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 االئتمانية البطاقات استخدام سوء عن الناشئة المدنية المسؤولية
 "دراسة ٖتليلية يف القانوف ادلدين اللييب  "

 الملخص: 
يًتتب على إصدار البطاقة االئتمانية كالتعامل هبا التزامات على كل طرؼ من 
أطرافها، كإخالؿ أم طرؼ بالتزاماتو يشكل ضرران على األطراؼ األخرل كعلى 
النظاـ العاـ االقتصادم كيوقعو يف دائرة ادلسئولية اليت يفٌرؽ فيها قانونان بُت كل من : 

اعدة عامة عندما يرتكب الشخص خطأ يًتتب عليو ادلسئولية ادلدنية، اليت تنشأ كق
إحلاؽ ضرر بالغَت يستوجب التعويض، سواء ٘تثل ىذا اخلطأ يف اإلخالؿ بالتزاـ سابق 
منصوص عليو يف العقد حيث تنعقد ادلسئولية العقدية، أك ٘تثل ىذا اخلطأ يف سلالفة 

جزاء ىذه ادلسئولية لواجب فرضو القانوف حيث تنعقد ادلسئولية ادلدنية التقصَتية، ك 
احلق للطرؼ اآلخر يف فسخ العقد فضالن عن حقو يف التعويض عن األضرار  يعطي

 النإتة عن عدـ تنفيذ ىذه االلتزامات . 

 : المقدمة 
لقػد دخلػػل البطاقػػات االئتمانيػػة عػػاك ادلػاؿ، فكانػػل مػػن أىػػ  إبػػداعات العصػػر 

أغلػػػػب  يف اسػػػػتخدامها احلػػػػديث، كأصػػػػبلل تيشػػػػٌكل اػػػػبو بػػػػديل عػػػػن الٌنقػػػػود، كانتشػػػػر
منػػػاطق العػػػاك، ابتػػػداء مػػػن أكركبػػػا كأمريكػػػػا كامتػػػدادان بعػػػد  لػػػ  إ  دكؿ العػػػاك األخػػػرل 

 اإلسالمية منها كغَت اإلسالمية.
كأقبػػػل النٌػػػا ي علػػػى اسػػػتخداـ البطاقػػػات االئتمانيٌػػػة إقبػػػاالن اػػػديدان  دلػػػا فيهػػػا مػػػن 

ٌكػػػػػنه  مػػػػػن احلصػػػػػوؿ علػػػػػى مبػػػػػ الغ ماليػػػػػة بطػػػػػرؽ تقنيػػػػػة فوائػػػػػػد كميػػػػػػزات عاليػػػػػة، فهػػػػػي ٘تي
كإجػػػراءات سلتزلػػػة، كتقػػػػدـ ذلػػػػ  اخلػػػدمات ادلختلفػػػة كسػػػداد الفػػػواتَت كالرسػػػـو كالضػػػرائب 
كاحلصػوؿ علػى احلاجيػات مػػن البػػضائس كالسػلس، ككػػٌل ىػذا بػدالن مػن ٛتػل النقػود ا ليٌػػة 

 أك الوفاء بالشيكات.
تخدامها الػػذم كمػػس تعػػٌدد أاػػكاؿ البطاقػػات االئتمانيػػة، كالتوسػػس الكبػػَت يف اسػػ

نشػػػػهده يف كقتنػػػػا احلاضػػػػر، فػػػػقٌف  لػػػػ  أٌدل بادلقابػػػػل إ   يػػػػادة ادلنا عػػػػات كاخلالفػػػػات 
 الناائة عن سوء استخداـ البطاقة أك سوء التعامل هبا.
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كقد ظهرت حاالت إساءة استخداـ البطاقة االئتمانية بأكجو كأاكاؿ متعػددة، 
ؼلػػػػالد أحػػػػد االلتزامػػػػات فقػػػػد يصػػػػدر سػػػػوء االسػػػػتخداـ ىػػػػذا مػػػػن أحػػػػد أطرافهػػػػا  بػػػػأف 

ادلنصوص عليها يف عقد إصػدار البطاقػة االئتمانيػة، أك قػد يصػدر سػوء االسػتخداـ مػن 
الغػػػَت، كدكف أف يكػػػوف لدطػػػراؼ دخػػػل يف  لػػػ ، كػػػأف يقػػػـو الغػػػَت بسػػػرقة البطاقػػػة، أك 
العثػػور عليهػػا بعػػد ضػػياعها مػػن حاملهػػا الشػػرعي كاسػػتخدامها دكف كجػػو حػػق، كسػػواء  

السػػتخداـ صػػػادرة عػػن أطػػػراؼ البطاقػػة، أك عػػػن الغػػَت، فػػػقف  لػػػ  كانػػل اإلسػػػاءة يف ا
 .(1)يستتبس قياـ ادلسؤكلية سواء منها ادلدنية، أك اجلزائية

 أهمية البحث : 
ييعتػػم موضػػوع البطاقػػات االئتمانيػػة مػػن ادلواضػػيس ادلهٌمػػة يف العصػػر احلػػديث دلػػا  

يًتٌتب عليػو من تسهيالت اقتصادية ترتفس بادلستول االقتصادم لدفػراد بشػكل خػاٌص 
 كللمجتمػس بػشكل عاـ.

كمػػا تكمػػن أعليػػة الدراسػػة عنػػد اسػػتعماؿ البطاقػػات االئتمانيػػة كمػػا ينشػػأ عنهػػا   
يػػػة كالتزامػػػات متبادلػػػة بػػػُت أطرافهػػػا، كيًتتٌػػػب علػػػى عػػػدـ قيػػػاـ أحػػػد مػػػن عالقػػػات قانون

 تعطػػػيأطػػػراؼ ىػػػذه العالقػػػة القانونيػػػة بالتزاماتػػػو الػػػيت ترتبهػػػا بطاقػػػات االئتمػػػاف يف  ٌمتػػػو 
احلػػٌق للطػػرؼ اآلخػػر يف فسػػخ العقػػد، فضػػالن عػػن حٌقػػو يف تعػػويض األضػػرار النإتػػة عػػن 

ادلدنيػػػػة الػػػػيت تقػػػػـو يف داخػػػػل أطػػػػراؼ  عػػػػدـ تنفيػػػػذ التزاماتػػػػو، كبػػػػذل  تنعقػػػػد ادلسػػػػؤكلية
البطاقات االئتمانية على أسا  التعاقد، حيث ييفػًت  اخلطػأ يف جانػب الطػرؼ الػذم 

 ك يق  بتنفيذ التزاماتو .

بطاقات االئتمانية قد يقس من أطراؼ البطاقة  اهتا الإٌف أساليب الٌتالعب يف  
ب أك الوفاء، كسواء مت الدفس كقد يقس بعضها اآلخر من الغَت، سواء يف عملية الٌسل

للتاجر يف كجود ىذا الغَت أك من خالؿ ابكة االنًتنل أك أساليب التالعب 
األخرل، فقنٌو تعتم ادلسؤكلية ادلدنٌية من أى  ادلوضوعات القانونٌية ادلثارة خاٌصة يف ظٌل 

 راؼ ػػػػػػػػػػػػالتزايد ادلستمر الستخداـ البطاقات االئتمانٌية، حيث ػلرص كل طرؼ من أط

                                                           

 ( سيكوف احلديث يف ىذا البلث مقتصران فقط على ادلسئولية ادلدنية باعتباره موضوع الدراسة.1)
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 لزاـ الطرؼ اآلخر ٕتاىو.إالبطاقة على 
 : إشكالية البحث

إٌف ىػػػػذه الدراسػػػػة ٖتػػػػاكؿ اإلجابػػػػة عػػػػن األسػػػػئلة التاليػػػػة: مػػػػا مفهػػػػـو كتعريػػػػد   
البطاقات االئتمانية ؟ أين كمىت ظهرت البطاقات االئتمانية ؟ مػا النظػاـ القػانوين الػذم 
كػػ  بطاقػػات االئتمػػاف حيكمػػان ينسػػج  مػػس طبيعتهػػا كخصوصػػيتها ؟ مػػا األ ػػر ادلًتتػػب  ػلى

 استخدامان غَت مشركع ؟ عند استخداـ البطاقة االئتمانية 
 أهداف البحث :

يهػػدؼ ىػػذا البلػػػث إ  عػػٌدة أىػػػداؼ أعٌلهػػا : معرفػػة تػػػاريخ كنشػػأة البطاقػػػات  
الٌناٚتػة عػن سػوء  ادلدنيػة االئتمانية ، ٖتديد مفهـو البطاقات االئتمانية ، بيػاف ادلسػئولٌية

 استخداـ البطاقة االئتمانية .
 منهجية البحث :

التلليلي ك لػ  بػالنظر ك االستقرائي  نه لبلث على ادلمنهجٌية ااعتمدتي يف  
يػل نصػوص القػانوف ادلػدين الليػيب ليف الكتابات القانونٌية يف مػسألة بطاقة االئتماف ، كٖت

 ٔتا يتمااى مس موضوع ىذه الدراسة.
 خطة البحث :

ترتيبان دلا تقٌدـ عرضو، كلكي يت  ٖتقيق أىداؼ البلث رأينػا أف تٌتخػذ الدراسػة  
 تقسي  اآليت : ال

 ادلطلب األكؿ : ماىية البطاقات االئتمانية

 أكالن : التعريد بالبطاقات االئتمانية كتطورىا التارؼلي
  انيان : النظاـ القانوين الذم ػلك  البطاقات االئتمانية

ادلطلػػب الثػػاين :   ػػار ادلسػػئولية ادلدنيػػة النااػػئة عػػن االسػػتخداـ السػػيء للبطاقػػة 
 .االئتمانية

: أسػػا  ادلسػػػئولية ادلدنيػػػة ادلًتتبػػة علػػػى االسػػػتعماؿ غػػَت ادلشػػػركع للبطاقػػػات  أكالن 
 .االئتمانية
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 انيػػػػان : التعػػػػويض ادلػػػػادم عػػػػن الضػػػػرر احلاصػػػػل مػػػػن سػػػػوء اسػػػػتخداـ البطاقػػػػات 
 االئتمانية )ادلماطلة، اجللود، كاإلنكار(

 المطلب األول: ماهية البطاقات االئتمانية
ك أاػػكاالن كأنواعنػػا سلتلفػػة، فهػػي تشػػكل ظػػاىرة تأخػػذ البطاقػػات ادلنتشػػرة يف العػػا

متناميػػػة متوسػػػعة االنتشػػػار، حػػػىت ؽلكػػػن أف يطلػػػق علػػػى عصػػػرنا ىػػػذا عصػػػر البطاقػػػات، 
كدلعرفة االس  أك ادلصطلح الصليح الذم يدؿ على ىذه البطاقػات  البػد مػن التعػٌرؼ 

 .عليها من خالؿ ٖتليل ادلفردات اللغوية كاالصطالحية للبطاقات االئتمانية
 أوالً : التعريف بالبطاقات االئتمانية وتطورها التاريخي

 تعريد البطاقة االئتمانية :
كلمػػة البطاقػػة يف اللغػػة تعػػٍت : رقعػػة صػػغَتة يثبػػل فيهػػا مقػػدار مػػا ٕتعػػل فيػػو، إف  

، أٌمػػا الكلمػػة ادلضػػافة إ  البطاقػػة (1)كػػاف عيننػػا فو نػػو أك عػػدده، كإف كػػاف متاعنػػا فقيمتػػو
ىي كلمة )ائتماف( حيث إٌّنا الٌتسػمية األكثػر اػيوعنا، كمػا أٌّنػا تعػٌم عػن حقيقتهػا مػن 

( Creditالناحيتُت اللغويٌة كالعلمٌية : فمػن الناحيػة اللغويػة: حيػث إٌف لفػد كريػدت )
 .(2)اف أك اعتمادادلأخو  من اللغة اإلصلليزية يعٍت هبا يف اللغة العربية لفد ائتم

كاالئتمػػاف يف اللغػػػة العربيػػة: مػػػأخو  مػػن كلمػػػة أمػػن ٔتعػػػٌت األمػػاف كاألمانػػػة، كقػػػد 
أمنػػل فأنػػػا  مػػن، كأمنػػػل غػػَتم مػػػن األمػػػن كاألمػػاف، كاألمػػػن: ضػػد اخلػػػوؼ، كاألمانػػػة  

 .(3)ضد اخليانة، كمؤ٘تن القـو الذم يثقوف فيو كيتخذكنو أميننا حافظنا
فػػػقٌف كضػػػس تعريػػػد جػػػامس كاؼو للبطاقػػػات الػػػدفس كمػػػن الناحيػػػة االصػػػطالحية : 

االئتمانية ىو من الصعوبة ٔتكاف، نظرنا لتنوع كظائفهػا كتسػمياهتا كخضػوعها يف النهايػة 
، لػػػػذل  سػػػػوؼ نسػػػػوؽ بعػػػػض (4)لالتفػػػػاؽ ادلنشػػػػي ذلػػػػا الػػػػذم ػلػػػػدد إطػػػػار التعامػػػػل هبػػػػا

 التعريفات اليت كردت يف ىذا الشأف:
                                                           

 .ق 0303الثالثة،  :ط، دار صادر، بَتكت،  (01/10)بن منظوراللساف العرب  (1)

 ـ0888الثالثة كالثال وف،  :، دار العل  للماليُت، بَتكت، ط (117)ص/كي،ببلعللادلورد  (2)

 مرجس سابق. ( 7/65 ) لساف العرب ( 3)

 .ـ1114دار الفكر اجلامعي،  (241/صكغَته) صطفى طو،دل ،األكراؽ التجارية ككسائل الدفس اإللكًتكنية احلديثة (4)
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كىػػي يف –ٔتقتضػػاه اجلهػػة ادلصػػٌدرة للبطاقػػة  فهنػػاؾ مػػن عرٌفهػػا: بأٌّنػػا عقػػد تتعهػػد
بفػػػتح اعتمػػػاد يف حػػػدكد مبلػػػغ معػػػٌُت دلصػػػللة اػػػخص يسػػػمى  -الغالػػػب أحػػػد البنػػػوؾ

حامػػػل البطاقػػػة )العميػػػل(، األمػػػر الػػػذم ؽلكنػػػو مػػػن الوفػػػاء كسػػػداد قيمػػػة مشػػػًتياتو لػػػدل 
وؿ ا ػػاؿ التجاريػػة الػػيت تػػرتبط يف  ات الوقػػل باجلهػػة مصػػدرة للبطاقػػة بعقػػد يلزمهػػا بقبػػ

 .(1)الوفاء ٔتقتضى ىذه البطاقات دلبيعاهتا أك خدماهتا ك ل  خالؿ مدة معٌينة
كىناؾ من عرٌفها بأّنا: "بطاقة مصنوعة من البالستي ، ٖتمل قيمػة نقديػة كػاف 
قػػد أكدعهػػا اػػخص لػػدل ادلصػػرؼ ادلصػػدر للبطاقػػة ٗتػػوؿ دفػػس ٙتػػن مػػا يشػػًتيو مػػن سػػلس 

 .(2)أك خدمات"
سػػالمي علػػى أٌّنػػا: "مسػػتند ييعطيػػو مصػػدره لشػػخص كقػػد عرٌفهػػا رلٌمػػس الفقػػو اإل

ؽلكنػػو مػػن اػػراء السػػلس أك اخلػػدمات شلػػن  -بنػػاءن علػػى عقػػد بينهمػػا–طبيعػػي أك اعتبػػارم 
يعتمػػد ادلسػػتند، دكف دفػػس الػػثمن حػػاالن، لتضػػٌمنو التػػزاـ ادلصػػدر بالػػدفس، كمنهػػا مػػا ؽلكػػن 

 .(3)من سلب النقود من ادلصارؼ"
ىػػي عبػػارة  (4)القػػوؿ إٌف البطاقػػات االئتمانيػػةكمػػن خػػالؿ ىػػذه التعريفػػات ؽلكػػن 

، يعطيهػػا مصػػدرىا لشػػخص (5)عػػن بطاقػػات مصػػنوعة مػػن البالسػػتي  يصػػعب تزكيرىػػا
                                                           

ْتث مقدـ إ  أعماؿ ادلؤ٘تر العلمي   (،0/51)لقيلويبسميلة ال ،"البطاقات البالستيكية"كسائل الدفس احلديثة  (1)
  ـ.1111، :األك السنوم لكلية احلقوؽ ّتامعة بَتكت، منشورات احلليب، بَتكت، ط

دار الكل  الطيب، دمشق،  (،451/ص) عالء الدين الزعًتم، ا،اخلدمات ادلصرفية كموقد الشريعة اإلسالمية منه (2)
 ـ، 1111 األك  :ط

ػػ، ىػ0301( ادلنعقد يف جدة بتاريخ  م القعدة 6ؤ٘تر )ادليف دكرة ( 54/0/6رق : )( قرار رلمس الفقو اإلسالمي 3)
 ـ 0881مايو  03-8ادلوافق من 

االئتمانية مسٌميات عديدة منها بطاقة الوفاء، كبطاقة الدفس االلكًتكين أك ( ٕتدر اإلاارة إ  أنو ييطلق على البطاقات 4)
االعتماد، كبطاقة اإلقرا ، كبطاقة الدفس البالستيكية أك اللدائنية، كبطاقة االئتماف كالنقود البالستيكية، كلكٌن 

صطفى دلة ماىيتها كمكافلتها، ، أساليب إجرامية بالتقنية الرقميالئتمانية التسمية األكثر ايوعنا ىي البطاقات ا
 ـ.1114الكتب القانونية، مصر، بدكف ط،  دار (050/ص)موسى

( تصنس بطاقات االئتماف من مادة بالستيكية ذلا مواصفات كيميائية زلددة، يت  تشكيلها على ىيئة رقائق، كيثبل 5)
البيانات مو عة على اجلهة  عليها الشريط ادلمغنط الذم يت  إخفاؤه بطبقة أخرل، كتكتب عليها رلموعة من
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بنػػاءن علػػى عقػػد بينهمػػا، ٘تٌكنػػو مػػن اػػراء السػػلس أك احلصػػوؿ علػػى اخلػػدمات دكف دفػػس 
يقػػػـو الػػػثمن حػػػاالن للتجػػػار ادلتعاقػػػدين مػػػس مصػػػدرىا مسػػػبقنا بقبػػػوؿ الوفػػػاء هبػػػا، علػػػى أف 

 ادلصدر بالرجوع إ  حامل البطاقة فيما بعد الستيفاء ىذه ادلدفوعات.
كيٌتضح شلا سبق أٌف مصطلح )بطاقات االئتمػاف( أقػرب إ  داللػة ىػذه التسػمية 

 ك ل  لدمور اآلتية: 
 ألّنا تعٌم عن حقيقتها كما بٌينل سابقنا.  ايوع ىذه التسمية -0
االصػطالح، كالقاعػدة أنػو "ال مشػػاحة يف  إٌف ىػذه الٌتسػمية داخلػة يف رلػاؿ -1

االصػػػطالح" حيػػػث االصػػػطالح يعػػػٍت إخػػػراج اللفػػػد مػػػن معػػػٌت لغػػػوم إ   خػػػر دلناسػػػبة 
بينهما، كقيل االصطالح اتفاؽ طائفة على كضس اللفد بػق اء ادلعػٌت، كقيػل االصػطالح 

 .(1)إخراج الشيء عن معٌت لغوم إ  معٌت  خر لبياف ادلراد 
ت، تعتػػػم مػػػن عمليػػػات االئتمػػػاف لتػػػوافر عناصػػػر االئتمػػػاف أٌف ىػػػذه البطاقػػػا -2

 :(2)فيها كىذه العناصر ىي
أ( تقػد  كسػيلة كفػاء لطالػب االئتمػاف، كىػذا العنصػر متلٌقػق،  لػ  أٌف إصػدار 
البطاقػػػة يسػػػبقها إبػػػراـ عقػػػد بػػػُت مصػػػدر البطاقػػػة كحاملهػػػا يلتػػػـز ٔتقتضػػػاه الطػػػرؼ األكؿ 

 لثاين )العميل(.)ادلصرؼ( بفتح اعتماد دلصللة الطرؼ ا
ب( العنصر الثاين: التػزاـ العميػل بػدفس عمولػة أك أجػر دلػانح االئتمػاف كيف ٚتيػس 
حػػػاالت إصػػػدار البطاقػػػات يسػػػتلق مصػػػدر البطاقػػػة عمولػػػة، كلكػػػن ىػػػذه العمولػػػة قػػػد 

 يتلملها التاجر يف بعض األحياف الذم يقبل الوفاء بالبطاقة.
غ الػػػػيت اسػػػػتخدمها مػػػػن ػػػػػػادلبال ج( العنصػػػػر الثالػػػػث: التػػػػزاـ طالػػػػب االئتمػػػػاف بػػػػرد

 ٚتيس بطاقات االئتماف َت أيضنا متوافر، ففيػػػػػػػػػاالعتماد ادلمنوح لو، كىذا العنصر األخ
                                                                                                                                        

دار  (11)ص/ريا  بصلة ، جرائ  بطاقة االئتماف، قة حىت يصعب تزكيرىا كالعبث هبااألمامية كاخللفية للبطا
 ـ.0884 :األك ،الشركؽ، ط

 ـ.0876، :األك ، ٖتقيق: عبد الرٛتن عمَتة، عاك الكتاب، بَتكت، ط(41/ص )لجرجاين، للتعريفات ا (1)

االعتمادات ك ،ـ0881، كتبة اجلالء، ادلنصورة، بدكف طم(، 28،31،80/ص)فائز نعي  رضواف،  الوفاء،بطاقات  (2)
 .ـ0883، دار النهضة، بدكف ط(، 025،026/ص)علي ٚتاؿ الدين عو  ل ادلصرفية كضماناهتا،
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 يلتـز حامل البطاقة برد ادلبالغ اليت استخدمها. 
ػػا علػػى مػػا سػػبق فقػػد  ىػػب الفقػػو كالقضػػاء يف فرنسػػا، ككػػذل  الفقػػو يف  كتأسيسن

 .(1)االئتمانية من عمليات االئتمافمصر إ  اعتبار البطاقات 
ٕتػػػػػاك  احلػػػػػدكد ادلقػػػػػٌررة للبطاقػػػػػة يف ييقصػػػػػد بسػػػػػوء اسػػػػػتخداـ البطاقػػػػػة االئتمانيػػػػػة 

احلصوؿ على السػلس كاخلػدمات كعػدـ االلتػزاـ بسػداد ادلػديونٌيات الػيت تنشػأ عػن  لػ ، 
خػرل بقعطائػو رقػ  البطاقػة السػتخدامها يف دكلػة أ هغػَت أك أف يتواطأ حامػلي البطاقػة مػس 

مث يعػػػػًت  علػػػػى اخلصػػػػ  مػػػػن حسػػػػابو علػػػػى أسػػػػا  أنٌػػػػو ك يغػػػػادر الػػػػبالد، كبالتػػػػا  ك 
يستخدـ بطاقتو يف العمليات ادلراد خصمها عليو، ككذل  احلاؿ بالنسػبة للتػاجر الػذم 
قد ييسيء استخداـ بطاقات الدفس االلكًتكين أ نػاء قيامػو بق٘تػاـ عمليػة البيػس باسػتخداـ 

تػػػاجر ىػػػػو الػػػذم يقػػػػـو باسػػػتخداـ ادلاكينػػػػة كإاػػػعارات البيػػػػس ىػػػذه البطاقػػػة،  لػػػػ  أٌف ال
ادلسػػٌلمة لػػو مػػن البنػػ  ادلتعاقػػد معػػو، كمػػا أنٌػػو ىػػو ادلسػػئوؿ عػػن فلػػص البطاقػػة كالتأٌكػػد 
مػػػػن صػػػػالحٌيتها، كالتلٌقػػػػق مػػػػن اخصػػػػٌية حاملهػػػػا كاحلصػػػػوؿ علػػػػى ادلوافقػػػػة بالٌصػػػػرؼ، 

 البطاقة. كمضاىاة توقيس العميل على اإلاعار بتوقيعو ادلوجود على ظهر
 التطور التاريخي للبطاقات االئتمانية :

مٌرت اجملتمعات اإلنسانية ٔتراحل سلتلفػة يف التعامػل التجػارم فيمػا بينهػا، حيػث  
كػػاف يف الػػزمن القػػد  يػػت  التبػػادؿ بػػُت النػػا  عػػن طريػػق ادلقايضػػة كىػػي اسػػتبداؿ سػػلعة 

كىػػػي اسػػػتخداـ السػػػلس  ، مث تػػػدرٌج هبػػػ  األمػػػر إ  خلػػػق النقػػػود السػػػلعية (2)بسػػػلس أخػػػرل
 .(3)كنقود، فكانل ادلااية، كالشام، كادللح، كالتبغ

مث تطػٌور األمػر كإٌتػو اإلنسػاف إ  التمػا  مػادة أخػرل تكػوف أقػول علػى البقػػاء، 
كٖتٌقػػػق منفعػػػة  انيػػػة، فكانػػػل النقػػػود ادلعدنيػػػة ادلصػػػنوعة مػػػن الػػػذىب كالفضػػػة كالنلػػػا  

ا ألبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأصبلل الدكلة ىي من تقـو بص  النق  واب الغش كالتطفيد ػػػػػػػػػػػػػػػػود سدًّ
                                                           

  .سابق مرجس (026،028/ص )االعتمادات ادلصرفية كضماناهتاك  ( مرجس سابق،30،31/ص )بطاقات الوفاء  (1)

 ـ0880، :اخلامسةدار اجلماىَتية للنشر، طرابلس، طال (،154/ص)، ك خركف،  علي عطيةل أساسيات االقتصاد، (2)

منشورات اجلامعة الليبية، بنغا م،  (،00/ص )عبد ادلنع  البيو،ل  النقود كادلصارؼ مس دراسة تطبيقية ذلما يف ليبيا، (3)
  .ـ0861، 1:ط
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 .(1)يف ادليزاف
مث انتقلػػػػل البشػػػػريٌة مػػػػن مرحلػػػػة اسػػػػتعماؿ الٌنقػػػػود السػػػػلعية إ  اسػػػػتعماؿ النقػػػػود 
االئتمانيػػة، ككػػاف  لػػ  عقػػب قيػػاـ احلػػرب العادليػػة األك ، كتتميٌػػز ىػػذه النقػػود بانقطػػاع 

قد كقيمتهػا التجاريػة كسػلعة، بغػٌض النظػر عػن اػكل ىػذه الصلة بُت قيمتها االمسية كن
النقػػػود، سػػػواء كانػػػل ىػػػذه النقػػػود نقػػػودنا معدنيػػػة أك كرقيٌػػػة أك بػػػدؿ النقػػػود، كمػػػن أعلهػػػا 

 .(2)اإل ين الكمبيالة كالص ، كالسند
كلعٌل التطٌور احلاس  كالكبَت يف إتاه ٖتريػر النقػود مػن كياّنػا السػلعي القػد  ىػو 

اليـو إ  رلرد بطاقة ٗتػوؿ حاملهػا حقًّػا، كمػن ىنػا يػأيت البلػث عػن تػاريخ ٖتوؿ النقود 
 نشأة البطاقات االئتمانية.

ففػػػي ادلاضػػػي كػػػاف مػػػن عػػػادة تػػػاجر التجزئػػػة أٍف يعطػػػي عمػػػالءه سػػػلعة باألجػػػل 
مػػػػا كغلػػػرم حسػػػػابو معهػػػػ  كػػػل أسػػػػبوع، أك كػػػػل اػػػهر، ليبػػػػدأ فػػػػًتة جديػػػدة بعػػػػد سػػػػداد 

دفػػًتنا ذلػػذا الغػػر ، حػػىت يراجػػس مػػس كػػل عميػػل  مػػن قبػػل، ككػػاف التػػاجر غلعػػل قواسػػتل
حسػػابو، ككانػػػل ىػػذه العمليػػػة صػػعبة بالنسػػػبة إ  التػػاجر الػػػذم لػػو فػػػركع كثػػَتة يتعامػػػل 
معهػػػا العميػػػل، إ  يتوجػػػب عليػػػو ٕتميػػػس حسػػػاباتو مػػػن سلتلػػػد الفػػػركع، فأنشػػػئل لكػػػل 

طاقػػة عمليػػة بطاقػػة كرتونيػػة تضػػ  مػػا مػػنح إليػػو مػػن ائتمػػاف، مث اسػػتبدؿ ىػػذه البطاقػػة بب
 .(3)ـ0801معدنية يف الواليات ادلتلدة األمريكية حوا  عاـ 

                                                           

 ـ0854، :األك مطبعة سلميمرت، ط  (08)ص/عيسى عبده ك  عبد العزيز مرعي،ل كادلصارؼ،اقتصاديات النقود  (1)

اقتصاديات النقود ـ، ك 0853، ، بدكف ط(20)ص/مد  كي   مقدمة يف النقود كالبنوؾ، دار النهضة العربية، (2)
 .( مرجس سابق 21/ص)كادلصارؼ

لنهضة العربية القاىرة، دار ا (،1/626)،ي الدين إمساعيل موسوعة أعماؿ البنوؾ من الناحيتُت القانونية كالعملية،  (3)
،  كاجلدير بالذكر ىنا ىو أٌف كراء ظهور ىذه البطاقات قصة ال ٗتلو من الطرافة، فينما كاف 0882ـ، بدكف ط

اء يف أحد مطاع  "منهاتن" مس صديقو ا امي "رستنايدر" رجل األعماؿ األمريكي الشهَت"مكنمارا" يتناكؿ الغذ
إ  فوجئا بأٌف كالًّ منهما قد نسيى زلفظة نقوده، شلا سبب ذلما موقفنا زلرجنا عند دفس احلساب، ما حدث يف تل  

س صديقو الليلة كاف دافعنا لػػ"ماكنمارا" ألف غلد طريقة ٖتميو من الوقوع يف مثل ىذه ادلواقد مرة أخرل، كابتكر م
فكرة إصدار بطاقة ائتماف ؽلكن استخدامها يف أم كقل كأم مكاف، حيث أنشأكا أكؿ اركة ماضلة لبطاقات 
االئتماف عرفل بػػ "دايننر  كلوب" كقد اقتصر نشاطها على ادلطاع  يف البداية، إال أّنا تطورت لتشمل الفنادؽ 
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كيف تػػػػػاريخ االقتصػػػػػاد اإلسػػػػػالمي توجػػػػػد أداة اػػػػػبيهة لبطاقػػػػػة الػػػػػدفس االلكػػػػػًتكين 
تسػػػٌمى )رقػػػاع الصػػػيارفة( حيػػػث  بػػػل أٌف أىػػػل البصػػػرة كػػػانوا يتعػػػاملوف بقعطػػػاء أمػػػواذل  

  كػلولػػػوف الػػػثمن علػػػى للصػػػَتيٌف كيأخػػػذكف منػػػو صػػػكوكنا يػػػدفعوّنا عنػػػد اػػػراء حاجػػػاهت
الصػػػَتيف الػػػذم أصػػػدرىا، كاجلػػػدير بالػػػذكر ىنػػػا أٌف الصػػػيارفة كػػػانوا ػلػػػرركف ىػػػذه الرقػػػاع 
لعمالئهػػ  مػػن أىػػل الثقػػة كالوجاىػػة ادلعػػركفُت باألمانػػة كالقػػدرة علػػى الوفػػاء بقيمػػة ىػػذه 
ا ػػػررات، دكف أف تكػػػوف ذلػػػ  كدائػػػس عنػػػد ىػػػؤالء الصػػػيارفة، كيشػػػبو  لػػػ  أسػػػلوب فػػػتح 

 .(1)د يف بعض أنواع البطاقات االئتمانية احلديثةاالعتما
كىكذا يتبػٌُت ظهػور ىػذه الفكػرة منػذ  مػن قػد  يف ادلعػامالت ادلاليػة اإلسػالمية، 

يف الواليػػػػػػػات ادلتلػػػػػػػدة  0803إال أٌّنػػػػػػػا ك تتبلػػػػػػػور يف اػػػػػػػكلها احلػػػػػػػديث إال يف عػػػػػػػاـ 
 .(2)األمريكية، إال أٌف ىذه البداية ظٌلل داخلية كيف نطاؽ زلدكد

لقػػد كانػػل القفػػزة الكػػمل يف عػػاك بطاقػػات الػػدفس االلكػػًتكين ، عنػػدما دخلػػل ك 
يف ميداف ادلصارؼ، ككاف أكؿ ادلصارؼ األمريكية الػيت أصػدرت بطاقػات االئتمػاف ىػو 

، مث تبعػو يف  لػ  (3)ـ0840مصرؼ "نااػيوناؿ فػرانكلُت بنيويػورؾ" ككػاف  لػ  سػنة 
قصػػػدار بطاقتػػػو االئتمانيػػػة، شلػػػا مصػػػرؼ "أمريكػػػاف" الػػػذم رٌخػػػص للمصػػػارؼ األخػػػرل ب

جعل ىػذه البطاقػة تنتشػر يف كافٌػة أضلػاء العػاك، ىػي البطاقػة ادلعركفػة حالينػا ببطاقػة "فيػزا  
 .(4)كارد"

                                                                                                                                        

بطاقات ك  ، مرجس سابق،(04)ص/ية ككسائل الدفسكا اؿ التجارية، كغَتىا من ادلؤسسات. األكراؽ التجار 
 .ـ1117اجلامعية، اإلسكندرية، بدكف ط،  ادلطبوعات ،(04/ص)يوسد، مَتأل ،االئتماف كاحلماية اجلنائية ذلا

دار الثقافة للنشر، (، 20، 21)ص/حسُت حامد حسافك سراج، مد   ،األكراؽ التجارية يف الشريعة اإلسالمية  (1)
جلنة التأليد  (85/ص) ، نقالن عن ناصر خسركا علوم، سفر نامو، ترٚتة : ػلي اخلشاب،ـ0875القاىرة، 
  ـ.0854النشر، القاىرة، بدكف ط، كالًتٚتة ك 

( قامل بعض اركات البًتكؿ، كبعض الفنادؽ الفخمة كا اؿ الكمل يف الواليات ادلتلدة بقصدار بطاقات لعمالئها 2)
 (.026/ص) االعتمادات ادلصرفية كضماناهتا،خالصه  ك٘تٌيزى  عن غَتى . لشراء ما ػلتاجوف إليو، لضماف إ

 .مرجس سابق (0/50)كسائل الدفس احلديثة، البطاقات البالستيكية، (3)

( الفيزا عبارة عن مؤسسة أك اٖتاد أك ٚتعية تض  كافة ادلصارؼ كادلؤسسات ادلالية اليت تصدر بطاقات فيزا أك تقبل 4)
بُت أكم ادلؤسسات على مستول العاك  03دكلة يف العاك، كىي تأيت يف الًتتيب  040أكثر من التعامل هبا، يف 
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بقصػػػػدار  0855مث قامػػػػل رلموعػػػػة مػػػػن ادلصػػػػارؼ األمريكيػػػػة ادلنافسػػػػة يف عػػػػاـ 
، كبػػػػػذل  انتشػػػػػرت ىػػػػػذه البطاقػػػػػات، (1)بطاقػػػػػة جديػػػػػدة عرفػػػػػل باسػػػػػ  "ماسػػػػػًت كػػػػػارد"

   كصارت عمالن أساسينا للمصارؼ الربوية اليت ٘تنح قركضنا بفائدة.
كدلٌػا كانػل ادلصػارؼ العربيػة كاإلسػالمية جػػزءنا مػن االقتصػاد العػادلي كمرتبطػة بػػو، 
إٌتهػػل ضلػػو التعامػػل هبػػذه البطاقػػات ك لػػ  مػػن خػػالؿ احلصػػوؿ علػػى تػػراخيص إصػػدار 

 بطاقات االئتماف من ادلؤسسات الراعية ذلا.
ل ىػػذه البطاقػػات االئتمانيػػة إ  ليبيػػا، كبػػدأ التعامػػل هبػػا يف ادلصػػارؼ كقػػد دخلػػ

الليبيػػػة حػػػديثنا، حيػػػث مػػػنح اإل ف للمصػػػارؼ بالشػػػركع يف إصػػػدار البطاقػػػات السػػػياحية 
 .(2)ٔتوجب منشور صادر عن مصرؼ ليبيا ادلركزم

  انيان : النظاـ القانوين الذم ػلك  البطاقات االئتمانية
لكًتكنيػػػػة ذلػػػػا خاصػػػػية متميػػػػزة عػػػػن بػػػػاقي كسػػػػائل الػػػػػدفس إٌف بطاقػػػػات الػػػػدفس اال

األخرل. ألّنا تقػـو علػى عالقػة  ال يػة بػُت أطرافهػا، كال تتقيٌػد باحلػدكد اجلغرافيػة لدكلػة 
 ما، شلا غلعل كضس تنظي  قانوين متكامل ذلا يف غاية الصعوبة.

تشػػريعٌي غػػَت أنػػو مػػن ادلالحػػد أٌف بطاقػػات الػػدفس االلكًتكنيػػة تيعػػاين مػػن نقػػص 
سواء على الصعيد الدك  أك الداخلي، كحىت بوجود التشريعات اليت تتعٌر  مػن قريػب 

 ات، فقّنا ال تزاؿ عاجزة عن صياغة قانوفو تنظيمٌي ذلذه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك بعيد ذلذه البطاق
                                                                                                                                        

الفيزا ينظر:   بليوف اخص، كحك  ادلعامالت من خالؿ مؤسسة فيزا تساكم بليوين دكالر. 1ػلمل بطاقة فيزا 
 :،  كانظر أيضنا ـ1111،  (47/ص) سلطاف ٚتيل العوايدة بن  االستثمار العريب األردف ، كالصراؼ اآل 

 ـ.00/3/1114مصرؼ التجارة كالتنمية اللييب، نشرة احلدث، بنغا م، 

 .مرجس سابق (،1/627 )ن الناحيتُت القانونية كالعملية،موسوعة أعماؿ البنوؾ م (1)

كبناءن  ك.ر،2/00/0260، بشاف التعامل بالبطاقات السياحية بتاريخ 05/1112منشور رق  ، ( مصرؼ ليبيا ادلركزم2)
على  ل  كاف مصرؼ التجارة كالتنمية ىو أكؿ ادلصارؼ يف ليبيا اليت تتعامل ببطاقات االئتماف، حيث ٖتصل 

ـ، كقاـ بقصدار أكؿ بطاقة يف اهر 12/7/1113ادلصرؼ على العضوية الكاملة من منظمة فيزا العادلية بتاريخ 
كينزم كبطاقة فيزا الذىبية كفيزا إلكًتكف، ك ل    ، كىو يقـو بقصدار العديد من البطاقات مثل بطاقة01/1113

ٔتوجب ترخيص عن ادلؤسسة ادلصرفية باألردف. مقابلة اخصية مس رئيس قس  البطاقات ككسائل الدفس 
 اإللكًتكنية ٔتصرؼ التجارة كالتنمية، كمس رئيس إدارة اخلدمات اإللكًتكنية كالبطاقات ٔتصرؼ اجلمهورية .
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 .(1)البطاقات
العديػػد مػػن القػػوانُت، الػػيت  ففػػي فرنسػػا صلػػد أٌف ادلشػػرٌع الفرنسػػي قػػد قػػاـ بقصػػدار

 هتدؼ إ  ٛتاية ادلستهل .
حػػػػوؿ إعػػػػػالـ  0863مػػػػايو  01الصػػػػػادر يف  11-67فأصػػػػدر القػػػػانوف رقػػػػ  

كٛتايػػة ادلسػػتهلكُت يف نطػػاؽ بعػػض عمليػػات االئتمػػاف، حيػػث ييػػوٌفر ٛتايػػة فٌعالػػة حلامػػل 
 .(2)البطاقة أ ناء التعاقد مس مصٌدر ىذه البطاقة

ي ْتماية ادلستهل  يف ىذه ادلرحلة فقط بػل قػد أصػدر كك يكتًد ادلشرٌع الفرنس
الػػػذم خٌصػػػص فصػػػلو اخلػػػامس  0867ينػػػاير  01الصػػػادر يف  12-67القػػػانوف رقػػػ  

حلمايػػػػػة ادلسػػػػػتهلكُت مػػػػػن الشػػػػػركط التعٌسػػػػػفية الػػػػػذم قػػػػػد يتضػػػػػٌمنها عقػػػػػد مػػػػػنح بطاقػػػػػة 
 .(3)االئتماف

الػذم ػلمػل كما أصدر ادلشرٌع الفرنسي قانوف أىٍمًن الشيكات كبطاقات الوفاء ك 
، كمػػػػا يعتػػػػم ىػػػػذا القػػػػانوف أكؿ 0880ديسػػػػمم  21الصػػػػادر يف  0270-80رقػػػػ  

قػػانوف جزائػػي خػػاٌص يف العػػاك يتنػػاكؿ األفعػػاؿ غػػَت ادلشػػركعة ادلرتكبػػة بواسػػطة بطاقػػات 
 .(4)االئتماف، كيتضمن مواجهتها بالعقوبة الرادعة

ريكػػػػػي عػػػػػاـ أٌمػػػػػا يف الواليػػػػػات ادلتلػػػػػدة األمريكيػػػػػة فقػػػػػد أصػػػػػدر الكػػػػػوصلر  األم
قػانوف  0876قانوف غش احلاسػوب كإسػاءة اسػتخدامو، كمػا أصػدر يف عػاـ  0873

أمػػػن احلاسػػػوب، فضػػػالن عػػػػن  لػػػ  فقػػػد قامػػػل ٚتيػػػػس الواليػػػات تقريبنػػػا كمنػػػذ منتصػػػػد 
ػػٌن قػػوانُت خاٌصػػة أك تعػػديل قوانينهػػا القائمػػة، بالصػػورة الػػيت تكفػػل ٕتػػر   الثمانينػػات، ًبسى

                                                           

  .جس سابقمر  (،244/ص) كسائل الدفس اإللكًتكنية احلديثة،األكراؽ التجارية ك  (1)

النظاـ القانوين لبطاقات الوفاء كالضماف، د. الكيالين عبد الراضي ك  كما بعدىا مرجس سابق، (53/ص)بطاقات الوفاء (2)
  .ـ0887عربية القاىرة، بدكف ط، ، دار النهضة الكما بعدىا (111/ص )زلمود

 مرجس سابق. (،53/ص)بطاقات الوفاء ك  ،. مرجس سابق(111/ص)النظاـ القانوين لبطاقات الوفاء كالضماف، ،  (3)

األكراؽ التجارية ككسائل الدفس اإللكًتكنية احلديثة، ك ، مرجس سابق (26،67/ص )احلماية اجلزئية لبطاقات االئتماف، (4)
 .مرجس سابق (245/ص)
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، كمػػػػا أصػػػػدرت الواليػػػػات (1)تقنيػػػػات ادلرتبطػػػػة بػػػػوأنشػػػػطة االعتػػػػداء علػػػػى احلاسػػػػوب كال
قانوننػػػػػا فيػػػػػدراليًّا علػػػػػى صػػػػػعيد الواليػػػػػات  21/15/1111ادلتلػػػػػدة األمريكيػػػػػة بتػػػػػاريخ 

 .(2)ٚتيعها، ؼلتص بالتوقيس اإللكًتكين ضمن نطاؽ التجارة الداخلية كالعادلية
 تػػنظ  كمػػن اجلػػدير بالػػذكر ىػػو أٌف كثػػَتنا مػػن دكؿ العػػاك، كمنهػػا الػػدكؿ العربيػػة ك

 تشريعيًّا أحكاـ ىذه البطاقات، كإظٌلا تركل األمر للقواعد العامة.
فعلػػى سػػبيل ادلثػػاؿ يف مصػػر علػػى الػػٌرغ  مػػن صػػدكر قػػانوف التجػػارة اجلديػػد رقػػ  

إالٌ أنٌػػو ك يتضػػٌمن أم تنظػػي  لبطاقػػات االئتمػػاف، كيبػػدك أٌف ادلشػػرٌع  0888لسػػنة  06
ضمن عمليػات ادلصػارؼ، كفقنػا دلػا جػاءت ادلصرم قد اكتفى بأٍف أدرج ىذه البطاقات 

( مػػػن القػػػانوف السػػػالد الػػػذكر حيػػػث قػػػٌررت أٌف عمليػػػات البنػػػوؾ ىػػػي 211بػػػو ادلػػػادة )
العمليػػات الػػيت تعقػػدىا البنػػوؾ مػػس عمالئهػػا ٕتػػارنا كػػانوا أك غػػَت ٕتػػار كأيًّػػا كانػػل طبيعػػة 

 .(3)ىذه العمليات
ادلصػػرفية فقػػد مػػنح ادلنشػػور رقػػ  أمػػا يف ليبيػػا كالػػيت تيعػػٌد حديثػػة العهػػد بالبطاقػػات 

الصػػػادر عػػػن مصػػػرؼ ليبيػػػا ادلركػػػزم اإل ف للمصػػػارؼ بالشػػػركع يف  1112لسػػػنة  05
إصػػدار البطاقػػات السػػػياحية كمػػا أٌف ىػػػذا ادلنشػػور قػػػد كضػػس ضػػػوابط كإجػػراءات يتعػػػٌُت 

 اتباعها للمصارؼ اليت ترغب يف إصدار ىذه البطاقات.
لناائة عن التعامل بالبطاقة، فقٌّنػا ٗتضػس ىػي أٌما فيما يتعٌلق بادلسؤكلية اجلنائية ا

األخػػػرل للقواعػػػد العامػػػة الػػػواردة يف قػػػانوف العقوبػػػات مػػػس مراعػػػاة مبػػػدأ اػػػرعية اجلػػػػرائ  
 .(4)ال جرؽلة كال عقوبة إال بنٌص" كالعقوبات "

                                                           

قوقية، بَتكت، لبناف، منشورات احلليب احل (755)ص/د. عصماف حنفي موسى،  االئتماف،(الطبيعة القانونية لبطاقات 1)
 .25،26احلماية اجلزئية لبطاقات االئتماف، مرجس سابق، صك ، ـ1112،  1ط

 . 1117ية ، دار النهضة العرب (014)ص/ٛتد سفر، أل أنظمة الدفس اإللكًتكنية، (2)

 يعة القانونية لبطاقات االئتماف،الطبك مرجس سابق ،  (245/ص )كسائل الدفس اإللكًتكين األكراؽ التجارية ك  ( 3)
 مرجس سابق. (755،756/ص)

 ـ . 0842نوفمم  17( من قانوف العقوبات اللييب الصادر يف 0( ادلادة )4)
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خاٌصػة  -(1)ادلػدين كما يرل بعػض ايػرٌاح القػانوف–كمس كل  ل  فمن األفضل 
ه البطاقات، عدـ كضس قواعد قانونيػة جامػدة لتنظيمهػا حػىت يف بلدنا حديثة العهد هبذ

تسػػتمر يف مواكبػػة كػػل مػػا ىػػو جديػػد ليزيػػدىا ضػػماننا، كيشػػجس علػػى اسػػتعماذلا، كحػػىت 
 تكوف ىناؾ فرصة لًتىاليف عيوهبا كتطويرىا ٔتا يتفق كأحكاـ الٌشرع.

المطلببب النبباني :  اببار المسببئولية المدنيببة الناشببئة عببن االسببتخدام السببيء 
 لبطاقة االئتمانيةل

عنػػػػدما يرتكػػػػب الشػػػػخص خطػػػػأ  -كقاعػػػػدة عامػػػػة  – (2)تنشػػػػأ ادلسػػػػؤكلية ادلدنيػػػػة
يًتتػػب عليػػو إحلػػاؽ ضػػرر بػػالغَت، يسػػتوجب التعػػويض، كتنقسػػ  ادلسػػؤكلية ادلدنيػػة بػػالنظر 

 .إ  مصدرىا إ  مسؤكلية عقدية كتقصَتية
ادلسػػػؤكلية  فادلسػػػؤكلية العقديػػػة تقػػػـو علػػػى أسػػػا  اإلخػػػالؿ بػػػالتزاـ عقػػػدم، أمػػػا 

التقصػػػػَتية فتقػػػػـو علػػػػى أسػػػػا  اإلخػػػػالؿ بػػػػااللتزاـ القػػػػانوين العػػػػاـ الػػػػذم يفػػػػر  عػػػػدـ 
 .(3)اإلضرار بالغَت

أكالن : أسػػا  ادلسػػػئولية ادلدنيػػػة ادلًتتبػػة علػػػى االسػػػتعماؿ غػػَت ادلشػػػركع للبطاقػػػات 
 االئتمانية

 ال ػػػة، بالنسػػػبة للبطاقػػػات االئتمانيػػػة فقّنػػػا كليػػػدة عالقػػػات تعاقديػػػة بػػػُت أطػػػراؼ 
فهناؾ العالقة اليت تربط بُت مصٌدر البطاقة كالتاجر الذم يتعهػد ٔتقتضػاىا ىػذا األخػَت 
بقبػػوؿ البطاقػػة يف الوفػػاء، كمػػا أٌف ىنػػاؾ العالقػػة بػػُت مصػػٌدر البطاقػػة كحاملهػػا ٔتقتضػػاىا 
يلتػػـز األكؿ بفػػتح االعتمػػاد بػػادلبلغ ادلسػػموح بػػو حلامػػل البطاقػػة يف مقابػػل التػػزاـ الطػػرؼ 

بسػػداد ادلبػػالغ الػػيت مٌت اسػػتخدامها باسػػتعماؿ البطاقػػة، كأخػػَتنا العالقػػة الػػيت تػػربط  الثػػاين
 اقة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحامل البطاقة كالتاجر، كادلتمثل يف عقد البيس الذم يستعمل فيو ادلشًتم البط

                                                           

 "البطاقات البالستيكية"س احلديثة ، مرجس سابق،  كسائل الدف(756)ص/الطبيعة القانونية لبطاقات االئتماف (1)
 .مرجس سابق (0/75)

، مصادر بالتزاـ يقس عليو( ادلسؤكلية ادلدنية ىي التزاـ اخص بتعويض الضرر الذم سببو اخص آلخر نتيجة إخاللو 2)
 ـ.0887القاىرة، ، (200/ص) االلتزاـ، دار النهضة العربية، رمضاف أبو السعود

 .(203/ص )( ادلرجس نفسو،3)
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 .(1)للوفاء بالثمن كفقنا لتعهد التاجر بقبوذلا يف الوفاء
طػػػراؼ ىػػػذه العالقػػػة القانونيػػػة بااللتزامػػػات الػػػيت كيًتتٌػػػب علػػػى عػػػدـ قيػػػاـ أحػػػد أ

يرتبهػا العقػػد يف  ٌمتػػو، إعطػاء الطػػرؼ اآلخػػر احلػق يف فسػػخ العقػػد، فضػالن عػػن حقػػو يف 
تعػػويض األضػػرار النإتػػة عػػن عػػدـ تنفيػػذه لاللتزامػػات، كبػػذل  تنعقػػد ادلسػػؤكلية ادلدنيػػة 

ث يفػًت  اخلطػأ اليت تقـو يف داخل أطػراؼ بطاقػة االئتمػاف علػى أسػا  تعاقػدم، حيػ
 .(2)يف جانب الطرؼ الذم ك يق  بتنفيذ التزامو

 زلػػػػددة تعاقديػػػػة عالقػػػػة قامػػػػل إ ا كىػػػػذا مػػػػا قضػػػػل بػػػػو ا كمػػػػة العليػػػػا بقوذلػػػػا "
 إخػػالؿ بسػػبب كقػػس قػػد ادلتعاقػػدين أحػػد أصػػاب الػػذم الضػػرر ككػػاف كنطاقهػػا بأطرافهػػا
 ىػي إ  العقديػة ادلسػئولية بأحكػاـ األخػذ تعػُت ، العقػد تنفيػذ يف بالتزامػو اآلخر ادلتعاقد
 التقصػَتية ادلسئولية بأحكاـ األخذ غلو  كال الطرفُت بُت عالقة كل تضبط اليت كحدىا
 يف بأحكامهػػا األخػػذ علػػى يًتتػػب دلػػا سػػابقة عقديػػة بعالقػػة فيهػػا ادلضػػركر يػػرتبط ال الػػيت
 شلػا ، تنفيػذه عدـ عن بادلسئولية ادلتعلقة العقد لنصوص إىدار من العقدية العالقة مقاـ
 إ  لكأدٌ  ادلتعاقػػػدين أحػػػد ارتكبػػػو الػػػذم الفعػػػل أف يثبػػػل ك مػػػا لػػػو ادللزمػػػة بػػػالقوة ؼلػػػل

 ادلسػئولية بػو تتلقػق شلػا جسػيما خطػأ أك غشػا أك جرؽلػة يكػوف اآلخر بادلتعاقد اإلضرار
 ىػػػذا مثػػل يرتكػػػب أف عليػػو ؽلتنػػػس إ  قػػانوين لتزاـابػػ إخػػػالؿ أنػػو علػػػى تأسيسػػا التقصػػَتية

 أف للمػػدعي غلػػو  ال أنػػو كمػػا ، متعاقػػد غػػَت أك كػػاف متعاقػػدا احلػػاالت ٚتيػػس يف الفعػػل
 غلػػػػػػو  كال ، التقصػػػػػػَتية كادلسػػػػػػئولية العقديػػػػػػة ادلسػػػػػػئولية بػػػػػػُت كاحػػػػػػد تعػػػػػػويض يف غلمػػػػػػس

 كػاف فعلػل فػقف خصائصػها منهمػا لكػل ألف معا أساسهما على تقضي أف للملكمة
 .(3)"معيبا قضاؤىا

 ،  خر قدىا أك سرقتها يف يد اخص منف كقد ػلدث أف تقس البطاقة يف حالة

                                                           

  .مرجس سابق  (071/ص ) الوفاءبطاقات  (1)

بطاقات  ،ـ 1116(،051/ص)الصغَت ماؿ جلاحلماية اجلنائية كادلدنية لبطاقات االئتماف ادلمغنطة،  (2)
 مرجس سابق. (071/ص)الوفاء

 ـ .11/01/1110، بتاريخ  013/  31طعن مدين رق   (3)
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كيقػـو باسػػتخدامها، فتنعقػد ادلسػػؤكلية ادلدنيػػة كلكػن لػػيس علػػى أسػا  مسػػؤكلية العقػػد، 
ك يكػػػػن طرفنػػػػا يف أم عالقػػػػة عقديػػػػة مػػػػس أم مػػػػن أطػػػػراؼ شػػػػخص اآلخػػػػر حيػػػػث إٌف ال

 البطاقة، كلكن على أسا  ادلسؤكلية التقصَتية.
نيػػة ألطػػراؼ البطاقػػة يقتضػػي بيػػاف االلتزامػػات كدلٌػػا كػػاف احلػػديث يف ادلسػػؤكلية ادلد

اليت يفرضها العقػد علػى أطرافػو، باعتبػار أٌف ادلسػؤكلية ادلدنيػة ىػي جػزاء اإلخػالؿ بأحػد 
ىذه االلتزامات التعاقدية، كىو إصالح الضرر النٌػاج  مػن جػرٌاء اخلطػأ، ك لػ  بػاحلك  

ك لػ  ٔتػا ػلٌقػػق بػالتعويض ضػد الطػرؼ ادلخطػػي دلصػللة الطػرؼ الػذم أصػػابو الضػرر، 
 العدؿ كصيانة احلقوؽ، كىذا ما سنتلدث عنو يف الفقرات التالية : 

 المسؤولية المدنّية ألطراف البطاقات االئتمانية :
مػػن ادلعػػركؼ يف الفقػػو القػػانوين أف بطاقػػػة االئتمػػاف تنشػػي عالقػػات قانونيػػة بػػػُت 
أطرافهػػا الثال ػػة: )اجلهػػة ادلصػػدرة للبطاقػػة، كالتػػاجر، كاحلامػػل(، كفقنػػا للعقػػود الػػيت يممهػػا  

،  (1)الطػرؼ اآلخػر، ىػذه العقػود تيعػٌد مػن العقػود ادللزمػة للجػانبُتمػس كل طرؼ مػنه  
م طػػرؼ مػػن أطرافهػػا بااللتزامػػات ادللقػػاة علػػى عاتقػػو يعطػػي يًتتػػب عليهػػا أٌف إخػػالؿ أ

احلػػق للطػػرؼ اآلخػػر يف فسػػخ العقػػد، كمطالبػػة الطػػرؼ ادلخػػٌل بتعػػويض األضػػرار النإتػػة 
عػػن إخاللػػو اللتزامػػو، فتنعقػػد حينهػػا ادلسػػؤكلية العقديػػة كأركاّنػػا اخلطػػأ كالضػػرر كالعالقػػة 

لدل الغَت )يف حالة ضػياع البطاقػة أك  السببية بُت اخلطأ كالضرر، أٌما إ ا كانل البطاقة
سػػرقتها(، كمت اسػػتخدامها مػػن قبلػػو فلينهػػا تنعقػػد ادلسػػؤكلية التقصػػَتية كالػػيت تقػػـو علػػى 

، كالسبب يف قياـ ىذه ادلسؤكلية  أٌف الغَت لػيس طرفػان يف  (2)أسا  عدـ اإلضرار بالغَت
                                                           

متقابلة يف  مة كل من ادلتعاقدين، أم يعتم كل متعاقد ٔتوجبو ( العقد ادللـز للجانبُت: ىو العقد الذم يرتب التزامات 1)
، دار (08)ص/نور سلطافألمصادر االلتزاـ يف القانوف ادلدين األردين،  :دائنان كمدينان يف  ف كاحد. للمزيد انظر

 . ـ1114الثقافة، الطبعة األك ، 

ختالؼ ما ااتمل عليو العقد من التزامات، كتقـو ( تقـو ادلسؤكلية العقدية على اإلخالؿ بالتزاـ عقدم ؼلتلد با2)
مصادر  ادلسؤكلية التقصَتية على اإلخالؿ بالتزاـ قانوين كاحد ال يتغَت، كىو االلتزاـ بعدـ اإلضرار بالغَت، انظر: 

 :ط، ، دار الثقافة، عماف  (243/ص،)نورم ٛتد خاطر ك عدناف السرحافل ،"االلتزامات"احلقوؽ الشخصية 
 .ـ1114األك ، 
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ذلػذه  فيمػا يلػي عػر ه أٌم عالقة عقدية مس أحد أطػراؼ البطاقػة قبػل ٖتٌقػق ادلسػؤكلية. ك 
 ادلسؤكلية من خالؿ النقاط التالية :

 المسؤولية المدنية للجهة المصّدرة للبطاقة والحامل لها
 ادلسؤكلية ادلدنية للجهة ادلصدرة للبطاقة: -أ

تلتػػػـز اجلهػػػة ادلصػػػٌدرة للبطاقػػػػة بسػػػداد القسػػػائ  ادلرسػػػػلة ذلػػػا، ك لػػػ  يف مواجهػػػػة 
ا قامػػػا بااللتزامػػػات العقديػػػة ادللقػػػاة علػػػى عاتقهمػػػا احلامػػػل للبطاقػػػة كالتػػػاجر، طادلػػػا أّنمػػػ

ٕتاىها، فػق ا مػا أخلٌػل ىػذه اجلهػة هبػذا االلتػزاـ، كترتػب علػى  لػ  ضػرره لللامػل بػأف 
تعر  لللجز عليو من التاجر مثالن، أك تعرضػل مسعتػو لضػرر، أك تعػر  التػاجر علػى 

ٕتاريػػة معينػػة لػػو   سػػبيل ادلثػػاؿ لللجػػز عليػػو مػػن قبػػل دائنيػػو، أك تفويػػل فرصػػة أك صػػفقة
كاف يعتمد يف إبرامها على رصيده، أك غَت  لػ  مػن األضػرار، حينهػا تنعقػد ادلسػؤكلية 
ادلدنيػة للجهػػة ادلصػػدرة للبطاقػػة علػى أسػػا  تعاقػػدم  طادلػػا أٌف كػالن مػػن احلامػػل للبطاقػػة 

 كالتاجر قاما بتنفيذ اركطهما العقدية معها.
رة مػىت قامػل بوفػاء الفػواتَت الػيت تصػل كما تنعقد ادلسؤكلية ادلدنية للجهة ادلصػدٌ 

إليها بعد إعالّنا بواقعة السػرقة أك الٌضػياع، إ  إٌف مػن كاجبهػا التػزاـ احليطػة كاحلػذر مػن 
االسػػػتعماؿ غػػػَت ادلشػػػركع لبطاقػػػة االئتمػػػاف، ك لػػػ  مػػػن خػػػالؿ إخضػػػاع ىػػػذه الفػػػواتَت 

لفػواتَت، فقػد إلجراءات مشٌددة من حيث الرقابة على صٌلة التوقيس الذم ٖتملػو ىػذه ا
يكوف التوقيس مزكران كإف كاف مثبتان على الفاتورة تاريخ مسػبق بقيمػة النفقػات دكف تغيػَت 

، أك قد ػلدث أٌف احلامػل يقػـو بػالتبليغ عػن فقػداف  (1)بيانات الكشوؼ الواردة للتاجر
بطاقتػػػو أك سػػػرقتها، لكػػػن اجلهػػػة ادلصػػػٌدرة ال تسػػػارع إ  تعمػػػي  البطاقػػػة ادلسػػػركقة علػػػى 

ار كا ػػاؿ شلػػا يشػػكل إخػػالالن بػػالتزاـ جػػوىرم ذلػػا، إ ا مػػا ٖتقػػق يكػػوف سػػببان موجبػػان التجػػ
دلسػػػاءلتها، لػػػذل  يقػػػس عليهػػػا عػػػدـ قبػػػوؿ أيٌػػػة معاملػػػة تػػػت  ببطاقػػػة مسػػػركقة أك ضػػػائعة، 
إضافة إ  اإلسراع بتعمػي  أرقػاـ تلػ  البطاقػات، مػس تشػديد حرصػها علػى عػدـ سػداد 

                                                           

مؤ٘تر األعماؿ ادلصرفية االلكًتكنية بُت الشريعة كالقانوف،  (،856/ص) ثناء ادلغريبل الوجهة القانونية لبطاقة االئتماف، (1)
  ـ.1112جامعة اإلمارات العربية ادلتلدة، كلية الشريعة كالقانوف، 
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قػػة مسػركقة، كإ ا مػػا قامػل اجلهػػة ادلصػٌدرة ٓتػػالؼ أم مبػالغ تػت  بواسػػطة اسػتخداـ بطا
 ل ، فقٌّنا تكوف ادلسئولة كحدىا عن ادلبػالغ ادلدفوعػة هبػذه الطريقػة، كلػيس ذلػا مطالبػة 

 احلامل بتل  ادلبالغ.
إضافة إ  ما سػبق فػقٌف ادلسػئولية ادلدنيػة للجهػة ادلصػٌدرة للبطاقػة تنعقػد أيضػان يف 

 ٘تٌػػل بعػػد إعالمهػػا بواقعػػة كفػػاة حامػػل البطاقػػة  ألنٌػػو حالػػة الوفػػاء بقيمػػة العمليػػات الػػيت
معػػركؼ أٌف عقػػد حامػػل البطاقػػة مػػس اجلهػػة أعػػاله قػػائ  علػػى االعتبػػار الشخصػػي، عليػػو 

 فقف العمل ببطاقة الدفس االلكًتكين ينتهي تلقائيان فور كفاة احلامل.
دلدنيػػة ٕتػػاه كمػػن مثٌ فػػقٌف قيامهػػا بالوفػػاء بعػػد ىػػذا التػػاريخ يعقػػد ْتقهػػا مسػػئوليتها ا

كر ػػة حامػػل البطاقػػة، كيكػػوف ذلػػ  حػػق مطالبتهػػا بػػالتعويض عػػن األضػػرار الػػيت أصػػابته  
   (1)جػػرٌاء ىػػذا الوفػػاء، ك لػػ  علػػى أسػػا  ادلسػػئولية التقصػػَتية يف القػػانوف ادلػػدين الليػػيب

يف حقػػوقه  مػػن الًتكػػة،  صه ل خطػػأ ْتػػق الور ػػة ترتػػب عليػػو نقػػألٌف اجلهػػة أعػػاله ارتكبػػ
كيقػػػس علػػػى عػػػاتقه  إ بػػػات عنصػػػر الضػػػرر، كعالقػػػة السػػػببية بػػػُت فعػػػل اجلهػػػة ادلصػػػٌدرة 

 للبطاقة كبُت الضرر الذم أصاهب .
كمػا يالحػػد علػى العقػػود الػيت تممهػػا اجلهػة ادلصػػٌدرة للبطاقػة مػػس كػل مػػن احلامػػل 

ية يف حػػػاالت كالتػػػاجر، ىػػػو تضػػػٌمن ىػػػذه العقػػػود لشػػػرط يقضػػػي بقعفائهػػػا مػػػن ادلسػػػئول
للجهػػػة ادلصػػػٌدرة للبطاقػػػة كغلػػػب علػػػى احلامػػػل  ان معينػػػة، كيعتػػػم الػػػبعض ىػػػذا الشػػػرط حقػػػ

كالتػػاجر االلتػػزاـ بػػو، إال إ ا أ بػػل احلامػػل الغػػش مػػن جانػػب اجلهػػة ادلصػػٌدرة أك يف حالػػة 
أنٌػو طادلػا   -كضلػن بػدكرنا نؤيػد مػا  ىػب إليػو -اخلطأ اجلسي ، أما البعض اآلخػر فػَتل 

اجلهػػة ادلصػػٌدرة للبطاقػػة كترتػػب عليػػو الٌضػػرر ألحػػد أطػػراؼ العقػػد، فقّنػػا  ىنػػاؾ خطػػأ مػػن
، كتلػػػـز (2))أم اجلهػػػة ادلصػػػٌدرة( مسػػػئولة مػػػدنيان عػػػن ىػػػذا الضػػػرر علػػػى أسػػػا  تعاقػػػدم

بػػػالتعويض كلػػػيس ىنػػػػاؾ زلػػػل لػػػذل  الشػػػػرط  فالعقػػػد الػػػذم مت مػػػػس حامػػػل البطاقػػػػة أك 
                                                           

 خطأ سبب ضرران للغَت يلـز من ارتكبو بالتعويض".من القانوف ادلدين اللييب على أنٌو: "كل  055( تنص ادلادة 1)

من القانوف ادلدين اللييب على أنٌو: " تسرم على الطرؼ اآلخر اركط العقد العامة اليت يضعها أحد  041( تنٌص ادلادة 2)
لشخص ادلتعاقدين إ ا كاف على عل  هبا كقل إبراـ العقد أك كاف من ادلفرك  أف يعلمها حتمان لو أعارىا انتباه ا

 العادم".
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مػن اجلهػة ادلصػٌدرة للبطاقػة  التاجر صليح كمستوؼ لكامل اركطو، كالضرر إظٌلا صدر
لػػػو تضػػػمن العقػػػد ك نتيجػػػة إخالذلػػػا بالتزامهػػػا ضلػػػو الطػػػرفُت، عليػػػو فػػػقٌف مسػػػئوليتها تقػػػـو 

، كيقػػس علػػى كػػل مػػن التػػاجر أك حامػػل البطاقػػة (1)اػػركطان بقعفائهػػا مػػن ىػػذه ادلسػػؤكلية
 إ بات عناصر ادلسؤكلية العقدية.

ة ادلصػٌدرة للبطاقػة مػن دفػس كما أٌف تضمن العقد دلثل ىذا الشرط ال يعفػي اجلهػ
( 111/2التعويض للغَت )الور ة مثالن( نتيجػة للضػرر الػذم أصػابو، اسػتنادان إ  ادلػادة )

مػػن القػػانوف ادلػػدين الليػػيب كالػػيت تػػنص علػػى )يقػػس بػػاطالن كػػل اػػرط يقضػػي باإلعفػػاء مػػن 
 .(2)ادلسئولية ادلًتتبة على العمل غَت ادلشركع( 

 البطاقة:ادلسؤكلية ادلدنية حلامل  -ب
إٌف مسػػؤكلية حامػػل البطاقػػة ٕتػػاه اجلهػػة ادلصػػٌدرة ذلػػا ىػػي مسػػؤكلية تعاقديػػة نااػػئة 
عػػػن العقػػػػد ادلػػػـم بينهمػػػػا، كالػػػذم أطلقنػػػػا عليػػػػو بعقػػػد االنضػػػػماـ، حيػػػث يلتػػػػـز احلامػػػػل 
ٔتوجػػب ىػػذا العقػػد بعػػدة التزامػػات، كأٌف أىػػ  ىػػذه االلتزامػػات ىػػو االلتػػزاـ بعػػدـ ٕتػػاك ه 

 تماين ادلمنوح لو من اجلهة أعاله.حدكد مبلغ السقد االئ
 ٌدرة ػػػػػػفق ا أخٌل احلامل هبذا االلتزاـ انعقدت مسئوليتو مدنيان ٕتاه اجلهة ادلص

................................................................... 
                                                           

( يرل أنصار كحدة ادلسؤكلية عدـ كجود فرؽ بُت ادلسؤكليتُت، فكال منهما جزاء لإلخالؿ بالتزاـ، ففي ادلسؤكلية 1)
العقدية، جزاء لإلخالؿ بالتزاـ نااي عن العقد، كيف ادلسؤكلية التقصَتية جزاء لإلخالؿ بالتزاـ أكجبو القانوف 

و اإلخالؿ بتنفيذ االلتزاـ، كيستوم يف  ل  أف يكوف مصدر االلتزاـ العقد أك فأسا  ادلسؤكلية أك سببها كاحد كى
، مرجس (20208،214/ص) "االلتزامات" مصادر احلقوؽ الشخصية يف احلالتُت.القانوف كغلب التعويض 

 .سابق

 يتػذرع مالػذ اخلطر حداثإ يف يد الضرر لفاعل يكوف ال فأب مشركط الضركرة حالة بسبب ادلسؤكلية من عفاءاإل ف" إ (2)
 عناصػر عليػو كتػوفرت فعلو من اخلطر كاف  اإ كاملة الضرر زلدث مسؤكلية لتثبل بادلضركر الضار الفعل نزاؿإل بو

 فيهػا اػأف ال خارجيػة ظػركؼ عػن ناٚتػان  اخلطػر كػاف مػا  اإ ادلسؤكلية ىذه تتخلد قد كلكن،  القانوف يف ادلسؤكلية
،  06/5/0850بتػػػػاريخ  1/  6ؽ : " طعػػػػن مػػػػدين رقػػػػ ادلػػػػدين القػػػػانوف مػػػػن 060 بادلػػػػادة عمػػػػالن  الضػػػػرر  ػػػػدث

مػن سػبب ضػرران للغػَت ليتفػادل ضػرران أكػم، زلػدقان بػو أك  مػن القػانوف ادلػدين الليػيب " 060نص ادلػادة ( 164/ص)
 " بغَته، ال يكوف ملزمان إال بالتعويض الذم يراه القاضي مناسبان 



2222العدد  الثالث فبراير م                                    مجلة كلية الشريعة والقانون / الجامعة األسمرية اإلسالمية                                 

shl@asmarya.edu.ly                                                                                                         46 

 

، إ ا كػػاف ىنػػاؾ اتفػػاؽ بينػػو كبػػُت اجلهػػة ادلصػػٌدرة بضػػماف الوفػػاء  (1)بػػادلبلغ ادلتجػػاك  فيػػو
دكف ٖتديد احلد األقصى ذلذا الٌضماف، كيف حالة عدـ كجود مثل ىذا االتفػاؽ، ْتيػث  
كػػاف الٌضػػماف بالوفػػاء ال يتعػػدل حػػدكد ادلبلػػغ ادلسػػموح بػػو فػػقٌف مسػػئولية احلامػػل تنعقػػد 

كػاف احلامػل حسػن النيػة عنػد التجػاك ، أٌمػا   ٕتاه التاجر ٔتوجب العقػد ادلػـم بينهمػا، إ ا
إ ا كاف سيء النية فقنٌو حينها سيفسح اجملاؿ أماـ اجلهة ادلصٌدرة بسلب البطاقػة منػو  
نظػػران إلىػػداره الثقػػة الػػيت بينػػو كبػػُت اجلهػػة ادلػػذكورة، فضػػالن عػػن مطالبتػػو بػػادلبلغ )ادلتجػػاك  

 . (2)اء إخاللو بااللتزاـ( كالتعويض عن أية أضرار حلقل باجلهة ادلصٌدرة جر بو
كمن التزامات احلامل األخرل التزامو باستخداـ البطاقة اخصػيان كعػدـ السػماح 
لغَته باستخدامها، كيف حالة سلالفتو لذل  ػلق للجهػة ادلصػٌدرة ادلطالبػة بػالتعويض عػن 

 أم ضرر يللق هبا جراء استخداـ البطاقة من قبل اخص غَت احلامل.
التػػػزاـ رد البطاقػػػة إ  اجلهػػػة ادلصػػػدرة ذلػػػا يف حػػػاؿ فسػػػخ كمػػػا يقػػػس علػػػى احلامػػػل 

العقػػػد، أك انتهػػػاء مػػػدة صػػػالحية اسػػػتخداـ البطاقػػػة، أك إلغائهػػػا إلسػػػاءة االسػػػتخداـ أك 
ألم سػػبب  خػػر، فػػق ا ٗتلػػد عػػن تنفيػػذ ىػػذا االلتػػزاـ كاسػػتمر يف اسػػتعماذلا بعػػد  لػػ  

جهػػػة ادلصػػػدرة مسػػػاءلتو التػػػاريخ، أك بعػػػد اإللغػػػاء أك الفسػػػخ رغػػػ  إخطػػػاره، فقنػػػو ػلػػػق لل
 مدنيان، كمطالبتو بكافة ادلبالغ ادلًتتبة عن استعماؿ البطاقة يف تل  الفًتة.

كمػػن التزامػػات احلامػػل الػػيت تنعقػػد عنػػد سلالفتهػػا كاإلخػػالؿ هبػػا مسػػئوليتو ادلدنيػػة، 
ىو التزاـ ا افظة على البطاقة كاحلرص عليها من الضياع أك السرقة، إ  يقػس عليػو بػذؿ 

الرجػػل العػػادم للملافظػػة علػػى البطاقػػة، فػػق ا فقػػدت أك سػػرقل فػػقف  لػػ  ييعػػٌد عنايػػة 
قرينػػة علػػى إعلالػػو يف تنفيػػذ ىػػذا االلتػػزاـ، كيًتتػػب عليػػو مسػػئولة دفػػس ادلبػػالغ ادلًتتبػػة علػػى 
اسػػػتخداـ البطاقػػػػة مػػػػن ًقبىػػػػل مػػػػن كقعػػػػل ْتو تػػػػو، كحػػػػىت الفػػػػًتة الػػػػيت يقػػػػـو فيهػػػػا احلامػػػػل 

   ................................................بقخطار اجلهة ادلصٌدرة بواقعة
                                                           

عقد إصدار بطاقة الفيزا الصادرة عن مصرؼ اجلمهورية يف ليبيا على أنٌو: "ال ( كيف ىذا ينص البند الساد  عشر من 1)
تقس أم مسئولية على ادلصرؼ إ ا ك يتمكن حامل البطاقة من الوفاء بالتزاماتو ٔتوجب ىذه االتفاقية سواء مباارة 

 أك غَت مباارة ك ل  ألسباب خارجة عن إرادة ادلصرؼ".

 .مرجس سابق (856)ص/االئتماف،الوجهة القانونية لبطاقة ( 2)
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 .(1)الضياع أك السرقة
كبعػػػػض الفقػػػػو يػػػػذىب إ  القػػػػوؿ: بػػػػأٌف احلامػػػػل ال يسػػػػتطيس التللػػػػل مػػػػن ىػػػػذه 
ادلسػػػئولية إالٌ إ ا أ بػػػل إعلػػػاؿ التػػػاجر، كعػػػدـ ٖتٌققػػػو مػػػن التوقيػػػس ادلوجػػػود علػػػى البطاقػػػة 

لتػػاجر ملػػـز أيضػػان ببػػذؿ عنايػػة الرجػػل كمضػػاىاتو بػػالتوقيس الػػذم أمامػػو، علػػى أسػػا  أف ا
ادلعتاد يف مضاىاة التوقيػس علػى فػاتورة الشػراء بػالنمو ج الػذم ٖتملػو البطاقػة، كليػتمكن 

 .(2)احلامل من تفادم ادلسئولية يتعُت عليو اإلبالغ فوران عن كاقعة السرقة أك الفقداف
ٕتػاه التػاجر يف  كأخَتان نقوؿ إٌف حامل البطاقة إضافة إ  ما تقدـ يكػوف مسػئوالن 

حاؿ رفض اجلهة ادلصٌدرة السداد لو بقيمة العمليات الػيت نفػذىا احلامػل، كأسػا  ىػذه 
ادلسػػئولية ىػػو العقػػد ادلػػـم بينػػو كبػػُت احلامػػل، كألٌف توقيػػس احلامػػل علػػى الفػػاتورة ال يػػمئ 
 متػػػو، كإظٌلػػػا ال بػػػد مػػػن السػػػداد كالوفػػػاء الفعلػػػي، كٓتالفػػػو ػلػػػق للتػػػاجر مطالبػػػة احلامػػػل 

 اخصيان بالسداد.
 المسؤولية المدنية للتاجر والغير:

 ادلسؤكلية ادلدنية للتاجر: -أ
تتلٌقق ىذه ادلسؤكلية عند إخالؿ التاجر بااللتزامات ادلًتتبة عليو ٔتوجب العقػد 
 ادلـم بينو كبُت اجلهة ادلصٌدرة للبطاقة، أك  ل  العقد ادلـم بينو كبُت احلامل للبطاقة.

كىذه االلتزامات تتمثػل بقبولػو التعامػل بالبطاقػة، كالتلٌقػق مػن مػدة صػالحيتها، 
 كالقياـ ٔتضاىاة التوقيس الصادر من احلامل بالتوقيس ادلوجود على البطاقة، كغَتىا من 
 االلتزامات اليت يًتتب على سلالفتها، أك اإلخالؿ هبا انعقاد مسئولية التاجر ادلدنية.

اـ قبوؿ التعامل بالبطاقة، يفسح اجملاؿ أماـ اجلهة ادلصػٌدرة ذلػا فمثالن إخاللو بالتز 
بفسػػػخ العقػػػد ادلػػػـم بينهػػػا كبينػػػو، كمطالبتػػػو بػػػالتعويض، علػػػى اعتبػػػار أٌف قيامهػػػا بػػػرفض 

                                                           

( كٕتدر اإلاارة ىنا إ  ما مٌت النص عليو يف بطاقة فيزا مصرؼ اجلمهورية يف ليبيا يف البند اخلامس أف: "يتعهد حامل 1)
البطاقة باٗتا  كافة االحتياطات لللفاظ على ىذه البطاقة كيف حالة سرقتها أك فقداّنا يلتـز بتبليغ ادلصرؼ فوران 

النمو ج ادلعٌد لذل  كيكوف حامل البطاقة مسئوالن مسئولية مطلقة غَت مشركطة عن كافة عمليات  مس تعبئة
 السلب كالشراء اليت ٘تل بالبطاقة حىت ّناية يـو العمل التا  من تاريخ استالـ ادلصرؼ اإلاعار بفقداّنا".

  ـ.0886اجستَت، اجلامعة األردنية، م رسالة(، 015/ص) ،ىدل غا م اجلوانب القانونية للبطاقات االئتمانية، (2)
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البطاقػػػة كالتعامػػػل هبػػػا مػػػن اػػػأنو أف يللػػػق ضػػػرران باجلهػػػة ادلصػػػٌدرة ذلػػػا، يتمثػػػل يف امتنػػػاع 
لػػػذم يػػػؤدم إ  إصػػػابة اجلهػػػة ادلصػػػٌدرة األاػػػخاص مػػػن االاػػػًتاؾ بتلػػػ  البطاقػػػات، كا

ٓتسارة فادحة لدمواؿ اليت كانل ىذه اجلهة ٖتصل عليها من جراء اسػتخداـ البطاقػة، 
 .(1)كمثالو العمولة كالفوائد كرسـو االاًتاؾ كالتجديد كاإلصدار كغَتىا من اإليرادات

لػى أسػا  أما مسئولية التػاجر يف حالػة رفػض البطاقػة ٕتػاه احلامػل، فقّنػا تقػـو ع
ادلسػػػئولية التقصػػػَتية ال علػػػى أسػػػا  العقػػػد ادلػػػـم بينهمػػػا، فهػػػذا العقػػػد ال يفػػػر  علػػػى 

، بالتػا  فػقٌف مػن حػٌق احلامػل الرجػوع علػى التػاجر علػى أسػا   (2)التاجر قبوؿ البطاقة
الضرر الذم أصابو جراء الرفض، كالذم غلعل التاجر مسئوال عن تعويض ىذا الضػرر، 

اجر هبػػػذا االلتػػػزاـ سػػػيؤدم إ  تعرضػػػو للمسػػػاءلة ادلدنيػػػة بنوعيهػػػا عليػػػو فػػػقٌف إخػػػالؿ التػػػ
 . (3)العقدية كالتقصَتية

كمػػػػا يلتػػػػـز التػػػػاجر عنػػػػد حصػػػػولو علػػػػى توقيػػػػس احلامػػػػل، أف يقػػػػـو ٔتضػػػػاىاة ىػػػػذا 
التوقيػػس ادلوجػػود علػػى البطاقػػة، كالسػػبب أٌف ىػػذا التوقيػػس يعتػػم اػػرطان مػػن اػػركط صػػلة 

 سند ادلديونية.
دكران مزدكجػػػان، فهػػػو إ بػػػات للنفقػػات كادلبػػػالغ الػػػيت نفػػػذىا احلامػػػل  ؤدمفػػالتوقيس يػػػ

بواسطة البطاقة، كإ بات لشخصية احلامل عن طريق مقارنة التوقيعُت، لذل  يقػس علػى 
                                                           

 كقس قد ادلتعاقدين أحد أصاب الذم الضرر ككاف ، كنطاقها بأطرافها زلددة تعاقدية عالقة قامل إ ا أنو ادلقرر من (1)
 تضبط اليت كحدىا ىي إ  ػ العقدية بادلسئولية األخذ تعُت العقد تنفيذ يف بالتزامو اآلخر ادلتعاقد إخالؿ بسبب
 سابقة عقدية بعالقة فيها ادلضركر يرتبط ال اليت التقصَتية ادلسئولية بأحكاـ األخذ غلو  كال ػ طرفيو بُت عالقة كل
 عدـ عن بادلسئولية ادلتعلقة العقد لنصوص إىدار من العقدية العالقة مقاـ يف بأحكامها األخذ على يًتتب دلا

 اآلخر بادلتعاقد اإلضرار إ  كأدل ادلتعاقدين أحد ارتكبو لذما الفعل أف يثبل ك ما لو ادللزمة بالقوة ؼلل شلا تنفيذه
 إ  قانوين بالتزاـ إخالؿ أنو على تأسيسا التقصَتية ادلسئولية بو تتلقق شلا جسيما خطأ أك غشا أك جرؽلة يكوف
 أف للمدعي غلو  ال أنو كما ، متعاقد غَت أك كاف متعاقدا احلاالت ٚتيس يف الفعل ىذا مثل يرتكب أف عليو ؽلتنس
 أساسهما على تقضي أف للملكمة غلو  كال ، التقصَتية كادلسئولية العقدية ادلسئولية بُت كاحد تعويض يف غلمس
 .معيبا قضاؤىا كاف فعلل فقف خصائصها منهما لكل ألف معا

  .1115اجلامعة األردنية، اجستَت، رسالة م (،124/ص)البغدادم،كميل  االستخداـ غَت ادلشركع لبطاقة االئتماف، (2)

  ـ0888دار الثقافة،  (،011/ص )فداء احلمود،ل النظاـ القانوين لبطاقة االئتماف، (3)
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التاجر أك تابعيػو فلػص مػدل التطػابق بػُت التوقيػس ادلوضػوع علػى الفػاتورة ك لػ  الػوارد 
ىذه ادلضاىاة فقنو يعر  نفسو للمسػاءلة على ظلو ج البطاقة، كعند امتناعو عن إجراء 

مػػن قبػػل اجلهػػة ادلصػػٌدرة للبطاقػػة، كػلػػٌق ذلػػا حػػُت  اؾ عػػدـ الوفػػاء للتػػاجر، نتيجػػة عػػدـ 
اٗتا ه احليطة كاحلذر الال مُت الكتشاؼ التوقيػس ادلػزٌكر، كمػا قػد يػؤدم خطػؤه ىػذا إ  

دية مباارة ػلػٌق لللامػل تقامسو ادلسئولية مس حامل البطاقة  ألٌّنما مرتبطاف بعالقة تعاق
 . (1)من خالذلا التمس  ٓتطأ التاجر كتقاس  ادلسؤكلية معان 

إضػػافة إ  مػػا سػػبق، فػػقٌف مػػن التزامػػات التػػاجر ا افظػػة علػػى اآلالت كاألدكات 
ادلسػػػلمة إليػػػو مػػػن قبػػػل اجلهػػػة ادلصػػػٌدرة للبطاقػػػة، لغايػػػات إ٘تػػػاـ عمليػػػات البيػػػس كالشػػػراء 

 ادلنفذة بواسطة البطاقة.
ال ا  فيو أف ىػذه اآلالت كاألدكات إظٌلػا سػلمل إليػو علػى سػبيل الوديعػة  كشلا

كاألمانػة، بالتػا  فػقٌف إعلالػو با افظػة عليهػا أك إحلػػاؽ أيػة أضػرار هبػا، غلعلػو ملزمػان بػػدفس 
التعػػػػويض للجهػػػػة ادلصػػػػٌدرة للبطاقػػػػة مػػػػن جػػػػراء ىػػػػذه األضػػػػرار، اسػػػػتنادان إ  نػػػػص ادلػػػػادة 

ردين كاليت تقضي )الوديعة أمانة يف يد ادلودع لديػو كعليػو ( من القانوف ادلدين األ761)
 . (2)ضماّنا إ ا ىلكل بتعديو أك تقصَته يف حفظها ما ك يتفق على غَت  ل ( 

كمػػػا يقػػػس علػػػى التػػػاجر االمتنػػػاع عػػػن قبػػػوؿ أم بطاقػػػة مت إخطػػػاره بضػػػياعها أك 
عليهػا منػذ إخطػاره  سرقتها، كبعد ىذا اإلخطار يتلمل التاجر كافة ادلبالغ اليت تعامػل 

ك ل  ألنٌػو ملػـز بػاالطالع علػى قائمػة البطاقػات ادلسػركقة أك الضػائعة أك ادللغػاة، كالػيت 
، فتنعقػػد (3)ترسػػل إليػػو كيػػت  إخطػػاره هبػػا مػػن قبػػل اجلهػػة ادلصػػٌدرة للبطاقػػة كبصػػفة دكريػػة

َتية عنػػد إخاللػػو هبػػذا االلتػػزاـ مسػػئوليتو العقديػػة ٕتػػاه اجلهػػة ادلصػػدرة، كمسػػئوليتو التقصػػ
 ن قبل ػػػػػػػػػػػاـ غَت ادلشركع للبطاقة مٕتاه احلامل، جراء األضرار اليت تصيبو من االستخد

                                                           

(1)Larry Schwartz,Pearl Sax- Credit Card and check fraud & theft 

Information bureau- 2001-P (5-4) 
الوديعة عقد يلتـز بو اخص أف يتسل  ايئا من  خر على أف على أف"  من القانوف ادلدين اللييب 607ادلادة  تنص( 2)

 ."يتو  حفد ىذا الشيء كعلى أف يرده عينان 
 .مرجس سابق (126/ص)االستخداـ غَت ادلشركع لبطاقة االئتماف، (3)
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 أ ناء سرقتها أك ضياعها. هغَت 
شلػا سػبق طللػص إ  القػوؿ بػأٌف كػل إخػػالؿ مػن قبػل التػاجر بػأم مػن االلتزامػػات 

لػػى الػػواردة يف عقػػده مػػس اجلهػػة ادلصػػٌدرة للبطاقػػة، يعرضػػو للمسػػاءلة مػػن قبلهػػا مػػدنيان كع
 أسا  تعاقدم، إضافة إ  مطالبتو تعويض اجلهة أعاله عن أيٌة أضرار تصيبها.

ىػػذا مػػن ناحيػػة، كمػػن ناحيػػة أخػػرل فػػقٌف مسػػئولية أخػػرل تقػػس علػػى عػػاتق التػػاجر 
نتيجػة إخاللػػو بااللتزامػػات ادلًتتبػػة عليػو ٕتػػاه حامػػل البطاقػػة إ  يقػس علػػى التػػاجر اعتمػػاد 

اقػػػة بالسػػػعر  اتػػػو الػػػذم يتعامػػػل بػػػو مػػػس ادلشػػػًتين عمليػػػات البيػػػس الػػػيت تػػػت  بواسػػػطة البط
العػػاديُت كالشػػركط نفسػػها، كيقػػس عليػػو أيضػػان تسػػلي  السػػلس كادلشػػًتيات الػػيت مٌت التعاقػػد 
عليو، كيف حاؿ عػدـ قيامػو بػذل  أك يف حػاؿ قيامػو بتسػلي  بضػاعة معيبػة، فػقٌف حلامػل 

ن األضػػرار الػػيت أصػػابتو البطاقػػة احلػػق يف مطالبتػػو باسػػتعادة ٙتػػن ادلشػػًتيات، كتعويضػػو عػػ
 جراء  ل .

كمػػػا أٌف ا افظػػػة علػػػى أسػػػرار العميػػػل، مػػػن أىػػػ  االلتزامػػػات الػػػيت يًتتػػػب علػػػى 
، كمطالبتػػػو بتعػػػويض  (1)اإلخػػػالؿ هبػػػا مسػػػاءلة التػػػاجر علػػػى أسػػػا  ادلسػػػئولية التقصػػػَتية

حامػػػػل البطاقػػػػة جػػػػراء ىػػػػذا اإلخػػػػالؿ، لكػػػػن ىنػػػػاؾ إمكانيػػػػة للتخفيػػػػد مػػػػن ادلسػػػػئولية 
إ ا  بػػػل صػػػدكر خطػػػأ مػػػن حامػػػل البطاقػػػة، كػػػأف ينسػػػى احلامػػػل بطاقتػػػو يف التقصػػػَتية، 

 . (2)مكاف ما كمعها الرق  السرم اخلاص بو
 ادلسؤكلية ادلدنية للغَت: -ب

                                                           

 الضرر ّتم يكوف ظلاإ التعويض فكأ ،بينهما كعالقة كضرر خطأ كجود لقيامها يلـز التقصَتية ادلسئولية فأ ادلعلـو من"  (1)
 عادالن  تعويضان  تعويضو ؽلكن حىت نطاقو كٖتديد دبيان أ أك ماديان  كنوعو الضرر كجود على الدليل قامةإ يتطلب ك ل 
 الضرر ليكوف كٖتديده معان  هبما أك خسارة ؽاحل أك كسب بفوات بادلضركر حلق مالذ الضرر مقدار يساكل
 حقيقة تتقصى فأ ا كمة ىذه قضاء جرل كقد ، ضرر بدكف تعويض ال  إ حقيقيان  فعليان  ضرران  جمه ادلطلوب
"  منو ادلستلق التعويض تقدير  إ منو للوصوؿ عليو اعتمدت مالذ سا األ تبُت فأك  بالفعل كقس مالذ الضرر

 . (71/ص)،  12 :، العددـ ، السنة الرابعة 15/4/0874ريخ ، بتا 21/30طعن مدين رق  

كلية جامعة عماف العربية،   (78/ص) نضاؿ سلي  إمساعيل برى ، اإللكًتكنية، رسالة ماجستَت،أحكاـ عقود التجارة  (2)
 .الدراسات القانونية العليا 
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يعٌرؼ الغَت بأنٌػو: مػن ك تصػدر بامسػو البطاقػة االئتمانيػة مػن قبػل اجلهػة ادلصػٌدرة 
اػػخص، غػَت حاملهػا الشػػرعي، ذلػا، فػق ا مػػا كقعػل بطاقػة الػػدفس اإللكػًتكين يف يػد أم 

)يف حالة ضػياعها مػثالن أك سػرقتها(، كاسػتطاع ىػذا الغػَت بطريقػة أك بػأخرل اسػتعماذلا،  
كػػأف يقػػـو بقبرا ىػػا لػػدل التجػػار كا ػػاؿ التجاريػػة، كيػػتمكن مػػن احلصػػوؿ علػػى السػػلس 
كاخلػػػدمات، شلٌػػػا يًتتٌػػػب عليػػػو ٖتصػػػيل قيمػػػة ىػػػذه السػػػلس كاخلػػػدمات مػػػن رصػػػيد مالػػػ  

حلقيقػػػي، كىػػذا ػلػػػدث إمػػا لدقػػػة تزكيػػر التوقيػػػس، أك ألٌم سػػبب  خػػػر، فلينهػػػا البطاقػػة ا
ػلق لللامل أف يطالب ىذا الشػخص بادلبػالغ الػيت مت ٖتصػيلها مػن رصػيده، إضػافة إ  

 ادلطالبة بالتعويض عن األضرار اليت حلقل بو جراء ىذا الفعل.
، حيػث ال كجػود لكٌن مطالبة احلامل ىذه ال تقـو على أسا  ادلسئولية العقدية

ألٌم عقػػد مػػن العقػػود يػػربط مػػا بػػُت احلامػػل كبػػُت الغػػَت، كإظٌلػػا تقػػـو مسػػئولية الغػػَت علػػى 
أسا  ادلسؤكلية التقصَتية، كاليت أساسػها اإللػزاـ بعػدـ اإلضػرار بػالغَت كأٌف: )كػل خطػأ 

( مػن القػانوف ادلػدين 055للغَت يلتػـز مػن ارتكبػو بػالتعويض( كفقػان للمػادة ) ان سبب ضرر 
 . (1)لييبال

 انيػػان:  التعػػػويض ادلػػػادم عػػػن الضػػػرر احلاصػػػل مػػػن سػػػوء اسػػػتخداـ البطاقػػػات االئتمانيػػػة 
 (2))ادلماطلة، اجللود، كاإلنكار( 

يٍنػػو، أك يتػػأخر يف سػػداد ىػػذه الػػٌديوف علػػى الػػرغ   قػػد ؽلتنػػس ادلػػدين عػػن الوفػػاء بدى
صػػة يف ىػػذا العصػػر، مػػن أنػػو موسػػر، كدلٌػػا كػػاف للوفػػاء بالػػدمهٍين يف موعػػده أعلٌيػػة كػػمل كخا

 لػػ  أٌف الػػدائن كخاٌصػػة إف كػػاف مصػػرفنا، كمػػا يف بطاقػػة االئتمػػاف حيػػث يبػػٍت حسػػاباتو 

                                                           

  (17/ص) ٚتعة زلمود الزريقي، مدل مالءمة التشريعات كالقوانُت يف اجلماىَتية الليبية للخدمات ادلالية اإلسالمية، (1)
/  5/  01 – 6، طرابلس من وؿ ادلصارؼ الليبية كالصَتفة اإلسالميةْتث مقدـ لوراة العمل التدريبية ح

  .ـ1118

ب ادلعامالت ادلالية ٌف تشعٌ تعتم ادلماطلة كاجللود كاإلنكار من ضمن االستعماؿ السيي للبطاقة االئتمانية ، حيث إ( 2)
الٌدٍين ككثرة الديوف كامتناع ادلدين عن السداد قد ااع ككثر، لذل  البد من إغلاد كسائل جديدة جلم أصلاب 

 (020/ص) بن بَتعبد اهلل  األمواؿ،، توضيح أكجو اختالؼ األقواؿ يف مسائل معامالت على الوفاء بالتزاماهت 
، ط  ـ0887، 0دار ابن حـز



2222العدد  الثالث فبراير م                                    مجلة كلية الشريعة والقانون / الجامعة األسمرية اإلسالمية                                 

shl@asmarya.edu.ly                                                                                                         02 

 

علػػى مػػا يصػػل إليػػو مػػن التزامػػات، كمػػا عليػػو مػػن كاجبػػات، فػػق ا تػػأٌخر أحػػد ادلػػدينُت أك 
ا كعطػاءن، بيعنػا كاػراءن، فالػػدائن إ ا ك  امتنػس عػن الوفػاء حصػل اإلربػاؾ يف التعامػػل، أخػذن

ًؼ استلقاقاتو يف مواعيدىا ال يستطيس أف يؤدم ما عليو، كتبدأ سلسلة ادلماطلػة يستو 
 .(1)يف الدٍين إ  حٌد اإلفال  كتدىور األكضاع االقتصادية

لذل  جلأت التشريعات الوضػعية لللػٌد مػن شلاطلػة ادلػدين، كمعاقبتػو بػققرار حػق 
التعويضػات كىػي التعػويض الدائن يف حصوؿ على تعويض فأقر ادلشرٌع  ال ة أنواع مػن 

 .(2)القانوين أك الفوائد، كالتعويض القضائي، كالتعويض االتفاقي أك الشرط اجلزائي
كاألصل أف يقدر التعويض على أسا  ما حلػق الػدائن مػن خسػارة كمػا فاتػو مػن 

، إالٌ أٌف (3)القاعػػػدة العامػػػة يف تقػػػدير التعػػػويض ل كىػػػوػػػػػػػػػػػػػػب، باعتبػػػار ىػػػذا األصػػػػػػػػػكس
ىذه القاعة ليسل على إطالقها، فقد يقػدر التعػويض كفقنػا لػنٌص يف القػانوف، كمػا ىػو 
احلػػػػاؿ يف التعػػػػويض القػػػػانوين )الفوائػػػػد( إ ا أٌف سػػػػبب التعػػػػويض ىػػػػو التػػػػأخَت يف الوفػػػػاء 
بػػػااللتزاـ، كىػػػو مػػػن الربػػػا ا ػػػرـٌ اػػػرعنا، فالفوائػػػد تسػػػتلق سػػػواء حلػػػق الػػػدائن ضػػػرر مػػػن 

 .(4)كسواء كاف الضرر أكم أك أقل من مقدار الفوائد التأخَت أـ ك يللقو أم ضرر
كعلى ىذا النلػو ك يبػقى معنػا مػن صػور التعػويض ادلنصػوص عليهػا قانوننػا سػول 
التعػويض القضػػائي كالتعػػويض االتفػاقي كالشػػرط اجلزائػػي، ككالعلػا مناطػػو الضػػرر، إال أٌف 

 تقدير الضرر كمقدار التعويض يف األكؿ يكوف عن طريق القاضي، كيف الثاين يتفق 
 .(5)عليو أطراؼ العقد مسبقنا

                                                           

 ، مرجس سابق.(321)ص/ادلصرفية كموقد الشريعة اإلسالمية منهااخلدمات  (1)

عبداحلميد ل ،االستثمار كالرقابة الشرعية يف البنوؾ كادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، بن  فيصل اإلسالمي (2)
 . ـ 0880، 0:ط (42)ص/البعلي

العقد أك بنٌص يف القانوف فالقاضي ىو  من القانوف ادلدين: "إ ا ك يكن التعويض مقدرنا يف 113( حيث نٌصل ادلادة 3)
 الذم يقدره، كيشمل التعويض ما حلق الدائن من خسارة كما فاتو من كسب".

 .ـ1114، 0ط (،318/ص)دعول التعويض، ادلكتبة اجلامعية احلديثة، اإلسكندرية، (4)

رسالة ماجستَت، جامعة  (35/ص)أٛتد رمضاف قشوط،  التعويض االتفاقي يف حالة عدـ تنفيذ االلتزاـ أك التأخر فيو، (5)
 .ـ1101الدكؿ العربية، معهد البلوث كالدراسات القانونية، القاىرة، 
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فػػقٌف مبػػدأ تعػػويض الػػدائن عػػن ضػػرره نتيجػػة دلماطلػػة ادلػػدين كتػػأخَت كفػػاء   كبالتػػا
الػػٌدٍين يف موعػػده ىػػو مبػػدأ مقبػػوؿ، كال يوجػػد يف نصػػوص الشػػريعة اإلسػػالمية كأصػػوذلا 
كمقاصدىا العامة ما يتناىف معو، بل العكس يوجد ما يؤيده كيوجبػو، كلكػن لػيس علػى 

 تية:إطالقو، بل البد من تقٌيد  ل  باألمور اآل
أ( أف ال يكػػػػوف للمػػػػدين أم معػػػػذرة اػػػػرعية يف ىػػػػذا التػػػػأخَت، بػػػػل يكػػػػوف مليئنػػػػا 

 شلاطالن، يستلق الوصد بأنو ظاك كالغاصب.
 ب( أف يكوف مرجس تقدير شلاطلة ادلدين كتقدير ضرر الدائن إ  القضاء.

ج( ال غلػػػو  االتفػػػاؽ مسػػػبقنا بػػػُت الػػػدائن كادلػػػدين علػػػى ٖتديػػػد ضػػػرر الػػػدائن مػػػن 
 وفاء.تأٌخر ال

ن ضػػػرر مػػػد( أف ٖتػػػٌدد ا كمػػػة مقػػػدار الضػػػرر كالتعػػػويض عنػػػو ٔتػػػا حلػػػق الػػػدائن 
 .(1)كتعتمد ا كمة يف  ل  على تقدير اخلماء يف ىذا الشأف

 الخاتمة 

مػػػن خػػػالؿ مػػػا مٌت عرضػػػو يف ىػػػذا البلػػػث نسػػػتطيس أف نسػػػتخلص رلموعػػػة مػػػن 
 النتائ  كالتوصيات على النلو التا  :

 أواًل: النتائج:

بطاقػات االئتمػاف كسػػيلة حديثػة مػػن كسػائل الػدفس اإللكًتكنيػػة أفر هتػا التطػػورات 
يف رلػػػاؿ التعػػػامالت التجاريػػػة، لػػػتمكن األفػػػراد مػػػن احلصػػػوؿ علػػػى  قنيػػػةاالقتصػػػادية كالت

ا، كمػػا ؽلكػػن اسػػتخدامها يف السػػلب النقػػدم  السػػلس كاخلػػدمات، دكف دفػػس الػػثمن نقػػدن
 من أجهزة الصراؼ اآل .

                                                           

، : األك األردف، ط ،دار النفائس (، 274/ص) زلمود ارايد، الشامل يف معامالت كعمليات ادلصارؼ اإلسالمية،  (1
 عنصر كإ بات الوقائس تقدير أف على استقر قد ا كمة ىذه قضاء إف. حيث قضل ا كمة العليا " ـ 1110
 ادلوضوع قاضي إ  موكوؿ ادلناسب التعويض كتقدير عنو وؿئادلس كٖتديد الضرر كبُت بينو السببية كعالقة اخلطأ
 ، 38/116" طعن مدين رق   كمستنداهتا الدعول كاقس من ػلملو ما على قضاءه أقاـ طادلا عليو معقب دكف

 .ـ 10/5/1114يخ بتار السنة الثانية ،  (006/ص)،  31العدد 
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أٌم تنظػػي  قػانوين ذلػػذه البطاقػػات، فػػقٌف العقػود ادلنبثقػػة عػػن التعامػػل نظػرنا لغيػػاب  
بالبطاقػػات االئتمانيػػة ٗتضػػس للمبػػادئ العامػػة للعقػػد، ك لػػ  مػػن حيػػث نشػػأهتا كأركاّنػػا 

 .عقود اإل عافكتفسَتىا كصلتها كالتعويض عنها، ك ل  كفقنا ل

ىػػو إصػػالح الضػػرر أٌف زلػػل ادلسػػؤكلٌية ادلدنيٌػػة سػػواء أكانػػل عقديٌػػة أك تقصػػَتيٌة  
الٌناج  من جرٌاء اخلطأ أك الفعل ك ل  باحلك  بالتعويض للطرؼ الذم أصابو الضػرر، 

 لذل  صلد أٌف التعويض ىو اذلدؼ من رفس الدعول.
يتلػػٌدد نطػػاؽ ادلسػػئولية ادلدنيػػة علػػى اجلهػػات الػػيت تتعامػػل مػػس البطاقػػة ْتسػػب  

ركع كادلضػػركر مػػن عدمػػو، كجػػود العقػػد الصػػليح مػػا بػػُت مرتكػػب االسػػتخداـ غػػَت ادلشػػ
ْتيػػث تنشػػأ ادلسػػئولية العقديػػة حينمػػا يوجػػػد ىػػذا العقػػد، كيف حػػاؿ عػػدـ كجػػوده تنشػػػأ 

 ادلسئولية التقصَتية.

جلػػػأت التشػػػريعات الوضػػػعية كمػػػن بينهػػػا )) القػػػانوف ادلػػػدين الليػػػيب (( لللػػػٌد مػػػن  
ع  ال ػػة شلاطلػػة ادلػػدين، كمعاقبتػػو بػػققرار حػػق الػػدائن يف حصػػوؿ علػػى تعػػويض فػػأقر ادلشػػرٌ 

أنػػػػػواع مػػػػػػن التعويضػػػػػػات كىػػػػػػي التعػػػػػويض القػػػػػػانوين أك الفوائػػػػػػد، كالتعػػػػػػويض القضػػػػػػائي، 
 كالتعويض االتفاقي أك الشرط اجلزائي .

   اانياً: التوصيات :
 على ضوء النتائ  السابق  كرىا سنقـو بعر  ما نلتمسو من توصيات:

قػػات النااػػئة لػػزـك تضػػمُت قواعػػد القػػانوف ادلػػدين الليػػيب أحكامػػان تػػنظ  العال -0
عػن اسػػتخداـ بطاقػػة االئتمػاف، ٔتػػا ػلقػػق حسػ  اخلػػالؼ القػػائ  بػُت البػػاحثُت يف ٖتديػػد 
طبيعة ىذه العالقات، كيشكل أرضية صلبة تستند إليها تلػ  العالقػات، كألجػل  لػ  
ؽلكن االستعانة ٔتا اسػتقر عليػو مػن مبػادئ خػالؿ الفػًتة ادلاضػية مػن عمػر بطاقػة الػدفس 

 االلكًتكين.

ضركرة استلداث تشريس عقايب خاص ببطاقػة االئتمػاف، يكفػل ذلػا احلمايػة  -1
اجلزائيػػػة، كينبٌػػػو األفػػػراد إ  خطػػػورة االسػػػتعماؿ غػػػَت ادلشػػػركع ذلػػػا اػػػأّنا يف  لػػػ  اػػػأف 
الشػػي ، الػػذم صػػار معلومػػان لػػدل اجلميػػس خطػػورة التالعػػب بػػو كإسػػاءة اسػػتخدامو، يف 

ة الػػدفس االلكػػًتكين بصػػورة غػػَت اػػرعية، حػػُت ال يعلػػ  الكثػػَتكف خطػػورة اسػػتخداـ بطاقػػ
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كألجػػػل الوصػػػوؿ إ  ىػػػذا اذلػػػدؼ البػػػد مػػػن نشػػػر التوعيػػػة ادلسػػػتمرة كمػػػن خػػػالؿ كافػػػة 
 الوسائل ادلتاحة، كأجهزة اإلعالـ، كالصلد، كاجملالت ككسائل التواصل االجتماعي.

ضػػػػػركرة اعتمػػػػػاد كسػػػػػائل كصػػػػػيغ جديػػػػػدة للتعػػػػػرؼ علػػػػػى اخصػػػػػية حامػػػػػل  -2
لتوقيػػػس أك إدخػػػاؿ الػػػرق  السػػػرم، كاعتمػػػاد بصػػػمة اإلهبػػػاـ مػػػثالن أك البطاقػػػة، بػػػدالن عػػػن ا

 نمات الصوت للليلولة دكف سرقة البطاقة .
 :قائمة المصادر

أحكػػػاـ عقػػػود التجػػػارة اإللكًتكنيػػػة، نضػػػاؿ سػػػلي  إمساعيػػػل بػػػرى ،  رسػػػالة ماجسػػػتَت، جامعػػػة  .0
 عماف العربية، كلية الدراسات القانونية العليا .

الػػدار اجلماىَتيػػة للنشػػػر،  ،أساسػػيات االقتصػػاد، علػػي عطيػػة، أبػػو القاسػػػ  الطبػػو  ك خػػركف  .1
 .ـ0880 :اخلامسة،طرابلس، ط

أسػػاليب إجراميػػة بالتقنيػػة الرقميػػة ماىيتهػػا كمكافلتهػػا، مصػػطفى زلمػػد موسػػى،  دار الكتػػب  .2
  . ـ1114القانونية، مصر، بدكف طبعة، 

ؾ كادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، عبد احلميد البعلي،  بن  االستثمار كالرقابة الشرعية يف البنو  .3
 .ـ0880 :األك ،فيصل اإلسالمي، ط

االستخداـ غَت ادلشركع لبطاقة االئتماف، كميل طالب البغدادم، رسالة ماجستَت، اجلامعة   .4
 . ـ1115األردنية، 

طبعػػػػة،  االعتمػػػػادات ادلصػػػػرفية كضػػػػماناهتا، علػػػػي ٚتػػػػاؿ الػػػػدين عػػػػو ،  دار النهضػػػػة، بػػػػدكف .5
  .ـ0883

 .ـ 1117أٛتد سفر دار النهضة العربية ،  أنظمة الدفس اإللكًتكنية، .6

األكراؽ التجاريػػة يف الشػػريعة اإلسػػالمية، زلمػػد أٛتػػد سػػراج، د. حسػػُت حامػػد حسػػاف،  دار  .7
 .  ـ0875الثقافة للنشر، القاىرة، 

كائػػل أنػػور بنػػدؽ، األكراؽ التجاريػػة ككسػػائل الػػدفس اإللكًتكنيػػة احلديثػػة، مصػػطفى كمػػاؿ طػػو،  .8
  . ـ1114دار الفكر اجلامعي، بدكف طبعة 

بطاقػػػػػات االئتمػػػػػاف كاحلمايػػػػػة اجلنائيػػػػػة ذلػػػػػا، أمػػػػػَت فػػػػػرج يوسػػػػػد، دار ادلطبوعػػػػػات اجلامعيػػػػػة،   .01
 . ـ1117اإلسكندرية، بدكف ط، 

 . ـ0881بطاقات الوفاء، فائز نعي  رضواف،  مكتبة اجلالء، ادلنصورة، بدكف طبعة،   .00

 :األك ،رجػػاين،  ٖتقيػػق: عبػػد الػػرٛتن عمػػَتة، عػػاك الكتػػاب، بػػَتكت، طلتعريفػػات، علػػي اجلا .01
 .ـ 0876
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التعػػويض االتفػػاقي يف حالػػة عػػدـ تنفيػػذ االلتػػزاـ أك التػػأخر فيػػو، أٛتػػد رمضػػاف قشػػوط، رسػػالة  .02
  . ـ1101ماجستَت، جامعة الدكؿ العربية، معهد البلوث كالدراسات القانونية، القاىرة، 

واؿ يف مسائل معامالت األمػواؿ، عبػد اهلل بػن الشػيخ ا فػوظ بػن توضيح أكجو اختالؼ األق .03
، طبَت  ـ.0887، :األك ، دار ابن حـز

 .ـ 0884، :األك جرائ  بطاقة االئتماف، ريا  فتح اهلل بصلة، دار الشركؽ، ط .04

اجلوانػػػب القانونيػػػة للبطاقػػػات االئتمانيػػػة، ىػػػدل غػػػا م عطػػػا اهلل،  رسػػػالة ماجسػػػتَت، اجلامعػػػة  .05
 .ـ0886، األردنية

 .ـ1116احلماية اجلنائية كادلدنية لبطاقات االئتماف ادلمغنطة، ٚتاؿ عبد الباقي الصغَت،  .06

اخلدمات ادلصرفية كموقد الشريعة اإلسالمية منها، عالء الدين الزعًتم، دار الكل  الطيػب،  .07
  ـ .1111 -ىػ0311دمشق، الطبعة األك 

 .ـ 1114، :األك احلديثة، اإلسكندرية، طدعول التعويض، أنور طلبو،  ادلكتبة اجلامعية  .08

سػػػفر نامػػػو، ناصػػػر خسػػػركا علػػػوم،  ترٚتػػػة : ػلػػػي اخلشػػػاب، جلنػػػة التػػػأليد كالًتٚتػػػة كالنشػػػر،  .11
  . ـ0854القاىرة، بدكف طبعة، 

الشامل يف معامالت كعمليات ادلصارؼ اإلسالمية، زلمود عبػد الكػر  اراػيد، دار النفػائس  .10
 ـ .1110، :األك األردف، ط

بيعػػػة القانونيػػػة لبطاقػػػات االئتمػػػاف، عصػػػماف حنفػػػي موسػػػى،  منشػػػورات احللػػػيب احلقوقيػػػة، الط .11
 . ـ1112، : الثانيةبَتكت، لبناف، ط

 .ـ 1111الفيزا كالصراؼ اآل ، بن  االستثمار العريب األردف، سلطاف ٚتيل العوايدة،  .12

جػػدة بتػػاريخ  م ( ادلنعقػػد يف 6يف دكرة مػػؤ٘تر ) 54/0/6قػػرار رلمػػس الفقػػو اإلسػػالمي رقػػ :  .13
 ـ .0881مايو  03-8ىػػػ، ادلوافق من 0301القعدة 

الثالثػػػػة،  :مػػػػد بػػػػن مكػػػػـر ابػػػػن منظػػػػور األنصػػػػارم، دار صػػػػادر، بػػػػَتكت، ط لسػػػػاف العػػػػرب  .14
0303.  

 0853دار النهضة العربية، بدكف طبعة، زلمد  كي اافعي، مقدمة يف النقود كالبنوؾ،  .15

اىَتيػػة الليبيػػة للخػػدمات ادلاليػػة اإلسػػالمية، ٚتعػػة مػػدل مالءمػػة التشػػريعات كالقػػوانُت يف اجلم .16
زلمود الزريقي ْتث مقدـ لوراة العمػل التدريبيػة حػوؿ ادلصػارؼ الليبيػة كالصػَتفة اإلسػالمية، 

  ـ .1118/  5/  01 – 6طرابلس من 

 .ـ1114األك ،  :مصادر االلتزاـ يف القانوف ادلدين األردين، أنور سلطاف، دار الثقافة، ط .17

 . ـ0887االلتزاـ، رمضاف أبو السعود، دار النهضة العربية، القاىرة، مصادر  .18
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نورم ٛتد خاطر، عماف، دار الثقافة،  -مصادر احلقوؽ الشخصية )االلتزامات(، عدناف السرحاف .21
 . ـ1114الطبعة األك ، 

 ـ .0888كي، دار العل  للماليُت، بَتكت، ط الثالثة كالثال وف، لبادلورد، منَت البع .20

ة أعماؿ البنوؾ من الناحيتُت القانونية كالعملية، زلي الدين إمساعيل ،  دار النهضة العربية موسوع .21
 . ـ0882القاىرة، بدكف طبعة، 

النظاـ القانوين لبطاقات الوفاء كالضماف، الكيالين عبد الراضي زلمود، دار النهضة العربية القاىرة،  .22
 ـ .0887بدكف ط، 

 .ـ0888اف، فداء ػلِت أٛتد احلمود، دار الثقافة، النظاـ القانوين لبطاقة االئتم .23

النقود كادلصارؼ مس دراسة تطبيقية ذلما يف ليبيا، عبد ادلنع  البيو، منشورات اجلامعة الليبية، بنغا م،  .24
 . ـ0861، :الثانيةط

 ناء أٛتد  ،الوجهة القانونية لبطاقة االئتماف، مؤ٘تر األعماؿ ادلصرفية االلكًتكنية بُت الشريعة كالقانوف .25
 . ـ1112جامعة اإلمارات العربية ادلتلدة، كلية الشريعة كالقانوف،  زلمد ادلغريب،

مسيلة القيلويب، ، ْتث مقدـ إ  أعماؿ ادلؤ٘تر  ،كسائل الدفس احلديثة )البطاقات البالستيكية( .26
 .ـ 1111، :األك العلمي السنوم لكلية احلقوؽ ّتامعة بَتكت، منشورات احلليب، بَتكت، ط

Larry Schwartz,Pearl Sax- Credit Card and check fraud 
& theft Information bureau- 2001  

 
 
 

 

 


