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امللخص
يف ظل التنامي التجاري والتطور االقتصادي ومنو التجارة االلكرتونية وتنافس البنوك لكسب اكرب قدر ممكن
من االموال مع التسرت على العمالء يف الدفع وتطور حياة الناس وازدهارها ومتاشيا مع التطور االقتصادي اهلائل
ظهرت ما يسمى (بطاقات االئتمان),وانتشرت البطاقات يف وقتنا احلاضر انتشاراً واسعا يف جماالت احلياة كافة
خاصة بعد صدور قرار جملس الوزراء بتحويل نظام دفع رواتب املوظفني ابلنقد يف نظام الدفع االلكرتوين ببطاقات
(املاسرت كارد الدولية)ولكون هذا النظام مل يستخدم من قبل ولذا بداء التخوف من شرعيتها فكان من الضروري
التوقف عند هذه البطاقة ملعرفتها ومعرفة اطرافها وبيان انواعها ومدى موافقتها القواعد الشرعية يف املعامالت املالية
االسالمية اضافة اىل ما سبق ظهرت االختالفات الكثرية يف ختريج هذه البطاقات يف احكامها خاصة عند
الباحثني املعاصرين ويف تطبيقات اهليئات الشرعية للمصارف االسالمية ,من هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط
االضواء على اهم تلك التساؤالت واهم ما جيب التوقف عنده هو ما يتعلق ابلتخريح الفقهي وبيان مدى شرعية
العالقة بني مصدر البطاقة وحاملها من وجهة نظر الفقه االسالمي .
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Abstract
In the modern world and due to the prolific commercial growth and economic
development, in addition to the growth of the electronic commerce and competition among
the international banks to facilitate the payment for the clients and to get more capitals, the socalled ATM cards have emerged. The ATM cards have recently covered all walks of life,
especially after the Iraqi Prime Ministry enactment to pay the official salaries in terms of the
electronic ATM cards. This System has never been in act before, Therefore, it is important to
comprehend the legal aspect of this financial system and understand its compromise to the
legitimate rules in the Islamic financial transactions. Different worldviews have emerged
concerning the ATM card and its applicability in the Islamic banks. Now, the question is:
Why are the legislators' Worldviews different in theory and practice? This study is an attempt
to answer the question: it is a quest for understanding the jurisprudence insight and stating the
relationship between the source of the ATM card and its holder since it is the origin in that
relationship Based on this relationship, there is a conceptual divergence, and how to
accommodate such relationship among the jurisprudence groups.

املقدمة
.احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمح ًة للعاملني بينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
يف ِظل التنامي التجاري والتطور االقتصادي ومنو التجارة االلكرتونية وتنافس البنوك لكسب أكرب قدر ممكن
,من األموال مع التيسري على العمالء يف الدفع وتطور حياة الناس وازدهارها ومتاشياً مع التطور االقتصادي اهلائل
 وانتشرت البطاقات يف وقتنا احلاضر انتشاراً واسعاً يف جماالت احلياة كافة,)ظهرت ما تسمى (بطاقات االئتمان
خاصةً بعد صدور قرار جملس الوزراء بتحويل نظام دفع رواتب املوظفني ابلنقد إىل نظام الدفع االلكرتوين ببطاقات
(املاسرت كارد الدولية) ولكون هذا النظام مل يستخدم من قبل ولذا بدأ التخوف يف شرعيتها فكان من الضروري
التوقف عن هذه البطاقة ملعرفتها ومعرفة أطرافها وبيان أنواعها ومدى موافقتها القواعد الشرعية يف املعامالت
اإلسالمية إضافة إىل ما سبق ظهرت االختالفات الكثرية يف ختريج هذه البطاقة ويف أحكامها خاصة عند الباحثني

املعاصرين ويف تطبيقات اهليئات الشرعية للمصارف اإلسالمية فما حقيقة هذه البطاقات؟ وملاذا اختلف موقف
الباحثني الشرعيني يف االقتصاد اإلسالمي منها وتعددت مدارسهم يف تكييفها والنظر ويف أحكامها هذا ما
 وأهم ما جيب أن يتوقف عنده يف نظري هو ما يتعلق ابلتخريج,سنسلط عليه األضواء من خالل هذه الدراسة
الفقهي وبيان شرعية العالقة بني مصدر البطاقة وحاملها ألهنا األصل وما سواها يعد متمماً ومكمالً لتلك
. وهلذا كثرت اآلراء وتشعبت حول تكييف هذه العالقة يف اجملامع الفقهية,العالقة

:وحدود هذه الدراسة تقع حتت مطلبني
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املبحث األول :تضمن دراسة لبطاقة االئتمان دون بقية البطاقات املصرفية اللدائنية وأهم مميزاهتا وأسباب ظهورها
واحلكم الشرعي هلا.
أما املبحث الثاين :فتناولت بشيء من التفصيل لألحكام املتعلقة ابلفقه املايل هلذه البطاقات دون اجلانب
االقتصادي أو احملاسيب أو القانوين أو الفقه غري املايل كاجلنائي ,حماوالً مجع هذه اآلراء للتخريج الصحيح من
عدمه.
هذه ورقات متواضعة حاولت اإلسهام يف حبث هذه املسألة راجياً من هللا تعاىل العون والتوفيق والسداد والرشاد يف
الدنيا واآلخرة انه املوىل ونعم النصري.
املبحث األول :التعريف ببطاقة االئتمان )(Gredit Gard
أوالً :نشأهتا واتريخ والدة بطاقات االئتمان:
كان أول ظهور لبطاقة االئتمان عام  1914م عندما أصدرت شركة (وسرتن يوانيتد) يف أمريكا نوعاً مصغراً من

بطاقات االئتمان لعمالئها املتميزين للتيسري عليهم وإلعطائهم الشعور ابألمان يف أثناء التنقل مث بدأ العمل
ابلبطاقة يزداد مروراً مبحطات الوقود وبعض املؤسسات التجارية إىل أن وصل األمر إىل البنوك مث ظهر تطور جديد
أحدثته شركة (فريز كلوب) سنة  1949م عندما أصدرت نوعاً من هذه البطاقة لرواد مطاعمها فيما مسي وقتها
بنادي الطاعمني ,ليختطف الفكرة بعد ذلك بنك ( فرانكلن انشوانل) عام  1951م ويصدر بطاقاته اخلاصة.

وهكذا مرن بطاقات االئتمان بسلسلة من التعديالت حىت وصلت فكرهتا مما هي عليه اآلن عام  1970م,
وكانت أول منظمة ظهرت يف هذا الشأن هي منظمة (فيزا) سنة  1977م مث (ماسرت كارد) سنة  1980م,

لتصل بعد ذلك إىل العامل اإلسالمي عام 1990م(.)1

وانتشرت البطاقات يف وقتنا احلاضر انتشاراً واسعاً يف جماالت احلياة كافة وبلغ عدد املتعاملني هبا حداً ال يوصف

مما جعل هلذه البطاقات األمهية القصوى يف تعامالت البنوك اليت بدأت جتين أرابحاً هائلة من وراء التعامل هبا.

وقد كثرت أوصافها يف الوقت احلاضر تبعاً ملالءة املستخدم ومكانته املالية ,لذا كان من الضروري التوقف عند
هذه البطاقة ومعرفة أوصافها واملراد منها.

) )1بطاقات االئتمان وأحكامها ,شبكة األنرتنتwww.alukah.net :
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التعريف ببطاقة االئتمان:
تكونت بطاقات االئتمان من لفظتني :األوىل :لفظة بطاقة وهي كلمة عربية تعين الورقة ,ويف حديث ابن عباس
قال المرأة سألته :أكتبيها يف بطاقة أي رقعة صغرية(.)2
والثانية :لفظ (االئتمان) وقد اختلف الباحثون يف املراد منها نتيجة الختالفهم يف ترمجة كلمة ) (edictعن ثالثة
أقوال:
األول :اهنا تطلق على القرض.
الثاين :اهنا تطلق على املهلة املمنوحة لسداد القرض.
الثالث :اهنا تطلق على الثقة اليت ميكن ان تنتج قرضاً ,وحتدد مهلته.

فاملعنيان األول والثاين يقرتابن ببطاقة االئتمان من معىن القرض ,بينما يتجه املعىن الثالث إىل معىن يقرتب من معىن
الضمان ويؤيد هذا املعىن األخري أمران:
األمر األول :ان القرض حصول على املال مباشرًة ,بينما االئتمان يعطي القدرة على االقرتاض ان احتاج حامل
البطاقة وهذا أشبه ابلضمان.
األمر الثاين :ان القرض يثبت يف ذمة املقرتض كامالً ,بينما االئتمان ال يُلزم ذمة صاحب البطاقة ابلسقف
االئتماين املمنوح له ,بل مبقدار ما صرفه منه فقط.
وعليه فيمكننا ان نعرف االئتمان أبنه :متويل نفقات اآلخرين بطريق مباشر من خالل السحب النقدي أو غري
مباشر من خالل الشراء السلعي مقابل السداد يف املستقبل(.)3
أما جملة جممع الفقه فقد عرفتها أبهنا(( :مستند يُعطيه مص ّد ُره (البنك املركزي) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل
البطاقة) بناء على عقد بينهما ميكنه من شراء السلع أو اخلدمات ممن يعتمد املستند (التاجر) دون دفع الثمن
حاالً لتضمنه التزام املصدر ابلدفع ,ويكون الدفع من حساب املصدر ,مث يعود على حاملها يف مواعيد دورية,
ُ
ُ

) )2ينظر :لسان العرب 25/10 ,مادة (بطق)
) )3ينظر :بطاقات االئتمان وأحكامها ,شبكة األنرتنتwww.alukah.net :
39

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
وبعضها يفرض فوائد ربوية على جمموع الرصيد غري املدفوع بعد فرتة حمددة من أتريخ املطالبة ,وبعضها ال يفرض
فوائد))(.)4
اثنياً :أنواع بطاقات االئتمان ومميزاهتا واخلدمات اليت تقدمها وااللتزامات املرتتبة عليها:
 -1أنواع بطاقات االئتمان
على الرغم من كثرة وتنوع أهداف بطاقات االئتمان ميكن حصرها يف ثالثة أنواع:
النوع األول :بطاقة الصرف اآليل ))Debit Card
ويتم اصدارها للعمالء الذين هلم حساابت لدى البنك املصدر ,ويقتضي إصدارها وجود رصيد حلاملها ابلبنك,
ومن مث إعطاء صالحية للبنك املصدر للبطاقة انه يسحب من رصيد حامل البطاقة مباشرًة من قيمة مشرتايته
وأجور اخلدمات اليت حيصل عليها عن طريق استعمال البطاقة أو عن طريق السحب النقدي يف ضوء العقود
املوقعة من قبله.
خصائص هذا النوع:
 -1تصدر للعمالء الذين لديهم حساب دائن لدى البنك املصدر هلا.
 -2تصرف جمانياً أو بسعر رمزي متفق عليه.
 -3تستخدم يف إطار جغرافية الدول أو مناطق وجود فروع البنك املربوطة جبهاز حاسب آيل متصل بقاعدة
بياانت ومعلومات عن حساب العميل ورصيده.
 -4ال تسمح ابلصرف إال ضمن رصيد حاملها.
 -5تستخدم يف الغالب للسحب النقدي من أجهزة الصرف اآليل.
 -6يتم اخلصم فور استخدامها عند استالم املبلغ أو ابلتحويل عليه.
 -7ومن خدماهتا ان حلاملها الصرف هبا من شبكة بنوك أخرى مشاركة يف أتمني أجهزة الصرف على
الطرقات(.)5
) )4جملة جممع الفقه اإلسالمي ,العدد .676-675/3 ,12
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النوع الثاين :بطاقة االعتماد (اخلصم الشهري) ))Charge Card
ومن هذا النوع بطاقات (فيزا) و(ماسرت كارد) و(امريكان اكسربيس) و(يورو كارد) ,وهي متكن حاملها من
استخدامها يف احملالت ا لتجارية لشراء البضائع أو يف السحب النقدي من فروع البنوك األعضاء أو أجهزة الصرف
اآليل التابع هلا ,وللحصول عليها يوقع العميل رسوم اشرتاك وجتديد كما جيب ان يكون للعميل حساب دائن لدى

البنك املصدر للبطاقة(.)6
خصائص هذا النوع:

 -1إمكانية استخدامها حملياً ودولياً.
 -2يدفع العميل للحصول عليها رسوم اشرتاك ,ورسوم جتديد.
 -3إمكانية استخدامها على حنو بطاقة الصرف اآليل للسحب.
النوع الثالث :بطاقة االئتمان (التسديد ابإلقساط) ()Gredit Card
وهي أكثر أنواع البطاقات انتشاراً وخصوصاً يف الدول الصناعية وهي آخرها إصداراً وأكثرها رواجاً وتسمى (بطاقة
االئتمان) عند االطالق.

خصائصها:
 -1تتميز عن سابقتها (اخلصم الشهري) ان التسديد فيها يكون على شكل دفعات.
 -2هلا نفس مميزات لطاقة اخلصم الشهري
 -3ال يلزم إلصدارها وجود حساب للعميل.
 -4يقوم البنك – املصدر هلا – إبقراض العميل – حامل البطاقة – مبلغاً له حد أعلى يسمى (الشرط االئتماين)
 -5يكون التسديد على شكل دفعات (اقساط).
) )5ينظر :املعامالت الربوية يف ضوء القرآن والسنة ,ص  ,83-82البطاقة الشبكية وعبد الوهاب ابو سليمان ,ص  ,88-85التكييف الشرعي للبطاقات املصرفية,
ص  ,6ينظر :موسوعة فتاوى املعامالت املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية .151-150/11
) )6ينظر :املعامالت الربوية يف ضوء القرآن والسنة ,ص  ,83-82البطاقة الشبكية وعبد الوهاب ابو سليمان ,ص  ,88-85التكييف الشرعي للبطاقات املصرفية,
ص  ,6ينظر :موسوعة فتاوى املعامالت املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية .151-150/11
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 -6يلزم حاملها أبربعة دفعات :رسوم االشرتاك ,رسوم جتديد ,فوائد االقراض ,فوائد أتخري(.)7
اثلثاً :مشروعية أنواعها
ترتبط مشروعية بطاقة االئتمان وأنواعها مبا تقدمه من خدمات حلاملها وامجاالً هي:
األوىل :تغطية قيمة السلع املشرتاة من املؤسسات اليت تتعامل هبا.
الثانية :السحب النقدي من املصرف املصدر للبطاقة.
الثالثة :السحب النقدي من غري املصرف املصدر للبطاقة.

أما اخلدمة األوىل :فهي جائزة شرعاً ألن التكييف الفقهي هلا هو اهنا صورة من صور الكفالة أبجر ,والكفالة أبجر
مشروعه(.)8
أما اخلدمة الثانية فهي صورة من صور عقد القرض املشروع ,فاملبلغ املسحوب من املصرف املصدر للبطاقة من
قبل عميله يعترب قرضاً لذلك العميل ,ولكن املصارف تتقاضى عمولة عن ذلك القرض وتسميها خدمات الدين
أو القرض ,والعمولة قد تكون مبلغاً نقدايً مقطوعاً بصرف النظر عن قيمة املبلغ املسحوب وهي يف الغالب ,%4

والذي يبدو كي ان املعاملة اذا تقاضى عليها املصرف مبلغاً مقطوعاً وليس نسبة مئوية بصرف النظر عن املبلغ
املسحوب قد تكون جائزة على أساس اهنا خدمة مقابل أجر ,وهي خدمة متثل منفعة معتربة تستحق بدل العوض
يف مقابلها.
أما ان كانت العمولة نسبة مئوية تتناسب مع املبلغ املسحوب فالذي يبدو يل اهنا تؤدي إىل الراب وخترج عن كوهنا
جر نفعاً مشروطاً ,ألن اجلهد املبذول من قبل املصرف إلجناز املعاملة اثبت بصرف
أجرة مقابل منفعة إىل قرض َّ
النظر عن املبلغ امل سحوب ,وحساب العمولة بطريق النسبة املئوية يعين تكرار استحقاق االجرة بدل تلك اخلدمة,
وال يوجد مسوغ شرعي لتكرار استحقاق االجرة فتكون العمولة نفعاً مشروطاً مقابل القرض وهي صورة من صور
الراب احملرم.

) )7ينظر :املعامالت الربـوية يف ضـوء القرآن والسنة ,ص  ,83بطـاقة االئتمـان ص ,24البطـاقة البنـكية ص  ,70التكييف الشرعي للبطاقات املصرفية ,ص ,7
موسوعة فتاوى املعامالت املالية .151-150/11
) (8ينظر :الفقه اإلسالمي وأدلته ,د .وهبه الزحيلي .161/5
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أما اخلدمة الثالثة :فالتكييف الفقهي هلا اهنا كفالة لقرض بقائدة ,فاملصارف الربوية ال تتقاضى على املبالغ النقدية
حر وهي صورة من صور
املسحوبة منها بواسطة بطاقات االئتمان عمولة مقطوعة ,لكنها أتخذ نسبة مئوية كما َّ

جر نفعاً مشروطاً ودور املصرف املصدر للبطاقة هو كفالة املدين يف دفع املبالغ املستحقة عليه
الراب ألن القرض َّ
لل مصرف املسحوب منه ,وهلذا تكون عملية سحب النقود بواسطة بطاقة االئتمان من غري املصرف املصدر
للبطاقة حمرمة شرعاً(.)9
ومن البحاثني املعاصرين من َّ
عد كل أنواع وصور بطاقة االئتمان صور وعقود ربوية ومنهم الشيخ بكر ابو زيد
حيث اجته إىل تغليب جانب العقد وقال:
رابعاً :على الفقيه ان أيخذ يف االعتبار أموراً:
أ -ان القرض احلسن ليس من خلق البنوك التجارية الربوية.
ب ان البنوك التجارية الربوية امنا كانت على تسمني مواردها ابلتعامل ابلراب حتت شعار (الفوائد ,الغرامات,
الرسوم).
مث بني الباحث تكييفه بقوله :واخلالصة عندي :ان بطاقة االئتمان أبنواعها :فيزا ,امريكا اكسربيس ,ماسرت كارد
أو غريها مجيعاً حقيقتها عقد ربوي مبين على االستتار ابلبطاقة اليت اتفقت أطرافها الثالثة أو األربعة على التعاون
على اإلمث والعدوان وأكل الراب(.)10
خرج حكمها على قاعدة املصاحل واملفاسد فغلبوه على اخلريج الفقهي:
ومنهم ّ
أ -فمنهم من غلب مفاسدها وأبرز تلك املفاسد :التشجيع على االقرتاض ,وشغل الذمة ابلديون وما يقع فيها من
تزوير وسرقة.
ب -ومنهم من غلب مصاحلها وحكم جبوازها تغليباً جلانب دفع احلاجة امللحة ,أو الضرورة وما شاهبها.

) )9ينظر :املعامالت الربوية يف ضوء القرآن والسنة ,ص .83-82
) )10ينظر :بطاقات االئتمان ,حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها للشيخ بكر او زيد ,مقدمة الرسالة – بريوت – ط 1416 – 1/هـ.
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املبحث الثاين  :موقف الفقهاء املعاصرين من العالقة بني مصدر البطاقة وحاملها
تباينت وجهات نظر الفقهاء املعاصرين يف ختريج البطاقات املصرفية وحتديدا بطاقة (االئتمان) واحلكم عليها خاصة
بني ُمص ِّدر البطاقة واملستفيد منها (حاملها) على صور خمتلفة ,وهي:
الصورة األوىل :مصدر البطاقة كفيل (ضامن) حلاملها
من البديهي ان العميل عندما يطلب اصدار البطاقة فهو يريد من املصدر ان يعينه على حتمل اعباء
اخلدمات اليت يرغب يف احلصول عليها وهذا ما ينص عليه بنود العقد بني الطرفني.
وهذا التخريج يسمى يف العقد االسالمي بعقد الضمان (الكفالة) وقد تقاربت تعاريف الفقهاء هلذا العقد ,فقال:
()11
(الكفالة هي ضم الذمة يف املطالبة)
وقال الشافعية :االصناف هو التزام حق الغري اثبت يف ذمة او احضار من هو عليه او عني مضمونة )( , )12اما
()14
االمامية فقد فرقوا بني الضمان والكفالة فقالوا الضمان :التعهد ابملال( , )13والكفالة :التعهد ابلنفس
ومشروعيتها جائزة ابلكتاب والسنة ,فمن الكتاب قوله تعاىل ( :ولِمن جاء بِِه ِمحْ ُل بعِ رري)( , )15قال الكليب االعم
الز ِ
 :الكفيل بلسان اهل اليمن( ,)16ومن السنة النبوية قوله (ص)( :الدَّين م ْق ِ
يم غا ِرم)( ,)17وهذا موافق للغة
ع
و
ي
ض
َّ
ٌّ
ُْ
ُ
فالكفيل  :الضامن( , )18وقد اصطلحت كتب الفقه لبعض املذاهب االسالمية على الكفالة ابلضمان ومنها الفقه
الشافعي واحلنبلي واالمامية وممن قالوا بتخريج هذا العقد على الضمان من املعاصرين ,وحممد عبد احلليم عمر
) )11ينظر :فتح القدير .162/7
) )12احلاوي الكبري .174/8
) (13ينظر :الروضة البهية .113/4
) (14ينظر :املصدر نفسه .151/4
) )15يوسف .72
) (16ينظر :تفسري الرازي .143/18
) (17سنن الرتمذي – كتاب الوصااي ,ص .581
) )18ينظر :لسان العرب .702/11
) (19ينظر :اجلوانب الشرعية واملصرفية لبطاقات االئتمان ,ص .66
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ود .عبد هللا السعيدي ,اما الدكتور عبد الوهاب ابراهيم ابو سليمان فكان يربط العقد ابملقاصد ,فاذا خرج على
القرض عنون مبقاصد االقراض يف الشريعة واذا خرج على الضمان عنون ابملقصد الشرعي من عقد الضمان يف

الشريعة االسالمية ,وصوب التسمية ابن اقرتح ان تسمى بطاقات االقراض( ,)20قال (ان العالقة بني احلامل
واملصدر قرض وبني املصدر والتاجر ضمان اذا كانت البطاقة غري معطاة وإال وكالة)(.)21
وقد ذهب مجهور الفقهاء اىل ان حقيقة الضمانة هي ضم ذمة الضمانة (مصدر البطاقة) واملضمون عنه (حامل
البطاقة) يف املطالبة والدين ,هذا هو احلصل يف بطاقة االئتمان وعدم مطالبة الدائن (املصرف) حلامل البطاقة ال
خيرجها عن معىن الكفالة ألن ذمة العميل مشغولة ابلدين ولو كان املصدر هو الذي يسدد عنه.
وملعرفة مدى موافقة بطاقة االئتمان لعقد الضمان من خالل مالحظة النقاط التالية:
مر ذكره ان بطاقة االئتمان تتوافق مع الضمان من خالل التزام املصدر
أ -من حيث املعىن العام للبطاقة وقد َّ
سداد الديون املرتتبة على العالقة الناشئة بني بسبب حامل البطاقة واألطراف األخرى كالتجار.
ب -ذهب مجهور الفقهاء اىل ان الضمان يف حقيقته هو ضم يف املطالبة ابلدين بينما ذهب االصناف اىل ان
مر.
حقيقة ضم املطالبة فقط دون الدين كما َّ
جـ .يشمل عقد الضمان على أربعة أركان وهي :الضامن ,املضمون له ,املضمون عنه ,واملضمون به ,هذه األركان
متوفرة يف بطاقة االئتمان وهي على النحو التايل:
 -1الضامن :وهو ُمص ّدر البطاقة.
 -2املضمون له :وهو التاجر.
 -3املضمون عنه :وهو العميل
 -4املضمون ِبه :وهو الدين املستقر يف ذمة العميل.
د -توقي ت الكفالة :أي ان يكفل الدين ملدة حمددة فإذا انقضت تلك املدة يبدأ بعدها من التزامه وتنتهي الكفالة
وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل صحة التوقيت ألن هذا التقييد مفيد يف حق الكفيل ,قال يف املبسوط( :وإذا قال
) (20ينظر :البطاقات البنكية االقراضية والسحب املباشر من الرصيد .114-22
) )21املصدر نفسه.
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علي فهو جائز على ما قال  ...ويستوي ان وقت لذلك وقتاً أو مل
رجل لرجل ابيع فالانً فما ابيعته من شيء فهو َّ
يوقت إال انه يف املوقت يراعي وجود املبايعة يف ذلك الوقت ,حىت اذا قال :ما ابيعته اليوم ,فباعه غداً ال جيب

على الكفيل شيء من ذلك ألن هذا التقييد مقيد يف حق الكفيل ,ولكن اذا كرر مبايعته يف اليوم ,فذلك كله
على الكفيل ,ألن حرف (ما) يوجب العموم واذا مل يوقت فذلك على مجيع العمر.)22()...
وحتديد مدة صالحية استخدام البطاقة غالباً ما يذكر منوذج حتديد مدة صالحية البطاقة بسنة كاملة قابلة للتجديد

تلقائياً ابتفاق الطرفني(.)23
ردود وتعقيب ملا تقدم:

 -1ان ختريج العالقة بني مصدر البطاقة وحاملها على اهنا كفالة يرتتب عليه ضمان ما مل جيب ,ألن البطاقة قبل
استعماهلا يف الشراء ال متثل اال سنداً يلتزم فيه مصدره كفالة العضو مقابل املضمون له اذا تلقى خدمات  ,اذا
ذهب بعض الفقهاء ومنهم الشافعية وبعض احلنابلة اىل عدم جواز ما مل جيب(.)24

فوجود الدي ن عند هذا الفريق سبب الضمان ,ومن غري اجلائز تقدم السبب على املسبب ,كما ان الكفالة تعين
ضم ذمة اىل ذمة يف الدين قبل وجوده ال تشغل به ذمة ومن مث ال يتحقق معىن الكفالة الشرعية(.)25
 -3ان النسبة اليت يتحصل عليها البنك املصدر من املضمون له لقاء ضمانه لدينه غري جائزة شرعاً ,حيث ان
الكفالة عقد تربع واحسان فال يقبل منه العوض املادي.
وأرى ان األمر فيه تفصيل ابعتبار نوع العالقة بني اطرافها سنتطرق له ابلتفصيل.
الصورة الثانية :مصدر البطاقة وكيل حلاملها:
عقد الوكالة من التصرفات الشائعة بني الناس وصورهتا :انك ختول شخصاً آخر ليقوم إبجراء تصرف من
التصرفات بدالً عنك مع وقوع أثر تصرفه لك.

) )22املبسوط 51-50 /20
) )23ينظر :اتفاق توطني رواتب موظفي الدولة.
) )24ينظر :روضة الطالبني  ,244/4املغين .593-592/4
) )25ينظر :البطاقة املصرفية ,د .علي حممد موسى.2015/5 ,
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وهي يف اللغة :اسم مصدر من التوكيل وتصح بفتح الواو وكسرها ,وقد وردت هلا يف اللغة عدة معاين منها :القيام
أبمر الغري واالعتماد والكفالة واحلفظ(.)26
لكن كتب الفقه كثرياً ما تشري إىل ان معىن الوكالة يف اللغة التفويض(.)27
اما يف االصطالح فقال احلنفية :التوكيل :اقامة الغري مقام نفسه يف تصرف جائز معلوم(.)28
وقال املالكية :الوكالة :نيابة ذي حق غري ذي أمرة وال عبارة لغريه فيه غري مشروطه مبوته(.)29
وقال الشافعية :تفويض شخص امره فيما يقبل النيابة ليفعله يف حياته(.)30
وقال احلنابلة :هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة(.)31
وقال اهنا( :ما دل على االستنابة يف التصرف).
اما مشروعيتها :فللوكالة شأن يذكر يف احلياة اليومية اآلن بسبب اخلدمات اليت تؤديها لتسهيل املعامالت املدنية
والتجارية وهذا ما عرب عنه قوله تعاىل يف أصحاب الكهف فقال (فابْـعثُوا أحد ُكم بِوِرقِ ُك ْم َٰه ِذهِ إِىل الْم ِدين ِة)(.)32
فقد ذكر املفسرون ان هذه اآلية تدل على صحة الوكالة ,فقد وَّكل علي بن أيب طالب (رض) أخاه عقيالً عند

عثمان (رض) ,قال القرطيب( :الوكالة عقد نيابة ,أذن هللا سبحانه فيه للحاجة وقيام املصلحة يف ذلك ,إذ ليس

) )26ينظر :لسان العرب .878-877/11
) )27ينظر :بدائع الصنائع .426/7
)(28بدائع الصنائع .295/5
) )29ينظر :احلاوي الكبري .253/8
) )30ينظر :املغين .202/5
) )31الزبدة الفقهية .453/5
) )32الكهف .19
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كل أحد يقدر على تناول أموره إال مبعونة من غريه أو برتفة فستنيب من يرحيه)( ,)33وقوله تعاىل( :والعاملني
عليها)( ,)34وهم الذين يقدمون لتحصيلها ويوكلون على مجعها.
وممن خرجها على عقد الوكالة الدكتور وهبه الزحيلي(.)35والدكتور عبد الستار ابو غده( ,)36واعتربها د .عبد
الستار ابو غده وكالة أبجر.
ويتضح ان اصحاب هذا الرأي اعتمدوا على:
 -1ان عقد الوكالة ابتفاق الفقهاء جائز يبطل بفسخ أحدمها أو وجود أسباب تؤدي إىل انتهاء الوكالة بصورة غري
طبيعية من حيث األصل وإال فان هناك بعض احلاالت تؤول اىل اللزوم.
وهذا األمر متحقق يف بطاقة االئتمان اذ ان لكل من الطرفني احلق يف اهناء العقد كما هو احلال يف بنود العقد
اخلاص ببطاقة االئتمان ,وعليه فان ختريج هذه العالقة بني املصدر وحامل البطاقة على الوكالة يعد اتماً بناءً على
هذه الفقرة من حيث جواز فسخ الع قد مىت شاء الطرفان ما مل يتعلق هبذا العقد حق لطرف على آخر فانه واحلالة
هذه يعد العقد مستمراً والزماً حفظاً للحقوق ودرءً للمفاسد والتشاحن.
 -2اتفق الفقهاء على جواز الوكالة لقضاء الدين أو قبضه( ,)37وال خيتلف احلال ابلنسبة هلذه املسألة يف بطاقة
االئتمان ,حيث يقوم املصدر بسداد دين العميل املعلوم لدى املصدر واحملدد عند ابرام العقد.
 -3اتفق الفقهاء على جواز أخذ االجرة على الوكالة ,فالوكيل يستحق االجرة حني يشرتطها ابلعقد اما اذا مل
يشرتطها فال اجرة ألن الوكيل ممن يعمل تربعاً( ,)38وألن النيب (ص) يبحث عما له لقبض الصدقات وجيعل هلم
جعالً( ,)39ويف بطاقة االئتمان حيصل املصدر على بعض األجور املتمثلة برسوم االصدار والتجديد واالستبدال.
) )33ينظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب .327-326 /10
) )34التوبة .60
) )35ينظر :جملة اجملمع العدد .669 /7,1
) )36ينظر :املصدر نفسه.
) )37ينظر :املغين .143-142/5
) )38الفقه اإلسالمي وأدلته.
) )39ينظر :شرح منتهى االرادات .204/2
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وقد رد على هذه الصورة ابآليت:
 -1اعرتض على هذه الصورة ابلفرق الواقع بني عقد الوكالة والبطاقة من انحية املعىن العام للعقد ,فعقد الوكالة ال
يوجد فيه التزام ابلسداد ,وإمنا هو جمرد إانبة وتفويض  ,وهذا خيتلف عن املعىن العام احلاصل يف البطاقة ,إذ ان
السداد فيه هو التزام اتم وشتان بني األمرين ,كما ان املصدر جيرب على سداد الدين احلاصل للتاجر ,وقد يكون
غري مدين للحامل ,بينما الوكالة ال جترب الوكيل على سداد دين املوكل إال إذا كان الوكيل مديناً للموكل أو له

مال(.)40

 -2واعرتض أيضاً على هذه الصورة ان فيه شبهة الراب ,إذ ان املصدر يدفع من ماله حلامل البطاقة الذي ليس له

مال مودع يف البنك ,فيكون قرضاً من املصدر احلامل مث أيخذ املصدر الرسوم اليت أشران إليها مما يرتتب عليه أخذ
فائدة على القرض مما جيعل هذه الصورة واقعة يف شبهة الراب.

 -3العالقة بني املصدر واحلامل قد ال ينطبق عليها معىن الوكالة ,ألن أموال حامل البطاقة ليست مودعة على كل
حال لدى املصدر ,فما ميكنه من سداد الديون اليت تعلق بذمته والسبب يف ذلك هو رغبة املصدر يف االستعجال
يف تسديد الديون ,ومن مث الشروع يف مطالبة احلامل ,فالوكيل يف األصل ال يدفع من ماله ألنه مفوض بدفع املال
عن موكله من مال موكله ,ولكن مطالبة املوكل بدفع املال للمصدر مث انتظار املدة اليت يستغرقها العميل يف الدفع,
فإذا حتصل على املال دفعه للتاجر يستغرق وقتاُ وجهداً ال تقبل به العملية التجارية يف العصر احلاضر(.)41
الصورة الثالثة :ان البطاقة االئتمانية من قبيل احلوالة.
احلوالة :مشتقة من التحول مبعىن االنتقال ,وهي يف الشرع :نقل الدين وحتويله من ذمة املحال عليه(.)42
ُ
والصورة التطبيقية للحوالة تتمثل بتوسط املصرف بني ِّ
احملول له لتوصيل مبلغ من املال أودعه شخص يف
احملول و َّ
املصرف يف بلد معني إىل شخص يقيم يف مدينة أو مكان آخر بواسطة املصرف أو مراسلة الذي يكون مركزه يف
احملول له.
بلد َّ

) )40ينظر :بطاقة االئتمان بني الواقع املصريف واحلكم الشرعي – حممد اجلريبه ,ص .268
) )41ينظر :جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد 658/1 - 7
) )42ينظر :كتاب التعريفات للجرجاين ,ص .76
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والتكليف الفقهي للحوالة املصرفية هو اهنا وكالة أبجر معلوم والوكالة ابألجر املعلوم يف األفعال املباحة شرعاً
جائزة(.)43
وقد استدل العلماء على مشروعيتها حبديث النيب (ص) بقوله( :مطل الغين ظلم فإذا اتبع أحدكم على مليء
فليتبع)(.)44
ومن العلماء املعاصرين الذين ذهبوا إىل ان هذه الصورة من احلوالة الدكتور وهبه الزحيلي يف قول آخر له( .)45وهبذا
أخذت ندوة الربكة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي(.)46
ووجه التوافق عندهم :انه عندما يقوم حامل البطاقة بشراء سلعة ما أو تلقي فرصة من اخلدمات املتوفرة لدى
األسواق التجارية وحنوها ,فان احلامل لن يدفع أي مبلغ نقدي لصاحب املتجر ,دائماً سيقدم له تلك البطاقة
لتسجيل بعض العالمات املدونة عليها مث يرجع إىل املصدر لتحصيل قيمة املشرتايت ,هذه العملية هي حقيقية
احلوالة الشرعية وهي نقل املطالبة ابملال من ذمة إىل أخرى ,فاحلامل هنا أحال التاجر إىل املصدر ليستويف من
الدين الذي ترتبه عليه لقاء تلقي اخلدمة وللتدليل على مطابقة هذه الصورة لعقد احلوالة مالحظة اآليت:
أ -أركان احلوالة عند الفقهاء – على خالف السري بينهم – مخسة)6( :
 -1الصيغة  -2املحيل  -3املحال  -4املحال عليه  -5املحال به (الدين)
ُ
ُ
ُ
ُ
ويرى أصحاب هذا الرأي ان هذه األركان متحققة مع العالقة التعاقدية يف البطاقة وهي:
 -1الصيغة وهي متحققة ابإلجياب والقبول من خالل بنود العقد بني الطرفني.
 -2املحيل :وهو حامل البطاقة.
ُ
 -3املحال :وهو التاجر.
ُ
 -4املحال عليه :وهو مصدر البطاقة.
ُ
) )43ينظر :املعامالت الربوية يف ضوء القرآن والسنة ,ص .93
) )44فتح الباري بشرح البخاري برقم .571/4 ,2288
) )45ينظر :جملة جممع الفقه اإلسالمي ,العدد .669/1 ,7
) )46ينظر :كتاب ندوة الربكة الثانية عشرة – 203 ,قرار رقم ()2/12
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 -5املحال به (الدين) :وهو املبلغ الذي تلقى به احلامل اخلدمة وأصبح ديناً.
ُ
ب -هنـاك اتفاق بني مجـهور الفقـهاء على ان احلـوالة متـى اسـتوفت شروطها فـانه يرتتب علـيـها بـراءة ذمـة احمليل
مـن الديـن واملـطـالـبـة فال يكـون لـدائـنـه علـيه شـيء من ذلـك – ابستثناءات بسيطة .)47(-
وهذا احلكم متحقق يف بطاقة االئتمان ,إذ ان مجيع االلتزامات املالية املرتتبة على تعامل البطاقة حاملها تعد حماله
إىل املصدر ,فالتاجر الذي أخذ منه حامل البطاقة شيء لن يطالب احلامل بسداد شيء من هذه الديون فإمنا
يتكفل املصدر ابالستحقاقات املالية.
ج -وهناك اتفاق أيضاً بني مجهور الفقهاء على لزوم انشغال ذمة احمليل ابلدين للمحال ,وبناءً على ذلك فال
معىن للحوالة ان يتوافر هذا الدين الذي من أجله متت احلوالة ابإلضافة إىل ذلك ال بد من وجود دين للمحيل
على احملال عليه(.)48
بعض االستدراكات على هذه الصورة:
وردت بعض االعرتاضات على هذه الصورة منها:
 -1غالباً ال يوجد دين للحامل (احمليل) على املصدر (احملال عليه) يف بطاقة االئتمان ,فذمة املصدر ليست
مشتغلة بدين حامل البطاقة وعليه فان احالة التاجر املصدر ليست من قبيل احالة املال من ذمة إىل ذمة أخرى,
فإن مجهور الفقهاء يشرتطون لصحة احلوالة أن يكون للمحيل دين على احملال عليه ,فإن مل يكن له دين عليه فإن
العقد يصدر على انه ضمان.
 -2ومما يزيد اإلشكال هو ان العقد املربم ما بني املصدر واحلامل مت قبل تعلق الدين بذمة احلامل ,وهذا مما ال
يصح يف احلوالة ألنه خيالف املعىن احلقيقي يف احلوالة ,وهو نقل الدين الذي للمحال ابلدين الذي للمحيل على
احملال عليه.
 -3هنالك خمالفة ألحكام عقد احلوالة وهي ان املصدر يقوم ابقتطاع نسبة معينة من الدين قبل سدادهُ للتاجر يف
حني انه جيب ان يدفع املبلغ كامالً دون نقص وهذا االستقطاع جيعل استيفاء الدين غري صحيح ,فهي مبنزلة بيع
الدين لغري من عليه أبقل من قيمته ,فحسم املصدر هلذا اجلزء لصاحله يعد كسباً ربوايً.
) )47ينظر :بدائع الصنائع ,417/7 ,الروضة البهية  ,368/1املغين  ,54/7بداية اجملتهد .294-293/5
) (48ينظر :الروضة البهية  ,368/1بدائع الصنائع  ,424/7احلاوي الكبري  ,94/8املغين .56/5
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الصورة الرابعة :مصدر البطاقة مقرض حلاملها.
وهناك صورة أخرى لعالقة حامل البطاقة ابملصدر وهي القرض وهو أحد املعامالت املالية يف اإلسالم ,وتعريفه يف
اللغة :مبعىن القطع ,مصدر قرض الشي يقرضه ,والقرض اسم مصدر مبعىن االقرتاض  ,يقال :اقرتضت فالانً وهو
استقرضت من فالن :أي طلبت منه القرض فأقرضين(.)49
ما تعطيه ليقرضك اايه ,و
ُ
أما اصطالحاً :للفقهاء عبارات متقاربة يف تعريف هذا النوع من املعامالت املالية وامجاالً يراد ِبه :املال الذي يعطيه
املقرض للمقرتض يرد بدله إليه عند قدرته عليه.
والقرض اما يكون مبعىن االقراض أي إعطاء املال إىل املستقرض ,واما انه يكون مبعىن االقرتاض أي طلب املال من
املقرض.
اما حكم التعامل به فهو عقد مشروع اثبت ابلكتاب والسنة واملعقول وعلى النحو التايل:
 -1حكم االقراض :انه فعل مندوب إليه يف حق املقرض لقوله تعاىل (افعلوا اخلري)(.)50
درجة االستدالل :ان فعل اخلري مندوب إليه ملا فيه من الرفق ابلناس والرمحة وتفريج كروب الناس وتيسري أمورهم,
ملا رواه أنس ان النيب (ص) قال( :رأيت ليلة أسري على ابب اجلنة مكتوابً :الصدقة بعشر أمثاهلا فقلت :اي جربيل
والقرض بثمانية عشر ,فقلت :اي جربيل ما ابل القرض أفضل من الصدقة فقال :ألن السائل يسأل وعنده
املستقرض ال يستقرض إال من حاجة)(.)51

 -2حكم االقرتاض هو مباح لفعل النيب (ص) انه ك ان لرجل على النيب (ص) سن من اإلبل فجاءه يتقاضاه,
فقال (ص) :أعطوه ,فطلبوا سنه فلم جيدوا إال سناً فوقها ,فقال أعطوه ,فقال :أوفيين أوىف هللا بك ,قال النيب
(ص) إن خياركم أحسنكم قضاءً(.)52
واحلاجة تدعو إليه النتفاع املقرتض به يف سد حاجته وقضاء دينه وتنفيس كربته.

) )49ينظر :لسان العرب.
) )50احلج .77
) )51أخرجه ابن ماجه – كتاب الصدقات – برقم .2431
) )52فتح الباري بشرح صحيح البخاري برقم .70/5 ,2393
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وختريج بطاقة االئتمان على القرض يتضح من خالل متكني املصدر احلامل من احلصول على السلع واخلدمات
بواسطة العقد االئتماين احملدد بسقف معني ,ويكون ذلك عن طريق البطاقة ,وقبض القرض هنا يكون مبثابة قبض
حكمي يتمثل يف متكني احلامل من االستفادة مث تسديد املال عنه.
واضافة هذه الصورة إىل القرض جاء من خالل موافقة اآليت:
 -1من املقرر لدى الفقهاء ان عقد القرض من العقود اجلائزة من طرف املقرتض(.)53
 -2اتفق الفقهاء على ان اشرتاط الزايدة يف بدل القرض للمقرض مفسد للعقد سواء أكانت الزايدة يف القدر أم
كانت يف الصفة وان هذه الزايدة تعد من قبيل الراب واألصل يف ذلك عموم هنيه (ص) عن كل قرض جر نفعاً ألن
عقد القرض شرع على سبيل االرفاق فان شرطت فيه الزايدة خرج عن مقصوده(.)54
وقد استدرك البعض على هذه الصورة ابآليت:
 -1من املقرر ان عقد القرض له طرفان :املقرض واملقرتض ,بينما أطراف بطاقة االئتمان ثالثة وهم :املصدر
واحلامل والتاجر ,وعلى هذا فالفارق واضح بني عقد القرض وعقد بطاقة االئتمان ,وهذا الفارق يتضح من خالل
صورة القرض املتعارف عليها وهو دفع املقرض املال للمستقرضني مباشرة بينما يكون خمتلفاً يف عملية دفع املصدر
املال عن احلامل ,حيث ان احلامل يكون مديناً للتاجر حينما يتلقى منه خدمة معينة مث يستوىف هذا املبلغ من
املصدر وهذا مغاير لصورة القرض املتعارف عليها شرعاً.
 -2ختريج بطاقة االئتمان على القرض فيه شيء من البعد حىت ولو كان العميل يف النهاية يتحصل على اخلدمات
مقابل دفع املصدر املال عنه ألنه ال يوجد يف احلقيقة مال يقرض يف هذه الصورة.
 -3الرسوم املتعددة اليت يتحصل عليها املصدر مقابل اصدار البطاقة ختالف املقاصد الشرعية من القرض على انه
احسان وارفاق ويدخل ضمن دائرة :كل قرض جر نفعاً فهو راب.
الصورة اخلامسة :ان العالقة مركبة من عدة عقود وهي( :الوكالة ,الضمان ,القرض والصرف).
وهذه الصورة ذهبت اهليأة الشرعية لبيت التمويل الكوييت(.)55
) )53ينظر :الروضة البهية  ,341/1املغين  ,383/4بداية اجملتهد .161/5
) )54ينظر :بدائع الصنائع  ,396/7املغين  ,198/5الروضة البهية .342/1
) )55ينظر :التكليف الشرعي للبطاقات املصرفية ,ص .26
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وإليها ذهب د .عبد الستار ابو غدة( ,)56وهذه العالقة بني املصدر وحامل البطاقة تشمل العقود اآلتية:
 -1عقود الوكالة :إذ يوكل العمل البنك املصدر يف وقع املستحقات على استخدام البطاقة وأيخذ املصدر أجراً
على ذلك.
 -2عقد الكفالة :إذ يكفل املصدر العميل عند من يقبل التعامل هبا.
 -3عقد القرض احلسن :إذ يفرض على املصدر العميل قرضاً حسناً يف حالة عدم كفاية رصيد حسابه
للمستحقات عليه.
 -4عقد الصرف :إذ يوكل العميل املصدر إبجراء عقد الصرف لعملة الفواتري اليت ترد ابلعملة األجنبية وحتويلها
إىل العملة احمللية اليت يتعامل هبا البنك متهيداً خلصمها من حسابه(.)57
الصورة السادسة :اهنا عالقة مركبة من عقدي الوكالة والضمان.
وممن قال هبذا الشيخ مصطفى الزقا( ,)58ووجه املقابلة هلا ببطاقة االئتمان ان ابرام عقد االتفاقية ما بني الطرفني
(املصدر واحلامل) متثل على عقدين:
األول :وكالة :من خالل توكيل احلامل للمصدر بدفع ما يرتتب عليه من التزامات مالية جتاه اآلخرين بسبب
استخدام البطاقة.
الثاين :عقد ضمان :وذلك من خالل كفالة حاملها عند شرائه سلعة أو أي خدمة أخرى ,حبيث ال يدفع احلامل
شيئاً نقداً وإمنا يستوىف الدين من ضامنه وهو املصدر.

البدائل املقرتحة لبطاقة االئتمان
من خالل الندوات والباحثني واهليئات الشرعية ,حول صحة وتكييف بطاقة االئتمان أبنواعها ظهرت ثالث
حاالت(.)59
) (56ينظر :بطاقات االئتمان وتكييفها الشرعي ,ص .10
) (57ينظر :املصدر السابق ,ص .26
) )58ينظر :جملة جممع الفقه اإلسالمي ,العدد .672-1 /7
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احلالة األوىل :حماولة وضع ضماانت لعدم أتخر العميل عن السداد ,وفيه ثالثة بدائل:
األول :اقرتاح بعض صور البطاقات املصرفية وخاصةً املتداولة يف حذفوا ومنها (فيزا بيت التمويل الكوييت) واليت
حذفوا منها غرامات التأخري مقابل غرامات الراتب.
الثاين( :فيزا الراجحي) وقد حذفوا منها غرامات التأخري دفع أتمني نقدي.
الثالث :فتح العميل حلساب مضاربة يف البنك املصدر ,يكون بقدر السقف االئتماين للبطاقة.
احلالة الثانية :حماولة تعويض البنك املصدر عن الفائدة االبوية يف البطاقة اهلا عدة بدائل منها:
األول :بطاقة بيع املقسط ,أبن ينشئ املصرف متاجر للبيع ابلتقسيط مملوكة هلا ملكاً كامالً أو مشاركة مع غريها,
وتستفيد من ربح البيع والفارق بني البيع احلال واملقسط.

الثاين :عن طريق املشاركة ,أبن يشرتي املصرف من التاجر  %97من السلعة مث يبيعها التاجر على العميل ويتوىل
التاجر اخلدمة الفنية ,ويتوىل املصدر متابعة السداد ويتقامسان الربح حبسب االتفاق.
الثالث :بطاقة املراحبة لآلمر ابلشراء أبن يوكل البنك العميل أبن يشرتي ويقبض عنه ويسدد البنك مث يبيع على
العميل بزايدة.
احلالة الثالثة :حماولة عقوبة املتأخر عن السداد بعقوابت مالية أو غري مالية وفيها بديالن:
األول :اصدار بطاقة ائتمانية مع جتويز أخذ غرامة مالية عند أتخر السداد وعلى اهنا:
أ -اما من ابب التعزيز ابملال فيمكن ان حتدد ابتداءً مببلغ مقطوع أو بنسبة حمددة.
ب -أو اهنا من ابب التعويض عن الضرر وحتدد عن طريق القضاء أو التحكيم عند التنازع.
الثاين :اصدار بطاقة ائتمانية من ابب القرض احلسن مع اجياد الغطاء الضامن حلق املصرف والذي يتمثل يف
املصدر املص ِّدر.
الضمان ابلراتب أو جتميد رهن نقدي أو فتح حساب مضاربة لدى ْ
اخلامتة

) )59ينظر :دراسة نقدية ملا كتب حول بطاقات االئتمان شبكة األلوكة ( www.alukah.net :بتصرف).
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على نبينا وعلى وآله وصحبه ,وبعد فان اهم النتائج اليت
توصل إليها الباحث من خالل هذا البحث هو اآليت:
 -1االنتشار اهلائل لبطاقات االئتمان يف العامل مع منو التجارة االلكرتونية على خمتلف أنوعها واستخداماهتا سهل
الكثري على الناس مما كانوا يتخوفون منه من سرقة أمواهلم أو ضياعها.
 -2تعد هذه البطاقة وسيلة سهلة لسحب النقود من مكائن الصرف اآليل يف البنوك كما هو احلال يف دفع رواتب
موظفي الدولة واليت تعد جتربة جديدة يف العراق.
 -3تعد وسيلة مستخدمة لدفع الديون املرتتبة على االلتزامات املالية وسدادها.
 -4ال بد من اسلمت البطاقة كمنتج تلقائي تطور الوظائف البنكية إضافة إىل ما فيها من تسهيالت ملعامالت
الناس.
 -5أظهرت التخرجيات الفقهية لتكييفها شرعياً ان صنع املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي تتسع الستيعاب
املستجدات العصرية شرط منع أي حمذور يؤدي إىل بطالهنا أو حرمتها حيث ان هلا أصوالً فقهية ترتكز عليها.
 -6اختلفت خترجيات وصور الفقهاء والباحثني املعاصرين هلذه القضية نتيجة اختالف مدارسهم:
أ -فالذين خرجوا هذه املعاملة على عقد واحد راعوا قصد املتعاملني كما يف الصورة األوىل والثانية.
ب -ومنهم من عدها عقود مركبة ويكيف كل عالقة بني أطرافها على عقد من املسماة مثل الصورة السادسة.
ج -ومنهم من ال خيرج هذه املعاملة على عقد مسمى ويكتفي ابن األصل هو احلل.
 -7ختضع بطاقة االئتمان لعالقة عقود :عقد بني املصدر والعمل ,وعقد بني التاجر والعميل ,وعقد بني املصدر
والتاجر.
 -8تبني ان البطاقات املغطاة ال حرمة من استخدامها يف السحب النقدي ,اما غري املغطاة ال حرج استخدامها.
 -9أهم العالقات التعاقدية يف هذه املعاملة هي االرتباط العقدي بني مصدر البطاقة وحاملها وغريها يعد مكمالً
هلا ,فاملصدر هو صاحب العالقة املباشرة مع العميل بدءً من إصدارها واستخدامها ورمبا بعض اإلشكاالت اليت
تنتج عن سوء االستخدام أو سرقتها أو تلفها.

 -10جواز أخذ االجرة متمثلة برسوم اإلصدار والتجديد واالستبدال وبدل الضائع.
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 -11أما احلكم الشرعي لبطاقات االئتمان فيما يبدو يل خيتلف تبعاً لنوع اخلدمة اليت يفيدها العمل من البطاقة
والصورة اليت تكيفت هبا وابلعموم وخاصة الستخدام الصراف اآليل ,إن احتسبت فائدة على املبلغ املسحوب حترم
البطاقة قليلة كانت أو كثرية ,واحلساب العائد الفوري على السحب النقدي إن كان يف صدور استعمال (الصراف
اآليل) وتقدمي اخلدمة ,فاألجر جائز يف صدور أجر االستعمال فقط ,اما إن زاد الدفع عن مقابل اخلدمات اليت
اتفق عليها ضمن بنود العقد فيحرم الدفع(.)60
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