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 الشريعة نادوسن بني مطرقة القانونبطاقات االئتمان 
 صرمان جامعة -بكلية القانون  - العطراق عياد : انجيةالدكتورة

 
 املقدمة

شبكات  نشأتو أ االتصاالتإن العامل اليوم يشهد تطور كبري على مجيع األصعدة حيث تطورت وسائل 
رفية أداء خدماته من خالل ما يعرف ابلعمليات املص يفيف جماالت جديدة  املصريفدخلت العمل أعاملية 

إللكرتونية دون ا االتصالتقوم مقام اخلدمات املصرفية التقليدية من خالل شبكات  واليتاإللكرتونية 
ني فيها بواسطة كرت هذ  الشبكات على املشهلوتقتصر صالحية الدخول  ,العميل للبنك انتقالحاجة إىل 

حب مبالغ األموال أو س حتويل هي تتم إلكرتونيا   اليتومن أهم اخلدمات املصرفية  ,أدوات وأرقام سرية
 ,ول العاملح االقتصاديةاملاليني من املؤسسات  يتعامل هبا اليوم االئتمانفبطاقات ,  الصرف آلةمن 

قوقها ح فتقبل البيع وأتدية اخلدمات مبوجب ههذ  البطاقات مما يزيد من مبيعاهتا وضمان حصوهلا على
 مليالديامن مصدر البطاقة, واجلدير ابلهذكر أن نشأة ههذ  البطاقات متتد جبهذورها إىل بداية القرن العشرين 

 ,م( وبصور  بسيطة وىف عالقة مباشرة بني البائع وحامل البطاقة وتستخدم على املستوى احمللي1904)
نظمات عاملية بوجود من و عليه اآل هي الهذينتهت إىل الوضع مراحل ثالث متعاقبة ا يفإال أهنا تطورت 
م, وانتشر التعامل هبا على مستوى 1951من عام  ا اعتباراالتعامل هب يفالبنوك  بدأتراعية للبطاقة, و 

إطار نظام متكامل للمعلومات واالتصاالت االلكرتونية ولقد  يفالعامل أاي كان مكان البنك املصدر هلا 
سالمي مؤخرا  وىف مرحلتها الثالثة حيث حيملها مئات األلوف من دخلت ههذ  البطاقات إىل العامل اإل

 يف أن البنوك اإلسالمية بدأت االشرتاك ن ذلكفضال  ع جار ويبيع مبوجبها العديد من التاملسلمني
 عف ثقافةضل ليس بكبري نظراالعامل اإلسالمي  يفالبطاقات  استخدام نأإال إصدارها والتعامل هبا, 

 يفمما أنتج مشكالت عديدة, كما أنه ال توجد تشريعات خاصة  من العامة ممن يتعاملون هبا نالكثريي
وهلا من أجل ح القانوين الفقهي والرأيعن قلة السوابق القضائية  انهيك تنظمها, صورة نظم وقوانني

صرين حول التكييف اتنظيم التعامل هبا وتوفري احلماية للمتعاملني هبا, إضافة إىل اخلالف بني الفقهاء املع
وع له لهذا فإن دراسة ههذا املوض ,للبطاقة وحكم التعامل هبا مما يوقع املسلمني ىف حرج شديد الشرعي

من خالل تقدمي معلومات كافية حول بطاقات االئتمان يستفيد منها املتعاملون هبا, أيضا بيان  أمهية
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كهذلك تقدمي   ا,هل القانوينالتنظيم  يفميكن أن يفيد  الهذيماهية وطبيعة بطاقات االئتمان ابلشكل 
 معلومات حول اجلوانب الشرعية لبطاقات االئتمان.

تنظيم خطة  فإنه ميكن ,مع اإلطار العام ملوضوع البحث وحمدداته وسعيا  حنو حتديد أهدافه و متشيا   
حكام بطاقات ( مث التطرق أل1مطلبني وذلك ابلتعريج على ماهية بطاقات االئتمان )املطلب  يفالبحث 

 (.2االئتمان )مطلب 
 املطلب األول

 ماهية بطاقات االئتمان من منظور قانوين وشرعي
متيز  وكهذلك (1تعريف بطاقة االئتمان )الفرع  ىعلوقوف ات االئتمان ال بد من اللدراسة ماهية بطاق

 (.3نواعها )الفرع أبيان  وأخريا (2خرى )الفرع األ والنقدي املايل االقتصادبطاقات االئتمان عن أدوات 
 األول الفرع

 تعريف بطاقات االئتمان 
 1949لسنة  بطاقات االئتمان يعود ن نشأةحيب التهذكري أب ,االئتمان اتقبل احلديث عن تعريف لبطاق

بطاقات  إصداروهي شركة متخصصة يف  Diners Club تسمي أمريكيةشركة  استخدمتهاحيث 
 مث ن ههذ  الشركة اقتصرت يف البداية على إصدار بطاقات خاصة برواد املطاعم والفنادقأو  ,االئتمان

 .AMERCAN EXPRSS- CARTE BLANCH“خرى مثل أظهرت بطاقات 
 نتشران أخرى مث ما لبث البنوك األ إىلههذ  البطاقات  ماستخداإوبعد مرور ثالث سنوات انتقل 

خرى مث صدر العديد من البطاقات األ األمريكيةبنك يف الوالايت املتحدة  100كثر من أستخدمها يف إ
 1بطاقات االئتمان الربوبة. ماستخداإ انتشر, ومع مطلع السبعينات visaمثل 

 علية ما املقصود هبهذ  البطاقة؟
ة حديثة يف وسيلمر ليس ابلسهولة مبكان نظرا لكوهنا أإن إجياد تعريف جامع مانع لبطاقات االئتمان 

املعامالت املالية لهذا فإن التعريفات تتعدد بتعدد الكتَّاب فريكز كل منهم على جانب واحد من البطاقة 
للغة للتعرف ابلرجوع أوال  إىل معاجم ا بل إن البعض خيتار تعريفا  مستقال  لكل نوع من أنواع البطاقات.

لفظ  ستخداماليزية املنقول عنها اللفظني يتضح اللغة اإلجن يفائتمان وقرض  كلميتعلى معىن كل من  
 يفكما أنه   .2ولكل منهما مفهومه اخلاص Loanوقرض:  Creditمستقل لكل منهما فمعىن ائتمان 
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يطمئن إىل مداينة أحد  جتعل اإلنسان اليتفاالئتمان يعىن الثقة املتبادلة  ليس هلما معىن واحد اللغة العربية
 يعطيه شخص آلخر على أن يرد بدله. الناس, أما القرض فهو مال

نحه هو تعهد يصدر  بنك لطرف آخر أبن مي االعتمادأو  االئتمانفإن  املصريف االصطالحوىف  
إن املعنيني ف لتايلواب, أما القرض فهو مبلغ يدفعه البنك فعال   3,املستقبل يفأو يسدد عنه مبلغا  من املال 

أن بعض أنواع بطاقات االئتمان ال ينتج عن التعامل به قرضا  أو دينا  ,4 خالفا  ملا يقول به البعضنيخمتلف
ميتها بطاقات استقر على تس املصريفوالعرف  االصطالحأن و  ,أيت ذكر  فيما بعدذمة العميل كما سي يف

 والتسميات األخرى قليلة االستخدام. ,االئتمان
لعميل سواء استخدمه  ا مبلغا  معينا  حتت تصرف ضع البنكأن االئتمان هو االستعداد للمداينة أو التعهد بو 

 عن املعىن القانوين ماذا عن املعىن الشرعيههذا  .5أما القرض فهو للتعبري عن دين وقع فعال  , كله أو بعضه
حيث   6(رارستجالا)ببيع  اإلسالميصل بطاقات االئتمان عرف يف الفقه أ نأ, احلقيقة ئتمانلبطاقات اال

و أ سبوعأهناية كل  وجيرون حسااب معهم يف ابألجلكان من عادة التجار إعطاء بعض السلع لزابئنهم 
 للبائع من قبل وبدء مدة جديدة.  استحقشهر لسداد ما 

خ بطاقات ممغنطة مسجل عليها اسم الشخص والرقم واتري هيبطاقات االئتمان  هاء املعاصرينفقالوعند 
هذ  الصفقة د هبا للمشرتي يسمح بعقد هيكد البائع من توفر رصأالصالحية ويتم إدخاهلا يف جهاز ليت

صدر  لشخص مستند يعطيه م»  هناأب االئتمانبطاقات  الدويلابلبطاقة. كما عرف جممع الفقه اإلسالمي 
لى عقد بينهما ميكنه من شراء السلع واخلدمات ممن يعتمد املستند دون دفع بناء ع اعتباريأو  طبيعي

 .7«ومنها ما ميكن من سحب النقود من املصارف الثمن حاال  لتضمنه التزام املصدر ابلدفع
ن ههذا التعريف مقبول ولكن حيتاج إىل بعض التوضيحات البسيطة منها "أنه ليست هناك أفريى البعض 

ى الشخص ابعتبار  طبيعيا  أو اعتباراي  ألن كلمة شخص تشملهما معا  عند اإلطالق حاجة إىل النص عل
 وأنه كما يتم إصدار البطاقة مبوجب عقد بني املصدر حامل ,العادة متنح ألشخاص طبيعيني يفوألنه 

إىل  إضافة ,التعريف يفالنص عليهما  فضلالبطاقة فإنه يتم توقيع عقد أو اتفاقية بني البنك والتاجر ي
إعادة ميكن  االعتبار يفوأبخهذ ههذ  املالحظات 7اإلشارة لرجوع املصدر على احلامل الستيفاء حقه."

بطاقة االئتمان مستند يعطيه مصدر  لشخص بناء على عقد أو » :على النحو األيتصياغة التعريف 
اتفاقية بينهما يلتزم فيها املصدر بدفع قيمة مشرتايت حامل البطاقة من التجار املتعاقدين مع بنك عضو 
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قدية من البنوك مث رجوع الن سحوابتهإصدار البطاقة مسبقا  بقبول البيع وأتدية اخلدمات مبوجبها ودفع  يف
 «.على حامل البطاقة فيما بعد الستيفاء ههذ  املدفوعاتاملصدر 

بينها  الختالفا وجه الشبه وأمن بيان  ناآلن تطرقنا للحديث عن تعريف بطاقات االئتمان البد أوبعد 
 (.2خرى )الفرعاأل االقتصاديةدوات وبني األ

 الفرع الثاين
 األخرى والنقدي املايلمتيز بطاقات االئتمان عن أدوات االقتصاد 

ود, واألوراق كل من النق  يفتتحدد  اليت والنقدي املايلأن بطاقات االئتمان تعد ضمن أدوات االقتصاد  
رغم الشيكات( و  – ةاألذينيالسندات  –املالية )األسهم والسندات( واألوراق التجارية )الكمبياالت 

, إال أهنا  والنقدي املايل قتصادياالكوهنا مجيعا  أدوات   يفاشرتاك بطاقات االئتمان مع ههذ  األدوات 
, وتتشابه إىل حد ةاألذينيسهم والسندات والكمبياالت والسندات ختتلف كلية ىف الوظيفة املالية مع األ

ما مع كل من النقود والشيكات, فهل تتفق معهما متاما  أم تتميز عنهما؟ ههذا ما سنتعرف عليه ىف النقاط 
 التالية.

 : املقارنة بني بطاقات االئتمان والنقود :والأ
هذا املسمى أو النقود اإللكرتونية, إال أن ه مسمي النقود البالستيكية االئتمانطلق البعض على بطاقات أ

خص ال تؤدي وظيفة النقود بصفتها خمزان  للقيمة حيث أنه ميكن لش ألهناغري صحيح وغري دقيق, وذلك 
احلصول على  من طويلة مبا ميكنه ابلنقود إىل آجال ظإليها االحتفا حتياجاالبدال  من ختزين السلع لوقت 

سنة مث يتطلب صالحية حتدد ب السلع وقت احتياجه, وههذا ال يتوفر يف بطاقات االئتمان اليت هلا فرتة
يمة الشي القوابلتايل تت ,األمر جتديدها وميكن إلغائها أو إيقاف التعامل هبا بواسطة املصدر أو حاملها

ن أ البطاقة ال ميكن لغري الشخص الصادرة ابمسه أخرمن جانب ,و ههذا من جانب املخزونة فيها
يستخدمها, فضال  عن ذلك أن النقود تتمتع ابلقبول العام هلا من مجيع الناس, بينما بطاقات االئتمان 

ا ألهنا مل تتعاقد ل البيع هبوإن كان يقبلها ماليني التجار إال أنه توجد يف البلد الواحد عدة متاجر ال تقب
نائية بني النقود يقوم على عالقة ث استخدامإضافة إىل ذلك إن ,مع املصدر على قبوهلا والبيع مبوجبها

تاجر عليها ة وأن املعاملة هبا ال تنتهي مبجرد إطالع اليدافعها واملدفوعة له بينما البطاقة ذات أطراف ثالث
ة ل التاجر على حقه نقدا  من البنك, مث إن املصدر للنقود هو السلطبل ال بد أن تستكمل املعاملة حبصو 

, اشخص عدم قبوهل يألالنقدية ممثلة يف البنك املركزي وتستمد قوهتا من اإللزام الرمسي هلا وال جيوز قانوان  
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 عال متلك سلطة إجبار التجار املتعاقدين معها على قبول البي اليتالبنوك  فهيأما املصدر لبطاقات 
 تشرتك مع النقود يف كوهنا وسيلة دفع. االئتمانن بطاقات أورغم ههذ  الفوارق جند ,8مبوجبها

 : والشيكاالئتمان املقارنة بني بطاقات  :اثنيا
عالقة بني  يف كونه يؤدي وظيفة املبادلة بصفته وسيلة دفع وأنه يقوم على االئتمانمع بطاقة  يتفق الشيك

ثالثة أطراف أحدها البنك , إال أنه خيتلف عن البطاقة يف أن مصدر  )حمرر الشيك( غري معروف وابلتايل 
السلعة ابع  لهذياإضافة إىل التزام البنك ابلدفع للتاجر  االئتمانتتمتع به بطاقة  الهذيال يتمتع ابلقبول 

 صورة حساب جارى أو مل يكن يفأو أدى اخلدمة مبوجب البطاقة سواء كان لديه غطاء ملبلغ الشراء 
لديه, وسواء دفع حامل البطاقة للبنك أم مل يدفع بينما البنك املسحوب عليه الشيك ال يدفع قيمته 

ة أقوى من أن البطاقحسابه لدى البنك وما يؤكد  يفللمستفيد إال إذا كان لساحب الشيك رصيد كاف 
البنوك  تصدرها بعض« بطاقة ضمان الشيك »التعامل أنه يوجد نوع من البطاقات يسمى  يفالشيك 

لعمالئها ليقدموها للتجار كتأكيد على ضمان صحة الشيكات املسحوبة على البنك وضمان سداد 
 9البنك هلا عند تقدمي التجار هلا.

 االنتقالمن  ناآلال بد  االئتمانواملالية وبطاقات  االقتصادية دواتبني األ اتوبعد احلديث عن املفارق
 نواع بطاقات االئتمان.أللحديث عن 
 الفرع الثالث

 نواع بطاقات االئتمانأ
 يفبينها  فتوجد البطاقات العادية أو الفضية أو الهذهبية وختتلف فيما نواعأعدة  بطاقة االئتمان تتنوع إىل 

ترعاها  ليتايتمتع هبا حاملها, وحبسب اجلهة املصدرة توجد البطاقات  اليتحدود االئتمان واملزااي اإلضافية 
ا إصدارها مجيع البنوك على مستوى العامل مثـل فيزا وماسرت كارد, وبطاقات ترعاه يفمنظمة عاملية ويشارك 

طاقات تصدرها مؤسسات جتارية وتصدرها مؤسسة مالية واحدة مثـل بطاقة أمريكان أكسربيس, وب
لعمالئها ليشرتوا منها فقط دون وجود بنك وسيط, كما توجد بطاقة ضمان الشيك, أما من حيث النظم 

, ومن حيث نطاق التعامل هبا 10التكوينية هلا فتوجد البطاقة املمغنطة, والبطاقة الرقائقية, والبطاقة الهذكية
طاقة توجد ثالثة ملية, وأخريا  حبسب طبيعة العالقة وكيفية التعامل ابلبتوجد البطاقات احمللية واإلقليمية والعا

 ابلدراسة نتناول وسوفبطاقة االئتمان القرضية,  -بطاقة اخلصم الفوري -بطاقة اخلصم الفوري أنواع منها
 ألن التقسيمات األخرى تندرج فيها وال تؤثر على ماهيتها كثريا. ههذ  التقسيمات األخرية
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 (: Debit Cardبطاقات اخلصم الفوري ) :أوال
ههذا النوع من البطاقات يعطي احلق حلاملها احلصول على السلع واخلدمات فضال على السحب النقدي 

على لالئتمان هو رصيد ويكون احلد األ وينم اخلصم الفوري من حسابه يءن يدفع شأدون حاجة 
البا  لبنك كشف حساب إىل حامل البطاقة مطهناية كل شهر يرسل ا ففي, الشخص املوجود يف املصرف

دي البنك إىل كامل به ل االحتفاظيعود الرصيد املطلوب  إاي  إبيداع مبلغ مماثل يف احلساب اجلاري حىت
 على الرصيد فإن البنك حيمل العميل بفائدة ينص عليها يف املبلغ, وإذا حدث أبن زاد املبلغ املخصوم

 11سنواي . %21إىل  %18من  أيشهراي ,  %1.75, %1.5معـدهلا بني  اتفاقية إصدار البطاقة يرتاوح
 :(Charge Cardبطاقة اخلصم الشهري أو الدفع املؤجل ) :اثنيا

رض مفتوح لحصول على قهنا طريقة ليعد ههذا النوع من البطاقات املثال احلي لبطاقات االئتمان ذلك أل
وإصدارها ال يتطلب من حاملها الدفع املسبق للبنك املصدر يف صورة حساب جاري,  أقصى,ضمن حد 

ى أن يسددها يف هناية كل شهر عل وسحوابتهوإمنا يطالب البنك املصدر حامل البطاقة بقيمة مشرتايته 
 يف ةحدود النسب املهذكور  يفيوما  وإذا أتخر عن السداد حيمل بفائدة  40, 25يف مدة اتلية ترتاوح بني 

 12النوع األول.

 ( Credit Cardبطاقة االئتمان القرضية أو السداد على فتـرات ال حقـه ): اثلثا  
ههذا النوع من البطاقة ميكن حاملها من احلصول على السلع واخلدمات فور ظهورها فضال على عمليات 

ن يسدد أجهزة التابعة للبنك فال يلزم حاملها عند تسليمه الفاتورة الشهرية السحب النقدي من خالل األ
يكون  التفاقاوهي مثل النوع الثاين إال أن  يف الدول املتقدمة نتشاراانواع كثر األأوهي تعد من  مبلغها

ليس على املطالبة بكامل املبلغ يف هناية كل شهر وإمنا يدفع جزءا  ويقسط الباقي على شهور اتلية مع 
حساب فائدة.وقد يدمج النوعني الثاين والثالث معا  ويكون حامل البطاقة ابخليار إما الدفع شهراي  بدون 

 فوائد, أو الدفع على أقساط بفوائد.
لبنك قبل مهها يقوم اأنواع الثالثة من البطاقات حتكمها مجلة من الضوابط لعل ن األأواجلدير ابلهذكر  

إصدار البطاقة ألي شخص إبجراء دراسة ائتمانية للتعرف على قدرة العميل على سداد املبالغ املطلوبة 
 و يتم وضع حد أقصي للمبلغ املسموح الشراء أو السحب يف ,منه ألن االئتمان يعين الثقة يف العميل

ع حد وكما يتم وض, حدود  شهراي  لكل عميل جيب أن ال يتجاوز قيمة معينة ذلك حسب دخل العميل
حملالت  ىاتجر كل مرة مثال ذلك احلد األقصأقصي ملشرتايت العميل أو حصوله على اخلدمات من كل 
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كثر الواحدة أبدينار وال جيوز للتاجر تقدمي سلعة أو خدمة يف املرة  500التجزئة والسوبر ماركت مثال 
لبطاقة مع البنك, كما يوجد حدا  أقصي للمسحوابت النقدية بواسطة ا اتفاقيتهمن احلد املنصوص عليه يف 

 دينار. 200فمثال ال يتجاوز السحب  ATMسواء من البنوك املشاركة أو أجهزة الصرف اآليل 
صدار وقد البطاقة وتكاليف اإلكما على العميل دفع رسوما  إلصدار البطاقة وجتديدها وذلك مقابل طبع 

تصدر بعض البنوك البطاقات بدون رسوم لبعض الشخصيات املرموقة أو على اإلطالق لرتويج البطاقة 
الشراء من التجار خيتار السلعة أو اخلدمة وبدال   يفوزايدة املصدر منها. و عندما يرغب حامل البطاقة 

صه يتأكد من صحة البطاقة ومن شخصية حاملها وأهنا خت يالهذمن تقدمي مثنها نقدا  يقدم البطاقة للتاجر 
وأيخهذ  POSوحيرر فاتورة أو قسيمة البيع ويبصم عليها ابلبطاقة بواسطة اآللة املسلمة إليه من البنك 

توقيع العميل على الفاتورة مع مضاهاته بنموذج توقيعه على البطاقة, وىف هناية كل مدة متفق عليها أربعة 
ىف العادة يرسل كشف مطالبة للبنك املتعاقد معه بقيمة املستحق لـه مرفقا  هبا صورا  من  أايم أو أسبوع

 ليتا البيع فيضيف البنك املبلغ حلساب التاجر املفتوح لدى البنك بعد خصم عمولة البنك و سائمق
اآللة  يفيدخل البطاقة  النقديعندما يريد سحب مبالغ نقدية من آالت السحب  وأخريا ,حيددها البنك
 اخلاص به على لوحة املفاتيح املوجودة هبا واملبلغ املطلوب فيخرج لـه املبلغ ويتم السريويدخل الرقم 

دفعها  ليتايقوم البنك ابستيفاء مستحقاته عن املبالغ  ,اإلبالغ للبنك املصدر إلكرتونيا  بواسطة اآللة
النوع  مل البطاقة املفتوح لديه إذا كانت منحلا اجلارياحلساب  منللتجار من محلة البطاقات إما ابخلصم 

و اجلزء املتفق عليه , أالثاينالنوع  يفهناية كل شهر لـه ابملستحق عليه  يفاألول, أو إرسال كشف مطالبة 
ومن ضوابط البطاقات  حسب ما سبق ذكر . 13النوع الثالث, وإذا أتخر عن السداد حيمله ابلفوائد يف
ميكن إصدار بطاقات إضافية لزوجة حامل البطاقة أو أبنائه ويتم استخدام ههذ  البطاقات اإلضافية نه أ

 .مثل البطاقة األصلية هباوالتعامل 
ويقوم ا, هبإذا فقدت البطاقة أو تلفت فعلي حامل البطاقة سرعة إبالغ املصدر حىت يتوقف التعامل 

العامل إضافة  ويتم تبليغ ذلك إىل مجيع التجار على مستوى البنك إبيقاف التعامل على البطاقة إلكرتونيا  
ة حيق للبنك املصدر إيقاف البطاقة يف أي وقت ملد النقدي,إىل حمو بياانهتا من ذاكر  آالت السحب 

ك جلميع حامل البطاقة هلا أو قصر يف تنفيهذ التزاماته ويبلغ ذل استخداممعينة أو إلغائها إذا تبني له سوء 
ا ابع التاجر مبوجب بطاقة موقوفة ال يكون البنك ملزما  بدفع املستحق له, كما انه حيق حلامل التجار وإذ

 14.البطاقة طلب إلغائها يف أي وقت
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ل حكام ههذ  البطاقات من خالأللحديث عن  ناآلننتقل  االئتمانن حتدثنا عن ماهية بطاقات أبعد 
 املطلب الثاين.
 املطلب الثاين

 االئتمانحكام بطاقات أ
 دراسة ( ومن مثالفرع األولطراف البطاقة )أيتطلب التعريج على  االئتمانحكام بطاقات أإن دراسة 

 .(الثاينالتكييف القانوين والشرعي للبطاقة )الفرع 
 األولالفرع 

 االئتمان اتطراف بطاقأ
 تفاقية تتضمن ثالثة أطراف هم:ان بطاقات االئتمان تقوم على أمن املعروف 

 :املصدرة للبطاقة هةاجل:  والأ
هنم ذلك أل هنا طرف واحد ألن التزاماهتم األساسية واحدةأيوجد ثالث جهات وميكن النظر هلا على 

بنك , للبطاقة  يالعاملاملركز  كاأليتبدفع مستحقات التجار عن مشرتايت حاملى البطاقة وهى   يتعهدون
 بنك التاجر فما املقصود هبا ؟ , اإلصدار 

: وهو منظمة أو مؤسسة عاملية تتوىل إنشاء البطاقة ورعايتها واملوافقة على للبطاقة لعامليااملركز  -1
نهم عن طريق إصدارها, وتسوية املستحقات املالية بي يفمجيع أحناء العامل للمشاركة  يفعضوية البنوك 

ختتار  املنظمة, ومن أهم ههذ  املراكز منظمة فيزا, وماسرت كارد, وداينرز كلوب, واملقر  عامليبنك 
هلا مجيعا  الوالايت املتحدة األمريكية , وجبانب ذلك توجد بطاقة أمريكان أكسربيس ويقتصر  الرئيسي

 يفالعامل, كما توجد بعض البطاقات ليست  يفإصدارها على سلسلة بنوك أمريكان أكسربيس 
مستوى شهرة ههذ  األنواع األربعة تصدر عن مؤسسات إقليمية مثـل بطاقات أكسيس ويور كارد 

 الياابن. يف J.C.Bأوراب, وبطاقات  يف
للبطاقة لالشرتاك  يالعاملتتعاقد مع املركز  اليتالبنوك على مستوى العامل  يف: ويتمثل بنك اإلصدار -2

ني لقبول البيع وأتدية اخلدمات مبوجبها ودفع والتعاقد مع التجار احمللي 15ىف عضوية إصدارها
 مستحقات التجار عن املشرتايت مبوجب بطاقات االئتمان الصادرة عنهم.

لعامل للشراء ا يفبنك  أي: من املعروف أنه ميكن استخدام بطاقات االئتمان الصادرة من بنك التاجر -3
العامل, وال  يفدولة أخرى  أيدولة البنك املصدر أو  يفاتجر متعاقد للبيع ابلبطاقة سواء  أيمن 
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يقتصر قبول التاجر البيع مبوجب البطاقة الصادرة من البنك املتعاقد معه التاجر فقط, وإمنا يبيع 
جر يبيع عضوية البطاقة, ومن هنا فإن التا يفالعامل مشرتك  يفبنك  أيبطاقة صادرة من  أيمبوجب 

ر( نك املتعاقد معه لصرف مستحقاته ويقوم ههذا البنك )بنك التاجهبهذ  البطاقات مث يتصل ابلب
نظمة الراعية لتسوايت التابع للمابالتصال ابلبنك املصدر للبطاقة الستيفاء حقه من خالل بنك ا

 لبطاقة.ل
ى عاتق فمن االلتزامات اليت تقع عل االلتزامات وله مجلة من احلقوق وان مصدر البطاقة حيمل جبملة من

 يت : الطرف األههذا 
ة على بياانت وااللتزام ابحملافظ السريااللتزام بتسليم البطاقة للحامل بعد التعاقد معه وكهذا الرقم  -1

 وعدم إفشائها للغري. السريحامل البطاقة والرقم 
ظ و توقيع حامل البطاقة على الفواتري املقدمة إليه من التاجر مع منوذج التوقيع احملف قارنةااللتزام مب -2

 لديه.
 يفلبطاقة ا استخدامهحلامل البطاقة موضحا  به املستحق عليه نتيجة  شهريإرسال كشف حساب  -3

تابة خالل ك  اعرتاضهويعترب حامل البطاقة مسئوال  عنها ما مل يبد  النقديالشراء من التجار والسحب 
 مخسة عشر يوما .

فواتري التجار  يفوجب البطاقة وطبقا  ملا ورد دفع قيمة مشرتايت العميل منها ومسحوابته النقدية مب -4
املؤيدة لهذلك واملكتملة من حيث كوهنا مطبوع عليها بياانت البطاقة حىت ولو مل يوقع العميل على ههذ  

 الفواتري.
 من التاجر. أشعار الرد واستالمهسبق حتميلها على حامل البطاقة عند رد البطاقة  اليترد املبالغ  -5
بالغ التجار عن البطاقات املسروقة أو املفقودة إىل مجيع التجار ىف مجيع أحناء العامل فور االلتزام إب -6

 من على برامج آالت السحب. السريإبالغ حامل البطاقة لـه بهذلك وحمو الرقم 
 ومن حقوقه:

 الرسوم املقررة على إصدار البطاقة وجتديدها. استيفاء -1
 .النقديعلى السحب  حساب عموالت -2
 حساب املبالغ املستحق ابلعملة األجنبية على أساس سعر الصرف السائد أو املعتمد من البنك. -3
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املصدر غري مسئول عن عدم صالحية البضاعة أو اخلدمة املقدمة وعلى حامل البطاقة حل مشاكله  -4
 ههذ  مع التجار دون حتميل املصدر أية مسئولية عن ذلك.

 لى حاملها ردها عند انتهاء العمل هبا.البطاقة ملك للمصدر وع -5
 العقد. يفالفوائد املنصوص عليها  يفاحلق  -6
 التنازل عن حقوقه الناشئة على حامل البطاقة للغري دون حاجة إىل إبالغه أو موافقته. يفاحلق  -7
سلوب يرا  أ يأبتعديل شروط العقد أو االتفاقية وتصبح ملزمة بعد إخطار محلة البطاقات  يفاحلق  -8

 املصدر.
أو إذا أساء حامل البطاقة  إلغاء البطاقة أو وقف التعامل هبا دون إبداء األسباب يفاحلق  -9

 .16استخدامها
لى قبول يتم االتفاق معهم ع اليتيطلق على الشركات واملؤسسات والبنوك  : وهو مصطلحالتاجر -ب

البيع وأتدية اخلدمات وسحب النقود مبوجب البطاقة مث يرجع التاجر على البنك املتعاقد معه الستيفاء 
 حقه.

 على التاجر مجلة من االلتزامات:
 قبول البطاقة والبيع أو أتدية اخلدمات مبوجبها حلاملها. -1
 دفع العمولة املقررة للبنك عن كل عملية بيع. -2
افظة على املعدات لتشغيلها واحمل تليفوينوخط  كهرابئيوتوفري مصدر   اآللةهيز املوقع لرتكيب جت -3

وأدوات العمل املسلمة إليه من البنك ودفع الرسوم املقررة عنها وردها للبنك عند إلغاء التعاقد 
 بينهما.

 .بهفتح حساب لدى البنك للتعامل  -4
ن أن ههذا البيع والتأكد م يماتتوقيعه على قس اقة واحلصول علىالتأكد من شخصية حامل البط -5

ل صورة من ههذا ويعطى العميالتوقيع مطابق لنموذج التوقيع على البطاقة بواسطة اآللة املسلمة لـه 
 .يماتالقس

الشكلية أو صالحيتها وعدم انتهاء اترخيها أو  النواحيالتأكد من صحة البطاقة سواء من حيث  -6
مل هبا من خالل مطالعة القائمة السوداء املبلغة لـه من البنك أن يكون سبق إبالغه بوقف الع

 والتأكد من عدم إدراج البطاقة املقدمة إليه ىف ههذ  القائمة. امللغاةابلبطاقات املوقوفة أو 
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 البيع وأخهذ بصمة البطاقة وتوقيع العميل عليها. يماتإعداد قس -7
 مل البطاقة.البيع ابألسعار العادية دون زايدة أو فرض رسوم على حا -8
 يدفعها التاجر للبنك. اليتعدم حتميل حامل البطاقة جبزء من أو كل العمولة  -9

 عدم إعطاء حامل البطاقة نقودا  مبوجب البطاقة. -10
حلصول على املرة الواحدة وضرورة ا يفعدم البيع مبا يتجاوز احلد األقصى املصرح لـه البيع به  -11

 تتجاوز احلد األقصى. اليتموافقة البنك على املعامالت 
 اتفاقية أخرى عن ذات البطاقة مع بنك أخر. يفعدم الدخول  -12
 إصدار إشعار رد البضاعة املرجتعة من حامل البطاقة وإرساهلا للبنك. -13

 احلقوق:وكما للتاجر مجلة من 
 البطاقات. حلامليابعها  اليتاحلق يف قيمة البضائع واخلدمات  -1
 تزويد  أبدوات العمل الالزمة للبيع مبوجب البطاقات. يفاحلق  -2
 إلغاء العالقة التعاقدية بعد إخطار الطرف اآلخر. يفاحلق  -3
الفقرتني  يفذكر   مما سبق يستفادالعالقة بينهما, فإهنا  يفأما التزامات وحقوق حامل البطاقة والتاجر  -جـ

 , حيثمشرتيختضع للعالقة بني ابئع و  فهيما السابقتني ألنه ال يوجد عقد أو اتفاقية مكتوبة بينه
البطاقة فإن  يفيستوىف التاجر حقوق من البنك املتعاقد معه, غري أنه إذا رفض البنك الدفع للتاجر خللل 

اجر تنتج عن صالحية البضاعة بني الت اليتحق التاجر يكون ىف ذمة حامل البطاقة, كما أن املشاكل 
 وليس للبنك مسئولية عنها. صهماوحامل البطاقة خت

قة حصول على البطالليوافق البنك املصدر على طلبهم  ن: وهم األفراد الهذيحامل البطاقة -جـ
من البنوك أو املاكينات املعدة  النقديشراء السلع واخلدمات من التجار أو السحب  يفالستخدامها 

 كما سبق ذكر .   هلهذا الغرض, مث دفع ما عليهم للبنك املصدر حسب نوع البطاقة
 ومن التزامات حامل البطاقة: 

 تقدمي البياانت املطلوبة منه إلصدار البطاقة بصدق . -1
 دفع الرسوم املطلوبة للمصدر سواء عند اإلصدار أو التجديد. -2
االلتزام ابستخدام البطاقة ابألسلوب املقرر وىف احلدود املصرح لـه هبا, وإذا جتاوز احلد األقصى يكون  -3

 ملزما  ابلسداد للبنك.
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دفعه للتجار عن مشرتايت حامل البطاقة منهم مبوجب  الهذي االلتزام بسداد املستحق للمصدر و -4
الشهر  يفلدى البنك املصدر وإما ابلسداد  اجلاريطبقا  لنوع البطاقة إما ابخلصم من حسابه  ,البطاقة
اللتزام بسداد النوع الثالث. وكهذا ا يفمواعيدها  يف , أو األقساطالثاينالنوع  يفخالل املدة احملددة  التايل

 ما سحبه نقدا .
 التوقيع على قسائم البيع بنفس منوذج التوقيع على البطاقة. -5
 اخلاص به. السريااللتزام ابحملافظة على البطاقة وعلى الرقم  -6
 يعزز ذلك  ابلفاكس مثإذا فقدت البطاقة أو سرقت فعلى حاملها سرعة إبالغ املصدر تليفونيا  أو  -7

 للبنك. الكتايبطار الفرتة بني العقد ووصول اإلخ يفكتابيا  ويلتزم أبية مبالغ نتجت عن استخدام الغري هلا 
 من أفراد أسرته. ألياملسئولية ابلتضامن عن البطاقات اإلضافية امللحقة ببطاقته  -8
ة وبدفع النوع األول بقيمة البطاقة للتعامل عليه ابلبطاق يفااللتزام بفتح حساب جارى لدى البنك  -9

 حالة كشف ههذا احلساب. يفالفوائد املقررة 
النوع  يفق عليه أو عن الرصيد املستح الثاينالنوع  يفحالة أتخر السداد  يفااللتزام ابلفوائد املقررة  -10

 الثالث.
 العمل ابلبطاقة. البطاقة ملك للمصدر وعليه االلتزام بردها عند توقف -11
 احلقوق: ومن

استالم كشف احلساب من البنك شهراي  بدون إرفاق صور فواتري الشراء به, وإذا أراد صورا  من ههذ   -1
 الفواتري يدفع عنها الرسوم املقررة للبنك.

 عدم حتميله مببالغ عن فواتري ال ختصه وأثبت ذلك بعدم وجود بياانت البطاقة مطبوعة على قسائم -2
 البيع.

 اسرتداد املبالغ السابق حتميله هبا عن بضاعة اشرتاها مث ردها للتاجر. يفاحلق  -3
 17إلغاء البطاقة أو جتديدها أو عدم جتديدها. يفاحلق  -4

 الفرع الثاين
 التكيف القانوين والشرعي لبطاقات االئتمان

عراضه من خالل استمن خالل ما ترتبه البطاقة من التزامات وحقوق على أطرافها, وبناء  على ما سبق يف 
لبنك تجار من خالل التزام اللسداد التدور حول أسلوب  البطاقة جند أن ,ماهية وطبيعة البطاقة بيان
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ات, وبفحص جب ههذ  البطاقديون محلة البطاقة الناجتة عن البيع هلم مبو  هلمبـأن يسدد  هماملتعاقد مع
أي احلوالة, والقرض, والضمان أو الكفالة, ف ههذا األسلوب يف السداد جند أن فيه معين كل من الوكالة, و

 منها ينطبق على البطاقة أكثر؟!
يف التحليل التايل , و التكييف السليم لبطاقات االئتمان مر أختلف الفقهاء املعاصرون حوليف حقيقة األ
 البطاقات.  أنواعذلك من خالل حناول تبيان 

 :وال التكيف القانوين والشرعي لبطاقة اخلصم الفوريأ
مل معىن حت هناأن ههذا النوع من البطاقات يولد عالقة ثالثية بني مصدر البطاقة والتاجر وحاملها إذا أ

طاقات ب يضا احلوالة إضافة ملعين الكفالة أو الضمان فأي من ههذ  املصلحات ينطبق علىأالوكالة و 
 االئتمان.

 عقد وكالة: أهناتكيف البطاقة على   -أ
بق على وإن ههذا التكييف ميكن أن ينط عقد وكالة أهنان البطاقات تكييف على أبعض من الفقهاء يرى 

النوع األول من البطاقة على أساس أن حامل البطاقة يوكل املصدر يف دفع ديونه إىل التجار من ماله 
اجلاري الهذي يشرتط فتحه إلصدار ههذا النوع من البطاقة , ولكنه ال ينطبق على  املودع لديه يف احلساب

يكون حلامل البطاقة ماال  لدي البنك املصدر, حىت ولو اعتربان كل األنواع  نه الألالنوع الثاين والثالث 
لعميلة فيها عل االثالثة وكالة فإن التزام املصدر ابلدفع من مال حامل البطاقة أو من ماله أمام التاجر جي

ائع تصوير أحد الفقهاء ملسألة شراء الوكيل للموكل ابألجل فيقول للب يفصفة الضمان قياسا  على ما جاء 
ري العكس ن هناك من يأ , إالمطالبة كل من الوكيل واملوكل ابلثمن ويكون الوكيل كضامن واملوكل كأصيل

ال تكون  مل البطاقة ال ميلك الدفع للتاجر والوكالةن حاوكالة أل أهنافبقولون ال ميكن تكيف العالقة علي 
 .إال يف تصرف مملوك للموكل وال يصدر التوكيل من حامل البطاقة

وميكن تصور ذلك أبن حامل البطاقة حييل للتاجر على املصدر  تكييف البطاقة على أهنا حوالة:ب ـ 
ن أن تكون بدين وعلى دين الزم ع ابلدين الناتج عن مشرتايت األول من الثاين, ومن شروطه احلوالة

وههذا ما ال يوجد يف البطاقة عند التعاقد على إصدارها ألن الدين ينشأ بعد استخدامها  18عقد احلواله
كما أن احلوالة على من ال دين   19عند احلوالة جيعل العميلة وكالة أو كفالة يف الشراء, وعدم ثبوت الدين

عليه تكييف شرعا  على أهنا كفالة حيث جاء به وال تصح احلوالة على من ال دين لـه, وقيل تصح برضا  
 .20بناء  على أهنا استيفاء فقبوله ضمان ال يربأ به احمليل
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أحد   ر صو تي هنا قرض يتفق معماأن تكييف البطاقات على أ: تكييف البطاقة على أهنا قرضج ـ 
آلمر ألن ههذا رجع هبا على ا دفعهاعنه فالان  ألفا درهم ف دفعأبن ي أحدهملفقهاء بقوله" وإذا أمر رجل ا

ومع أن ههذا املثال يقرتب من النوعني الثاين والثالث إال أنه ال ينطبق  21",من اآلمر استقراض من املأمور
د عنه مر حامل البطاقة للبنك املصدر ابلسدااملوضوع ال يقتصر على أ فضال  على أن ,على النوع األول

بل إن جوهر البطاقة يدور حول التزام البنك بداية أمام التجار بسداد املستحق هلم على محلة البطاقات, 
 يبدأ قبل نشوء الدين.  الهذيفمرتكز البطاقة هو ههذا الضمان  وابلتايل

 االستقراض و قة فيها معاين الوكالة واحلوالة: رغم أن البطاتكييف البطاقة على أهنا ضمان أو كفالةد ـ 
املصدر  فمرتكز البطاقة يدور حول التزام لآليت ذلكحتتوى على معين الكفالة هنا أإال أن هناك من يرى 

بدفع مستحقات التاجر عن ديون محلة البطاقة الناتج عن شراء السلع واخلدمات أو عن السحب النقدي 
فتصور العملية على أن البنك ضامن والتاجر مضمون لـه وحامل البطاقة من البنوك األخرى, وابلتايل 

قهاؤان الرواد .و فعلى أهنا ضمان و األقرب حلقيقة البطاقة مضمون عنه والدين الناتج عن الشراء مضمونه
دي املالكية لويتجلى ذلك بوضوح ضمان يوردون يف أبواب الكفالة مسألة تنطبق متاما  على بطاقة ال

لدي  ,22"إذا ثبت ما ابيعه لزممن قال لرجل ابيع فالان  فما ابيعته من شيء فأان ضامن مثنه, جاء" و 
الشافعية جاء " يشرتط يف املضمون كونه حقا  اثبتا  حال العقد وصحَّ يف القدمي ضمان ما جيب, كثمن 

عنه حق بعد وجوبه  جاء " ومن ضمن لدي احلنابلة ,23ما سيبيعه أو سيقرضه ألن احلاجة قد تدعو إليه"
أما لدي احلنفية فاألمر أوضح بشكل ,24أو قال ما أعطيته فهو علىَّ, فلقد لزمه ما صحَّ أنه أعطا "

ضمن موضوعات كتاب الكفالة  25«املبسوط»مؤلفه القيم  يفحيث أورد اإلمام مشس الدين السرخسي 
ال الرجل طاقات االئتمان بقوله " وإذا قاباب  مسا  " ضمان ما يبايع به الرجل" بدأ ابلفكرة األساسية لب

)املصدر( لرجل )التاجر( ابيع فالان  )حامل البطاقة( فما ابيعته به من شيء فهو علىَّ, فهو جائز على 
 ما قال " مث شرع يهذكر الصور املختلفة هلهذ  الفكرة مبا يتطابق متاما  مع ما يرد يف اتفاقيات البطاقة.

ضم  هيالة ن الكفغري دقيق أل كيف هلهذا النوع من العالقة على انه كفالةن ههذا التألكن هناك من يرى 
لدائن ن ههذ  العالقة كفالة هنا ال يستطيع اأخرى يف املطالبة ولو فرضنا جدال أذمة مالية  ذمة مالية إىل

ن عقد أك ذل ن يطلب من املكفول )املدين( وهو صاحب البضاعة إمنا يطالب البنك وحد . إضافة إىلأ
 .ألرابحلن املؤسسة املصرفية صندوقا خرياي إمنا تسعى أن نتصور ألكفالة عقد تربع وال ميكن ا
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ن غري فوائد ذا كانت مإ عقد حوالة جائز شرعاهنا أترى الباحثة أن التكييف األقرب لبطاقات االئتمان و  
 عليها بعض الدول اإلسالمية يف معامالهتا البنكية. اعتمدتوقد 

 :ألجلالنوع الثاين بطاقات اخلصم 
 ك فائدة.مل يشرتط البن وهى جائزة شرعا ماهنا عقد حوالة أمن البطاقات على يضا تكييف ههذا النوع أ

 النوع الثالث بطاقات االئتمان املتجددة:
مؤجل  قساطاألالربوي حيث يسمح حلاملها بتسديد  اإلقراضههذا النوع من البطاقات هي بطاقات 

 26غري جائزة شرعا. بفوائد ربوبة وهي

 بدائل على العتمادا ممكنف ونتيجة للصفة الربوية لبطاقات االئتمان كان جيب علينا البحث عن البديل
 وجيرد البطاقات نظامل يعد حبيث التقليدية, التجارية البنوك من والصادرة الشائعة االئتمان لبطاقات شرعية

 املعدلة الصيغ هو اناالئتم لبطاقات البديل فإن ولهذا ,البنكية الفوائد جتنب وأمهها الشرعية, احملظورات من
 البطاقات هذ ه شأن يف اجلماعي التداول خضعن يتم أن وعسى شرعية هيئات مبعرفة عدلت   اليت هلا

 التصرفات على الميةاإلس الشريعة مقررات تطبيق يف املعنوي والغرض املادي اهلدف حتقق صيغة وتعديلها
 .مجيعها واملمارسات

 يزال ما وهو ,العملي التداول من ومتكني عملية حلول إىل حيتاج رمبا املعدلة البطاقات ههذ  تداول أن إال
 :احللول ههذ  ومن إشكال حمل

 سقفحيدد  نأ على اإلسالمية املصارف تصدرها اليت البطاقة وهي الشهري اخلصم ائتمان بطاقةصدار إ
 أي أو كفيل  أو الراتب بضمان الراتب, من % 80 ةبسبن أو الشهري الراتب مبقدار ابلبطاقةوابت السح
 27.ذلك على مصرفية فائدة أي املصرف يستويف أال على آخر, ضمان
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 اخلامتة 
 خنتم من دراسة ههذا املوضوع جبملة من النتائج كاأليت:

قتصادية واملالية احلديثة اليت متكن حاملها من احلصول دوات االداة من األأن بطاقات االئتمان هي إ -
 على السلع واخلدمات دون دفع النقود. 

ن بطاقات االئتمان تنشئ عالقة ثالثية بني مصدر البطاقة وحاملها والتاجر وتلقي البطاقة علي إ -
 عاتق كال منهم التزامات وتعطيهم مجلة من احلقوق.

ييف القانوين والشرعي فمنهم من اعتربها عقد وكالة او ضمان وكما اختلف الفقه حول مسألة التك  -
 .والتكييف األقرب هلا أهنا عقد حوالة و حوالةأو وكالة أو قرض أ
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