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ABSTRACT
1- (ATM) Means (Automated Teller Machine) and the (ATM Card)
is issued by a bank to a person to withdraw money at Cash Points.
ATM Card Provides the services to withdraw, deposit or transfer
money, to gain information about balance, to pay bills etc.
2- An ATM Card may be a Credit, Charge or debit Card.
3- It May be a kind of magnetic Stripe Card, Chip Card or an Optical
Card.
4- Main issuers of ATM Cards are: Visa, Master Card, American
Express, Diners Club and others also.The main pillars of the
transactions of ATM Card are: The international supervising
organization like Visa etc., the issuer bank, the Card holder and
the acquirer.
5- The importance of ATM Card for Banks appears in different
shapes like spare of time and work, decrease of expenditure, being
a new customer service, usage of holder’s deposited money,
market competition and being the ATM Card an alternative of
cheques.
6- There are some ATM concerned crimes like fraud, counterfeit,
theft, robbery, rape and murder also.The law gives complete
protection to the issuer and the card holder in ATM Card
disputes.The legal adjustment of ATM Card’s transactions is
considered as sarf = Exchange money, Hevala or saftaja =
transfer or draft.
7- To withdraw money with a Card not backed by a deposit is
prohibited on account of interest based transaction whereas To
withdraw money with a debit Card from an ATM is allowed in
Islamic Law.

_____________________
. باكستان- تاكسيال- * أستاذ الشريعة املشارك جامعة هاي تك
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مقدمة
احلمدد ر العداملو لالةدالا لالسدالى أشدف أملدرل املرسدشو املةعدوع رمحدة لشعداملو لأشدف
آله لصحةه أمجعو ،لبعد.
ددا
ف دإن الةطاقددال الةن يددة – أشددف خددتالل أنواأهددا – قامددث بةددورا أارمددة
لسائل املددفوأال ،لقامدث الةندوك لاملسسسدال املاليدة بتطدوير خدمدة الةطاقدال د هدرل
بطاقددة السددحن الن دددي ) (ATM Bank Cardلتددس ي خدمددة جديدددا متميددءا لشعمددال
لشحةو أشف الن و من امل دائن املسمتندة ن دا خمتشفدة اخدل لخدارل الدةال ليعتدي تطدوير
هذا النوع من الةطاقال قفءا ت نية كةريا ا األأما املةدرفية الل ولنيدة ،ف دان بدن
تعريفهددا لبيددان نظامهددا ل د معامال ددا؛ لفيمددا يشددف اللددة لشةحددن أددن بطاقددة السددحن
الن دي كاآليت.
املطشن األل  -:بطاقة السحن الن دي ،تعريفها لتارخيها لأنواأها
املطشن الةاين -:أه جهال صدارها
املطشن الةالن -:أطرافها لكيفية التعامل هبا
املطشن الرابع -:منافعها
املطشن اخلامس -:الت ييف لاحل الشرأي ملعامال ا لبا التوفيق،

المطلب األول :بطاقة السحب النقدي تعريفها وتاريخها وأنواعها
 -1التعريف الشكلي

تعددي" ) Automated Teller Machines ("ATMم ددائن الخطددار املسمتندة
لاخوأث هذه امل ائن لتوفري خدمة السحن الن دي لشعمال يف أماكن خمتشفة لن الرجوع
ىل الةنددك ليف كددل األلقددال لذلددك بةطاقددة السددحن الن دددي( )ATM Cardلهددي()1أةددارا
أن قطعة بالستي ية مستطيشة مةنوأة مدن مدا ا كشوريدد الفينيدل ملدري املدرن ،م اسدا ا طة دا
لش اأدا الدللية كالتايل 6.8 (:س ×  4.5س لمس ها 8.6س )
لالةطاقة ذال لجهو لييز أشف الوجه األل اسد اههدة املةددرا لأالمتهدا لاسد
ام ددل الةطاق ددة لل ة دده لملالة ددا ص ددورته أي دا لت دداريص ص دددار الةطاق ددة لتاي ددة ص ددال يتها لرق د
الةطاقة الذي يشتمل أشف ثالثة أشر أل "ستة أشر رقما من اليسدار ىل اليمدو ،بياتدا مدن
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( ) 4 -1رقد الةنددك أ ددوية الةطاقددة لهددو رقد ثابددث كددل الةطاقددال لالددرق السددا
لن ددوع الةطاق ددة لم ددن ( )9 -7ك ددو رق د د الف ددرع لم ددن ( )14-18ال ددرق املسشس ددل لشةطاق ددة
لحبسدن كددل فدرع لالددرق ( )18لعمشيدة ال خددا أشدف اسددن مركدء الةطاقددال"( )2لتسد ل
الةيانددال املشددفرا اخلاصددة باحلسددا بالشدريىل املمبددنىل ىل جانددن ملدريىل آخددر لتوقيددع امددل
الةطاقة لشتح ق من صحتها باآلالل الل ولنية ليعطي العميل رقما سريا خاصا بده يسدمي
الد "  ) Personal Identification Number ( " PINأي رق التعرل الشخةدي 3لقدد
ي ون الد " " PINرق األمن املدين (  ) Social Security Numberأمري ا.

 -2التعريف القانوني

ليف اص ددطالل ال ددانون "ه ددي بطاق ددال بالس ددتي ية ربنط ددة ية دددرها الةن ددك لعميش دده
بشددرل معينددة ليعطددي لدده رقمددا سدريا ملددري معددرلل ال لشعميددل ل ددده لي ددوى العميددل بإ خددا
الرق السري كتابة ىل احلاسن ليطشدن املةشدا املدرا سدحةه مدن جهداز الةدرل اآليل املوجدو
خارل الةنك لبدلن أي تدخل من مو ف الةنك"(.)4
ليال ددع أشددف هددذا التعريددف ب ندده يعددرل بطاقددة السددحن الن دددي لن التمييددء بددو
أنواأها املختشفة ليف احل ي ة بطاقة السحن الن دي أةارا أن تسهيل صرل الن و لشعمال
خ ددارل ألق ددال العم ددل لذل ددك أ ددن طري ددق الةطاق ددال املمبنط ددة الد د تش ددف س ددن نط ددا
استخدامها لنظ تةنيعها لسي يت بياتا لي ا هلذه الةطاقة أي ا بطاقة ن طة الن و ( Cash
.)point Card

()5

 -3خصائص بطاقة السحب النقدي :

تتميء هذه الةطاقة بعدا خةائص لمن أمهها ما يشي:
 -1تددس ي كة دريا مددن ل ددائف أمددو الةددندل (  ) Cashierأي بنددك ليف ددل
العمددال التعامددل مددع م ددائن ( )ATMsألتددا سددهشة السددتخداى فتعطددي هددذه
اخلدمة قيمة أكي أنده .
 -2مي ن هبا سحن الن و أي م ان بسهولة.
 -3مي ن هبا يداع األموا أي ا.
 -5ت وى بتحويالل من سا ىل آخر.
 -4تعطي املعشومال أن الرصيد املوجو .
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 -8ت وى بتسديد فواتري التشيفون لال هربا لملريها.
 -7مي ددن بع ددئ امل ددائن احلة ددو أش ددف ال ددديون العا ي ددة خاص ددة املط ددارال ل ط ددال
ال طار لكازينوهال الةال البربية.
 -6مي ن التعامل بةطاقة السحن الن دي أشف مدار الساأة.
 -9مي ددن أن ت ددون الةطاقددة (  ) on-lineأشددف اخلددىل أل (  ) off-Lineخددارل اخلددىل ل ن
كانث خارل اخلىل ي وى اههاز ب را ا الرق الشخةي لشحامل من الةطاقة نفسها ل ن
كانددث أشددف الخ ط ي ددوى اههدداز بالتةددا بدداملشف املركددءي باحلاسددن ل ذا كددان الددرق
مطاب ا متث أمشية السحن ثوان.
 -18ت وى هذه امل ائن بتبيري كشمة السر ( ) PINمبعرفة العميل لمي ن هبا طشن فو
الشي ال"(.)6
 -11تعطي العمال فرصة األمان الجتماأي أكةر لعدى محشه الن و ال ةريا لتعرضه
لشخطر.
الة الةطاقال االئتمانية يتمتع العميل بسحن الن و من م دائن مجيدع الةندوك
-12
األأ ا املنظمة.
 -13يتوق ددع أن يت دده اهي ددل املة ددايل م ددن أجه ددءا الة ددرل اآليل ددو فشس ددفة أكش دداك الةي ددع
خةوصا بعد تطدوير ت نولوجيدا خطدو الملدواك الرقمدي املتدءامن Asynchronous
) ) Digital Subscriber line ASDLذ أن هددذه الت نولوجيددا سددول تددوفر
خدمال أخرى ضافة ىل ايداع لسحن الن و مدن طابعدة التدذاكر لأمشيدال التسدو
بالربىل مع االنونث من خال التءالل بدو أجهدءا الةدرل اآليل(  ) ATMلت نولوجيدا
()7
التةفح ( ) Browse Technology
()8

 -4الخلفية التاريخية

يعو تاريص م ائن (  ) ATMSىل م ابشة متث بو مدير ملركة م ائن
( ) Dela Rueالشندنيدة لبدو رئدديس بندك بداركشف ( ) Barklayسدنة  1984ى يدن اتف ددا
أشف تركين م ائن (  ) DelaRueلةرل أشرا جنيهال اسدولينية يدوى االجدازا لطشدن
الةنددك مددن الشددركة  74ماكينددة لت تركيددن ألهلددا ب ددد فددرلع بنددك بدداركشف ( ) Enfield
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ب ددر لندددن ،لبعدددها بفددوا يسددريا ت تركيددن ماكينددة اخددرى بنددك يونةددون بسويسدرا ،قدداى
بنك ليسث منسو األهشف بييطانيا بإ خدا ماكيندة خاصدة بده لالد كاندث تعمدل بال دارل
املمبنىل ،ليف أاى  1989خشث الواليال املتحدا األمري يدة أهدد أنظمدة لويدل الن دو
الل ولين )  (EFTلألهلا كانث لدى الفيءا املاسو كار .
لمتتشددك الفي دءا لاملاسددو كددار كدديى ملددة ال امل ددائن املسمتتددة لسددةق سددي بنددك
اآلخ درين يددن كانددث لديدده ( )588ماكينددة  1998ال د متددث هبددا  88مشيددون معامشددة
سدنويا لكددان مجدداىل أدد ال ددرلل املمبنطددة مشيددوم كدارل اسددتخدمث  68الددف ماكينددة
لزا أد د ددد امل د د ددائن املسمتتد د ددة سد د ددنة  1996ليةد د ددل ىل  1.67.888بالواليد د ددال املتحد د دددا
األمري ية ل و العامل ( )9لهو از يا باستمرار.

 – 5أنواع بطاقات السحب النقدي

مي ن ت سي أنواع بطاقة السحن الن دي كالتاىل:

أ :أنواعها حسب نطاق استخدامها

ن الو يفة األساسية لةطاقة السحن الن دي هف توصيل الن و لشعمال أن طريق
األجهءا املسمتتة لمي ن لشةطاقال املختشفة أ ا هذه الو يفة لبنا أشف ذلك تن س
بطاقة السحن الن دي سن أنواع الةطاقال ،منها:

 -1بطاقة

اإلئتمان ) ( Credit Card

لهف بطاقة و امشها الشرا ينا )  )10( ( On Creditكما مت نه من سحن الن و
مددن جهدداز الةددرل اآلىل لف ددا حلددد الئتمددان املسددمول لدده بدده لاذا انتهددف احلددد الئتمددام
تددرفئ املاكينددة ) ( ATMطشددن الةطاقددة لشسددحن الن دددي ليةشددا امددل الةطاقددة حبددد
الئتمان املسمول له كتابيا بش ل لرى حبين ميشك املةدر ق رفعه لخف ده سدةما
يراه مناسةا من التءاى العميل السدا .

 -2بطاقة الخصم

الشهرى(Charge Card) :

لتسددمف أي ددا بطاقددة النف ددال الشددهرية يددن يشددءى امشهددا بتسددديد املسددتح ال املاليددة
سوا كانث ل ا ملرا السشع أل اخلدمال أل سحن الن و  ،ل ن كانث بطاقة اخلةد
الشهرى
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تعطدف العمددال خدىل ائتمددان لار )  (Revolving Card Lineكمدا هددو احلددا
بطاقددة مدداركس اندسةنسددر بريطانيددا فهددف مددن النددوع األل ( .)11لأشددف كددل ددا ميددنح
املةددر حلامدل بطاقدة اخلةد الشدهرى خدىل الئتمدان الدذى يشدوى ليسدحن الن دو
دل ه لال يت الزه لمي ن استخدامها شيا ل لليا سن التفا .

 -3بطاقة

الحساب الجارى ) ( Debit Card

((12

تعىن كشمة  Debitاملطشو منه = املدين – يس ل أشف سا فالن
ليطشددق مةددطشح )  )13( ( Debit Cardأشددف بطاقددة بن يددة صددا را لبددر اسددتخداى
احلسا اهارى اخلاص بالعميل سوا لشدرا السدشع لاخلددمال أل سدحن الن دو  ،ففدف
هددذه الةددورا األلىل اددد الةنددك احلددد األأشددف لش درا احلاجيددال لمي ددن اسددتخداى هددذه
الةطاقددة لسددحن الن ددو مددن م ددائن الةددرل اآلىل )  ،( ATMلاذا اسددتعمشث هددذه
الةطاقة ن ا الةيع ي ا هلا
.

) ( Electronic funds transfer at point of sale) = ( EFT / P.O.S Card

أى التحويل الل ولم لشن و ن ا الةيع.
لمي ن أن تةددر بطاقدة احلسدا اهدارى خةيةدا لسدحن الن دو فهدف بطاقدة
السدحن الن ددي ف دىل )  (ATM Bank Cardلقدد أصددرها بندك فيةدل السددالمف
لملريه .هذا لنذكر فيما يشف أنواأها سن نظ ت وينها.

ب -أنواع بطاقات السحب النقدي حسب نظم تكوينها

مي ن ت سي بطاقال السحن الل ولنية ىل ثالثة أنواع

 -1البطاقات الممغنطة
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) ( Magnetic Stripe Cards

له ددف بطاق ددال بالس ددتي ية ذال ملد دريىل رب ددنىل م ددن ي ددن كون دده لس دديشة خ ددا ل د دءين
لت مو لشةيانال املشدفرا أشيده ليدت تشدفري الةياندال أشدف هدذا الشدريىل مسدارال أف يدة
ثالثدة ،ليدت الددفع هبدذه الةطاقدة اأتمدا ا أشدف بياندال الشدريىل املمبدنىل مدن خدال قدرا ا
املعشومال املخءنه أشيه.
الرقائقية( Chip Cards ):

 -2البطاقات
هف بطاقال لتوى أشف ملراة ذاكرا ( سيشي ون ) لت وى الةطاقة بتس يل كمية الن و
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سا احلامل لهف مي ة أشف أن ت يف ل ة قيمة املعامالل مدن احلسدا  ،لهلدا
أنواع ثالثة:

أ  -بطاقة

الذاكرة( Memory Chip Card ):

لهف ال تت من سوى لسيشة ذاكرا لتخءين الةيانال.

ب -البطاقة

الذكية ) ( Smart Chip Card

لهف تت من معاجل بيانال

جط  -البطاقة الحادة

) (Micro-Processor

للسيشة ذاكرا لتخءين املعشومال.

الذكاء ) (Super Smart Chip Card

لهف تشتمل أشف معاجل صبري لشةيانال لذاكرا لملريىل ربنىل لملاملة أر
لمفاتيح ا خا الةيانال ف تا بطاقة كمةيوترية.

-3البطاقة

صبريا

البصرية(Optical Card ) :

لهف بطاقة لتوى بالشريىل املمبنىل أشف أناصر ت مو بةرية مةل الةورا اجملسمة
ثالثية األبعا أل اهلولوجراى اخلاص بالشركة املةدرا لشةطاقال.
لاحلاصل أن أنواع الةطاقال املذكورا مي ن هبا سحن الن و من م ائن ) .( ATM

المطلب الثانى -:أهم جهات اإلصدار

تةدر املنظمال العاملية الشهريا بطاقال السحن الن دي أن طريق الةنوك
لبياتا كالتاىل:

 -1منظمة
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الفيزا( Visa ) :

هف أةارا أن الا الةنوك املسسسة لشةطاقة لتعتي صا ن الوخديص لالمتيداز
لعالمة )  (Visaلم رها سان فرانسيس و لتن س ملة ة الفيدءا ىل ) ( Visa USA
ل ) (Visa Intl.لقدد بشدا أدد الةطاقدال الد لمدل ملدعار الفيدءا العدامل بشيدون بطاقدة
سددةتمي  1999ى .لق ّدرأددد الت ددار الددذين ي ةشددون التعامددل معهددا بد د  16مشيونددا
 28مشيون موضع لمي ن هبا السحن الن ددي مدن ( )44888جهداز لشةدرل اآلىل
( )128للة لتتعامل  21.888مسسسة مالية مع الفيءا.
لهف أي ا متتشك ملة ة الوسائل املتعدد ا )  ( Multi–Media Net workاملسدماا ب د
)  (Visa Netلذلك ملعاهة أكي أد ر ن من املعامالل ال تت أن طريدق الةطاقدة
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لهف ت وى ب ا  3788أمشية كل ثانية لمبائة لسدتو (  )188أمشدة أامليدة لبدذلك
التعددد الفيدءا ملددركة صدددار لشةطاقددال فحسددن بددل أصددةحث لددديها نظد متطددورا مت امشددة
خلدمددة املدددفوأال أشددف مسددتوى العددامل ،لالةنددوك األأ ددا منظمددة الفيدءا أددد ها أكةددر
من  19888بنك ( )288للة مبسامهة  % 88سو الةطاقال.
تة دددر منظم ددة الفي دءا أ دددا ف ،ددال الةطاق ددال ،منه ددا ( :)16بطاق ددة الفي دءا الف ددية لالذهةي ددة
لال السيك لالل ولن لالت ارية لالفيءا بشس لالفيدءا كداو لمهدا بطاقتدا السدحن الن ددي

مزايا هذه الفئات

ذا نظرنا ىل مءايا هذه األنواع املختشفة جند :
 -1أن بطاقة الفيءا الف ية هف الةطاقة العا ية لعامة النا ذلى الدخل احملدل .
 -2لتعتي الفيءا كالسديك لالت اريدة لبشدس أنواأدا متميدءا لدذلى ال فدا ا املاليدة املرتفعدة
نسدةيا لتتطشدن الفيدءا )  ( Debit Cardأن ي دون حلامشهدا رصديد بالةندك يسدحن
منه.
 -3أما الفيءا الذهةية فهف بطاقة النخةة من العمال املمتازين لهلا مءايا أخرى.

 -2منظمة الماستر كارد

()17

هف ثام أكي منظمة منافسة لشفيدءا بف،دال خمتشفدة ،منهدا :ماسدو كدار الف دية لالذهةيدة
لب دءنس ماسددو كددار لبطاقددة س درييس ) (Cirrusاخلاصددة بالسددحن الن دددي مددن م ددائن
الةرل اآلىل و العامل.

 -3األمريكان ايكسبرس

كانث ملركة سيا ية اهتمث بإصدار الةطاقال بإمسهدا ) (Amexلهلدا بندك
خاص باس ) ( American Express Bankلهلا ملة ة خاصة تتعامل مع م اتدن
ال ددر الل لالفن ددا لاحمل ددالل لتة دددر ه ددذه املنظم ددة الةط ددائق ال ددةالع له ددف اخل د درا
()18
لالذهةية لاملاسية

 -5الدائنرز كلب ) ( Diners Club
ل )(T&E

يةدر نا ى الدائنرز كشن ثالثة أنواع من الةطاقال
لبطاقة الةفوا بدلن دد أأشدف لتئتمدان لكاندث أكةدر انتشدارا
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لهف )(Charge Card

اخلشدي قةدل

الفيءا لاملاسو كار ألن مليوخ العر كانو يستخدموتا لندن لأمسو اى لشرا اجملوهرال
لاأل ددار ال رميددة لملريهددا لتشددهد أس دوا اخلشددي از يددا ا ددا ا التنددافس بددو الشددركال
املةدرا لةطاقال الدفع الل ولم ين ملدركة لا ددا منهدا سد شث زيدا ا سدنوية بنسدةة 9
 %مجاىل أد الةطاقال للصل امجاىل النفا ىل  5مشيار لالر لبشا متوسىل املعامشة
الوا دددا المددارال (  186لالر ) م ابددل (  78لالر ) أامليددا أى بءيددا ا نسددةتها 45
(.)19
 %أشف املستوى العاملف

المطلب الثالث:األطراف المشاركة فى معامالت بطاقة السحب النقدي
وكيفية التعامل بها

تشارك ثالثة أطرال رئيسية معامالل بطاقة السحن الن دي ،هف:
املنظمة العاملية لمةدر الةطاقة ل امشها لاذا متث أمشية السدحن خدارل الدةال في دون
هناك طدرل رابدع لهدو الةندك املسدحو منده )  ( The Acquirerليشعدن ك ّدل طدرل
()20
من هسال لرا معينا تفعيل هذا النظاى لنذكره فيما يشف:

 -1دور المنظمات العالمية

ت وى املنظمال العاملية مةل الفيءا لاملاسو كار لملريها برأاية معامالل الةطاقة بوجه
أاى لتتمةل هذه الرأاية الن ا التالية:

أ – يدن ن هدذه املنظمددال متشدك أالمددال المتيداز )  (Trade Marksفهدف تسددمح
لشةنددوك باسددتخداى أالما ددا املسد شة لت ددفف أشيهددا ال ةددو العدداملف لالةددفة الدلليددة لدددى
اههددال املعنيددة لاهمهددور فت ددع الةنددوك أالمددة الفي دءا أل املاسددو كددار أشددف بطاقا ددا ىل
جانددن ملددعارها اخلدداص مةددل فيدءا الةنددك األهشددف املةددرى لفيدءا التمويددل الةددا را مددن بيددث
التمويل ال وي لماسو كار بنك مةر ...اخل.
– ت ددوى ه ددذه املنظم ددال بتحدي ددد نوأيد ددة الةطاق ددال للض ددع معايريه ددا لالمل د درال أشد ددف
تة ددنيعها مة ددانع معتم دددا م ددن قة ددل املنظم ددة رص ددا أش ددف ج ددو ا ما ددا لكم ددا أ ا
مهمتها لمنعا لشتءييدف لالتءليدر فيهدا لت دوى املنظمدال الدلليدة بتسدميتها مةدل بطاقدة الفيدءا
الذهةية أل ال ولن أل بشس أل كاو لبطاقة املاسو كار لرجا األأما
)  ( Master Business Cardلبطاقة األمري ان اي سي اخل را ) . ( Amexاخل
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و لالتءامال كل أ و

جد  -ت ع ال واأد لال وابىل املو دا لةيان
است رار النظاى.
– تتخددذ اجدرا ال أامددة لشتعامددل بالةطاقددة لذلددك بوضددع احلددد األ م لتئتمددان لالسددحن
الن دي ) . ( Floor Limit
هد  -تتوىل مس،ولية امل اصة )  ( Clearingبو الةنوك املختشفة أن طريق مراكء الت اصدص
املسمتتده )  ( Automated Clearing Houses ACHللدد أسدالين التسدوية بينهدا
لت فدل امتداى أمشيدة )  ( Inter Changeبطري دة سدشيمة مدسثرا لهدف أةدارا أدن ارسدا
الةندك املسدحو منده )  ( Acquirerبياندال الفداتورا ىل املةددر أدن طريدق املنظمدة "
الفي دءا " مددةال لتشددتمل الةيانددال أشددف معشومددال تفةدديشية أددن الةطاقددة لاذا ت السددحن
خددارل بشددد املةدددر يددت طشددن التفددويئ مددن املنظمددة مددن خددال ملددة ة ال ولنيددة يطشددق
أشيها س ) ( Visa Base
لهد د ددو برلتوكد د ددو الد د دددخو النظد د دداى الد د دددلىل لد د ددتذن الد د ددذى يعمد د ددل بنظد د دداى التةد د ددا
املةاملر25،ساأة يوميا ،هذا ذا كان السحن يءيد أن احلد امل رر ليف ملدري هدذه احلالدة
يت معاهة املعامالل أن طريدق ملدة ة تسدمف )  ( Visa Base IIفيدت ارسدا بياندال
العمشيد ددة ىل املةد دددر لت د ددوى املنظمد ددة بالت اصد ددص بينهمد ددا .لأقامد ددث املنظمد ددال الدلليد ددة
ملد ددة ال الةد ددرل اآلىل ) (ATMsأشد ددف مسد ددتوى العد ددامل لتسد ددهيل السد ددحن الن د دددي
بالةطاقدة لتسدمف هدذه الشدة ال )  ( Visanetأندد الفيدءا ل )  ( Banknetأندد
املاسو كار .
ءهددا للضددعها
– تسدداأد املنظمددال الدلليددة الةنددوك تع ددن الةطاقددال املطشددو
ال ائمة الساخنة )  ( Hot Listلتعريفها لدى املةارل لأجهءا الةرل اآلىل.

 -2البنك المصدر

للبطاقة ) (The Issuer

املنظمة ل مان

لهددو الةنددك املةددرل بإصدددار الةطاقددة مددن قةددل املنظمددال الراأيددة لال توافددق هددذه
اهلي،ددال أشددف ص دددار الةطاقددة ال لشمسسسددال املالي ددة ال ةددريا ال د ل ددديها ال دددرا املالي ددة
لالفنية الستخداى النظاى لف ا لشت نولوجيا احلديةة لي ون ل ل بندك رقد خداص بده يدت
مددن خاللدده التعامددل مددع الةنددوك األأ ددا لي ددوى الةنددك بدراسددة طشةددال العمددال لصدددار
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الةطاقال هل

 -3حامل

يةددأ بدإجرا ال الصددار مدن هيدء الةطاقدال ل رسداهلا لشحامدل ...اخل
البطاقة ) ( Card Holder

لهو الشخص الذى تةددر بامسده الةطاقدة لهدو املخدو أساسدا بإسدتخدامها
الشرا لسحن الن و لتةدر الةطاقدة بشدرل معيندة ادد ها املةددر لت دون مرف دة مدع
استمارا الطشدن ليتعهدد امدل الةطاقدة بدااللتءاى هبدا لهدف مشءمدة لده قانوندا لق دا ليعتدي
توقيع امل الةطاقة أشف طشن الصدار قةوال لتشك الشرل لبدذلك ي خدذ أشدف نفسده
اللتءاى أماى املةدر بالوفا باملستح ال املاليدة النا دة أدن اسدتخداى الةطاقدة أصدالة منده
لمن املفو الستخداى الةطاقة الضافية ) . ( Extraw Card User

 -5البنك

المسحوب منه ) (The Acquirer

لهددو الةنددك املشددارك املنظومددة الدلليددة لشتعامددل مددع بطاقددال الةنددوك األأ ددا  ،ل ذا
سددحن احلامددل الن ددو مددن م ددائن ) (ATMsالتابعددة لبددري الةنددك املةدددر قدداى الةنددك
املسحو منه بإرسا بيانال الةطاقة ىل املنظمة الدللية ال ت وى بعمشية امل اصة بينده
لبدو الةندك املةددر لشةطاقدة ل دا أمولدة ي دا هلدا )  (Inter Change feeأى رسدوى
()21
التسوية.
لهبذا ت تمل أ لار األطرال لكيفية التعامل معامشدة بطاقدة السدحن الن ددي
لفيما يشف بيان أمهيتها النظاى املةر املعاصر.
()22

المطلب الرابع :منافع بطاقة السحب النقدي

سدةق ال ددو بيدان أمهيددة بطاقدال السددحن الن ددي بالنسددةة لشعمدال ضددمن خةددائص
الةطاقة .لهلا أي ا أمهية كةريا النظاى املةر الل ولم لنتنالهلا الن ا التالية.

 -1توفير الوقت والجهد

ت ددوى أجه ددءا الة ددرل اآلىل ) (ATMsبة ددرل الن ددو لعم ددال الةن ددوك محش ددة الةطاق ددال
لتددوفر لشةنددوك الوقددث لاههددد الشددذين تةددذهلما الةنددوك التعامددل مددع أمالئهددا فرلأهددا
لذلددك ي شددل ضددبىل العمددل الةنددوك فتت دده ىل أمشيددال أخددرى تدددر رحبددا أكددي مةددل
التسويق لالستةمار لملريها.

 -2خفض التكاليف
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تعتي أجهءا الةرل اآلىل أقل ت شفة م ابل فتح فرلع جديدا لتوسيع
نط ددا األأم ددا املة ددرفية لخاص ددة املط ددارال ل ط ددال ال ط ددار لاحمل ددا الت اري ددة ال دديى
فيم ن لشةنك تركين أد مدن أجهدءا الةدرل اآلىل بددال مدن فدتح فدرع لا دد منداطق
متميءا.

 -3خدمة جديدة
ت دى الةنوك ب جهءا الةرل اآلىل خدمة جديددا متميدءا لعمالئهدا فتءيدد ث دته
فيها لتعامشه معها مبا يءيد معامالل مةرفية أخرى تستفيد الةنوك ب ربا ها الطائشدة
كمدا تءيدد املددا الءمنيدة خلدمدة العمدال ذ تعمدل أجهدءا الةدرل اآلىل أشدف مددار السدداأة
لطوا األسةوع.

 -4إعالم العمالء عن حساباتهم

ت وى أجهءا الةدرل اآلىل بدإأالى العمدال أدن سدابا لأرصدد لأربدا ه
لن الرجددوع ىل الةنددوك لتسددد فدواتري التشيفددون لال هربددا لملريهددا م ابددل رسددوى مبددا يءيددد
من مر ل لأائد األجهءا نفسها.

 -4استخدام الرصيد المدين

مي ددن لشةن ددوك تو ي ددف رص دديد ف ددائئ م ددن الس دديولة ذا كان ددث بطاق ددة الس ددحن
الن دي من ندوع ) ( Debit Cardلهدذا يءيدد ا خدار الةندوك للمدوا لاسدتةمارها
مشرلأال مرحبة.

 -8المنافسة فى السوق المصرفية

تعطددف أجهددءا الةددرل اآلىل فرصددة التنددافس لشةنددوك بشد ل أف ددل ألتددا تسددمح
لشةن ددوك ال دددخو مع ددامالل مة ددرفية للي ددة  International Transactionsلالد د
تدر أشيها أربا ا ءية من أمشيال لويل الن و لاملةارفة لملريها.

 – 7بديل الشيكات والسندات

تعتددي م ددائن ) (ATMSبددديال كف دسا لششددي ال لالسددندال لأرخددص منهددا
ت شفددة لجهدددا ( )23فدديم ن ال ددو أن أجهددءا الةددرل اآلىل ) (ATMsأصددةحث جدءأ ال
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سدو

يت ءأ مدن النظداى املةدر الل دولم احلددين الدذى ال ملدىن أنده ملدن أرا الة دا
الةطاقال من الةنوك لاملسسسال.
هذا لنعر فيما يشف الت ييف لاحل الشرأف ملعامالل بطاقة السحن
الن دي.

المطلب السابع :التكييف والحكم الشرعى لمعامالت بطاقة السحب النقدي
ذا استعمشث الةطاقة لشسحن الن دي من م ائن ) (ATMت اضف الةنك
مالك اههاز أمولة أشف هذا الستخداى ل تشف هذه العمولة لستخداى اههاز اخل
الةال لخارجها لنتنال ذلك كالتاىل:

أوال :عمولة استخدام الجهاز اآللى ) (ATMداخل البالد

يت اضف الةنك املةدر لشةطاقة أشف استخداى اههاز اآلىل ) (ATMاخل
الةال أمولة يوالل قدرها بو لا د لنةف املائة  % 1ىل ثالثة املائة %3
أى  14أشف األلف أل ثالثو رياال أيهما أأشف لذلك من تاريص السحن ىل و
السدا بال امل أشف املستوى احملشف( )24لتء ا هذه العمولة ذا كانث الةطاقة صا را
من ملري الةنك املسحو منه أن طريق اههاز اآلىل التابع له ،أل استخدمث الةطاقة
لسحن الن و من جهاز الةنك اآلخر ملري املةدر " ،لتت اضف الةنوك األمري ية هذه
النسةة ب در  24سنتا ىل  1لالر أمري ف أشف كل ركة ن دية اخل الواليال
املتحدا األمري ية لترى بعئ الةنوك أن تعفف أن هذه العمولة أشف كل أمشية ل عشها
سنوية يوالل قدرها بو  14-4لالرا لال يبين أن الةنوك أنةر الربح كل أمشية
مةرفية لتذكر بعئ الةنوك احملشية أن امل الةطاقة ذا سحن الن و من أى بنك أل
م ائن ) (ATMفإن الةنك امل العميل رسوى خدمة قدرها  )25( % 3لان الةنك
بعل امل الةطاقة مدينا مبةشا املعامشة بالةطاقة (.)26
لتذكر الةنوك األمري ية ب شمال توضيحية )( FINANCE CHARGES
أى املةاريف التمويشية كل اتفاقيال الةطاقة لهف أةارا أن الفائدا أشف ال ر

039

)  % 15.9 ( Intrestأشف األقل ضافة ىل أجرا استخداى جهاز الةرل اآلىل
) .)27( (ATMللتسن الفائدا من حلظة السحن ىل و السدا بال امل لتءيد مع
املدا ذا أرا امل الةطاقة سدا الدين أقسا لرية (.)28
لنعر فيما يشف احل الشرأف لعمولة استخداى اههاز اآلىل ).(ATM

ثانيا :الحكم الشرعي لعمولة استخدام الجهاز اآللى

معشوى أن املةارل الت شيدية الةال السالمية ت خذ ضمانا أينيا ملالةدا لصددار
الةطاق ددة ل ذا اس ددتخدى ص ددا ن الةطاق ددة بطاقت دده لس ددحن الن ددو م ددن م ددائن الة ددرل اآلىل
ا تسن الةنك أشيه العوائدد املديندة مدن يدوى السدحن ىل دو السددا بال امدل لكدذلك ذا
سددحن احلامددل الن ددو مددن امل ددائن التابعددة لبددري مةدددر الةطاقددة قسددمث العوائددد بددو املةدددر
لمالك اههاز.
لقد رأى بعئ الف ها املعاصرين أن هذه األجرا ن مل ت ن مرتةطة باألجدل فهدف
أجرا مع ولة مرتةطة بالنفع الذى اةل أشيه العميل بسحن الن و لألجل الطم،ندان أشدف
كون هذه النسةة ليسث مرتةطة باألجل ،البد أن ي خدذ الةندك املةددر لشةطاقدة هدذه النسدةة
من العميل الذى له سا ائدن لددى الةندك لردن لديس لده سدا ائدن لددى الةندك بدال
فر بينهما(.)29
لجند لاقع التعامل بالةنوك الت شيدية أتا تربىل هذه النسةة باألجل ين
لتسن العوائدد املديندة مدن أل يدوى السدحن ىل دو السددا بال امدل( )30لن
اأتةار ال مان املايل امل اأف مدن دد الئتمدان املسدمول حلامدل الةطاقدة لالدذى يسدتخدمه
الةنك لةاحله بالستةمار أل القرا لآلخرين.
أمددا الةنددوك األجنةيددة ال د تعتمددد أشددف الرحبيددة املطش ددة النظدداى املةددريف فتحتسددن
الفوائ ددد الربوي ددة أش ددف الس ددحن الن دددي م ددن أجه ددءا الة ددرل اآلىل م ددن أل حلظ ددة ىل ددو
السدددا بال امددل لتت دداأف هددذه الفوائددد صددورا تدددلير الدددين ىل ف دوال ال ددة فت ددون
مركةة ال تدع امل الةطاقة خيرل من لار الفوائد ال بةعوبة بالبة.
لبنددا أشددف ذلددك مي ددن ال ددو ب د ن هددذه النسددةة احملةددشة أشددف سددحن الن ددو مددن
م ددائن الةددرل اآلىل فائدددا ربويددة صددراة فهددف رمددة الش دريعة السددالمية لألتددا مرتةطددة
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باألجل لتسخذ بالنسةة امل،وية لليسث ك جرا م طوأة خلدمة ي دمها الةنك لشعميل لسدحن
الن و من م ائن الةرل اآلىل.
هددذا بالنسددةة لةطاقددال الئتمددان الة دا را مددن الةنددوك الت شيديددة أمددا بالنسددةة لددةعئ
الةن ددوك الس ددالمية الد د تة دددر بطاق ددال احلس ددا اه ددارى ) (Debit Cardsأى املرتةط ددة
حبسددابال جاري ددة لشعمددال ل دددى الةنددك ف ددإذا سددتخدى العمي ددل مةددل ه ددذه الةطاقددة لشس ددحن
الن دددي م ددن م ددائن التابع ددة لشةن ددوك املة دددرا أل ف ددرلع الةن ددوك األأ ددا املنظم ددة الراأي ددة
اقتطع ددث الةن ددوك الس ددالمية نس ددةة  %1أش ددف ك ددل رك ددة ن دي ددة له ددذه العمول ددة أة ددارا أ ددن
اسددتخداى اههدداز اآلىل ،لاملفددو أن ت ددون العمولددة مةشبددا م طوأددا ال نسددةيا ألن السددحن
الن دي قد ي ون أشف سدا م شدول ليف هدذه العمشيدة يتخشدل األجدل للدو كدان قةدريا،
فهددو ذن قددر للجتنددا ملددةهة الربددا بددن أن ت ددون العمولددة م طوأددة ك د جرا اسددتخداى
الةرال اآلىل لكذلك األمر بالنسةة لشسحن الن دي من مراسشف الةنوك السدالمية باخلدارل
أل مددن فددرلع الةنددوك األأ ددا باملنظمددة ينةبددف أي ددا أن ت ددون األجددرا مةشبددا م طوأددا للددو
صورا الشرائح حبين ي ون ل ل ملراة د أ م ل د أقةف.
لنعددر فيمددا يشددف اسددتخداى بطاقددة السددحن الن دددي خددارل بددال املةدددر ل د
ذلك الشريعة السالمية.

ثالث ططا :عمول ططة التحوي ططل عم ططا اس ططتفاده العمي ططل خ ططار ال ططبالد وحكمه ططا ف ططى
الشريعة اإلسالمية
 :1عمولة التحويل

تت معظ تعامالل الةطاقال بالعمالل احملشية الرائ ة بال مةددر الةطاقدال
ل امشه ددا ،أم ددا بالنس ددةة لس ددتخدامال الةطاق ددة لشتعام ددل ب ددالعمالل األجنةي ددة املختشف ددة في ددت
ت ييمها بالعمشة احملشية بسعر التحاليل املعشن أنه من قةل الةنك املةدر لت يد أشف سدا
صددا ن الةطاقددة بالعمشددة احملشيددة بالضددافة ىل رسددوى التحويددل ذا كانددث العمشيددة متددث خددارل
ال ددةال لي ددوى بالتحوي ددل املنظم ددال العاملي ددة لشةطاق ددال مة ددل الفي د دءا لاملاس ددوكار لاألمري ددان
اي س دييس لال دددائنرزكشن لال د د " JCBالياباني ددة" له ددف ب دددلرها تت اض ددف الرس ددوى أش ددف خدم ددة
التحويددل ددو ت ددوى بوضددع ترتيةددال امل اصددة طة ددا ل واأدددها السددارية لقددث العمشيددة ل سددن
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الأددالن منشددورا ا املوزأددة أشددف األأ ددا  ،لي ددون سددعر التحويددل هددو سددعر السددو أل
السعر املعشن من احل ومة بءيا ا  ،%1ليف كش احلالتو مي ن أن ي ون سعر لويل العمشدة
يوى جرا التحويل خمتشفا أن سعر اليوى الذى متث فيه أمشية الشدرا أل ةدو اخلددمال،
أل ي ون هو سعر اليوى الذى أرسشث فيه ال شول ىل العميل صا ن الةطاقة ،لمي ن أن
ي ددون سددعر لويددل العمشددة هددو نفسدده أل أكةددر أل أقددل مددن املةشددا احملسددو لشتحويددل مددن قةددل
املسسسة املالية الةال ال متث فيها الشرا لالسحن الن دي.
ل ذا ددالز ام ددل الةطاق ددة ددد الئتم ددان املس ددمول ل دده ب دده حلاج ددة مشح ددة لمبواف ددة
املةدددر ددو الش درا أل السددحن الن دددي خددارل الددةال سددةث أشيدده رسددوى قدددرها 16
لالرا أمري يا ل ل بيان ملهرى بالضافة ىل أمولة التحويل(.)31
لت دوى بعددئ الةندوك الددةال السدالمية بتحةدديل أمولدة التحويدل قدددرها  %1أل
 %3أشف كل أمشية متث خارل الةال لذلك أشف قيمة كل فاتورا معتمدا من العميدل ألن
الةنك املةدر ي وى نيابة أن العميل بتسديد قيمة الفداتورا النا دة أدن ملدرائه لشسدشع أل متتعده
باخل دددمال لي ددون س دددا اللتءام ددال املوتة ددة أش ددف اس ددتخداى العمي ددل لشةطاق ددة خ ددارل ال ددةال
بالعمشة األجنةية بينما يشتءى امل الةطاقدة بد ن يسدد لشةندك رصديد سدا الةطاقدة بالعمشدة
احملشيددة لذلددك مبوجددن السددعر الددذى لددد ه اهلي،ددال الدلليددة لكددذلك الةنددك يددوى تنفيددذ كددل
أمشيددة قدداى هبددا امددل الةطاقددة ب يددة أمشددة أجنةيددة لال يتحمددل الةنددك أيددة فددرل أسددعار لويددل
العمشة.
لكددذلك يشتددءى امددل الةطاقددة مبراأدداا أيددة قيددو أل أ دداى قددد ت ددون مطة ددة بالنسددةة
لشمعددامالل أل تدددال الن ددد الددةال األجنةيددة ال د تسددتخدى فيهددا الةطاقددة يددن يتحمددل
امددل الةطاقددة ل ددده أيددة أأةددا ماليددة أل فددرل اسددعار العمددالل قددد يطالددن هبددا الةنددك
لذلددك بال يددد أشددف سددا احلامددل بالةنددك ،ليطالددن الةنددك العميددل بعمولددة التحويددل لهددذه
العمولددة هددي أةددارا أددن أجددر أشددف الوكالددة املتمةشددة ق ددا املسددتح ال املوتةددة أشددف العميددل
أشف د قوهل (.)32
لسنةحن مدى مشرلأية هذه العمولة طة ا لششريعة السالمية املطشن التاىل:
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 :2الحكم الشرعي لعمولة تحويل العمالت ببطاقة السحب النقدي

ذا تتةعنددا أمشيددال التحويددل بالةطاقددال الةن يددة فإننددا جنددد أن الةنددك املةدددر الددذى
ي ددوى بتسددديد املةددالا املسددتح ة بالسددحن اخلددارل خيتددار احلددد األأشددف مددن أسددعار التحويددل
فيسددتفيد مددن فددر األسددعار ملدرا لبيعددا يددن ندده يسددد املةشددا ب يمددة ملدرا العمشددة ليسددتوفيه
من امل الةطاقدة ب يمدة بيدع العمشدة األجنةيدة ،في دوى الةندك بد مرين ،األل  :اسدتةدا العمشدة
لالةام :لويشها ىل اخلارل.
أما استةدا العمشة فيسمف الةرل لاملةارفة.
لالةرل لبة :مةا لة أمشة أجنةية بعمشة لطنية ليطشق أي ا أشف سعر املةا لة.
()33
لالةري  :صدرال الددراه لاملةدرل (بال سدر) م دان الةدرل ،لبده مسدف الةندك مةدرفا
لالةرل ملرأا مةا لة أ د الن دين ببري جنسه كذهن بف ة(.)34
ليف نظدداى الةطاقددة ي ددوى الةنددك املةدددر لشةطاقددة بإسددتةدا العمشددة األجنةيددة بالعمشددة
احملشية أل ا قيمة ما اسدتفا بده العميدل خدارل الدةال لذلدك مدا مدن رصديد امدل الةطاقدة أل
مد ددن سد ددابه لد دددى الةند ددك فينطةد ددق أشد ددف أمشيد ددة اسد ددتةدا العمشد ددة أ د ددد الةد ددرل الف د دده
السالمف.
لالةرل جائء ملا لر أن النىب صشف ا تعاىل أشيه لآله لسش "الذهن بالدذهن
لالف ة بالف ة لالشعري بالشعري لالتمر بالتمر لاملشح بداملشح مدةال مبةدل سدوا بسدوا يددا بيدد،
فإذا اختشفث هذه األصنال فةيعوا كيف مل،ت يدا بيد"(.)35
لتوجددد العمددالل الورقيددة أشددة الةمنيددة كمددا هددي الن ددو مددن الددذهن لالف ددة،
لبنددا أشددف ذلددك بددوز التفاضددل صددرل الن ددو الورقيددة املختشفددة الخددتالل قو ددا الش درائية
لهو امل ةو من "فإذا اختشفث هذه األصنال ..اخل".
ليسددتفا مددن هددذا احلدددين الش دريف أن تةددا الن ددو (العمددالل) بددوز ملددرأا ذا
كددان يدددا بيددد س دوا كددان بالءيددا ا بددو العمددالل احملشيددة لاألجنةيددة بشددر الت ددابئ شددس
الع ددد لن تد خري ،ليف دددين آخددر أددن اا ب ددر رضددف ا أندده قددا  :تددف النددىب صددشف ا
أشيدده لسددش أددن الف ددة بالف ددة لالددذهن بالددذهن ال سدوا بسدوا لأمرنددا أن نةتدداع الددذهن
بالف ة كيف مل،نا لالف ة بالذهن كيف مل،نا"(.)36
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لرلى أن ابن أمر رضف ا أنهما قا  :كنث أبيع البل بدالة يع فد بيع بالددنانري
لآخددذ الدددراه لأبيددع بالدددراه لآخددذ الدددنانري فسد لث رسددو ا صددشف ا أشيدده لسدش أددن
ذلك ف ا  :ذا أخذل أ دمها لأأطيث اآلخر فال تفار صا ةك لبينك لبينه ملئ"(.)37
لاملسد ددتفا مد ددن احلد ددديةو السد دداب و أن ج د دواز أ د ددد الةد ددرل يعتمد ددد أشد ددف أم د درين
( )1الت ابئ شس الع د.
( )2أن ي ون بسعر اليوى الذى متث فيه أمشية الةرل.
لمعشوى أن أمشية امل اصة ( )Clearingبو الةنوك تت ثوان معددل ا فدإذا ت ددى
امل الةطاقدة لشدرا السدشع أل ةدو اخلددمال أل طشدن سدحن الن دو مدن الةندك خدارل
الةال تةل التاجر أل الةنك املطشو منه سحن الن دو بالةندك املةددر لشةطاقدة أدن طريدق
املنظمددة الراأيددة لشةطاقددة لذلددك لشحةددو أشددف التفددويئ لبعددد ةددو املواف ددة مددن الةنددك
املةدر يت بيع السشع أل أطا الن دو حلامدل الةطاقدة ،ف د ن التداجر أل الةندك قداى بدال ةئ
شدس
احل مف أمشية الةيع أل استةدا العمشة لاحلةو أشيها ل امل الةطاقة موجو
الع د ل دور املتعاقددين هدو املطشدو ملدرأا ألن ت دون املعامشدة صدحيحة نظدر الشدريعة،
لقددد انتهددف شددس مددع الف دده السددالمي ندددا ىل اندده مددن صددور ال ددةئ احل مددف ذا اقتطددع
املةرل ب مر العميدل مةشبدا مدن سدا لده ىل سدا آخدر بعمشدة أخدرى لشمةدرل نفسده
أل ملريه لةاحل العميل أل ملستفيد آخر ،فهو جائء ملرأا(.)38
لأي ددا اأتمددد اجملمددع املددوقر جدواز التعاقددد بدداآلالل احلديةددة لتتةددا مةددل الفدداكس
لال مةي د د د د د د ددوتر لملريه د د د د د د ددا كم د د د د د د ددا ق د د د د د د ددرر( )39م د د د د د د دسمتره الس د د د د د د ددا املنع د د د د د د ددد ن د د د د د د دددا
مار  1998ما يشف:
ألال :ذا ت التعاقددد بددو ملددائةو ال بمعهمددا م ددان لا ددد لال يددرى أ دددمها اآلخددر
معاين ددة لال يس ددمع كالم دده لكان ددث لس دديشة التة ددا بينهم ددا ال تاب ددة أل الرس ددالة أل الس ددفارا
(الرسد د ددو ) لينطةد د ددق ذلد د ددك أشد د ددف الد د ددي لالد د ددتش س لالفد د دداكس لملاملد د ددال احلاسد د ددن اآلىل
(احلاسو ) ،ففف هذه احلالة ينع د الع د أند لصو البا ىل املوجه ليه لقةوله.
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ثانيددا :ذا ت التعاقددد بددو طددرفو لقددث لا ددد لمهددا م ددانو متةاأدددين لينطةددق
هددذا أشددف اهلدداتف لالالسددش ف ،فددإن التعاقددد بينهمددا يعتددي تعاقدددا بددو اض درين لتطةددق أشددف
هذه احلالة األ اى األصشية امل ررا لدى الف ها .
أما األمر الةام الذى ي وى به الةندك املةددر هدو لويدل العمشدة ىل الةندك اخلدارجف
الذى سحن امل الةطاقة منه الن و .
لمي ن ري هذه العمشية أشف أسا أ د احلوالة،
لاحلوالة (بفتحدة احلدا ) لبدة  :سد مدن "أ دا البدرم :فعده أنده ىل ملدرم آخدر ،لهدف صدك
()40
او به املا من جهة ىل أخرى
ليف الصددطالل املةددريف :هددو أمددر كتددا صددا ر مددن أ ددد الةنددوك ىل بنددك آخددر أل مراسددل
لشةنك للة أخرى ليطالةه بدفع مةشا معو من العمدالل األجنةيدة ىل طدرل ثالدن فدورا.
لتعتدي مةدداريف التحويدل ضددمن ادن احلوالددة ل اخشددة ادن الن ددد األجندىب لي ددون الدددفع
هذه احلالة أاجال أل مب ر الطالع(.)41
ليف الصطالل الشرأي أرل احلنفيدة احلوالدة ب تدا "ن دل الددين مدن ذمدة احمليدل ىل
ذمة احملا أشيه"(.)42
لأند الشافعية هي أ د ي ت ف ن ل ين من ذمة ىل ذمة(.)43
لهددف جددائءا ل ددو النددىب صددشف ا أشيدده لسددش "مطددل البددي شد ل ذا اتةددع أ دددك
أشددف مشيددئ فشيتةددع"( )44ليشددو لةددحة احلوالددة الرضددا مددن احملددا لدده لاحملددا أشيدده ألن األل
صددا ن احلددق املطشددو لالةددام يشءمدده احلددق لال لت دءاى ال بالرضددا مددن املشتددءى لال يشددو أن
ي ون احملا أشيه مدينا لشمحيل ألن احلوالة تةح أند احلنفيدة بددلن يدن أشدف احملدا أشيده،
فينت ل الدين أشيه ب ةوله احلوالة.
ليف أمشي ددة لوي ددل الن ددو نظ دداى الةطاق ددة ينت ددل ال دددين م ددن ام ددل الةطاق ددة ىل
مةددرها ب ةدو احملدا لده ،لهدو التداجر أل الةندك املسدحو منده سدوا كدان احملدا أشيده لهدو
الةنك املةدر مدينا حلامل الةطاقة أى لديه الرصيد أل كان احلسا م شوفا.
أما ملري احلنفية من الف ها فريلن أن احلوالة ال وز ال ذا كدان احملدا أشيده مددينا
ألتددا تةيددع مددا الذمددة مبددا الذمددة فددإذا أ ددا مددن ال يددن لدده أشيدده كددان بيددع معدددلى فددال
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يةح ،لقا الةعئ يةح كال مان ،فإن احمليدل يطالدن احملدا بتخشيةده فعشدف هدذا يطالدن
ال ددامن امل ددمون أندده بتخشيةدده فددإن ق دداه بإذندده رجددع أشددف احمليددل ل ن ق دداه ببددري ذندده مل
يرجع(.)45
لمن خال استعراضنا ملا سةق من اآلرا الف هية مي ن ال و ب تا تةيح ن ل الدين
من ذمة احمليل ىل ذمة احملا أشيه لهو ما برى أشيده العمدل التحويدل املةدريف الدذى دن
بةد ه.
لمي ددن دري هددذه العمشيددة أشددف أسددا اتددا سددفت ة ،لهددف املةددطشح الف هددف
(كتا صا ن املا يرسشه لوكيشه بشد آخر ليدفع امشه بد ما قة ه منه أل السفت ة
أن يعط ددف م دداال لش ددخص آخ ددر ل دده م ددا بش ددد املعط ددف فيوفي دده ي دداه يس ددتفيد م ددن أم ددن
الطريق"(.)46
آرا الف ها فيها:
قا احلنفيدة لالشدافعية ب راهتهدا مطش دا بينمدا أجازهدا املال يدة فيمدا أظد محشده ،ذا
مل ي من امل ر الطريق أشف ماله ،لذلك لش رلرا(.)47
أما احلنابشة فمنه من يرى املنع لمنه من يرى اهواز(.)48
ليسد ددتفا رد ددا سد ددةق أن السد ددفت ة جد ددائءا ملد ددرأا أند ددد مجد ددع مد ددن الف هد ددا ملنافعهد ددا
لشمتعدامشو هبدا ،ل ذا جداز ال دو بد ن أمشيدة لويدل الن دو لتسدديد الدديون املسدتح ة ذمدة
امددل الةطاقددة خددارل الددةال تشددةه السددفت ة مي ننددا تةددورها بد ن املةدددر هددو امل ددو الددذى
ي تن السفت ة صورا الةطاقة مةال ل امل الةطاقة هو امل ر الدذى لديده رصديد بالةندك
لهو يريد لويشه ىل بشد آخر.
ليسخذ أشف هذا التخري أمران:
األل  :أن ما احلامل بالةنك من الو ائع لليس قرضا لشةنك.
لالة ددام :أن الس ددفت ة ت ت ددن ددو لج ددو الرص دديد احل ي ددي بالةن ددك أم ددا ذا ك ددان
احلسددا م شددوفا لكددان الةنددك أقددر العميددل بدددلن رصدديد فعشددف لديدده ف يددف مي ددن اأتةددار
أمشية التحويل ب تا سفت ة ،فيم ن ال و ب ن احلوالة هي أقر الع و الشرأية الد مي دن
تطةي ها أشف أمشية لويل العمشة نظاى الةطاقة.
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مدى مشروعية هذه العمولة

ذا اأتين ددا خدم ددة لوي ددل العمش ددة لس دددا ال دددين املس ددتحق ذم ددة ام ددل الةطاق ددة
مشددرلأة فششةنددك أن يس يهددا بدددلن أجددر أل بدداألجر املعشددوى لبددن أن ت ددون أمولتدده م ابددل
خدمة فعشية صورا أجدور م طوأدة للديس صدورا نسدةة معيندة مدن املةشدا املطشدو لويشده
لال ب أن ي ون املةشا امل طدوع متددرجا صدورا ملدرائح بد ن ي دون ل دل ملدراة دد أ م
ل ددد أقةددف في خددذ الةنددك مددةال أشددف كددل ألددف جنيدده أشددرا جنيهددال ،لهددو كمددا بددرى بدده
التعامل لدى بنك فيةل السالمف املةري(.)49
ليت اض ددف بي ددث التموي ددل ال ددوي ( %8.824الرب ددع املائ ددة) أش ددف ك ددل طش ددن
التحويددل بالضددافة ىل مةدداريف رسددالة الددتش س ال د يرسددشها ىل مراسددشه اخلددارل لتنفيددذ
طشن العميل(.)50
ليس د د ددتحق بي د د ددث التموي د د ددل مةشب د د ددا م طوأ د د ددا ق د د دددره ( )2.74لالر لم د د ددا نس د د ددةته
( )%8.33من املةشا املدفوع حلامدل الةطاقدة الةدا را مدن خدارل ال ويدث لالدذى هدو أةدارا
أن أجر اخلدمة املةرفية ال ي دمها بيث التمويل لال تشدتمل أشدف توليده أمشيدة التفدويئ
لاملتابعددة لالتحةدديل لالتسددويال لملريهددا مددن الج درا ال الالزمددة لتنفيددذ هددذه العمشيددة ،لهددذا
األجر جائء ملرأا سوا أكان األجر م طوأا أل نسةة م،وية من مةشا معشوى(.)51
لنرى أن النسةة امل،وية ال مير هلا ملرأا ألن الةندك يسدتفيد مدن فدر لويدل العمشدة
لي خذ األجر امل طوع أشف اخلدمة ال متث بإستخداى الةطاقة الةا را من الةنوك األجنةية.
لخالصددة ال ددو أن العمولددة ال د تسخددذ أشددف السددحن الن دددي باخلددارل بددن أن
ت ددون م طوأددة أل صددورا الش درائح لكددل ملددراة فيهددا ددد أ م ل ددد أقةددف لال بددوز أن
ت ددون العمول ددة نس ددةية ف شم ددا زا امل ددا املطش ددو زا ل العمول ددة ل أن ال ت ددون أج ددرا أش ددف
ال ر من قةل الةنك األجنىب املسحو منه باخلارل ألن ذلك أون أشدف لةديل الءيدا ال
الربويدة احملرمدة .للشتطةيددق العمشدف التعامدل بالةطاقددال الةن يدة بدن أشددف الةندوك السددالمية
أن تتفددق مددع اههددال األجنةيددة أشددف ددذل العمولددة أشددف السددحن الن دددي لت ددون املعامشددة
قرضا سنا لش انةو فال ضرر لال ضرار.
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لختامددا نددذكر فتططوى مجمططع الفقططه اإلسططالمى الططدولى بجططدة هبددذا الةددد

يددن

جا فيها ما يشي:
" ثالةا :السحن الن ددي مدن قةدل امدل الةطاقدة قدوا مدن مةددرها ،لال درل فيده ملدرأا
ذا مل يوت ددن أشي دده زي ددا ا ربوي ددة ،لال يع ددد م ددن قةيشه ددا الرس ددوى امل طوأ ددة ال د ال ت درتةىل مبةش ددا
ال ر أل مدته م ابل هدذه اخلدمدة .لكدل زيدا ا أشدف اخلددمال الفعشيدة رمدة ألتدا مدن الربدا
احملرى ملرأا كما نص أشف ذلك اجملمع قراره رق  ) 2/18 ( 13ل .)3/1( 13
رابعا:ال بوزملرا الذهن لالف ة لكذا العمالل الن دية بالةطاقة ملرياملبطاا.
لا سةحانه لتعاىل أأش "(.)52
كما أكد ملركا اجملمع املدسقر يف لرتده اخلامسةأشدرا مبسد ىل(11-8مدار 2885ى)أشدف
أدى جوازمنح املسسسال امل الةطاقة امتيازال رمة كالتامو الت اري أل خو الماكن
احملظورا ملرأا.
لآخر أوانا أن احلمد ر العاملو.
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