.)

بحوثمن،غانممحمدشريفالدكتور(،122)ص/ةالإلكترونيةالنقودمحفظة)2(

.والقانونالشريعةبينالإلكترونيةالمصرفيةالأعمالمؤتمر



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
يعملحاسوبينظامعلىاطلقتالتسميةهذهأنكما،بالماهيةالتعريفخلالها

(.)الإنترنتالعالميةالمعلوماتشبكةعلى



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الذكيةالبطاقةتعريف:الأولالمطلب

بالبطاقة:التعريفأولا:

،المعلوماتتكنولوجياعالمفيالإصداراتآخرمنواحدةالذكيةالبطاقة

ببطاقةحجمهافيشبيهةبطاقةفيمدمجةإلكترونيةشريحةعلىتحتويوهي

وبعضالإلكترونيةالمعلوماتتخزن،الشريحةالممغنطةالبلاستيكيةالدفح

ثتوا!لالذكيةالبطاقةوشريحة،المتطورةالحايةأنظمةببعضالمحميةالبرامج

علىبالاعتمادالراديوموجاتبواسطةأومحسوستلامسبواسطةالقارئمع

لخدمةمتكاملآنظاقاتشكلانالقارى!معوالبطاقة،للنظامالمسبقالتصميم

المختلفة.التطبيقاتمنكئير

والشخصيةالعمليةالمعلوماتتجعلإنهاحيث،تحكمكجهازتعملوهي

الأشخاصتمكينوهيأخرىخدماتوتقدم،محددينلمستخدمينفقطمتاحة

الأمن.المعلوماتنقلإمكانيةالذكيةالبطاقةتوفروكذلكالشراء،من

كثرولكنهاالمعروفةالممغنطةالبلاستيكيةللبطاقةمشابهةالذكيةوالبطاقة

منالكئيرتخزينيمكنهاإلكترونيةشريحةعلىتحتويبطاقةوكلأماتا،وقوة

العثوان،الميلاد،أتاريخالبطاقةلحاملالشخصيةالمعلوماتمثل،المعلومات

الكمبيوتر...(،لشبكاتالدخولصلاحيات،البنكيةالحسابات،الطبيالملف

تحتويقدالتيالمعاييرمنمجموعةعلىيعتمدبالبطاقةالموجودالأمانونظام

(،معقدةتشفير)خوارزمياتوخاصةعامةومفاتيحص،وكلمةسية،ارقامعلى



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)1(.الشريحةفيتحفظ

لكن،المخزنةالقيمةبطاقاتوبينالنوعهذابينشبقاهناكانيظهروقد

نقودتخزينمعهايمكنلاالمخزنةالقيمةفبطاقاتجذا.جوهريبينهماالفرق

لذلكوهيما،اكةلتشغلالممغنطالشريططريقعنالبطاقةتبرمجدمانا،حقيقية

أجهزةأو،التجاريةالبنوكفيالآليةالحواسيبمعمباشرةالتخاطبتستطيعلا

النقودتخزينعلىسبق-ماإلىبالإضافةقادر-فهوالنوعهذاواما.الآليالصراف

)2(.مختلفةبعملاتوتعبئتهابللحاملها،الشخميىالحسابمنمرةبعدمرة

Helmut):الألمانيالعالمتمبلمنالذكيةللبطاقةاختراعاولوكان

Grottrup)'وزميله:(JurgenDethloff)'وشخلتام(،)689:عام

كانالذكيةللبطاقاتفعلياستخدامواولام(،)829:عامرسمتاالاخزاعبراءة

ام()3.)839؟عامالدفعمسبقةالهاتفلبطاقاتفرنسافي

من:قوقلعبرمترجم(1)

www. kfupm. edu. sa/smartcard/arabicweb/Whatisa. html

للدكتوروأحكامها،ماهيتهاالماليةالمعاملاتبطاقات:بعنوانمحكمبحث:بمعناهوانظر:

الإدارية،والعلومالاقتصادقسمفيالأستاذ،الباحوثالعزيزعبدبنسلم!نبناللهعبد

هـ(.ا)426:سنة)27(،العدد:،العدلمجلة،بالرياضالثريعةكلية

بعدها.وما(041)ص/:اللدائنيةالبطاقات(2)

،بالرياضسعودالملكجامعة،العاليالتعليموزارة:المعلوماتلأمنالتميزمركز)3(

الرابط:هذاعلىالعالميةالمعلوماتشبكةعلىموقعه



!الالكزوفيالدفعأنظمة

قة:البطتعريفثانيا:

إخها:القولأستطيع،البطاقةهذهحولالمتوفرةالقليلةالمعلوماتمن

العربية،بلداننافيالأنحتىعليهاالمتعارفالبطاقاتمنكيرهاعنتختلف

يلي:ماأ!هاكثيرةبتعريفاتعرفتوقد

كبرقدرتخزينيمكنهاكمبيوتر،شريحةعلىتحتوي،بلاستيكية"بطاقة

البطاقةخلفالموجودالممغنطالشريطيحتويهبمامقارنةالمعلوماتمن

تحتويهالتيالمعلوماتلتغييرمركزيككمبيوترالصريحةتعملكما،التقليدية

لها")1(.استخدامكلعقبالبطاقة

بقولهم:آخرونوعرفها

بكروتوالشكلالحجمحيثمنيتشابهبلاستيكيكرتعنعبارةاهي1

Debit)الفوريالخصماوالوفاءبطاقاتأو(،creditcard)الائتمان

ذاكرةبه(minicomputer)صغيربكمبيوترمزودولكنهم!م!(،4
-35/http://coeia. edu. sa/ ar/asuurance-selcitra/ssenrawa

-smartا card- and- biometrics- security/647- smart-cards. htm

عن:ومترجم

http://en.wikipedia. org/wiki/ Smart card

http: /l en. wikipedia. org/wiki/ Contactiess smartcard

http: //en. wikipedia. org/wiki/ RFID

5:htt

[ard- pro!مtiresias. org/ research/ reports/ national - smart//سالملا.

ect. htm

إبراهيمبنسلطان(،514)ص/ةالإسلاميالفقهفيوأحكامهاالإلكترونيةالتجارة(1)

الأولى.الطبعةم(،2+أاهـ-ا4321:طاشبيليا،كنوزدار،الهاشمي



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
كذلكوتسمح،منظمةبطريقةاستدعاؤهايمكنبياناتبتخزينتسمح

الوفاء")1(.فياستخدامهايمكنإلكترونيةوحداتبتخزين

عندولكنهما،البطاقةهذهبهغرفتماأدقيمثلانالتعريفانوهذان

الحدودمعيتنافىبما،والأوصافالعرضياتبذكرأطنباانهمانجدالملاحظة

الفن.أصحابعندالمرتضاة

المختار:التعريف

عن:عبارةبانهاالقوليمكنالأدقالتعريفعلىوللوقوف

تصدرهافعلتا،النقودفيهاتخزن،حاسوبيةالكنرونيةمصرفية"بطاقة

11.عديدةخدماتذات،عالميةشركة

الثعريف:شرح

غير،الأخرىالبطاقاتعامةيخرجقريبجنس،مصرفيةبطاقةقولنا:

المصرفية.

البطاقاتمنأشباههايخرجقريبفصلحاسودية؟إلكترونيةقولنا:

عملتعمللاوالتي،الحاسوبيةكيرالإلكترونيةأو،الإلكزونيةكيىالمصرفية

.للمعلوماتالكبيرالتخزينفيالحاسوبيةالذكيةالبطاقة

خدماتذات،عالميةضركةتصدرهافعلتا،النقودفيهاتخزنقولنا:

وتوضيحها.الماهيةلبيانعرضيةصفات،عديدة

بحوثمن،غانممحمدثريفالدكتور(،601)ص/ةالإلكترونيةالنقودمحفظة1()

.والقانونالشريعةبينالإلكترونيةالمصرفيةالأعمالمؤنمر



!الالكزوفيالدفعأنظمة

يلي)1،:ماالبطاقةمكوناتأنالسابقالتعريفمنيتضح+

بالتخزينتسمحإلكترونيةبذاكرةمزودةبلاستيكيةبطاقةا(

.(SmartCard)الذكيالكارت:يسمىماوهووالاستدعاء،

بالوحداتوتسمىالكارتعلىشحنهايتمالتيالوحدات2(

Electrinic)الالكترونية Unites).

عمليةفياستخدامهاعلىمسبقبشكلالكارتعلىالوحداتشحن3(

.(Prepayment)المسبقالدفعأو،المقدمالدفعوشممىالدفع

:البطاقاتانواعمنوفيرهاالذكيةالبطاقةبينالفرق.

الخصائصفيمتحدةالبطاقاتيجعللامالحدالخارجيالتشابهإن

منوغ!.هاالذكيةالبطاقةبينجوهريالفرقفإنولذاإطلاقا،والمهام

أولا:نوردالفرقيتضحوحتى،الأخرىا!لصرفيةالبطاقات

الثشابه؟أوجه

ما.لحدوالمظهرالشكلحيثمنغيرهامعتتشابه،

البيع،نقاطعبرالشراءمنالبطاقاتمنكيرهابهتقومبماتقومء

بيانفيسياتيكماكبيرلحدتختلفالطرقكانتو)ن،المصرفيوالتحويل

عملها.

.بتصرف(،601)ص/:الالكزونيةالنقودمحفظةانظر:(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
:الفرقأوجة

.كبيرةذاكرةذاتحاسوبيةشريحةعلىتحتويانهافيكيرهاعنتختلفء

سيأتي.كماالراديويةالموجاتأو،الأليالحاسبطريقعنتعمل،

بالنقودشحنهايمكنبحيثللنقود،إلكترونيةكمحفظةتستخدم+

استخدامهاويتم،استهلاكيةوحداتلارقميةوحداتصورةفيالالكترونية

جاهزةتكونحقيقيةماليةقيمةعنهاوتنشا،والخدماتالسلعبقيمةللوفاء

بخلاف،الكترونيرقميبشكلولكنحقيقيةنقوداتحوياخهابمعنىللسداد،

بالاستخدامتتناقصاستهلاكيةبوحداتشحنهايتمالثيالبطاقاتمنغيرها

.جديدةبوحداتأخرىمرةشحنهايعادثم،تنتهيأنإلى

تجعللاالتياللاحقالدفعفكرةالأخرىبالبطاقاتالدفعيمثل،

اعتبارمدىفيالبعضيشككالسببولهذا؟البنكموافقةبعدإلانهائتاالدفع

علىفقطائتمانوسيلةتعدانهاويرون،الدفعوسائلمنوسيلةالبطاقاتهذه

واالذكيةبالبطاقةالدفعاما،فوريأوحالدفععليهايترتبلاأنهأساس

الخاصالكارتإلىالوحداتوصولمنذنهائتايعدفإنه،الإلكترونيةا!لحفظة

حال)1(.دفعاستخدامهاعلىيزتبوبالتاليالتاجر،بمحفظة

لافهي.العاديةالبطاقاتبطريقتماذامباشزايكونلاالدفعإن،

,.op.cit.)انظر:)1( .p:(15) RENAUDIN: (Pالنقودمحفظةعننقلآ

1/)ص:الالكترونية Yr).



!الالكزوفيالدفعأنظمة

بحسابهالعميللربطوسيلةإلاهيومابها،السداديتمنقوداذاتهافيتحمل

ذلكخلافعلىالأمربينما...مباشرةالحسابمنالسداديتمحيثالبنكي

صورةفيأموالعلىبذاتهاتحتويفهي،البطاقةهذهطريقعنللدفعبالنسبة

فيمباشرةتستخدمماليةقيمعنتعبرالوحداتوهذه،إلكترونيةوحدات

المستهلكهمالطرفينالاتحتاجلافهي،ثالثطرفإلىالحاجةدونالسداد،

يقتصردورهفإن،الوحداتهذهمصدروهوالثالثالطرفاماوالتاجر،

الشراء)1(.عمليةوقبلالبدايةمنالوحداتهذهالمستهلكمنحعلى

يسير.بتصرف،السابقالمصدر(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الذكيةالبطاقةعملكيفيةالثافي:المطلب

الأمورعلىوبالقياس،البطاقةهذهعنالمتوفرةالقليلةالمعلوماتمن

تقومأولافهيلعملها.عامإطارتصوريمكنالأخرىالبطاقاتفيالمشابهة

رقيقةلوجودنظزاكبيرةحاسوبيةمعلوماتتخزينعلىالبطاقةقدرةعلى

البنوكحواسبعلىالاتصالاتإلىالحاجةعدميعنيمماداخلها،حاسوبية

منالنوعهذاحاملف!نثمومنالشراء،اوالنقديالسحبحينالتجارية

علىالتجاريةالبنوكبهاتتعاملالتيبالنقودالتعاملمنسيتمكنالبطاقات

واسع.نطاق

والتسديد،والصرفوالشراء،والسحبالإيداعبالإمكانفيصبح

إلكترونتا.آخرإلىحسابمن،والتحويل

فيبتلقيمهاسيقومالذيالمحللصاحبالبطاقةتقديميتمالشراءففي

الجهازإلىوتحويلهامباشرةمنهاالنقودسحبمنيمكنمماجها،الخاصالجهاز

عندهيكونأنلابدالبائعأنذلكويعني،البنكيحسابهإلىثمومن،الخاص

ئدخلانلابدالعمليةمنالانتهاءوبعد،الذكيةبالبطاقاتالخاصالجهاز

التوقيععلىالبطاقةهذهتعتمدإذبه،الخاصالسريالرقمالبطاقةحامل

)1(.اليدويعنعوضاالرقمي

)1(ian lindse, "Credit Card: the Authoraive Guide to

,Creditand Payment Cards", Rushmera Wyhne, Englan



!الالكزوفيالدفعأنظمة

نإتقولعنهانشرتالتيالأخبارف!ن،المختلفةالعملاتشراءواما

النقودكونبينيختارأنالآليالصرافجهازفيإدخالهابعديتمكنحاملها

الجهاز)1(.فيتتوفراخرىعملةأيأوالبلد،عملةمنالمخزنة

منالإيداعبالإمكانف!ن،البنكيرصيدهمنالسحبيمكنهانهداموما

بالبطاقة.

حسابكشف(الموزعالبنكأاوالمصدرةالشركةترسلأنالمتوقعومن

ويمكن،حسابكشفتحتاجانيمكنالتيللعملياتالبطاقةلحاملشهرئا

مراقبتها.المصدرللبثك

علىيرسلأيضاإلكترونتاهذاالحسابكشفيكونأنالبعيدمنوليس

)2(.للعميلالإلكترونيالبريديالعنوان

على)الانترنت(العالميةالمعلوماتشبكةعبرالعملالبطاقةلهذهيمكنكما

,4991.135.Pالبنوكوانظر:)ص/143(.:اللدائنيةالبطاقاتعن:نقلآ

تاريخ،الاسكندرية،الجامعيالفكردار:طالجنبيهي،وممدوحالجنبيهيمنير،الإلكترونية

م(.002)5:الطبع

ولكنفيه،هيالتيالبلدعملةإلاتعرضلاالأليالصرافأجهزةأنالمعروفمن()1

برمجتها.فييسيرتعديلإلىإلايحتاجلاإلكترونيةصيغفيأخرىعملاتتقديم

بعدها.وما(421)ص/:اللدائنيةالبطاقات)2(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
)1(:التاليالنحو

وبعد،السلعةلهذهالممثلالكوداختياريتم؟خدمةاو،سلعةا-لشراء

كيفيةلتوضيحبرنامجعملفيأوتوماتيكئابالبدءبالخدمةالقائميقومذلك

البائع.أوللتاجرمحفظةتكوين

شرائها،المطلوبالخدمةاوالسلعةتكلفةتحديدذلكبعد2-يتم

بالقيمة.وابلاغهالمشتريحافظةيوضحالذىبالبرنامجوالاتصال

القيمة،دفعيقبلأويرفضأنعليهيكونالمشتريإخطاريتمان3-بعد

التاجر.إلىوارسالهاالدفععمليةلاتماماللازمةالنقوددفعيتموافقفإذا

خلالمنوذلكساريةالمرسلةالنقودأنمنبالتكدالتاجر4-يقوم

البنك،لدىحسابهفيإيداعهاأواسمهيذكرانبدونأخرىبنقودتبادلها

التىالبنوكخلالمنذلكيتمانيجبالمبادلةعمليةتمتإذاالكفاءةولضمان

تسلسلمنبالتكدالنقودبتقديمقامالذىالبنكويقومالنقود.بتقديمقامت

منرقموجودعدمحالةوفي،لديهالبياناتلقاعدةوفقاوذلكالنقودارقام

وترفضساريةكيرالنقودهذهتكونالبياناتقاعدةفيالموجودةالأرقام

صحتهامنالتكدبعدالأرقامإلغاءويتم؟صحيحوالعكسللتعاملكأساس

داريةالحالةهذهفيوتكون،مراتعدةللتعاملعرضةالنقودتكونصمالامباثرة،

فيالبنكلحسابهتضافاو،الأخرىالنقودمنبدلاجديدةنقوذاالتاجرإعطاءويتم

الشبكةعلىموقعهعلى،القانونيةوالاسئشاراتللتحكيمالعدالةمركزانظرة)1(

العنكبوتية.



!الالكزوفيالدفعأنظمة

)1،:كالآتيالخطواتوتحدد

لا.أمساريةالنقودكانتاذاماتؤكدالبنكمنمصادقةالتاجرتسليميتما/

المشزي.توقيععليهإيصالبتحريرذلكبعدالتاجريقومب/

الذىبالخدمةالقائمالىالتاجرمنذلكبعدالخدمةاوالسلعةترسل/ج

الوسيط.بدوريقوم

ب!رسالهاذلكبعدوالمشزيالتاجربين)الوسيط(بالخدمةالقائميقومد/

المشزي.إلى

إيهابد/مصر:علىالتطبيقمعالألكزونيةللتجارةوالماليةالأقتصاديةالأبعادانظر:(1)

/ftiA')العدد:،القاهرة،المعاصرةمصرمجلة،الدسوقي tW)?:يوليو/كموير

5(.1)ص/:والتسعونالثالثةالسنةم(،002)2



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الذكيةالبطاقةأنواع:الثالثالمطلب

فيالتقنيةلهتوصلتمابحسبالذكيةالبطاقاتمنأنواعثلاثةهناك

)1(:البطاقةهذه

التلامسية:البطاقة:الأولالنوع

اتصالهامنلابدأنهبمعنى،الاتصالذات)التلامسية(الذكيةالبطاقة

المعني.بالجهازحستا

جميعفيوشمتخدم،المستخدمةالتصاميمأنواعاشهرمنالنوعهذاويعتبر

خاصيةذاتوالبطاقات.الالكترونيةالمثرائحوأنواعالبطاقاتاحجام

وتحتوي،المعلوماتنقلعمليةتتملكيالقارئفيئدخلأنيجبالتلامس

من:قوقلعبرمترجم(1)

""5:

.l kfupm. edu. sa/ smartcard/ .asitahW/bewcibara htm//سالملا

سعودالملكجامعة،العاليالتعليموزارة،المعلوماتلأمنالتميزمركزكذلكوانظر:

الرابط:هذاعلى،العالميةالمعلوماتشبكةعلىموقعهعلى،بالرياض

-35/hftp:llcoeia.edu. sa/ ar/asuurance-selcitra/ssenrawa
-smartا card- and- biometrics- security/647- smart- cards. htm

flen. wikipedia. org/wiki/Smart-card3"عن:ومترجم:ه

http: l/en. wikipedia. org/wiki/ Contactless smart card

:5 //en. wikipedia. org/wiki/ RFID"!ي

5:3 ft

tiresias- org/ research/reports/national 5 mart-card_proj//س!ا.

31+.ect



!ا!زلقاللفعالطط

فصفصللىقطرهاطولى!غير؟فعيصةثريحةعلىالنوعه!امنالبطاقات

كماداطففيالموصدالمغناطب!يال!ئ!ي!منبدلاالبطا+،م!دمةدبوصة

و!لاتمع!لىالفارىفيالبطافةفدخلىوعندحاا!عماذ.بطانات

الشربحة.دل!نالمعلوماتت!ثلظلها!ثممنالنند!بمكهرلالية!

Card body

Module
(contacts)

9- All About 3 mart Cards3لا)"+حء:ourcc

تلامسيأذكيلأبطاظ(؟1)ثمكلل



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
التلامس:عديمةقةالبطالثافي:النوع

Contactlessالتلام!سعديمةالذكيةالبطاقات Smart)

(Cards،موجاتطريقعنالصرافأجهزةمعتخاطبهايتمانهبمعنى

Radioالراديو) Frequencies)،شميهالبطاقاتمنالنوعوهذا

هوائي،وإلكترونيةشريحةعلىتحتويالبطاقاتهذهانعداالائتمانببطاقات

فعلي.تلامسأيبدونبالقارى!الاتصالللبطاقةتتيحالمكوناتوهذه

حوالي:مداههوائيعلىتحتوي()12:الرسمفيترىكماالتباعديةوالبطاقات

سنتيمتر.(01)

منالمتولدالراديوموجاتمجالمنالطاقةاستمدتالبطاقاتهذه

البطاقةوبينالمعلوماتبنقليقومالراديوموجاتمنالمتولدالمجالالقارى،

القارى.

موجاتعبرأالتحققتقنيةاللاسلكيةالذكيةالبطاقاتوتستخدم

ديو(الرا

(RFID Radio- frequency identification)،هذهوتعتمد

لذلكمخصصقار!لمعبرلاسلكتابالبطاقةالاتصالعلىذكرناكماالتقنية

(CardReader)'مزينإلىسم!يمز)01(بين:ماالقراءةمدىويبلغ

بين:ماالذكيةالبطاقاتمنالنوعهذافيالبياناتنقلسرعةوتتراوحتقريتا،

.(أهكاأ848/5-1)60(الثانيةفيكيلوبت884إلى01)6



!الامز!االل!معأطمة

ا!اصةالاصنباجاتأصحابال!كبةالبطافاتمنالنوعهداويخدم

هوال!كيةالبطاتاتمنالنوعه!اآاسنخداأمفلةومنردبع!:ب!نمكل

والنز!لالصعودأسساءالبطافةئئرأحبث:الحامالنفلمركبات!اسئفدامها

الركبلأ)1،!ش

Card body

ة(إس!أ5(ص!!")ه"8

كم!88+5

Source',5ء+لمار،3.لما9!!ما5،ر؟سيم+ا،-+a--ا،لم؟

النلامىعديمةبهيةبطاتة()12شكل

بتمامها.السابكةالمصادر،1)



الألكز!ق.الد1هطمأ

المشئرك!،:الحام!ية)ذاتالذكيةالبطاقاتةالثالثأنوع

تصميمهافيلمحمحالمتعدد-الاستخدأماتذأتالبطاقاتمنالنوعهدا

وه!االثحل!لأ.الملامسةطرش!عنبحدعنالقا!ىمحالتواصل)هكافيأيين

أبضاو!وكطبالقاد!لم:للافصالدبا-ثمانعلىمجتوكطالبطافاتمنالنوع

الراديواموجاتمحرللانصالالهواليخاصبةمحلى

أستخدامهلسهولةل!يجةألال!شارف!فىدأدالبطاقاتمنالنوع!ه!أ

كبيؤالحلوماتنقلسرصةتكوذأنالمتوقحومن3قويأحمايأبونرهولأن

ءالبطاناتمنالنوعهذانطيفاتأهممنوهوأ!م(!

نقلألئس!يعالمشزكةالخاصيةذاتالبطاقةاستخدام!يمكن

الفارداتوأعابداخلها!الماللايداعالتلامسذاتالفارداتفي(المعلومات

.3الماليةالمبالخلدلحلتح!تخدمالتلامسعديمة

!!ءممرء/!ر--..-:-ا-:.%

،+ي*

من!زكةخاصيةذاتذكيةبطاتة(،13ف!كلل

العابفة.المصاثر)1(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الذكيةالبطاقةومميزاتخصائصالثافي:المبحث

الذكيةقةالبطخصائص:الأولالمطلب

المصرفيةالبطاقاتمنأخواتهاعنثختلفخصائصالبطاقاتلهذه

يلي:مماأبرزهمامنوالتي،الأخرى

مما،حاسوبيةرقاقةعلىتحتويالتيالوحيدةهيالبطاقةهذهأولا:

فيمتعددةعملاتكتخزين،الماليةالعملياتمنعددإجراءمنحاملهايمكن

1(.البطاقةنفسوفيالوقتنفس

ولا،ونحوهكبنكثالثطرفتدخلإلىالبطاقةهذهتحتاجلاثانتا:

.الاذنلأخذالمصدروالبنكالتاجربينللاتصالداعي

لتقاضاهاالتيالرسوممنكثيرلدفعحاجةهناكيكونلنكذلكثالثا:

)3.المستخدممنالدفعبطاقاتتنظمالتيوالمنظماتالتجاريةالبنوك

.(541)ص/:اللدائنيةالبطاقات(1)

(ianlindse, "Credit Card: the Authoraive Guide to (y

:,Creditand Payment Cards", Rushmera Wyhne, Englan

)135(.,(4991.)P(431)ص/:اللدائنيةالبطاقاتعن:نقلآ.

جريدة،التكنولوجيللتوسحيستجيبدورعنتبحثتحدياتالمصارف:مقال)3(

هـ(:ا184،الأولربيعا)5م(:7991يوليو،تموز-/1)9:السبت(،)91255:الحياة

(11)ص/



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
مخزتاتستعملهاالدولبعضجلعتبهاالتخزينيةالإمكاناتإنرابغا:

والصحية،بلوالأمنيةالشخصيةكالبياناتحاملها،عنالمهمةللمعلومات

)1(.الأوراقعنبديلآوذلك

عوضاالشخميىالإثباترقممعتعملالذكيةالبطاقاتأنبماخامشا:

نفسهالمتلفبرمجتقدبعضهاإنبلأمتا،كثرتعدفهي،اليدويالتوقيععن

التزوير)2(.صعبةيجعلهاممابها،العبثمحاولةحين

الذكيةالبطاقةإيجابياتالثافي؟المطلب

التالية:بالنقاطوتتمثلعديدةفوائدالبطاقاتمنالنوعلهذا

والسهولة:التيسيرأولا.

فليس،الالكترونيالدفعفيعظيمتينوسهولةيسزاالوسيلةهذهتمثل.

الدفع.عمليةيؤخرثالثطرفثمة

وسوف،الذكيةالكروتتكنولوجياأساسعلىتقومجديدةفكرةتعد.

الإنترنتشبكةعبرالدفعوسائلمنكوسيلةنفسهاالفكرةهذهتعرض

القانونيالأمانونقص،ناحيةمنالالكترونيةالتجارةحجمزيادةبعدخاصة

.(641أص/:اللداننيةالبطاقات)1(

(ianlindse, "Credit Card: the Authoraive Guide to (y

:,Creditand Payment Cards", Rushmera Wyhne, Englan

)135(..P)4991((431)ص/:اللدائنيةالبطاقات:عننقلأا.
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ناحيةمنالمتاحةالوسائلظلفيالتجارةهذهفيالمتعاملونبهيشعرالذي

1(.ثانية

:الأمانثائتا:

.سريرقمبوضعحمايتهايمكنالشريحةفيالمخزنةالمعلومات.

غيرها.عنيميزهابهاخاصرقملهابطاقةكل.

والتلاعب.العبثضدمحكمةالشريحة.

للتشفير.قابلةالبطاقة.

إمكانياتها:ثالثا:

فقط.تخزينهاوليسالمعلوماتمعالجةعلىقادرة.

البطاقة.تبديلإلىالحاجةبدونللتحديثقابلةوالتطبيقاتالمعلومات.

طريقعنالمختلفةالآليالحاسببأجهزةالاتصالعلىالقدرةلها.

.القارءدات

الذكيةقةالبطسلبيات:اكلثالمطلب

سلبياتتمثلوهيعليها،أخذتالبطاقاتلهذهسلبياتوجدت

مجالفيهائلةقفزاتمنالبطاقاتمنالنوعهذايشكلهمامعبالنظرجديرة

يلي:ماالسلبياتهذهأهمومنالتكنولوجيا،

هيالذكيةالبطاقاتمستخدميتواجهالتيالمشكلاتأهممنأولا:

.(261)ص/:الإلكترونيةالنقودمحفظة(1)
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الذيالمرنالبلاستيكمنمصنوعةتكونماعادةالذكيةفالبطاقات،التلف

المتكرر.الاستخدامبسببالزمنمنفزةبعدويتآكليتلف

بعضفب!مكان'(Privacy)الخصوصيةوهياخرىومشكلةثانتا:

البطاقة.تتتبعانالذكيةالبطاقاتفيهائستخدمالتيالجهات

البطاقاتإنحي!ث'(Security)الأمنمشكلةأيضاوهناكثالثا:

الالكترونيالبنكيالتعاملمنهاكثيرةتطبيقاتفيتستخدمانيمكنالذكية

(InternetBanking،)مننوعبأيمصابالمستخدمجهازأنفلو

لسرقةيتعرضقدالمستخدمفإن(؟Malware)الخبيثةالبرامجانواع

التحققبينماتدمجالآنالبنوكاغلبلكن،والشخصيةالبنكيةمعلوماته

.الأمانمنقدرأقم!لتحقيقالتقليديةالوسائلعبروالتحققالإلكتروني

حيث،الراجحيمصرففيللأفرادالمباشرنظام:ذلكعلىمثالاولنأخذ

يقومالماليةللتحويلاتجديدمستفيدأوجديدةفاتورةأيإضافةعندإنه

فيالمسجلالمستخدمجوالإلى(SMS)قصيرةرسالةب!رسالا7لتاالنظام

وعند،دقائقعشرصلاحيتهاتتعدىلامؤقتةصيةكلمةعلىتحتوي،النظام

الفاتورةبتفعيلا7لياالنظاميقومالمؤقتةالسريةالكلمةلهذهالمستخدمإدخال

الجديد)1(.المستفيدأوالجديدة

،بالرياضسعودالملكجامعة،العاليالتعليموزارة:المعلوماتلأمنالتميزمركز)1(

ةه"3:الرابطهذاعلى،العالميةالمعلوماتشبكةعلىموقعهعل



الالكزدن!الدلع6لطمأ
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الذكيةقةللبطالتطبيقمشكلات:الرابعالمطلب

الإنترنتشبكةعبىللدفعكوسيلةالمحفظةهذهاستخدامباتلقد

فذرتحيثلها،عديدةتطبيقاتأورباودولأمريكاشهدتإذ،عمليةمسألة

:عاماولىوفيام(،A)99عام:أوربافيالمحافظهذهفيالمستثمرةالأموال

أورو)1،.مليون(121):ب(م991)9

يلي:ماأهمهاومنتواجههاومشكلاتصعوباتهناكانإلا

كسداد،القيمةصغيرةمبالغلسدادإلاتصلحلاالوسيلةهذهأولا:

المطاعم،فيالوجباتأثمانوسداد،والهاتفوالكهرباءوالغازالمياهفواتير

تأجيرمقابلوسداد،الطريقعلىتحصلالتيالمدندخولرسوموسداد

القيمة.قليلةالسلعواثمان،المؤتمراتحضورمفابلوسدادالفيديو،شرائط

الفرد)2(.يحتاجهاالتيالمعتادةاليوميةالخدماتمقابلفيثستخدمفهيثمومن

العديدةالمزايارغمالعريىعالمنافيسريغاتنتشرلاقدالوسيلةهذهثانتا:

اهمها:سببمنكثروذلكتقدمها،التي

وفائدةبأ!يةودرايةعلمإلىيحتاجالوسيلةهذهفاستخدام:الوعي10

:عنوانتحتم(،1)999يوليو:فيالصادرة،الأوربيالمركزيالبنكنشرةانظر:(1)

(c(The effects of technology on the EU banking systeme

.(412)ص/:الإلكترونيةالنقودمحفظة:عننقلآ

.(261)ص/:الإلكترونيةالنقودمحفظة)2(
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قدالتيالمشكلاتعلىالقضاءوكيفيةاستخدامهاوبطريقة،الوسيلةهذه

مصدرمنكللدىتوفيرهيجبالوعيوهذا.الاستخدامهذاعنتنجم

الذيوالمستهلك،الكارتعلىشحنهاسيتمالتيالإلكترونيةالوحدات

إلاالوعيهذايتأتىولنبها.السدادسيقبلالذيوالتاجريستخدمها،سوف

عملتا)1(.استخدامهامنطويلةفترةمروربعد

الفنيةالوسيلةهذهفظهوراستخدامها:عنالناجمةالقانونيةالمشاكل20

عليها،وينطبقلهتخضعقانونينظاموجودبالضرورةيستتبعسوفالجديدة

الىيحتاجالجديدالقانونيالنظامهذاعنها.تممجالتيالمتشعبةالعلاقاتويحكم

المناس!بةالقانونيةالأحكامإلىللوصولوالقضاءالقانونرجالجهودتظافر

)2(.الوسيلةلهذه

نازلةجديددفعكنظامالوسيلةهذهظهوريعتبر:الشرعيةالإشكاليات30

المثرعية،الناحيةمندراستهاال!ثريعةوعلماءالفقهاءعلىيحتممماعصرية

السابق.المصدر)1(

السابق.المصدر(2)
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وإصدارعليها،التعرفيتمحتىلوقتالعلماءيحتاجذلكيحصلولكي

عدمها.منبشرعيتهاالشرعيةالفتوى

قلةإلىتشيرالعالمدولفيا!لحفظةهذهتجربةكانتإذا:التكلفة40

يفرضاستخدامهاأنينكراحدلاانهإلا،الأخرىبالوسائلبالمقارنةالتكلفة

التكلفة،هذهسيتحملونالذينهمالئلاثةالمحفظةواطراف.التكلفةمنقدزا

الكارتشحنوتكلفةذاتها،المحفظةاصدارتكلفةيدفعسوففالمستهلك

يدفعسوفوالتاجرشحنها.إعادةعندوتكلفة،الإلكترونيةبالوحدات

،الجديدةالوسيلةهذهمعتتاشىحتىلديهالدفعوأجهزةأنظمةتعديلتكلفة

والمصدر.المستهلكمثلالمحفظةعلىيحصللكيالآخرهويدفعوسوف

علىالمثبتالذكيالكارتثمنلأن؟التكلفةمناكبرالجانبيتحملسوف

ولوحتىالكثير،يكلفوالتاجرالمستهلكإلىيسلمهسوفالذيالكارت

ذلك)1(.بعدالتكلفةهذهسيغطيكان

(C)السابق.المصدر
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الذكيةللبطاقةالشرعىالتكييف:الثالثالمبحث

الذكيةقةالبططبيعة:الأولالمطلب

فقهاءبينكبيزاجدلاالإلكترونيةللنقودالقانونيةالطبيعةأثارت

للتجارةبالنسبةالنقودهذهأهميةعلىاتفاقهممنالرغمعلى،القانون

النقودتؤديأنالممكنمنهلأنهفيالخلافوجهوانحصر،الإلكترونية

منواحدةإخهاأمجديدنوعهيوهل؟الحقيقيةالنقودوظائفالإلكترونية

الشرعيالتكييفعننتكلمإذونحن؟الافتراضيةالنقوداوالورقيةالنقود

نظامبينالتفريقضرورةالىننوهوفاء،ونظامدفعكوسيلةالذكيةللبطاقة

عنها.نائبةاوالتقليديةالنقودعنبديلةكنقودالالكترونيةالنقودوبين،الدفع

حكمحولالشريعةفقهاءبينالخلافيثيرأنيمكنماايضاوهذا

دفعوسيلةفتكونفعلتا،نقذاالبطاقةهذهتحملهل،البطاقةهذهوتكييف

وسيلةتعتبرالأخرىهيلنقوددفعوسيلةتمثلإنهاام،تحملهاالتيللنقود

للوفاء؟

هذهتحملهاالتيالنقودماهيةعلىيتوقفالشرعيالحكمف!نولذا

فقهاءمنجانباتفقوقداستخدامها.علىالمترتبةالقانونيةوالآثار،البطاقة

عبرالوفاءفيئستخدمالتيالإلكترونيةالوحداتأنعلىالرأيفيالقانون

فياختلفواولكنبوظائفها،وتقومالنقودخصائصفيهاتتوافرالإنترنت

هذافييرىالجانبوهذا،الأخرىالنقودبنوعيبالمقارنةالنقودهذهمكانة

صورةفيمكتوبةاوافتراضيةنقودسوىليستالالكترونيةالنقودانالمقام
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بها،يسددالذيللمستهلكبالنسبةللحسابالمدينالجانبفيتقيدأرقام

يكونوبذلكبها،السدادقبلالذيللتاجربالنسبةالدائنجانبفيوتقيد

منليستوفيها؟ديونهبهاوش!ددذمتهتبرئحقيقيةوفاءوسيلةمالكاالمستهلك

البطاقة.هذهخلالمنالمصدر

الإلكترونيةالنقودأنإلىذهبفقدالقانونفقهاءمنالآخرالجانبأما

أنإلىهذاوأرجع،الورقيةالنقودتجاهبخصوصيةيتمتعالنقودمنجديدنوع

،سدادهعندالمستهلكمنالإلكترونيةالنقودعلىيتحصلأنبعدالتاجر

ومنمكتوبةنقوداأوورقيةنقوذاإمالهيحولهاان-البنكالمصدر-منيطلب

صرف--تحويلهوالمصدرالمصرفيفعلهماجلوأنعنها،تختلففهيثم

دائتايعتبرلاالتاجرإلىالوحداتهذهبوصولف!نهوكذلك،فحسبالنقود

أنفقطلهولكنبالسداد،المصدرمطالبةحقهمنوليسبقيمتهاللمصدر

عادية.اموالإلىتحويلهايطلب

معرفةيتسنىحتىفيهماالتفصيلمنلابدالرالنهذيننسوقإذونحن

النقود.منالنوعهذاتحملالتيالبطاقةعملماهية
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مسنقفة:نقودالبطاقةفيالإلكنرونيةالنفو؟:الأولالرأي

خصائصه،وتحملالنقدوظائ!تستوفيالإلكزونيةالوحداتهذهكانتلما

لهايا؟التاريخعبزالنقودحياةفيجديدةمرحلةبدايةتمثلوهينقوذا.تعدف!نها

مروزاعليها،للحصولالسابقالدفعمنبدءا،التداولفيخاضةطبيعةمن

النقودلأنواعالتحؤلعلىبقدرتهاوانتهاء،الأطرافمختلفبيناثماتاباستخدامها

قياجمهامنكذلكوالحاؤفهي،.بذلكالمصدرةالجهةبالتزامالمكتوبةاوالعادية

لهامستقفةنقو؟اتعدعملها،وطريقةذاتهافيبخصائصهوتمئجهاالنقدبوظائف

.،)الخاصةطبيعئها

بعدها،وما573()ص/الاقتصادئة:وآثارهاالمثرعيئخكفهاالإلكترونيةالئقود)1(

م(.8052):الكويتجامعة،دكترراةرسالة،القحطانيمتلعسارة
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:الرأيهلىاأدلة

يلي:ماأهمها،أدلةبعدةالرأيهذاأصحاباستدل

،للحسابووحدة،للتبادلوسيطااستخدامهاعلىالناسا-تعارف

للقيمة.ومقياشا

بدأالذيالانسانيالتعاملتاريخفيانعطاقاتمثلالالكترونيةالنقودإن2-

النمطوهذاالكترونتا،مخزنةبياناتفيالماليةالقيمةترميزإلىلينتهيبالمقايضة

رمزفالنقود،الماهويالمفهومإلىلاللنقودالوظيفيالمفهومإلىالنظرإلىيحتاج

نأضرورتاوليس،والخدماتالسلعقيمةاساسهاعلىتقاسماليةلقيمة

إلكزونية.بياناتأومعدتاأوورقاتكونأنفيمكن،معينةبماهيةتكون

عملياتتتثمبحيثلآخزطرفيمنالانتقالعلىالنقودهذه3-قدرة

عمليةإلىتحتافيفلاالالكزونية،النقودبرنامجخلالمنذاتياالتشفيرإعادة

النقودحامل)التاجر-الآخروالطرفالعميلبينالتعاقدلإتمامبنكية

(.الإلكترونية
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للوفاء:وسيلةهيقةالبطفيالنقودالثافي:الرأي

فعلتا،نقذاتعدلاالبطاقةفيالإلكترونيةالنقودأنالرأيهذاانصازيرى

.الأخرىا!لصرفيةالبطاقاتفينظامكأياستيفاء،ووسيلةدفعنظاموانما

:الرأيهلىاأدلة

يلي:ماأ!هاايضاأدلتهمالرايهذالأصحاب

نقوذاتشكللاالإلكزونيةالنقوذانالرأيهذااصحابيعتبرا-

بدفعاستخدافهاينحصزالإلكترونيةالقيتمهذهأنبحخة؟حقيقيةإلكترونية

فيكمامباشرةالتاجرمناستخدامهاإعادةيمكنولا،والخدماتالسلعمقابل

غني.ليش،للدفعوا7ليةوسيليمامجز؟برايهفهي.العاديةالنقود

إلىتفتقدبذلكفهي،العامالقبوللهاليسالنقودهذهأنالملاحظمن2-

النقدية.شروطاهم

كافدليلتقليديةلنقودلتحويلهاالنقودلهذهالمصدرعلىالتاجررجوع3+

لمابتحويلهاالمصدرالتزامولولابذاتها،نقوداوليستدفعوسيلةمجردانهاعلى

ابتداء.التاجراصلآقبلها

)1(:الرأيهلىامشكلات

نظمها،لبعضوفقانظمهاباختلافالإلكترونيةالنقودعلىيحكمأنها-

/)ص:السابقالمصدر(1)
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استخدامب!عادةللتاجرتسمحلابغفالنظمكاتتف!ذا،مرونةأقلهابل

أمرأنهكماجهة،منالنظمكلعلىينطبقلاذلكف!نالإلكزونية،النقود

ذلك.علىقدرتهاأوالمصدرةالشركةقبلمنالمحعجلتطويرخاضغ

مجموعهافيالمصدرةالإلكزونيةالوحداتبينالبدايةمنذيربط3-أنه

اعتبارأقييعيراندوندورتها،نهايةفيبمجموعهابتحويلهاالمصذربالتزام

التزامدانهاءهالآخر،شخصمنالانتقالعلىالالكترونيةالوحدةلقدرة

نهايةفيالتحويلىالتزامتنفيذقبلنهائئاالآخرالطرفتجاهالأولالعميل

تكونائتيالأخرىالالتزاماتوباقييتوافقلاقاالتفسيزوهذا.الدورة

ابتداة.العميلتجاهالمصدرةللجهةأوابتداء،المصدرةالجهؤتجاهللعميل

لوظائفالإلكترونيةالنقودبأداءالعائمالاتفاقمعيتوافقلاأنه4-كما

دفع.اداةبكونهافقطويحصرهاكفها،النقود

لترجبح:ا

نقوداتعدالإلكترونيةالنقودبأنالقاضيالأولالرايأنأعلمواللهأرى

جزئتانظزاالنقودلهذهالنظرالصوابمنليسإذ،الراجحالرأيهو،مستقلة

التنظيمفيمشكلةيواجهالنقدهذالكنالنظر،ذلكعلىبناءعليهاوالحكم

الاهتماممنمزيذاستشهدالمقبلةالأيامولعل،اليومالعالممستوىعلىوالتقنين

ويزدادالانتشار،سريعوهوسيمالاالنقود،منالنوعلهذاوالتنظيمبالتقنين
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التجاربعضلدىالمفضلالبديلسيشكلالنقدهذالعلبل،فيوميوقامستخدموه

)الإنترنت(.العالميةالعنكبوتيةالشبكةعبرلاسيماالتجاريةتعاملاتهمفي
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الذكيةقةالبطخلالمنالشراءتكييفالثايئ:المطلب

عنهناالكلامفإن،مستقلةنقو؟اتحويالبطاقةهذهأنعرفناأنبعد

ستدفعومنالنقودبينووسيطا،دفعكوسيلةالنقودهذهتحملالتيالبطاقة

له.

عملتكييفنستطيعمستقلةنقوداتحويبكوخهاالقاضيالرأيعلىوبناة

أنباعتبارحالاالوفاءويكونبيع،بأنهخلالهامنالشراءعندالذكيةالبطاقة

التاجر.اوللبائعمباشرةتحؤلالنقود

الإسلامي،الفقهفيالبيععقدعنالسابقةالفصولفيتكلمناقدولأننا

الفقهي.التئزيلعنالكلاميبقى

النكببفةببان

الببعةعقدجهات

البطاقة.صاحب:المشتري

السلعة.صاحبوهوالبطاقةلبياناتالمستقبلالتاجر:البائع

التاجر.منالبطاقةصاحبيطلبهما:السلعة

الذكية.البطاقةخلالمنالمدفوعةالالكترونيةالنقود:الثمن

الففهي:التثزبل.

التالية:النقاطخلالمنحالبيععقدبكونهاالبطاقةلهذهالتكيحفيتضح

التاجر.أوالمتجرمنمحددةسلعةبطلبالبطاقةصاحبيقومأولاة
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السلعة.ثمنسدادالبطاقةصاحبمنالتاجريطلبثانتا:

يركبالتيالوسائلب!حدىبطاقتهبعرضالبطاقةصاحبيقومثالثا:

التلامس.عديمةأو،التلامسيةبالطريقةكانتسواءخلالها،منبالسداد

السدادثمومن،المطلوبوالمبلغللسداد،الطريقةتحديديتمرابغا:

بايةالخارجيةللاتصالاتالحاجةدونومنمباشرةالنقودبتحويلالفوري

.مصارف

الاستقباللجهازتصلالكترونيةرسالةعبرالنقودالتاجريتسلمخامشا؟

السداد.تمقدبذلكويكون،سدادهالمرادبالرقملديه
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الذكيةالبطاقةفيالنقودإيداعتكييف:الثالثالمطلب

يأخذهوما،الذكيةالبطاقةفيالنقودلهذهالإيداععمليةتكييفيبقى

التقليديةالنقوديحولالمصدرإنإذ،الإيداععمليةعلىرسوممنالمصدر

للعميل،بالنسبةهذاانتهاء،البطاقةفييودعهاثمومنابتداء،إلكزونيةلنقود

عليهاويأخذ،تقليديلنقدتحويلهاالتاجرطلبعندالطريقةبذاتويقوم

الصرفعقد:عقدينعلىاشتملتالعمليةهذهأنوالملاحظأيضا،رسوقا

.الإجارةوعقد

ننزلثمومنالإسلاميالفقهفيالعقدعنأولانتكلمانعادتناهيوكما

وعقد،الصرف)عقدالعقدينهذينعنتكلمناقدولأنافقهتا،تنزيلآالمسألة

.الرجوعأرادلمنعليهسنحيلفإننا،السابقةالفصولفيسابفا(الإجارة

النكيفةببان

الصرفةعقدجهات

.الصرفعقد:أو،

البطاقة.صاحبالعميل:الصرفطالب

.المصرف:الصرفقابل

النقودإلىالمعروفةالورقيةالنقودمنالنقودتحويل:الصرفعملية

الالكترونية.
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:الإجارةعفدجهات.

البطاقة.صاحبهوالمستاجر:

.المصرف:المؤخر

الذكية.البطاقةفيلىادخالهاالرقميةالنقودتضمين:العمل

العمل.هذاعلىالمصرفيتقاضاهاالتيالعمولة:الأجرة

الفقهي.التثزيل.

:صرفعقدأولا:

يعتبرالإلكترونيةالنقودالىالتقليديةالورقيةالنقودمنالأموالفتحويلى

التماثلاشتراطمن،وضوابطهأحكامهكامللهالاسلاميالفقهفيصرقا

اختلافهما.حالالتماثلدونالتقابضواشتراط،الجن!ساتحادحالوالتقابض

:إجارةعقدثانتا:

العميلمنمقابلواخذه،الإلكترونيةللنقودالبطاقةبتضمينالمصدرقيام

يستحقعملالتضمينعمليةإنإذ،الإسلاميالفقهفيإجارةعقديمثل

.الطرفانعليهيتفقمابحسباخذهولهالأجرعليهالمصدر

وفاءونظام،فعليةنقوداتحملدفعوسيلةالبطاقةتصبحالتضمينوبعد

البيععلىينطبقمابهاتقومالتيالعملياتكلعلىينطبقحقيقتانقذايتضمن

.الأحكاممنالاسلاميالفقهفي

فيواحدعقدفيإجارةعقدمعصرفعقداجتماع:وهيمسالةثمةوهنا
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عدمه.منذلكجوازبيانيقفيىوالفقهالعقد،مجلس

علىالحكممختلفيمعاوضةعقدياجتماعالمسالةفيانالواضحفمن

واحد.عقدفيمتميزينبثمنينمحلين

الضرف.هووالعقدالئقود،هو:الأؤلالمحل

.الإجارةهووالعقد،الشحنهو:الثانيوالمحل

علىالحكممختلفيمعاوضةعقدياجتماعحكممعرفةيتطلبوهذا

الثرع.فيواحدعقدفيمختلفينبثمنينمحلين

يتمانأو،بشرطيكونأنإفافهو:حالتانلهالاجتماعهذاانوالواقع

فيها:الفقهاءأقوالتفصيليليوفيما،شرطبدون

معاوضة:عقدفيمعاوضةعقداشزاطحالةفيأولا:

فيواختلفوا،القرضعقدفيالبيععقداشتراطتحريمعلىالفقهاءاتفق

"ا(:أقوالثلاثيماعلىالعقودمننحوهأوالبيععقدفيالبيععقداشترا؟

ذهبداليهمعاوضةعقدفيمعاوضةعقداشتراطيجوزلا:الأؤلالقول

)"(.المذهبفيوالحنابلةوالشافعتة)-،الحنفئة)2(،

عليهاللهصلىالثبيحديثتفسيرفيالاختلافهوالاختلافهذافيوالعمدة11(

عناضهى1:وحديث11،صفقهفيصفقتين11:لفظوفي11،بيعةفيبيعتينعنانهى1:وسلم

11.شروطهمعندالمؤمنون11:حديثمعوتعارضه"،شرطينا:رواتةوفي"،وشرطبيع

بعدها.وما(61/)13:لل!رخسيالمبسوط2()

.(604)3/:الطالبينوروضة?CrYv/2):المحتاجمغني)3(

23(.515/:قدامةلابنالمغني58(،)3/:الكافي(،525)3/:الانصاف(4)
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بالآتي:إليهذهبوالماواسثدلوا

!

الفساديقتفيىالذيالئهيحملحيث)1(،بيعةفيبيعتينعنالئهيأولا:

عقد)2(.فيعقداشتراطصورةعلى

)3،وسلفبيععنالئهيثانئا:

(o)فيبيعتينباعامن1:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةأيىعنالحديث

باعمن:باب34611(،:برقم،السننفيداودأبوأخرجهالربا".أوأوكسهمافلهبيعة

بيعةفيبيعتينعنالئهيفجاءماباب:،البيوعكتاب،سننهفيوالزمذي.بيعةفيبيعتين

النسائيوأخرجه.يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيحةعيسىأبووفال2(،2)29:رقم،

المستدركفيالحاكموقال.بيعةفيبيعتينعنالنهي:باب.(IYYA):برقم،الكبرىفي

برقم:،سننهفيالبيهقيوأخرجه21922(.:برقم،يخرجهولممسلمشرطعلى

صحيح.496(؟)6/ا!لنير:البدرفيوقال.بيعةفيبيعتينعنالنهيباب:(،06601)

.(2511/)المجتهدةبداية34(،511/الكبيرةالحاوي23(،0)5/:المغنيانظر:2()

يئكتشقعإئااللهزشوذتاقاذ:!لةائغاصيىئننغئيروننناللهغئلىكنالحديث)3(

عليهاللهصلىالئبيجمتاقيكتمتقاأؤذفكانا؟اتغنم21قاذ:بختبقا؟أن!لتا+فتأدنأخاديث

لمقاتيغؤلاتج!غا،ؤشق!تيغؤلاؤاجد،تيغفيشزطالريجوزالا1:تكةأفلإلموسلم

ذكر:باب)2605(،:برممعمر،بنعبداللهعنالكبرىفىالنسائيأخرجهئضمن".

برقم:،صحيحهفيحبانابنوأخرجه.كتابتهبعضيؤديالمكاتبفيعليعلىالاختلاف

آخربلفظالحديثهذاوروي.للمكاتبالكتابةكيفيةعنالإخبارذكرةباب(،11

عنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولامهى1قال:تجذ؟عنأبيهعنشغيببنكفيروعن
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)2".العقودمنغيرهالقرضعلىقيسحيثبيع)1(،فيشرطينوعن

اشتراطصورةالئهيعموميشملحيث)3،وشرطبيععنالئهيثالثا:

11.جمتذكليسماتيعؤغنئضقن،لممارنججعؤغنؤشقص،تيعؤغنتيغيما،فيتيغتين

:باب1(،)6380:برقم،الكبرىفيوالبيهقي)6628(.:برقمالمسند،فيأحمدأخرجه

صحيحانظر:.صحيححديث:الألبانيقال.تملكلاماويبععندكليسمابيععنالنهي

حدثني:بلفظبلاغاالموطأفيأيضامالكالنهيروى7644(.)ص/الصغير:الجامع

الموطأ:ؤشق!"تيععنانهى2وسلمعليهاللهصلىالثهزشوذأنتقغةأنهتايلثعنيحى

بتغفيى.تغضهاائغزوضيىؤبيغالشقض:باب6(،57)2/

عليهاللهصلى41رسولانهى1ةقالجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنالحديث(1)

ماربحوعن،عندكليسمابيعوعنواحد،بيعفيشرطينوعنوييع،سلفعنوسلم

برقم:سثنه،فيوالترمذي(،1421)5:برفم،المصنففيالرزاقعبدأخرجه".يضمنلم

حسنحديثوهذا.عيسىأبوقالجمنذك،لشىماتيغكزاهئإفيجاءما؟تاب(،)234

نأوهوبيع،فيشرطان:باب)6227(،:برقم،الكبرىفيالنسائيوأخرجه.صحيح

برقم:،المجتبىفيوالنسائيبكذا.شهرينلالىبكذاشهرالىالسلعةهذهابيعك:يقول

باب:1c(.)4646برتم:1(،13)5/:الكبرىفيالبيهقيأيضاواخرجه)4631(.

.طعامغيركانلانيقبضلممابيععنالنهي

بيععننهىوسلمعليهاللهصلىالئبيلأن11:قدامةابنوقال)2/93(،:الكافي)2(

15.دارهالآخريبيعهأنبشرطدارهباعهلوكمايجزفلمعقدفيعقذاشرطولأئه؟وسلف

2(.411/)ةالمغني

الزوائد:مجمعفيالهيثميوقال(.1436):برقم،الأوسطالمعجمفيالطبرانيأخرجه)3(
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معاوضة.عفدفيمعاوضةعقد

بيعالثمنمعالمشتريألزتمالبائعلأن،مجهولالعقدينفيالثمنانرابغا:

ماب!زاءالشلعةثمنإلىيضافانوجبالشرطسقطإذالأئه؟يلزملاما

وجهالةالمثرط،ببعض!مجهولاالثمنفصار،مجهولوذلك،الشرطمنسقط

)1".البيعتبطلالثمن

فاتفاتف!ذا،الشرطبذلكإلابالثمنيرضلمالبائعانخامشا:

اتفقاالذيالثمنعلىمنهماواحدكلفييتفقالمالمبيعينافردولوبه،الزضا

أهمها:أوجهعدةمنادلتهمنوقشتوقدواحد)2(.عقدفيالمبيعينفيعليه

كثرلأحاديثومعارضتهثبويها،وعدمالأحاديمثتضعيبعفيأولا:

منها.صحة

الزضا.فيواختلاليجهالةمنالاستدلالفيالمذكورةالمحاذيرانتفاةثانتا:

واالمساقاة،أوالضرفي،اوالجعالةعقداشتراطيجوزلاالثافي:القولى

:الباريفتحفيحجرابنقالوكذلك،مقالعمروبناللهعبدطريقوفي85(:)4/

/5(.)315

.crf1)5/الكبير:الحاويانظر:(1)

.(21511/المجتهد:بدايةانظر:2()
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الآخر،معمنهاعقداشتراطيجوزولا،البيععقدفيالقراضأو،الشركة

المشهور)1(.فيالمالكئةذهبواليهالإجارةمعكالبيع،ذلكعدافيماويجوز

منهماكلاحكاملتضادالمتنافيينبينجمعالعقودهذهاجتماعبانواستدلوا

الملزومات)2(.تنافيعلىيدلاللوازمتنافيانالمعلومومنالآخر،

ذهبدماليه.معاوضةعقدفيمعاوض!عقداشتراطيجوز:الثالثالقول

"4".قولفيوالحنابلة!،روايةفيمالأ

بالأقي:واستدلوا

تحريمه،علىالذليلدلماإلاالإباحةوالشروطالعقودفيالأصلأولا:

تحريمه.علىدليليردلمتمامعاوضةعقدفيمعاوضيماعقدواشتراط

الكتبدار:ط457(،/1):ميارةشرحوانظر:32(.)3/:الدسوقيحاشيةانظر:(1)

فيه:تال.الأولىالطبعةم(،0002اهـ-42)0:الطبعتاريخ،بيروتلبنان،العلمية

جلفيلغيريتبغاذلكفيقلتوقدواحد،عقدفيمنهااثنانيجنمعلاعقودثمانية

وصرففجعل؟تتفرقمغامعانيهالكون،بعقدةمنهااثنينمنعناعقود:نصهماالئعبير

بيع.قرضقراضنكاحشركةوالمساقاة

(Y):32(.)3/:الذسوقيحاشئةانظر

.(Y'ا4)4/:واجمليلوالتاج313(،)4/:الجليلمواهبانظر:)3(

.3(4/05)ةلإنصافا:انظر(4)
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فيمعاوضةعقدواشتراط")1(،شروطهمعندأالمسلمون:حديثثانتا:

يحرمه.صريحنم!يتناولهإذلم،الحديثعمومفيداخل،معاوضةعقد

عليه"واستثنيتفيه:الذيالجملظهراستثناءفيجابرحديثثالثا:

عقدبينفيهجمعإذ")3المدينةإلىظهرهليأن"على:لفظوفي"2(،"أهليإلىحملانه

البيع.وعقداجارة

يدلماوالتابعينالضحابةبعضعنرويحيمشاالضحابة،فعلرابئا:

فيعقداشتراطجوازعلىيدلمما،البيعفيالإجارةعقداشنراطجوازعلى

عنهااللهرضيعائشةعن؟البيوعكتاب،(yr)-):برقممسثدركه،فيالحاكمأخرجه(1)

وعن"،الحقوافقماشروطهمعندالمسلمون11قال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعن

ماشروطهمعندالمسلمون11:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:مالكبنأن!

فيالشركة:باب،الشركةكتاب،الكبرىسننهفيالبيهقيوأخرجهذلك".منالحقوافق

اللهرسولقالةقالجدهعنأبيهعنالمزنياللهعبدبنكثيرعن(،121)12:برقم،البيع

أحلشرطاأوحلالا،حرمشرطاإلاشروطهمعندالمسلمون11:وسلمعليهاللهصلى

برقم:،الصحيحةالسلسةانظر:طرته.بمجموعصحيححديث:الألبانيقال2.احراقا

1592().

واستثناءالبعيربيع:بابالمساقاة،كتاب71(،)5:برقم،صحيحهفيمسلمأخرجه)2(

ركوبه.

واستثناءالبعيربيعةبابالمساقاة،كتاب71(،)5:برقم،صحيحهفيمسلمأخرجه)3(

ركوبه.
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ذلكةومنعقد

وكذا)1(.كذاسكناهاواشترط،عثمانمندارهباغصهيتاانرويما+

)2(.حياتهسكناهاواشترط،دازهباعالذاريتميماانرويما+

حزمةنبطيمناشترىالأنصاريمسلمةبنمحمدأنرويما،

سعد)3.قصرإلىحملهاعليهواشترطحطب،

)،(.بمفودهجائزمنهماكلعقدينبينالجمعفيمحذوزلاإتهخامشاة

منهاأه،:وجه،منبكثرأدلتهمنوقشتوتد

"كل:حديثيخصصهشروطهمعندالمسلمون:حديثفيالعمومبأن-

".باطلفهوالثهكتابفيليسشرط

وجهمنبكثرتأويلهمنيسلملاالئخصيصهذابأنعنه:واجيب

عليه.حملهيمكن

فيشرطايكنلمذلكأنوتأويلهجابر،بحديثالاستدلاليسلملا-

23(.1110:برقم،شيبةأ!ابنمصنف(1)

5(.)46:برقم،شيبةأيىابنمصنف)2(

بعدها.وما92()2/:الإراداتمنتهىشرح)3(

32(.)3/:الذسوقيحاشيه(4)

.(2521/)المجتهد:ويداية،0AI)3/:القناعكشاف(،41/)13:المبسوطانظر:)5(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

حسنمنذلككانوإنما،حقيقةبيغايكنلمبينهماجرىماانعلىالبيع

الثهرضيجابزاف!ن،الحديثقصةعليهوالدليلالسفر،فيوالصحبةالعشرة

فادركني؟الطريقبعضفيعليفقامتثغالناقةليكانتقال:عنهتعالى

لاأنجرى:فقلتجابر؟يابالكما:فقالوسلمعليهالثهصلىالثهرسول

فدعاراحلتهعنوسلمعليهالثهصلىالثهرسولفنزلثغال،ناقةإلالييكون

راحلةكلتسبقفجعلتفركبتهااركبها،قال:ثمناقتيوجهفيورشهبماء

)1(.وشرطبيععنخمهى:بحديثمعارضاوبكونه(.)الحديث

(.1/1f)3:المبسوط(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
معاوضة:عفدفيمعاوضؤعقداشنراطعديمحالةفيثانتا:

وهوالمعاملاتفيالعاموالأصلىالعامةالقاعدةعندنففانالأصل

هوهلفيوقعالخلافانإلا،صحيحظاهربدليلإلاالحرمةوعدم،الحل

رايين:علىالأخرىويرفضإحداها،يقبلأنلهأوكلها،الضفقةبقبولملزم

بعوضجمعكأئهيكونانهذاكائةلأنجميغا؟بقبولهاملزمهوالأؤلى:

بالأجزاء)1(.عليهالثمنينقسممابين

لاأنغرضهكانلولأئه؟الأخرىويرفضاحدهمايقبلانلهالثافي؟

منهما)2(.كلثمنلتعينفائدةتكنلمجملةإلامنهيبيعهما

الترجيح:

علىإبقاءجائز؟-بدونهأوبشرطإند-العقوبينالجمحأنوالزاجح

بيعة،فيبيعتينأو،وسلفبيععنكالنهي،النصفيهوردماإلافيهاالأصل

يكنلمإذاوأئا،اشتراطعنكانإذاهذهفيالئهيومحل.صفقةفيصفقتيناو

الئهي.يشملهفلااشزاطعن

إبراهيمتيميةابنالدينلمجد31(،1/1)المحرر:مشكلعلىالسنيةوالفوائدالنكت(1)

سنةهـ(،)816:الولادةسنة،اسحاقأبو،الحنبليمفلحبناللهعبدبنمحمدابن

.الرياضالنمثرةمكانهـ(،أ404)النشر:سنة،المعارفمكتبة:ط،(.AAA)4ةالوفاة

257(.)6/القدير:فتحشرح)2(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

بالجهةالعميلعلاقةفيالعقدينبينالجمعهذاحقيقةفيوبالئظر

متوفرةغير)كالربا(شرغاالعقديناجتماعمنتمنعالتيالمحاذيرف!ن،المصدرة

مفادها:نتيجةإلىبييوصلممافيهبم

بينهما،المتقابلةالالتزاماتفيبالئظرالمصدرةوالجهةالعميلبينالعلاقة

شرغا،جائزوهوالعقد،مجلسفيد!اجارةصرفلينمركبعقدعنتعئر

ياتيانالعقدينأن:بمعنىتراتبيتلازمي؟تراتبيالعقدفيالتركيبهذاوأن

اثزأن:بمعنىوتلازميثانتا.فالإجارةاؤلا،الضرفواحد،عقدفيبترتيب

إجراءالعاقدانيلزمكماجشا.الثافيالعقدب!جراءإلايحصللا،الأؤلالعقد

عقد)1(.فيعقدكشرطانعقادهمنذالأمزلأنمغا؟العقدين

963(.)ص/:الاقتصاديةوآثارهاالشرعيحكمهاالالكترونيةالنقود)1(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
:البطاقاتهلىهاستخدامحكم

فيهحرجلاالبطاقاتمنالنوعهذااستخدامإن:القوليمكنوعليه

جميعفيالنقودمعاملةالبطاقةتحويهاالتيالوحداتهذهوتعاملشرغا،

واهمها:احكامها،

تبرأحالاوفاء)البطاقة(الدفعنظامطريقعنالنقودجهذهالوفاءيعد-

بطاقته.منالنقودتحويلهبمجردالعميلذمة

منه.إلكزونتاتسلمهابعدعليهبماالعميلمطالبةللتاجريحقلا-

مبادلةيجوزفلاوالنساء.الفضلبنوعيهالزباالوحداتنلكفييجري-

العملةنوعباختلافالجنساختلفإذاإلامفاضلةببعضهاالوحداتهذه

النساء.ويحرم،التفاضلحيتئدفيجوز.المخرنةالنقدية

أعذتسواة،النصاتببلوكهاالإلكترونيةالوحداتجهذهالزكاةتجب-

تغذ.لماوللتجارة

مضاربة.مالورأس،سلممالراسجعلهايجوز-



الإلكتروفبالدفعأنظمة

الإلكترونيةالشيكات:الخامساللصل

(ELECTRONIC CHECKS)

مباحث!4ثلاثلأوتعته

الإلكزوني.الشيكماهية:الأولالمبحث

الالكتروفي.الشيكومخاطرمميزات:الثافيالمبحث

الإلكتروني.للشيكالشرعيالنكييف:الثالثالمبحث

!



الالكزوفيالدفعأنظمة!



!الالكزوفيالدفعأنظمة

وتقسم:تمهيد

تقنيةعلىالقائمةالتكنولوجيافيهتقدمتجديدعصرفينعيشواذإننا

للاستفادةوالدائمالجادوالسعيبمواكبتهاملزمينانفسنانجد،المعلومات

التطوربينلنمزج،الاسلاميةثوابتنامعيتناسببمالخدمتناوتطويعهامنها،

،للمعاملاتالضابطةدينناومبادىمقواعدعلىوالثباتالهائلالتكنولوجي

أهممنولعل،الاقتصاديوالهرجالماليةللفوضىالمنيعالسياجتشكلوالتي

انتشرتالتيالإلكزونيةالتجارةهيالتكنولوجيالتطورهذاتطبيقات

معاملاتهاإنجازفيالسرعةمنبهتتمئزلما،التجاريالوسطفيواسغاانتشازا

فيها.والعملتطبيقهاوسهولةالمنخفضةوالتكلفة،الإنترنتعبر

باستخداممراحلهاغلبفييتمئزالإنترنتعبرالتجاريفالنشاط

وصولاالإلكترونيالتعاقدمرحلةأوالتعاقدقبلمامرحلةفيسواء،الإنرنت

الأطرافيتفقفقد،الإلكترونيةالدفعبوسائلالإلكقرونيالوفاءإلى

الدفعوسائلتتعددحيثإلكترونتا،الوفاءيتمانعلىإلكزونتاالمتعاقدون

بطاقةأو،الائتمانبطاقاتباستخدامالإلكثرونيالدفعيكونفقد،الالكترونية

المفتوحة.المخزنةالقيمةذاتالمسبقالدفعبطاقةأوالمباشر،السحب

كالبطاقةالمفتوحةالأنظمةفيتعملالتيالبطاقاتمنآخرنوعوهناك

بيانها.سبقوالتيالسحبلبطاقةتطويزاجاءتالتيالذكية

ELECTRONIC)الالكزونيةالشيكاتسنتناولالفصلهذافيلماننا

CHECKS)'بتختصروالتي-I Check،)منمظهزاباعتبارهاعنهانتكلم



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
اهممنالإلكترونيالشيكيعذإذالإلكزوني،الدفعانظمةتطورمظاهر

للتجارةالمميزةالخصائصمعتتناسبالتيالإلكزونيالدفعوسائل

بينوالثقة،الإلكترونيةالمعاملاتإنجازفيالسرعةيحققفهو،الإلكترونية

عبرتداولهيتمحيثالإلكزونية،التجارةعالميةمعيتفقإنهكا،المتعاملين

الانترنت.

الالكترونيالدفعأنظمةصورمنالصورةهذهالفصلهذافيوسنتناول

مباحث:ثلاثةخلالمنوذلكالمعاصر،

الشيكوبينبينهوالتمييزالإلكترونيبالشيكالتعريفيثم.الأولى

.التقليدي

وخصائصهالإلكترونيالشيكومزايافوائدنتناول:الثانيالمبحث

.طرهومخا

.الشيكاتلهذهالشرعيالتكييفحولفسيكون:الثالثالمبحث



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الإلكتروفيالشيكماهية:الأولالمبحث

الإلكتروفيالشيكتعريفةالأولالمطلب

التيالمساراتذاتوتأخذ،الآليالحاسبباستخدامالثيكاتهذهتحرر

التحصيلثم،التسليمبعمليةمروزاإصدارهلحظةمنذالورقيالشيكيأخذها

.الحسابفيوالقيد

توقيعهبعدالمستفيدالىأصدرهالذيالطرفمنالإلكزونيبالبريديممقلفهو

معالالكترونيبالبريدويرسلهإلكزونتا،ويوقعهالمستفيدفيسترجعهالكترونتا،

البنكي.حسابهفيايضاإلكترونيإيداعإشعار

من%()85:النظامهذايمثلحيث،العالمدولمعظمفيمطبقالنظاموهذا

)1(.العالمفيتصدرالتيالشيكاتحجم

الإلكترويئ:الشيكتعريف

أمزايتضمن،جزئيأوكليبشكلالكزونتامعالج،الأطرافثلاثيمحررهو

النقودمنمبلغايدفعبأن،عليهالمسحوبالبنكإلىالساحبيسمىشخصمن

المستفيد)2(.يسمىثالثشخصلإذن

)حمدعمودأ.د.27(،)ص/تطبيقاتها:وأهمالإلكترونيةالمصرفيةالأعمالمفهوم()1

الأعالمؤتمربحوثانظر:.المصريالمركزيبالبنكمساعدمدير،الشرقاويإبراهيم

.والقانونالشريعةبينالالكزونيةالمصرفية

الدكتورالإستاذ35(،0)ص/ةالحديثةالإلكترونيةالدفعووسائلالتجاريةالأوراق2()

م(.502)9:الجامعيالفكردار:ط،بندقأنوروائلوالأستاذطه،كمالمصطفى



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
بل،القريبينوالفصلبالجنسيعرفلمالتعريفهذاأنيخفىولا

الحدود.فيمرضتاليسهذاأنيخفىولا،والأوصافبالأعراض

فقالوا:آخرونوعرفه

معينة،جهةاوفردلصالحمحددتاريخفيمعينمبلغبسدادقانونيالتزام

ويتم،المحمولالهاتفأو،الحاسوبمثلإلكترونيةأداةبواسطةويكتب

التيالدولفيالورقيالشيكبقوةيتمتعثمومن،إلكترونيبتوقيعتذييله

11(.الالكترونيالتوقيعبصحةتعترف

فيالدقةوعدمالحشوبينجمعإنهاذ،سابقهمناسوأالتعريفوهذا

القريبين.والفصلىبالجنسالتعريفمراعاة

لمؤتمرمقدمبحثالعريما،نبيلد.67(،)ص/:الرقميةوالنقودالإلكتروفيالشيك)1(

.والقانونالشريعةبينالإلكترونيةالمصرفيةالأعمال



!الالكزوفيالدفعأنظمة

المختار:التعريف

يتمإلكترونئا،وموثقةموقعةإلكترونيةمصرفيةرسالةعن:عبارةهو

المصارفأحدوبواسطةإلكزونية،بوسائلوالمستفيدالساحببينتبادلها

1(.الالكزونية

والماهية.للجنسبيان؟مصرفيةرسالة:فقولنا

الإلكزونية.كيرالرسائلبهاخرجناقريبفصل؟إلكزونية:وقولنا

والمستفيدالساحببينتبادلهايتمإلكترونتا،وموثقةموقعةوقولنا:

لتوضيحاعراض،الإلكترونيةالمصارفأحدوبواسطةإلكترونيةبوسائل

الماهية.

الشيكبهيقومبمايقومالإلكترونيالشيكانيتبينالتعريفخلالمن

الأتي:حيثمن،التقليديالورقي

الشيك.ئصدرالذيوهو:الساحبيسمىشخص-لها

لصالحه.الشيكيصدرالذيوهوالمستفيد:يسمىآخرشخص2-له

المبلغيدفعالذيالمصرفوهو:عليهالمسحوبتسمىجهة3-له

عليه.الاطلاععندالساحبرصيدمنللمستفيد

بالوسائليكونالالكترونيالشيكتعاملأنوهوبسيطفرقثمةولكن

.بتصرف،العلميةالمعلوماتشبكةعلىمليكةحنان:بحث(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
وبتوقيعات)الإنترنت(العالميةالمعلوماتشبكةعبرالحديثةالإلكترونية

رقمية.



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الإلكتروفيالشيكأ!يةالثافي:المطلب

الإلكترونيةالتجارةمجالفيالهائلةوالقفزاتالتكنولوجيالتطورمع

اليومالإلكزونيةالشيكاتتعدإذ،قصوىأ!يةالالكزونيةللشيكاتاصبح

الإلكتروف!الدفعلوسائلالتكنولوجيالتطورومعا!لعاصرة،الدفعوسائلاهممن

والتي'(ELECTRONICCHECKS)الإلكترونيةالشيكاتوابتكار

شبكةعبرالتجاريةالتعاملاتوسهولة،الدفعمرونةفيهائلةقفزةشكلت

فيواضخاتراجغاالورقيةالشيكاتشهدت)الإنترنت(،العالميةالمعلومات

وساثلك!حدىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيوخصوضاالماضيةالسنوات

إلى:م(0002):عامالتعاملاتإجماليمن)75%(:منتراجعتحيث،الدفع

الالكترونيةالشيكاتاستخدامتزايدوبالمقابلم(،)3002عام:)45%(

وما،تجاريةعمليةمليون)005(على:يزيدماخلالمن)021%(:بنسبة

.الشيكاتلهذهالحاجةمدىلنائبرزوهذابازدياد)1(؟النسبةهذهزالت

يملكونلاللذينواضحبشكلالالكترونيةالشيكاتأ!يةتبرزكما

وتعتبر،شرعيحرجمنتمثلهلمابهاالتعاملمنيتحرجونأو،الاثتمانبطاقات

لتعاملاتهموسهلآمرتحاشرعتابديلآتمثلإذلهؤلاء،آمتاوملجآمرتحاملاذا

علىتصفحبرنامجسوىالشيكلذلكالمستخدميحتاجلاإذالإلكزونية،

خدمةمعمتوافقةفواتيرونماذجبيعفينماوتوفير،بنكيوحساب،الإنترنت

.بتصرف،(052/)ص:الكترونيةرةتجا(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
المعاملاتفيالمفضلةالأداةانهاكما(،I-Check)الإلكترونيالشيك

التعامل.فيمرونةمنتمثلهلما؟العالميةالمعلوماتشبكةعلىالعالميةالتجارية

الشيكماحدإلىيشبهالإلكترونيفالشيكذلكمنالركمعلىأنهإلا

الشيكبيانإلىالمبحثهذافييدفعناوالذيالآمر،الخاليالتقليدي

.التقليديالشيكوبينبينهالتمييزثمومنإجراءاتهوتحديدالإلكتروني



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الورقيوال!ثيكالإلكتروفيالشيكبينمقارنة:اكلثالمطلب

الشيكوبينبينهالمقارناتبعضنوردالالكترونيالشيكيتضحوحتى

التالية:النقاطحيثمنالمقارنةوستكون،الورقي

الشكلى:حيثمنأولأ:

-ا(الإلكترونيوالشيكالتقليديالشيكبينكبيرتشابهيوجد

(heckالمصدرالمصرفيحددهشكللهالورقيفالشيك،الشكلحيثمنح

إلىبالإضافة،متسلسلةبارقامالشيكاتترقيمويتم،تقليدهيصعببحيث

عليه،المسحوبالمصرفلدىحسابهورقمالساحباسمعلىاحتوائه

السحب.وتاويخ،الشيكومبلغالمستفيد،اسموكذلك،وتوقيعه

المصرفيعتمدهمعينشكللهفيكونالإلكترونيللشيكبالنسبةاما

المصرفاسمسيتضمنالشكلهذااختلفمهماانهعلىعليهالمسحوب

التسلسليوالرقم،وتوقيعه،الساحبواسم،وعنوانه،عليهالمسحوب

الشيكشكليشبهنحوعلىالسحبوتاريخالمستفيد،واسم،للشيك

.التقليدي

إلك!ترونتابهالتعامليتمالإلك!ترونيالشيكأنبينهماالفارقويظل

طرفبرمجيةوجوديتطلبالإلكترونيالشيكاستخدامأنكما،كاملوبشكل

'Telecheck)مثلآ:الإلكتروفيالشيكدفععمليةلتنفيذثالث

+19.Authoize)،منمباشرةالعمليةدهاتماملقبولالتاجرتساعدكنظم



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الشيكفينجدهلاماوهذاالإنترنت(،1العالميةالمعلوماتشبكةعلى)1(الموقع

لهتكونلكييدويبشكلوموقغامكتوتايكونأنيشترطالذيالورقي

.المقررةالقانونيةالحجية

الحجية:حيثمنثانيا:

فمنإلكزونية،أوورقيةكانتسوءبأنواعهاالشيكاتالقوانينتحمي

(ام53319/)91/في:جنيففيؤفعفقدالورقيةالشيكاتحجيةحيث

:ثلاثوهي،الورقيبالشيكالخا!ةجنيفمعاهداتعلى

للشيك.موحذاقانوئاتتضمن:الأولى

الشيك.مسائلفيالقوانينتنازعبحلخاصةوالثائية:

)2(.الشيكعلىالدمغةبرسومخاصةةوالثالثة

التجارةبشانالنموذجيالقانونكدفقدالإلكزونية:الشيكاتأما

:عامفيالدوليالتجاريللقانونالمتحدةالأمملجنةعنالصادرالإلكزونية

الاعزافخلالمنالالكثرونيةالتجارةتنميةإلىسعىوالذيام(،)699

نصتحيث،التجارةهذهفيالمستخدمةالالكترونيةالوسائلبحجيةالقانوني

مكتوبة،المعلوماتتكونأنالقانونيشزط)عندما:علىمنهالسادسةالمادة

فيهاالواردةالبياناتعلىالاطلاعتيسرإذاالشرطذلكالبياناترسالةتستوفي

.بتصرف(،552)ص/:إلكترونيةتجارة:انظر(1)

(Y):بعدها.وما2(24)ص/:الحديثةالإلكتروثيةالدفعووسائلالتجاريةالأوراقانظر



الالكزوفيالدفعأنظمة

لاحقا(.إليهابالرجوعاستخدامهايتيحنحوعلى

!

يمكنناإلكترونتاموثقةبياناترسالةباعتبارهالالكزونيالشيكإنأي

نصتوقدالأونسيترالى)1(،قانونبموجبقانوتابهاوالاعترافعليهاالاعتماد

توقيعوجودالقانونيشترط)عندما:علىمنهالسابعةالمادةمنالأولىالفقرة

إذا:البياناترسالةإلىبالنسبةالشرطذلكيستوفىشخص

موافقةعلىوالتدليلالشخصذلكهويةلتعيينطريقةاستخدمت-ا

.البياناترسالةفيالواردةالمعلوماتعلىالشخصذلك

للغرضالمناسببالقدرعليهابالتعويلجديرةالطريقةتلككانت-ب

فيبما،الظروفكلضوءفيالبياناترسالةاجلهمنبلغتاوأنشئتالذي

بالأمر(.متصلاتفاقايذلك

الإلكترونيالشيكيتضمنهالذيالإلكترونيالتوقيعفإنذلك،وعلى

يكسب،عليهوفعبماالتزامهوعلىالموقعهويةعلىالتدليلشانهمنوالذي

قانونية.ثبوتيةقوةالإلكترونيالشيك

الأونسيترال،قانونمنالعاشرةا!لادةمنالثانيةالفقرةكدتهماوهذا

مابياناترسالةشكلعلىتكونالتيللمعلومات)يعطى:علىنصتحيث

للقانونالمتحدةالأمملجنةعنالصادرالإلكترونيةالتجارةبشانالنموذجيالقانون(1)

م(.1)699:عامفيالدوليالتجاري



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الإثباتفيالبياناترسالةحجيةتقديروفي،الإثباتفيحجيةمنتستحقه

واتخزيناوإنتاجفياستخدمتالتيالطريقةعلىالتعويللدرجةالاعتباريولي

فياستخدمتالتيالطريقةعلىالتعويلولدرجة،البياناترسالةإبلاغ

منشئها،هويةبهاحددتالتيوللطريقة،المعلوماتسلامةعلىالمحافظة

بالأمر(.يتصلعاملولأي

موثقةبياناترسالةعنعبارةهوالإلكترونيالشيكاناعتباروعلى

عليه.ينطبقالمادةهذهنصفإن؟إلكترونيبتوقيع

المتحدةالأمملجنةعنالصادرالإلكترونيةللتجارةالنموذجيالقانونإن

الإلكترونية،بالتجارةالعملتسهيلالىيسعىاذالدوليالتجاريللقانون

نطاقعلىبهاالعملليتمالتجارةتلكإجراءاتعلىالقانونيةالصيغةلىاكساب

جميعتوليبأنالعامةالجمعيةتوصيلىاذ،بأكملهالعالمدوليشمل؟واسع

وذلكتنقيحها،اوقوانينهابسنتقومعندماالنموذجيللقانوناعتبازاالدول

المعاملاتهذهمثلعلىالتطبيقالواجبةالقوانينتوحيدلضرورة

الإلكترونية

النموذجيالقانونعلىالعربيةالدولمنالكثيراعتمدتفقدوبالفعل

الالكترونية،للتجارةالناظمةتشريعاتهافي)الأونسيترال(الالكترونيةللتجارة

دار،الزيديوليد76(،)ص/القانوفي:الموقف،الإنترنتعبرالإلكترونيةالتجارة()0

م(.41502:الأولىالطبعة،والتوزيعللنشرالمناهج



!الالكزوفيالدفعأنظمة

منانطلاقا،التجارةمنالنوعلهذاخاصتشريعوجودبضرورةمنهاإيماتا

وجودضرورةعلىمنهاوتكيذا،الإلكترونيةالتجارةفيالمعاملاتخصوصية

التيالعالميةصفةالاعتباربعينآخذة،المعاملاتهذهمثلتحكمموحدةقواعد

صفةيحملالإلكترونيالشيكانيتبينوبهذاا(.الإلكزونيةالتجارةبهاتتميز

تحكمالتيالأحكاملذاتيخضعأنهكما.الورقيكالشيكالقانونيةالحجية

المصرفي.العرفلقواعدفيهنصلافيماويخضع،الورقيالشيك

.الأمانحيثمنثالثا.

لما،الورقيالشيكمناماتاكثريعدالإلكترونيالشيكإن:القولنستطيع

الإلكترونيالتوقيعلاسيما،تزويرهأوسرقتهخلالهامنيصعببرمجيةمنيحمل

بواسطة(I-Check)الإلكزوفيالشيكتقنيةاختيارتمفقدولذا.يحويهالذي

حيث،الإنترنتعبرالأموالمنكبيرةكمياتلتداولالأمريكيةالخزانةوزارة

الورقيةالأدواتمنكلمعبا!لقارنةالأفضلالبديلأنهاكبيىةبدرجةيعتقد

)2(.المعاملاتلتسويةالمستخدمةالأخرىالإلكترونيةوالأدوات

واللنقلقابلغيرأنهالإلكزونيالشيكخصائصمناننجدولذا

منتوثيقهايجبالإلكترونيةالشيكاتطريقعنالمدفوعاتفكل،التداول

العالمية.المعلوماتالشبكةموقععلىمنشور،مليكهحنانةالأستاذالمحامية:بحث(0)

صلاحنبيل96(،)ص/ةمقارنةدراسة،الرقميةوالنقودالإلكتروفيالشيكانظرة)2(

.والقانونالشريعةبينالإلكترونيةالمصرفيةالأعمالمؤئمربحوثاتالعريى،محمود



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الأمانعلىالأصلفيالإلكترونيةالشيكاتمبنىلأن؟الماليةالمؤسسةجهة

أمزاتعدالورقيةالشيكاتفيوالتداولالنقلقابليةبينماالغير.استخدامضد

مرتبطةليستإنهااي،للنقلتامةبقابليةتتمتعورقةفهيومقرزا،مفتوخا

الإلكترونية.كالشيكاتبعينهبشخص

الشيكاتوتبادلفرزعمليةللقافالاماراتيالمركزيالمصرفقررولهذا

من:ابتداءوذلكوديى(،ظبي،)ابوفيالمركزيالمصرفلدىالأصليةالورقية

المصرفوأعلن.الاماراتيةالأنباءوكالةأوردتحسبمام(،20/1202)92/

بشأنالموقرللخدماتالوزاريالمجلسمنقرارعلىحصولهعنالمركزي

إلكترونتاالمركزيالمصرفالىالمرسلةالالكترونيةالشيكاثصوراعتماد

لسنة:)1(:رقمالاتحاديالقانوناحكامعليهاتسريالتيالأدواتك!حدى

امامإثباتوكوثيقةالإلكزونية،والتجارةالمعاملاتشأنفيم(،)6002

المذكور)1(.القانونمن)2-3(:المادةنصإلىاستنادأوذلك،الدولةمحاكم

م(.2721/1152/)الثلاثاءالن!ثر:تاريخ،الامارتيةالاتحادجريدة)1(



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الائتمانوبطقاتالإلكتروفيالشيكبينالفروق:الرابعالمطلب

إلكترونيةوسيلةكليهماانفيالإئتمانوبطاقاتالإلكترونيالشيكيتحد

يلي:فيمانوجزهابينهمافروقثمةولكن،للدفح

،الائتمانبطاقاتمنأماتاأكثرالإلكترونيةالشيكاتتعتبر.الأولىالفرق

مستقل،رقملهشيككللأنوذلك،الشيكباستخدامالاحتياليمكنلاإذ

بطاقةعكس.التجاريالتعاملفيواحدةمرةإلااستخدامهيمكنلاوبذا

بواسطتها)1(.تتمالتيالاحتيالعمليةزيادةمنيمكنمماالإئتمان

المبالغذاتالمدفوعاتلتسويةالإلكترونيةالشيكاتتصلحالثافيةالفرق

معوالشركاتالمؤسساتبينتتمالتيتلكوخاصةإلكزونئا،الضخمة

.الإئتمانبطاقاتطريقعنالتعاملاتهذهمثلتنفيذيمكنلابينمابعضها.

البطاقاتمنكلفةأقلالإلكترونيةالشيكاتتعتبر:الثالثالفرق

بخلافسنويةرسوفاالإلكترونيةالشيكاتإصداريتطلبفلا،الإلكترونية

اوإصداررسومالالكزونيةالشيكاتتتطلبلاكما3.الالكزونيةالبطاقات

الالكزونية.البطاقاتبخلافتجديدرسوم

الأعالمؤتمربحوثمن،العامريعيسىموسىأ.د.49(،)ص/:الذكيالشيك)1(

.والقانونالشريعةبينالالكزونيةالمصرفية

بعدها.وما(434)ص/:الإسلاميالفقهفيوأحكامهاالإلكترونيةالتجارة)2(

السابق.المصدر)3(



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
ثالث،طرفإلىالتظهيرعمليةفيالشيكاستخداميمكن:الرابعالفرق

فيهذايمكنولا،الشيكمنالأولالمستفيدوجودعدمحالةفيذلكويتم

للئحويل)1(.قابلةكيرالإئتمانكروتبطاقاتلأن،الإئتمانبطاقة

العملياتعلىالإلكترونيالشيكاتاستخداميقتصر:الخامسالفرق

استخداماتلتعدبينماأالإنترنت(،العالميةالمعلوماتشبكةعلىالتجارية

عبرخلالهامنالدفعوبين،العالميةالمعلوماتشبكةعبرالشراءبينالبطاقات

.النقديالسحبوبيننت(،)كيالبيحنقاط

9(.4)ص/:الذكيالشيك(1)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الإلكترويئالشيكونحاطرمميزاتالثافي:المبحث

الإلكتروفيالشيكمميزات:الأولالمطلب

يلي:ماأهمهاومنبهالمتعاملونبهايحظىفوائدالإلكترونيةللشيكات

متطورةاساليبتقتفيىالإلكزونيةبالتجارةالخاصةالطبيعةأولا:

فيالإلكترونيةالشيكاتجاءتوقد،المجالهذافيالعملجودةلضمان

للتجارةالخاصةالطبيعةمعلتتوافقالنقودتطورمراحلمنمتطورةمرحلة

الالكترونية.

فهي،الإلكترونيةالدفعانظمةأشكالأحدالإلكزونيةالشيكاتتعتبر

،التجاريالعملإنجازفيصعةمنالالكترونيةالنجارةتحتاجهمامعتتفق

بالتجارةللمتعاملينبالنسبةإجراءاتهافيوبسيطةالاستخدامسهلةفهي

الإلكترونية،التجارةعالميةمعوتتناسبوالجهدالوقتفتختصر،الإلكترونية

تعرفلافهي،العالمفيآخرإلىمكانأيمنالإنترنتعبرتداولهايتمحيث

السياسية.الحدودولاالجغرافيةالحدود

وتقليلالسرعةزيادةخلالمنالاداريةالمصروفاتتكاليفخفضثانتا؟

.9(والطباعةالورقيةالموادكلفة

منالكثيرلمعالجةجديدةوسيلةالإلكزونيالشيكيعذثالثا:

والذييدوتاالمكتوبالشيكاستخدامفيتحيطالتيوالمخاطرالمنازعات

الجداية.صالحنورمحمدد.2(،15)ص/:الكترونيةتجارة(1)



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
عدمإمكانيةمنيصاحبهلمابهالتعاملفيالناسثقةقلتوفاءاداةيعذ

نأيجبالذيالإلزاميةالعناصرلأحداشتمالهعدماولقيمتهرصيدوجود

وسيلةالإلكترونيالشبكأننجدببنما،المكتوبالشيكذلكعليهايشتمل

يحتاجلاحيث،الإنقرنتشبكةعبروالشرإءالبيعبعملياتللقياماماتاكثر

وحساب،الإنترنتعلىتصفحبرنامجإلىسوىالشيكلذلكالمستخدم

الشيكخدمةمعمتوافقةفواتيرن!ونمابيعفينماوتوفير،بنكي

الالكتروني.

منالمتعاملينبينالثقةيعززالإلكترونيةبالشيكاتالعملرابئا:

إلىتبعثالتيالأساسيةالبياناتالشيكاتهذهتضمينخلال

منبالتحققيقومالمصرفانذلك،المتعاملينلدىالاطمئنان

المقاصةبعمليةيقوممنهاالتكدوبعد،الشيكفيالمدونةالبيانات

المستفيد(.حسابإلىعميلهحسابمنالشيكقيمة)اقتطاع

لمإذللعملاء،مغاوالجهدالوقتتوفرالإلكترونيةالشيكاتخمامشا:

.البنوكفيطويلةلطوابيربحاجةيعودوا

البنوفيفيالعاملينجهدمنتقللالالكترونيةالشيكاتسادشا:

وإبلاغ،الملغاةوالشيكاتوالبريد،ومعالجتها،الشيكاتتلقيمن

ذلك.وغيرالمستهلكين

منالخوفدونكثر،أماتاالإلكزونيةالشيكاتتمثلسابفا:

حالةمباشرةالدفعوقفيمكنحيث،اوالسرقةالضياع



!الالكزوفيالدفعأنظمة

1(.السرقةحصول

الأسواقعبرالإلكترونيةالشيكاتخدمةتحققأنيمكنثامتا:

بطريقةالشبكاتعبرالمدفوعاتلإتماماستخدامهاعندللمثركاتالإلكترونية

الحالية.البدائلمنالتكلفةحيثمنفعاليةكثر

تمتصانحتى،العملياتهذهلمعالجةمحددوقتهناكليستاسغا:

ييسرمما)2(،الليلساعاتخلالأوالرسميةالعطلاو،الأسبوعنهايةخلال

التجارية.تعاملاتهالعميلعلى

الرابطعلى(،)الإنترنت:العالميةالمعلوماثشبكةعلى،العالمفتح:موقعمنمترجم(0)

التالي:

.www//:ptth openlearningworld. com/ books/ ECOMMERCE

2OSy20%/هPaymentه/هElectronic/أUF052/5 N DAM ENTALS

stems/Advantages. html

صلاحنبيلدبعدها،وما)ص/63(:الرقميةوالنقودالإلكزونيالشيكانظر:(2)

وانظر:.والقانونالمثريعةبينالالكزونيةالمصرفيةالأعمالمؤتمربحوثاتمن،العري

CompanionWebsite:)9002(ةموقعأيضا for -E Commerce

م(.002)9:الإلكزونيةللتجارةموقعرفيق



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الإلكترويئالشيكنحاطرالثافي:المطلب

التيالإلكترونيةالمصارفإلىإجراءاثهالإتمامتحتاجالشيكاتهذهإن

لهذهاللازمينوالوقتالجهدتوفيرفيتساهموالتي،الإنترنتعبرتعمل

فيالإلكترونيةالمصارفمخاطرمعمخاطرهافيتشتركفهيولذا،الاجراءات

يلي:فيماتتمثلمختلفةا(مجموعاتضمنتصنيفهايمكنالمخاطروهذه،العموم

التقنية:المخاطرأولا:

شموليةفيخللعنالناتجةالخسارةاحتمالمنالمخاطرهذهتحدث

للصيرفةملائمغيرالكترونيبرنامجمناوالعملاء،أخطاءمنأو،النظام

الشيكمسالةفيالإلكزونيالوسيطلاسيماالإلكزونية،والأموال

الإلكتروفإ.

:الاحتيالمخاطرثانيا:

معلوماتتزويرأوالإلكزونية،الحوالسببرامجتقليدفيوتتمثل

الأموالبخصوصالمعلوماتبعضتعديلاو،الإلكترونيةللبرامجمطابقة

إلىبياناترسالةكايالالكزونيةالشيكاتلتعرضفقد.الالكترونية

بهذهالمتعاملينفقدانإلىيؤديالذيالأمربياناتها،إلىوالوصولالاختراق

والأمن.الحمايةإلىالشيكات

منالمصارفأعمالفيالجديدالإلكزونيةللصيرفةالناظمةالقواعدمثلآ:انظر:)1(

لكليةالسنويالعلميالمؤتمرإلىمقدمةمداخلةوالاقئصادية،القانونيةالوجهتين

.مشريخليلموسى2(،06)ص/:الحقوق



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الإلكتروفي:النظمعملسوءعنناتجةنحاطرثالتا:

فيالبرامجمراقبةسوءاو،النظامهذااستخدامسوءمنالخطرينشاقد

ذاتها.حد

قانونية:مخاطررالغا:

القانونيةالقواعدالبنكيحترملاعندماالقانونيةالمخاطرتحدث

واضحةقانونيةنظمهناكتكونلاعندماأوعليها،المنصوصوالنشريعات

القانونيةالتحدياتأهموتبرز،جديدةمصرفيةعملياتبخصوصودقيقة

،الإثباتفيحجيتها،الإلكترونيةللتعاقداتالقانونقبولتحديفيمتمثلة

الشخصية،إثبات،الضريبيةالتحديات،الدفعوسائل،المعلوماتأمن

سرية،الإلكترونياوالرقميالمال،النقديالدفعأنظمة،الإلكترونيةالتواقيع

العميل،خصوصية،العاليةالتقنيةإجراممخاطرمنالمعلوماتأمن،المعلومات

التعاقدات،الإلكترونيةالمراسلاتحجيةوالمخاطر،الأخطاءعنالمسؤولية

معلوماتوقواعدلبرمجياتالفكريةالملكيةمسائلالالكزونية،المعرفية

وتعاقداتعلاقاتبها،المرتبطةاو،البنكموقعمنأوالمستخدمة،البنك

الحليفةالمواقعمعاولخدماتها،الموردةاو،للتقنيةالمزودةالجهاتمعالبنك

."ا!لعلوماتية)والتعاونوالمشاركةالاندماجمشاريع

مدوخ،شهرةشول(،51)ص/حمايتها:مخاطرها-ماهيتها-الالكزونية،الصيرفة(1)

تقنياث،مخاطر،،منافسةةالثالثةالألفيةفيالمصرفيةالمنظومةإلىمقدمةمداخلة،ماجدة

م(.5502/جوان7)6-:يوميالجزائر،-جيجلجامعة



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
ناظمقانونيتشريعبوجوديرتبطالشيكاتهذهاستخدامإنخامشا:

خاص،بشكلمعاملاتمنجهايتعلقماولكلككل،الإلكزونيةللتجارة

علىيشجعمما؟حجيةلهايجعلالشيكاتبهذهالقانونيالاعزافانذلك

إلىالآنحتىتصللمالتيالدولمنالعديدهناكأننرىأنناإلابها،التعامل

معاملاتهمويك!صيجها،المتعاملينيحميالإلكترونيةللتجارةناظمتشريع

1(.القانونيةالصيغة

تكنولوجية:مخاطرسادشا:

موظفيإلمامعدموان،السريعةالتكنولوجيةبالتغيراتالمخاطرترتبط

اداءفيالقصورإلىيؤديالحديثةللتكنولوجياالأمثلبالاستخدامالبنوك

صحيح.بشكلالإلكزونيةالعمليات

سابق.مرجع،مليكهحنانالمحامية:بحث(1)



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الإلكترويئالشيكعملطبيعة:الثالثالمطلب

للشخصيكونأنعلىمبسطبشكلالإلكترونيالشيكعملفكرةتقوم

واالدفعنموذجعلىيحتوي،الشبكةعلىموقغامثلآكالبائعينبهالمتعامل

المستهلكيقوم.الإلكزونيةالشيكاتبنموذجالموقعيتضمنهاالتيالفاتورة

البائعإلىذلكبعدتعودحيث،الفاتورةأوالشراء،نموذجبتعبئةذلكبعد

شيكايحررالذيالوقتفيتعبئتها،بعدالإلكزونيالبريدعبرمباشرة

البنكيةالمعلوماتصحةمنبدورهيتحققالذي،الوسيطلصالحإلكترونتا

فيرسل،العميلبنكمعلوماتقاعدةفيالشبكةعبرالاستفسارخلالومن

العملية.صلاحيةبمدىوالمشتريللبائعرسمتاإشعازامباثرة

نيابةإلكترونتا،شيكابالشيكاتالدفعوسيطموقعيحررذلكبعدثم

كشفبإرسالالوسيطويقوم.مباشرةالبائعحسابفييودعهوالمشزيعن

بالشيكاتالدفعيقبلوشهر،كلنهايةالبائعإلىالمستحقةالعمولاتبقيمة

كانمهماالعمليةقيمةمنكنسبالعمولاتهذهتحسبلاوالتيالالكترونية

،العملياتهذهلمعالجةمحددوقتهناكليسأنهكما،ثابتةكقيمةبلحجمها

ساعاتخلالاو،الرسميةالعطلةأو،الأسبوعنهايةخلالتمتإنوحتى

الليل.

الإلكترونيالشيكمصدربينالوصلحلقةهوالذيالوسيطويقوم

:الخدماتمنبنوعينوالبائع

فيهايتموالتي(،)العاديةالخدمةتسمىماوهي:الأولى



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
العميل.حسابمنالتكدبدونالإلكترونيالشيكإصدار

Iاهدا)5الممتازةالخدمةتسمىمافهي:الثانيةالخدمةأما - Check)،والتي

فيوسمعته،العميلتاريخمثلى،المهمةالمعلوماتمنالكثيرالوسيطفيهايفحص

عدممنيتكدكما،مسروقةشيكاتوجودوعدم،البنكلدىالشيكاتإصدار

ومن.الفاتورةدفعأوالشراء،عمليةلحظةتجميدحالةفيالمشزيحسابوجود

Western:الإلكترونيةبالشيكاتبالتعاملتشتهرالتيالمواقع Union.-

PayByCheck- CHEXpedite - MoneyZap

خلالتمتد!انحتى،العملياتهذهلمعالجةمحددوقتهناكليسأنهك!ا

)1(.الليلساعاتخلالاوالرسميةالعطلأو،الأسبوعنهاية

)2(:التاليةبالخطواتالإلكترونيالشيكعملويتلخص

تخليص،)جهةوسيطلدىبالاشتراكوالمثتريالبائعيقوم:الأولى

1(

2(

صلاحنبيلدبعدها،وماأص/63(،الرقميةوالنقودالإلكئروفيالشيكانظر:(

وانظر:.والقانونالشريعةبينالالكترونيةالمصرفيةالأعمالمؤتمربحوثاتمنالعربب،

CompanionWebsite:)9002(:موقعأيضا for -E Commerce

م(.002)9؟الإلكترونيةللتجارةموقحرفيق

الكتبدار:طبسيوفي،الحميدعبدمهندس374(،)ص/:الإلكترونيةالحكومة(

التجارة:للاستزادةوانظر:.الأولىالطبعةم(،8002):الطبعتاريخ،القاهرة،العلمية

دراساتأيضا:وانظر:)ص/433(.:الإسلاميالفقهفيواحكامهاالالكترونية

زينصلاحد،أ.31(،5)ص/ةالإلكترونيةالدفعوسائلمشكلاتلبعضاقتصادية

.والقانونالشريعةبينالالكترونيةالمصرفيةالأعمالمؤتمربحوثمن،الدين



!الالكزوفيالدفعأنظمة

المشتريمنلكلإلكزوفيتوقيعتحديدويتم،جاريةحساباتبفتح(كبنك

التخليص:)جهةالوسيطبياناتقاعدةفيالتوقيعاتوتسجيلوالبائع

(.البنك

السعروتحديدالبائعموقعمنالسلعباختيارالمشترييقوم:الثانية

وتوقيعهإلكترونيشيكبتحريرالمشترييقومثم،الدفعأسلوبعلىوالاتفاق

للبائع.المؤمنالالكترونيبالبريدالشيكإرسالىثمالمشفر،الالكترونيبالتوقيع

بتوقيعهعليهوالتوقيعالالكترونيالشيكباستلامالبائعيقوم؟الثالثة

كمستفيد.لصرفهالتخليصجهةإلىإرسالهثمالمشفر،الالكتروني

صحةمنوالتحققالشيكبمراجعةالتخليصجهةتقوم؟الرابعة

المعاملةإجراءبتماموالبائعالمشزيب!خطارتقومئم،والتوقيعاتالأرصدة

حسابفيالمبالغد!اضافةالمشزي،رصيدمنالمبالغ)خصمطريقعنالمالية

(.البائع



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الإلكتروفيللشيكالشرعىالتكييف:اكلثالمبحث

الإلكتروفيللشيكالفقهيالتخريج:الأولالمطلب

تخرجالوسيطواجرةبيع،أنهعلىبهيقوموماالإلكترونيالشيكيخرج

به.يقومعملعلىأجرةاو،سمسرةأجرةأنهاعلى

البيععقديعندأولانقفانالدراسةهذهفيعادتناهيوكما

سابقا،العقدينهذينعنتكلمناقدولأننا،الاسلاميالفقهفيوالسمسرة

الفقهي.التئزيلحولفقطالكلاميبقى

النكببف:ببان

البيع:عقدجهات.

الشيك.صاحبالعميل:المشزي

لصالحها.المدفوعالشركةاوالتاجر:البائع

لأجلها.المدفوعالعقدمحل:السلعة

:السمسرةعقدجهات.

التخلص.جهةوهي،والمشتريالبائعبينالوسيطالسمسار:

السلعة.صاحبةالشركةالتاجراو:لهالمسمسر

الشركة.اوللتاجرالترويجهو:لهائسمسرالعمل

العملفيكونبه،يقومماعلىأجرةأنهاالسمسارعمولةاعتبرناصان

والحساباتالتوقيعاثمنوالتحققالبياناث،منالتأكدهوبهيقومالذي

.والمشتريالبائعبينالمبالغوتحويل



!الالكزوفيالدفعأنظمة

الفقهي:التئزيل.

السعروتحديدالبائعموقعمنالسلعباختيارالمشتريتيامأولا:

إلكزونيشيكبتحريرالمشزييقومثمومنالدفح،أسلوبعلىوالاتفاق

الإلكزونيبالبريدالشيكإرسالثمالمشفر،الإلكترونيبالتوقيعوتوقيعه

منكلعلىالاتفاقتمئلوالتيالبيحلعمليةالأولىالخطوةتعد.للبائعالمؤمن

وثمنها.السعلة

الإلكتروفيبتوقيعهعليهوالتوقيعالالكتروفيالشيكباستلامالبائحقيامثانئا:

التخليصجهةوقيامكمستفيد،لصرفهالتخليصجهةإلىإرسالهثمالمشفر،

ب!خطارتقومثمومن،والتوقيعاتالأرصدةصحةمنوالتحققالشيكبمراجعة

رصيدمنالمبالغ)خصمطريقعنالماليةالمعاملةإجراءبتماموالبائعالمشتري

البيع،عمليةلإتمامالثانيةالخطوةتعد(.البائعحسابفيالمبالغواضافةالمشزي،

.للمشتريالبائحمنالسلعةوتملك،للبائعالمشتريمنالثمنتسلموهو

العمليةف!نتأخير؟دونمنمباشرةتمتالسابقةالعمليةكونحالةفيثالثا:

البيع.أركانكاملفيهاإلكترونتا،بيغاتعد

فيها،حرجلاسمسرةأجرةيعتبرنسبتا،اومقطوغامبلغاالوسيطأخذرابغا:

التوقيعاتمنبالتحققالجهدهذاويتمثل،بذلهوجهدعملأجرةتعتبركما

.والمشتريالبائعمنلكلوالأرصدةالإلكترونية



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الإلكتروفيللشيكالشرعيالحكمالثافي:المطلب

لي-يظهرالفقهيوتخريجهالإلكترونيبالشيكالتعامللكيفيةالنظربعد

منالخصمكانإنشرعيةمحاذيروجودوعدم،بهالتعاملجواز-أعلموالله

لاالخصمكانإناماتاخير.أيدونمنمباشرةالبائعلحسابالمشتريرصيد

لتمامضروريةتعدالتيالإلكترونيةالحاجةلغيرتأخزاويتأخرمباشرةيتم

عليها،التعاقدتمالتيالسلعةنوعيةعلىيتوقفالشرعيالحكمف!ن؟المعاملة

لفقدبيعها،اولشرائهابالشيكاتالتعامليجوزفلافضةاوذهئاكانتف!ن

فجاثز.ذلكغيىكانتدىانالعقد،مجلسفيالتقابضشرط

حرجلاسمسرةاجرةفيعتبر،عمولةمنبينهماالوسيطياخذهماأما

التوقيعاتمنالتحققفيالوسيطبذلهجهدأجرةاعت!بارهاويمكنفيها،

.والمشتريالبائعبينالمبالغوتحويلوالحسابات



!الالكزوفيالدفعأنظمة

تمة:تا

ربهإلىالفقيرمنمحاولةتعدوالتي،الدراسةهذهأتممتأنتعالىالثهأحمد

دفعوأنظمةوسائلىمنالحديثالعصرثقنيةأفرزتهماعلىللوقوفتعالى

علىفيهاالبحثتركزوالتيالكبير،الشىوالانتشارالقبولمنلهاأصبح

ونتائج،عامةنتائجإلىتوصلتوقد،الفقهيوالتئزيلالشرعيالجانب

يلي:ماا!هامنتفصيلية

العامة:النتائجأولا:

علىوتنزيلهاتكييفهايمكنالإلكترونيالدفعأنظمةانإلىتوصلت.ا

علىالواحدةالصورةتكييفهايمكنو،الإسلاميالفقهفيالعقودمنانواع

المصرفيأخذهاالثيالعمولةحكمتكييففيالحالهوكماعقودئلاثة

الآلي.الصرافلبطاقةالمصدرالمصرفمن،خلالهمنالمسحوبالألةصاحب

يمكنف!نها؟المسبقالدفعبطاقةتكييففيالحالهوكماذلكمنأقلأو

عقدين.علىتكييفها

تفوقالأنظمةهذهومميزاتإيجابياتانالىالباحثخلصكما2.

السهولةيمثل،القديمةالدفعلطرقجيذابديلآتمثلأنهايعنىمماسلبياتها،

والمالى.الجهدويوفرواليسر،

ولكلشرغامباحالأنظمةبهذهالثعاملحكمأنإلىأيضاتوصلت3.



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الإسلامي.الفقهفيالشرعيتكييفهابطاقة

فييسزايمثلالأنظمةهذهاستخدامانإلىالدراسة4.خلصت

انتشارها.علىساعدماوهذاإنجازها،فيوصعة،الماليةالتعاملات

إلىتفتقرتزاللاالإسلاميةالبلدانأنإلىالدراسةتوصلتكما.ه

وتقننها.الأنظمةهذهتنظمالتيالقانونيةالتشريعات



!الالكزوفيالدفعأنظمة

التفصيلية:النتائجثانيا

تقوممصرفيةبطاقةبأنهاالأليالصرافبطاقةفيالدراسةتوصلتا.

يمكن،مغطىبرصيدالبيعونقاطالأليالصرافجهازعبرمتعددةبخدمات

التالي:النحوعلىخدماتمنبهتقوممانكيفان

باستيفاءلهاالمصدرالبنكصرافنفسمنخلالهامنالسحبيكيف/ا

وهوالمقرضبينتعاملفهو،للبطاقةالمصدرالمصرفمنقرضهالعميل

.المصرفوهوومقترض،العميل

بأنها،للبطاقةالمصدرالبنكصرافغيرمنبالبطاقةالسحبيكيف/ب

الراجح.القولعلىبأجر،وكالةعقد

بأنها،العميلحسابفيالمودعةالعملةبغيربالبطاقةالسحبيكيف/ج

الصرافوصاحبالعميلبينوكالةعقد:الأول،عقدينعلىتحوي

ومصرفه.العميلبينصرفعقد:والثاني،للبطاقةالمصدروالمصرف

الصرافبطاقةخلالمنالعملةبنفسالرصيدفيالإيداعيكيف/د

.المقترضوهووالمصرف،المقرضوهوالعميلبينقرضعقدبأنهالألي،

بعملةالآليالصرافبطاقةخلالمنالرصيدفيالإيداعيكيفهـ/

وهووالمصرف،المقرضوهوالعميلبينقرضعقدبأنهافيه،لمامغايرة

القولعلى،العميلب!ذنالمصرفبهيقوملينهماصرفوعقد،المقترض

.منفصلانعقدانكونهماالراجح



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
المودعةالعملةبنفسالآليالصرافبطاقةطريقعنالتحويليكيفو/

بدونكانتإن-الطريقخطرلاكتسابقرضسفتجة-أوحوالةعقدبأنها

تكحيفوهوأجزا،سيأخذالمصرفكانإنوكالةأو،المصرفياخذهاجر

الإسلامي.الفقهمجمعوقرار

عقدبأنهالعملةجنساختلافعندالبطاقةطريقعنالتحويليكيف/ز

بينهماصرفوعقد،المقترضوهووالمصرف،المقرضوهوالعميلبينقرض

.منفصلانعقدانكوخمهماالراجحالقولعلى،العميللإذنالمصرفبهيقوم

فيوالعميلالتاجرعملةبنفسالآليالصرافببطاقةالدفعيكيفح/

المحيلوهوالبطاقةصاج!العميلبينحوالةعقدبأنهالطرفيهالبيعنقاط

ليستالعمولةوان،عليهالمحالوهووالمصرف،المحتالوهووالتاجر

الدينكتوصيلالمصرفيقدمهاالتيالخدماتتشملبل،للحوالةمتمخضة

.والإيداعالسحبوتكاليفوحفظه

وعملةالعميلعملةاختلافعندالآليالصرافببطاقةالدفعيكيف/ط

وعقدوالمصرفالعميلبينحوالةعقدبانهالطرفيةالبيعنقاطفيالتاجر

ا!لمرف.بهيقومصرف

إلكزونيةمصرفيةبطافةبأنهاالمسبقالدفعبطاقةفيالدراسةوخلصت.2

مقدقاالنقودفيهاتوع،متعددةخدماتذاتمصرفأوبشركةمرتبطة

خلالها.منللوفاء



!الالكزوفيالدفعأنظمة

وهووالمصدرالمقرضوهوالعميلبينقرضعقدأنهاعلىوتكيف

المصرفأتعابعلىأجزاتمثلكونهاعليهاالعمولةأخذويجوز،المقترض

مشروطة.ربويةفائدةفيهوليس

داخليةبطاقةبانها،المخزنةالقيمةبطاقةفيالدراسةتوصلتكا3.

.مقدمبدفعخاصةخدماتذاتسريرقماوممغنطبشريط

لهذهالمشتريالعميلبينبيععقدنمثلأنهاعلىالبطاقةهذهوتكيف

لها.البائعاوالمصدروبينالبطاقات

إلكترونيةمصرفيةبطاقةبأنها،الذكيةالبطاقةفيالدراسةخلصتوقد.4

.عديدةخدماتذاتعالميةشركةتصدرهافعلتا،النقودفيهاتخزنحاسوبية

وعقدصرفعقد،عقدينمنمركبعقدبأنهاالبطاقةهذهوتكيف

بحيثوتلازمي،تراتبيالتركيبهذاوانواحد،بمجلسوينعقدا،إجارة

إلايحصللاالأولالعقداثرانوبحيثثانتا،والإجارةأولاالصرفيكون

الراحج.القولعلىلثرعيمحظورذلكفيوليس،الثانيالعقدب!جراء

موقعةإلكزونيةمصرفيةرسالةبأنهالإلكزوني،الشيكفيوتقرر.ه

إلكترونية،بوسائلىوالمستفيدالساحببينتبادلهايتمإلكترونتا،وموثقة

الإلكترونية.المصارفاحدوبواسطة

العميلبينبيععقدأنهعلىبهيقوموماالإلكترونيالشيكويكيف



الإلكزوفيالدفعأنظمة!
الوسيطةالجهةتأخذهاوالتيفيهالعمولةوتكيفوالتاجر،الشيكصاحب

.سمسرةأجرةاخهاعلىبينهما

الائتمانيةالبطاقاتعنشرعتابديلآالذكيالشيكيمثلأنيمكنكما

بها.للمتعاملين

:التوصيات

يوصيالذكر؟الآنفةالنتائجمنلهالتوصلتموماالدراسةهذهخلالمن

بالآتي:الباحث

خاضاإهتماقاالمستجدةوالوقائع،العصريةالمسائلفيالبحثإيلاءأولا:

وضرورةالعصر،مواكبةفيملحةحاجةتمثلكونها؟والدارسينالباحثينمن

.ومكانزمانلكلصلاحهوبيانالشرعحكملبياندينية

القوانينبشن-التشريعيةالمجالس-المعنيةالجهاتالباحثيوصيثانتا:

الناستمكنالتيالتشريعاتووضع،الأنظمةهذهمنيستجدمالكلاللازمة

وثقةامتاللناسيوفربما،العلميالتقدمومواكبةالعصر،تقنياتاستخداممن

إشكالاتها.ويحلبها،التعاملفي

منوالبنوكالمصارفخروجضرورةعلىالباحثيؤكدكماثالثا:

العصريةالتقنيةومواكبةالمتطور،العصريالأسلوبإلىالتقليديالأسلوب

نافع.جديدةكلومتابعة،خدماتهوتقديمتعاملهوطرقووسائلهأنظمتهفي

للمسائلمواكبتهافيوالبنوكالمصارفايضاالباحثويوصيرابغا:

لمماالدفعنظمفيتقنيةأيواستخدامنشرفيالتسرعوعدمبالترويالعصرية
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لهاووضعت،الشرعحكمفيهاوتبين،الشرعيةالناحيةمندرستقدتكن

اللازمة.القانونيةالتشريعات

فيالخبراتتبادلبضرورةالإسلاميةالمصارفالباحثيوصيخامشا:

والتجارب،المختلفةالكفاءاتمنوالاستفادة،الإلكترونيةالصيرفةمجال

تحققت.التيالناجحة

القصدوراءمنوالله
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المئتهى

11

12

الامامفقهفيالمغني

حنبلبنأحمد

والفوائدالنكت

ثكلعلىالنية

المحرر

الالكزوفيالدفعأنظمة

الداراسمالمؤلفاسم

عمربخاحسبن

الخرفي

بنأحمدبناللهعبد

حنبل

اليوطيمصطفى

الرحيبافي

بنأحمدبناللهمبد

المقدصيثدامة

يميةبنالدبنمجد

بنمحمدبنأبراهيم

مفلح

المكتب

لإسلاميا

المكت!ب

لاسلاميا

الم!ب

ميلاصلاا

الفكردار

مكتبة

ترلمماا

الطبعبلد

بيروت

بيروت

دمثق

بيروت

الرباض

!

الطبعظرخ

هـ(ا04)3:النالنة

-104AI):لأللىا

(م1891-

م()6191

هـ(ا504):الأللى

اهـ()404



!
عامة:كنبسادشا:

-اسملالكعل!

الدينعلوماحياء21

الجامعلاستذكارا

فقهاءلم!اهب

lV.,L,

عنالموقعيناعلام

الحالمينرب

مناللهفان)فاثة

الشيطانصايد

ونهايةالمجتهدبداية

المفتصد

والنهايةالبداية

الإلكزوفيالدفعأنظمة

المؤلفاسم

بنإبراهيمبنعمد

النيسابوريالمنذر

عمدبخامحمد

حامدأبوالغزالي

اللهعبدبنيوسف

البرعبدبن

القرطبي

بنبكرأ!بنمحمد

الزرعيايوب

شفيالد

بنبكرألإبنمحمد

الزرممطايوب

الدمشقي

بنأحمدبنمحمد

رشلىبنعملى

القرطبي

بنعمربنإصماميل

كعير

ارلدا31

الدعوةدار

المعرفةدار

الكتب

العلمية

الجيلدار

المعرفةدار

الطبعبلد

سكندريةلاا

بيروت

بيروت

بيروت

ليروت

بيروتادارالفكر

محتبة

Jjالمعا

بيروت

الطبعنادفي

هـ(ا254):لثةلثاا

(م0002):الأللى

(Avrw)ام

هـ-ا593):الثالثة

(م791،



01

11

12

13

14

15

الكناباسم

نحربجفيالمنيرلبدر

والآثارالأحاديث

الثرحفيالواقعة

الكبير

الأحوذكطتحفة

جاءبشح

الترمذكط

فيالحبيرتلخبص

أحاديثنحرلج

الكبيرالرافعي

لأحكامالجامع

الفرآن

النلاءاعلامصير

المدفيالقانونشرح

لأردف!ا

القواعدشح

الفقهية

شرحالمبودصون

داوودأل!سنن

الالكزوفيالدفعأنظمة

اسمالدارااسمالمولف

بنعليبنعمر

الأنصاريالملقن

عبدعمدبن

عبدبنالرحمن

اباركفوريالرحيم

بنعليبنأحمد

العسقلافيحجر

احمدبنمحمد

القرطبيالأنصاركط

احمدبنعمد

الذهبي

الرحانعدنان

فاخرونوري

الثيخبنأحمد

الزرفامحمد

الحقشصىمحمد

أبادكطالعطيم

الهجرةدار

لكتبادار

لعلميةا

الشعبدار

الرسالة

الفلمدار

لكتبادار

لعلميةا

الطبعبلد

الرياض

ببروت

ينةالمد

لمنورةا
هرةلقاا

دمشق

بيروت

!

الطبعتاربخ

هـ-ا1524:الأللى

(م4002

(اماهـ-649)483

م()7991

م(-8991اهـ)904

م(5991):الثانية



!

17
18
91

الكناباصم
شرخالباريفتح

البخارىصحيح

وثوصياتقراراث

التابعالفقهمجمع

ا!لرتمرلمنظمة

الاسلامي

ابنفتاوىمجصوع

تيمية

العاليةالمطالب

المانيدئدبزوا

الثمانية

خلدونابنضدمةا02

21

22

الففهيةالموسوعة

الكويتية

القضاياموسوعة

المماصرةالفقهية

لاقتصادوا

الاسلامي

الدأنظمة

المؤلفا!م

بنعليبنأحمد

السقلافيحجر

عبد:وتعليقتنسيق

غدة،أبوالنار

العامالمقرر

للمجمع

الحليمعبدبناحمد

نيميةبخا

بنكلبنأحمد

السقلافيحجر

بنالرحمنعبد

خلدونبنمحمد

الحضرمي

الأوفافوزارة

الكويتية

أحمدبنعلي

السالوس

الإلكزوفيفع

الطغبلداالداراصم

بيروتاالمعرفةدرا

دمثقادارالقلم

ابنمكنبة

السعوديةادارالغيث

ببروتادارالفلم

دارمطابع

الصفوة

دارمكتبة

القرآن

الطبعتاهـخ

هـ-ا814):نيةلثاا

(م8991

الثانية

اهـ()941:الأللى

(م4891):الخامسة

لأللىا

(م2002):السابعة



الدفعأنظمة

:معاصرةمالبةمعاملاتكنبسابقا:

الكناباصم

ا،ثارالنقدية

والمالبةوالافنصادبة

لالكترويةالنقود

فيالاحزاف

الماليةالمعاملات

المماصرة

معالثعاملأحكام

الصرافأجهزة

الآلي

المؤلفاسم

عمودإبراهيممحملى

شافحي

عجيلبنياصر

النشمي

عليبنالهاديعبد

الخضير

فؤاددماناالاقنصادوالسياسة41

النقوداقتصاديات

والبنرك

الدفعأنظمة

الالكنروف!

فيالنقدبةالأوراق

الاملاميالاتتصاد

يسركطالرحمنعبد

أحمد

صفرأحمد

حسناحمدد.

لالكزوفيا

الداراسم

لنهضةادار

ال!ربية

الضياءدار

ماجستير،

جامعة

عمدلامام

سعردبخا

جامعة

دشق

لدارا

معيةلجاا

منثورات

الحلبي

الفكردار

الطبعبلد

هرةلقاا

يةلسحودا

دمثق

دمثق

!

الطبعهـ!ط

الأللى:

(م7002هـ-أ24)8

اهـ(اهـ-435)942

الثانية:

(م791)4

م()3025

الأللى:

(م052)8

الثابة:

هـ(ا8124



!
الكناباصماآ

بينالاثطنبطاقات

المصرفيالواقع

الثرعيوالحكم

الاكطنبطاقات

المصرفيةتهاوتطبيقا

اللدائنيةالبطاقات011

12

المصرفيةالبطاقات

الففهبةوأحكامها

سبقةالبطاظت

وأحكامهاالدفع

الفقهية

الإلكترونيةالبنوك131

الإلكزوفيالدفعأنظمة

بلدالطبعااسمالدارااسمالمؤلف

العزيزعبدبنعمد

الجريبة

حم4Lمنصورعلي

سعودبنعمد

المصبميعمد

بنالرحمنعبد

الحجيصالح

بيكظهيربنمثمان

مغل

الجنبيص،محمدمنير

الجنبيهيممدوح

ماجشير

جاممة

محمدالامام

!عودبن

ماجستير

جامعةمن

البرموك

ابندار

الجوزي

ماجتبر،

جامحة

محمدالامام

سعودبن

ماجسنبر،

جامعة

عمدالامام

صود،بن

العادالمحهد

للفضاء

الفكردار

الجامعي

يةلسحودا

لأردنا

يةلسعودا

الرياض

الرباض

سكندتلاا

الطبعناربخ

أهـ(425اهـ-)941

9(rIiiA !- I I)I

الأللى:

هـ(أ244)

أهـ()042

هـ(أ92!ااهـ-)28!ا

م()5002



اسمالكنابام

الإلكزونيةالتجارة411

15

16

17

الإلكزونيةالنجارة

والتطبيقالبناءبين

الالكترونيةاتجارة

الانزنتعبر

الالكترونيةالتجارة

الفقهفيوأحكامها

الإملامي

إلكترونيةلمجاوة811

الإلكتروف!التحكيم911

02

بطاقاتجرائم

الأردنفيالاثمان

الالكزوفيالدفعأنظمة

اصمالدارااصمالمرلف

كافيمصطفى

العطارعزة

اديديولبد

إبراهبمسلطان

الهاشمي

صالحنور،محمود

صناء،الجداية

خلفجودت

منيرمحملى-محملى

الجنبيص

دبانةالياسبنمنير

مؤصسة

رسلان

اناهجدار

للنثر

والتوقح

كنوزردا

أشبيليا

مدحادار

الفكردار

رصالة

ماجستير

الطبعبلد

موهـلا

عمان

لأردنا

صكندرلاا

لأردنا

معةجا

مؤتة

!

الطبعنادبخ

م()0102

م()3002

(م4002):الأللى

اهـ-)432الأللى:

م(1052

اهـ-)942الأللى:

م(9002

(م)0002

م()5002



!

VI

22
23
24
25
26

الكناباصم
الرعيةالجوانب

والمصرفية
لبطاقاتوالمحاصبية

لإكمانا

الحكومة

الإلكنرونبة

الجنانيةالحماية

لبطاقاتوالمدنية

والمحفظةالاثحمان

لالكترونيةا
لةلحواا

والسفتجةالحوالة

الدراسةبين

والنطيق

الالكزونيالشيك

الرقميةوالنقود

الإلكزوفيالدفعأنظمة

بلدالطغااسمالدارااسمالمؤلف

الحليمعبدمحمد

بيرفيالحميدعبد

القادرعبدجميل

الصغير

عةسولمواءاخبر

الكويتيةالفقهبة

السعفحنبام

العربن!ل

اكأثير

للن!ثر

الكمبدار

العلمية

النهضةدار

الحربية

الوسمجلة

الاسلامي

ماجصتير،

الجامعة

سلاميةا19

بحوثكا

مؤتمر

الأعمال

المصرفية
هرةلقاا

القاهر

الكويت

الطبعنا!بخ

(م)7991

(م002)8:الأللى

002(r)م

(م1102):الأللى

م(-9991هـ)0142

م(3002)



27

VA

92

03

rl

الكناباسم

الذكيالشبك

الصيرفة

اميتها،لكترونيةلاا

بتهاوحماطرهاومخا

المصرفيةالعمولات

وأحكامهاحممنها

الفقهية

فيالنرعيةالفتاوى

الافتصاديةا!لسالل

الناظمةالقواعد

للصيرفة

الالكنرونبة

الالكزوفيالدفعأنظمة

المرلفاسم

عيسىموسا

-4العا

مدوخI;شهرسول

ماجدة

بنالكريمعبد

أحمدبنمحمد

السماعيل

ليتالرعيةالهيئة

الكويتيالتمويل

خلبلموسى

مثري

اراللىاسم

بحوثكا

Ikp-

الأعمال

المصرفية

خلةاملى

مقدمة

لمنظومة

فيالصيرمة

الألفية

الثالثة

كنوز

اشبيليا

خلةاملى

للمؤتمر

العلمي

لسنوكطا

الطبعبلد

جامحة

جبجل،

اثرلجزا

يةلسحودا

الكويت

كلية

الحفوق

!

الطبعناوبخ

م()3002

م()5002

اهـ-4)30الأللى:

(م9002

الأللى



!
الكتاباصماآ

rl

33

34

النقودعفظة
الالكترونية

الماليةالمعاملات

المعاصرة

الماليةالمماملات

المماصرة

المثرعيةالمعاييى351

36

37

المصطلحاتمعجم

والاتتصاديةالمالية

الفقهاءلغةفي

الأعمالمفهوم

المصرفية

الإلكزونية

الإلكزوفيالدفعأنظمة

بلدالطبعااسمالدارااسمالمؤلف

غانمعمد!ثريف

بحوثمن

مؤتمر

الأعمال

المصرفية

الأردناالنفاشداراشبيرمحمدعئان

دمثقادارالفكراالزحيليوهبة

المحابةهيئة

والمراجحة

الماليةللمرصسات

لإسلاميةوا

حمادنريه

إبراهيمأحمدمحمود

يوالشرقا

المنامة"

البحربن

دث!قادارالقلم

بحوثكا

موتمر

الأعمال

الم!رفبة

الإلكترونية

الطبعناهـدخ

002(r)م

الرابعة

م()2025

م(-9002اهـ)043

اهـ-)942الأللى:

م(8002
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93

04

41

42

43

44

الكتاباعم

الإعمالمفهوم

الممرفية

واهمالالكترونية

تطيقاتها

النقودفيمقدمة

والبنوك

الث!ريعةموقف

منالإسلامية

البنكيةالبطاقات

القانوف!النظام

الوفاءلبطاقات

القديةالنظم

والمصرفية

لإلكزونيةالنقودا

لالكزونيةاالنقود

الرعي،حكمها

ديةلاقتصاارهاو2ثا

الدفعأنظمة

المولفاصم

إبراهيمأحمدمحمود

يوالشرثا

شافحيزكيعمد

أحمدمنظور

4طلأزهرا

الرحمنعبدكيلاني

محمود

برعي

الجهينيمحمدمنير

الجهينيممدو!و

مئلعسارة

القحطافها

لالكزوفيا

اراللىاصم

بحوثكا

مؤتمر

ا،عمال

المصرفية

النهضةدار

العرية

مكبة

لصحابةا

النهضةدار

الحردية

الثقافةدار

العربية

الفكردار

رسالة

،هدكتورا

جاممة

الكويت

الطغبلد

لإماراتا

سكندرلاا

الكويت

!

الطغتارفي

م()3002

م(-7002اهـ)427

م()8991

م()8291

م()6002

م(8025)



!
الكناباسماآ

والبنوكلنقودا541

46

47

فيوالبنوكالنقود

الإ!مىالنظام

والتوازنلنقودا

لاقتصاديا

فرلمصاواالنقود841

لالكترون!اءلوفاا941

الإلكزوفيالدفعأنظمة

المؤلفاسم

عمدإسماعيل

ثام

محمعوف

الكفراوي

سهبرحسن

نوركيمحمدناظم

اث!مري

ابراهيمعدنان

صرحان

الداراسم

امتب

العرو

مركز

الاصكندر

مؤسسة

شاب

الجامعة

الكبدار

بحوثكا

مؤتمر

لأعمالا

لمصرفيةا

الطبعبلد

سكندرلاا

سكندرلاا

الموصل

الطبعتا!بخ

م(052)5

م()9991

م()8591

(iAV)ام

م()5302



والفريب:المعاجمكتبثامتا:

اسمالكنابام

الالكزوفيالدفعأنظمة

الداراسمالمؤلفاسم

البلاكةأساس

منالحروستاج

القاموسجواهر

التنيمهألفاظتحربر

التعريفات

الحين

العربلسان

الصحاحمختار

الوسيطالمعجم

عمربنعمود

الزنخري

مرتفىمحمد

افهليدي

بنثرفبنيحص

النوويمري

أحمدبنعلي

الجرجافي

أحمدبنالخليل

الفراهيدي

بنمكرمبنمحمد

الأفربقيمنظور

المصري

بنبكرأيبنعمد

الرازيالقادرعبد

مصطفى،إبراهبم

حامد"الزباتأحمد

أحمد،القادرعبد

النجار

الفكردار

عوةلدا

القلمدار

الكنابدار

العريما

الهلال

صاردار

ثروننا

الدعوةدار

الطبعبلد

دمشؤ،

تبيرو

تبيرو

تبيرو

!

الطبعتا!بخ

(اماهـ-979)993

!ها04)8:لأللىا

هـ(ا554):لأولىا

لأللىا

415(-5991 1A)م



!
الكنابا!م
مقالشمعجم

اللغة

السديةالموسوعة011

11
العريةالموسوعة

العالمبة

لاروصموصوعة211

13

فريبفيالنهاية

الأثر

الإلكزوفيالدفعأنظمة

الطبعبلدالداراصمالمؤلفا!م

ألهافارسبناحمد

الحن

منلمجموعة

بسوربا،الباحثين

بقرارأنثأت

بسورياجمهوري

عالمالفمنكثر

ا،قطارغتلفمن

كرتحويالعرية

مجلذاثلائينمن

لسعداتاابو

عمدبنالمبارك

الجزركط

الجيل

يدالجد

لفكرادار

ئرةاد

فرلمماا

لميةلماا

دار

عويدات

امتبة

العلمية

تبيرو

دمى

تبيرو

تبيرو

الطغتاهـيخ

هـ-ا542):الثانية

IAii)م

م(الأللى:)2002

(اماهـ-979)993



الالكزوفيالدفعأنظمة

الانرنث:ومواقعالمقالاتثاسغا:

!

المصدراسم

موقع:عبىعرب،يونىالمحامي:الخلويةالمعطيات-الخلويةالتجارة-الخلودةالبنوك
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بم(ثبمانابراعمإالجميةأخا،قنا

"لإيمانابراعم9للأطفالقصمر

دولمعدوالعدداعدقوا

العرب!هإرأسر

التراثوقرإءةإلعذراءالئوس،لأمماوترإثعلماؤنا

!يوتؤجاوأجمندغئرآلئ!مقؤتؤكأنآتقزءا!يتذتبرلمبئآفلأ":تعالىبقولهلهاالمستدلالأمويةالمساثك

(،تحييزاأخئتفا

الدينأئمةبمناقبالمهتدينإقىف

والعمرانالمدنعصالحسبة

العربيالتأليفعبتهرية

إلكويتيةالمجالسفياللغويةإلأمافي

التقهأصولفيفيرشادوالتقريبإ

(!قينلإاعمبرا"((للأطةأل"فصصئيألبسيلسلة

"الإيمان%يراعمديمةمعتنسىلاحكايات

وضوابطهأحكامهالسمنةعلاخ

نجهلهامعلومةأربعودتالأفصىالمسجد

ولمحليلأجمغاالهذليمسعودبنعبداللهتنسمير

الندىفطرنظمعلىكدىلمنالإرفاد

41ثجورلصواباإحياءثيأثورإالقولا

انكريمالقرآنفيالخطابأساليب

والأطعمةالأشربة



الإسئلاينلؤفيامجلزإضذاراتئمةقما

العريةاللغةقواعد

العربيئلصرتا

البلاكةعمم

العربيالشعربحور

أء(العطكلتعالئا)خمسونالإسلالعيإلوعيمجلةذاكرة

العربيةالمجموعه

الكريمالقرآنسورمفاتيح

الحديثتخريج

نموذض!)المرأةالمجتمعأفراددعوةفيالحكمةتطبي!ت

اخه(ر-/باز!تعبدالعزيزإلعلامةالشيخسماحةدعوبمنهجفيامخكمةمعالم

الكريمالتهرآنلئساخالجغرإفيوالتوزيمإلخضفضل

افيسلامي(إلوعيمجلة)افتتاحياتالبيانعيون

(!الإيمان%يراعمدةلس!انبرط!

قين"الإ"براعمتيجدسوالف

الوففميةالبنوك

لأرفاتاعدفوا

الدسوفيئالسيدمحمدالدكتورذلأشالأتمض

والتجويدوالقراءةوالضبطالرسملأح!مإفميدامعافي

المحفوظات!كثر-الحافظةقوة

والإسلامىالعربيئالتراثممادرمن

النساكوبغيةالعيونتنوير



الإسئلافيالىفيمجفإاضذاراتق!تمة

الطفلحقوقعلىاطفماظفيالشريعةمقاصد!نهمدور

(!الإقين"براعمالفضاءمنفرون!

لإىن"ا"براعموسصارةسالم

"لإيمانا"براعماليراعمحكايات

الإماز)براعميدتيحزاية

"نالإيبراعم"والتنسميرسمير

الإتان"إبراعموهاديسى

(آالملإيمان"براعموالعموممريههـم

يملإيمانابراعمأيؤلمنيجسمي

الإخان"أبراعم(1)نصائحوأحلىصادحبوالعبم

"لإيماناإ!براعماليراعمكراسة

"الإيمانبراعم9لإسلامياالفناكتشف

الإخان""براعم)2!نصاثح!أحلىصالحبوالعم

(!الإيمان)إبراعمجذاللصغارقصمر

الأحكامعمدبشرحفىالأؤ!امرياض

حس!تإلخضرمحمدل!مامالكاملةالأعمالموسوعة

أا)6*إلعربيةاللغةمجموعة

تطبيقية!نماذجوضوابطوأشابوحكموآدابتاريخالفةهيةوالاختلافاتالحوارات

انترفيهيةنلأنعاتالفقهيةالضوابص

مةارنةثراسة-الإسلاميالتهفيتيالائتصكيرالمعاصرالإلكتروتيالدع%نضمة


