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 الملخص:

لكتروني وتسارع التطور المعلوماتي في شتى مجاالت الحياة، كان للمعامالت المالية الحظ األوفر مع ثورة التقدم اإل

والنصيب األكبر، مما أحدث في مسائلها وعقودها نوازل تستحق الوقوف معها بعين الفقه، والبحث في تكييفها الصحيح، وإعادة 

تكمن أهمية البحث في حكم البطاقات وما طرأ عليها من وصف حتى ال يقع عامة حيث  ،النظر فيها كلما طرأ عليها حادث

الدفع غير البنكية تتطور بشكل متسارع يستوجب الوقوف عند نوازلها وصورها الحادثة. المسلمين فيما ال يحل. البطاقات مسبقة 

البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية يتم التعامل بها في عقود التمويل بين األفراد واإلقراض بها والمرابحة والتورق فيجب بيان 

ة حث فيها بعد أن طرأ عليها بعض التعديالت سواء في الصفحكمها بشكل مفصل، البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية لم يتم الب

 األساسية أم في كيفية التداول والبيع.

اعتمدت على القراءة الفاحصة فيما توفر لي من المصادر والدراسات حول موضوع البحث. والتطبيق العملي من خالل 

اقتنائي لبعض البطاقات واستخدامها بأكثر من طريقة للوصول الى نتائج البحث. تم تقسيم البحث الى مقدمة وثالثة مباحث، 

 المبحث األول: 

الدفع، المبحث الثاني: وفيه تم بيان أقسام البطاقات مسبقة الدفع وأنواع كل قسم، المبحث  وفيه تم تعريف البطاقات مسبقة

 الثالث: وتم فيه ذكر التكييف الفقهي ألنواع البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية حيث أنها مدار البحث.

دين في ان سلع وخدمات، تأخذ حكم النقوخلصت في نهاية البحث إلى أن البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية والتي تمثل أثم

 الزكاة والمعامالت والديون والمبداالت فعقدها بين البائع والمشتري عقد صرف على الحقيقة يجب توافر شروط الصرف فيه.

 

 لشحناالبطاقات مسبقة الدفع، بطاقات الشحن، التكييف الفقهي للبطاقات، التوصيف الفقهي لبطاقات الكلمات المفتاحية: 
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The prepaid cards Non-bank and their jurisprudential adaptation 

 

By: Awadh ben Falah ben Saleh Al qahtani 

 

Abstract:  

With the revolution of electronic progress and the acceleration of information development in 

various areas of life, financial transactions had the greatest luck and the largest share, which 

caused calamities in their issues and contracts that deserve to be considered with the eye of 

jurisprudence, research in their correct adaptation, and review them whenever an accident 

occurs, where the importance of research lies in The rule of cards and the descriptions that have 

occurred on them so that the general Muslims do not fall into what is not permissible. Non-bank 

prepaid cards are developing at an accelerating pace that necessitates standing up to its calamities 

and incidents. Non-bank prepaid cards are dealt with in financing contracts between individuals, 

lending, Murabaha and Tawarruq, and their ruling must be detailed in detail. Non-bank prepaid 

cards have not been examined after some modifications have occurred, whether in the basic 

character or in the way of trading and selling. 

I relied on careful reading of the available sources and studies on the subject of the research. And 

the practical application through my acquisition of some cards and using them in more than one 

way to reach the search results. The research was divided into an introduction and three sections, 

the first topic: 

In it, prepaid cards were defined, the second topic: the sections of prepaid cards and the types of 

each section were explained, the third topic: the jurisprudential adaptation of the types of non-

bank prepaid cards was mentioned, as it is the focus of the research. 

And I concluded at the end of the research that non-bank prepaid cards, which represent the 

prices of goods and services, take the rule of cash in zakat, transactions, debts and exchanges, so 

the contract between the seller and the buyer is a contract of exchange on the truth, in which the 

conditions of exchange must be met. 

Keywords: prepaid cards, charge cards, jurisprudential adaptation of cards, and doctrinal 

characterization of charge cards. 

 



 

 

  

 
 

 

 المقدمة:

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن 

وأشلهد أن ال إله إال هللا وحده ال شري  له وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى لله وصحبه يضللل فال هادي له، 

 وسلم تسليما  كثيرا .

 أما بعد:    

في شللللللتى مجاالت الحياة، كان للمعامالت المالية الحظ األوفر فمع ثورة التقدم االلكتروني وتسللللللارع التطور المعلوماتي 

مما أحدث في مسائلها وعقودها نوازل تستحق الوقوف معها بعين الفقه، والبحث في تكييفها الصحيح، وإعادة  والنصليب األكبر،

النظر فيها كلما طرأ عليها حادث، حيث قد تكون المسألة بصورة فقهية في زمن تختلف عنها في زمن قريب منه جدا، وكان مما 

لشلللحن في البطاقات مسللللبقة الدفع، وتكييفها الفقهي، حيث وقفت على ظهر لي من المسلللائل في هذا الصلللدد هي مسلللألة كروت ا

العتيقة بالنظر إلى التسللللللارع الهائل في التطوير لها، أبحلاث قديمة فيها ووجدت تكييفات لها سللللللابقة، وتعريفات لها بصللللللورها 

اضرة لتحقيق في تكييفها بصورها الحواالنتقال بها من كيفية إلى أخرى، وتوسيع دائرة االستفادة منها، مما أوجب علي بحثها، وا

 والتي قد تتغير في الزمن القريب مع تغير معطياتها فأقول وباهلل التوفيق والسداد.
 

 أهمية البحث:

 وتكمن أهمية البحث في عدة نقاط منها:

 الأن البطاقات مما عم التعامل بها فيجب البحث في حكمها كلما طرأ عليها وصللللللف حتى ال يقع عامة المسلللللللمين فيما  -1

 يحل.

 يستوجب الوقوف عند نوازلها وصورها الحادثة.أن البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية تتطور بشكل متسارع  -2

تورق واإلقراض بها والمرابحة والفي عقود التمويل بين األفراد يتم التعامل بها أن البطاقات مسللللللبقة الدفع غير البنكية  -3

 فيجب بيان حكمها بشكل مفصل.

ساسية أم تعديالت سواء في الصفة األأن البطاقات مسلبقة الدفع غير البنكية لم يتم البحث فيها بعد أن طرأ عليها بعض ال -4

 في كيفية التداول والبيع.

 أسباب اختياري البحث:

 ة عليها.والنوازل الحادثلم أجد من المعاصرين من بحث في تكييف البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية بعد تطورها أني  -1

 حكمها وحكم بعض المعامالت بها.رواج البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية مما يوجب بيان  -2

 معوقات البحث:

 قلة الدراسات في هذا النوع من البطاقات مسبقة الدفع. -1

البنكية مسلللبقة الدفع، مما يجعل من الصلللعوبة والبطاقات  االئتمانيةالمصلللطلحات وتقاطع الصلللور مع البطاقات تقارب  -2

 بيان الفرق الفقهي بينها.

 أكثر صعوبة وثقال.صعوبة الوصول إلى الصورة المؤثرة في عقد كل نوع من البطاقات مما يجعل مهمة الباحث  -3



 

 

  

 
 

 

 أدوات البحث:

 ا توفر لي من المصادر والدراسات حول موضوع البحث.القراءة الفاحصة فيم -1

 التطبيق العملي من خالل اقتنائي لبعض البطاقات واستخدامها بأكثر من طريقة. -2

 الدراسات السابقة:

ل وجدتها كثيرة جدا حيث بحثت في كالسلللابقة حول البطاقات مسلللبقة الدفع الفقهية وبعد اسلللتقصلللاء البحوث والدراسلللات 

 بعد دراسللة فاحصللة لكل بطاقة علىالهيئات الشللرعية للبنوا السللعودية وأصللدرت كل هيئة شللرعية من هيئات البنوا فيها حكما 

 حدة:

إصللللللدار بطاقة ط وأحكام رووشلللللله 4/8/1411وتاريخ  32قرار رقم  الراجحي. لمصللللللرفقرارات الهيئة الشللللللرعية  -1

ه وهو القرار الللذي 11/3/1422وتللاريخ  463والقرار رقم ه 22/1/1418وتللاريخ  253المجللاز بللالقرار رقم الراجحي 

 .ألغى القرارين السابقين للهيئة المذكورين

 ودراساته. 16قرار رقم  قرارات الهيئة الشرعية في بن  البالد. -2

بطاقات الدفع )معيار  61المعيار رقم  .والمراجعة للمؤسلللسلللات المالية واإلسلللالمية المعايير الشلللرعية لهيئة المحاسلللبة -3

 ه.1442اآلخرة  جمادى11 وتاريخ معدل( 

 .لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالميةدراسات المعايير الشرعية  -4

تكمال رسللالة مقدمة السللوهو  .عبابنة عبد هللالعمر يوسللف  عن طريق البطاقات االئتمانية دراسللة فقهية.الدفع بالتقسللي   -5

 في الفقه وأصوله في كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة لل البيت.متطلبات درجة الماجستير 

 عبد الوهابذ . لألستاتحليلية دراسلة فقهية قانونية اقتصلادية والسلحب المباشلر من الرصليدالبطاقات البنكية اإلقراضلية  -6

 ،التابع لمنظمة المؤتمر اإلسللالمي بجدة في دورته العاشللرةلمجمع الفقه اإلسللالمي إبراهيم أبو سللليمان. وهو بحث مقدم 

بالمملكة العربية السللللعودية في دورته السللللابعة ومجلس هيئة كبار العلماء  هجرية 1418صللللفر عام  23المنعقدة بجدة 

 هجرية. 1418ربيع األول عام  22بمدينة الطائف في واألربعين، المنعقدة 

 االئتمان. محمد علي القري بن عيد. وبحثه هذا عمدة في بحثها.بطاقات  -1

 بطاقة االئتمان وتكييفها الشرعي. عبد الستار أبو غدة. -8

 بحث عن بطاقات االئتمان. دراسة شرعية عملية موجزة. رفيق المصري. -1

 بحث عن بطاقات االئتمان المعدنية. إعداد بيت التمويل الكويتي. -11

 المالية. وفيها بحث عن بطاقات االئتمان.ندوة البحرين عن األسواق  -11

 ورقة عمل عن السوق المالية. وفيها بحث عن بطاقات االئتمان. -12

 . لعدد من أعضاء المجمع.682 - 651/  1مناقشات حول بطاقة االئتمان:  -13

 (.1/  1/  65قرار المجمع رقم ) -14

 .611 - 516/  8محمد علي القري بن عيد:  ،االئتمان المولد على شكل بطاقة -15

 .611 - 631/  8مناقشات المجمع حولها:  -16



 

 

  

 
 

 

 .(85/  1/  82قرار المجمع رقم ) -11

م ، كلية الشللريعة والقانون )قسللدكتوراهأنظمة الدفع اإللكتروني المعاصللر غير االئتماني في الفقه اإلسللالمي، أطروحة:  -18

العام الجامعي:  ين أحمد محمد عامر،جامعة أم درمان اإلسلالمية )السلودان(، إعداد الطالب: صالا الد -الفقه المقارن( 

 ضمن منشورات المكتبة الشاملة. .م ٢١٣٢ -هـ  ٣٣١١

 .منشورات الحلبي ،أحمد سفر ،أنظمة الدفع اإللكتروني -11

 .دار الفكر ،د. أحمد حسن ،األوراق النقدية في االقتصاد اإلسالمي -21

 .الجريبة العزيزعبد محمد بن  ،بطاقات االئتمان بين الواقع المصرفي والحكم الشرعي -21

 .منصور علي أحمد ،وتطبيقاتها المصرفية االئتمانبطاقات  -22

 .محمد بن سعود محمد العصيمي، البطاقات اللدائنية -23

 .بن صالح الحجي عبد الرحمن ،البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية -24

 البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية، عثمان بن ظهير بي  مغل. -25

 .منير محمد الجنبيهي، ممدوا الجنبيهي ،اإللكترونيةالبنوا  -26

 .مصطفى كافي ،التجارة اإللكترونية -21

 .عزة العطار، التجارة اإللكترونية بين البناء والتطبيق -28

 .وليد الزيدي ،التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت -21

 التجارة اإللكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي، سلطان إبراهيم الهاشمي. -31

 تجارة إلكترونية، محمود نور، صالح الجداية، سناء جودت خلف. -31

 عمر. عبد الحليم، محمد االئتمانالجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات  -32

 الشي  اإللكتروني والنقود الرقمية، نبيل العربي. -33

 الشي  الذكي، موسى عيسى العامري. -34
 

هدفها األول على البطاقات مسلللبقة  البطاقات مسلللبقة الدفع، إال أنها انصلللبت فيدراسلللات حول ومع هذا الكم الهائل من ال

الشركات ي تصلدرها الت مسلبقة الدفع ، بينما بحثي هذا يتحدث عن بطاقات الشلحنالدفع البنكية بجانبيها االئتمانية وغير االئتمانية

 يتم كشللطها أو إخفاء أرقامها حتى تصللل للمسللتفيد منها لدائنية بأرقامبأرقام مشللفرة سللواء كانت ممغنطة )ذكية( أم غير ممغنطة 

لع عن طريق بعض السللبخدماتها أو يسلتفيد من األرصللدة في شلراء بامتالكه لها يمتل  رصليدها في الشللركة لينتفع بحيث يصلبح 

 .تل  الشركة

 ولعل أبرز دراستين تحدثت عن هذا النوع من البطاقات هي:

 وأحكامها الفقهية، عثمان بن ظهير بي  مغل.البطاقات مسبقة الدفع األولى: 

 صالا الدين أحمد محمد عامر. د.الثانية: أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي، 

فها المعروفة قديما ولم تتطرقا إلى تكييهاتين الدراسللللتين تحدثت عن البطاقات مسللللبقة الدفع بصللللورتها البسلللليطة إال أن 

 .ها الحديثةبصورت



 

 

  

 
 

 

 :وخاتمة باحثوثالثة ممقدمة وقد جعلت هذا البحث في 

 خطة البحث:

 المقدمة: 

 اختيار البحث.وفيها تطرقت إلى أهمية البحث واإلشكالية والصعوبات وأسباب 

 األول:  بحثالم

 وفيه تم تعريف البطاقات مسبقة الدفع.

 الثاني: بحثالم

 وأنواع كل قسم.وفيه تم بيان أقسام البطاقات مسبقة الدفع 

 الثالث: بحثالم

 ذكر التكييف الفقهي ألنواع البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية حيث أنها مدار البحث.وتم فيه 

 الخاتمة:

 وفيها ملخص البحث

 

 .األول: تعريف البطاقات مسبقة الدفع بحثمال

 بتعاريف كثيرة منها: وقد عرفت البطاقات مسبقة الدفع

دية القيمة النقتخزين وسللليلة ": بأنها بطاقات الدفع مقدما وصلللورية بوطة برحومة عبد الحميد د. عرفت التعريف األول:

 .(1)"على شريحة إلكترونية مثبتة على بطاقة بالستيكية

بلغ محدد تثبيت مبطاقات الدفع المقدم بأنها: "بطاقة تقوم على أسللا   نت عمارةاألسللتاذة نوال ب توعرف التعريف الثاني:

 .(2)لمبلغ البطاقة كلما تم استعمالها"بحيث يمكن الدخول في البطاقة بذل  المبلغ، ليتم التخفيض التدريجي 

ية التمويل الدولشلللركات بطاقات الدفع بأنها: "بطاقات تصلللدرها البنوا أو  منصلللوري الزين د.وعرف  التعريف الثالث:

 .(3)بناء على وجود أرصدة فعلية للعميل في صورة حسابات جارية تقابل المسحوبات المتوقعة له"

"بطاقة داخلية، بشلللري  ممغن ،  صلللالا الدين أحمد محمد عامر بطاقة القيمة المخزنة بأنها: د.وعرف  التعريف الرابع:

   (4)أو رقم سري، ذات خدمات خاصة بدفع مقدم"

                                      
 ، النقود اإللكترونية واألساليب البنكية الحديثة في الدفع والتسديد مخاطرها وطرق حمايتها.وصورية بوطة دعبد الحميبرحومة  انظر د.(  1)

 .3األستاذة نوال بنت عمارة، وسائل الدفع اإللكترونية اآلفاق والتحديات ص  انظر(  2)

 .2منصوري الزين، وسائل الدفع والسداد اإللكتروني وعوامل االنتشار وشروط النجاا ص  انظر د.(  3)

 .342اإلسالمي ص انظر صالا الدين أحمد محمد عامر، أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه (  4)



 

 

  

 
 

 

 .(1)"صالا الدين أحمد بأنها: "سندات تمثل ما تحمله من خدمات ومنافع د.كما عرفها  التعريف الخامس:

اسللي البطاقات البنكية سللواء االئتمانية أو غير أن أصللحاب الدراسللات عنوا بها بشللكل أسللومما تقدم من التعريفات يتضللح 

ها صللللالا الدين أحمد الذي عرف د.التعريف الخامس الذي عرف البطاقات مسللللبقة الدفع غير البنكية وهو تعريف االئتمانية، إال 

يصلح اطالقه على البطاقات ، وهذا التعريف تحمله من خدمات ومنافع" كما مر معنا في التعريف الخامس بأنها "سلندات تمثل ما

زيونية، في النزر اليسير مثل: بطاقات تفعيل القنوات التلف ود في هذا العصر إالمسبقة الدفع بصورتها األولية والتي لم يعد لها وج

سللفا، أو بطاقات شحن األلعاب اإللكترونية داخل مراكز أو النت المعلومة المحددة بالكم والزمن  االتصلالوبطاقات تفعيل باقات 

 شابهها.ألعاب األطفال وما 

 بعدة صور:أما البطاقات مسبقة الدفع بصورتها الحديثة فتختلف عن سابقتها 

 .لصالح الجمعيات الخيرية نقدا أو بعضه بعد تفعيلها الصورة األولى: يمكن التبرع بالرصيد المخزن فيها

 فعيله.يها بعد تلرصيد المخزن فمن المتاجر اإللكترونية باالصورة الثانية: يمكن شراء السلع الغير مملوكة للشركة 

راء لالستفادة من خدمات الشركة أو للشأو بعضه إلى مستفيد لخر الستخدامه سواء يمكن تحويل الرصيد الصورة الثالثة: 

 من المتاجر اإللكترونية.

 الرصيد المخزن بعد تفعيله وقبل استخدامه في بعض البطاقات مسبقة الدفع.الصورة الرابعة: يمكن استرداد 

اسللتوجب إعادة التعريف بما يتناسللب وهذه الصللور األربع اسللتجدت على البطاقات مسللبقة الدفع في الوقت الحاضللر مما 

 .سندات تمثل أثمان سلع وخدمات غير محددةقد توصلت إلى أنه يمكن تعريفها بأنها: وصورها الحديثة، و

 شرح التعريف:

 لنخرج بهذا القيد النقد وكذل  السلع.ات: سند

 .أثمان: احترازا من جعلها تمثل أعيان سلع أو خدماتتمثل 

مسبقة الدفع بصورتها القديمة والتي تمثل في واقعها خدمات الشركة سلع وخدمات غير محددة: لتباين بهذا القيد البطاقات 

رق من و مثل: كما  ، أو سلع الشركة عددا من الرسائل النصية أو كما من بيانات خدمات اإلنترنتالمحددة أو  االتصالمثل دقائق 

 .لترات البنزين عند المحطات التي تصدر بطاقات لتعبئة البنزين باللتراتمن  التصوير أو كما  

فبهذا القيد أخرجت بطاقات تعبئة البنزين المعتمدة على الرصيد المتناقص من القيمة بدال من تحديد اللترات على البطاقة، 

الهواتف النقالة أو الثابتة والتي يمكن شللراء السلللع من غير الشللركة أو التصللويت بأرصللدتها مما  ت بطاقات شللحن أرقامواخرج

 أثمان للخدمات والسلع.يحولها من خدمات إلى 

 الثاني: أنواع البطاقات مسبقة الدفع. مبحثال 

 :إلى قسمين أساسيين من حيث الجهات المصدرة لها وهي نجد أنها تنقسموبالنظر إلى أنواع البطاقات مسبقة الدفع 

 عدة أقسام أيضا:البطاقات البنكية، وتنقسم إلى القسم األول: 

                                      
، والبطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية بتصرف ص: 316أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص انظر (  1)

52. 



 

 

  

 
 

 

 بطاقات الحساب الجاري. -أ

 بطاقات الدفع المسبقة الشحن. -ب

 البطاقات االئتمانية. -ت

بذكرها فق  دون التعرض لماهيتها ، وعليه فأكتفي ا القسبببم من البطاقات ليس هو مدار البحث هناوقد سببببع معنا أن ه 

 أو التعريف بكل نوع منها.

 ، وتنقسم إلى عدة أقسام أيضا:القسم الثاني: البطاقات غير البنكية

 خالصة.بطاقات خدمات  -أ

 بطاقات سلع خالصة. -ب

 أثمان خدمات وسلع.بطاقات  -ت

  لمن خدمات الشللركة المصللدرة لت أوال: بطاقات الخدمات الخالصللة: وهي سللندات تخول حاملها عند تفعيلها باالسللتفادة

  (2)ألعاب األطفال واأللعاب اإللكترونية.، وبطاقات (1)، وأشهر أمثلتها بطاقات تفعيل القنوات التلفزيونيةالبطاقة

تفعيلها االسللتفادة بقدر ما فيها من السلللع المحددة، وأشللهر السلللع الخالصللة: وهي سللندات تخول حاملها عند ثانيا: بطاقات 

 .(4)عدد أوراق التصوير( وبطاقات ه الصورةبهذ )لم يعد لها وجود حاليا (3)تعبئة البنزين باللتراتأمثلتها بطاقات 

                                      
ذا تتخذ ة تهدف إلى الربح، ول(  انتشر بث القنوات الفضائية عبر األقمار الصناعية في اآلونة األخيرة، وجلُّ القنوات الموجودة هي قنوات تجاري1)

ت تبث اعدة أساليب لرفع أرباحها، من اإلعالنات، والمسابقات، ومن أجل الربح لجأت القنوات إلى إصدار البطاقة مسبقة الدفع، حيث تتفق عدة قنو

بل هذه القنوات، ومن حق قناة أخرى من قمر معين على إصدار بطاقة معينة، يقوم حاملها بإدخال الرقم السري إلى جهاز االستقبال ومن ثم يستق

 أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي، انظر أن تدخل نفسها مع أصحاب هذه البطاقة بعد االتفاق معهم أو مع من يمثلهم

 .362ص 

قات في الحدائق والمتنزهات جراء ما توفره من قدرة للتحكم (  هذه البطاقة خاصة بمتنزهات األطفال ولالت اللعب وقد انتشر هذا النوع من البطا2)

دفع انظر أنظمة ال، باألموال المصروفة من قبل العمالء، ولما توفره من حفظ للنقود لدى المستثمرين وعدم ضياعها بيد عمال اآلالت المختلفة

 .358اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص 

ات الوقود ثاني جهة في انتشار استعمال البطاقات ذات القيمة المخزنة بعد جهة االتصاالت، وسبب انتشارها: هو لجوء الشركات (  تعتبر محط3)

لة استخدام ووالجهات الحكومية التي تقدم الوقود مجانا  للعاملين والموظفين لديها إلى استخدام هذه البطاقات؛ بسبب انتشار التالعب بالفواتير وسه

ا مالبطاقات، وكل بطاقة تمنح صاحبها عددا  معينا  من اللترات من شركة معينة، فإذا لم تُستغرق البطاقة في مرة واحدة أعطي من البطاقات هذه 

 .361أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص ، انظر يمكن أن يستوفي منها ما بقي له

اقات عن بطاقات ألعاب األطفال والترفيه في جوهرها فهي تحمل شريطا  ممغنطا ، واسم الشركة المصدرة لها، وقد انتشرت ال تختلف هذه البط ( 4)

ها ل في المكتبات العامة والشركات الكبيرة التي يحتاج مرتادوها للتصوير الورقي، وتفاديا  لما يحدثه عمال اآلالت من فوضى أو ما قد تتعرض



 

 

  

 
 

 

خدمات وسللع غير محددة، ومن أشهر تل  البطاقات بطاقات أثمان خدمات وسللع: وهي سلندات تمثل أثمان ثالثا: بطاقات 

، بل إن قدانالمسللتفيد شللراء التطبيقات اإللكترونية من المتاجر وكذل  التبرع من أرصللدتها شللحن أرصللدة الجوال والتي يسللتطيع 

بري النقل البين طرفين أو أكثر كما في بطاقات شللللللركات بعض البطاقات مسللللللبقة الدفع أصللللللبحت وسلللللليلة للمحاصللللللة النقدية 

من خالل شراء السائق لبطاقات مسبقة الشحن ثم تفعيلها فالمحاصلة تحصل بين األجير المشترا )السائق( والشركة  ،لألشلخاص

 .في حسابه لدى الشركة، وغيرها من الصور كثير

 .غير البنكية الثالث: التكييف الفقهي للبطاقات مسبقة الدفع بحثالم

 سببببببلع الخالطببببببة، وبطاقات)بطاقات ال للنوعين األولين من البطاقات مسبببببببقة الدفع غير البنكيةأوال: التكييف الفقهي 

   (1).(الخدمات الخالطة

احدا في جدا ويكادا يكونان نوعا والنوعين األول والثاني متقاربان دفع فإن بناء على التقسلللليم السللللابق للبطاقات مسللللبقة ال

 كما توصللللل إليه الباحثين: عثمان بن ظهير بي  مغل، و د. صلللللالا الدين أحمد تكييفات يمكن تكييفها بأحد ثالثةتكييفهما وعليه ف

 هي: محمد عامر.

  .(2)التكييف األول: تكييف عقد البطاقة المسبقة الدفع بأنه عقد بيع

رى بيعا  والمعنى واحالبيع  وقال في اللسان: . (3)دلغة: الباء والياء والعين أصلل واحد وهو بيع الشليء، وربما سلمى الشلب

 .(4)البيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيضا  فهو من األضداد

 البيع اصطالحا :و

  (5)"مبادلة مال بمال، بالتراضي" البيع عند الحنفية:

                                      
وضعت هذه البطاقات ضمانا  لألموال من جهة، وحفاظا  على هدوء المكان من جهة أخرى وتسييرا  للعمالء المرتادين وطلبا   األموال من سرقات،

 .536انظر أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص ، لراحتهم من جهة ثالثة

 األولى: البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية، عثمان بن ظهير بي  مغل،في المقدمة وهما:  وهذين النوعين بُحثت في الدراستين المذكرتين(  1)

 صالا الدين أحمد محمد عامر. الثانية: أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي، د.و

 .361إلسالمي ص أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اانظر (  2)

 .(، بيع321/ 1معجم مقاييس اللغة )انظر ابن فار ، (  3)

 .(، بيع23/ 8لسان العرب )انظر ابن منظور، (  4)

 (.5/455فتح القدير )انظر   (5)



 

 

  

 
 

 

عقد معاوضللللة على غير منافع وال متعة لذة، ذو مكايسللللة أحد عوضللللية غير ذهب وال فضللللة معين غير "المالكية:  ندوع

 .(1)"العين فيه

  (2)الشافعية: "عقد معاوضة مالية تفيد مل  عين أو منفعة على التأبيد ال على وجه القربة" ندوع

ا بللأحللدهمللا، أو بمللال في الللذمللة للتمللل  على التللأبيللد غير ربللا  وعنللد الحنللابلللة: "مبللادلللة عين مللاليللة أو منفعللة مبللاحللة مطلقلل 

  (3)وقرض"

ثالثة عاقد ومعقود عليه وصيغة، وأما الحنفية فإن الصيغة )اإليجاب والقبول( عندهم  (4)وأركان عقد البيع عند الجمهور

 . (5)هي ركنا البيع

 أدلة مشروعية عقد البيع:

 وقد ثبت جواز عقد البيع بأدلة الكتاب والسنة واإلجماع.

 فمن الكتاب: 

بَا اَل يَقُوُموَن إاِلَّ قوله تعالى: } -1 لَِ  بِأَنَّهُْم قَالُوا إِنََّما اْلبَْيُع الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الرب
َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسب ۚ َذَٰ

بَا ۚ فََمْن َجاَءهُ َمْوِعظَةٌ ِمْن َرببِه فَاْنتَهَىَٰ فَلَهُ  َم الرب ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ بَا ۗ َوأََحلَّ هللاَّ ئِ َ َما َسلََف َوأَْمرُ ِمْثُل الرب ِ ۖ َوَمْن َعاَد فَأُولََٰ  هُ إِلَى هللاَّ

 [.215{ ]سورة البقرة:أَْصَحاُب النَّاِر ۖ هُْم فِيهَا َخالُِدونَ 

لُوا أَْنفَُسُكْمۚ   َواَل تَْقتُ  ۚ ِمْنُكمْ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن لَمنُوا اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرة  َعْن تََراض  قوله تعالى: } -2

ا َ َكاَن بُِكْم َرِحيم   [.21{ ]سورة النساء:إِنَّ هللاَّ

 ومن السنة:

حتى  قال: أو يتفرقا،عن حكيم بن حزام رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))البيعان بالخيار ما لم  -1

 .(6)وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما(( ،فإن صدقا وبينا بورا لهما في بيعهما يتفرقا،

                                      
 (.2/111)( والفواكه الدواني 3/2حاشية الدسوقي على الشرا الكبير )انظر (  1)

 .(2/152حاشية قليوبي )انظر (  2)

 .(2/141شرا منتهى اإلرادات )انظر (  3)

(، واإلقناع للشربيني 5/5وشرا مختصر خليل ) ،(2/141(، وشرا منتهى اإلرادات )1-2/5(، ومغني المحتاج )2/3الشرا الصغير )انظر (  4)

 .(146/ 3(. كشاف القناع )3/ 3(، وإعانة الطالب )216/ 2)

 (.2/4عليل المختار )االختيار لت، و(133/ 5بدائع الصنائع )انظر (  5)

( 2111( برقم: )64/  3( ، )2118( برقم: )64/  3( ، )2182( برقم: )51/  3( ، )2111( برقم: )58/  3(  أخرجه البخاري في "صحيحه" )6)

 .(1532( برقم: )11/  5( ، )1532( برقم: )11/  5( ومسلم في "صحيحه" )2114( برقم: )65/  3، )



 

 

  

 
 

 

ووجه الداللة من الحديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم جعل الخيار في امضاء البيع وهذا دليل اباحته فلو كان محرما 

 لنهى عن البيع ولم يجعل الخيار للمتبايعين.

قال : إنكم تقولون : إن أبا هريرة يكثر سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة رضي هللا عنه  -2

وتقولون : ما بال المهاجرين واألنصار ال يحدثون عن رسول هللا صلى  ،الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 وكنت ألزم رسول ،وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق باألسواق ،هللا عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة

وكان يشغل إخوتي من األنصار عمل  ،وأحفظ إذا نسوا ،فأشهد إذا غابوا ،عليه وسلم على ملء بطني هللا صلى هللا

وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حديث  ،أعي حين ينسون ،وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة ،أموالهم

 ،فبسطت نمرة علي ،إال وعى ما أقول ،إليه ثوبه ثم يجمع ،يحدثه : أنه لن يبس  أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه

فما نسيت من مقالة رسول هللا صلى هللا  ،حتى إذا قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري

 .(1)عليه وسلم تل  من شيء

يع بالصفق باألسواق وهو الب ووجه الداللة إقرار النبي صلى هللا عليه وسلم النشغال الصحابة رضي هللا عنهم أجمعين

 والشراء.

  (2)استقر على جواز البيع. واإلجماع قد و

ويمكن تكييف العقد في هذين النوعين من البطاقات مسللبقة الدفع غير البنكية بأنها عقد بيع؛ ألن محصللل العقد دفع العميل 

  .ثمن السلعة أو الخدمة التي تثبت له بمجرد تملكه للبطاقة

  (3)بأنه عقد سلم. غير البنكية الثاني: تكييف عقد البطاقة المسبقة الدفعالتكييف 

. والسلم لغة أهل (5)، وفي مختار الصحاا: السلم بفتحتين السلف(4)والسللم لغة: ضلرب من الشلجر والسللم ما أسلفت به

 .(6)لتقديمهالحجاز والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما  لتسليم رأ  المال في المجلس وسلفا  

                                      
( 2351( برقم: )111/  3( ، )2141( برقم: )52/  3( ، )111( برقم: )35/  1( ، )118( برقم: )35/  1"صحيحه" )(  أخرجه البخاري في 1)

/  1( ، )2412( برقم: )166/  1( ، )2412( برقم: )166/  1( ومسلم في "صحيحه" )1354( برقم: )118/  1( ، )3648( برقم: )218/  4، )

 .(2412م: )( برق161/  1( ، )2412( برقم: )161

، (251)ص  تاج التراجمو(، 83، 18/ 3الجواهر المضية )، و(113/ 1المجموع )، و(3/ 3الوسي  )و (،5 - 3/ 5"الحاوي الكبير" )انظر (  2)

 (.6/1المغني )و(، 211/ 1اإلفصاا )، و(1 - 1/ 5البيان )و(، 432تحفة الفقهاء )ص و

 .314االئتماني في الفقه اإلسالمي ص  أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غيرانظر (  3)

 .(، سلم266/ 1العين )انظر (  4)

 .(، سلم131/ 1مختار الصحاا )انظر (  5)

 (136/ 2(. والروض المربع )112/ 2مغني المحتاج )انظر (  6)



 

 

  

 
 

 

 السلم اصطالحا :و

 .(1)"هو بيع لجل بعاجل" :جاء في الدر المختار

 .(2)"هو اسم لعقد يوجب المل  في الثمن عاجال  وفي المثمن لجال  " االختيار لعليل المختار وجاء في

 .(3)معلوملصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل في ابيع معلوم في الذمة محصور ": هو وقال القرطبي

  (4)جاء في تحفة الفقهاء: "هو عقد يثبت به المل  في الثمن عاجال وفي المثمن لجال"و

  (5)وجاء في منهاج الطالبين: "بيع موصوف في الذمة"

  (6)وعرفه المرداوي فقال هو: "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد"

 أركان عقد السلم:

 إلى أن أركان السلم ثالثة:  (7)ذهب جمهور الفقهاء

 اإليجاب والقبول.  :الصيغة وهي  -1

 المسلم، والمسلم إليه.  :والعاقدان وهما -2

 وهو: رأ  المال، والمسلم فيه. والمحل  -3

 أدلة مشروعية عقد السلم:

 عقد السلم جائز بالكتاب والسنة واإلجماع 

 أوال: الكتاب

اتٌِب أَْن يَْكتَُب  يَأَْب كَ لَمنُوا إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْين  إِلَىَٰ أََجل  ُمَسم  ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل ۚ َواَل يَا أَيُّهَا الَِّذيَن قال تعالى: }

َ رَ  ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْملِِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق هللاَّ ا بَّهُ َواَل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئ ا ۚ فَإِْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسِفيه ا أَْو َضِعيف  َكَما َعلََّمهُ هللاَّ

ْن َرُجٌل َواْمَرأَتَاِن مِ إِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فَ أَْو اَل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ هَُو فَْليُْملِْل َولِيُّهُ بِاْلَعْدِل ۚ َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم ۖ فَ  مَّ

                                      
 .(211/ 5الدر المختار )انظر (  1)

 .(35/ 2االختيار لتعليل المختار )انظر (  2)

 (.13/11(، والمجموع شرا المهذب )3/318تفسير القرطبي ) انظر(  3)

 (.2/8تحفة الفقهاء ) انظر(  4)

 .111(  انظر منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ص 5)

 (.12/211(  انظر اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف )6)

(، 4/538، ومواهب الجليل )(4/6(، وروضة الطالبين )1/314لمهذب )(، وا5/211(، وبدائع الصنائع )2/214شرا منتهى اإلرادات )انظر (  7)

 (.1/224(، وفتح العزيز )3/36(، ومنح الجليل )5/223وحاشية الخرشي )



 

 

  

 
 

 

هََداُء إَِذا ۚ  َواَل يَأَْب الشُّ َر إِْحَداهَُما اأْلُْخَرىَٰ هََداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداهَُما فَتَُذكب ا  تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ َما ُدُعوا ۚ َواَل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغير 

لُِكْم أَ 
ا إِلَىَٰ أََجلِِه ۚ َذَٰ ِ َوأَْقَوُم لِلشَّهَاَدِة َوأَْدنَىَٰ أاَلَّ تَْرتَابُوا ۖ إاِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرة  َحاِضَرة  تُِديرُ أَْو َكبِير  لَْيَس َعلَْيُكْم ونَهَا بَْينَُكْم فَ ْقَس ُ ِعْنَد هللاَّ

ُ ُجنَاٌا أاَلَّ تَْكتُبُوهَا ۗ َوأَْشِهُدوا إَِذا تَبَايَْعتُْمۚ  َواَل يَُضارَّ َكاِتٌب َواَل  ُ ۗ َوهللاَّ َ ۖ َويَُعلبُمُكُم هللاَّ  َشِهيٌد ۚ َوإِْن تَْفَعلُوا فَإِنَّهُ فُُسوٌق بُِكْمۗ  َواتَّقُوا هللاَّ

 [.282{ ]سورة البقرة:بُِكلب َشْيء  َعلِيمٌ 

 (1)قال ابن عبا : ))هذه اآلية نزلت في السلم خاصة: معناه سلم أهل المدينة كان سبب اآلية((. 

 السنةثانيا: 

ن وهم يسلفون بالتمر السنتين والثالث، فقال: ))م المدينة ‘صللى هللا عليه ولله وصلحبه وسللم قال: قدم النبي :عن ابن عبا 

 (2)أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم((

 والحديث صريح جواز السلف بمعنى السلم. 

  (3)بيع السلم ومشروعيته. ثالثا  اإلجماع: حيث نقل اإلجماع على جواز 

ز الفقهاء سلم المنافع فقالوا: و عليم القرلن يصح السلم في المنافع كت"سللم المنافع عقد جائز في الشريعة اإلسالمية، فقد جوَّ

ة ـ الصفإن السلم يجري في المنافع كاألعيان فإن لم تحصل المعرفة بها ـلل أي ". وقالوا أيضا : (4)"ألنها تثبت في الذمة كاألعيان

بأن لم يذكر من صلفاته ما يكفي في السلللم، أو كانت الصللفة ال تأتي فيها ـللللللل أي المؤجرة ـللللللل )كالدار والعقار( من بسللاتين ونخيل 

 .  (5)"وأرض فتشترط مشاهدته وتحديده

                                      
(، وتفسير الثعالبي المسمى 2/122(، والبحر المحي  في التفسير )3/311(، وتفسير القرطبي )1/115انظر الهداية إلى بلوغ النهاية )( 1)

 (. 1/545الحسان في تفسير القرلن )الجواهر 

( 2253( برقم: )86/  3(، )2241( برقم: )85/  3(، )2241( برقم: )85/  3(، )2231( برقم: )85/  3( أخرجه البخاري في "صحيحه" )2)

 . (1614( برقم: )55/  5ومسلم في "صحيحه" )

(، 13/15(، والمجموع شرا المهذب )6/385(، والمغني )3/14، واألم )(11/11(، والجامع لمسائل المدونة )5/311انظر الحاوي الكبير )( 3)

(، والتبصرة للخمي 1/115، وجواهر العقود )832(، والقبس في شرا موطأ مال  بن أنس ص 4/312والشرا الكبير على متن المقنع )

(، والنجم الوهاج في شرا المنهاج 4/5(، وشرا الزركشي على مختصر الخرقي )1/16(، والذخيرة )2/881(، وشرا التلقين )6/2818)

 (. 2/581(، وموسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي )1/13(، وفتح القدير للكمال ابن همام وتكملته )4/231)

 (.2/114(، ومغني المحتاج ) 4/21(، وروضة الطالبين ) 1/316(  انظر الشرا الكبير ) 4)

 (.3/564(  انظر كشاف القناع ) 5)



 

 

  

 
 

 

واضح في  سلماألصل أن المنافع تبع لألعيان، وعقد الو ،يمكن أن ننزل هذه المسلألة منزلة السللم، وبالتحديد سلم المنافعو

  (1)مسألتنا إذ أن العميل يقدم الثمن، ويؤخر البائع المثمن وهو المنفعة وهذا هو عين السلم.

 مالحظة: 

بطاقات الوقود وبطاقات لالت التصلللللوير، ال يتناولهما هذا التكييف، بل يمكن القول إنهما سللللللم أعيان؛ ألن المعقود عليه 

  (2)والحبر( وليس منفعة كما في بقية البطاقات.فيهما هو عين )الوقود، واألوراق 

  (3)بأنه عقد إجارة. غير البنكية التكييف الثالث: تكييف عقد البطاقة المسبقة الدفع

أجر يأُجُر، والمفعول: مأجور. واألجيُر: الُمستأُجر. واإلجارةُ: ما أعطيت جزاُء العمل.. في اللغة: األجُر:  اإلجارةو

أجر  في عمل. ولجرتُ من 
(4)  

 أجر في عمل. أجر يأجر، وهو ما أعطيت من وهو فعاله. من 

 (5)جزاء العملقال: واألجر 

 (6)أجر في عمل، وكذل  األجارة بالضم واألجير: المستأجر. واإلجارة: ما أعطيت من

 . (7)وفي االصطالا: عقد الزم على منفعة بعوض

 أركان اإلجارة ثالثة: 

 الركن األول: العاقدان. 

 –طالب المنفعة ومال  العين الُمنتفع بها  –وهما المستأجر والمأجر 

 . –اإليجاب والقبول  –الركن الثاني: الصيغة 

 وهو عرض أحد طرفي التعاقد ما لديه إما المنفعة أو طلبها بثمنها وقبول الطرف اآلخر. 

                                      
 .311نظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص أانظر (  1)

 انظر المصدر السابق.(  2)

 .383أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص انظر (  3)

 (.6/113انظر العين )( 4)

 (.11/123انظر تهذيب اللغة )( 5)

 (. 2/134انظر المحي  في اللغة )( 6)

(، وفتح القريب المجيب في شرا ألفاظ التقريب المسمى 1/251(، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري )1/142انظر البحر المذهب )( 7)

ي هت  استار (، ولوامع الدرر ف2/111، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )116القول المختار في شرا غاية االختصار ص 

 (. 11/5المختصر )



 

 

  

 
 

 

 وال يؤثر أيهما حصل منه اإليجاب وأيهما حصل منه القبول. 

واإليجاب والقبول يحصلل بالمكاتبة واإلشلارة والمعاطاة وبالصليغة القولية وهي األصلل كما تحصل بكل صيغة أفادت رضى 

 انت مقتضى العقد. المتعاقدين وأب

 الركن الثالث: المعقود عليه. 

 وهي المنفعة المرادة باإلجارة أصالة وثمنها. 

والمنفعة المرادة باإلجارة أصللالة وهي المعقود عليها والغاية من العقد، والمنفعة ليس لها كينونة وقت العقد ولكن يتم ضللبطها 

 حكمها منها إباحة وتحريما.  بالوصف وترتب  باألعيان والذوات المنتفع بها فتأخذ

 فكل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقاء عينها بحكم األصل فهي منفعة مباحة. 

 وكل ما حرم بيعه حرمت إجارته إال الحر والحرة والوقف وأم الولد. 

م عدا هذه المسلللتثنيات مما يحر فتجوز اجارة الحر مثال لبناء حائ  والحرة لخياطة ثوب والوقف للسلللكنى وأم الولد للطبخ وما

 بيعه ال تصح إجارته. 

 ويشترط في العين المؤجرة: 

 القدرة على تسليم العين المؤجرة.  -1

 بقاء العين المؤجرة بعد استيفاء المنفعة منها.  -2

 اشتمال العين على المنفعة.  -3

ف أو معرفة القدر أو المدة أو طبيعة معرفة العين المؤجرة معرفة تمنع المنازعة وترفع الغرر، سلللواء بالتعيين أو الوصللل -4

 االنتفاع منها. 

 ويشترط في المنفعة: 

 أن تكون لها قيمة مالية يصلح بذل المال فيها.  -1

 أن تكون مملوكة لمؤجر أو مأذونا له فيها.  -2

 أن تكون المنفعة من عين يجوز بيعها، إال الحر والحرة والوقف وأم الولد.  -3

 فهو العوض الذي يعطى في مقابلة المنفعة من األعيان أو اآلدميين.  –األجرة  –والثمن 

كل ما جاز ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضلللا في اإلجارة، وكل ما جاز منفعة في اإلجارة جاز أن يكون عوضلللا فيها، و

ة في مقابل المنفعة المرادة. كمنفعة دار بمنفعة سيار فيجوز أن تكون األجرة ماال في مقابلة المنفعة ويجوز أن تكون األجرة منفعة

 مثال. 



 

 

  

 
 

 

ويشترط لصحة األجرة أن تكون معلومة منضبطة بتعيين أو وصف يزيل اللبس سواء كانت األجرة معجلة أو مؤجلة بعد 

 استيفاء المنفعة. 

 أدلة مشروعية عقد اإلجارة:

 األصل في اباحة عقد اإلجارة هو النصوص الواردة من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول. 

 أما الكتاب: 

وهُنَّ لِتَُضيبقُوا َعلَْيِهنَّ ۚ َوإِْن ُكنَّ أُواَلِت قال تعالى: }  -1 نَّ َحتَّىَٰ ْيهِ َحْمل  فَأَْنفِقُوا َعلَ أَْسِكنُوهُنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل تَُضارُّ

ۖ  َوإِْن تََعا { ]سورة َسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرىَٰ يََضْعَن َحْملَهُنَّ ۚ فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ ۖ َوْأتَِمُروا بَْينَُكْم بَِمْعُروف 

 [.6الطالق:

 [.26{ ]سورة القصص:إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اأْلَِمينُ  قَالَْت إِْحَداهَُما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ ۖقال تعالى: }  -2

ا يُِريُد أَْن يَْنقَضَّ فَأَقَامَ فَاْنطَلَقَا َحتَّىَٰ إَِذا أَتَيَا أَْهَل قَْريَة  اْستَْطَعَما أَْهلَهَا فَأَبَْوا أَْن يَُضيبفُوهَُما فََوَجَدا فِيهَا ِجدَ قال تعالى: }  -3 اَل هُ ۖ قَ ار 

ا  [.11{ ]سورة الكهف:لَْو ِشْئَت اَلتََّخْذَت َعلَْيِه أَْجر 

ا ۖ إِْن هَُو إاِلَّ ِذكْ قال تعالى: }  -4 ُ ۖ فَبِهَُداهُُم اْقتَِدْه ۗ قُْل اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجر  ئَِ  الَِّذيَن هََدى هللاَّ
 [.11{ ]سورة األنعام:َرىَٰ لِْلَعالَِمينَ أُولََٰ

ا إِْن ُكنَّا نَْحُن اْلَغالِبِينَ وَ قال تعالى: }  -5  [.113{ ]سورة األعراف:َجاَء السََّحَرةُ فِْرَعْوَن قَالُوا إِنَّ لَنَا أَلَْجر 

ا فَهُْم ِمْن َمْغَرم  ُمْثقَلُونَ قال تعالى: }  -6  [.41{ ]سورة الطور:أَْم تَْسأَلُهُْم أَْجر 

 وغيرها من اآليات الدالة على مشروعية عقد اإلجارة. 

في األمم السابقة وأقرها الشارع في چ جه الداللة من اآليات السابقة واضح وجلي حيث يظهر أن اإلجارة عقد أقره األنبياء وو

 هذه األمة كما في أجرة ارضاع المطلقة لولدها في لية الطالق. 

 ومن السنة: 

ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي قال: ))قال هللا: ‘ صلى هللا عليه ولله وصحبه وسلم عن أبي هريرة، عن النبي -1

 . (1)ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يع  أجره((

ووجه الداللة من هذا الحديث أن النبي، أخبر عن ربه أنه جل في عاله خصم من استأجر أجيرا ولم يوفه حقه وهذا صريح في 

 منها حالل فلو كانت االجارة حراما لحرم الثمن. حل اإلجارة وثمنها وأن ث

                                      
( ) كتاب 2211( برقم: )11/  3( ) كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا (، )2221( برقم: )82/  3( أخرجه البخاري في "صحيحه" )1)

 . اإلجارة، باب إثم من منع أجر األجير (



 

 

  

 
 

 

 (2) (1)مرفوعا: ))أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه((¢ عن أبي هريرة  -2

عن مجاهد قال: ))خرج علينا علي معتجرا في برد، مشتمال في خميصة. فقال: لما نزلت: )فتول عنهم فما أنت بملوم(  -3

أن يتولى عنا حتى نزلت: )وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين( فطابت أنفسنا، ‘ إال أيقن بالهلكة، إذ أمر النبي لم يبق أحد منا

                                      
دي على حاشية السن انظر وعبد الرحمن بن يزيد ضعيفان"إسناد المصنف ضعيف وهب بن سعيد هو عبد الوهاب بن سعيد قال البوصيري: "( 1)

البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في انظر  هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة"، وقال ابن الملقن: "(84/  2بن ماجه: )

/  3لخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: )التانظر  وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم"، وقال ابن حجر: "(35/  1الشرا الكبير: )

 . (121/  4نصب الراية ألحاديث الهداية: )انظر  وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد"، وقال الزيلعي: "(132

 الخطاب، وحديثوله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث الحسن البصري، وحديث حماد بن أبي سليمان، وحديث عبد هللا بن عمر بن 

جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري، وحديث عثمان بن عفان، وحديث إبراهيم النخعي، وحديث محمد بن سيرين، وحديث طاو  بن 

 كيسان، وحديث أبي هريرة الدوسي، وحديث عمر بن الخطاب

(، 11143( برقم: )2422/  5( وأحمد في "مسنده" )1/  3866)( برقم: 161/  1فأما حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه النسائي في "المجتبى" )

( والبيهقي في "سننه الكبير" 15124( برقم: )235/  8( وعبد الرزاق في "مصنفه" )11855( برقم: )2451/  5(، )11828( برقم: )2444/  5)

( وأما حديث 181( برقم: )161/  1في "المراسيل" )( وأبو داود 4656( برقم: )421/  4( والنسائي في "الكبرى" )11166( برقم: )121/  6)

( 313/  11(، )4651( برقم: )421/  4( والنسائي في "الكبرى" )2/  3861( برقم: )161/  1الحسن البصري، أخرجه النسائي في "المجتبى" )

/  4( والنسائي في "الكبرى" )3/  3868) ( برقم:161/  1( وأما حديث حماد بن أبي سليمان، أخرجه النسائي في "المجتبى" )11151برقم: )

( برقم: 511/  3( وأما حديث عبد هللا بن عمر بن الخطاب، أخرجه ابن ماجه في "سننه" )11152( برقم: )313/  11(، )4658( برقم: )421

( وأما حديث عثمان 34برقم: )( 43/  1( وأما حديث جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري، أخرجه الطبراني في "الصغير" )2443)

/  11( وأما حديث إبراهيم النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )21514( برقم: )11/  11بن عفان، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )

( 21516( برقم: )11/  11(، )21515( برقم: )11/  11( وأما حديث محمد بن سيرين، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )21515( برقم: )11

( وأما حديث أبي هريرة الدوسي، أخرجه البيهقي 21511( برقم: )11/  11وأما حديث طاو  بن كيسان، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )

 (11165( برقم: )121/  6في "سننه الكبير" )

 (. 11( برقم: )218/  1وأما حديث عمر بن الخطاب، أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )

( ) كتاب اإلجارة، باب ال تجوز اإلجارة حتى تكون معلومة وتكون األجرة 11168( برقم: )121/  6( أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )2)

رة، باب إثم ( ) كتاب اإلجا11114( برقم: )121/  6( ) كتاب اإلجارة، باب إثم من منع األجير أجره (، )11113( برقم: )121/  6معلومة (، )

( ) مسند أبي هريرة، شهر بن حوشب عن أبي هريرة ( وأورده ابن حجر 6682( برقم: )34/  12من منع األجير أجره ( وأبو يعلى في "مسنده" )

( 21513) ( برقم:16/  11( ) كتاب البيوع، باب اإلجارة ( وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )1485( برقم: )421/  1في "المطالب العالية" )

( 3114( برقم: )13/  8) كتاب البيوع واألقضية، من كره أن يستعمل األجير حتى يبين له أجره ( وأخرجه الطحاوي في "شرا مشكل اآلثار" )

 في أجر األجير على العمل متى يجب له أخذه من مستأجره عليه(. ‘ ) باب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا 



 

 

  

 
 

 

وذكر علي أنه مر بامرأة من األنصار وبين يديها طين. قلت: تريدين أن تبلي هذا الطين؟ قالت: نعم، فشارطتها على كل ذنوب 

  (1)بها إلى رسول هللا(( بتمرة، فبللته، وأعطتني ست عشرة تمرة، فجئت

أمر بإعطاء األجير أجرته واعتبر األجرة حقا ولو كانت اإلجارة محرمة لكان ‘ داللة من هذين الحديثين أن النبيووجه ال

 نها عنها. 

أقر عليا رصي هللا عنه على أخذه األجرة على نزعه الدالء لألنصارية وعدم انكاره عليه أخذ التمرات وفي بعض ‘ كما أنه 

 الروايات أنه صلى هلل عليه وسلم أكل منها، ولو كانت محرمة لما أكل منها. 

على العمل به واباحته كعقد يجوز أخذ وأملا اإلجملاع: فقلد حكي اإلجماع على جواز اإلجارة في الجملة واتفاق صللللللدر األمة 

 . (2)العوض عليه

يمكن تكييف مسللللللألتنلا بأنها إجارة ولكن إجارة منافع، إذ أن المعقود عليه هي منفعة البطاقة وهذه المنفعة المعقود عليها و

ـلللللللل بخالف إجارة  (3)ةمتعلقة بذمة الشلللركة، ومن شلللروط إجارة المنفعة تقديم الثمن في مجلس العقد ـلللللللل عند المالكية والشلللافعي

األعيان، فإنه ال يشلترط نقد الثمن في المجلس، وبهذا الشلرط يتداخل هذا التكييف بالتكييف السلابق القاضلي بأنها سلم منافع، عند 

من يشترطه، وال يتداخل عند من لم يشترطه ـلل كالحنفية والحنابلة ـلل ويبقى الفارق هو في لفظ العقد، لذا نجد بعض الفقهاء يشترط 

اللفظ في العقد لصلللحته ولتمييزه، كلفظ أسللللمت  أو أسللللفت ، ولذا أحببت أن أذكر التكييفين منفصللللين باعتبار أن لكل  من الفقهاء 

شلللللروطه وينبني عليها تكييفا  مسلللللتقال  ولكن ينبغي مالحظة أن هذا العقد على هذا التكييف قد جمع بين التعيين بالعمل، وهو تل  

   (4).لبطاقة، وبين المدة وهي توقيت تل  الخدمات بفترة صالحية محددةالخدمات التي توفرها ا

 

                                      
( ) من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، مجاهد 114( برقم: )335/  2في "األحاديث المختارة" )( أخرجه الضياء المقدسي 1)

( ) من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، مجاهد بن جبر 115( برقم: )336/  2(، )’ بن جبر المكي أبو الحجاج عن علي 

( ) من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، مجاهد بن جبر المكي أبو 111( برقم: )341/  2(، )’ المكي أبو الحجاج عن علي 

/  1( ) كتاب اإلجارة، باب جواز اإلجارة ( وأحمد في "مسنده" )11164( برقم: )111/  6والبيهقي في "سننه الكبير" )’ ( الحجاج عن علي 

( 265/  15وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" )¢ ( ن بالجنة وغيرهم، مسند علي بن أبي طالب ( ) مسند العشرة المبشري618( برقم: )218

( برقم: 261/  15( ) كتاب التفسير، سورة الذاريات (، )2/  3121( برقم: )265/  15( ) كتاب التفسير، سورة الذاريات(، )1/  3121برقم: )

 ( ) كتاب التفسير، سورة الذاريات(. 4/  3121( برقم: )268/  15(، )( )كتاب التفسير، سورة الذاريات 3/  3121)

، 1181(، والمعونة على مذهب عالم المدينة ص 2/655، موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي )116انظر اإلجماع البن المنذر ص ( 2)

 (. 2/145) 3(، والممتع شرا المقنع تحقيق ابن دهيش ط2/652واإلشراف على نكت مسائل الخالف )

 ألنهم يرونه من قبيل سلم المنافع وليس من باب اإلجارة.(  3)

 .312-311أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصر غير االئتماني في الفقه اإلسالمي ص انظر (  4)



 

 

  

 
 

 

 مالحظة: 

هذا التكييف ال يتناول بطاقات الوقود وأشباهها ـلللل كبطاقة التصوير الورقي ـلللل، إذ أن المعقود عليه فيها هو عين )الوقود( 

  (1)وليس المنفعة.

بحثه أنظمة الدفع اإللكتروني المعاصلللر غير االئتماني في الفقه صلللالا في  ذكرها د.وكل هذه التكييفات الثالثة السلللابقة 

 .اإلسالمي وهو منشور في المكتبة الشاملة

 صالا فيه أن التكييف األنسب لها هو تكييفها على عقد البيع. وقد رجح د.

 الترجيح

 والراجح عندي خالف ما ذهب إليه الدكتور صالا فالراجح التفصيل فيها على النسق التالي:

لع التي تنتجها في السلل التي تمثل سلللعا خالصللة تكيف على أنها سلللم أعيان غير البنكية واالئتمانية أوال: البطاقات مسللبقة الدفع

 .تل  الشركة المصدرة وعقد توريد فيما ال تمتلكة

 التوريد في اللغة

)أصالن: أحدهما الموافاة إلى الشيء، وقال ابن فار  في الواو والراء والدال:  (2)التوريد في اللغة مشتق من الِورد

 والثاني لوٌن من األلوان.

َدِر. ويقال: َوَرَدِت اإلبُل الماَء تِرُدهُ ِوْردا . ل الِوْرد: خالف الصَّ  فاألوَّ

والِوْرُد: ِوْرُد الُحمَّى إذا أَخَذْت صاحبَها لوقت (
قَْوَمهُ يَْوَم يَْقُدُم )قال تعالى:  (4)واستعمل في النار على سبيل الفظاعة (3)

 [.18]سورة هود: (اْلقِيَاَمِة فَأَْوَرَدهُُم النَّاَر ۖ َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ 

 قال تعالى: ،أو المقاربة منه ،والورود إلى الشيء هو الدخول فيه

ا َسِوي  افَاتََّخَذْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجاب ا فَأَْرَسْلنَا إِلَْيهَا ُروَحنَا فَتََمثََّل لَهَا بَشَ ) )هذه لية كثير قال الزجاج:   [.11]سورة مريم: (ر 

وكلهم الُِم،الظاختالف التفسير فيها في التفسير فقال كثير من النا  إنَّ الخلق جميعا  يَِرُدون النَّاَر فَيْنجو المتَِقي ُويْتَرُا 

إلى أن قال: )وقال ابن مسعود والحَسُن وقَتَاَدةُ: إن ورودها ليس دخولها وحجتهم في ذل  جيدة جدا من جهات:  (5)يَْدُخلُهَا(

 : ة  ِمَن النَّاِ  يَْسقُوَن )إحداهن أن العرب تقول: وردت ماء كذا ولَْم تدخله، وقال هللاَّ عزَّ وجلَّ ا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ َولَمَّ

َعاُء ۖ وَ وَ     [.23:القصص]سورة ( أَبُونَا َشْيٌخ َكبِيرٌ َوَجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأَتَْيِن تَُذوَداِن ۖ قَاَل َما َخْطبُُكَما ۖ قَالَتَا اَل نَْسِقي َحتَّىَٰ يُْصِدَر الرب

                                      
 .312انظر المرجع السابقة ص (  1)

 .212ن الربيش ص عبد الرحم ، بحث: عقد التوريد د.11العدد، انظر مجلة البحوث اإلسالمية(  2)

 (.6/115انظر مقاييس اللغة البن فار  )ورد( )(  3)

 (.1/865انظر المفردات في غريب القرلن للراغب األصفهاني )(  4)

 (.3/341انظر معاني القرلن وإعرابه للزجاج )(  5)



 

 

  

 
 

 

 . (1)وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله: قد وردت بلد كذا وكذا(

ويأتي الورد  ،وإيراد الشيء إحضاره ،أو الدخول فيه ،الورود: هو مقاربة الشيء وموافاتهمما سبق يتضح أن معنى 

وماعدا هذين األصلين مما ورد أنهم يطلقونه عليه فهو داخل فيهما. والمراد هنا هو المعنى  ،بمعنى اللون للنبات المعروف

 األول.

 عقود التوريد في االصطالح

وبناء على ذل  فإنه ال يوجد لها تعريف في  ،المعاصرة التي لم يتطرق إليها الفقهاء المتقدمونعقود التوريد من العقود 

ذا لذا فإني سأنقل بعض التعريفات التي وقفت عليها عن ه ،وإنما وجوده في البحوث المعاصرة والكتب القانونية ،كتب المتقدمين

  .العقد

ق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة عرفته محكمة القضاء اإلداري في مصر بأنه )اتفا -1

 (2)يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقوالت معينة للشخص المعنوي الزمة لمرفق عام مقابل ثمن معين(

دان فيه عاقبينما عقد التوريد أعم من ذل  فقد يكون المت ،ولكن هذا التعريف يجعل أحد المتعاقدين وال بد من أشخاص القانون

باإلضافة إلى أن عقود التوريد ال تقتصر على  ،وال يشترط كون أحد أفراده من أشخاص القانون ،أفرادا أو شركات أو غير ذل 

 (3)بل قد تكون عقودا صناعية ،المنقوالت

 في مكان وعرفه عبد الوهاب أبو سليمان بأنه: )عقد على عين موصوفة في الذمة بثمن مؤجل معلوم، إلى أجل معلوم  -2

 (4)معين(

ال بل إلى لج ،وأيضا  هي ليست إلى أجل واحد ،ولكن عقود التوريد قد ال تكون موصوفة في الذمة بل قد تكون معلومة حاضرة

 وأيضا ال يشترط في الثمن أن يكون مؤجال . ،فهو متكرر

األوصاف في تواريخ معينة لقاء وعرفه الشيخ حسن الجوهري بأنه: )عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد محددة  -3

 (5)ثمن معين يدفع على أقساط(

 بل قد يكون دفعة واحدة. ،ولكن ال يشترط في عقد التوريد أن يكون على أقساط

وعرفه القاضي محمد تقي العثماني بأنه )عبارة عن اتفاقية بين الجهة المشترية والجهة البائعة، على أن الجهة البائعة  -4

ا أو مواد محددة األوصاف في تواريخ مستقبلة معينة لقاء ثمن معلوم متفق عليه بين تورد إلى الجهة الم شترية سلع 

                                      
 (.3/341انظر المرجع السابق )(  1)

 (.461(، ومعجم القانون ص )213عن بحث عقد التوريد للربيش ص )( نقال 121انظر األسس العامة للعقود اإلدارية ص )(  2)

 (.24صفحة ص ) 11 المطلق مجلة جامعة اإلمام العدد عبد هللا (، وعقد التوريد دراسة شرعية د.213انظر بحث عقد التوريد للربيش ص )(  3)

 ( )بترقيم الشاملة(22811 /2انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، عقد التوريد، دراسة فقهية تحليلية )(  4)

 ( )بترقيم الشاملة(22141/ 2عقود التوريد والمناقصات ) اإلسالمي،انظر مجلة مجمع الفقه (  5)



 

 

  

 
 

 

 (1)الفريقين(

فالمعرف هو )التوريد( وقوله: )أن الجهة البائعة تورد إلى الجهة  ،وهذا خلل في التعريف ،وفي هذا التعريف أعاد ذكر المعرف

 المشترية( فيه إعادة ذكر للمعرف وهذا قادا في التعريف.

ا معلومة، مؤجلة، بصفة  -5 واختار مجمع الفقه اإلسالمي في تعريفه أنه: )عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلع 

 (2)بل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه(دورية، خالل فترة معينة، لطرف لخر، مقا

 والتعريف األخير هو األقرب لتوضيح صورة عقود التوريد.
 

 أقسام عقود التوريد:

 تقسيم عقود التوريد باعتبار مدى حرية المتعاقدين في قبول العقد أو رفضه:

 وعقود التوريد بهذا االعتبار قسمان:

 لتوريد خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، والهاتف.عقود التوريد الموحدة: مثل العقود التي تتم -1

وتثير هذه العقود فكرة اإلذعان حيث تتفاوت المراكز االقتصادية لطرفي العقد، فتقف جهة الخدمات موقف القوي المستغني، 

 بينما يقف المستهل  موقف المحتاج الذي تملى عليه الشروط.

يكون لكل واحد من الطرفين الحرية التامة في إنشاء العقد وتحديد مضمونه، عقود التوريد الحرة: وهي العقود التي  - 2

 وهذا النوع هو الغالب في عقود التوريد.

 تقسيمها باعتبار طبيعة العقد:

 وهي بهذا االعتبار قسمان:

مثلتها عقود التوريد اإلدارية: وهي ما يكون فيها أحد الطرفين شخصا معنويا، وتتضمن مصلحة لمرفق عام، وأ - 1

 كثيرة، مثل توريد المالبس للعسكريين والرياضيين، وتوريد المفروشات واألدوات المكتبية للدوائر الحكومية وغير ذل .

ا أو شركات خاصة، وأمثلتها كثيرة أيضا، مثل اتفاق بين  - 2 عقود التوريد الخاصة: وهي ما يكون الطرفان فيها أفراد 

 على توريد لحوم معينة ومقدرة، لحاجة شركة المطاعم، ونحو ذل . شركة مطاعم مع شركة مواش أو دواجن

 تقسيمها باعتبار عمل المورد:

 وتنقسم عقود التوريد بهذا االعتبار إلى قسمين:

ا في المصدر الذي -1 عقود التوريد العادية: وموضوعها تسليم منقوالت قد اتفق على مواصفاتها مقدما، ويكون المورد حر  

                                      
 ( )بترقيم الشاملة(2/22861عقود التوريد والمناقصات ) اإلسالمي،انظر مجلة مجمع الفقه (  1)

( )بترقيم 2/23142( والذي كان تحت عنوان: عقود التوريد والمناقصات )12/  1) 111 رقم:انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي قرار (  2)

 الشاملة(.



 

 

  

 
 

 

 ه.يحصل عليها من

عقود التوريد الصناعية: وموضوع العقد فيها تسليم منقوالت يصنعها المورد، وقد يكون لإلدارة حرية كبيرة في  - 2

 التدخل أثناء إعداد تل  البضائع.

وبعد هذا السللرد في التعريف بعقود التوريد يتضللح جليا أن البطاقات مسللبقة الدفع غير البنكية واالئتمانية التي تمثل سلللعا 

 صة تكيف على أنها سلم أعيان في السلع التي تنتجها تل  الشركة المصدرة وعقد توريد فيما ال تمتلكة.خال

 وذل  لعدة أسباب: 

 .كون الثمن معجل والمثمن عين موصوفة في الذمة مؤجلة -1

 كون السلعة منضبطة بالصفات والكم. -2

 غير معينة وال يمكن تعيينها. إنهاكون توصيفها بأنها عقد بيع ينخرم فيه شرط تعيين السلعة حيث  -3

ذل  لألسللباب وتكيف على أنها عقد اجارة  ثانيا: البطاقات مسللبقة الدفع غير البنكية واالئتمانية التي تمثل خدمات خالصللة

 التالية:

 ال عين والعقد على المنافع دون األعيان عقد إجارة. –خدمة  –أن المعقود عليه منفعة  -1

أو بانقضللاء الزمن المحدد في البطاقة وهذا الشللرط ال يصللح في عقد البيع  -الخدمة-المنفعة  بإتمامأن العقد محدود  -2

 وهو من صميم عقد اإلجارة.

وعليه يتضلح أن تكييفها بعقد البيع تكييف بعيد ولعل سلبب تكييف الدكتور صلالا لها بهذا التكييف كان بنظره إلى صيغة 

أو سيطا  فيد والشركة المصدرة والتاجر يعد وكيالتوالواقع أن العقد فيها يكون بين المس البيع عند التاجر ومعاملتها كسائر السلع،

 . -الربح-بأجر 

 

 بطاقات أثمان خدمات وسلع(.التكييف الفقهي للنوع الثالث من أنواع البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية )ثانيا: 

وقبل أن نشلرع في تكييف هذا النوع من البطاقات يجب أخذ تصور عنها وسبب التفريق بينها وبين البطاقات مسبقة الدفع 

 في صورتها القديمة: 

لاير( مثال فيقوم حاملها بشحنها أو 111فالبطاقات ذات الخصلائص المتطورة في صورتها، يتم شراء البطاقة بثمن قدره )

 .. البطاقةمثله تل  تفعيلها ليحصل على ما ت

وبعد التفعيل يسلللتطيع من خالل أرصلللدتها شلللراء خدمات تل  الشلللركة المصلللدرة كالبطاقات في صلللورتها القديمة، كما 

يسلتطيع شراء سلع من السوق بالرصيد في تل  البطاقة، كما يستطيع في بعض صورها السحب نقدا بتحويل الرصيد إلى حساب 

بالتحويل النقدي لحسلللابات جارية تابعة للجمعيات ، أو التبرع بالرصللليد أو جزء منه به نقداجار  تابع للشلللركة المصلللدرة ثم سلللح

 .والهيئات الخيرية، أو بتحويل الرصيد أو جزء منه إلى مستفيد لخر

 من أمثلة هذا النوع من البطاقات: 

 يستطيع حاملها:  الموجودة اآلن في المملكة العربية السعودية الهاتف النقالبطاقات 

 انترنت(.  –رسائل  –االستفادة من خدمات الشركة المصدرة لها، )اتصال  -1



 

 

  

 
 

 

تمكن المشلللتري لها من شلللراء السللللع الرقمية والحقيقية من خالل األسلللواق اإللكترونية حيث يتم دفع أثمان السللللع من  -2

 الرصيد في البطاقة.

 تمكن المستفيد من تحويل األرصدة والتبرع بها. -4

 التلفزيونية وغيرها.تحويل أرصدتها والمشاركة في المسابقات  تمكن المستفيد من -5

 : (1)و من أحد تكييفينلوالتكييف الفقهي له ا النوع من البطاقات ال يخ

 .تكييف ه ه البطاقات على أنها سند بدينالتكييف األول: أن يكون 

 تعريف السندات: 

هي صللكوا مالية قابلة للتداول تصللدرها شللركة، أو حكومة، أو شللخص اعتباري، عن طريق الدعوة إلى االكتتاب العام، 

  (2)ويتعلق بقرض طويل األجل، ويعطى مالكه حق استيفاء فوائد سنوية، وحق استرداد قيمته عند حلول األجل. 

فالسللللند بالنسللللبة للحكومات، والشللللركات أداة لالقتراض، وبالنسللللبة للمقرض ورقة، أو صلللل  يثبت كونه دائن ا للمقترض 

 بالقيمة المدونة عليها. 

ويلتزم مصللللللدر السللللللنلد بتسللللللديد قيمته في التاريخ المحدد، مع فائدة ربوية على القرض يقوم بدفعها على فترات زمنية 

في الغالب( ويتم تحديد هذه الفائدة عادة بنسللبة مئوية من القيمة االسللمية للسللند، وال يتوقف دفع محدودة )سللنوية أو نصللف سللنوية 

  (3)هذه الفائدة على حصول الربح في المشروع الذي أصدرت السندات لتمويله مثال ، بل يلزم دفعها على أي حال. 

ا بحسلللللم   يجري عند بيعها من قيمتها االسلللللمية، يكون بمثابة وقد ال يحتسلللللب على هذه السلللللندات فائدة، ولكنها تباع مقدم 

الفائدة، ويحسلب هذا الخصلم على أسا  سعر الفائدة السائد في األسواق المالية، ويجري تداول هذه السندات عن طريق البيع في 

  (4)سوق األوراق المالية )البورصة( على نفس المبدأ، وتسمى السندات ذات الكوبون الصفري. 

ا يجري بيعها وال فرق في  الحكم الشللرعي بين دفع سللعر الفائدة وبين السللندات ذات الكوبون الصللفري باعتبارها قروضلل 

 بأقل من قيمتها االسمية، ويستفيد أصحابها من هذا الحسم، باعتبار أن كال  منها قروض بفوائد ربوية. 

 ويطلق على السندات عدة ألفاظ منها: 

                                      
 الشبيلي فتوى في تفصيل الحكم والتكييف الفقهي لبطاقات سعودي ت  وهي بطاقة مسبقة الدفع بنكية إئتمانية تحمل عبد هللايوسف بن  للشيخ د.(  1)

وسف ي اقة خارج نطاق هذا البحث، وإن كانت تتقاطع معها في التكييف الفقهي الذي ذكره الشيخ د.رقما ائتمانيا من شركة ماستركارد، وهذه البط

 الشبيلي.

، وأسواق األوراق المالية 211نزيه حماد ص  -قضايا فقهية معاصرة و، 238ص  رزق هللا أنطاكي -الحقوق التجارية البرية انظر ( 2) 

 . 126ص  أحمد محيي الدين أحمد -ولثارها اإلنمائية 

 (. 1/212) أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة انظر ( 3) 

 . 211نزيه حماد ص  -قضايا فقهية معاصرة انظر ( 4) 



 

 

  

 
 

 

 وسندات القرض.  شهادات االستثمار، أذونات الخزانة،

فتعد البطاقة سلللندا  بدين من المشلللتري للمصلللدر، ويتم اسلللتيفاء ذل  الدين بما يتناقص من القيمة المخزنة في البطاقة عند 

 استخدامها، وعلى هذا فالعالقة بين المصدر والمشتري هي عالقة قرض. 

 بيان التكييف:

 مديونيتها للعميل الذي يدفع قيمتها، وتقوم بسلللداد الدين بما تثبت -البطاقة-تصلللدر الشلللركة المصلللدرة للبطاقة سلللندا بدين 

بما يقابل الخدمات أو ما يقابل السلللللللع أو ما يقابل النقد عند لها إما  اسللللللتخدامهمن خالل  -البطاقة-يتناقص من قيمة ذل  السللللللند 

 .-الرصيد-التحويل أو التبرع أو الشراء بالنقد 

ويترتلب على هلذا التخريج أنله لو بلاعهلا المصللللللدر بثمن أقلل من قيمتهلا المخزنة فيها، فهو حرام ألنه قرض جر منفعة  

للمقرض وهو هنا المشتري، أما لو باعها بثمن أكثر فهو قرض بشرط رد أقل من قيمته، وهو جائز على الصحيح من أقوال أهل 

 العلم.

قت محدد لالسللللتيفاء فلو انقضللللى ذل  الوقت لم يعد يحق للعميل أن يطالب الشللللركة ن البطاقة لها ووهذا التكييف بعيد أل

 المصدرة بقيمتها، والدين ال يسق  بالتقادم.

 .تجاريةتكييفها على أنها أوراق التكييف الثاني: أن يكون  

ية، أنها: "وثائق مكتوبة وفق اشللتراطات شللكل وتعرف األوراق التجارية في القوانين التجارية المعروفة في البالد العربية

  (1)"أو في موعد معين أو قابل للتعيينالوثيقة  علىتعهدا أو أمرا بدفع مقدار من النقود عند االطالع تتضمن 

عند  ، فيجب التقابضكالشللي  ألن األوراق التجارية تمثل النقد وعلى هذا فالعقد بين المصللدر والمشللتري هو عقد صللرف

شلراء البطاقة، كما يجب التساوي بين القيمة المخزنة في البطاقة والقيمة التي اشتريت بها إذا كانت القيمتان بعملة واحدة، أما إن 

 اختلفت العملة فال مانع من اختالف القيمتين. 

 بيان التكييف:

ت مبلغا وأنه بحمله لهذه البطاقة يسللتحق القيمة المسللجلة أن الشللركة المصللدرة تسلللم العميل ورقة تجارية تثبت أنها اسللتلم

 بها، سواء استخدمها كخدمات، أم في شراء سلع، أم في التحويل النقدي بالتبرع أو شراء سلع من السوق مما ال تمتلكه الشركة.

  للشلللليالنا  مثل ما وهذا هو التكييف الصللللحيح، ألن هذه البطاقات أصللللبح لها اليوم من الحماية والقبول والرواج عند  

، (2)، فقبضللللها في قوة قبض محتواها من النقود، وقد نص أهل العلم على أن المرجع في تحديد القبض إلى العرفوالسللللند ألمر

                                      
 .43انظر محمد أحمد سراج، األوراق التجارية في الشريعة اإلسالمية ص (  1)

و وزن ول باليد عادة، وهو ما يعتبر فيه التقدير فهذا قبضه بما يقدر فيه من  كيل أ(  القبض فيما يتناول باليد عادة كالثياب قبضه باليد، وما ال يتنا2)

ذرع أو عد إما أو ذرع أو عد. وبهذا قال جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة. وأما ما عدا مما ال يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو 

يه التقدير بذل  كالعروض والدواب والصبرة جزافا  فقبضه يكون بنقله وتحويله وهذا ما اختاره الشافعية  لعدم إمكانه أو مع إمكانه لكنه لم يراع ف



 

 

  

 
 

 

فحكم هذه البطاقات كحكم الشلللي  المصلللرفي المصلللدق، بل البطاقات أكثر وضلللوحا  في معنى النقدية من الشللليكات ألنها وسللليلة 

 ن قيود بخالف الشي  فإنه ال يمكن صرفه إال لمن حرر لصالحه.للتبادل التجاري بدو

وبناء على معطيات الواقع في هذه البطاقات وقوتها في التعامالت يمكن أن أنقول أنها ورقة تجارية جديدة موازية للشللي  

 وهي:والكمبيالة والسند ألمر إال أنها تختلف عنها في بعض صفاتها الشكلية غير المؤثرة في الحكم 

أن البطاقات يتم إصللدارها وفق اشللتراطات خاصللة من شللركات أو محالت خاصللة تفيد اسللتالم الشللركة المصللدرة لقيمة  -1

ا تمل  مبلغا هذه البطاقة، بخالف األوراق التجارية األخرى فهي وإن صلللللدرت عن مصلللللرف أو شلللللركة فإنها تدل أنه

 ي حقيقتها بين ثالثة أطراف.للمستفيد األول المتعهد بدفع الملغ للمستفيد الثاني فهي ف

أن البطاقات يكون المسلللللتفيد منها حاملها، بخالف األوراق التجارية األخرى يجب أال يسلللللتفيد منها إال من دون اسلللللنه  -2

 عليها.

صليل المبالغ التي فيها على دفعات حسلب حاجة المستفيد، بخالف الشي  والكمبيالة وغيرها حالبطاقات يصلح اسلتالم وت -3

 ا يكون دفعة واحدة إما حاال  كالشي  والكمبيالة، أو مؤجال كالسند ألمر.فتحصيل ما فيه

 ما يترتب على هذا التكييف:

ل إذا كانت بنفس العملة والتقابض والتفاضللللل، فيجب التقابض والتسلللللاوي مصلللللارفهيتم التعامل معها في البيع على أنها  -1

 بسعر السوق حين البيع إذا اختلفت العملة.

تحديد مدة السلللللتيفاء المسلللللتفيد المبلغ المحدد في البطاقة بوقت معين، إال إذا دخل معها في عقد خدمة ال يحق للشلللللكرة  -2

 معينة، أما ما دام لم يفعل خدمة أو سلعة فيجب على الشركة المصدرة ضمانه له.

 يصح البيع بها وجعلها أثمانا للسلع. -3

 ال يصح تقسيطها بأكثر من قيمتها. -4

 ر من قيمتها.ال يصح بيعها مؤجال بأكث -5

 اب وحلول الحول.صالزكاة فيها كالنقود من حيث الن تجب -6

بلادل التجاري ما يجري على األوراق المالية بل ما لألوراق النقدية تماما وعليله يجري عليهلا من األحكلام في الزكلاة والت

 إذ أنها تمثلها ولكن بصورة حديثة.

كما يحرم بيعها بالتقسي  أو باآلجل، كما يحرم التفاضل في بيعها، وال فتجب فيها الزكاة عند بلوغ النصاب وتمام الحول، 

 عند الشراء بأرصدتها وهللا تعالى أعلى وأعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد. يجوز المتاجرة بها إال

 

 

                                      
لمالكية فالقبض ا والحنابلة. لحديث " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا  فنهانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ". وأما

شرا مختصر خليل للخرشي  (، و3/212كشاف القناع ) (، و2/12مغني المحتاج )انظر  ألة بخصوصها مرجعه إلى العرف .عندهم في هذه المس

(5/158.) 



 

 

  

 
 

 

 الخاتمة

 وسللللمته "البطاقات مسللللبقة الدفع غير البنكية وتكييفها الفقهي" وبعد الحمد هلل وبفضللللله جل في عاله تم هذا البحث والذي

 يمكن تلخيصه في اآلتي:و

 تنقسم البطاقات مسبقة الدفع إلى قسمين رئيسين هما:

 بطاقات مسبقة الدفع بنكية وهي ثالثة أنواع:أوال: 

 البطاقات االئتمانية. -1

 بطاقات الدفع. -2

 بطاقات الحساب الجاري. -3

 )وهذا القسم هو مدار البحث( لدفع غير بنكية وهي ثالثة أنواع:ثانيا: بطاقات مسبقة ا

 بطاقات تمثل خدمات خالصة. -1

 بطاقات تمثل سلع خالصة. -2

 غير محددة.بطاقات تمثل سلعا وخدمات  -3

 يمكن تعريف البطاقات مسبقة الدفع غير البنكية بناء على نوعها:

 البنكية بأنها: سندات تمثل سلع وخدمات.تعرف البطاقة مسبقة الدفع غير ففي النوعين األولين 

 .يمكن تعريفها بأنها: سندات تمثل أثمان سلع وخدماتوفي النوع الثالث 

بطاقات  ، وفي النوع الثالث وهوويمكن تكييف النوعين األولين من البطاقات مسللللللبقة الدفع غير البنكية على أنها عقد بيع

 تجارية كالشي ، والسند ألمر.أوراق تمثل أثمان سلع وخدمات على أنها: 

وخلصلللت في نهاية البحث إلى أن البطاقات مسلللبقة الدفع غير البنكية والتي تمثل أثمان سللللع وخدمات، تأخذ حكم النقدين 

فعقدها بين البائع والمشلللتري عقد صلللرف على الحقيقة يجب توافر شلللروط الصلللرف في الزكاة والمعامالت والديون والمبداالت 

 فيه.

  ولي التوفيق.هذا وهللا
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