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 المركز القانوني لحامل بطاقة االئتمان
  ضمير حسين المعموري. د

 نبيـــــل مهـــــــدي كاظـــمود 

 
 

 قدمة م
بني  الوانيائل الني   بدأت حتتل مكانة متميزة ليس من اجلديد القول أن بطاقة االئتمان 

ات وفنينينينياد اننينينينيديونيات ال النينينينياة ونينينينين ال م ينينينينيات وال  نينينينيا يف الورقينينينينية إىل جاننينينينين ال قنينينينيو   تظهنينينيني  
 ا  كبني    ا  حينيز  م ني  القني ن انا نيش ي ني لو بدأ اات ماهلا فقد ,  االلخاصاالقتصا ية ال  مياراها 

وهنيو منيا ج نيل ال دينيد منين الب نيو  متنيوىل وم ينية إ نيدار , من حجم التنيداوالت التجارينية واليومينية
 .موف  هلم مزايا وديدةواي ة ل وفاد هبا ك فع التجار إىل القبول مما البطاقات و 

ي ب نيش أن  لأللنيخاص   وف أن أي مطنيور مقنيي يني يف  يف ال تقنيات االقتصنيا ية ومن ان
مزاينيا  وحنني امن و نيني   ةمنيتق   يموونيلكنيش يكنيون ينينيديا وإال انيوف يكنيون الت امنيل بنين م  منيا 

الت امنينيل ببطاقنينيات االئتمنينيان م  نينييم وهلنيني ا فقنينيد بنينيدأ ,النيني  انينيوف يننينيببها  الفو نيني نتيجنينية  ويوبنينين 
 نينينيني اف بتحدينينينينيد حقنينينينيو  أل نينينيني كات انصنينينينيدرة ل بطاقنينينينية مقنينينينيو  ب قنينينينيو  يو جينينينينية مننينينيني ها الب نينينينيو  وا

 .البطاقة
غ  أن ه ا الت  يم ال ي ظه  يف ان احل األوىل ل هور البطاقة مل ي د م بينيا ل حاجنية 

, ظهني ت يف أانيواقها مواع الت امل بالبطاقة ب كل بدأ ي يف  و   اقتصا يات الدول ال  ب د 
منيل الت ايف م  نييم  فع ب ض ان ني و  اىل التنيد ليها ب كل الفت ل     مما  وبدأت م ت   ف

 .هب   الواي ة اجلديدة
 اكنينيز وال رينينين أن هنيني ا التنينيد ل قنينيد واجنينين وقبنينيات ميكنينين القنينيول بنيني ن منينين أ هنينيا حتدينينيد ان

مصنينينيدر البطاقنينينية ,البنينينيائع ,حامنينينيل ) ل تقنينينيات ال النينينياة ونينينين بطاقنينينية االئتمنينينيان القانونينينينية أل نينيني اف ا
الدول ال  واجهنيت ان نياكل فقن وقناد يف والتوجهات ف ه ت ال ديد من اآلراد , ( البطاقة 

 . ال الاة ون اات مال البطاقة االئتمانية
ول ل أهم ان اكز ال  حنتنيا  إىل حتدينيدها منين بني  أ ني اف البطاقنية االئتمانينية هنيو ان كنيز 
 القانوين حلامل البطاقة  لك أن اإلقدا  و   الت امل هب   البطاقة ي تمد و ني  الننيمانات الني 
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يقدمها القانون ل مت ام   هبا ول ل أكثني  انهتمني  هبني   اننني لة هنيو حامنيل البطاقنية الني  ميكنين 
 .ب  أ  اف بطاقة االئتمانالقول أنن الط ف األ  ف 

 
  

أحكنينيا  قنينيانوين حلامنينيل البطاقنينية االئتمانينينية وفنيني  وهلنيني ا فقنينيد ارم ي نينيا ونينيا مو نينيو  ان كنينيز ال
كنيت  وجدنا من ان اان مقنيم الو و  من كل جوانبن بان ومن أجل اإلنا  .القانون ال  اقش
 .يفتيفة مباحاو  دإىل متهييف انو و  
حلامنيل حتدينيد ان كنيز القنيانوين يمووت  من االجتاهات ال  حاولنيت جو  الح  ا و فقد 

م بط حامل بطاقة االئتمان   ف يف وتقة يفتيفية إىل أن  األوىلم هن حيا الئتمان بطاقة ا
هنينينيش واحنينينيدة منينينين أننينينين  نينيني ف يف وتقنينينية يف ائينينينية اىل  ةالثانينينينيحنينيني  منينيني هن  يفبطاقنينينية بنينيني  أ نينيني اف ال

 .ختصي  مبحا لكل اجتا  مما  ف  ا اىل ,وتقات مت د ة نالاة ون اات مال البطاقة
وجهة القول ال  مني   أن حامنيل البطاقنية  ني ف   رااةوقد كان نصين انبحا األول 

حينيا قة ووزو ا الكنيت  فينين و ني  يفتيفنية مطالنين واحدة م بط ب  أ  اف البطايف وتقة يفتيفية 
ا يف وتقنينية النيني  منيني   حامنينيل بطاقنينية االئتمنينيان   فنيني نيني و وجهنينية ال  نيني  ل األول  ا صصنيني ا انبحنيني

 خمصصنينينيا الثنينينياينحوالنينينية النينينيدين , بي منينينيا كنينيان انط نينينين أو حوالنينينية احلنيني  انينيواد كاننينينيت احلوالنينينية ,حوالة
النياا  نصني حة ال ني   وتقنية لوجهة ال    ال  م هن إىل أن حامل بطاقة االئتمنيان  ني ف يف

منينيدين هنينيو ي يقنينيول بنيني ن حامنينيل البطاقنينية  لنيني أي النينيبينينيان ال الثالنينيايف حنيني   صصنيني ا انط نينين و , 
 .ب غ   يف الوفاداأن

ات القائ نينية بنيني ن حامنينيل البطاقنينية  نيني ف يف وتقنينية أمنينيا انبحنينيا الثنينياين فدرانيني ا فينينين االجتاهنيني
الئتمانينية ووزو نيا البحنيا فينين و ني  اانيت مال البطاقنية ايف ائية من بني  أكثني  منين وتقنية م  ني  ونين 

 ويف الثنينينياينوجهنينينية القنينينيول بنينيني ن حامنينينيل البطاقنينينية موكنينينيل نصنينينيدر البطاقنينينية مط بنينيني  م اول نينينيا يف األول 
 .و   ا وجهة القول ب ن حامل بطاقة االئتمان مقاو من اجلهة ال  أ درت البطاقة
ا  م اابا ويف آ   انطاف  صص ا انبحا الثالا ل كت  ون التصور ال ي قدم ا  ون  

أهم ما  نت او ل فيهاأن ن هش الكت  خبامتة  ب داالئتمان ان كز القانوين حلامل بطاقة لتحديد 
 .مو   ا إلين من نتائج
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 آلية التعامل ببطاقة االئتمان:تمهيد  

قبنينينينيل بينينينينيان آلينينينينية الت امنينينينيل بالبطاقنينينينية االئتمانينينينينية يتوجنينينينين و ي نينينينيا أن ننينينينيور  م  يفنينينينيا ل بطاقنينينينية 
ومثنينينيل أكثنينيني  ان  فنينينيات فنينينيقن م  ينينينيف بطاقنينينية . آلينينينية اانينينيت مال هنينيني   البطاقنينينية االئتمانينينينية كنينينيش متننينيني 

 .االئتمان حمل  تف إ  ور ت هلا ودة م  يفات
هنيني 11/11/1111-7يف ( 56/1/7)فقد و فها يمع الفقن اإلانيتمش بقني ار  انني قم 

منت د ي طين مصدر  ل خ   بي نيش أو اوتبنياري ,ب نيادا و ني  وقنيد بي همنيا ,ميك نين منين ) ب هنا 
لنينيني اد الننينيني ع واممنينينيدمات ممنينينين ي تمنينينيد انننينينيت د , ون  فنينينيع النينينيثمن حنينينياال, لتننينينيم ن التنينينيزا  انصنينينيدر 

لكنينين هنيني ا الت  ينينيف مل ينيني ك   بي نينية اجلهنينية النيني  مصنينيدر البطاقنينية إ  ي نينيا  يف اجلهنينية .1(بالنينيدفع 
الني  مصنيدر البطاقنينية ,كمنيا اني    , أن مكنينيون مصني فا أو م اننية ائتمانينينية , ومنين ناحينية أ نيني   

حلامل من ل اد الن ع واممدمات ليس منمن البطاقة التزا  مصنيدرها بالنيدفع فقن ال ي ميكن ا
بل هو وجو  وقد ب  التاج  وب  مصدر البطاقة ي جع مبوجبن التاج  و   اجلهة ال  مصنيدر 

 .البطاقة بقيمة ما حصل و ين احلامل من ا ع و دمات
  طنينينية ,و يهنينينيا اانينينيم بطاقنينينية م دنينينينية أو بتانينينيتيكية مم)و هنينينين النينينيب ض إىل م  يفهنينينيا ب هننينينيا 

حام هنينينينينينينينينينيا ,ومنينينينينينينينينينياريي إ نينينينينينينينينينيدارها ,ومنينينينينينينينينينياريي هناينينينينينينينينينينية  نينينينينينينينينينيتحيتها ,ورقنينينينينينينينينينيم انينينينينينينينينيني ي ال ي  فنينينينينينينينينينين إال 

ويتحنينينيل و نينيني  هنينيني ا الت  ينينينيف أننينينين ي كنينينيز و نينيني  احلقيقنينينية انا ينينينية لبطاقنينينية االئتمنينينيان  ون .1(حام هنينينيا
 .التط   إىل جهة إ دارها أو ال  و من إ دارها أو وظيفتها أو أ  افها

                                                 

  آيف نا أن يكون البحا م صبا و   بطاقة االئتمان احلقيقة  ون بقية أنوا  البطاقات مثل بطاقنية الوفنياد وبطاقنية
وبنيد األمني   الوفاد بالصكو  ال  ال يصد  و يها و ف بطاقة االئتمنيان ,مزينيدا منين التفصنييل راجنيع حننيا  بنياق 

 وما ب دها   33,ص1111,بطاقات االئتمان ,راالة ماجنت  مقدمة إىل ك ية القانون يف جام ة ب دا  ,
, البحنينينينينيا م  نينينينينيور يف انوقنينينينينيع االلكنينينينينياوين   1001  وهبنينينينينية الزحي ش,بطاقنينينينينيات االئتمان,مننينينينينيقط , .نقنينينينينيت ونينينينينين أ 1

http://www.zuhayli.net 

الب كينينية التجارينينية وأحكامهنينيا ال نيني وية ,األكا ميينينية ال  بينينية ل دراانينيات  بكنيني  أبنينيو زينينيد ,بطاقنينية االئتمنينيان ,حقيقتهنينيا 1
 1,ص  1115انالية ,ومان, 
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أ اة امسينينينينية يصنينينينيدرها مصنينينيني ف وي تنينينينيز  ) االئتمنينينينيان ب هننينينينيا وي نينينيني ف النينينينيب ض اآل نينينيني  بطاقنينينينية 
مبقتن  ال قد انرب  مع حام هنيا التزامنيا يني  ا بالوفنياد بدي نين ل تنياج  الني ي امفني  م نين و ني  قبوهلنيا 

وهني ا الت  ينينيف  1(,مقابنيل التنيزا  حامنينيل البطاقنية بني    لنينيك انب ني  ب نيد فنينياة حمنيد ة يف  لنيك ال قنينيد
دار بطاقة االئتمان و ني  انصنيارف يف حني  أن ه نيا  وإن كان أكث   قة من اابقين يقص  إ 

 .م انات غ  انصارف منتطيع من ال احية القانونية إ دار بطاقة االئتمان
وأينينيا كنينيان األمنيني  فنينيقن هنيني   الت  يفنينيات مبنيني  أن انطنينيت  الت امنينيل ببطاقنينية االئتمنينيان يكنينيون 

مكنينينينيون خمتصنينينينية بق نينينينيدار هنينينيني   البطاقنينينينية واجلهنينينينية انخولنينينينية هنينينينيش أمنينينينيا مصنينينيني ف أو م اننينينينية ائتمانينينينينية 

1بالت امل هب ا ال و  من أنوا  الدفع اآليل
 

غنيني  أن ه نينيا  وقنينيدا آ نيني  قنينيد يننينيب  إ نينيدار البطاقنينية ينينيرب  بنيني  اجلهنينية انصنينيدرة ل بطاقنينية 
والتنياج  ينيتم مبوجبنين مقنيدس النني ع واممنيدمات حلامنيل البطاقنية مقابنيل التننيديد غني  الفنيوري النيني ي 

ئتمنيان ليننيت م زمنية قانوننيا ل تنياج  وهنيو منيا  لنيك أن بطاقنية اال 3يتم من اجلهة انصنيدرة ل بطاقنية
 .يدفع إىل موف  إلزا  امفاقش بقبول الوفاد بالبطاقة من التاج 

وختت نينينينيف آلينينينينية اانينينينيت مال حامنينينينيل البطاقنينينينية هلنينينينيا بنينينينيا تتف نووينينينينية البطاقنينينينية فه نينينينيا  بطاقنينينينية 
الننيحن الفنيوري أو بطاقنية الوفنياد الني  يقنيو  حام هنيا باحلصنيول و ني  النني ع واممنيدمات   يقنيد  

تن إىل التاج  ال ي يقنيو  بتنيدوين م  ومنيات البطاقنية يف فنيامورة احلننياب الني  يوق هنيا حامنيل بطاق
البطاقنينية   ي جنينيع التنينياج  إىل اجلهنينية انصنينيدرة ل بطاقنينية النيني  مقنينيو  بتننينيديد  نينين الننيني ع واممنينيدمات 

                                                 

 11حنا  باق  وبد األم  ,انصدر الناب , ,ص  1

ينينينيني ك  أن ه نينينينيا  نوونينينينيا منينينينين البطاقنينينينيات ي تمنينينينيد و نينينيني  النينينينيدفع اآليل مننينينينيم  بالبطاقنينينينيات الننينينيني بية مقنينينينيو  بق نينينينيدارها  1
نبينينيل حممنينيد أبنينيد ,ب نينيض .ونينيد  اممنينيوو فيهنينيا ألهننينيا ق ي نينية االنت نينيار ان نيني    م اننينيات جتارينينية ليننينيت مصنيني فية آيف ننينيا

,آ ار 17,س1اجلواننينين القانونينينية لبطاقنينيات الوفنينياد واالئتمنينيان انصنيني فية ,ونينيا م  نينيور يف ي نينية احلقنينيو  الكويتينينية , 
  133,ص 1003

 وما ب دها  161ان جع نفنن,ص 3



 5 

لاجنيع و نيني  حامنينيل البطاقنينية يف مي نينيا   وري الانينيتيفاد النينيثمن أو مقنينيو  خبصنينيم النينيثمن منينين حننينيابن 

1حناب لديها إ ا كان لن
. 

وه ا  بطاقنيات االئتمنيان احلقيقنيش الني  مقنيو  فيهنيا اجلهنية انصنيدرة ل بطاقنية مبني   حام هنيا 
احلنينيني  يف ال نينيني اد والننينينيحن منينينين البطاقنينينية يف حنينينيدو  مب نينيني  م نينيني  ال ي نينينيا  أن يكنينينيون مو ونينينيا يف 
حناب ال مينيل الني ي  ني  لنين مننيديد قيمنية منيا ي نياين و ني  لنيكل  ف نيات إىل اجلهنية انصنيدرة 

ل  مقو  بندا  قيمنية النني ع واممنيدمات إىل التنياج  ومفني و و ني  احلامنيل فوائنيد مقابنيل ل بطاقة ا

1مقنيط الثمن و    ف ات
 

وو ني  أينينية حنينيال فنينيقن منينين اجلنينيدي  بالني ك  أن الت امنينيل ببطاقنينية االئتمنينيان  ننينيع إىل م  نينييم 
 ون أن يكنينيون ه نينيا  م  نينييم ممايفنينيل يف مصنيني  أو ال نيني ا  وهنيني ا فنيني ا   1وأوربنينيا 3م نيني ي ش يف أم يكنينيا

ننيني    نيني ورة م انينين منينين  نينيتل إ نينيدار م نيني يع ي نينياا مننيني لة إ نينيدار بطاقنينية االئتمنينيان والت امنينيل بنينين 
ألن الت  نييم القنيانوين هلنيا هنيو الني ي اي نيجع انت نيام   و ني  اانيتخدامها وألن مني   اننني لة إىل 
ال قنينيو  ال مو جينينية النيني  مصنينيدرها انصنينيارف وان اننينيات انالينينية انينيوف يننينيبن   نينيت يف التنينيوازن 

يكون مصنينينيدر البطاقنينينية متحكمنينينيا يف كثنينيني  منينينين اجلواننينينين النينيني  ال يننينينيتطيع حامنينينيل ال قنينينيدي إ  انينيني
 البطاقة إال قبوهلا ل د  وجو   يار لن 

 
 

 
 

                                                 

  أن الب ض رأ  أن بطاقة الوفاد هنيش البطاقنية الني  وي ك 11-17حنا  باق  وبد األم  ,ان جع الناب  ,ص 1
يقنينيو  حام هنينيا بقينينيدا  مب  هنينيا يف حننينيابن لنينيد  اجلهنينية انصنينيدرة هلنينيا ومنينين   اانينيتخدامها ليقنينيو  التنينياج  بنينيال جو  و نيني  

 117نبيل حممد أبد ,ان جع الناب  ,ص.مصدر البطاقة وال ي يقو  بتنديد الثمن ان    

 6اب  ,ص  وهبة الزحي ش ,ان جع الن.أ 1
 ينم  القانون ال ي ي اا الت امل ببطاقات االئتمان بالقانون االحتا ي لتئتمان 3

See Gwen Baker , new California credit card law,p2   
نبينينينيل , انصنينينيدر .ينينيني  م الت امنينينيل ببطاقنينينيات االئتمنينينيان يف أوربنينينيا التو نينينييات الصنينينيا رة ونينينين االحتنينينيا  األور  ,ان نينيني    1

 110الناب  , 
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 وجهة القول بأن حامل البطاقة طرف في عالقة ثالثية: المبحث األول 
وجنينيو  وتقنينية يفتيفينينية منيني بط بنيني  أ نيني اف البطاقنينية غنيني  أن هنيني ا  اىل هنيني ا االجتنينيا   ينيني هن 

ي قنم إىل آراد ودة إ  ود الب ض ه   ال تقة وتقة حوالة فيما و فها الب ض ب هننيا  االجتا 
وانيني قو   وفننيني  النينيب ض اآل نيني  هنيني   ال تقنينية بنينيالقول أهننينيا إنابنينية يف الوفنينيادالنينياا  نصنيني حة ال نيني  

 .منتقل يف مط ن  ببحا ه   االجتاهات كت
 لةوجهة القول بأن حامل البطاقة  طرف في حوا: المطلب األول 

من يقول هب ا ال أي ب ن ال تقة ب  مصدر البطاقنية وحام هنيا والتنياج  هنيش وتقنية ي   
حوالنينية لكنينين النينيب ض ينيني   أهننينيا حوالنينية حنيني  فيمنينيا ي نينيدها النينيب ض حوالنينية  ينينين لنيني ا انيني قو  ببحنينيا 

 .ال أي  مباوا 
 حقمحال عليه في حوالة وجهة القول بأن حامل البطاقة  : الفرع األول 
 حوالنية حني  حينيا  ينيل و ينين التنياج  احلامنيل حمنياال و ينين يف   ودلتفن  و يقو  ه ا ا

النيني ي ي تنينيز  بنينيدفع ( حامنينيل البطاقنينية )مدي نينين و نيني  ( احملنينيال لنينين )اجلهنينية انصنينيدرة (  ائنينين احلامنينيل )

 1.(اجلهة انصدرة البطاقة )مقابل الن ع واممدمات ال  حصل و يها إىل احملال لن 
  م صنيبة و ني  حني  مل ي  ني  ب نيد وهنيو وجيوز ,كما هنيو م ني وف , أن مكنيون حوالنية احلني

ويتمثنينيل قبنينيول ال مينينيل باحلوالنينية بتوقي نينين  1مطبينيني  منينين مطبيقنينيات جنينيواز الت اقنينيد و نيني  حمنينيل مننينيتقبل

                                                 

 .55ص, انصدر الناب  , األم   وبدباق    حنا 1

,  ار ال هننينية ( ن  ينينية االلتنينيزا  بوجنينين ونينيا  )  3وبنينيد النيني زا  الننيني هوري ,الوانينييط يف لنيني ا القنينيانون اننينيدين , .  1
 .163ص 1151ال  بية , القاه ة ,
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و نينيني  فنينينيامورة احلننينينياب النينيني  يقنينينيدمها التنينينياج  أو بنينينيقب ا  ال قنينينيد بي نينينين وبنينيني  اجلهنينينية انصنينينيدرة ل بطاقنينينية 

 .1(احملال لن)
حلنينيني  يف احلوالنينينية ي تقنينينيل ,كمنينينيا هنينينيو أ هنينينيا أن اونينينيدة انتقنينينيا ات ب لكنينينين هنينيني ا النينيني أي يواجنينينين

( حامنينيل البطاقنينية)وينينيا يكنينيون ل محنينيال و ينينين  و فوونينين  م نيني وف , يمينينيع  صائصنينين و نينيمانامن
يمينينينيع النينينيدفو  النينيني  ميكنينينين التمننينينيك جتنينينيا  ( اجلهنينينية انصنينينيدرة ل بطاقنينينية )التمننينينيك جتنينينيا  احملنينينيال لنينينين 

 .1(التاج )احمليل
النيني  ي تنينيز  مبوجبهنينيا حامنينيل إن احلكنينيم انتقنينيد  يت نينيارو منينيع األن منينية وال قنينيو  ال مو جينينية 

التمننينيك مبواجهنينية كنينين حلامنينيل البطاقنينية البطاقنينية التزامنينيا مبالنيني ا وينيني  ا ونينين وتقتنينين بالتنينياج  فنينيت مي

 . 3اجلهة انصدرة ل بطاقة مبا لن من  فو  مبواجهة التاج 
احلامنيل قنيد م نيازل ونين النيدفو  الني  لنين  نيا ميكنين أن نقنيول أن وقد ي   و   ه ا القول ب ن

اجلهنينينية انصنينينيدرة )التمننينينيك هبنينينيا يف مواجهنينينية احملنينينيال لنينينين لنينينين وينينينيا ال جينينينيوز ( التنينينياج )جتنينينيا  احملينينينيل 
غنينيني  أن هنينيني ا األمنينيني  يتط نينينين نصنينينيا  نينيني  ا موجنينينيو ا يف ال قنينينيد النينيني ي ينينينيرب  بنينيني  ال مينينينيل ( ل بطاقنينينية

وي تقنينيد النينينيب ض هنيني ا النيني   بقولنينينين أننينين انينينيوف ينيني  ي إىل و ق نينينية .1والتنينياج  وهنينيو منينينيا لنينييس موجنينينيو ا
احملنيال و ينين ل حوالنية يف وقنيت الحني  و ني  احلوالنية وبالتنيايل فنيقن الت امل ألنن يفاو وقنيو  قبنيول 

وقد التاج  جين أن يكون اابقا و   وقد ال ميل مع اجلهة انصنيدرة ل بطاقنية وهنيو منيا ي  قنيل 

                                                 

ة ال اب نينية ,ال نينيد  رف نينيت أبنينيا ي  ,بطاقنينيات االئتمنينيان منينين الوجهنينية القانونينينية ,ي نينية إ ارة الفتنينيو  والت نيني يع ,الننيني .  1
 .57حنا  باق  وبد األم  , انصدر الناب  , ص,نقت ون  1191ال ابع , الكويت ,

الني زا  وبنيد .وكني لك   111,ص 1195,ب نيدا   1القانون اننيدين وأحكنيا  االلتنيزا  ,  وبد اجمليد وآ  ون,.  1
 .111الن هوري,انصدر الناب , ص

ية لبطاقات الوفاد واالئتمان انصني فية ,ونيا م  نيور يف ي نية احلقنيو  نبيل حممد أبد ,ب ض اجلوانن القانون.  3
 . 161ص, 1003,آ ار 17,س1الكويتية , 

  .171صانصدر الناب  , الن هوري ,.  1
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وأ  ا فقن حوالة احل  م نيي انتقنيال النيدين منين  منية  ائنين إىل  منية .1الت امل ببطاقات االئتمان
 .2مدي ا حىت وفاد اجلهة انصدرة بالدين  ائن آ   يف ح  أن ال ميل يبق  
هنينيني ا النينيني أي ال ينينيني هض ليكنينينيون حتدينينينيدا  قيقنينينيا ل م كنينينيز القنينينيانوين ممنينينيا مقنينينيد    نينيني  إىل أن 

 .حلامل البطاقة االئتمانية
 

 طرف في حوالة دين  وجهة القول بأن حامل البطاقة :الفرع الثاني 
طاقنية االئتمنيان هنيو أن هني ا مييل الب ض إىل القول ب ن ان كز القانوين الصنيحي  حلامنيل ب

 لكن م كنيز   ت نيف بنيا تتف الصنيورة الني  منيتم فيهنيا حوالنية النيدين 3األ     ف يف حوالة  ين
 :متم يف  ورم   فحوالة الدين

األ نيني ش منينيع اننينيدين اجلدينينيد في تقنينيل النينيدين ,مبوجنينين هنيني ا االمفنينيا  , منينين  أن يتفنيني  اننينيدين .1
 1بالوفاد ل دائن  مة األول إىل  مة الثاين ال ي يصب  هو انطالن

اننيدين األ نيني ش )وإ ا  بق نيا هني   الصنينيورة و ني  بطاقنية االئتمنينيان انييكون حامنيل البطاقنينية 
ي تقنيل و ني  أن ( احملنيال و ينين –اننيدين اجلدينيد ) قد امف  مع اجلهنية انصنيدر ل بطاقنية ( احمليل  –

 6( الدائن)الدين إىل  مة األ  ة فتكون هش اندين أما  التاج  
ع اندين اجلدينيد و ني  أن يكنيون هني ا األ ني  هنيو انطالنين بت فيني  التنيزا  أن يتف  الدائن م .1

أو نفا هنينيا إىل قبنينيول اننينيدين األ نيني ش ويف هنيني   احلالنينية ال  تنينيا  ان قنينيا  احلوالنينية  5اننينيدين األ نيني ش
 .7يقبل هبامل ألهنا ات ف  مبواجهتن ولو 

                                                 

 . 59حنا  باق  وبد األم  , انصدر الناب , ص 1
 . 161ل ,انصدر الناب  , صينب.  1

 . 51نصدر الناب  ,ص  ,احنا  باق  وبد األم مزيدا من التفصيل  3

وبنيد الني زا  النني هوري ,انصنيدر الننياب  .وكني لك   116وبد اجمليد احلكيم وآ ني ون , انصنيدر الننياب  ,ص.  1
 . 651,ص 

 .51حنا  باق  ,انصدر الناب  ص 6
 .679وبد ال زا  الن هوري,انصدر الناب , ص.وك لك  117وبد اجمليد وآ  ون,انصدر الناب ,ص.  5

منين القنيانون اننيدين  311ا يف جواز رجو  اندين اجلديد و   اندين األ  ش ب د الوفنياد ان ني  اننيا ة والف   ه  7
 .من القانون اندين انص ي  311ال  اقش وانا ة 
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قنيد امفني  ( ن النيدائ)وإ ا مت مطبي  ه   الصورة و   بطاقة االئتمان اني قول أن التنياج  
اننيدين )حتنيل حمنيل حامنيل البطاقنية ن أ( احملنيال و ينين  -اننيدين اجلدينيد)مع اجلهة انصنيدرة ل بطاقنية 

 .1يف ادا   ين األ  ( األ  ش 
حينيا وي هن إىل هني ا االجتنيا  رأي يف الفقنين اإلانيتمش ممنين كتنين يف بطاقنية االئتمنيان 

و نينينيش  لكنينينين الننينينييد  1البطاقنينينيةج  و نينيني  اجلهنينينية النينيني  أ نينينيدرت ينينيني   أن حامنينينيل البطاقنينينية  ينينينيل التنينينيا
ها لنينينيد  مصنينينيدر البطاقنينية امنينينيل و  حننينياب حلبوجنينينيالنيننينينيتاين يقينينيد  القنينينيول هبنيني ا النينيني أي  احلننينييي 

 .3املاحلي طش ما م امل بن 
وأيا كان األم  فقن ه ا التكييف قد م  و إىل ودة االنتقا ات أوهلا أن حوالة النيدين 

وهو ما يت ارو مع الت  يم  1وون كافة, مقنش بانتقال الدين بنمانامن و ف احل ,مثل حوالة 
 .6لبطاقة االئتمانالت  يم القانوين 

منين النيدين وهنيو  باإل افة إىل  لك فقن أهم آيفار حوالة الدين ب ادة  منية اننيدين القنيدس
من القانون اندين ال  اقش وه ا خمنيالف ننيا هنيو م منيول بنين يف ن نيا   (360 )ما مقنش بن انا ة

منينينيدي ان حنينينيىت الوفنينينياد بدي نينينين  نينينيا اجلهنينينية انصنينينيدرة ( النينينيدائن ) بطاقنينينيات االئتمنينينيان إ  يبقنينيني  ل تنينينياج 
 .5ل بطاقة وحام ها

غنيني  قاب نينية ل تطبينيني  كنينيون حامنينيل البطاقنينية   فنينيا يف حوالنينية  ينينين ممنينيا مقنينيد  يتننيني  أن فكنيني ة  
 .ن تقد بوجاهتها  مت إي ا   من انتقا ات او   بطاقات االئتمان ن

 وجهة القول بأن حامل البطاقة :المطلب الثاني 
 ف في اشتراط لمصلحة الغيرطر 
                                                 

1  - Chafic nehme ,credit card and Islamic law ,Middle East Executive 

report ,July,1995 n.7 p9      70د األم , انصدر الناب  , صحنا  باق  وبنقت ون  

, البحنينينينينينينينينينينينينيا م  نينينينينينينينينينينينينيور يف انوقنينينينينينينينينينينينينيع االلكنينينينينينينينينينينينينياوين   1001  وهبنينينينينينينينينينينينينية الزحي ش,بطاقنينينينينينينينينينينينينيات االئتمان,مننينينينينينينينينينينينينيقط , . 1
http://www.zuhayli.net  13ص. 

 35ن أهنيل البينيت ,ال نيد  ألار إىل الفتو  ال يي حنن اجلواه ي , بطاقة االئتمان ,وا م  ور يف ي نية فقني 3
 .111, ص 1006الن ة التاا ة ,,

 .111وبد اجمليد وآ  ون ,انصدر الناب  , ص.  1

 .161نبيل حممد أبد ,انصدر الناب  , ص.  6

 .161انصدر نفنن , ص 5

http://www.zuhayli.net/
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 1نصني حة ال ني   النيااحامنيل البطاقنية ميكنين أن يكنيون   فنيا يف  إىل أن ي هن النيب ض
ن رأي إىل أن حامنينينيل البطاقنينينية هنينينيو  هحتدينينينيد م كنينينيز  يف هنينيني   ال تقنينينية فينينيني لكنينيني هم ي قننينينيمون يف

اجلهنية فيمنيا يني   آ ني ون أن  1ان ا  والتاج  هو ان تفع واجلهنية انصنيدرة ل بطاقنية هنيش انت هنيد 
 . 3هش ان ا  وانت هد هو التاج  فيما ان تفع هو حامل البطاقةانصدرة ل بطاقة 

ر البطاقنينينية صنينينيد    ل تنينينياج  ال جنينينيو  و نينيني  م  وو نينيني  أينينينية حنينينيال فنينينيقن القنينينيول هبنينيني ا النينيني أي يننينينيو  
ن نينينيا  بطاقنينينيات هنينينيو م منينينيول بنينينين يف منينينيا وهنينيني ا  وحام هنينينيا يف آن واحنينينيد وبنينيني لك يكنينينيون لنينينين منينينيدي ان

 .1 االئتمان
نصنينينيني حة ال نينينيني  ال   أن االلنينينينياالتفننينينيني  يصنينينينيطد  ب قبنينينينيات ونينينينيدة أ هنينينينيا غنينينيني  أن هنينينيني ا ا

وهنينيو منينيا  6يفنينياو افاا نينيا بنينيل ال بنينيد منينين أن متجنينين نينينية انت اقنينيدين إىل إن نينياد حنيني  مبالنيني  ل  نيني 
 .5ليس موجو ا يف بطاقات االئتمان

باإل افة إىل  لك فقن ح  ان تفع ي    من ال قد ال ي أب من ان ا  مع انت هنيد ومل 
هنينيو مت اقنينيدا فينينين يف حنيني  أن كنينيل  نيني ف منينين أ نيني اف بطاقنينية االئتمنينيان يننينيتمد حقوقنينين منينين يكنينين 

 .ال قد ال ي يربمن مع بقية األ  اف
 ن انت هنينينيد يننينينيتطيع أن ونينينيتوة و نينيني  منينينيا مقنينينيد  فنينينيقن االلنينينياا  نصنينيني حة ال نينيني  يقننينينيش بنينيني

وهنيني ا يت نينينيارو منينيع وقنينينيو  بطاقنينينيات  يتمننينيك قبنينينيل ان تفنينيع يمينينينيع النينيدفو  النينيني  لنينينين جتنينيا  ان نينينيا 
 .7ال  مقنش ب د  جواز  لكالئتمان ا

                                                 

 .155نبيل حممد أبد ,انصدر الناب  ص.  1

 .75وبد األم  ,انصدر الناب  , حنا  باق  ,نقت ون  56رف ت أبا ي  ,انصدر الناب , ص .  1
 .157حممد أبد ,انصدر الناب  صنبيل  . 3

 .77,نقت ون حنا  باق  وبد األم  ,انصدر الناب  ,  56رف ت أبا ي  ,انصدر الناب , ص .  1

,  1151,  ار ال هننينينية ال  بينينينية ,القنينينياه ة ,1وبنينينيد النينيني زا  الننينيني هوري ,الوانينينييط يف لنينيني ا القنينينيانون اننينينيدين , .  6
  .517ص

 .77ان   حنا  باق  وبد األم  ,انصدر الناب  ,  5

 .161نبيل حممد أبد ,انصدر الناب  , ص.  7
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النينينياا  حامنينينيل البطاقنينينية االئتمانينينينية ال ميكنينينين أن يكنينينيون   فنينينيا يف وتقنينينية لكنينينيل هنينيني ا فنينينيقن 
ميكنينين ال كنينيون إلينينين لتحدينينيد الطبي نينية القانونينينية ل  تقنينيات  اينيني هض أااانينيالنيني ي ال نصنيني حة ال نيني  

 .ال الاة ون بطاقة االئتمان 
 
 
 

 مدين أناب غيره في الوفاء  وجهة القول بأن حامل: المطلب الثالث 
هنيو أكثني  حتديد ان كز القانوين حلامل البطاقة االئتمانينية أن ه ا االجتا  يف  ميكن القول

واإلنابنينية ,كمنينيا هنينيو م نيني وف , ومنينيل قنينيانوين  صنينيل فينينين اننينيدين . قبنينيوال منينين االجتاهنينيات الننينيابقة 
 .1دائن ب خ  يفالا يقو  بوفاد الدينو   ر ا ال

مفنينينياو قينينينيا  حامنينينيل يف حنينينيال مطبيقهنينينيا و نينيني  بطاقنينينيات االئتمنينينيان,  واإلنابنينينية يف الوفنينينياد ,
قنابنينية اجلهنينية انصنينيدرة ل بطاقنينية يف وفنينياد منينيا م منينين يف  متنينين مقابنينيل احلصنينيول و نيني  الننيني ع بالبطاقنينية 
 .1واممدمات

واإلنابة يف الوفنياد , تفنيا ل تفنني ات الننيابقة , متخطني  ال قبنية الني  مقننيش باانيتقتل 
يني   ( اندين اجلدينيد )تمان  لك أن ان  وف أن التزا  ان اب ال تقات ال الاة ون بطاقة االئ

 .3( اندين القدس)التزا  ان ين  نوما ابقن من وتقات وهو منتقل و
باإل نينيافة إىل  لنينيك فنينيقن اإلنابنينية مفننيني  وجنينيو  منينيدي   لنينيد  التنينياج   نينيا اجلهنينية انصنينيدرة 

ة ان ين وحي هنيا مننيم  اإلنابنية ها إ  أن اإلنابة ميكن أن متنمن ود  ب ادة  مل بطاقة و حام 
 .1ال اقصة أو القا  ة

                                                 

 .199وبد اجمليد احلكيم ,انصدر الناب , ص.  1

  96,ص 1111,  ار الثقافة ل     والتوزيع ,ومان  1فداد  ىي احلمو  ,ال  ا  القانوين لبطاقة االئتمان ,  1
 .96الناب , ص  باق  وبد األم  , انصدرحنا  نقت ون 

 .199وبد اجمليد ,انصدر الناب , ص.ينم  ه ا انبدأ مبدأ جت يد اإلنابة من الدفو  ان     3

وبنينينيد النينيني زا  الننينيني هوري , الوانينينييط ,  .وكنينيني لك    199وبنينينيد اجملينينينيد احلكنينينييم وآ نينيني ون انصنينينيدر الننينينياب  , ص.  1
 .وما ب دها  957,انصدر الناب , ص3 
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اإلنابنينينية ف و نينيني  بطاقنينينيات االئتمنينينيان لكنينينين هنينيني ا التفننينيني  منينينيع وجاهتنينينين ال يصنينيني  أن ي طبنينيني 
منينينيدي ان ( ان نينينياب لدينينين )فيكنينينيون ل نينيدائن ( ان ينينين)ال اقصنينية مقننينينيش ب نينيد  بنينيني ادة اننينيدين األ نينيني ش 

وه ا احلكنيم خمنيالف ل م منيول  1يكون لن ال جو  و   أي م هما  ون من نل أو م مين م  
بنينين يف ن نينيا  بطاقنينيات االئتمنينيان  لنينيك أن التنينياج  وإن كنينيان لنينين منينيدي ان فهنينيو ال يننينيتطيع ال جنينيو  

 . 1و   حامل البطاقة إال إ ا م  ر اقتناد الدين من اجلهة انصدرة ل بطاقة
فقن اإلنابنية ,إ ا اني م ا بصنيحة الني أي , ميكنين أن مفنني  ال تقنية بني   ومن ناحية أ   

ة انصنيدرة ل بطاقنية وحام هنيا أو وتقنية حامنيل البطاقنية منيع التنياج  لك هنيا ال ميكنين أن مفنني  اجله
  .ل ا وتقة التاج  باجلهة انصدر ل بطاقة

 
 القول بأن الحامل طرف في عالقة ثنائية  وجهة :المبحث الثاني 

ة و ني  وجنيو  وتقنينيات يف ائينية مت نيد ة ال وتقنيني,الني  يينيل إليهنينيا , هني   االجتاهنينيات  مقنيو 
يفتيفينينية واحنينيدة وهنيني   ال تقنينيات الث ائينينية مكنينيون مننينيتق ة ونينين ب ننينيها ف تقنينية مصنينيدر البطاقنينية منينيع 
التنينياج  مننينيتق ة متامنينيا ونينين وتقنينية اجلهنينية انصنينيدرة منينيع احلامنينيل وهنيني   ال تقنينية بنينيدورها م فصنينيل ونينين 

 .وتقة التاج  وامل البطاقة
اآلراد ا إىل ل لك فقن ا ا قو  بتقنيم ه ا انبحنيا إىل مط بني  ن ني و يف األول م همني

ئتمنينينيان ي  نيني  وتقنينيات يف ائينينينية مت نينيد ة   نتطنينيني   يف  اوتمنينيدت و نينيني  أن اانينيت مال بطاقنينية االالنيني 
 .انط ن الثاين إىل االجتا  ال ي نتب ا 

اآلراء الفقهية التي تقوم على تعددية العالقات الناشئة عن  : المطلب األول 
 استعمال بطاقة االئتمان

ا و   وجو  وتقات مت د ة يف ائية م    ون بطاقنية درأي  اوتم ميكن القول أن ه ا 
 فيمنيااالئتمان أوهلما ي هن إىل أن حامل البطاقة قد وكل اجلهة ال  أ درت بطاقة االئتمنيان 
 .ي هن ال أي اآل   إىل أن احلامل مقاو وا قو  يف بدرااة كل م هما يف ف   منتقل

   أن حامل البطاقة موكل وجهة القول ب : األول الفرع 

                                                 

 . 951وبد ال زا  الن هوري , انصدر نفنن , ص.  1

 .175حنا  باق  وبد األم  , انصدر الناب , ص 1



 13 

أن حامل البطاقة قد وكل اجلهة انصنيدرة يف الوفنياد  هن ق ار حملكمة ال قض الف ننية 
وميكنين , .1و   أن م جع اجلهة انصدرة بانب   وال انيو  و ني  حامنيل البطاقنيةبدي ن ال ي ب متن 

القول أن ز النينيني  جنينينيو  ونينينين الوكالنينينية بنينينياحننينينين هنينيني ا النينيني أي , جتنينينياوز ال قبنينينية النينيني  أيفنينيني ت حنينينيول جنينينيو 
الطني ف  قنيد امفقنيا و ني  ونيد  جنيواز رجنينيو  األ نييل ونين الوكالنية  ا نية وأن حكنيم ال جنيو  لنينييس 
منينين ال  نينيا  ال نينيا  وهنيني ا منينيا  نينيدال يف بطاقنينيات االئتمنينيان و نينيدما ينيني   ال قنينيد بنيني  اجلهنينية انصنينيدرة 

 1واحلامل و   أن أم  الوفاد غ  قابل ل  جو  فين 
ن حني  الوكينيل ,بنيل منين واجبنين, التمننيك ي ال ميكنين جتنياوز  هنيو أن مني الم  أن األغ  

 ني  يف التمننيك جتنيا  الوكينيل مبنيا لنين ت ك احلني  هنيو اآلال ي ميبكل الدفو  ال  نوك ن جتا  ال   
بنيني ن كنينيل  شوهنيني ا منينيا يت نينياقض منينيع ن نينيا  بطاقنينيات االئتمنينيان النيني ي يقننيني منينين  فنينيو  جتنينيا  األ نينييل

 .3بقية ال تقاتوتقة منتق ة ون 
,وهنيو حمني  يف  لنيك ,أن اجلهنية انصنيدرة أن الب ض يني   ومن ناحية أ    وأكث  أ ية 

ل بطاقة إيا م تز  جتا  التاج  ال بصفتها وكيت ون احلامل يف الوفاد بل مبوجن وقد يرب  بي هنيا 
ي    التزامات يف  متها ال يف  مة حامل البطاقة وهنيو منيا جي نيل القنيول ب هننيا وكي نية وب  التاج  

 .قيقةأم  فين الكث  من اجملافاة ل ح
 أن الحامل مقترض وجهة القول ب: الثاني الفرع 

إىل أن اجلهنينينينية انصنينينينيدرة ل بطاقنينينينية مقنينينيني و حام هنينينينيا مب  نينينينيا منينينينين اننينينينيال لكنينينينيش  ميينينينينيل النينينينيب ض
و هنينينين إىل هنينيني ا النينيني أي الننينينييد . 1يننينينيتخدمن يف احلصنينينيول و نينيني  الننينيني ع واممنينينيدمات منينينين التنينينياج 

 .6 النينتاين يف حال ود  وجو  ر يد ل حامل لد  مصدر البطاقة

                                                 

  1  Paris Mai 1970 R.T.D civil P.581  

  91حنا  باق  وبد األم  , انصدر الناب , ص نقت ون 
    .171نبيل حممد أبد ,انصدر الناب , ص.  1

 .171, صانصدر الناب نبيل حممد أبد .  3

 .7  وهبة الزحي ش ,انصدر الناب , ص.أوك لك , 170ص انصدر نفنن , 1

 .111حنن اجلواه ي , انصدر الناب  ,صال يي  6



 14 

إ  جينين أن ,كما هو م  وف ,وقد ويي , ي د التن يم رك نيا منين أركاننين  الق و لكن
هل أن احلامل قنيد اانيت م : يتن م انقاو مب   انال حىت ي    ال قد وه ا يثور التناؤل اآليت

 مب  ا من انال لكش ي    وقد الق و؟
قننين ي تنينيز  بنيني ن فقيمتهنينيا وحنيىت لنينيو اني م ا بنيني ن احلامنيل قنينيد اانينيت م بطاقنية االئتمنينيان مقا نيا 

إن منين .فكينيف اني   احلامنيل البطاقنية 1و لك  بقا نا مقنش بن أحكا  وقنيد القني و ي   مث ها
ان  وف أن احلامل ال ي تز  ب   البطاقة بل ي تز  بدفع مب   من انال نقدا أو من حننيابن لنيد  

    .اجلهة انصدر ل بطاقة وهو ماال ميكن م ن و ف ال قد بالق و 
  فقن القنيول بني ن ال تقنية بني  اجلهنية انصنيدرة ل بطاقنية منيع حام هنيا هنيش ومن ناحية أ   

وتقنينينية اقنينينيااو ال ي طبنينيني  و نينيني  قينينينيع أننينينيو  بطاقنينينيات االئتمنينينيان فه نينينيا  أننينينيوا  يوجنينينيد فيهنينينيا ر نينينييد 
فت ميكن القول أن احلامل قد اقاو من اجلهنية انصنيدرة ل بطاقنية ل حامل لد  مصدر البطاقة 

 .وهو مي ك ر يدا لديها
 

 لثالثالمبحث ا
 تحديد المركز القانونيالتي حاولت  تتقييم االتجاها 

 بطاقة االئتمانلحامل 
مل مننيتطع مصنيور وجنيو   أهنا بقينيت أاني ة ال  ني ة التق يدينية الني  إن وين اآلراد النابقة

قيمنية مالينية ل بطاقنية بنيل بقينيت مصني  و ني  أن ه نيا  وتقنيات وقدينية مق يدينية هنيش الني  ميكنينين أن 
 .حتديد ان كز القانوين حلامل البطاقة ين  وبيم كل األااس ال ي ن

وحنينينيدة اهلنينينيدف يف ولقنينينيد بقينينينيت هنينيني   اآلراد بنينيني  أمنينيني ين مل مننينينيتطع التوفينينيني  بي همنينينيا  نينينيا 
وم نينيد ها وهنينيو منينيا ج  هنينيا مننينيحش ب حنينيد ا  ونينين اانينيت مال البطاقنينية االئتمانينينية ال تقنينيات ال النينياة

إىل أن ال تقنية وتقنية يفتيفينية لتحقي  اآل   ف هبت االجتاهات ال   ك ناها يف انبحنيا األول 
واحنينيدة وهنينيش بنيني لك مل مننينيتطع حتقينيني  مبنينيدأ اانينيتقتل االلتزامنينيات انتقاب نينية بنيني  كنينيل  نيني ف  ونينين 
االلتزامنينينيات النينيني  حتكنينينيم ال تقنينينيات األ نينيني   فتكننينيني ت مفننينيني اسا و نينيني   نينينيخ ة جنينينيواز التمننينينيك 

 .مل يكن انتمنك   فا فيهاون وتقة بالدفو  ال الاة 

                                                 

 .من القانون اندين ال  اقش  1الفق ة ( 591 )ان   انا ة 1
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 م م  بدا من القول بفصل ال تقات والقول بوجنيو  وتقنيات أما االجتاهات األ    ف
يف ائينية مت نينيد ة لكنينيش يتننينيي هلنيا حتقينيني  مبنينيدأ اانينيتقتل االلتزامنيات ال النينياة ونينين أحنينيد  ال تقنينيات 

لكن ه   اآلراد مل منتطع حتقي  مبدأ الاابط . ون االلتزامات ال  م  اها ال تقتان األ  يان
ات يتزئنينية ال م طي نينيا فكنيني ة ونينين وجنينيو  وم ينينية واحنينيدة هنينيش بنيني  ال تقنينيات فبقينينيت مفننيني  الولنينييج 

 .وم ية الوفاد ببطاقة االئتمان
إن حتقي  انبنيدأين, مبنيدأ م نيد  ال تقنيات ومبنيدأ وحنيدة اهلنيدف بني  ال تقنيات النيثتال, 

النيني  مقننينيش بوجنينيو  أكثنيني  منينين وتقنينية  1يف ن نينيا  اجملموونينية ال قدينينية,كما ن تقنينيد , أااانينياجينينيد لنينين 
ابطنينينية سنينينيدف قي هنينينيا إىل حتقينينيني  هنينينيدف واحنينينيد أو وم ينينينية اقتصنينينيا ية وقدينينينية لك هنينينيا وتقنينينيات ما 

 .واحدة هش يف مو وو ا الوفاد بالبطاقة االئتمانية
 كنينيز القنينيانوين حلامنينيل قينينيع االجتاهنينيات النيني   ك ناهنينيا يف حتدينينيد ان ومنينين ناحينينية أ نيني   فنينيقن

أا ة لتصنيور فبقيت  يمة مالية ل بطاقة يف حد  اسا منتطع مصور وجو  قالبطاقة االئتمانية مل
أن بطاقنية االئتمنيان هنيش  وتقات ,يفتيفية أو يف ائينية ,  نيمن أ ني  مق يدينية  ون أن م حنيل وجو 

وي تنيز  التنياج  باالمت نيا  ونين التميينيز اطتها احلصنيول و ني  النني ع واممنيدمات أ اة وفاد ميكن بوا
ة و نينيني  و ون أن م حنينينيل أيننينينيا أن الب نينينيو  ان كزينينينية متنينينيارس رقابنينيني. 1بي هنينينيا وبنينيني  ال قنينينيو  يف األانينيني ار

وهو ما ي ني   بوجنيو  3ويقان ه ا اإل دار مبوافقتن اننبقة وم ية إ دار البطاقات االئتمانية 
 .م ابن,يف ه ا األم  , بي ها وب  ال قو 

منينينين إلنينينيباوها ل حاجنينينيات اإلنننينينيانية يف ال النينينين  إن القيمنينينية انالينينينية لأللنينينيياد قنينينيد مننينينيتمد
أ نينيني   ال ألنينيياد  لكنينينين ه نينيا .الننيني ع كمنينيا هنينيو احلنينينيال يف األ  منينية واأللبننينية وكثنينيني  منينين   مبالنيني ة

لكنينين هلنينيا قيمنينية ننينيا م منينيز إلينينين منينين قيمنينية مالينينية أو  يكنينيون هلنينيا قنينيدرة مبالنيني ة و نيني  إلنينيبا  احلاجنينيات
  .نقدية كما هو احلال يف األورا  ال قدية أو األورا  التجارية 

                                                 

حقي  أو إجناز وم ية اجملمووة ال قدية يمووة متكون من ود  من ال قو  متباين من حيا الطبي ة واأل ية لت 1
جنينياب  حمجنينيوب و نينيش , انننيني ولية ونينين ف نينيل ال نيني  يف إ نينيار اجملموونينية .نزينينيد منينين التفصنينييل راجنينيع , اقتصنينيا ية واحنينيدة 

 . وما ب دها 111ص1111, 13ال قدية , وا م  ور يف ي ة احملامش الكويتية , الن ة 

 .151نبيل حممد أبد ,انصدر الناب  , ص.  1

 ور النني طات ال قدينية يف ال قابنية و ني  إ نيدار بطاقنيات االئتمنيان ,احتنيا  انصنيارف ال  بينية , أبنيد وبنيد الفتنياا , 3
 .113وبد األم  , انصدر الناب ,  ص اق  حنا  بنقت ون  117,ص 1113ب وت , 
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إن ال مزية األلياد إىل قيمة مالية حمد ة قنيد مكنيون ناب نية منين القنيانون الني ي  نيد  هني   
مزينية بنيال   كمنينيا هنيو احلنيال يف األورا  ال قدينينية الني  ي نينيز  األفني ا  باحاامهنيا والت امنينيل هبنيا رغنينيم ال  

م نينينيب ة ألي حاجنينينية إنننينينيانية بنينينيدليل أن إل نينينياد ال م نينينية ينينيني يف  و نينيني  أهننينينيا ,يف حنينينيد  اسنينينيا , ليننينينيت 
 .قيمتها رغم بقاد ماهيتها نفنها

ي  نيني  لنينيياا لنينين قيمنينية لكنينين االمفنينيا  ,إ ا راونيني  الط ينيني  النيني ي ي مسنينين و ينينين القنينيانون , قنينيد 
ال يكنينينيون م زمنينينيا إال االونينينيااف هبنينيني   القيمنينينية مالينينينية أو نقدينينينية ننينينيا ي منينينيز إلينينينين ولنينينييس يف حنينينيد  امنينينين و 

ال يكنيون األفني ا   احلال يف األورا  التجارية ال  م مز إىل قيمنية نقدينية كما هو  أل  اف االمفا 
 .اآل  ين م زم  باالوااف هبا

يبنينيدأ االونينيااف هبنينيا يمنينية نقدينينية حمنينيد ة م منينيز إليهنينيا ميكنينين القنينيول أن بطاقنينية االئتمنينيان هلنينيا ق
التجنيار وال نياس إىل االنننيما  إىل ان افني  هبني   ال مزينية  بدووة اجلهة انصدرة ل بطاقة االئتمانية

 .ل بطاقة االئتمانية
اجلهة انصدرة  إن انطت  البطاقة االئتمانية إىل احلياة االقتصا ية يبدأ بامفا  يرب  ب 

إوطاد قيمة نقدية ل بطاقة ي تز  كت الط ف  باالوااف امل يتم االمفا  فيها و   حلل بطاقة وا
ويقو  احلامل ب  اد ه   البطاقنية كوهننيا أ نيبحت قيمنية نقدينية رمزينية مقابنيل أن مت هنيد اجلهنية هبا 

قنينية ونينين ال نيني  , التنينياج  , بنيني ن ي نينياف ب مزينينية البطاقنينية نب نيني  منينين اننينيال ولفنينياة حمنينيد ة انصنينيدرة ل بطا
,لكن وقد البيع ل بطاقة االئتمانية يقان بنيب ض ال ني و  م هنيا م نيع اة نفا  م ك البطاقة هش ف

وم هنينيا لنيني    1ل حصنينيول و نيني  الننيني ع واممنينيدماتاحلامنينيل منينين الننينيماا ل  نيني  باانينيت مال البطاقنينية 
 .اإلبت  ون  يا  أو ا قة البطاقة

 تاج  نقدا من أن يويف لال وو د حصول حامل البطاقة و   الن ع واممدمات فقنن بد
هب   القيمنية الني  م منيز هلنيا البطاقنية االئتمانينية وي نيد الوفنياد حي هنيا قنيد مت ولك نين وفنياد فقنن يويف لن 

                                                 

من اجلدي  بال ك  أن ه ا  أنووا من البطاقات يتم فينين إ را  ونيد  منين أفني ا  وائ نية احلامنيل ,و نيد االمفنيا  منيع  1
الة ينم  هلم باات مال البطاقة كما ميكن إ دار بطاقة أ ني   ل نيخ  آ ني  و ني  اجلهة انصدرة ,ويف ه   احل

وما ب دها وال بد من اإللنيارة  139نبيل حممد أبد ,انصدر الناب  , ص .نفس حناب ه   البطاقة  ان    
ونية التق يدينية  ا نية منيع وجنيو  أرب نية إىل أن ه   احلالة جت ل من الص ن إجيا  مكييف قانوين  من األ   القان

أ  اف هم اجلهة انصدرة ل بطاقة واحلامل و احن احلناب والتاج  فالني ي  صنيل و ني  النني ع واممنيدمات هنيو 
 .  احلامل وال ي يكون مدي ا ل جهة انصدرة هو  احن احلناب 
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م    و   ل   فااي هو ود  وفاد اجلهة انصدرة ل بطاقة بانديونيات ال الاة ون اات مال 
 ا األ ني  و ني  البطاقة ففش ه   احلالة ميكن ل تاج  ال جو  و   احلامنيل مبنيا يقابنيل حصنيول هني

 .الن ع واممدمات
 

 خاتمةال
م نينيد منينين الوانينيائل النيني  بنينيدأت مب افننينية ال قنينيو  بو نينيفها وانينيي ة منينين  إن بطاقنينية االئتمنينيان

واائل الوفاد بااللتزامات يبدأ الت امل هبا من  تل وقنيد ينيرب  بني  اجلهنية انصنيدرة هلنيا الني  قنيد 
 .أ    مكون مص فا أو م انة ائتمانية من جهة وب  حام ها من جهة

وقنينيد ي قنينينين هنينيني ا ال قنينينيد أو يننينينيبقن وقنينينيد آ نينيني  ينينينيرب  بنينيني  اجلهنينينية انصنينينيدرة ل بطاقنينينية وبنينيني   
التنينينينينياج  ي تنينينينينيز  مبوجبنينينينينين األ نينينينيني  بقبنينينينينيول البطاقنينينينينية مقابنينينينينيل الننينينينيني ع واممنينينينينيدمات النينينينيني   صنينينينينيل و يهنينينينينيا 

 .ومت د  آليات اات مال البطاقة االئتمانية ونن م د  أنواوها.احلامل
البطاقنينية االئتمانينينية إ  منيني هن  كنينيز القنينيانوين حلامنينيل نوه نينيا  اجتاهنينيان رئيننينييان يف حتدينينيد ا

ال   ينينينيات النينيني  م نينينيدر  حتنينينيت االجتنينينيا  األول إىل أن اانينينيت مال البطاقنينينية االئتمانينينينية يقنينينيان بوجنينينيو  
وتقنينية يفتيفينينية واحنينيدة منيني بط بنيني  أ نيني اف البطاقنينية الثتيفنينية يف حنيني  منيني هن ال   ينينيات النيني  مب نينيت 

انينينينيت مال البطاقنينينينية االئتمانينينينينية وتقنينينينيات م فصنينينيني ة االجتنينينينيا  الثنينينينياين إىل أن ال تقنينينينيات ال النينينينياة ونينينينين ا
 .ومنتق ة ون ب نها

 :ومن  تل وث ا ل مو و  فقد مو   ا إىل ال تائج اآلمية
إن ه نينيا  ف اغنينيا م نيني ي يا يف ال نيني ا  فيمنينيا يت  نيني  بنينيالت  يم القنينيانوين ل بطاقنينية االئتمانينينية ننيني    .1

ا قنيد ي  ني  ونين اانيت ماهلا من الن وري م ان بق دار م  يع ي اا هني   اننني لة ويننيع ح نيوال نني
 .من م اكل

وجو  وتقنية كيفت ان كز القانوين حلامل بطاقة االئتمان م تمدة و   إن ال   يات ال    .1
يفتيفينينينية واحنينينيدة مقنينينيان باانينينيت مال البطاقنينينية االئتمانينينينية مل مننينينيتطع الصنينينيمو  أمنينينيا  مبنينينيدأ اانينينيتقتل 

مل يكنين انتننيمك ال تقات ون ب نها الب ض وونيد  جنيواز التمننيك بنيدفع مبنيي و ني  وتقنية 
 .  فا فيها
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إن األانينينياس النينيني ي نقاحنينينين لتفننينيني  منينيني ابط ال تقنينينيات ال النينينياة ونينينين اانينينيت مال البطاقنينينية منينينيع  .3
م نيد ها هنينيو  ننينيووها ل   نينيا  القنينيانوين ل مجموونينية ال قدينينية والنيني  م نينيرب ونينين يموونينية منينين ال قنينيو  

 .مرب  إلجناز وم ية اقتصا ية واحدة

قيمة نقدية رمزية ل بطاقنية االئتمانينية ي نيي إن وين قيع التفن ات أهنا مل متصور وجو   .1
ون حماولة إجيا  مفن  ل  تقات ال النياة و هنيا إ  ميكنين القنيول أن هني   القيمنية ال قدينية ال مزينية 
م تقنينينيل منينينين اجلهنينينية انصنينينيدرة لت نينينيو  إليهنينينيا يف هناينينينية انطنينينياف  ون احلاجنينينية إىل ر  وم ينينينية اانينينيت مال 

 .ال  ال م طش ل بطاقة , يف حد  اسا , أية قيمة البطاقة االئتمانية ل   م القانونية التق يدية

 مصادر البحث
 .1171ال هنة ال  بية ,ب وت ,  أنور ا طان ,أحكا  االلتزا  , مطب ة  ار.  .1

بكنينينيني  أبنينينينيو زينينينينيد ,بطاقنينينينية االئتمنينينينيان ,حقيقتهنينينينيا الب كينينينينية التجارينينينينية وأحكامهنينينينيا ال نينينيني وية ,األكا ميينينينينية ال  بينينينينية  .1
 .1115ل درااات انالية ,ومان, 

ب  حمجنينيوب و نينيش , انننيني ولية ونينين ف نينيل ال نيني  يف إ نينيار اجملموونينية ال قدينينية , ونينيا م  نينيور يف ي نينية جنينيا.  .3
 .1111, 13احملامش الكويتية , الن ة 

ينية القنيانون يف جام نية ب نيدا  وبنيد األمني  ,بطاقنيات االئتمنيان ,رانيالة ماجننيت  مقدمنية إىل ك باق   حنا  .1
,1111.  

, الننيني ة 35هنينيل البينينيت ,ال نينيد  ا م  نينيور يف ي نينية فقنينين أال نينييي حننينين اجلنينيواه ي , بطاقنينية االئتمنينيان ,ونيني .6
 .  1006التاا ة ,

 .1151,  ار ال هنة ال  بية ,القاه ة ,1وبد ال زا  الن هوري ,الوايط يف ل ا القانون اندين , .  .5
,  ار ( ن  ينينينية االلتنينينيزا  بوجنينينين ونينينيا  )  3وبنينينيد النينيني زا  الننينيني هوري ,الوانينينييط يف لنينيني ا القنينينيانون اننينينيدين , .  .7

 .1151 بية , القاه ة ,ال هنة ال 

 1195,ب دا   1القانون اندين وأحكا  االلتزا  ,  وبد اجمليد وآ  ون,.  .9

, البحنينينينينينينينيا م  نينينينينينينينيور يف انوقنينينينينينينينيع االلكنينينينينينينينياوين   1001  وهبنينينينينينينينية الزحي ش,بطاقنينينينينينينينيات االئتمان,مننينينينينينينينيقط , .أ .1
http://www.zuhayli.net. 

منينيان انصنيني فية ,ونينيا م  نينيور يف نبينينيل حممنينيد أبنينيد ,ب نينيض اجلواننينين القانونينينية لبطاقنينيات الوفنينياد واالئت.  .10
 . 1003,آ ار 17,س1قو  الكويتية , ي ة احل


