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ألرباب األسر الليبية وفق منشور  حكم بيع البطاقات املصرفية االلكرتونية املخصصة

 (3/2017مصرف ليبيا املركزي رقم )

  بجامعة الزيتونةكلية القانون عضو هيئة التدريس 

mailto:mftahj@gmail.com 

 ملخص البحث:  

اشتملت هذه الدراسة على ملحة موجزة عن البطاقات املصرفية اإللكترونية ،وعن األحكام العامة لعقد    

الصرف ،وكما هو معلوم أنه عقد فوري يقوم على املناجزة وهي التقابض في املجلس حقيقية يًدا بيد ،أو حكًما 

يفترق املتعاقدان وبينهما ش يء، والقبض كالشيك املصدق أو القيد املصرفي وغيرهما، والحكمة من هذا أن ال 

شرط لصحة العقد ال لالنعقاد ، وبناء على ذلك إذا تفرق املتعاقدان وقبض أحدهما ولم يقبض اآلخر بطل 

الصرف ،ودخال في ربا النساء ؛ لذلك ال يجوز بيع البطاقات املشحونة بالدوالر املخصصة ألرباب األسر الليبية 

ا وال حكًما ، واستالم البطاقة ال يقوم مقام التقابض الحكمي ؛ألن القبض لم يتحقق ال   . -وهللا أعلم  –حسًّ

حكم بيع  –بيع البطاقات البنكية  –بيع البطاقات املصرفية  –: بيع الدوالر  الكلمات االفتتاحية

 بطاقات أرباب األسر الليبية.  –البطاقات املصرفية 

 املقدمة

صلى  –لصالة والسالم التامان األكمالن على علم التقى ونور الهدى ، محمد الحمد هلل رب العاملين ، وا    

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما إلى يوم الدين .     أما بعد :  –هللا عليه وسلم 

   
ً

فإن املصارف التجارية تسعى لتطوير خدماتها املصرفية بطرق إلكترونية متعددة ومتنوعة ، تسهيال

من كثرة تردد الزبائن عليها ، ومدهم بخدماتها في الداخل والخارج والسيما في أيام العطالت لزبائنها ،والتخفيف 

 ، وبعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي املعتادة .

أصبحت الخدمات اإللكترونية وسيلة من وسائل الحصول على  األرباح التجارية ، وتمثل ركيزة أساسية   

 نها خصوًصا على الصعيد الداخليكما تسهم في تشجيع التنافس فيما بيفي تصنيف املصارف وتحسين جودتها ،
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واملال كما هو معلوم وسيط للتبادل فيما يبرمه الناس من عقود لقضاء حوائجهم ،ويتم تبادله عن طريق  

التقابض  واالستيفاء ، وهذا القبض إما حقيقة ،أو حكًما ،ويختلف في كل نوع بحسب ما يتحقق به ، ويشترط 

 إتمامه في مجلس العقد خصوًصا في عقد الصرف .

 إشكالية املوضوع :   

الشك أن التطور التقني سبب من أسباب رفع العسر والحرج عن الناس خصوًصا في ظل الظروف     

الراهنة التي يعيشونها ، ويعتبر سبًبا من أسباب تغير بعض األوصاف ، والصور، واألحكام املترتبة عليها ، بدليل 

ه التي يقدمها لزبائنه ، فهو يختلف أن مسمى ) الصرف األلكتروني( جاء نتيجة لتطور القطاع املصرفي في خدمات

من حيث الصورة عن عقد الصرف  املعهود لدى الفقهاء قديًما ،ولكن هذا التطور اإللكتروني إذا كان يخالف 

الضوابط الشرعية ألحكام املعامالت املالية ال قيمة له ؛ألنه يوقع الناس في محظور شرعي إثمه أكبر من نفعه، 

ت املصرفية  املشحونة بالدوالر األمريكي املخصصة ألرباب األسر الليبية يعد بيًعا شرعًيا وبالتالي هل بيع البطاقا

 ؟ ويتحقق فيه التقابض سواء الحقيقي أو الحكمي أو ال ؟ وهل يشتمل هذا البيع على غرر غير يسير أو ال ؟ 

  –بعون هللا تعالى  –هذا ما سنحاول اإلجابة عنه في هذا البحث    

 اختيار املوضوع :أسباب    

 دفعني إلى اختيار هذا املوضوع األسباب اآلتية :

 <البطاقات املخصصة ألرباب األسر األسئلة املتكررة من غالب الناس حول بيان الحكم الشرعي لبيان بيع -1

أهمية هذا املوضوع لعامة الناس ؛ نظًرا لكثرة املشاكل االقتصادية في حياتنا اليومية السيما نقص  -2

النقدية الحاد في البنوك التجارية ،وهذا سبب من األسباب التي ألجأت الناس للحصول على  السيولة

 النقد املحلي لقضاء حوائجهم .

رغم كثرة الحديث عن البطاقات  -حسب ظني  –هذا املوضوع لم يحظ بدراسة بحثية فقهية دقيقة  -3

 املصرفية نظًرا لتجددها ،وتنوع دواعي استعمالها .

 حث :الهدف من الب

 الهدف من دراسة هذه املسألة بيان حكمها الشرعي ، وأصوله التي ُبِني عليها.

 الدراسات السابقة :  

البحوث الفقهية في بيان األحكام الشرعية للبطاقات البنكية عديدة ، تناولها العديد من الباحثين     

 : املعاصرين ،وكل باحث سلط الضوء على نوع معين منها على سبيل املثال
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 البطاقة املصرفية وأحكامها الفقهية . رسالة ماجستير ، للباحث عبدالرحمن الحجي .  -

التكييف الشرعي لبطاقات االئتمان . للباحث  نواف عبدهللا باتوباره ، ولم تتناول هذه الدراسة حكم  -

 بيع البطاقات املشحونة بالدوالر األمريكي .

ا ،للباحث عبدهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوت، بطاقات املعامالت املالية ماهيتها وأحكامه -

تحدث فيها عن التعريف بالبطاقات املصرفية ، وأنواعها ، وخصائصها ، وتناول جانًبا من املسائل 

الفقهية كرسوم االشتراك والتجديد واالستبدال ، وشراء األجناس الربوية بالبطاقات ، والفوائد 

طة البطاقات املعدة لهذا الغرض، وحسم نسبة معينة على البائع املستحقة عن السحب النقدي بواس

، وبيع وشراء بطاقات القيمة املخزنة بأقل أو أكثر من قيمتها ، ولكنه لم يتحدث عن بيع البطاقات 

 املخزن عليها العملة األجنبية .

 صورة املسألة املعروضة للبحث :

بشأن الضوابط املنظمة لبيع النقد األجنبي الذي  10/02/2017( بتاريخ 3/2017نشور رقم ) صدر الم       

( دوالر لكل 400، وحددت في ذلك العام بـ) 2017سيتم منحه ألرباب األسر الليبية لألغراض الشخصية لسنة 

( دوالر لكل فرد أيًضا ، والزالت هذه املنحة مستمرة لكل 500( بصرف )2/2018فرد ، ثّم صدر املنشور رقم )

 الجنسية الليبية. فرد يحمل

وكما هو معلوم أن رّب األسرة ُيْحضر كل املستندات املطلوبة لشراء النقد األجنبي ، ويتوجه للمصرف   

الذي يرغب من خالله  في إتمام عملية الشراء ، وبعد حصوله على البطاقة االلكترونية الخاصة بمنحة أرباب 

د ( يقوم ببيعها حسب سعر الصرف املتفق عليه، فيستلم املشتري األسر سواء أكانت ) فيزا كارد ( ،أو )ماستر كار 

البطاقة املصرفية التي تحتوي على نقد أجني بالدوالر األمريكي املحدد بداخلها ،وكذلك الرقم السري الخاص 

ليستلم  بها ، ويستلم البائع النقود بالدينار الليبي ، ثم يرسل املشتري بطاقته ،أو يسافر بنفسه  إلى خارج البلد

الدوالر املوجود بها عن طريق الصراف اآللي املوجود بجوار كل بنك عادة ، علًما بأن آلية السحب ال تتم دفعة 

 دوالر( لكل بطاقة . 500،أو 400واحدة ، وإنما خصص لكل يوم قيمة معينة ال تتجاوز )

 منهج البحث:

اتبعث في هذا البحث املنهج االستقرائي فيما يتعلق بنقل أراء الفقهاء ، واملنهج االستنباطي فيما يتعلق   

 باملسألة املعروضة للبحث.

 خطة البحث :
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 بدراسة هذا املوضوع في أربعة مطالب هي : –بعون هللا تعالى  –سأقوم    

  ملحة موجزة عن البطاقات البنكية -املطلب األول       

 تعريف الصرف ، وشروطه العامة  -املطلب الثاني       

 شروط بيع العمالت األجنبية   -املطلب الثالث      

 حكم بيع البطاقات املصرفية املخصصة ألرباب األسر الليبية  -املطلب الرابع      

 الخاتمة       

 فهرس املصادر واملراجع .     

َح َما صير من سمات البشر، والكمال هلل وحده ،وإنه عمل ال يخلو من نقص ، والتق  
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 ( .88سورة هود . اآلية ) - 1
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 ملحة موجزة عن البطاقات البنكية  –املطلب األول 

الحكم على الش يء فرع عن تصوره ، وبالتالي سأسلط الضوء بشكل موجز جًدا عن التعريف بهذه    

 البطاقات ، وأنواعها ،وتحديد البطاقات املخصصة ألرباب األسر الليبية من أي صنف من هذه األصناف .

 بطاقات ائتمانيةالبطاقات املصرفية التي تصدرها البنوك التجارية منها بطاقات  غير ائتمانية ، و   

    
ً

 البطاقات غير االئتمانية ) غير القرضية (  –أوال

 ، وهي أنواع منها:  (1)وهي البطاقات التي ال ينطوي عملها على تقديم تسهيل ائتماني لحاملها )قرض(    

 بطاقة الصراف اآللي  -أ

بطاقة يصدرها البنك التجاري للعميل بمجرد فتحه حساًبا جارًيا وتقديمه طلًبا للحصول على هذا النوع    

من البطاقات املصرفية  ويستطيع حاملها أن يستخدمها في األغراض التجارية املحددة من البنك املصدر ،وهذه 

 البطاقة لها خصائص منها :

 تسمى بأسماء البنوك املصدرة لها . -أ

 جميع عمليتها تحتاج إلى إدخال الرقم السري الخاص بالعميل . -ب 

 الحسم يكون فورًيا في جميع استخداماتها . -جـ 

 . (2)دـ جميع عملياتها متعلقة بالحساب الجاري للعميل في البنك املصدر لها

ترعى هذه  وهذه البطاقة قد تكون محلية تستخدم داخل البلد ، وقد تكون دولية تتبع منطقة دولية   

البطاقات بحيث يستطيع حاملها استخدامها في جميع أنحاء العالم ، كما أنها ترتبط مباشرة بالحساب الجاري 

سحًبا وشراًء ، لذا ال تصدرها إال البنوك ،وتعتمد على قدرة أجهزة االتصال اإللكتروني ، وال يمكن أن تعمل 

 . (3)بطريقة يدوية 

البطاقات في بالدنا مؤخًرا، ووجوده في بعض املناطق دون بعض، فبعض نظًرا لظهور هذا النوع من    

 الناس ال يعرفون شيئا عن  مفهوم  الصراف اآللي؟ وما مكوناته ؟ وما كيفية عمله ؟  

                                                           
.  بحث محكم . كلية  تها وأحكامهابطاقات املعامالت املالية ماهيالباحوت ، عبدهللا بن سليمان بن عبدالعزيز .   - 1

 19هـ . ص  1427(  رجب 27الشريعة بالرياض . العدد )
. رسالة ماجستير . الجزائر : جامعة أبي بكر  القبض الحكمي لألموال وتطبيقاته املعاصرةينظر : بن حدو فاطمة .   - 2

 -هـ  1436 -هـ  1435سالمية . العام الجامعي )بلقايد . كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية . قسم العلوم اإل 

 53م( . ص 2015- 2014
 7هـ . ص 1432 -هـ  1431. العام الدراس ي  البطاقة االئتمانيةينظر : الدوسري ياسر بن راشد .  - 3
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الصراف اآللي :عبارة عن آلة تحفظ بها النقود من عمالت معينة ، يوضع خارج البنك أو في أماكن تجارية     

 بشبكة حاسب املصرف، ويقوم العميل بوضع بطاقته 
ً

كاملطارات واألسواق التجارية الكبرى ، ويكون متصال

السري ، ومن ثمَّ يتم التعرف على البطاقة  البالستكية في املكان املخصص لها بالجهاز ، ثم بعد ذلك يدخل الرقم

 .(1)،ويحدد العملة والقيمة التي يريد سحبها

 مكونات الصراف اآللي :

 يتكون الصراف اآللي من :

ة ال يتم فتحها إال من قبل أشخاص مسؤولين يقومون بشحنها  - نَّ خزانة النقود معدة بطريقة ُمؤمَّ

 بأوراق نقدية من فئات معينة .

ة تطبع اإليصاالت الالزمة للعمليات املطلوبة من الزبائن بالخطوات الواجب القيام طابعة صغير  -

 بها ، واملعلومات التي يطلبها . 

شاشة ملونة : صغيرة الحجم بواسطتها يتم تسهيل إجراء العملية املطلوبة سواء السحب من  -

 الرصيد ،أو االستعالم عن املبلغ املوجود بالحساب.

 ة مخصصة إلدخال البطاقات .قاري البطاقة : فتح -

 لوحة أزرار : وهي لوحة أرقام وعبارات يستعملها العميل إلتمام عمليته املالية . -

فتحة النقود : وهي فتحة صغيرة تخرج منها النقود التي طلبها العميل وفق العملة التي حددها بعد  -

 إجراء العملية الصحيحة إذا كانت الكمية املطلوبة متوفرة في حسابه .

صندوق البطاقات املصادرة : وهو صندوق خاص لحفظ البطاقات التي صادرتها اآللة  من الزبون  -

 نتيجة أخطاء متكررة ،أو نتيجة خلل بالبطاقة .

شبكة إلكترونية لتشغيل الصراف اآللي وربطه بنظام املصرف وبشبكة االتصاالت املصرفية العاملية ،  -

من خالل الصراف اآللي ، وربطها ببعضها البعض لتسهيل إجراء العمليات  وإلدارة العمليات املصرفية التي تتم

 . (2)املصرفية املمكنة داخل الدولة وخارجها

                                                           
.الجزائر .  جامعة أبي بكر بلقايد . كلية  الخدمات املصرفية اإللكترونيةينظر : منصوري رقية ، وعبداملالك أسماء .  - 1

 39.ص 2014 – 2013العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية . العام الجامعي . 
. منشورات املؤسسة الحديثة للكتاب )طرابلس/  املصارف والنقود اإللكترونيةينظر : شافي ، نادر عبدالعزيز .  - 2

 .200 – 199م( . ص 2007)لبنان ، عمان ( . الطبعة األولى 
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 مراحل عمل الصراف اآللي :

 يستطيع حامل بطاقة الصراف اآللي الحصول على النقد من خالل القيام بالخطوات اآلتية :    

 البالستيكية من خالل الفتحة املخصصة لها .الخطوة األولى : ادخال البطاقة 

 الخطوة الثانية : يظهر على شاشة الصراف تحديد اللغة التي يريدها الزبون في الغالب . 

الخطوة الثالثة: يظهر على شاشة الصراف عبارة ادخل رقمك السري ، ومن ثم يقوم العميل بإدخاله عبر 

 الضغط على لوحة األزرار املرقمة .

لرابعة : يقوم الصراف اآللي بفحص البطاقة من خالل البيانات املخزنة عليها ، ويقرأ الرقم الخطوة ا

 السري الذي تم إدخاله .

الخطوة الخامسة : يقوم الصراف اآللي بإرسال تلك املعلومات املشفرة عبر شبكة الربط االلكتروني إلى 

بيانات الصحيحة املقدمة من املصارف حول تلك ( الذي يخزن املعلومات والswithجهاز مركزي يسمى املحول )

 البطاقات .

بعد التأكد من صحة البطاقة والرقم يتم التصريح للزبون باختيار الخدمة التي يرغب  –املرحلة السادسة 

 في الحصول عليها .

لرصيد يختار الزبون نوع الخدمة التي يريدها هل هي سحب النقود ، أو االستفسار عن ا –املرحلة السابعة 

 ؟ فإن اختار األولى يحدد نوع العملة وقدرها .
ً

 مثال

يتم تنفيذ الخدمة املطلوبة إذا كانت ممكنة بعد االتصال بقاعدة بيانات العمالء لدى  –املرحلة الثامنة 

 . (1)بنك الزبون ، ولكل خدمة شروط وتفاصيل مختلفة

 دقيقتين .وهذه الخطوات في العادة تستغرق زمًنا يسيًرا ال يتجاوز   

 (debit cardبطاقة الخصم الفوري أو البطاقة املدينة ) -ب

ا بفتح العميل حساًبا مصرفًيا لدى البنك املصدر ، ومن ثم يصدرها البنك     
ً
إصدار هذه البطاقة مشروط

باالشتراك مع املنظمات الدولية الراعية كـ ) فيزا، وماستر كارد (، وال يسمح البنك بأن ينخفض رصيد حساب 

ي بعض األحيان يلزم البنك العميل العميل عن الحد املخصص للبطاقة فهو أشبه ما يكون بضمان نقدي، وف

باالحتفاظ برصيد دائم مساِو للحد االئتماني  املمنوح للعميل ، وكلما استخدم العميل البطاقة يقوم البنك 

                                                           
 .42-41ينظر : منصوري رقية ، وعبداملالك أسماء . ص  - 1
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 من االقتراض، وهذا النوع من البطاقات موجود في كثير من البلدان 
ً

املصدر بالخصم مباشرة من حسابه  بدال

 . (1)النامية

 اقات االئتمانية القرضية البط –ثانًيا  

هذا النوع يعد أكثر شهرة وانتشاًرا واستخداًما على املستوى الدولي  في الوقت الحاضر ، وفي الغالب    

يصدرها البنك التجاري ،وقد تصدرها بعض الشركات املتخصصة مثل أمريكان إكسبريس، وهذه البطاقات 

ليها ، ومدى قبولها لدى املحالت التجارية والفنادق تختلف عن بعضها من حيث سهولة أو صعوبة الحصول ع

، ومقدار رسم العضوية السنوي والتجديد ،واملبلغ الذي يستطيع حاملها أن يشتري به ) يقترضه ( شهرًيا 

،ونسبة الفائدة التي تفرض على األرصدة الدائنة ، واملبلغ النقدي الذي يستطيع حاملها سحبه كل شهر من 

 . (2)أجهزة الصراف

عرفها مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي بأنها :" مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي 

أو اعتباري " حامل البطاقة " بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد املستند " 

 لتضمنه التزام املصدر بالدفع ، وي
ً

كون الدفع من حساب املصدر ثم يعود على التاجر" دون دفع الثمن حاال

حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يقرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير املدفوع بعد مدة محددة من 

 .(3)تاريخ املطالبة، وبعضها ال يفرض فوائد "

 والبطاقات االئتمانية أنواع منها :

 بطاقات االئتمان اإلقراضية غير املتجددة  -1

النوع من البطاقات يستطيع حاملها الحصول على خدمات ومشتريات مقابل قرض تمنحه له الجهة هذا 

املصدر للبطاقة على أن يتم سداد القيمة خالل فترة محددة ال تتجاوز ثالثين يوًما وقد تصل إلى شهرين ، وإذا 

 قرض جر نفًعا ال يجوز شرًعا .، وهذا  (4)تأخر حاملها على الوفاء في الفترة املحددة لزمته غرامة التأخير

 بطاقات ائتمان إقراضية متجددة  2

                                                           
. رسالة ماجستير نوقشت  بطاقات االئتمان البنكية في الفقه اإلسالميينظر :  عرفات، فتحي شوكت مصطفى .   - 1

 20م( . ص2007بجامعة النجاح الوطنية . نابلس / فلسطين . العام الجامعي )
  29- 28وت  .  ص الباح - 2
  676- 3/675.تصدر عن املجمع الفقهي بمكة  العدد الثاني عشر .  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي - 3
 54ينظر : بن حدو فاطمة . ص   - 4
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هذا النوع من البطاقات يتميز بإتاحة الخيار للعميل بين تسديد كامل املديونية التي في ذمته في الفترة 

 املحددة ، أو تسديد جزء منها وتأجيل الباقي ، وفي حالة الخيار الثاني يلزم العميل بسداد نسبة محددة منها

تسمى ) بالنسبة اإللزامية ( ويتم تأجيل الباقي ، كأن يدفع ثالثة أرباع قيمة املشتريات في املدة ويتم تأجيل باقي 

 -ماستر كارد  -القيمة ، وبإمكانه استخدام البطاقة في مشتريات جديدة وهكذا ، ومن أشهر هذه األنواع:) فيزا 

 يورو كارد(. -داينرز كلوب  -أمريكان إكسبريس 

ومن ميزاتها أنه ال يشترط الحصول عليها أن يكون له رصيد بالبنك، والتعامل بها متاح لدى املحالت  

 . (1)واملؤسسات التجارية ،والفنادق وغيرها 

 أطراف العالقة في البطاقات االئتمانية البنكية :

صدار البطاقات وفق املنظمة العاملية : وهي تملك العالمة التجارية للبطاقة ، وتقوم باإلشراف على إ -1

اتفاقيات خاصة مع البنوك املصدرة ، ومنها منظمة فيزا ، ومنظمة ماستر كارد ، ومنظمة أمريكان 

 إكسبريس .

ُمْصِدر البطاقة : وهو البنك أو املؤسسة التجارية التي تصدر البطاقة بناء على الترخيص املعتمد   -2

 سداد .من املنظمة العاملية بصفته عضًوا فيها ، ويقوم بال

 حامل البطاقة :وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه وبناء على طلبه وخّول باستخدامها.  -3

قابل البطاقة : وهو التاجر الذي يتعاقد مع ُمْصِدر البطاقة  على تقديم السلع والخدمات التي   -4

 يطلبها حامل البطاقة .

البيع من التاجر ، ويقوم بمتابعة تسديد البنوك األخرى وذلك كبنك التاجر الذي يتسلم مستندات   -5

 . (2)البنوك األعضاء للديون املترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر

 التكييف الفقهي ألطراف البطاقات املصرفية  :

نقتصر على بيان التكييف الفقهي بين أطراف البطاقة املصرفية املغطاة ؛ألن البطاقة املصرفية    

 املخصصة ألرباب األسر من قبيل بطاقات السحب املباشر أي الحسم الفوري .

 
ً

 تكييف العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها ) أي بين البنك ، والعميل(. –أوال

 العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها عل أقوال منها :ختلف الفقهاء في تحديد ا

                                                           
 34الباحوت  .  ص - 1
 9الدوسري . ص   - 2
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إذا كانت البطاقة مغطاة أي الخصم يتم فوًرا فالتكييف الفقهي لعقد البطاقة إنما هو من  -القول األول 

املحال على مصدر البطاقة )املحال  –يحيل التاجر  –املحيل  –قبيل الحوالة ، وبيان ذلك أن حامل البطاقة 

 .(1)الناتج عن شراء السلعة املحال به عليه ( بالدين

 . (2)والحوالة شرًعا : نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها األولى ، وله شروط منها : رضا املحيل ، واملحال دون املحال عليه 

واشترط جمهور الفقهاء لصحة الحوالة أن تكون على مدين ، وذلك ألن حقيقتها بيع دين بدين على األصح  

يع الدين بالدين ملسيس الحاجة إليها ، واإلحالة في عقد البطاقة املغطاة إنما تكون على مليء واستثنيت من ب

وهو املصدر املدين لحامل البطاقة ، وإذا تمت اإلحالة فإن التاجر املحال يتقاض ى ماله من املحال عليه ، 

 .(3)وبالتالي ال يرجع املحال على املحيل بش يء

ِرض  العالقة بين –القول الثاني 
ُ
مصدر البطاقة وحاملها عالقة ضمان فاملصدر ضامن للحامل ، وهذا اعت

 عليه بما يلي :

 هذا التكييف ال يشمل عملية السحب النقدي من مصدر البطاقة . -أ    

ا خيرًياالضمان أو الكفالة في حقيقته عقد تبرع ، وليست املؤسسات املصد  -ب
ً
، رة لهذه البطاقات صندوق

 إلى تحصيل الربح وتحقيق الكسب .وإنما تسعى 

الضمان يعني ضم ذمة إلى ذمة أخرى في املطالبة بحيث يستطيع الدائن مطالبة الضامن أو املضمون  -ج

 ، لكن التاجر ال يملك مطالبة حامل البطاقة.

 العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها ضمان قبل استخدامها ، حوالة بعده . – القول الثالث

سة هذه األقوال أميل إلى القول األول الذي حدد العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها على أنها وبعد درا  

 حوالة ، وذلك لألسباب اآلتية :

                                                           
دار النفائس . الطبعة الثانية  . بيروت: املعامالت املالية في ضوء الفقه والشريعةينظر: قلعة جي ،محمد رواس .  - 1

 . 114م( . ص2002 -هـ 1423)
. بيروت : دار الكتب  جامع األمهات مختصر ابن الحاجب  الفرعيابن الحاجب ، عثمان بن عمر بن أبي بكر .   - 2

 .  246م( . ص  2004 -هـ  1425العلمية . الطبعة األولى ) 
م( . 2003 -هـ  1423. الرياض: دار عالم الكتب . )  روضة الطالبين.  ينظر : النووي .  يحيى بن شرف  أبو زكريا - 3

.. بيروت: دار الكتب العلمية .  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،والكاساني ، عالء الدين أبي بكر بن مسعود . 3/463

شرح املختصر الفرعي البن  التوضيح  في، و الجندي ،خليل بن إسحاق .   7/418م( . 2002 -هـ  1424الطبعة الثانية )

، وابن   6/276م(.2008 -هـ  1429. منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث . طبعة سنة )  الحاجب

 . 7/58م( . 1997 -هـ 1417.الرياض:دار عالم الكتب . الطبعة الثالثة )املغني  قدامة ،عبدهللا بن أحمد.
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الكفالة ، والضمان من التبرعات التي  ال يقصد بها الحصول على األجر وتحقيق الربح ،والشك أن  -1

 ممكن من األرباح .املصارف التجارية جميعها  غرضها الحصول على أكبر قدر 

إذا قيل الحوالة يشترط فيها أن يكون املحال عليه مديًنا للمحيل ،وهذا غير متحقق في البطاقات  -2

املصرفية املغطاة ، فهذا يجاب عليه : بأن القيمة املالية التي تحملها البطاقات املغطاة كبطاقة 

لي عالقة املديونية قائمة بين الحسم الفوري هي وديعة تحت الطلب تكّيف على أنها قرض ،وبالتا

 البنك املصدر للبطاقة وحاملها .

ويجاب عليه من وجه آخر أن بعض الفقهاء ال يشترط في الحوالة أن يكون املحال عليه مديًنا للمحيل 

وهذا ما نّص عليه الخطيب الشربيني بقوله :" وال تصح على من ال دين عليه بناء على األصح من أنها بيع ،إذ 

  (1)، وقيل تصح برضاه بناء على أنها استيفاء "ه ش يء يجعله عوًضا عن حق املحتاللمحيل على املحال عليليس ل

 تكييف العالقة بين حاملها والتاجر 

إن العالقة بين حامل البطاقة والتاجر حوالة أي : إن الحامل يحيل التاجر على املصدر، وبيان ذلك :أن  

حامل البطاقة عندما يشتري سلعة أو يقوم بخدمة تتعلق بذمته قيمتها فيكون التاجر دائًنا له بذلك املبلغ ، 

 
ً

مديًنا للعميل )صاحب البطاقة ( لوجود ومن ثّم يحيل صاحب البطاقة التاجر على البنك الذي يعتبر أصال

 الحساب املودع عنه.

 تكييف العالقة بين مصدرها والتاجر 

ن العالقة بين مصدر البطاقة) البنك( والتاجر حوالة أيًضا أي أن التاجر محال على املحال عليه أي إ

 . (2)املصدر

ه لديها لتحوله إلى مستفيد معين طلب العميل من املؤسسة ) املصرف اآلمر ( تحويل مبلغ معين من حساب

 .(3)هو حوالة إذا كان العميل مديًنا للمستفيد

بعد ملحة مختصرة عن البطاقات املصرفية ، وتكييفها الشرعي ، ننتقل إلى األحكام العامة لعقد الصرف،  

األسر  ومن ثم إلى بيان الحكم الشرعي إلجراء عقد الصرف عن طريق البطاقات املصرفية املخصصة ألرباب

 الليبية. 

                                                           
 2/252م(. 1997 -هـ1418.بيروت:دار املعرفة . الطبعة األولى ) ني املحتاجمغ الخطيب الشربيني ،محمد بن محمد  - 1
 13، 12الدوسري ص  - 2
 104م. ص  2004مايو  -هـ  1425املعايير الشرعية  للمؤسسات املالية التي تم اعتمادها حتى ربيع األول   - 3
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 تعريف الصرف ،وشروطه العامة    -املطلب الثاني 

الصرف في اللغة : التغيير ومنه تصريف الرياح أي :صرفها من جهة إلى جهة ، والصرف رد الش يء على    

 ( 1)وجهه .

 .تجانسا أو الا جعل للثمنية سواء أي م (2)بيع الثمن بالثمن "حناف بأنه: ": عرفه األ صرف في االصطالحوال

 .(3)وعرفه املالكية بأنه :" بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس "   

وقصر املالكية معنى الصرف على بيع النقدين من غيِر جنسهما ،وأما بيع النقد بجنسه إن كان وزًنا   

ا فيسمى مبادلة  .( 4)فيسمى مراطلة ، وإن كان عدًّ

 (5)نسه وغيره "وعرفه الشافعية بأنه :" بيع النقد من ج

 .(6)وعرفه الحنابلة بأنه "بيع نقد بنقد "

 الشروط العامة في عقد الصرف     

 يشترط في عقد الصرف جملة من الشروط منها ما يلي :    

 قبض البدلين في مجلس العقد  -1

 واختلف الفقهاء في تحديد مجلس العقد على قولين :  

                                                           
 -4/34م(. 1997: دار صادر. الطبعة األولى ).بيروت لسان العربينظر : ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم .  - 1

 . مادة ) صرف ( . 35
م(. 2011.بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الثالثة ) رد املحتار على الدر املختارينظر : ابن عابدين، محمد أمين .  - 2

7/520. 
م( 1993. تونس: دار الغرب اإلسالمي . الطبعة األولى ) شرح حدود ابن عرفةالرصاع، محمد األنصاري أبوعبدهللا .  - 3

.1/337. 
 .343 – 1/341. الرصاعينظر :  - 4
 34/ 2الخطيب الشربيني .  - 5
م(. 2000 -هـ 1421. بيروت: مؤسسة الرسالة . الطبعة األولى ) شرح منتهى اإلراداتالبهوتي . منصور بن يونس. - 6
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ذهب الحنفية ، والشافعية ،والحنابلة إلى أن املقصود بمجلس العقد الذي يجب أن يتم فيه  –األول    

القبض هو اجتماع املتعاقدين بأبدانهما فطاملا أنهما لم يفترقا فاملجلس قائم ،وال عبرة بطول الزمن ولو كان 

 ، فإن قاما من مكانهما ومشيا في اتجاه واحد أو ناما فاملجلس ق
ً

 . (1)ائم بينهمايوًما مثال

قال الشافعي :" وال بأس أن يطول مقامهما في مجلسهما ، وال بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره  

 .(2)ليوفيه؛ ألنهما لم يفترقا ،وحد الفرقة أن يفترقا بأبدانهما "

ذهب املالكية إلى أن العبرة في تحديد مجلس العقد هي الوقت واألبدان ، فإن حصل بينهما تأخير  الثاني : 

  (3)طويل انتهى املجلس ولو بقيا مع بعضهما ،أو تفرقا بأبدانهما ولو لم يحصل تأخير طويل فاملجلس غير متحد 

 أن يكون باًتا ال خيار فيه . -2

3- . 
ً

 أن ال يكون بدل الصرف مؤجال

 .(4)في الوزن إن كان املعقود عليه من جنس واحد التساوي  -4

 شروط صرف العمالت :  -املطلب الثالث 

 اشترط الفقهاء لبيع العمالت جملة من الشروط هي : 

 عملة ورقية واآلخر عملة معدنية  أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد ولو كان أحدهما -1

 السوق اآلجلة .أن ال يكون التعامل بالعمالت في  -2

  (5)أن ال تكون عملية املتاجرة بالعمالت بقصد االحتكار ،أو بما يترتب عليه ضرر باألفراد أو املجتمعات -3

 أن ال يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما . -4

                                                           
 -هـ 1423. الرياض: دار عالم الكتب . طبعة ) كشاف القناعوالبهوتي ، منصور بن يونس .  ،6/539ينظر : الكاساني. - 1

 1378/ 4م( .2003
 7/164، وينظر : الكاساني .  4/56. م(.2001مصر: دار الوفاء. الطبعة األولى )األم. الشافعي ،محمد بن إدريس.  - 2
 . 3/30.  ى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي علينظر : الدسوقي ،محمد بن عرفة .  - 3
. بيروت: دار الكتب العلمية .الطبعة األولى  العناية شرح الهدايةينظر : البابرتي،محمد بن محمد بن محمود .  - 4

شرح كنز الدقائق . بيروت :   . البحر الرائق.و ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد  4/47م( . 2007-هـ 1428)

 .6/321م( . 1997 -هـ  1418. الطبعة األولى )دار الكتب العلمية 
م .  املعيار الشرعي رقم  2004مايو  -هـ  1425املعايير الشرعية للمؤسسات املالية التي تم اعتمادها حتى ربيع األول  - 5

 5( املتاجرة بالعمالت . ص 1)
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قال الكاساني :" أن يكون خالًيا عن األجل لهما أو ألحدهما فإن شرطاه لهما أو ألحدهما فسد الصرف   

 .(1)؛ألن األجل يعدم القبض قبل التفرق فيبطل العقد "

 أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين سواء أكان القبض حقيقة أم حكًما . -5

 (3)لتخلية  قبل االفتراق "ال با (2)قال ابن عابدين :" والتقابض بالبراجم 

 أو أكثر ولم يفارق أحدهما صاحبه 
ً

ويكون التقابض في املجلس قبل االفتراق بأبدانهما فإن مشيا ميال

 يجز؛ ألنهما مفترقان بأبدانهما  فليسا بمفترقين ، ولو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو ناداه من بعيد لم

انا مالكين ،أو نائبين كاألب والوص ي والوكيل؛ ألن القبض من حقوق واملعتبر افتراق املتعاقدين سواء ك  

 .(4)العقد وحقوقه متعلقة بهما

شرط القبض أن يكون في املجلس ال مقارًنا للعقد ؛ألن ملجلس العقد حكم حالة العقد كما في اإليجاب  

 .(5)والقبول ، فصار القبض املوجود بعد العقد في مجلسه كاملوجود وقت العقد حكًما

القبض شرط لصحة العقد ال لالنعقاد ، وهذا ما نّص عليه ابن قدامة بقوله :"والقبض شرط لصحته  

والذي يفهم من كالم ابن قدامة أن املراد به القبض الحس ي؛ ألنه هو املعهود في زمنهم ،وبالتالي  ،(6)بغير خالف "

 هل يجري القبض الحكمي مجرى القبض الحس ي أو ال ؟

 الحكمي حقيقته ، وصوره، وحكمه:القبض   

القبض الحكمي ُعّرِف بأنه :" هو التقديري املعتبر ، ويقام مقام القبض الحقيقي وينزل منزلته ، وتترتب     

ا في الواقع وذلك لضرورات ومسوغات تقتض ي اعتباره تقديًرا وحكًما "  .( 7)عليه آثاره ،وإن لم يكن متحقًقا حسًّ

 ومنه صوره الشيك املصدق، والقيد القبض الحكمي يتوصل ب 
ً

ه إلى القبض الحقيقي مستقبال

 املصرفي)اإليداع في حساب العميل( .

                                                           
 7/171الكاساني .  - 1
شاجع والرواجب ، وهي رؤس السالميات من ظهر الكف إذا قبض البراجم جمع برجمة ، وهي مفاصل األصابع التي األ  - 2

بيروت: دار العلم للماليين .الطبعة الثانية الصحاح. القابض كفه نشزت وارتفعت .الجوهري ،إسماعيل بن حماد. 

 . مادة )برجم( .  5/150 .  م(1979-هـ 1399)
 .7/521ابن عابدين  - 3
 6/322ابن نجيم .  - 4
 . 4/50البابرتي .  - 5
 . 6/112ابن قدامة .  - 6
  24بن حدو ، فاطمة  ص  - 7
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واملقصود بالشيك املصدق أن املصرف يقوم باملصادقة على القيمة التي يحملها الشيك أي أنها موجودة  

 في حساب العميل ،وهذا يجعل املستفيد مطمئًنا إلى وجود القيمة ، وب
ً

مجرد إتمام عملية التصديق من فعال

ا لصالح املستفيد ،ويضعها في حسابه وتحت تصرفه.
ً
 املصرف ُيحجز عليها من حساب العميل وتصير ملك

 حكم القبض الحكمي ،وكيفيته في بيع العمالت :  

ف يجوز القبض الحكمي في بيع العمالت ، وتختلف عملية قبض األشياء باختالف حالها ، واختالف األعرا   

 . (1) فيما يكون قبًضا لها

( املنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في اململكة 4/6)53ونص قرار املجمع الفقهي اإلسالمي  رقم  

م . بشأن القبض : صوره 1990آذار )مارس(  30- 14هـ املوافق  1410شعبان  23 – 17العربية السعودية من 

 :وبخاصة املستجدة منها وأحكامها على ما يلي 

 
ً

قبض األموال كما يكون حسًيا في حالة األخذ باليد ،أو الكيل أو الوزن في الطعام ،أو النقل  –"أوال

 وحكًما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض 
ً
والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارا

 حًسا .

 ويختلف كيفية قبض األشياء بحسب حالها واختالف األعراف . 

ا : –انًيا ث
ً
 إن من صور القبض الحكمي املعتبرة شرًعا وعرف

القيد املصرفي ملبلغ من املال في حساب العميل ....ويغتفر تأخير القيد املصرفي بالصورة التي  -1

يتمكن املستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد املتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه ال يجوز 

العملة خالل املدة املغتفرة إال بعد أن يحصل أثر القيد املصرفي للمستفيد أن يتصرف في 

 بإمكان التسلم الفعلي .

تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة املكتوب بها عند استيفائه وحجزه  -2

 . (2)املصرف"

من خالل ما سبق تبين أن القبض الحس ي أو الحكمي  شرط لصحة الصرف، وإذا تفرق العاقدان ولم   

قا غلبة هل يبطل الصرف أو ال ؟   يتقابضا أو قبض أحدهما ولم يقبض اآلخر بطل الصرف، ولكن إذا تفرَّ

 إذا تفرق املتعاقدان غلبة ففي املسألة قوالن عند املالكية :

                                                           
 .  4( املتاجرة في العمالت . ص 1املعايير الشرعية . املعيار رقم ) - 1
 . 110 – 109( . ص 4/6) 53قرارات املجامع الفقهية . قرار رقم  - 2
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 واقعة بسب الغلبة تفسد الصرف كالفرقة اختياًرا .الفرقة ال –األول  

 أنها ال تفسد  –الثاني  

قال الباجي :" والظاهر من املذهب فساد البيع إذا غلب أحدهما على الفرقة ، والقول بعدم الفساد ملالك 

لقالدة وتقاوموا في العتبية واملوازية ففيهما :إذا اشترى قوم قالدة من ذهب وفيها لؤلؤة فلم ينقدوا حتى فصلت ا

اللؤلؤة وباعوا الذهب ثم أرادوا نقض البيع لتأخر النقد  قال :ال ينقض ؛ألنه على النقد ولم يرض بتأخيره وإنما 

 .(1)هو رجل مغلوب"

قال ابن رشد :" الغلبة على التأخير فيه بالنسيان ، والغلط ، والسرقة ، والتدليس وما أشبه ذلك ال يبطل  

إن وجد فيما صارفه فيه بعد االفتراق زائًفا أبدله، وإن وجد ناقًصا أخذه ... وهذا كله الصرف وال يفسده، ف

 . (2)على مذهبهم في املجلس ما لم يفترقا على معرفة ذلك "

وان افترقا قبل تمام املناجزة لليل غشيهم فسد الصرف ،وهذه ليس بغلبة ؛ ألنهما تعمدا ذلك وقدما  

ال يسعهما للمناجزة، إال أن يكونا عقدا في سعة ثم طرأ مانع  من تمام املناجزة  باختيارهما على الصرف في وقت

 .(3)حتى غشيهم الليل

 .(4)قال اللخمي :" املناجزة في الصرف شرط في صحته مع القدرة عليها " 

م ، وقال : " والذي آخذ به في الغلبة أنه يمض ي ، واملعروف من القرآن والسنة أن الضرورات تنقل األحكا 

ا على ما يكثر وتطول مناجزته جاز، وهذه ضرورة ما لم يكن مما ال يتناجزان عليه في بقية يومهم 
ً
وإن عقدا صرف

 .(5)فال يجوز، وإذا دخل االفتراق فسد "

 حكم بيع البطاقات املصرفية املغطاة بالدوالر األمريكي -املطلب الرابع    

من خالل ما تقدم تبّين أن عقد الصرف يشترط فيه التقابض حقيقة أو حكًما، والعبرة بتحقق القبض     

ِبيُعوا ال:"  -صلى هللا عليه وسلم  –وليس بالتصرف لقوله 
َ
َهَب  ت

َّ
َهِب، الذ

َّ
  بالَوِرِق، الَوِرَق  وال بالذ

ّ
 بَوْزٍن، وْزًنا إال

                                                           
 . 5/258الجندي ، خليل .  - 1
م(   1988 -هـ 1408.بيروت: دار الغرب اإلسالمي .طبعة) املقدمات املمهداتابن رشد . محمد بن أحمد أبو الوليد.  - 2

2/16  
 .6/2777. قطر: منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .  التبصرة ينظر : اللخمي، علي بن محمد أبو الحسن  . - 3
 6/2776اللخمي . - 4
 .6/2777اللخمي .  - 5
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ً

ال
ْ
ٍل، ِمث

ْ
، وبالتالي هل بيع البطاقات املشحونة بالدوالر يتحقق فيها القبض أو ال  قياًسا على (1)" .بَسواٍء  َسواءً  بِمث

 الشيك املصدق؟ 

البطاقات املصرفية وسيلة الستخراج العمالت املصرفية عن طريق الصّراف اآللي؛ لذا ال يجوز بيعها   

 لألسباب اآلتية: 

ال يعد قبًضا حكمًيا كالشيك املصدق ، والقيد قبض البطاقات املصرفية املخصصة ألرباب األسر الليبية  -1

 املصرفي  ملا يلي :

ّقّيد لصالح املستفيد وهو البائع، وفي  -أ
ُ
الشيك املصدق تخصم القيمة فوًرا من حساب العميل وت

القيد املصرفي يتم تحويل القيمة فوًرا من حساب العميل إلى حساب املستفيد ، وُيصدر البنك 

ا يسمى )   ماليًّ
ً

ورقة اإليداع ( يحمل شعار البنك ، واسم املستفيد ، والقيمة التي ُحّولت إيصاال

 لحسابه ، محددة باليوم والتاريخ والزمن.

في كلتا الحالتين يتم خصم القيمة من حساب العميل إلى حساب املستفيد وليس بإمكان العميل أن 

في قبض البطاقات املصرفية بدليل أن   يسترجع القيمة التي حولها من حسابه لصالح البائع، وهذا ال يتأتى

القيمة الزالت في حساب البائع بعد تمام عقد الصرف ، وطاملا أن القيمة الزالت في حسابه يستطيع الذهاب إلى 

البنك ويتقدم بطلب إبطال البطاقة األولى )أي حرقها ( ،ويستخرج بدل فاقد عنها، وبالتالي ال يستطيع املشتري 

 سحبها.

ض يعترض عن هذا ويقول : ليس كل التجار أو أصحاب البطاقات يقومون  ببيعها تم حرقها ، لعل البع  

 ومن يقوم بهذا الفعل هم  شذوذ وقلة جدا ال يمثلون نسبة واحد في األلف .

ا فالصرف مبني على املناجزة وتحقق التقابض، وليس مبنًيا على الثقة بين الناس ، بمعنى   
ً
وإن كانوا شذوذ

 أن التقابض ال يشترط بين الثقات ويشترط مع غيرهم فهذا لم يقل به أحد .

 ،ي امتالك العوضين حقيقة أو حكًماعقد الصرف الخالي من الربا يكون بتمام التقابض في املجلس أ  -ب

.
ً

 ويتفرق املتعاقدان وليس بينهما ش يء، وال تتحقق املناجزة بانتقال امللكية مستقبال

 كل بيع اشتمل على غرر غير يسير ال يجوز ؛ ألن الغرر منهي عنه شرًعا، وصورة الغرر في هذا البيع : -2

                                                           
، 1/101( . 2177صحيحه ، كتاب البيوع ، باب: بيع الفضة بالفضة ، حديث رقم )متفق عليه ، خرجه البخاري في  - 1

ومسلم في صحيحه ، كتاب املساقاة واملعاملة بجزء من الثمر والزرع، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقًدا. حديث 

 .647( ، واللفظ له . ص1587رقم)
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 بطاقات أرباب األسر تصدر باسم رب األسرة ، وقد يتم ابتالعها من قبل الصراف اآللي ، وال -أ

يستطيع املشتري أخذها من البنك املتصل بالصراف اآللي ؛ ألنها ليست باسمه ويتعرض ملخالفة 

 قانونية لتهمة السرقة أو غيرها .

قد تكون البطاقة غير مفعلة أي يتم وضعها في ماكينة الصراف اآللي وال تستطيع سحب القيمة   -ب

 ه الحالة صورًيا فقط . املحددة ، وبالتالي فإن ادعاء القبض الحكمي يكون في هذ

البعض اشترى هذه البطاقات من أصحابها ووجد بعض األرقام السرية ليست صحيحة؛ ألن   -ت

مالكها لم يعطه الرقم الصحيح ، وبعضهم اشترى مجموعة من البطاقات وقام بسحبها وأعاد 

 ، أو بيعها مرة أخرى بحجة أنها مشحونة ومفعلة ثم تبّين أنها فارغة ال تحتوي على ش يء 
ً

أصال

القيمة التي بداخلها خالف ما تم االتفاق عليه كأن يقول له بداخلها ألف دوالر ثم يتبّين أن القيمة 

 الحقيقية ستمائة دوالر فقط .

قد يتم تعليق القيمة أثناء السحب بمعنى أن حامل البطاقة يقوم بإدخالها بالصراف اآللي ويدخل   -ث

بسحبها يوميا وبعد ذلك يضغط على زر املوافقة ، وينتظر  كلمة املرور ، ويحدد القيمة املسموح

النقود وال يستلم شيئا وتخرج له البطاقة كما أدخلها ، وعندما يراجع صاحب البطاقة ويحتج 

عليه بأن بطاقته سحبت قيمة أقل من القيمة التي باعه إياه ال يصدقه ،ويذهب إلى البنك ويراجع 

ه القيمة مسحوبة ،ويتهم املشتري بالكذب وتحصل بينهما على حركات حسابه فيخبرونه بأن هذ

أحياًنا العداوة والبغضاء ،رغم أن هذا األمر يقع عادة ويسمى بحجز القيمة من قبل البنك ُويْفَرج 

 عنها بعد مدة معينة ،ولكن كال املتعاقدين ال علم لهما بذلك فيكذب أحدهما األخر .

ر ، وبيان ذلك :أن املشتري ال يعلم ماهي القيمة عقد الصرف أحد عوضيه مجهول وهذا غر  – 3

الحقيقة التي سيقبضها بيده على وجه اليقين ، فيشتري على أن هذه البطاقة بداخلها ثالثة اآلف 

دوالر ولكن كم سيستلم بيده ال يعرف ؛ألن هذه القيمة ستخصم منها عمولة على كل قسط يومي 

العمولة تختلف من بنك إلى آخر ، أضف إلى ذلك يقوم بسحبه عن طريق الصراف اآللي ، وهذه 

أن املائة دوالر في معظم ماكينات الصّراف اآللي ال يتم سحبها كاملة وإنما يتم سحب عشرين دوالر 

  –والقيمة الباقية تحسب بعملة البلد املوجود به حامل البطاقة كالليرة التركية 
ً

وبعد ذلك  –مثال

 .يقوم بشراء ما يعادلها بالدوالر
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قال الدردير :" وكالغرر، أي : كبيعه فإنه فاسد للنهي عنه، وهو : ذو الجهل بثمن أو مثمن أو 

 .(1)أجل"

عقد الصرف تعتريه شبهة األجل في التقابض بمعنى أن املشتري يستلم نقوده على دفعات حسب  – 4

اآلخر السقف املسموح به كل يوم فبعضها حدده بأربعمائة دوالر يومًيا فقط ، والبعض 

بخمسمائة دوالر فقط ، بخالف القبض الحكمي الذي يتم عن طريق القيد املصرفي فالقيمة تنقل 

مباشرة من حساب العميل إلى املستفيد وهو البائع ، وفي الشيك املصدق تخصم القيمة كاملة 

 من حساب العميل وتقّيد لصالح املستفيد .

 اجتماع الحوالة والصرف وهذا ال يجوز وبيان ذلك :   -5

قال ابن رشد :" وأما الحوالة إذا صرف وأحال على الصراف من يقبض منه فال يجوز على مذهب ابن     

القاسم إال أن يقبض هو صرفه ويدفعه إلى من أحاله ، وأما إن قبضه املحال فال يجوز وإن كان بحضرته قبل 

ل على قبض الدراهم فقبضها الوكيل بحضرتهما قبل أن يفارقه الذي أن يفارقه بخالف الو 
ّ
كالة إذا صارف ثم وك

 .(2)وكله جاز "

قد يعترض على تكييف العالقة بين أطراف البطاقة املصرفية بأنها من قبيل الحوالة ال يستقيم ؛ألن     

ر في معامالت أرباب األسر ؛ألن صاحب الحوالة يفترض فيها وجود دين بين املحيل واملحال عليه ، وهذا ال يتصو 

 من 
ً

األسرة يقوم بشراء مخصصاته وتتم املعاملة بينه وبين البنك وال دين بينهما ،وإال كان عقد الصرف باطال

أساسه ، وبالتالي فإن العالقة بين التاجر والبنك املصدر للبطاقة من قبيل الوكالة وليس الحوالة كما نّص على 

 على آخر له عليه دين فليس بحوالة بل هي وكالة"ذلك ابن قدامة بقو 
ً

  (3)له :" وإن أحال من ال دين له عليه رجال

يجاب عن ذلك بأن  تكييف العالقة بين البنك املصدر للبطاقة ، وصاحب البطاقة، والتاجر من قبيل    

العقد ،ونص ابن رشد  الوكالة يترتب عليه أن الوكالة في عقد الصرف يشترط فيها أن يتم التقابض في مجلس

على ذلك بقوله : " كالوكالة إذا قبض الوكيل قبل أن يفترقا ، وأما إذا ذهب املوكل أو املحيل قبل أن يقبض 

 .(4)الوكيل أو املحال فالصرف منتقض "

                                                           
 3/91رف . . القاهرة: دار املعاالشرح الصغيرأحمد بن محمد .  - 1
 2/18ابن رشد.  - 2
 8/58ابن قدامة  .  - 3
 2/18ابن رشد .  - 4
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أيًضا قد يعترض على ذلك بأن تكييف العالقة بين البنك املصدر للبطاقة ، وصاحب البطاقة بأنها كفالة   

ّص على ذلك :" وال تصح الحوالة  وليس
ُ
 للمحال كما ن

ً
حوالة  ؛ألن الحوالة شرطها أن يكون املحال عليه مدينا

، لذلك  (1)ضمان " –أي املحال عليه  –على من ال دين له ، وقيل تصح برضاه بناء على أنها استيفاء  فقبوله 

 فهي إلى الكفالة  أقرب .

كفالة غير جائز شرًعا كما نص ابن رشد بقوله :" ال يجوز في ويجاب عن هذا بأن اجتماع الصرف وال  

الصرف وال في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مواعدة، وال خيار ،وال كفالة ، وال حوالة ، وال يصح إال 

 .(2)باملناجزة الصحيحة ال يفارق صاحبه بينه وبينه عمل"

فالة ببدل الصرف ، وقد مرت املسألة في السلم والعبرة وقال الكاساني :" وعند زفر ال تجوز الحوالة والك   

لبقاء املتعاقدين في املجلس وافتراقهما عنه ، ال لبقاء املحال عليه ، والكفيل وافتراقهما ملا ذكرنا أن القبض من 

 . (3)حقوق العقد فيتعلق بالعاقدين فيعتبر مجلسهما "

 : ما الفرق بين جواز شراء الذهب و 
ً

الفضة بالبطاقات املصرفية  املغطاة كبطاقة الحسم قد يقول قائال

  –الفوري 
ً

 –وال يجوز بيع تلك البطاقة املشحونة بالدوالر األمريكي ويستلم ما يعادلها بالدينار الليبي  –مثال

 
ً

؟ فكيف حصل التقابض حكًما في بيع الذهب ولم يتحقق في بيع البطاقات املشحونة بالعمالت األجنبية  -مثال

 الر ؟كالدو 

يجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقة املصرفية املغطاة كبطاقة الحسم الفوري ويعتبر هذا التقابض من  

م بطاقته للتاجر الذي يشتري منه الذهب فيقوم التاجر بتمرير البطاقة 
ّ
قبيل القبض الحكمي ؛ ألن حامل ُيَسل

ي الشريط املمغنط، ويدخل قيمة البضاعة، على جهاز اتصال لديه، يسجل بدوره معلومات البطاقة املوجودة ف

 بمصّدر البطاقة )البنك( للحصول على تفويض بالدفع. ويتأكد التاجر من شخصية 
ً
ويتم االتصال إلكترونيا

ع حامل البطاقة على قسيمة الشراء ويستلم بطاقته وسلعته ،  ِ
ّ
حامل البطاقة ويتم حجز قيمة  البضاعة ويوق

 للبنك املصّدر جميع العمليات على أساس يوميوبعد ذلك يرسل  التاجر إلكت
ً
 .رونيا

 بعض الرسوم حسب االتفاق بين الطرفين،  
ً
 فيدفع البنك للتاجر قيمة العمليات املستلمة ناقصا

ويتم تحويل العمليات بواسطة الشبكة اإللكترونية من العملة التي تغطي البطاقة إلى عملة التاجر في حال   

                                                           
 2/252الخطيب الشربيني .  - 1
 15-2/14ابن رشد .  - 2
3 -  7/168  
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، وبالتالي حصل القبض الحكمي  بعملة مغايرة، وذلك حسب أسعار الصرف في ذلك الوقتكان رصيد البطاقة 

بخالف بيع البطاقات املصرفية  (1)من خالل حجز القيمة من حساب العميل وتوقيعه على قسيمة املشتريات

ما أي دليل املخصصة ألرباب األسر الليبية فإن حامل البطاقة يقوم ببيعها إلى أي تاجر ويتفرقا وليس بينه

ملموس يتحقق به القبض الحكمي، وهذا هو وجه الفرق بين اعتبار الشيك املصدق والقيد املصرفي ، وقسيمة 

الشراء من قبيل القبض الحكمي ألن هذه الثالثة تبّين حجز القيمة من حساب العميل لصالح التاجر وبإمكانه 

  على تحقق القبض الحكمي استالمها من البنك املصدر للبطاقة ، أما استالم البطاق
ً

ة في حد ذاتها ال يعّد دليال

 ، أو ما هو موجود بداخلها ليس كما أخبر به حاملها السيما أن بعض  البطاقة ال 
ً

ألنها قد تكون فارغة أصال

يطبع عليها اسم حاملها وإنما تصدر بتسلسل رقمي فقط كالبطاقات التي أصدرها املصرف التجاري الوطني في 

ألولى ، لذلك ال تجري البطاقة املصرفية مجرى الشيك املصدق ؛ ألن ذمة أحد املتعاقدين الزالت الفترة ا

مشغولة بسب هذه االحتماالت ، وهذا دليل على عدم تحقق القبض بينهما حكًما ، والقبض من حقوق العقد 

 وشرط لصحته .

 الخاتمة

 صيات وهي :في ختام هذه الدراسة توصلت إلى جملة من النتائج والتو    

  
ً

 النتائج : –أوال

ـ ال يجوز بيع البطاقات املصرفية املشحونة بالدوالر األمريكي املخصصة ألرباب األسر الليبية ؛ألن عقد 1

الصرف عقد ناجز على الفور يشترط لصحته التقابض حقيقة أو حكًما في مجلس العقد ،وبيع هذه البطاقات 

في صلب البحث، وعالمة ذلك أن املتعاقدين يفترقا ومازالت ذمة  ال يحصل به التقابض ألمور سبق بيانها

أحدهما مشغولة لآلخر بدليل أن الدوالر في حقيقته الزال في حساب البائع ،بخالف التقابض الحكمي عن طريق 

الشيك املصدق ،أو القيد املصرفي ففي هاتين الحالتين تخصم القيمة فوًرا من حساب العميل وتقّيد أو تحّول 

 لصالح الطرف املستفيد فيفترقا وقد أبرأ كل واحد منهما ذمته لآلخر .

ـ عقد الصرف مبني على التقابض وليس على الثقة؛ لذلك ال يقال إن فالًنا ثقة وإن حصل إشكال في 2

سحب هذه القيمة بواسطة بطاقته أو وجدت أنقص من القيمة املتفق عليها فهذا أمر يمكن معالجته بالرجوع 

 إليه .

                                                           
. رسالة ماجستير ، نوقشت بالجامعة  أحكام الصرف اإللكتروني في الفقه اإلسالميبدوي، عاصم أحمد عطية .  - 1

 59 -58م. ص2010 -هـ 1431اإلسالمية بغزة، كلية : الشريعة والقانون . العام الجامعي 



  (3/2017) حكم بيع البطاقات المصرفية االلكترونية المخصصة ألرباب األسر الليبية وفق منشور مصرف ليبيا المركزي رقم

 *د/ مفتاح جعفر سعيد عبدالجواد      

 
66 

ـ هذا العقد يعتريه غرر بدليل أهذه البطاقات منها ما هو غير مفّعل ، وبعضهم اشتراها على أن القيمة 3

التي بداخلها كذا فتبّين خالف ما تم االتفاق عليه ،السيما أن هذه البطاقة قد يتم ابتالعها من قبل الصّراف 

ال تحمل اسمه وقد يتهم بالسرقة ويعاقب قانوًنا اآللي ، وال يستطيع املشتري استالمها من داخل البنك ؛ألنها 

 على استخدامها .

ـ هذا العقد أحد طرفيه تعتريه جهالة فال يعلم املشتري القيمة الحقيقية للدوالر التي سيستلمها في يده 4

؛ألن سحب الدوالر بواسطة الصّراف اآللي سيتم خصم عمولة مقابل أي قيمة يسحبها ، وهذه العمولة تختلف 

 بنك إلى آخر. من

إن املخرج من هذه املعاملة هو: أن يقوم صاحب البطاقة بسحب الدوالر املخصص ألسرته بنفسه، أو -5

عن طريق مكاتب الصرافة التي تقوم بسحب هذه النقود عن طريق الصراف اآللي املوجود في البنوك األجنبية 

يبية،  مقابل عمولة يتم االتفاق عليها بين الطرفين خارج البلد؛ نظًرا النعدام العملة األجنبية في املصارف الل

بالدوالر غالًبا، وتختلف باختالف القيمة املوجودة داخل البطاقة ،وبعد ذلك يتصرف في نقوده كيفما يشاء 

 وفق الضوابط الشرعية لصرف العمالت.

 التوصيات  –ثانًيا   

ات والنوازل أن تذيله باألدلة التي اعتمدت أوص ي دار اإلفتاء الليبية عند صدور حكم شرعي في املستجد  

 عليها في تحريج الحكم ، لكي تطمئن إليه النفوس ، ويرفع الجدل ،وتسقط  ذريعة الجهل بالحكم.

 وكذلك أوص ي بتكثيف الندوات وورش العمل فيما يتعلق باملسائل املستجدة في القضايا املالية املعاصرة.  

 

  



  (3/2017) حكم بيع البطاقات المصرفية االلكترونية المخصصة ألرباب األسر الليبية وفق منشور مصرف ليبيا المركزي رقم

 *د/ مفتاح جعفر سعيد عبدالجواد      

 
67 

 قائمة املصادر واملراجع  

. بيروت : دار الكتب العلمية  العناية شرح الهدايةهـ ( . 786البابرتي ،محمد بن محمد بن محمود) ت  -1

 م( . 2007 -هـ  1428.الطبعة األولى ) 

.  بحث  بطاقات املعامالت املالية ماهيتها وأحكامهاالباحوت ، عبدهللا بن سليمان بن عبدالعزيز . -2

 هـ  1427(  رجب 27د )محكم. كلية الشريعة بالرياض .العد

. تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرون . صحيح البخاري هـ( .256البخاري،محمد بن إسماعيل )ت -3

 هـ(. 1400القاهرة: املطبعة السلفية .الطبعة األولى)

. رسالة ماجستير ، نوقشت  أحكام الصرف اإللكتروني في الفقه اإلسالميبدوي، عاصم أحمد عطية .  -4

 م.2010 -هـ 1431ية بغزة، كلية : الشريعة والقانون . العام الجامعي بالجامعة اإلسالم

 هـ(. 1051البهوتي ،منصور بن يونس)ت -  

 م(.2000 -هـ1421. بيروت: مؤسسة الرسالة .الطبعة األولى )شرح منتهى اإلرادات -5     

 م( .2003 -هـ 1423.الرياض: دار عالم الكتب .طبعة سنة ) كشاف القناع -6

. تحقيق  التوضيح في شرح املختصر الفرعي البن الحاجبهـ( .  776دي ، خليل بن إسحاق ) ت الجن -7

: أحمد بن عبدالكريم نجيب . القاهرة: منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث . طبعة سنة ) 

 م( . 2008 -هـ  1429

 -هـ 1399. بيروت: دار العلم للماليين . الطبعة الثانية ) الصحاحالجوهري، إسماعيل بن حماد  . -8

 م( .1979

. بيروت : دار جامع األمهات مختصر ابن الحاجب الفرعيابن الحاجب ، عثمان بن عمر بن أبي بكر ،  -9

 م( . 2004 -هـ  1425الكتب العلمية . الطبعة األولى ) 

. رسالة ماجستير .الجزائر: جامعة ه املعاصرة القبض الحكمي لألموال وتطبيقاتبن حدو فاطمة . -10

 -هـ  1435أبي بكر بلقايد . كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية .قسم العلوم اإلسالمية . العام الجامعي )

 م( . 2015- 2014 -هـ  1436

عة األولى . بيروت: دار املعرفة .الطبمغني املحتاجهـ( . 977الخطيب الشربيني محمد بن محمد) -11

 هـ(.1418)

 . القاهرة: دار املعارف الشرح الصغيرالدردير ، محمد بن أحمد بن محمد . -12



  (3/2017) حكم بيع البطاقات المصرفية االلكترونية المخصصة ألرباب األسر الليبية وفق منشور مصرف ليبيا المركزي رقم

 *د/ مفتاح جعفر سعيد عبدالجواد      

 
68 

. طبع بدار إحياء حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ( .1230الدسوقي ، محمد بن أحمد بن عرفة ) -13

 الكتب العربية .

 هـ . 1432 -هـ  1431راس ي . العام الدالبطاقة االئتمانية ـ الدوسري ياسر بن راشد .14

. تحقيق: محمد حجي  املقدمات املمهداتهـ ( .  520ابن رشد ، محمد بن أحمد أبواليد القرطبي ) ت  -15

 م( . 1988 -هـ  1408. بيروت : دار الغرب اإلسالمي  . ط ) 

أبو األجفان، هـ( .شرح حدود ابن عرفة. تحقيق: محمد 894الرصاع، محمد األنصاري أبو عبدهللا ) ت  -16

 م( . 1993والطاهر املعموري . تونس: دار الغرب اإلسالمي . الطبعة األولى )

.تحقيق: رفعت فوزي عبداملطلب. مصر: دار الوفاء.  األمهـ( . 204ـ الشافعي، محمد بن إدريس)ت17

 م( .2001الطبعة األولى )

شورات املؤسسة الحديثة للكتاب ) . من املصارف والنقود اإللكترونيةـ شافي ، نادر عبدالعزيز . 18

 م( .2007طرابلس ، عمان ( . الطبعة األولى )

. تحقيق: عادل أحمد عبداملوجود، وعلي محمد  رد املحتار على الدر املختارـ ابن عابدين، محمد أمين .19

 م(.2011معوض. بيروت:دار الكتب العلمية . الطبعة الثالثة )

. رسالة ماجستير  بطاقات االئتمان البنكية في الفقه اإلسالميـ عرفات، فتحي شوكت مصطفى .20

 م( .2007نوقشت بجامعة النجاح الوطنية . نابلس / فلسطين . العام الجامعي )

. تحقيق: عبدهللا التركي، وعبدالفتاح املغنيهـ( . 620ابن قدامة ،عبدهللا بن أحمد بن محمد)ت  -21

 م( .1997 -هـ1417عة الثالثة )الحلو. الرياض: دار عالم الكتب. الطب

.بيروت: دار النفائس .  املعامالت املالية املعاصرة في ضوء الفقه والشريعةقلعة جي، محمد رواس.  -22

 م( .2002 -هـ 1423الطبعة الثانية )

. تحقيق  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ ( .  587ـ الكاساني ، عالء الدين أبي بكر بن مسعود ) ت 23

 -هـ  1424علي محمد معّوض ، و عادل أحمد عبداملوجود . بيروت : دار الكتب العلمية . الطبعة الثانية )  :

 م(. 2002

. تحقيق : أحمد عبدالكريم نجيب .  التبصرة هـ ( . 478ـ اللخمي ، علي بن محمد أبوالحسن ) ت 24

 منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. 
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الرياض: بيت األفكار الدولية .  صحيح مسلم.هـ( . 261مسلم بن الحجاج النيسابوري أبو الحسن)ت -25

 م( .1998 -هـ  1419الطبعة األولى )

 ـ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي . العدد الثاني عشر. تصدر عن املجمع الفقهي بمكة املكرمة.26

 م . 2004مايو  -هـ  1425اعتمادها حتى ربيع األول ـ املعايير الشرعية للمؤسسات املالية التي تم 27

.الجزائر . جامعة أبي بكر بلقايد  الخدمات املصرفية اإللكترونيةـ منصوري رقية ، وعبداملالك أسماء . 28

 . 2014 – 2013. كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية . العام الجامعي . 

 م( 1997صادر . الطبعة األولى )  .بيروت: دار لسان العربحمد بن مكرم . ـ ابن منظور، جمال الدين م29

. تحقيق:  . البحر الرائق  شرح كنز الدقائقهـ ( 970زين الدين بن إبراهيم بن محمد ) ت ، ـ ابن نجيم 30

 م.1997 -هـ  1418زكريا عميرات .بيروت : دار الكتب العلمية .الطبعة األولى )

 -هـ 1423. الرياض: دار عالم الكتب)روضة الطالبينهـ( ، 676شرف أبو زكريا)ت  النووي، يحي بن -31

 م( .2003

 


