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 الممخص
إّف التطور التكنولوجي اليائؿ الذي شيده العالـ في آواخر القرف المنصـر وعمى 

اف إلى سوؽ األخص في مجاؿ الكمبيوتر واإلنترنت، قد أدى إلى دخوؿ نظاـ بطاقة االئتم
المعامالت المدنية والتجارية. وبالنظر إلى حداثة ىذا النظاـ وتعدد العالقات والمشاكؿ 
القانونية الناجمة عنو، فقد كاف لزامًا عمى المشرع التدخؿ لتنظيمو، وىذا ما فعمو المشرع 
اـ في بعض الدوؿ، فيما بقي تنظيـ ىذا النظاـ في دوؿ عديدة ومنيا العراؽ خاضعًا لألحك

العامة في القانوف ولألعراؼ المصرفية التي ربما لـ تعد قادرة عمى استيعاب أحكاـ ىذا 
النظاـ متعدد العالقات ومتشعب األحكاـ.وىذه الدراسة محاولة متواضعة إلنارة الطريؽ أماـ 
المشرع العراقي في جيوده المستقبمية لتشريع قانوف خاص بتنظيـ إصدار واستخداـ بطاقة 

، إذ تتضمف بحث جانب مف العالقات المتعددة التي يتضمنيا نظاـ بطاقة االئتماف
االئتماف والمتمثؿ بعقد التاجر المبـر بيف البنؾ المصدر لبطاقة االئتماف والتاجر. وعمى 
وجو التحديد فإف ىذه الدراسة تتناوؿ بحث التزامات التاجر تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة 
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وقد توصمت ىذه الدراسة إلى  نظاـ بطاقة االئتماف. االئتماف في عقد التاجر ضمف
استنتاجات عدة بصدد مفيـو عقد التاجر في نظاـ بطاقة االئتماف وتكييفو القانوني، إذ 
توصمت الدراسة إلى أف تكييؼ عقد التاجر بكونو عقدًا غير مسمى لو طبيعة خاصة ىو 

عقد مف العقود المسماة. كما التكييؼ األدؽ بالنظر إلى كونو عقدًا ال يندرج ضمف أي 
توصمت ىذه الدراسة إلى أف االلتزامات التي يرتبيا عقد التاجر عمى عاتؽ التاجر في 
عالقتو مع البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف متعددة، بعضيا التزامات مباشرة ِقَبؿ البنؾ 

تاجر ِقَبَؿ البنؾ المصدر لبطاقة االئتماف، والبعض اآلخر التزامات غير مباشرة يمتـز بيا ال
الُمصدر لبطاقة االئتماف في إطار تعاممو مع حامؿ بطاقة االئتماف وليس في تعاممو 
ّف االلتزامات المباشرة لمتاجر تجاه البنؾ  المباشر مع البنؾ المصدر لبطاقة االئتماف. وا 
و الُمصدر لبطاقة االئتماف تتمثؿ في التزامو بدفع العموالت ورسـو العضوية، والتزام

بالمحافظة عمى وسائؿ استخداـ بطاقة االئتماف المسممة إليو مف طرؼ البنؾ الُمصدر 
عادتيا لألخير، والتزامو باإلعالـ، والتزامو بفتح حساب بنكي. في حيف أّف  لمبطاقة وا 
االلتزامات غير المباشرة لمتاجر تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف تتمثؿ في كؿ مف 

اقة االئتماف، والتزامو بالتحقؽ مف صحة بطاقة االئتماف وشخصية التزامو بقبوؿ بط
حامميا، والتزامو بالحفاظ عمى سرية المعمومات المتعمقة ببطاقة االئتماف وحامميا، والتزامو 

وقد قدمت الدراسة أماـ المشرع العراقي عدة مقترحات  بتنظيـ الفواتير وتقديميا لمبنؾ.
ِقَبؿ البنؾ المصدر لبطاقة االئتماف في عقد التاجر  لنصوص منظمة اللتزامات التاجر

ضمف نظاـ بطاقة االئتماف، بحيث يمكف لممشرع العراقي أف يعوؿ عمييا في صياغة 
نصوص أي قانوف خاص يتـ تشريعو في المستقبؿ بصدد تنظيـ إصدار واستخداـ بطاقة 

 قدع، التاجر، االئتماف بطاقة، البنؾ :المفتاجية الكمماتاالئتماف.
ABSTRACT 

The enormous technological development witnessed in the 

world in the late twentieth century, especially in the field of 

computer and the internet, has led to the inclusion of credit card 

system into the market of civil and commercial transactions. In view 

of the modernity of this system and the multiplicity of relations and 

legal problems resulting from it, it was necessary for the legislator to 

intervene to regulate it, and this is what the legislator did in some 
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countries, while the regulation of this system in many countries, 

including Iraq, subjects to the general provisions of the law and 

banking traditions that may no longer be able to accommodate the 

provisions of this multi-relationship system and the ramifications of 

the provisions.   This study is an attempt to illuminate the way for 

the Iraqi legislator in his future efforts to legislate a law regulating 

the issuance and use of a credit card. The study includes examining a 

specific aspect of the various aspects of the credit card system, 

namely the contract between the issuing bank and the merchant. 

Specifically, this study examines the merchant's obligations towards 

the issuing bank of the credit card in the merchant's contract within 

the credit card system.   This study has reached several results 

regarding the concept of the merchant's contract in the credit card 

system and its legal adaptation. The study concluded that adapting 

the merchant's contract as an indefinite contract of a special nature is 

the more accurate adaptation. The study also concluded that there are 

in merchant contract multiple obligations on the merchant towards 

the issuing bank of the credit card, some of them are direct 

obligations towards the issuing bank of the credit card, and others 

are indirect obligations on the merchant towards the bank issuing the 

credit card not in direct deal with the issuing bank, but in context of 

dealing of the merchant with credit card holder. The direct 

obligations of the merchant towards the credit card issuing bank are 

obligation to pay commissions and membership fees, obligation to 

maintaining the means of using the credit card delivered to him by 

the issuing bank and returning the means to the latter, obligation of 

informing and obligation to open a bank account. While the indirect 

obligations of the merchant towards the credit card issuing bank are 

obligation to accept the credit card, obligation to verify the credit 

card and the identity of the card holder, obligation to maintain the 

confidentiality of the credit card information and its holder, and 

obligation to regulate the invoices and submitting them to the 

bank.   The study presented several suggestions in front of the Iraqi 

legislator about provisions regulating the merchant's obligations 

towards the issuing bank of the credit card in the merchant's contract 

within the credit card system, and the Iraqi legislator can rely on 
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them in the drafting of any special law to be legislated in the future 

in regulating the issuance and use of the credit card. 

Keywords: bank, credit card, merchant, contract . 

 المقدمة
، إاّل أّنو لـ يأخذ مكانتو كبديؿ  يرجع ظيور نظاـ بطاقة االئتماف إلى بدايات القرف المنصـر
. ونظاـ بطاقة االئتماف  لمنقود ضمف النظاـ المصرفي إاّل في منتصؼ القرف المنصـر
يتألؼ في الغالب مف خمسة أطراؼ، ىـ كؿ مف )المنظمة الراعية لبطاقة االئتماف كالفيزا 

والماستر كارد، والبنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف، وحامؿ بطاقة االئتماف، والتاجر  كارد
الذي يقبؿ البطاقة في التعامؿ، وبنؾ التاجر(. وترتبط ىذه األطراؼ بعدة عالقات ينظـ 
كؿ منيا بعقد خاص، فالعالقة بيف المنظمة الراعية لبطاقة االئتماف والبنؾ الُمصدر 

لترخيص، وأّما العالقة بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف وحامؿ لمبطاقة ينظميا عقد ا
البطاقة فينظميا عقد االنضماـ أو الحامؿ، فيما أّف العالقة بيف البنؾ الُمصدر وبنؾ 
التاجر ينظميا عقد النقؿ المصرفي اإللكتروني، في حيف أّف العالقة بيف بنؾ التاجر 

خيرًا فإّف العالقة بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة والتاجر ينظميا عقد الحساب الجاري، وأ
 االئتماف والتاجر ينظميا عقد التاجر.

تكمف أىمية ىذا البحث في تناولو لجانب مف جوانب موضوع في  أواًل: أىمية البحث:
مجاؿ المعامالت اإللكترونية أال وىو نظاـ بطاقة االئتماف الذي بالرغـ مف ظيوره في 

، إاّل أنّ  و لـ يكف لو أثر كبير في مجاؿ المعامالت المدنية والتجارية عمى القرف المنصـر
الصعيد العالمي إاّل بعد التطور التقني اليائؿ الذي شيدتو التكنولوجيا الرقمية عمى جميع 
األصعدة، وبعد تغمغؿ التعامؿ ببطاقات االئتماف جميع مناحي الحياة وعمى نحو واسع، 

سة مختمؼ جوانب التعامؿ ببطاقات االئتماف، ال سيما األمر الذي يتطمب التطرؽ إلى درا
 في ظؿ النقص التشريعي الذي يتسـ بو ىذا المجاؿ في العراؽ عمى وجو الخصوص.

تكمف مشكمة البحث في أّف المشرع العراقي لـ ينظـ أحكاـ إصدار  ثانيًا: مشكمة البحث:
القة التي تربط بيف البنؾ واستخداـ بطاقة االئتماف في المجمؿ، ويستغرؽ ذلؾ األمر الع

الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر الذي يقبؿ البطاقة في معامالتو. وبالتالي فإّف ىذا البحث 
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يتطرؽ لدراسة عقد التاجر في نظاـ بطاقة االئتماف، ويركز تحديدًا عمى التزامات التاجر 
 تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف في سياؽ ذلؾ العقد.

بالنظر إلى أّف نظاـ بطاقة االئتماف يتألؼ مف عدة عالقات تربط بيف  نطاؽ البحث:ثالثًا: 
أطرافيا تشكؿ في ذاتيا عدة عقود، فإّننا في ىذا البحث سنركز عمى العالقة بيف البنؾ 
الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر مف خالؿ العقد الذي يربط بينيما والذي يسمى بعقد 

بحث فقط في التزامات التاجر تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف التاجر، وبصورة أدؽ سن
 في عقد التاجر ضمف نظاـ بطاقة االئتماف.

 ييدؼ ىذا البحث الوصوؿ إلى ما يأتي: رابعًا: أىداؼ البحث:
 تحديد مفيـو عقد التاجر ضمف نظاـ بطاقة االئتماف. -
 ئتماف.تحديد التكييؼ القانوني لعقد التاجر في نظاـ بطاقة اال -
تحديد التزامات التاجر تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف في عقد التاجر ضمف  -

 نظاـ بطاقة االئتماف.
يتبنى ىذا البحث بغية الوصوؿ ألىدافو المنيجيف التحميمي  خامسًا: منيجية البحث:

اقات والمقارف، وفي إعماؿ المنيج المقارف سيعقد البحث المقارنة بيف كؿ مف قانوف البط
( وقانوف الماؿ والنقد :600( لسنة )98:8المصرفية وبطاقات االئتماف التركي رقـ )

( لسنة 95( وقانوف التحويؿ اإللكتروني لألمواؿ التونسي رقـ )6000الفرنسي لعاـ )
( 6059( لسنة )0;>50( وقانوف تنظيـ صناعة بطاقات االئتماف الفمبيني رقـ )6009)

 .6058( لسنة 7الدفع اإللكتروني لألمواؿ العراقي رقـ )باإلضافة إلى نظاـ خدمات 
نقسـ ىذا البحث إلى مبحثيف، إذ ندرس في المبحث األوؿ التعريؼ  سادسًا: خطة البحث:

بعقد التاجر في نظاـ بطاقة االئتماف مف خالؿ بياف مفيومو وتكييفو القانوني في مطمبيف. 
تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف في عقد فيما نبيف في المبحث الثاني التزامات التاجر 

 التاجر، المباشرة منيا وغير المباشرة وذلؾ في مطمبيف.
 المبحث األول

 التعريف بعقد التاجر في نظام بطاقة االئتمان
إّف لعقد التاجر مفيومًا محددًا يختمؼ عف باقي العقود التي تشكؿ بمجموعيا نظاـ بطاقة 

و في تكييفو القانوني إلى اتجاىات عدة. وبغية التعريؼ بعقد االئتماف، كما اختمؼ الفق
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التاجر في نظاـ بطاقة االئتماف، فإّننا سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، إذ نبحث في 
المطمب األوؿ مفيـو عقد التاجر في نظاـ بطاقة االئتماف، فيما نسمط الضوء في المطمب 

 ي نظاـ بطاقة االئتماف.الثاني عمى التكييؼ القانوني لعقد التاجر ف
 المطمب األول

 مفهوم عقد التاجر في نظام بطاقة االئتمان
إّف اإلحاطة بمفيـو عقد التاجر في نظاـ بطاقة االئتماف ال بد وأف يسبقيا تعريؼ عقد  

التاجر وطرفيو وتعريؼ بطاقة االئتماف، وبناًء عمى ذلؾ نقسـ ىذا المطمب إلى ثالثة 
ع األوؿ تعريؼ بطاقة االئتماف، فيما نناقش في الفرع الثاني تعريؼ فروع، إذ ندرس في الفر 

 طرفي عقد التاجر، ونبحث في الفرع الثالث تعريؼ عقد التاجر وخصائصو.
في سياؽ تعريؼ بطاقة االئتماف نتطرؽ إلى كؿ مف  :تعريف بطاقة االئتمان/ الفرع األول

 أتي بياف ذلؾ.التعريؼ الفقيي والتشريعي والقضائي، ونتولى فيما ي
اختمؼ الفقياء والباحثوف في مجاؿ القانوف في أواًل: التعريؼ الفقيي لبطاقة االئتماف: 

تعريفيـ لبطاقة االئتماف، فمنيـ مف عّرفيا بأّنيا بطاقات إلكترونية بالستيكية الصنع، 
مات يرتكز العمؿ بيا في األساس عمى االئتماف بيف أطرافيا، وتترتب عمى استعماليا التزا

، يسري عمييا نظاـ قانوني خاص بحسب العقد المبـر (5)أصمية مستقمة في ذمة أطرافيا
بيف الجية المصدرة وباقي األطراؼ، وتمكف حامميا مف استعماليا كأداة دفع فوري لدى 
التاجر الذي يقبؿ استعماليا بعد اتفاؽ بينو وبيف البنؾ الذي أصدرىا، والذي يقـو بالوفاء 

َـّ يقـو باستيفاء ىذه القيمة مف حساب الحامؿ في الوقت بقيمة استعما ؿ البطاقة، ومف َث
وفي ذات الصدد عّرفت بطاقة االئتماف .(6)المحدد بنسبة عمولة متفؽ عمييا بصورة مسبقة

بَاّنيا مستند يعطيو مصدره لشخص بناًء عمى عقد بينيما، يمتـز فيو الُمصدر بدفع قيمة 
لتجار المتعاقديف مع بنؾ عضو في إصدار البطاقة مسبقًا مشتريات حامؿ البطاقة مف ا

                                                           

٠ٕظش:د.و١الٟٔ ػجذ اٌشامٟ ، ٌٍزفق١ً فٟ اٌؼاللبد ٚاٌؼمٛد األخشٜ فٟ ٔظبَ ثطبلخ االئزّبْ 1

-521ؿ، 1991ح اٌمب٘ش، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌجطبلبد اٌٛفبء ٚاٌنّبْ، ِؾّٛد

اٌطجؼخ ، ثطبلخ االئزّبْ ث١ٓ اٌٛمغ اٌمبٟٔٛٔ اٌّقشفٟ ٚاٌزأف١ً اٌفمٟٙ، ؛ د.سمٛاْ غ676ّٟ١ٕ

 .114-97ؿ، 2612، اإلعىٕذس٠خ، داس اٌفىش اٌغبِؼٟ، األٌٚٝ

 ،2616، اإلعىٕذس٠خ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح، ثطبلخ االئزّبْ ٚاالٌزضاِبد إٌبؽئخ ػٕٙب، ٌخنش سفبف 2

 .32-31ؿ
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بقبوؿ البيع وتأدية الخدمات بموجبيا، ودفع مسحوباتو النقدية مف البنوؾ، ومف ثـ رجوع 
. كما عّرفت بأّنيا بطاقة (5)المصدر بعد ذلؾ عمى حامؿ البطاقة الستيفاء تمؾ المدفوعات

عيف وتتعيد بموجبيا بدفع قيمة خاصة تصدرىا مؤسسات مصرفية أو مالية لشخص م
السمع والخدمات التي يحصؿ عمييا حامؿ البطاقة مف التجار المتعاقديف مسبقًا مع الجية 
المصدرة، وذلؾ في مقابؿ التزاـ الحامؿ برد ىذه المبالغ لمصدر البطاقة في آجاؿ متفؽ 

ميا الحصوؿ عمى . وقد عّرفت كذلؾ بأّنيا بطاقة تصدرىا مؤسسة مالية تخّوؿ حام(6)عمييا
السمع والخدمات والسحب النقدي دوف أف يدفع المقابؿ حااًل، ويمتـز ُمصِدر البطاقة بالدفع 

. ومف (7)عف حامميا، والتحصيؿ منو فوريًا بالخصـ مف حسابو أو خالؿ آجاٍؿ معينة
ضمف ما عّرفت بو بطاقة االئتماف أّنيا بطاقات تصدر مف البنوؾ وتكوف ليا أربعة 

تتمثؿ في البنؾ المصدر لمبطاقة والبنؾ الوسيط وحامؿ البطاقة والمتقبؿ لمبطاقة  أطراؼ،
)التاجر أو البائع(. ويمكف لحامؿ البطاقة مف خالليا شراء السمع والخدمات عمى اعتبار 
أّف البنؾ الوسيط يضمف دفع قيمتيا لمبائع وأّف البنؾ ُمصدر البطاقة يقـو بسداد تمؾ القيمة 

. ومف التعريفات الواردة بشأف بطاقة (8)فاؽ االئتماف المبـر مع حامؿ البطاقةبناًء عمى ات
االئتماف أيضًا أّنيا بطاقات تكوف عادة في شكؿ بطاقات بالستيكية مع شريط مغناطيسي 
في الجزء الخمفي، وعادة ما تنقش مع اسـ المستخدـ واسـ الشركة العالمية لمبطاقة عبر 

ة بالبنؾ الُمصدر مع وسيط أو بدونو. وىي تمنح ائتمانًا وكيؿ محمي يتمثؿ في العاد
لممستخدـ وتسمح لو بدفع المستحقات المترتبة عميو بصورة مدفوعات جزئية بحسب االتفاؽ 
المبـر مع الجية المصدرة لمبطاقة. وليا ثالثة أطراؼ تشمؿ كاًل مف حامؿ البطاقة، 

                                                           

ثطبلبد االئزّبْ ِب١٘زٙب ٚاٌؼاللبد إٌبؽئخ ػٓ اعزخذاِٙب ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ، ػجذ اٌؾ١ٍُ ػّشد.ِؾّذ  1

ثؾش ِٕؾٛس مّٓ وزبة)ثؾٛس ِإرّش األػّبي اٌّقشف١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ، ٚاٌمبْٔٛ

 .664ؿ، 2663، (2اٌّغٍذ)، و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ثغبِؼخ اإلِبساد، ٚاٌمبْٔٛ(

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ، ٌمب١ٔٛٔخ اٌخبفخ ثجطبلخ االئزّبْ اإلٌىزش١ٔٚخاألؽىبَ ا، ٔٙٝ خبٌذ ػ١غٝ 2

، (2اٌؼذد)، ِغٍخ)اٌّؾمك اٌؾٍٟ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ(اٌقبدسح ػٓ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ثغبِؼخ ثبثً

 .521ؿ، 2615، (7اٌّغٍذ)

عبِؼخ ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ)، ثطبلخ االئزّبْ ؽم١مزٙب ٚرى١١فٙب اٌؾشػٟ، ئثشا١ُ٘ ِؾّذ ؽبؽٛ 3

، (3اٌؼذد)، (27اٌّغٍذ)، عٛس٠ب-ػٓ عبِؼخ دِؾك(اٌقبدسحٚاٌمب١ٔٛٔخٌٍؼٍَٛ االلزقبد٠خدِؾك 

 .655ؿ، 2611

4 Przemysław Nasiński, Payment Services Directive:A New Legal 

Framework for Payments in the European Union, Master thesis/ Faculty of 

law-Lund University, Spring 2010, pp.15-16. 
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اؼ قيمة ما اشتراه حامؿ البطاقة مف والتاجر، والبنؾ المصدر الذي يدفع في نياية المط
. وعّرفت أيضًا بأّنيا أداة اسمية يصدرىا مصرؼ ويمتـز بمقتضى العقد المبـر مع (5)التاجر

حامميا التزامًا مجردًا بالوفاء بدينو لمتاجر الذي اتفؽ معو عمى قبوليا، مقابؿ التزاـ حامؿ 
ويمكف أف ندرج ضمف التعريؼ ، .(6)البطاقة برد ذلؾ المبمغ بعد فترة محددة في ذلؾ العقد

الفقيي لبطاقة االئتماف، التعريفات المقدمة مف بعض المؤسسات والجيات. وفي ىذا 
الصدد، عّرؼ مجمس مجمع الفقو اإلسالمي الدولي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسالمي 

مى عقد بطاقة االئتماف بأّنيا مستند يعطيو ُمصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناًء ع
مبـر بينيما يمكنو مف شراء السمع أو الخدمات ممف يعتمد المستند. ومف أنواع ىذا المستند 

. ولكف المجمس عاد الحقًا وعّرؼ بطاقة (7)ما يمّكف حاممو مف سحب النقود مف البنوؾ
االئتماف بأّنيا مستند يعطيو البنؾ الُمصدر لشخص طبيعي أو اعتباري )حامؿ البطاقة( 

ى عقد مبـر بينيما يمكنو مف شراء السمع أو الخدمات ممف يعتمد المستند )التاجر( بناًء عم
دوف دفع الثمف حااًل، وذلؾ بالنظر لتضمنو التزاـ الُمصدر بالدفع، ويكوف الدفع مف حساب 
الُمصدر، ثـ يعود عمى حاممو في مواعيد دورية. وبعضيا تفرض فوائد ربوية عمى مجموع 

وفي اإلطار ذاتو عّرفت ، .(8)بعد فترة محددة مف تأريخ المطالبةالرصيد غير المدفوع 
بأّنيا: بطاقة تصدرىا المصارؼ بالتعاوف مع  مؤسسة النقد العربي السعودي بطاقة االئتماف

شركات البطاقات الدولية، وتستخدـ مف قبؿ حامميا لمحصوؿ بشكؿ مسبؽ عمى النقد أو 

                                                           

1 Leon Joseph Perlman, Legal and Regulatory Aspects of Mobile Financial 

Services, Doctorate thesis/ University of South Africa, November 2012, 

p.161. 

سعبٌخ ِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ ، دساعخ ِمبسٔخ -ثطبلبد االئزّبْ اٌّقشف١خ، ؽغبَ ثبلش ػجذ األ١ِش 2

 .22ؿ، 1999، ثغبِؼخ ثغذاد اٌمبْٔٛ

 -عذح، اٌذٚسح اٌغبثؼخ، ِغٍظ ِغّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ اٌذٌٟٚ إٌّجضك ػٓ ِٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِٟ 3

(إٌّؾٛس فٟ ِغٍخ)ِغّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ(اٌقبدسح 7/ 1/ 65اٌمشاس سلُ:)، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 .712-711ؿ، 1992، عذح، (1اٌغضء)، (7اٌؼذد)، ػٓ ِٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِٟ

، اٌذٚسح اٌضب١ٔخ ػؾشح، ِغٍظ ِغّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ اٌذٌٟٚ إٌّجضك ػٓ ِٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِٟ 4

إٌّؾٛس فٟ ِغٍخ)ِغّغ اٌفمٗ (12/ 2)161اٌمشاس سلُ:، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ -اٌش٠بك

-675ؿ، 2666، عذح، (3اٌغضء)، (2اٌؼذد)، اإلعالِٟ(اٌقبدسح ػٓ ِٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِٟ

676. 
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مف المؤسسات التجارية التي تقبؿ ىذه البطاقة السمع أو الخدمات أو غيرىا مف المزايا 
 .(5)محميًا أو دوليًا، وسداد الَديف ذي الصمة بعد ذلؾ وفقًا لترتيبات أخرى

وبناًء عمى ما تقدـ ذكره، يبدو لنا أّف التعريفات المذكورة أعاله بصدد بطاقة االئتماف عمى 
ور أساسية تشكؿ جوىر بطاقة تعددىا واختالفيا في الصياغة إاّل أّف جّميا تتفؽ عمى أم

االئتماف في وجودىا واستخداميا. وباستقراء ما سبؽ بيانو، يمكننا أف نعّرؼ بطاقة االئتماف 
بأّنيا بطاقات بالستيكية تتضمف بيانات معينة تصدر بحجـ معيف صغير مف قبؿ 

ارية مؤسسات مالية أو مصرفية، وتمنح ائتمانًا لحامميا يظير في تعاممو مع كيانات تج
تقبؿ التعامؿ بتمؾ البطاقات وما تتضمنو مف ائتماف ممنوح لحاممييا، وذلؾ استنادًا إلى 
اتفاقات مسبقة بينيا وبيف الجيات التي أصدرت تمؾ البطاقات مضمونيا بياف آلية تسوية 

 ما يستحؽ مف ديوف في التعامؿ بيف حاممي البطاقة وتمؾ الكيانات التجارية.
بوجو عاـ، ىناؾ قّمة مف التشريعات التي تطرقت شريعي لبطاقة االئتماف: ثانيًا: التعريؼ الت

إلى تعريؼ بطاقات االئتماف، وال يمكف أف يعد ذلؾ مأخذًا عمييا وذلؾ عمى اعتبار أّف 
إيراد التعريفات ال يدخؿ ضمف مياـ المشرعيف في المقاـ األوؿ، وبالتالي فإّف المشرعيف 

ّنما يتـ ترؾ ذلؾ األمر لمفقو. فضاًل عف أّف بصورة عامة ينأوف عف إيراد ا لتعريفات وا 
 بطاقة االئتماف تعد مف األمور المستحدثة التي نظمتيا قمة مف الدوؿ في تشريعاتيا.

وبقدر تعمؽ األمر بالتشريعات المقارنة، يمحظ بأّف المشرع التونسي وعمى الرغـ مف عدـ 
ّرؼ وسيمة الدفع اإللكتروني بأّنيا ))الوسيمة التي إيراده تعريفًا لبطاقة االئتماف، إاّل أّنو ع

تمكف صاحبيا مف القياـ بعمميات الدفع المباشر، عف بعد عبر الشبكات العمومية 
. كما وأّنو عّرؼ بطاقات التحويؿ اإللكتروني لألمواؿ بأّنيا ))كؿ أداة (6)لالتصاالت((

                                                           

ِإعغخ إٌمذ اٌؼشثٟ ، رٕظش مٛاثو ئفذاس ٚرؾغ١ً ثطبلبد االئزّبْ ٚثطبلبد اٌؾغُ اٌؾٙشٞ 1

إٌّؾٛسح ػٍٝ اٌشاثو اإلٌىزشٟٚٔ .6ؿ، ١ٔ2615غبْ ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ -عذح، اٌغؼٛدٞ

http://www.sama.gov.sa/ar-ا٢رٟ:

sa/Laws/Pages/ConsumerRulesAndRegulations.aspx>Last 

visited(12/01/2017). 

(. ٔـ 2666(ٌغٕخ)13(ِٓ لبْٔٛ اٌّجبدالد ٚاٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ اٌزٛٔغٟ سلُ)٠2ٕظش اٌفقً) 2

اٌمبْٔٛ ِزبػ ػٍٝ اٌشاثو اإلٌىزشٟٚٔ 

>Last http://www.arp.tn/site/loi/AR/fiche_loi.jsp?cl=22433 <ا٢رٟ:

visited(12/01/2017). 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/ConsumerRulesAndRegulations.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/ConsumerRulesAndRegulations.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/ConsumerRulesAndRegulations.aspx
http://www.arp.tn/site/loi/AR/fiche_loi.jsp?cl=22433
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مغناطيسية أو  تحويؿ إلكتروني لألمواؿ تكوف وظائفيا محمولة عمى وثيقة
بطاقة االئتماف بأّنيا بطاقة مطبوعة أو رقـ بطاقة  (6)وعّرؼ المشرع التركي،.(5)ذكية((

فحسب دوف أي وجود مادي لبطاقة، وىي تمكف حامميا مف شراء السمع أو الخدمات دوف 
وفي ىذا السياؽ عّرؼ المشرع ، .(7)استخداـ النقود، أو تمكف حامميا مف سحب مبالٍغ نقدية

، (8)(6000( مف قانوف الماؿ والنقد الفرنسي لعاـ )L 576-5فرنسي بمقتضى المادة )ال
بطاقة االئتماف، تحت مسمى بطاقة الدفع، بأّنيا كؿ بطاقة تصدر عف مؤسسة ائتمانية أو 

( مف ىذا القانوف، L 95<-5إحدى الجيات أو المصالح المنصوص عمييا في المادة )
. ومف ثـ قاـ المشرع الفرنسي بتعديؿ (9)و تحويؿ األمواؿوالتي تمّكف صاحبيا مف سحب أ

( مف القانوف أو 5( المذكور أعاله، وذلؾ بمقتضى نص المادة )L 576-5نص المادة )
. وقد جاء النص (:)(=600/;/59( الصادر في )=600/::>األمر التشريعي المرقـ )

                                                           

(. ٔـ 2665(ٌغٕخ)51(ِٓ لبْٔٛ اٌزؾ٠ًٛ اإلٌىزشٟٚٔ ٌألِٛاي اٌزٛٔغٟ سلُ)٠1ٕظش اٌفقً) 1

اٌمبْٔٛ ِزبػ ػٍٝ اٌشاثو اإلٌىزشٟٚٔ 

>ar.pdf-http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod_o/documents/Loi_2005_51 <ا٢رٟ:

Last visited(12/01/2017). 

2 Turkish Bank Cards and Credit Cards Law No.(5464)of(2006), Published 

in the Official Gazette no.(26095)in(01/03/2006), Available at: 

<https://www.bddk.org.tr/websitesi/english/Legislation/8917bankcardsandcre

ditcardslaw.pdf> or <https://www.tbb.org.tr/english/credit_cards_law.doc> 

Last visited(12/01/2017). 

3 Article(3/e)provides that:((“Credit card” refers to a printed card or only a 

card number without any physical existence which enables its holder to 

purchase goods or services without using cash or to withdraw cash funds)). 

4Code Monétaire et Financier,(2000), Availableat; 

http://www.lexinter.net/Legislation/carte_de_paiement.htm>Lastvisited(12/0

1/2017) 

5 Article(L132-1):((Constitue une carte de paiement toute carte émise par un 

établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à 

l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des 

fonds)). 

6 Order No.(2009-866)of 15 July 2009 Article.(1/ IV), Available 

at;<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9F580B1

CF0B65CEC8155B473856A467A.tplgfr30s_2?cidTexte=LEGITEXT000006

072026&idArticle=LEGIARTI000020968592&dateTexte=20171217&catego

rieLien=id#LEGIARTI000020968592> Last visited(12/01/2017). 

http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod_o/documents/Loi_2005-51_ar.pdf
https://www.bddk.org.tr/websitesi/english/Legislation/8917bankcardsandcreditcardslaw.pdf
https://www.bddk.org.tr/websitesi/english/Legislation/8917bankcardsandcreditcardslaw.pdf
https://www.tbb.org.tr/english/credit_cards_law.doc
https://www.tbb.org.tr/english/credit_cards_law.doc
https://www.tbb.org.tr/english/credit_cards_law.doc
https://www.tbb.org.tr/english/credit_cards_law.doc
https://www.tbb.org.tr/english/credit_cards_law.doc
https://www.tbb.org.tr/english/credit_cards_law.doc
https://www.tbb.org.tr/english/credit_cards_law.doc
http://www.lexinter.net/Legislation/carte_de_paiement.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9F580B1CF0B65CEC8155B473856A467A.tplgfr30s_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020968592&dateTexte=20171217&categorieLien=id#LEGIARTI000020968592
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9F580B1CF0B65CEC8155B473856A467A.tplgfr30s_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020968592&dateTexte=20171217&categorieLien=id#LEGIARTI000020968592
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9F580B1CF0B65CEC8155B473856A467A.tplgfr30s_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020968592&dateTexte=20171217&categorieLien=id#LEGIARTI000020968592
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9F580B1CF0B65CEC8155B473856A467A.tplgfr30s_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020968592&dateTexte=20171217&categorieLien=id#LEGIARTI000020968592
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، ولكف المشرع الفرنسي عّرؼ المعّدؿ لممادة المذكورة خاليًا مف أي تعريؼ لبطاقات الدفع
( مف القانوف المذكور بأّنو: L133-4( مف المادة )cوسيمة الدفع عمومًا وفؽ الفقرة )

يقصد بتعبير "وسيمة الدفع"، أي شكؿ مف األشكاؿ، وأي مخطط شخصي ومجموعة 
 اإلجراءات المتفؽ عمييا بيف مستخدـ خدمة الدفع )حامؿ البطاقة مثاًل( ومزود خدمة الدفع

 .(5))البنؾ الُمصدر لمبطاقة مثاًل(، لغرض إعطاء األمر بالدفع
، بطاقة االئتماف بأّنيا أية بطاقة أو غيرىا مف أدوات االئتماف (6)فيما عّرؼ المشرع الفمبيني

وأّما .(7)المعدة لغرض الحصوؿ عمى الماؿ أو الممتمكات أو الخدمات عمى سبيؿ االئتماف
، أي (8)ّرؼ بطاقة االئتماف، ولكنو عّرؼ االعتماد المصرفيالمشرع العراقي، فإّنو لـ يع

)االئتماف المصرفي( بأّنو ))االعتماد لمسحب عمى المكشوؼ، عقد يضع المصرؼ 
وكذلؾ فإّف  بمقتضاه تحت تصرؼ المستفيد مبمغًا مف النقود لمدة معينة أو غير معينة((.

يع اإللكتروني والمعامالت ( مف قانوف التوق;6المشرع العراقي قد نص في المادة )
، عمى أّنو ))تنظـ أعماؿ التحويؿ اإللكتروني لألمواؿ 6056( لسنة >;رقـ ) (9)اإللكترونية

جراءات تصحيح  بما في ذلؾ اعتماد وسائؿ الدفع اإللكتروني والقيد غير المشروع وا 
كترونية األخطاء واإلفصاح عف المعمومات وأي أمور أخرى تتعمؽ باألعماؿ المصرفية اإلل

بنظاـ يقترحو البنؾ المركزي العراقي((. وبناًء عمى ذلؾ فقد أصدر مجمس الوزراء العراقي 

                                                           

1 Article(L133-4):((Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou 

cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de 

procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire 

de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a 

recours pour donner un ordre de paiement)). 

2 An Act Regulating the Philippine Credit Card Industry [NO. 10870] 

of(2015), Available 

at:<https://www.senate.gov.ph/republic_acts/ra%2010870.pdf> Last 

visited(23/02/2017). 

3 Article(5/ g)of Regulating the Philippine Credit Card Industry Act provides 

that:((Credit card refers to any card or other credit device intended for the 

purpose of obtaining money, property, or services on credit)). 

إٌّؾٛس فٟ اٌغش٠ذح ، (1914(ٌغٕخ)36/أٚالً(ِٓ لبْٔٛ اٌزغبسح اٌؼشالٟ سلُ)269رٕظش اٌّبدح) 4

 (.1914/ 4/ 2(اٌقبدس فٟ)2917اٌؼذد)، اٌشع١ّخ)اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ(

إٌّؾٛس فٟ ، (2612(ٌغٕخ)71د اإلٌىزش١ٔٚخ اٌؼشالٟ سلُ)لبْٔٛ اٌزٛل١غ اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌّؼبِال 5

 (.2612/ 11/ 5(اٌقبدس فٟ)4256اٌؼذد)، اٌغش٠ذح اٌشع١ّخ)اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ(

https://www.senate.gov.ph/republic_acts/ra%2010870.pdf
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( >:5وذلؾ بقراره المرقـ ) 6058( لسنة 7نظاـ خدمات الدفع اإللكتروني لألمواؿ رقـ )
/خامسًا( مف النظاـ المذكور، الدفع اإللكتروني بأّنو 5. وقد عّرفت المادة )(5)6058لسنة 

مجموعة مف الوسائؿ واإلجراءات والقواعد الخاصة بعممية تحويؿ األمواؿ بيف المشاركيف ))
ـ البنية التحتية ألنظمة داخؿ النظاـ، عمى أف يكوف انتقاؿ األمواؿ مف خالؿ استخدا

وباإلضافة إلى كؿ ذلؾ، فإّنو وعمى الرغـ مف عدـ وجود قانوف خاص بصدد ، الدفع((
/ ثامنًا( مف مشروع قانوف 5اإللكترونية في العراؽ، إاَل أّف المادة )الجرائـ المعموماتية أو 

، قد عّرفت البطاقة اإللكترونية بأّنيا: ))بطاقات (6)مكافحة الجرائـ المعموماتية العراقي
 االئتماف أو الدفع أو السحب وأية بطاقة أخرى تصدر عف جية مرخصة قانونًا((.

تي تقدـ ذكرىا، أّف أغمب القوانيف لـ تتعرض بصورة ويالحظ عمى التعريفات التشريعية ال
ّنما اكتفت بتعريؼ بعض المصطمحات التي تشمؿ في  مباشرة لتعريؼ بطاقة االئتماف، وا 
سياقيا بطاقات االئتماف. كما أّف القوانيف التي عّرفت بطاقة االئتماف لـ تخرج عف 

يا جاءت أكثر اقتضابًا في ىذا مضموف التعريفات الفقيية التي سبؽ وأف أوردناىا، بؿ أنّ 
 الصدد.

في سياؽ البحث عف أحكاـ قضائية تتضمف ثالثًا: التعريؼ القضائي لبطاقة االئتماف: 
تعريؼ بطاقة االئتماف، لـ نوفؽ سوى في إيجاد تعريؼ محكمة النقض الفرنسية إذ عّرفت 

مواؿ مف أجيزة ، بأّنيا بطاقة إلكترونية تمكف حامميا مف سحب األ(7)بطاقة االئتماف
الصرؼ اآللية، كما تمكنو مف الحصوؿ عمى حاجياتو دوف أف يقـو بالدفع الفوري، فيقـو 
بتقديـ البطاقة لمتاجر محواًل بذلؾ االلتزاـ بالدفع إلى البنؾ، والذي يقـو باقتطاع ىذه المبالغ 

يما دوف مف حساب الحامؿ في وقت الحؽ وفقًا لما تـ االتفاؽ عميو في العقد الذي يجمع

                                                           

، اٌشع١ّخ)اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ(اس اٌّزوٛسِٕؾٛسفٟ اٌغش٠ذحٚاٌمش إٌظب1َ

 (.2614/ 23/6فٟ)اٌقبدس(4326اٌؼذد)

ثو اإلٌىزشٟٚٔ ٠ٕظش ٔـ ِؾشٚع اٌمبْٔٛ اٌّزبػ ػٍٝ اٌشا 2

>Last law-version-https://www.slideshare.net/hamzoz/arabic<:ا٢رٟ

visited(09/03/2017) 

٠ٕظش إٌـ اٌفشٔغٟ ٌٍمشاس اٌّزوٛس ػٍٝ اٌشاثو اإلٌىزشٟٚٔ  3

ا٢رٟ:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020

577340>Last visited(07/01/2017) 

https://www.slideshare.net/hamzoz/arabic-version-law
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020577340
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020577340
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. وفي الواقع فإّف ىذا التعريؼ ال (5)أف يكوف لمحامؿ الحؽ في العدوؿ عف ىذا االتفاؽ
 يختمؼ في مضمونو بصورة عامة عف التعريفات الفقيية التي سبؽ بيانيا.

يبـر عقد التاجر بيف طرفيف ىما التاجر والبنؾ  :تعريف طرفي عقد التاجر/ الفرع الثاني
 ف. وفيما يأتي نتولى بياف كؿ مف ىذيف الطرفيف:الُمصدر لبطاقة االئتما

وىو الطرؼ الذي يبيع سمعو وبضائعو أو يقدـ (: Merchant or Retailأواًل: التاجر )
، وذلؾ بموجب عقد مسبؽ (6)خدماتو لحامؿ البطاقة مف خالؿ ىذه األخيرة، بداًل مف النقد

أف يكوف التاجر شخصًا طبيعيًا أو  بينو وبيف البنؾ الُمصدر أو القابؿ لمبطاقة. ويستوي ىنا
. كما يستوي أف يكوف تاجر جممة أو تاجر تجزئة. ويتمثؿ ىذا الطرؼ بالشركات (7)معنوياً 

، ومكاتب تأجير السيارات ومحالت (8)والمحالت التجارية والمطاعـ والفنادؽ والمستشفيات
شركة أو مؤسسة رسمية ، والمكتبات ومكاتب السفر والسياحة، وعمومًا أية (9)بيع التجزئة

أو غير رسمية تقبؿ الوفاء بالبطاقة كمقابؿ لخدماتيا وسمعيا. وىي تتعاقد مع البنؾ 
الُمصدر أو البنؾ القابؿ لتزويدىا باألجيزة الالزمة لقراءة البطاقة وقبوؿ الوفاء 

اف ويستحسف أف يضع التاجر الذي يقبؿ الوفاء بالبطاقات، ممصقًا أو إعالنًا في مك.(:)بيا
وبالنسبة لتعريؼ التاجر .(;)ظاىر، لُيدّؿ حاممي البطاقة عمى قبولو لموفاء مف خالؿ األخيرة

                                                           

 .31ؿ، ِقذس عبثك، ِؾبس ئ١ٌٗ ػٕذ:ٌخنش سفبف 1

ثؾش ِٕؾٛس مّٓ ، رقٛس٘ب ٚاٌؾىُ اٌؾشػٟ ػ١ٍٙب -ثطبلبد االئزّبْ، د.ػجذاٌغزبس أثٛ غذح 2

، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ -عذح، ِغٍخ)ِغّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ(اٌقبدسح ػٓ ِٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِٟ

 .469ؿ، 2666، (3اٌغضء)، (12اٌؼذد)

اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌجطبلبد االئزّبْ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌّغئ١ٌٛخ ، د.ِؼزض ٔض٠ٗ ِؾّذ اٌقبدق اٌّٙذٞ 3

 .23-22ؿ، 2666، اٌمب٘شح، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، ١خ إٌبؽئخ ػٕٙباٌّذٔ

4 Aleksandra Bal, Credit Card Transactions – The German VAT Treatment, 

Journal of International VAT Monitor -November/December, 2015, p.374. 

Available at; 

<https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/ivm_2015_06_de_1.pdf

> Last visited(20/02/2018). .52ؿ، ِقذس عبثك، ٚأ٠نبً ٠ٕظش:ٌخنش سفبف   

شف١خ:اٌجٕه اإلعالِٟ رطج١مبرٙب اٌّق -ثطبلبد االئزّبْ)االػزّبد(، ِٕقٛس ػٍٟ ِؾّذ اٌمنبح 5

سعبٌخ ِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعال١ِخ ثغبِؼخ ، األسدٟٔ دساعخ رطج١م١خ

 .52ؿ، 1991، األسدْ -ا١ٌشِٛن

دساعخ  -اٌزق٠ٛش اٌفٕٟ ٚاٌزخش٠ظ اٌفمٟٙ -ثطبلبد االئزّبْ اٌّقشف١خ، د.ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد اٌجؼٍٟ 6

 .13ؿ، 2664، اٌمب٘شح، ٚ٘جخ ِىزجخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، رؾ١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ

داس ، دساعخ ِمبسٔخ -إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌٛعبئً اٌذفغ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ اٌغضائش، د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ 7

 .62-61ؿ، 2616، اإلعىٕذس٠خ، اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح

https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/ivm_2015_06_de_1.pdf
https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/ivm_2015_06_de_1.pdf


   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

كؿ مف في التشريعات المقارنة، يمحظ بأّف القانوف التونسي لـ يعّرفو. ويطبؽ ذلؾ عمى 
وفي المقابؿ عّرؼ المشرع التركي التاجر بأّنو شخص أو كياف ، القانوف الفرنسي والفمبيني

بيع سمع وخدمات أو توفير السيولة النقدية لحامؿ البطاقة ضمف إطار اتفاؽ موقع مع  يقبؿ
وأّما بالنسبة لمقانوف العراقي، فإّنو وفي ظؿ  .(5)المنظمات التي تدخؿ في اتفاقات التاجر

عدـ وجود أي قانوف خاص بإصدار واستخداـ بطاقات االئتماف، فإّننا لـ نجد أي نص 
ر في نظاـ بطاقة االئتماف، ولكف ورد تعريؼ التاجر في الفقرة )أواًل( قانوني يعّرؼ التاج

( مف قانوف التجارة العراقي بأّنو ))يعتبر تاجرًا كؿ شخص طبيعي أو معنوي ;مف المادة )
 يزاوؿ باسمو ولحسابو عمى وجو االحتراؼ عماًل تجاريًا وفؽ أحكاـ ىذا القانوف((.

وىو البنؾ  :(Issuing Bankئتماف )بنؾ اإلصدار( )ثانيًا: البنؾ الُمصدر لبطاقة اال
الذي يقـو بإصدار البطاقة االئتمانية، بعد الحصوؿ عمى موافقة أو ترخيص المنظمة 

. ويقـو (6)العالمية الراعية لمبطاقة، وذلؾ بعد قبولو عضوًا في المنظمة وفقًا لشروط األخيرة
، بناًء عمى إيجاب مف (7)ا لعمالئوبالتعاقد مع جيات أخرى لقبوؿ بطاقاتو التي يصدرى

. ويعطي البنؾ لكؿ بطاقة يصدرىا رقمًا سريًا خاصًا بيا يتـ مف خاللو (8)ىؤالء العمالء
. والبنؾ الُمصدر ىنا يشمؿ أيضًا فروع البنؾ المنتشرة حوؿ (9)التعامؿ مع البنوؾ األخرى

وف التونسي عّرؼ ُمصدر وبقدر تعمؽ األمر بالتشريعات المقارنة، فإّف القان.(:)العالـ
البطاقة بأّنو كؿ شخص معنوي يخوؿ لو القانوف في إطار نشاطو التجاري وضع أداة 

                                                           

1 Article(3/i)of Turkish Bank Cards and Credit Cards Law provides 

that:((“Merchant” refers to a person or entity who agrees and accepts to sell 

goods and services or to provide cash to the card holder within the framework 

of agreement signed with the organizations entering into merchant 

agreements)). 

 .16ؿ، ِقذس عبثك، د.ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد اٌجؼٍٟ 2

، اإلعىٕذس٠خ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح، اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٚاأل١ِٕخ ٌجطبلبد االئزّبْ، اٌغمب د.ئ٠ٙبة فٛصٞ 3

إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٚآ١ٌبد اٌؾّب٠خ  -ثطبلبد االئزّبْ، ؛ د.ِؼبدٞ أعؼذ فٛاٌؾخ51-56ؿ، 2667

، 2611، ٌجٕبْ -هشاثٍظ، اٌّإعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، اٌطجؼخ األٌٚٝ، دساعخ ِمبسٔخ -اٌغٕبئ١خ ٚاأل١ِٕخ

 .13ؿ

 .13ؿ، ِقذس عبثك، د.سمٛاْ غ١ّٕٟ 4

 .51-56ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ئ٠ٙبة فٛصٞ اٌغمب13ؿ، ِقذس عبثك، د.ِؼبدٞ أعؼذ فٛاٌؾخ 5

 .22ؿ، ِقذس عبثك، د.ِؼزض ٔض٠ٗ ِؾّذ اٌقبدق اٌّٙذٞ 6



 )دراسة مقارنة في التزامات التاجر قبل البنك الُمصدر لبطاقة االئتمان( اجر في نظام بطاقة االئتمانعقد الت

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

بينما عّرفو .(5)تحويؿ إلكتروني لألمواؿ عمى ذمة شخص آخر طبقًا لعقد مبـر بينيما
القانوف التركي بأّنو البنوؾ والمنظمات األخرى المرخص ليا بإصدار البطاقات المصرفية 

. ولـ نجد في القانوف الفرنسي تعريفًا لمبنؾ الُمصدر لبطاقة (6)بطاقات االئتماف أو
االئتماف.وفي المقابؿ عّرفو القانوف الفمبيني بأّنو، مصرؼ أو مؤسسة توفر أو تقدـ خدمة 

وبالنسبة لمقانوف العراقي، فإّنو في ظؿ عدـ ، .(7)استخداـ بطاقة االئتماف الخاصة بيا
لعراقي لبطاقات االئتماف، فإّنو ال يوجد أي نص قانوني بصدد تعريؼ ىذا تنظيـ القانوف ا

 الطرؼ في بطاقة االئتماف.
ويسمى عقد التاجر أيضًا بػ)عقد التوريد(، : تعريف عقد التاجر وخصائصه/ الفرع الثالث

اجر ويعرؼ بأّنو العقد المبـر بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر، بمقتضاه يقـو الت
، وذلؾ في (8)باإلعالف لمجميور عف قبولو التعامؿ بالبطاقة التي يصدرىا البنؾ الُمصدر

، وتمكيف التاجر مف قبوؿ (9)مقابؿ التزاـ األخير بالوفاء بقيمة مشتريات حامؿ البطاقة
. وعّرؼ كذلؾ بأّنو: عقد إذعاف (:)البطاقة وتوفير األجيزة الالزمة الستخداـ البطاقة

مسمى، محدود األجؿ، ممـز لمجانبيف، يشترط بموجبو الُمصدر قبوؿ المورد  تجاري، غير
)التاجر( إلدانة حامؿ بطاقتو مقابؿ التزامو بخصـ كافة تمؾ الديوف وتحصيؿ نسبة 

                                                           

(ٌغٕخ ٠51ٕظش:اٌفقً األٚي ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٛٔغٟ اٌّزؼٍك ثبٌزؾ٠ًٛ اإلٌىزشٟٚٔ ٌألِٛاي سلُ) 1

2665. 

2  Article(3/ g)of Turkish Bank Cards and Credit Cards Law provides 

that:((“Card issuing organization” refers to banks and other organizations 

authorized to issue bank cards or credit cards)). 

3 Article(5/ h)of Regulating the Philippine Credit Card Industry Act  

provides that:(((h)Credit card issuer refers to a bank or a corporation that 

offers the use of its credit card)). 

، دساعخ ِمبسٔخ -اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌجطبلبد االئزّبْ اٌّّغٕطخ، ؽٕبْ س٠ؾبْ ِجبسن اٌّنؾىٟ 4

 .76ؿ، 2612، اإلعىٕذس٠خ، اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾذ٠ش

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ، اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌجطبلبد االئزّبْ، ٌؾّبدٞ ٚ ػذٔبْ ٘بؽُ عٛادػم١ً ِغ١ذ وبظُ ا 5

، 2611، (2اٌؼذد)، (3اٌغٕخ)، ِغٍخ)سعبٌخ اٌؾمٛق(اٌقبدسح ػٓ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ثغبِؼخ وشثالء

اٌؾّب٠خ اٌّذ١ٔخ ٌجطبلبد ، ؛ د.ٔٛاف ؽبصَ خبٌذ544ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٔٙٝ خبٌذ ػ١غ129ٝؿ

فٟ ِغٍخ)و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ(اٌقبدسح ػٓ و١ٍخ ثؾش ِٕؾٛس ، االئزّبْ اٌّّغٕطخ

 .99ؿ، 2613، (4اٌؼذد)، (2اٌّغٍذ)، اٌمبْٔٛ ثغبِؼخ وشوٛن

 .113ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف74ؿ، ِقذس عبثك، د.ئ٠ٙبة فٛصٞ اٌغمب 6
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. كما عّرؼ بأّنو عقد يمتـز بموجبو أحد األطراؼ، وىو بنؾ في الغالب، بتسديد (5)عمييا
ميا الطرؼ اآلخر وىو التاجر، لمستخدـ البطاقة قيمة المشتريات والخدمات التي يقد

الصادرة مف الطرؼ األوؿ، مقابؿ أف يمتـز الطرؼ اآلخر بقبوؿ البطاقات الصادرة مف 
. وىذه التعريفات في مجمميا تقـو عمى توصيؼ العالقة بيف (6)الطرؼ األوؿ كوسيمة وفاء

اؽ ذلؾ التوصيؼ.وىذا العقد البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر مع اختالفيا في نط
قائـ في األصؿ عمى االعتبار الشخصي، حيث أّف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف ال 

، والذي تتنوع السمع والخدمات التي (7)يتعاقد إاّل مع التاجر الذي يتمتع بسمعة تجارية طيبة
، ويمكف (8)يقدميا لمعمالء حتى يتيح لحامؿ البطاقة الحصوؿ عمى سمع وخدمات متنوعة

ّنما  أحيانًا أف ينعدـ االعتبار الشخصي في ىذا العقد ألّف ذلؾ ليس متعمقًا بجوىر العقد وا 
وعمى خالؼ عقد االنضماـ فإّف عقد التاجر في األصؿ عقد غير محدد .(9)متعمؽ بطبيعتو

وىو أيضًا عقد معاوضة ورضائي وممـز .(:)المدة، ولكف مع جواز االتفاؽ عمى تحديدىا

                                                           

، ث١شٚد، ل١خِٕؾٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌجطبلبد االػزّبد، أٔظ اٌؼٍجٟ 1

 .251-256ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ169ؿ، 2665

اٌّغبئً اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رض١ش٘ب اٌؼاللخ إٌبؽئخ ػٓ اعزخذاَ ثطبلخ االئزّبْ ث١ٓ ، د.عؼذ ِؾّذ عؼذ 2

ثؾش ِٕؾٛس مّٓ وزبة)ثؾٛس ِإرّش األػّبي اٌّقشف١خ ، اٌغٙخ ِقذسح اٌجطبلخ ٚاٌزبعش

، 2663، (2اٌّغٍذ)، عبِؼخ اإلِبساد -و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ، بْٔٛ(اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌم

 .161ؿ

ثؾش ِٕؾٛس مّٓ وزبة)ثؾٛس ، اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌجطبلبد االئزّبْ، د.ػقبَ ؽٕفٟ ِؾّٛد ِشعٟ 3

و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ثغبِؼخ ، ِإرّش األػّبي اٌّقشف١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ(

سعبٌخ ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌجطبلخ االئزّبْ، ؛ ِمؾٛػ ٌط١فخ197ؿ، 2663، (2اٌّغٍذ)، اإلِبساد

؛ 63ؿ، 2614، اٌغضائش -عبِؼخ خ١ّظ ١ٍِبٔخ -ِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ

ثؾش ِٕؾٛس مّٓ وزبة)ثؾٛس ِإرّش ، اٌٛعٙخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌجطبلبد االئزّبْ، صٕبء أؽّذ ِؾّذ اٌّغشثٟ

، و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ثغبِؼخ اإلِبساد، ١ٔخ ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ(األػّبي اٌّقشف١خ اإلٌىزشٚ

ِقذس ، ؛ د.ٔٛاف ؽبصَ خبٌذ544ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٔٙٝ خبٌذ ػ١غ957ٝؿ، 2663، (3اٌّغٍذ)

؛ 136-129ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ػم١ً ِغ١ذ وبظُ اٌؾّبدٞ ٚ ػذٔبْ ٘بؽُ عٛاد99ؿ، عبثك

 .276ؿ، ِقذس عبثك، د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ

اٌّشوض اٌمِٟٛ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌجطبلخ االئزّبْ، ِؾّذ أثٛثىشد.ثى١ش ػٍٟ  4

 .96ؿ، 2617، اٌمب٘شح، ٌإلفذاساد اٌمب١ٔٛٔخ

؛ د.ػقبَ 99ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ٔٛاف ؽبصَ خبٌذ544ؿ، ِقذس عبثك، ٔٙٝ خبٌذ ػ١غٝ 5

، ؛ ػم١ً ِغ١ذ وبظُ اٌؾّبدٞ ٚ ػذٔبْ ٘بؽُ عٛاد197ؿ، ِقذس عبثك، ؽٕفٟ ِؾّٛد ِشعٟ

 .136-129ؿ، ِقذس عبثك

سعبٌخ ِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ ، اٌجطبلبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍذفغ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت، ثٓ ػ١ّٛس أ١ِٕخ 6

أثؾبس فٟ اٌمبْٔٛ ، ؛ ث١بس آ١ًِ هٛث١ب51ؿ، 2665، اٌغضائش -ِٕزٛسٞ، اٌؾمٛق ثغبِؼخ لغٕط١ٕخ
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، والبنؾ الُمصدر ال يمكنو إبراـ ىذا العقد إاّل بعد استحصاؿ موافقة المنظمة (5)بيفلمجان
. كما وأّف ىذا العقد كغيره مف العقود لو ثالثة (6)العالمية الراعية لبطاقة االئتماف عمى ذلؾ

أركاف ىي التراضي والمحؿ والسبب وال جديد يذكر بشأف األحكاـ العامة ليذه األركاف، إذ 
الفقو في بحثيا، وال يضيؼ تناولنا ليا في ىذا الموضع أي جديد وبالتالي لف نتعمؽ أفاض 

، أّما األحكاـ الخاصة بشأف التراضي والمحؿ في عقد التاجر في نظاـ (7)في تفاصيميا
 بطاقة االئتماف فإّنيا تتضح في تعريؼ العقد وفي تحديد تكييفو القانوني.

 المطمب الثاني
 عقد التاجر في نظام بطاقة االئتمانالتكييف القانوني ل

اختمؼ الفقو في صدد تكييؼ العالقة التي تربط البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بالتاجر 
 إلى عدة اتجاىات، وكاآلتي:

فإّف العالقة التي تربط البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف  وفقًا ليذا االتجاهعقد الوكالة:  -5
بحيث أّف البنؾ الُمصدر يكوف وكياًل لمتاجر في قبض ما  والتاجر عبارة عف عقد وكالة،

يستحقو األخير مف قيمة مبيعاتو لحامؿ البطاقة، ومف ثَـّ إضافتيا إلى حسابو البنكي، كما 

                                                                                                                                                      

؛ د.ؽٛاٌف 76ؿ، 1999، ٌجٕبْ -هشاثٍظ، اٌّإعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌّقشفٟ

 .276ؿ، ِقذس عبثك، ػجذاٌقّذ

 .164-163ؿ، ِقذس عبثك، ٠ٕظش:د.عؼذ ِؾّذ عؼذ، ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفق١ً 1

ثؾش ِٕؾٛس مّٓ وزبة)اٌغذ٠ذ فٟ ، ٚعبئً اٌذفغ اٌؾذ٠ضخ)اٌجطبلبد اٌجالعز١ى١خ(، د.ع١ّؾخ اٌم١ٍٛثٟ 2

ِٕؾٛساد ، األٌٚٝاٌطجؼخ ، اٌغضء األٚي، أػّبي اٌّقبسف ِٓ اٌٛعٙز١ٓ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزقبد٠خ(

ِىزجخ ، أٔظّخ ٚػمٛد -اٌجطبلبد اٌّقشف١خ، ؛ ٚائً اٌذث١غ16ٟؿ، 2662، ث١شٚد، اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ

ثطبلخ االئزّبْ ، ؛ د.ع١ٍذ ٔٛساٌذ٠ٓ ٚ ثشوبْ أ١ِٕخ112-111ؿ، 2664، ث١شٚد، فبدس ٔبؽشْٚ

ٝ اٌؼٍّٟ ثؾش ِمذَ ئٌٝ اٌٍّزم، ٚئداسح ِخبهش اعزؼّبٌٙب وٛع١ٍخ دفغ فٟ ظً اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ

اٌذٌٟٚ اٌشاثغ ؽٛي)ػقشٔخ ٔظبَ اٌذفغ فٟ اٌجٕٛن اٌغضائش٠خ ٚئؽىب١ٌخ اػزّبد اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ 

-26اٌغضائش فٟ اٌفزشح) -ػشك ٚرغبسة د١ٌٚخ(اٌزٞ ألبِٗ اٌّشوض اٌغبِؼٟ خ١ّظ ١ٍِبٔخ -اٌغضائش

 >ٚإٌّؾٛس ػٍٝ اٌشاثو اإلٌىزشٟٚٔ ا٢رٟ:، 6ؿ، (2611/ 4/ 27

> Last visited(08/09/2017).http://iefpedia.com/arab/?p=28907 

٠ٕظش:د.ػجذاٌّغ١ذ اٌؾى١ُ ٚ ػجذاٌجبلٟ ، ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفق١ً ؽٛي األؽىبَ اٌؼبِخ ألسوبْ اٌؼمذ 3

اٌغضء األٚي فٟ ، اٌؼشالٟ اٌٛع١ض فٟ ٔظش٠خ االٌزضاَ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، اٌجىشٞ ٚ ِؾّذ هٗ اٌجؾ١ش

، ؛ د.ِٕزس اٌفن112ً-31ؿ، 1916، ثغذاد، ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، ِقبدس االٌزضاَ

-76ؿ، 2666، أسث١ً، داس آساط ٌٍطجغ ٚإٌؾش، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌٛع١و فٟ ؽشػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ

174. 

http://iefpedia.com/arab/?p=28907
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. (5)وأّنو وكيؿ عنو في السحب مف رصيده، فيما ىو مستحؽ عميو عف بضاعة مرتجعة
ويؤخذ  .(6)6>=5رار ليا صدر عاـ وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية ىذا االتجاه في ق

عمى ىذا االتجاه أّف الوكيؿ يجوز لو التمسؾ بكافة الدفوع التي تكوف لموكمو قبؿ الغير أو 
الدائف، في حيف أّف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف ال يجوز لو التمسؾ بالدفوع التي تكوف 

لُمصدر والتاجر تكوف مستقمة لمتاجر تجاه حامؿ البطاقة، وذلؾ ألّف العالقة بيف البنؾ ا
 .(7)عف العالقة التي تربط بينو وحامؿ البطاقة

بمقتضى ىذا االتجاه فإّف العالقة بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة  عقد الوكالة بالعمولة: -6
االئتماف والتاجر ىي عقد وكالة بالعمولة، حيث أّف البنؾ الُمصدر يكوف وكياًل لمتاجر في 

التي يقدميا التاجر مف حساب حامؿ البطاقة لدى البنؾ الُمصدر،  تحصيؿ قيمة الفاتورة
. وىذه النسبة المخصومة (8)وذلؾ مقابؿ خصـ نسبة معينة مف قيمة الفاتورة بعد تحصيميا

يأخذىا البنؾ المصدر بمجموعيا إذا كاف ىو بنؾ التاجر أيضًا في الوقت ذاتو، وأّما في 

                                                           

ؾش ِٕؾٛس مّٓ وزبة)ثؾٛس ث، ثطبلبد االئزّبْ، ِٓ ٘زا االرغبٖ:اٌقذ٠ك ِؾّذ األ١ِٓ اٌنش٠ش 1

عبِؼخ  -و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ، ِإرّش األػّبي اٌّقشف١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ(

ثؾش ِٕؾٛس ، ثطبلبد االئزّبْ، ؛ د.ٚ٘جخ ِقطفٝ اٌضؽ645ٍٟ١ؿ، 2663، (2اٌّغٍذ)، اإلِبساد

، (3اٌغضء)، (15د)اٌؼذ، عذحبدسحػٓ ِٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِٟ اإلعالِٟ(اٌقِغّغ اٌفمٗ فٟ ِغٍخ)

عشائُ االعزؼّبي غ١ش اٌّؾشٚع ٌجطبلبد اٌٛفبء اٌجٕى١خ ، ػّش ثٓ ِؾّذ اٌؾغْٛ؛57ؿ، 2664

سعبٌخ ِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍمنبء ثغبِؼخ اإلِبَ ، دساعخ رطج١م١خ ِؼبفشح -ٚػمٛثزٙب

ٌجطبلبد ا، ؛ د.ػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛ ع١ٍّب44ْؿ، 2614، اٌش٠بك، ِؾّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ

؛ 121ؿ، 2663، دِؾك، داس اٌمٍُ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، اٌجٕى١خ اإللشام١خ ٚاٌغؾت اٌّجبؽش ِٓ اٌشف١ذ

 .665ؿ، ِقذس عبثك، ئثشا١ُ٘ ِؾّذ ؽبؽٛ

ِقذس ، . ِؾبس ئ١ٌٗ ٌذٜ:د.ػقبَ ؽٕفٟ ِؾّٛد ِشع465ٟ -(داٌٛص1912/ 5/ 17ٔمل فشٔغٟ) 2

 .922ؿ، عبثك

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ، د إٌبؽئخ ػٓ اعزؼّبي ثطبلخ االئزّبْاٌزى١١ف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍؼاللب، ٔج١ً ِٙذٞ ص٠ٚٓ 3

، 2666، (1اٌؼذد)، ِغٍخ)اٌى١ٍخ اإلعال١ِخ اٌغبِؼخ(اٌقبدسح ػٓ اٌى١ٍخ اإلعال١ِخ اٌغبِؼخ ثبٌٕغف

 .17ؿ

دساعخ  -اٌذفغ ثبٌزمغ١و ػٓ هش٠ك اٌجطبلبد االئزّب١ٔخ، ِٓ ٘زا االرغبٖ:ػّش ٠ٛعف ػجذهللا ػجبثٕخ 4

، ػّبْ، ١ش ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌذساعبد اٌفم١ٙخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ فٟ عبِؼخ آي اٌج١ذسعبٌخ ِبعغز، فم١ٙخ ِمبسٔخ

ثطبلبد االئزّبْ اٌّقشف١خ ، ؛ د.عؼذ ػجذ ِؾّذ ٚ ِٟ ؽّٛدٞ ػجذهللا ٚ ع١زب عزشان72ؿ، 2666

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ)و١ٍخ ثغذاد ٌٍؼٍَٛ االلزقبد٠خ اٌغبِؼخ(اٌقبدسح ػٓ و١ٍخ ، ِٓ ِٕظٛس ئعالِٟ

، ِقذس عبثك، ؛ أؽّذ ِؾّذ اٌغؼذ12ؿ، 2613، (34اٌؼذد)، قبد٠خ اٌغبِؼخثغذاد ٌٍؼٍَٛ االلز

 .44ؿ
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 .(5)بنؾ الُمصدر فعندئذ يتـ توزيع تمؾ النسبة بينيماحاؿ كوف بنؾ التاجر بنكًا آخر غير ال
 ويؤخذ عمى ىذا االتجاه ما يأتي:

أّف نظاـ الوكالة بالعمولة يقـو عمى أساس رغبة الموكؿ في عدـ اإلفصاح عف اسمو  -أ
وأّف الوكيؿ وبالرغـ مف تعاقده لحساب موكمو إاّل أّنو يكوف ممزمًا بعدـ اإلفصاح عف اسـ 

في بطاقة االئتماف يقـو البنؾ الُمصدر بإيفاء قيمة الفاتورة التي يقدميا التاجر  موكمو، بينما
، فالبنؾ الُمصدر ممـز بأف يفصح لحامؿ البطاقة عف اسـ (6)باسـ األخير ولحسابو

، واألخير مف مصمحتو اإلفصاح واإلعالف عف اسمو ألّف ذلؾ بمثابة إعالف (7)التاجر
 .(8)ودعاية لنشاطو

كيؿ في عقد الوكالة بالعمولة ال يمتـز بأف يؤدي َديف الدائف مف مالو، بينما في إّف الو  -ب
 .(9)بطاقة االئتماف يمتـز البنؾ الُمصدر بأف يدفع مف مالو لمتاجر َديف حامؿ البطاقة

في عقد الوكالة بالعمولة ال يجوز لمموكؿ الرجوع بدينو عمى الوكيؿ بؿ يحؽ لو  -جػ
بينما في بطاقة االئتماف يجوز لمتاجر الرجوع بقيمة الفاتورة عمى  الرجوع فقط عمى المديف،

 .(:)البنؾ الُمصدر
بحسب ىذا االتجاه فإّف العالقة التي تربط بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة  عقد الكفالة: -7

االئتماف والتاجر تتمثؿ بعقد الكفالة بيف البنؾ وحامؿ البطاقة والذي يمتد أثره ليشمؿ 
قة تجاه التاجر، فيكوف األخير أّف البنؾ الُمصدر يكوف كفياًل لحامؿ البطاالتاجر، حيث 

                                                           

 .31ؿ، ِقذس عبثك، د.ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد اٌجؼٍٟ 1

، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ػٓ االعزخذاَ غ١ش اٌّؾشٚع ٌجطبلخ اٌذفغ اإلٌىزشٟٚٔ، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 2

 .75-74ؿ، 2616، ػّبْ، داس اٌّغ١شح، اٌطجؼخ األٌٚٝ

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ)عبِؼخ ثبثً ٌٍؼٍَٛ ، اٌزى١١ف اٌمبٟٔٛٔ ٌجطبلخ االئزّبْ، ٔٛس ففبء رمٟ ػجذ 3

، 2665، (6اٌؼذد)، (16اٌّغٍذ)، اٌقشفخ ٚاٌزطج١م١خ(اٌقبدسح ػٓ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثغبِؼخ ثبثً

 .1214ؿ

اٌطجؼخ ، اٌؼاللبد اٌزؼبلذ٠خ إٌبؽئخ ػٓ ثطبلبد اٌذفغ اإلٌىزشٟٚٔ، ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبدٖ 4

 .191ؿ، 2611، اٌمب٘شح، وض اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخاٌّش، األٌٚٝ

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ)اٌجؾٛس ، اٌزى١١ف اٌؾشػٟ ٌجطبلخ االئزّبْ، ٔٛاف ػجذهللا أؽّذ ثبرٛثبسٖ()5

، 1991، (37اٌؼذد)، اٌش٠بك، اٌفم١ٙخ اٌّؼبفشح(اٌزٟ ٠قذس٘ب اٌذوزٛس ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ؽغٓ إٌف١غخ

 .161ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.سمٛاْ غ161ّٟ١ٕؿ

 .199، ِقذس عبثك، ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبدٖ 6
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، وذلؾ في مقابؿ عمولة يستحقيا البنؾ الُمصدر (5)المكفوؿ لو في عقد الكفالة ىو
ويخصميا مف حساب التاجر مف قيمة فاتورة الشراء بعد استحصاؿ قيمتيا. ويؤخذ عمى 

 ىذا االتجاه ما يأتي:
لكفيؿ في عقد الكفالة ىو التزاـ تبعي اللتزاـ األصيؿ )المديف المكفوؿ( إّف التزاـ ا -أ

( مف القانوف المدني العراقي. ولذلؾ فإّف :505إلى  5057استنادًا إلى نص المواد )
الكفيؿ يمتـز بتنفيذ االلتزاـ أو بأداء الديف عف المكفوؿ بصفة احتياطية في حاؿ عدـ تمكف 

ء، بينما في بطاقة االئتماف يمتـز البنؾ الُمصدر بصفة أصمية ال األخير مف التنفيذ أو األدا
، وذلؾ استنادًا إلى عقد (6)احتياطية بأداء الديف الناجـ عف استخداـ الحامؿ لمبطاقة فوراً 

. وقد سمكت محكمة التمييز األردنية (7)آخر مبـر بينيما )أي بيف البنؾ الُمصدر والتاجر(
عتبرت ذلؾ جوىر االختالؼ بيف عقد الكفالة والعقد المبـر بيف في قرار ليا نفس االتجاه وا

 .(8)البنؾ الُمصدر وحامؿ البطاقة
بما أّف الكفالة عبارة عف ضـ ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة بتنفيذ التزاـ، فإّف  -ب

الدائف يجوز لو الرجوع بحقو ابتداًء عمى المكفوؿ أواًل، وفي حاؿ عجز األخير أو امتناعو 
                                                           

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ)ِغّغ اٌفمٗ ، اٌّغطبحثطبلبد االئزّبْ غ١ش، الرغبٖ:د.ٔض٠ٗ وّبي ؽّبدِٓ ٘زا 1

، 2666، عذح، (3اٌغضء)، (12اٌؼذد)، اإلعالِٟ(اٌقبدسح ػٓ ِٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِٟ

ثؾش ِٕؾٛس مّٓ وزبة)ثؾٛس ِإرّش ، اٌٛفبء)اٌذفغ(اإلٌىزشٟٚٔ، عشؽبْ ػذٔبْ ئثشا١ُ٘د.؛564ؿ

، عبِؼخ اإلِبساد-و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ، األػّبي اٌّقشف١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ(

ثؾش ِٕؾٛس مّٓ ، ثطبلبد االئزّبْ، ِؾّذ ِخزبس اٌغالِٟ؛275ؿ، 2663، (1اٌّغٍذ)

-١خ اٌؾش٠ؼخٚاٌمبْٔٛوٍ، وزبة)ثؾٛس ِإرّش األػّبي اٌّقشف١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ(

ِب١٘خ ثطبلخ االئزّبْ ، د.ِؾّذ سأفذ ػضّبْ؛2316-2315ؿ، 2663، (5اٌّغٍذ)، عبِؼخ اإلِبساد

ثؾش ِٕؾٛس مّٓ وزبة)ثؾٛس ِإرّش األػّبي اٌّقشف١خ ، ٚأٔٛػٙب ٚهج١ؼزٙب ٚر١١ّض٘ب ػٓ غ١ش٘ب

، 2663، (2غٍذ)اٌّ، و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ثغبِؼخ اإلِبساد، اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ(

، ِقذس عبثك، ؛ ٔٛاف ػجذهللا أؽّذ ثبرٛثبس161ٖؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.سمٛاْ غ631ّٟ١ٕؿ

 .161ؿ

ثؾش ِٕؾٛس ، ِغإ١ٌٚخ اٌجٕٛن إٌبرغخ ػٓ اعزخذاَ اٌىّج١ٛرش وٛع١ٍخ ٚفبء، د.ف١بك ٍِفٟ اٌمنبح 2

، اإلِبساد و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ثغبِؼخ، مّٓ وزبة)ثؾٛس ِإرّش اٌمبْٔٛ ٚاٌىّج١ٛرش ٚاإلٔزشٔذ(

، ؛ ِمؾٛػ ٌط١فخ123ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبد946ٖؿ، 2666، (3اٌّغٍذ)

 .22ؿ، ِقذس عبثك

 .122ؿ، ِقذس عبثك، ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبدٖ 3

عٕخ ، (إٌّؾٛس فٟ ِغٍخ)ٔمبثخ اٌّؾب١ِٓ األسد١ٔخ(2662ٌغٕخ  ٠411ٕظش اٌمشاس اٌّشلُ)ؽمٛق  4

اٌؼاللبد اٌزؼبلذ٠خ إٌّجضمخ ػٓ اعزخذاَ ثطبلبد ، ١ذ اٌغبدس.)ٔمالً ػٓ:ػزثخ عبِٟ ؽ454ّؿ ، 2662

، سعبٌخ ِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ثغبِؼخ اٌؾشق األٚعو ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب، االئزّبْ

 (.66ؿ، 2661، ػّبْ
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التنفيذ، فعندئذ يجوز لمدائف الرجوع بحقو عمى الكفيؿ. وأّما في بطاقة االئتماف فإّف  عف
 .(5)التاجر يرجع فقط عمى البنؾ الُمصدر دوف حامؿ البطاقة

إّف الكفيؿ يكوف أحيانًا متبرعًا وال يأخذ أي مقابؿ ال مف المكفوؿ )المديف( وال مف  -جػ
البنؾ الُمصدر يقتطع دومًا نسبة معينة مف المبمغ  الدائف. بينما في بطاقة االئتماف فإفّ 

، باإلضافة إلى ما يحصؿ عميو مف (6)الذي يقـو بأدائو لمتاجر وذلؾ باعتبارىا عمولة
حامؿ البطاقة مف رسـو إصدار البطاقة ورسـو التجديد والفوائد عف التأخير في سداد 

 .(7)ديونو
بتًا في ذمة المكفوؿ حاؿ إبراـ العقد، بينما أّف الَديف محؿ العقد في الكفالة يكوف ثا -د

الَديف محؿ العقد في بطاقة االئتماف ال يكوف ثابتًا في ذمة حامؿ البطاقة وقت إبراـ 
 .(8)العقد
بمقتضى ىذا االتجاه فإّف العالقة بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة  عقد حوالة الَديف: -8

البنؾ وحامؿ البطاقة الذي يمتد ليشمؿ االئتماف والتاجر تتمثؿ بعقد حوالة الَديف بيف 
التاجر، بحيث أّف حامؿ البطاقة يكوف ىو المحيؿ والتاجر ىو المحاؿ لو والبنؾ الُمصدر 

 . ويؤخذ عمى ىذا االتجاه ما يأتي:(9)ىو المحاؿ عميو
، بينما (:)في حوالة الديف تبرء ذمة المديف األصمي )المحيؿ( بمجرد انعقاد عقد الحوالة -أ

طاقة االئتماف ال تبرء ذمة المديف األصمي )حامؿ البطاقة( إاّل بعد سداد ديونو مف في ب

                                                           

ِقذس ، ؛ د.اٌقذ٠ك ِؾّذ األ١ِٓ اٌنش٠ش65-64ؿ، ِقذس عبثك، ػّش ٠ٛعف ػجذهللا ػجبثٕخ 1

 .267-266ؿ، ِقذس عبثك، ٛاْ غ١ّٕٟ؛ د.سم664، عبثك

 .946ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ف١بك ٍِفٟ اٌمنبح43ؿ، ِقذس عبثك، ػّش ثٓ ِؾّذ اٌؾغْٛ 2

-664ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ئثشا١ُ٘ ِؾّذ ؽبؽ56ٛؿ، ِقذس عبثك، د.ٚ٘جخ ِقطفٝ اٌضؽ١ٍٟ 3

665. 

 .264ؿ، ِقذس عبثك، د.سمٛاْ غ١ّٕٟ 4

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ)اٌّغّغ اٌفمٟٙ ، طبلخ االئزّبْث، ِٓ ٘زا االرغبٖ:ػجذهللا ثٓ ع١ٍّبْ ا١ٌّٕغ 5

، 1991، (11اٌؼذد)، (9اٌغٕخ)، اإلعالِٟ(اٌقبدسح ػٓ ساثطخ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ثّىخ اٌّىشِخ

؛. ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ 12-11ؿ، دساعخ فم١ٙخ -اٌجطبلخ االئزّب١ٔخ، ؛ ٠بعش ثٓ ساؽذ اٌذٚعش162ٞؿ

>Last http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_ltmny.pdf <اٌشاثو اإلٌىزشٟٚٔ ا٢رٟ:

visited(05/05/2018). 

إٌّؾٛس فٟ اٌغش٠ذح ، 1651(ٌغٕخ 46(ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ)346رٕظش اٌّبدح) 6

 (.1/9/1951)(اٌقبدس ف3615ٟاٌؼذد)، اٌشع١ّخ)اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ(

http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_ltmny.pdf
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، فتوقيع حامؿ البطاقة عمى فاتورة المشتريات ىو إقرار بالَديف، وال (5)قبؿ البنؾ الُمصدر
 .(6)يؤدي إلى براءة ذمتو

المتعمقة بذات  في حوالة الَديف يحؽ لممحاؿ عميو التمسؾ تجاه المحاؿ لو بكافة الدفوع -ب
، في حيف أّنو في بطاقة االئتماف ال يحؽ (7)الَديف والتي تكوف لممحيؿ تجاه المحاؿ لو

، كأف (8)لمبنؾ الُمصدر التمسؾ تجاه التاجر بالدفوع التي تكوف لحامؿ البطاقة تجاه التاجر
 .(9)يدعي مثاًل بأّف رصيد حامؿ البطاقة غير كاؼ

اؿ عميو بدفع كامؿ المبمغ المحاؿ بو إلى المحاؿ لو، بينما في حوالة الَديف يقـو المح -جػ
في بطاقة االئتماف ال يقـو البنؾ الُمصدر )المحاؿ عميو( بدفع كامؿ المبمغ المحاؿ بو إلى 
التاجر )المحاؿ لو( بؿ أّنو يخصـ نسبة معينة مف المبمغ لمصمحتو، ومف ثـ يدفع الباقي 

 .(:)إلى التاجر
، (;) يمتـز المحاؿ عميو بوفاء َديف المحيؿ إاّل إذا وافؽ عمى الحوالةفي حوالة الديف ال -د

بينما في بطاقة االئتماف يمتـز البنؾ الُمصدر بوفاء َديف حامؿ البطاقة وفؽ عقد مبـر 
 .(>)مسبقًا بينو وبيف التاجر

الُمصدر  باالستناد إلى ىذا االتجاه فإّف العالقة التي تربط بيف البنؾ الوفاء مع الحموؿ: -9
لبطاقة االئتماف والتاجر تتمثؿ بعالقة الوفاء مع الحموؿ، حيث أّف التاجر يتفؽ مسبقًا مع 

                                                           

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ)اٌؼٍَٛ ، رشثؼ اٌجٕه ِٓ ثطبلخ اٌؼ١ًّ اإلئزّب١ٔخ، د.أؽّذ ػجذهللا ِؾّذ ا١ٌٛعف 1

ؽض٠شاْ ، (7اٌؼذد)، اإلٔغب١ٔخ ٚاإلداس٠خ(اٌقبدسح ػٓ عبِؼخ اٌّغّؼخ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

، عبثك ِقذس، ؛ ِمؾٛػ ٌط١فخ111ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبد16ٖؿ، 2615

 .19ؿ

سعبٌخ ِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، ػمذ اٌج١غ ػجش اإلٔزشٔذ، سام١خ دوبس 2

ِقذس ، ؛ ؽٕبْ س٠ؾبْ ِجبسن اٌّنؾى66ٟ-59ؿ، 2617، اٌغضائش -ثغبِؼخ لبفذٞ ِشثبػ

 .46ؿ، عبثك

 (ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ.349رٕظش اٌّبدح) 3

أهشٚؽخ دوزٛساٖ ِمذِخ ، دساعخ ِمبسٔخ -بْ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغضائشٞثطبلبد االئزّ، ِشؽ١ؾٟ ػم١ٍخ 4

، ؛ سام١خ دوبس149ؿ، 2617، اٌغضائش -ئٌٝ و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ثغبِؼخ ٌِٛٛد ِؼّشٞ

 .63ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ػزثخ عبِٟ ؽ١ّذ اٌغبدس66ؿ، ِقذس عبثك

 .937ؿ، ِقذس عبثك، د.ف١بك ٍِفٟ اٌمنبح 5

 .144ؿ، قذس عبثكِ، ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبدٖ 6

 (ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ.346رٕظش اٌّبدح) 7

 .937ؿ، ِقذس عبثك، د.ف١بك ٍِفٟ اٌمنبح 1
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البنؾ الُمصدر عمى أف يحؿ األخير محمو في مطالبة حامؿ البطاقة بالَديف الناجـ عف 
 ويؤخذ عمى ىذا االتجاه ما يأتي: .(5)استخداـ البطاقة

ف دفع الَديف محؿ الدائف في كؿ ما لألخير مف دفوع أّنو في الوفاء مع الحموؿ يحؿ م -أ
، في حيف أّنو في بطاقة االئتماف ال يحؿ أي طرؼ محؿ الطرؼ اآلخر في (6)تجاه المديف

 .(7)دفوعاتو
الوفاء مع الحموؿ يكوف بعد نشوء عالقة المديونية بيف الدائف األصمي والمديف، بينما  -ب

صدر تجاه التاجر بدفع ديوف حامؿ البطاقة قبؿ نشوء في بطاقة االئتماف يمتـز البنؾ المُ 
 .(8)تمؾ الديوف، أي قبؿ استخداـ البطاقة في الشراء

استنادًا إلى ىذا االتجاه فإّف العالقة التي تربط بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة عقد البيع:  -:
اقتو االئتماف والتاجر ىي عقد بيع بأقؿ مف الثمف. فعندما يستخدـ حامؿ البطاقة بط

االئتمانية في شراء السمع أو الخدمات مف التاجر، فإّف المشتري الحقيقي ىنا يكوف البنؾ 
الُمصدر وليس حامؿ البطاقة، وذلؾ ألّف التاجر ال يعرؼ حامؿ البطاقة الذي يتعامؿ معو 
ّنما يعرؼ البطاقة االئتمانية والبنؾ الُمصدر ليا، كما وأّف البنؾ الُمصدر ىو مف يقـو  وا 

فع قيمة الفاتورة إلى التاجر، عمى أّنو يقدـ خدماتو ىذه لمتاجر بأنقص مف الثمف بنسبة بد
.ويؤخذ عمى ىذا االتجاه أّف مجرد تولي البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف دفع (9)معينة

الفاتورة ال يعني أّنو طرؼ في عقد البيع، وليس في عقد بطاقة االئتماف ما يفيد بأف البنؾ 
 .(:)وّكؿ حامؿ البطاقة لكي يقـو بإبراـ عقد البيع والقبض نيابًة عنو الُمصدر قد

                                                           

ثؼل اٌغٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٌجطبلبد اٌٛفبء ٚاالئزّبْ ، ِٓ ٘زا االرغبٖ:د.ٔج١ً ِؾّذ أؽّذ اٌقج١ؼ 1

، اٌى٠ٛذثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ)اٌؾمٛق(اٌزٟ ٠قذس٘ب ِغٍظ إٌؾش اٌؼٍّٟ ثغبِؼخ ، اٌّقشف١خ

 .274ؿ، (2663آراس)، (27اٌّغٍذ)، (1اٌؼذد)

 (ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ.311رٕظش اٌّبدح) 2

 .115ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ِؼبدٞ أعؼذ فٛاٌؾخ16ؿ، ِقذس عبثك، ٔج١ً ِٙذٞ ص٠ٚٓ 3

 .76ؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 4

خ)ِغّغ اٌفمٗ ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍ، ثطبلبد االئزّبْ، ِٓ ٘زا اٌشأٞ:د.ؽغٓ اٌغٛا٘شٞ 5

، (2اٌغضء)، (1اٌؼذد)، عذح -اإلعالِٟ(اٌقبدسح ػٓ ِغّغ اٌفمٗ اإلعالِٟ ثّٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِٟ

 .625-624ؿ، 1994

، ِقذس عبثك، ؛ ٔٛاف ػجذهللا أؽّذ ثبرٛثبس71ٖ، ِقذس عبثك، ػّش ٠ٛعف ػجذهللا ػجبثٕخ 6

 .161ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.سمٛاْ غ163ّٟ١ٕؿ
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استنادًا إلى ىذا االتجاه فإّف العالقة التي تربط البنؾ الُمصدر لبطاقة  عقد اإلذعاف:-;
االئتماف بالتاجر ىي عقد إذعاف، حيث أّف التاجر عندما يقبؿ التعامؿ ببطاقة االئتماف 

يـ بالشروط التي يضعيا البنؾ الُمصدر بما يحقؽ مصمحتو دوف أف فإّنو ال يسعو إاّل التسم
 يكوف لمتاجر الحؽ في المناقشة أو المفاوضة بصددىا.

ولكف مع ذلؾ يؤخذ عمى ىذا االتجاه مف منظور االتجاه التقميدي في مفيـو عقد اإلذعاف 
 ما يأتي:

خدمة ضرورية  إّف مف خصائص عقد اإلذعاف أّنو متعمؽ بمرفؽ عاـ أو سمعة أو -أ
، فيما أّف بطاقة االئتماف ال تتوفر فييا ىذه الخاصية، (5)لمحياة ال يمكف االستغناء عنيا

 .(6)عمى األقؿ في الوقت الحاضر في ظؿ وجود النقود ووسائؿ أخرى لموفاء
، بينما تصدر (7)أّف مف خصائص عقد اإلذعاف أّنو يصدر لمناس كافة وبشروط واحدة -ب

لكؿ مف يرغب في الحصوؿ عمييا ويتقدـ بطمب لذلؾ، وىي تصدر لكؿ  بطاقة االئتماف
عميؿ بشروط خاصة تتفؽ وصنؼ العميؿ مف حيث مالءتو المالية ونوعية البطاقة 

 االئتمانية.
: بمقتضى ىذا االتجاه فإّف العالقة التي تربط البنؾ عقد مركب )كفالة ووكالة( ->

عف عالقة مكونة مف عقديف، األوؿ عقد كفالة، الُمصدر لبطاقة االئتماف بالتاجر عبارة 
حيث أّف البنؾ الُمصدر يكوف كفياًل، والتاجر يكوف مكفواًل لو، وحامؿ البطاقة مكفواًل، 
وقيمة مبيعات التاجر تمثؿ الَديف المكفوؿ بو. وأّما العقد الثاني فيو عقد الوكالة، حيث أّف 

اجر مف حاممي البطاقات، ومف ثَـّ البنؾ الُمصدر عندما يقـو بتحصيؿ مستحقات الت
. (8)وضعيا في حساب التاجر، فيو يقـو بذلؾ بناًء عمى توكيؿ وتفويض مسبؽ مف التاجر

ويؤخذ عمى ىذا االتجاه بنفس ما تـ ذكره بصدد تكييؼ ىذه العالقة بكونيا عقد الكفالة 
 وكذلؾ تمؾ المتعمقة بكونيا عقد الوكالة.

استنادًا إلى ىذا االتجاه فإّف العالقة بيف البنؾ  يف(:عقد مركب )كفالة وحوالة دَ  -=
الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر عبارة عف عقد كفالة مقترنة بعقد حوالة ما بيف البنؾ 

                                                           

 .45ؿ، ِقذس عبثك، اٌجبلٟ اٌجىشٞ ٚ ِؾّذ هٗ اٌجؾ١شد.ػجذاٌّغ١ذ اٌؾى١ُ ٚ ػجذ 1

 (.3اٌٙبِؼ سلُ) 16ؿ، ِقذس عبثك، د.ِؼبدٞ أعؼذ فٛاٌؾخ 2

 .45ؿ، ِقذس عبثك، د.ػجذاٌّغ١ذ اٌؾى١ُ ٚ ػجذاٌجبلٟ اٌجىشٞ ٚ ِؾّذ هٗ اٌجؾ١ش 3

 .176ؿ، ِقذس عبثك، ِٓ ٘زا االرغبٖ:ٔٛاف ػجذهللا أؽّذ ثبرٛثبسٖ 4
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الُمصدر وحامؿ البطاقة، بحيث أّف التاجر يكفيو عقد حوالة الَديف لموصوؿ إلى حقو 
َي إاّل ضمانة إضافية لموصوؿ إلى حقو والحصوؿ عمى مستحقاتو المالية، والكفالة ما ى

.ويؤخذ عمى ىذا االتجاه بنفس ما تـ ذكره بصدد تكييؼ (5)في حاؿ إفالس البنؾ الُمصدر
 ىذه العالقة بكونيا عقد الكفالة وكذلؾ تمؾ المتعمقة بكونيا عقد حوالة الَديف.

صدر لبطاقة استنادًا إلى ىذا االتجاه فإّف العالقة بيف البنؾ المُ  عممية خصـ: -50
االئتماف والتاجر تتمثؿ بعممية خصـ شبيية بعممية الخصـ في األوراؽ التجارية، فالفاتورة 
التي يوقع عمييا حامؿ البطاقة لدى شرائو بالبطاقة مف التاجر تعتبر بمثابة كمبيالة 
مستحقة الدفع، يقـو التاجر بخصميا لدى البنؾ الُمصدر مقابؿ نسبة معينة يأخذىا 

 ويؤخذ عمى ىذا االتجاه ما يأتي: .(6)البنؾ
يجوز لمبنؾ رفض قبوؿ خصـ األوراؽ التجارية في حاؿ كونيا مسحوبة عمى أفراد  -أ

مشكوؾ في قدراتيـ المالية، بينما في بطاقة االئتماف ال يجوز لمبنؾ الُمصدر لبطاقة 
لتزامات الممقاة االئتماف رفض الوفاء بقيمة مشتريات حامؿ البطاقة ما داـ التاجر ينفذ اال

 .(7)عمى عاتقو
أّف القائـ بالخصـ في األوراؽ التجارية ال يكوف ممزمًا بالدفع إاّل عند قبولو إجراء  -ب

عممية الخصـ، بينما في بطاقة االئتماف فإّف البنؾ الُمصدر يكوف ممزمًا بالدفع لمتاجر منذ 
عمى ما سبؽ، فإّف التكييفات  وبناءً .(8)لحظة إبراـ العقد ما بيف البنؾ الُمصدر والتاجر

السابقة لـ تسمـ مف المآخذ، وبالتالي فإّنو يمكف القوؿ بأّف ىذا العقد الذي يذىب جانب 

                                                           

 .412ؿ، ِقذس عبثك، س أثٛ غذحِٓ ٘زا االرغبٖ:د.ػجذاٌغزب 1

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ)ِغّغ اٌفمٗ ، ثطبلبد االئزّبْ، ِٓ ٘زا االرغبٖ:د.ِؾّذ ػٍٟ اٌمشٞ ئثٓ ػ١ذ 2

؛ 391ؿ، 1992، عذح، (1اٌغضء)، (7اٌؼذد)، اإلعالِٟ(اٌقبدسح ػٓ ِٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِٟ

 اإلٌىزشٟٚٔ ا٢رٟ:ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ ػٍٝ اٌشاثو ، 16ؿ، ثطبلخ االئزّبْ، ثىش ثٓ ػجذهللا أثٛ ص٠ذ

Last  >http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=319383<

visited(05/05/2018). 

، ِقذس عبثك، ؛ د.أِغذ ؽّذاْ اٌغ262ٟٕٙؿ، ِقذس عبثك، ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبدٖ 3

 .61ؿ

، ِقذس عبثك، ؛ ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبد61ٖؿ، ِقذس عبثك، ذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙد.أِغ 4

 .261ؿ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=319383
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إلى تسميتو بعقد التاجر أو التوريد، يبدو لنا أّنو عقد غير مسمى لو  (5)كبير مف الفقو
 مي.طبيعة خاصة، ويفترض بالمشرع  أف يتدخؿ لتنظيـ أحكامو عمى نحو تفصي

 المبحث الثاني
 التزامات التاجر ِقَبَل البنك الُمصدر لبطاقة االئتمان

في إطار استخداـ بطاقة االئتماف تنشأ عالقة بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر 
الذي يتعامؿ معو حامؿ بطاقة االئتماف الصادرة عف ذلؾ البنؾ. وتترتب عمى ىذه العالقة 

البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر يحددىا العقد المبـر بيف  التزامات متبادلة بيف
الطرفيف والمتمثؿ بعقد التاجر. وفي ىذا المبحث سنتولى بياف التزامات التاجر تجاه البنؾ 
الُمصدر لبطاقة االئتماف، وذلؾ في مطمبيف، حيث نبحث في أوليما التزامات التاجر 

اقة االئتماف، فيما نبيف في ثانييما التزامات التاجر غير المباشرة ِقَبَؿ البنؾ الُمصدر لبط
 المباشرة ِقَبَؿ البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف.

 المطمب األول
 التزامات التاجر المباشرة ِقَبَل البنك الُمصدر لبطاقة االئتمان

العقد إّف التزامات التاجر المباشرة في عالقتو مع البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف يحددىا 
المبـر بينيما والمتمثؿ في عقد التاجر. وتتعمؽ ىذه االلتزامات بالتعامؿ المباشر لمتاجر مع 

 البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف. ويمكف بصورة عامة إجماؿ تمؾ االلتزامات كما يأتي:
ينبغي عمى التاجر أف يدفع لمبنؾ  التزاـ التاجر بدفع العموالت ورسـو العضوية: -5

. وىذه (6)لبطاقة االئتماف عمولة معينة عف كؿ تعامؿ يتـ معو مف خالؿ البطاقة الُمصدر
                                                           

سمب ؽبًِ اٌجطبلخ االئزّب١ٔخ ثبٌؼمذ ٚاٌؾّب٠خ اٌزٟ ٠مشس٘ب اٌّؾشع ، ِٓ ٘زا االرغبٖ:د.ِٛعٝ سص٠ك 1

، ثؾش ِٕؾٛس مّٓ وزبة)ثؾٛس ِإرّش األػّبي اٌّقشف١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ(، ٌٗ

، ؛ د.ف١بك ٍِفٟ اٌمنبح1645ؿ، 2663، (3اٌّغٍذ)، عبِؼخ اإلِبساد -خ ٚاٌمبْٔٛو١ٍخ اٌؾش٠ؼ

، ؛ د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبف324ٟؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.أِغذ ؽّذاْ اٌغ949ٟٕٙؿ، ِقذس عبثك

؛ د.ٔٛاف 255ؿ، 2667، ٌجٕبْ -هشاثٍظ، اٌّإعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، اٌّقبسف ٚإٌمٛد اإلٌىزش١ٔٚخ

؛ د.ع١ّؾخ 197ؿ، ِقذس عبثك، ؽٕفٟ ِؾّٛد ِشعٟ ؛ د.ػقب99َؿ، ِقذس عبثك، ؽبصَ خبٌذ

؛ د.ع١ٍذ ٔٛساٌذ٠ٓ ٚ 276ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ16ؿ، ِقذس عبثك، اٌم١ٍٛثٟ

 .163ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ِؼزض ٔض٠ٗ ِؾّذ اٌقبدق اٌّٙذ6ٞؿ، ِقذس عبثك، ثشوبْ أ١ِٕخ

خ)ِغّغ اٌفمٗ ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍ، ثطبلخ االئزّبْ ٚرى١١فٙب اٌؾشػٟ، ػجذاٌغزبس أثٛ غذح 2

؛ 365ؿ، 1992، عذح، (1اٌغضء)، (7اٌؼذد)، اإلعالِٟ(اٌقبدسح ػٓ ِٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِٟ

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ)عبِؼخ األٔجبس ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌجطبلبد اٌذفغ اإلٌىزشٟٚٔ، ثشاق ػجذهللا ِطش

، 2613، (7ٌؼذد)ا، (1اٌّغٍذ)، ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ(اٌقبدسح ػٓ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ثغبِؼخ األٔجبس
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، (5)العمولة تحدد مسبقًا في عقد التاجر المبـر بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر
 (7)%(6,9( إلى )0,9، وأحيانًا ما بيف )(6)%(9%( إلى )5وتتراوح نسبتيا ما بيف )

، وذلؾ بحسب نوعية (8)%( مف قيمة كؿ عممية=%( إلى )5,9وأحيانًا أخرى بيف )
، وقوة عالقتو التجارية بالبنؾ وتكاليؼ عمميات (:)، ونسبة مبيعات التاجر وأرباحو(9)البطاقة

. وكذلؾ (;)التسوية أو المقاصة التي يقـو بيا البنؾ لغرض تحصيؿ قيمة فواتير التاجر
%( في حاؿ 9د تفرض عميو فوائد بنسبة )، فق(>)تختمؼ العمولة بحسب أوقات سدادىا

. ولكف جرت العادة عمى أف ُتستقطع ىذه العمولة مباشرًة مف (=)تأخر التاجر عف سدادىا
المبالغ المستحقة لمتاجر عف العمميات المنفذة مف خالؿ البطاقة، ويأخذىا البنؾ الُمصدر 

أو توزع بينو وبيف بنؾ  لبطاقة االئتماف إذا كاف ىو نفسو بنؾ التاجر في الوقت ذاتو،
، وفي الحالة األخيرة تتـ التسوية النيائية مف خالؿ نظاـ (50)التاجر فيما إذا كانا مختمفيف

                                                                                                                                                      

، اٌؼشث١خ داس إٌٙنخ، ػ١ٍّبد اٌجٕٛن ِٓ اٌٛعٙخ اٌمب١ٔٛٔخ، ؛ د.ػٍٟ عّبي اٌذ٠ٓ ػٛك336ؿ

إٌمٛد  -ثطبلبد اٌٛفبء -ثطبلبد اٌذفغ اإلٌىزش١ٔٚخ، ؛ رٛف١ك ؽٕجٛس547ؿ، 1911، اٌمب٘شح

ثؾش ِٕؾٛس مّٓ وزبة)اٌغذ٠ذ فٟ أػّبي اٌّقبسف ِٓ اٌٛعٙز١ٓ اٌمب١ٔٛٔخ ، اإلٌىزش١ٔٚخ

؛ 94ؿ، 2662، ث١شٚد، ِٕؾٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌغضء األٚي، بد٠خ(ٚااللزق

؛ ػجذهللا 1645ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ِٛعٝ سص٠ك167ؿ، ِقذس عبثك، ػزثخ عبِٟ ؽ١ّذ اٌغبدس

، ِقذس عبثك، ؛ د.ِؼزض ٔض٠ٗ ِؾّذ اٌقبدق اٌّٙذ162ٞؿ، ِقذس عبثك، ثٓ ع١ٍّبْ ا١ٌّٕغ

 .122ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.سمٛاْ غ76ّٟ١ٕؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ئ٠ٙبة فٛصٞ اٌغمب111ؿ

-49ؿ، 2661، ػّبْ، داس اٌضمبفخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ٚعبئً اٌذفغ اإلٌىزشٟٚٔ، عالي ػب٠ذ اٌؾٛسح 1

، ثطبلبد االئزّبْ ٚاألعظ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؼاللبد إٌبؽئخ ػٓ اعزخذاِٙب، ؛ د.ِؾّذ رٛف١ك اٌغؼٛد56ٞ

 .336ؿ، ِقذس عبثك، ِطش ؛ ثشاق ػجذهللا963ؿ، 2662، ثال ِىبْ إٌؾش، داس األ١ِٓ

 ؛ ٠ٕٚظش أ٠نبً:125ؿ، ِقذس عبثك، د.ػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛ ع١ٍّبْ 2

Jones, Sally A, The Law Relating to Credit Cards, London; BSP, 

Professional Books, 1989, P.14.  

 (.16ؿ، ِقذس عبثك، )ٔمالً ػٓ:د.ػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛ ع١ٍّبْ

 .963ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ِؾّذ رٛف١ك اٌغؼٛد336ٞؿ، قذس عبثكِ، ثشاق ػجذهللا ِطش 3

 .256ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبف167ٟؿ، ِقذس عبثك، أٔظ اٌؼٍجٟ 4

 .165ؿ، ِقذس عبثك، ؽغبَ ثبلش ػجذاأل١ِش 5

 .126-125ؿ، ِقذس عبثك، د.ػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛ ع١ٍّبْ 6

 .151-156ؿ، ِقذس عبثك، ٌخنش سفبف 7

 .94ؿ، ِقذس عبثك، جٛسرٛف١ك ؽٕ 1

 .151ؿ، ِقذس عبثك، ؽغبَ ثبلش ػجذاأل١ِش 9

أهشٚؽخ دوزٛساٖ ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌؾمٛق ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌجطبلبد اٌذفغ اإلٌىزشٟٚٔ، ٘ؾبَ وٍٛ 16

ثطبلخ االئزّبْ فٟ ، ؛ ِؾّذ ؽىش131ٓ٠ؿ، 2617، اٌغضائش -ثغبِؼخ األخٛح ِٕزٛسٞ لغٕط١ٕخ

، اٌغضائش، و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ثغبِؼخ ٠ٛعف ثٓ خذحسعبٌخ ِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ ، اٌغضائش



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

. (5)المقاصة والتسوية لدى المنظمة الراعية لمبطاقة، سواء الفيزا أو الماستر أو غير ذلؾ
والتاجر بنسبة  مع اإلشارة إلى أّف ىذه العمولة يجوز أخذىا مف كؿ مف حامؿ البطاقة

معينة، كما يجوز أخذىا كميا مف أحدىما دوف اآلخر، شأنيا في ذلؾ شأف عمولة 
وقد جرت العادة عمى أف تكوف نسبة ىذه العمولة أقؿ إذا كاف البنؾ الُمصدر  .(6)السمسرة

. ويمتـز التاجر بأف (7)ىو نفسو بنؾ التاجر، فيما تكوف نسبتيا أكثر إذا كانا بنكيف مختمفيف
دفع لمبنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف رسـو العضوية في نظاـ البطاقة، والتي تخصـ في ي

. كما وعميو ايضًا أف يدفع لمبنؾ الُمصدر (8)الغالب مف المبالغ المستحقة لمتاجر لدييا
لبطاقة االئتماف أجرة استخداـ األجيزة واآلالت اإللكترونية التي يزوده بيا البنؾ بغية 

. وىذه األجرة قد تكوف في صورة مبمغ مقطوع شيري عف كؿ (9)اقة وقبولياالتعامؿ بالبط
جياز، ويتـ استقطاعيا مف مستحقات التاجر لدى البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف ويحتفظ 

وفيما يتعمؽ بتنظيـ ىذا .(:)ىذا األخير في العادة بإمكانية تعديؿ ىذه األجرة عند االقتضاء
                                                                                                                                                      

ِقذس ، ؛ د.ِؾّذ سأفذ ػضّب31ْؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد اٌجؼ73ٍٟؿ، 2666

 .631ؿ، عبثك

ثؾش ، 12ؿ، ثطبلخ االئزّبْ وٛع١ٍخ ِٓ ٚعبئً اٌذفغ فٟ اٌغضائش، د.ع١ًّ أؽّذ ٚ سؽبَ و١ٕٙخ 1

 ٟ:ِٕؾٛس ػٍٝ اٌشاثو اإلٌىزشٟٚٔ ا٢ر

> Last visited(23/10/2017http://iefpedia.com/arab/?p=28906<؛) 

٠ٕٚظش  ؛73ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ِؾّذ ؽىش31ٓ٠ؿ، ِقذس عبثك، د.ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد اٌجؼٍٟ

 أ٠نبً:

Al-Melhem Ahmad A, The Legal Regime of Payment Cards, a Comparative 

Study Between American, British and Kuwait Laws with Particular 

Reference to Credit Cards, Thesis for the degree of PHD, in the Faculty of 

Law, England; University of Exeter, 1990, PP.100-101. 

 (.123ؿ، ِقذس عبثك، )ٔمالً ػٓ:د.ػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛ ع١ٍّبْ

 .366ؿ، ِقذس عبثك، ثطبلخ االئزّبْ ٚرى١١فٙب اٌؾشػٟ، د.ػجذاٌغزبس أثٛ غذح 2

؛ ٌخنش 131ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٘ؾبَ و242ٍٛؿ، ِقذس عبثك، ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبدٖ 3

 .156-149ؿ، ِقذس عبثك، سفبف

ِقذس ، ؛ د.ػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛ ع١ٍّب167ْؿ، ِقذس عبثك، ػزثخ عبِٟ ؽ١ّذ اٌغبدس 4

 .63ؿ، عبثك

 .367ؿ، ِقذس عبثك، ثطبلخ االئزّبْ ٚرى١١فٙب اٌؾشػٟ، د.ػجذاٌغزبس أثٛ غذح 5

 Qi(ِٓ ؽشٚه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ وٟ وبسد)٠3ٕظش:اٌجٕذ)ط/  6

Card ٟٔٚاٌزو١خ فٟ اٌؼشاق. ٟٚ٘ ِزبؽخ ػٍٝ اٌشاثو اإلٌىزش)

ا٢رٟ:

http://www.rafidainbank.gov.iq/images/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9

%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%AA%D8

http://iefpedia.com/arab/?p=28906
http://www.rafidainbank.gov.iq/images/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%B5%D8%B1%D9%81.pdf
http://www.rafidainbank.gov.iq/images/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%B5%D8%B1%D9%81.pdf
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ؿ الدراسة، يمحظ بأّف القانوف التونسي المتعمؽ بالتحويؿ االلتزاـ في التشريعات مح
اإللكتروني لألمواؿ لـ ينظـ ىذا االلتزاـ، واألمر نفسو ينطبؽ أيضًا عمى قانوف البطاقات 
المصرفية وبطاقات االئتماف التركي وقانوف تنظيـ صناعة بطاقات االئتماف الفمبيني.وفي 

، في ىذا الصدد (5)ف الماؿ والنقد الفرنسي( مف قانو L.556-55المقابؿ نصت المادة )
عمى أّنو ال يجوز أف تتجاوز الرسـو المفروضة التكاليؼ المباشرة التي يتحمميا المستفيد 

 )التاجر( بنتيجة قبولو استخداـ أداة الدفع، وأّف أي شرط مخالؼ لما تقدـ ال يعتد بو.
ب عمى المشرع العراقي التدخؿ ولـ ينظـ القانوف العراقي ىذا االلتزاـ، وبالتالي يتوج

 لتنظيمو في سياؽ تشريع قانوف خاص لتنظيـ إصدار واستخداـ بطاقة االئتماف.
التزاـ التاجر بالمحفاظة عمى وسائؿ استخداـ بطاقة االئتماف المسممة إليو مف طرؼ  -6

عادتيا لألخير: ممة إليو يمتـز التاجر بالمحافظة عمى الوسائؿ المس البنؾ الُمصدر لمبطاقة وا 
مف طرؼ البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بيدؼ تمكيف التاجر وحممة البطاقات مف 

، ألّف تمؾ الوسائؿ تبقى ممكًا لمبنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف وتكوف يد (6)التعامؿ بالبطاقة
 . ومف(8)، وتسمـ إليو عمى سبيؿ األمانة سواء باإلعارة أو اإلجارة(7)التاجر عمييا يد أمانة

األمثمة عمى تمؾ الوسائؿ األجيزة اإللكترونية لقراءة البطاقات وكذلؾ أجيزة الصراؼ اآللي 
وعمى التاجر أف يستخدـ تمؾ الوسائؿ وفؽ أحكاـ العقد المبـر بينو  وغيرىا مف الوسائؿ.

                                                                                                                                                      

%D8%B0%D8%B5%D8%B1%D9%%AD%20%D9%85%D9%86%D9%81

81.pdf> Last visited(15/01/2018). 

1 Article(L.112- 11):((…..Les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts 

directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation de cet instrument de 

paiement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite……)). 

سعبٌخ ِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌؾمٛق ثغبِؼخ ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍذفغ اإلٌىزشٟٚٔ، ٚاظذ ٠ٛعف 2

-163ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ٔٛاف ؽبصَ خبٌذ14ؿ، 2611، اٌغضائش -ر١ضٞ ٚصٚ، ٌِٛٛد ِؼّشٞ

 ؛547ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٔٙٝ خبٌذ ػ١غ966ٝؿ، ِقذس عبثك، ؛ صٕبء أؽّذ ِؾّذ اٌّغشث164ٟ

؛ ؽغبَ ثبلش 144ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف273ؿ، ِقذس عبثك، د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ

 .173ؿ، ِقذس عبثك، ػجذاأل١ِش

سعبٌخ ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ػٓ االعزخذاَ غ١ش اٌّؾشٚع ٌجطبلبد اٌذفغ اإلٌىزشٟٚٔ، ف١ٔٛٗ ِمشٞ 3

، 2615، اٌغضائش -خِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ثغبِؼخ ِؾّذ ثٛم١بف ثبٌّغ١ٍ

؛ 273ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ61ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ثٓ ػ١ّٛس أ١ِٕخ263ؿ

 .173ؿ، ِقذس عبثك، ؽغبَ ثبلش ػجذاأل١ِش

 .111ؿ، ِقذس عبثك، ٚائً اٌذث١غٟ 4

http://www.rafidainbank.gov.iq/images/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%B5%D8%B1%D9%81.pdf
http://www.rafidainbank.gov.iq/images/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%B5%D8%B1%D9%81.pdf
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. وبعض جيات اإلصدار في (5)وبيف بنؾ اإلصدار، مع مراعاة تعميمات تشغيميا بدقة
( الذكية في العراؽ عمى وجو الخصوص، Qi Cardمومًا، وبطاقة )مجاؿ البطاقات ع

، أو االلتزاـ بتحديث ىذه األجيزة (6)تفرض عمى التاجر دفع تأمينات نقدية عف كؿ جياز
. أو االلتزاـ بتوفير المكاف المناسب لوضع تمؾ األجيزة (7)كمما طمبت جية اإلصدار ذلؾ

خارج المحاؿ التجارية، مع توفير المتطمبات ، وىي غالبًا ما توضع في مداخؿ وم(8)فيو
والتجييزات الفنية الالزمة لعمؿ تمؾ األجيزة في ذلؾ المكاف، ومف ذلؾ إيصاليا بالتيار 

. وتوفير بدائؿ لمطاقة الكيربائية وأجيزة (9)الكيربائي وخطوط الياتؼ واإلنترنت وغيرىا
. وعمى (;) بموافقة الجية الُمصدرة. وال يجوز لمتاجر تغيير مكاف تمؾ األجيزة إالّ (:)حماية

التاجر، عند انتياء العقد المبـر بينو وبيف بنؾ اإلصدار، أف يعيد تمؾ األجيزة واألدوات 
ونماذج الفواتير واإلعالنات الضوئية إلى بنؾ اإلصدار كما سممت إليو أوؿ مرة مف دوف 

اّل تحمؿ التاجر المسؤولي(>)أي نقصاف أو زيادة أو تغيير . كما وأّنو ال (=)ة عف ذلؾ، وا 
يجوز لمتاجر التنازؿ عف استخداـ ىذه األجيزة والوسائؿ إلى الغير، ألّف شخصيتو محؿ 

                                                           

ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌشاثو ، 5ؿ، اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٕظبَ اٌجطبلخ اٌّقشف١خ، ٔذاء وبظُ اٌٌّٛٝ 1

>Last http://www.sudanlaws.net/downloads/w010.pdf <اإلٌىزشٟٚٔ:

visited(05/05/2018)ٟإٌضاػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌجطبئك اٌجٕى١خ فٟ ، ؛فالػ اٌذ٠ٓ ه١ٛثٟ ٚ سؽ١ذ ١ٍِز

 .45ؿ، 2661، سعبٌخ ٔٙب٠خ رذس٠ت ِمذِخ ئٌٝ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍمنبء ثبٌّغشة، اٌّغشة

 Qi(ِٓ ؽشٚه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ وٟ وبسد)٠5ٕظش:اٌجٕذ)ط/  2

Card.اٌزو١خ فٟ اٌؼشاق) 

ٚرؼ١ٍّبد فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ وٟ ِٓ ؽشٚه (٠2ٕظش:اٌجٕذ)ط/ 3

 (اٌزو١خ فٟ اٌؼشاق.QiCardوبسد)

ه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ٠ٕظش:اٌجٕذ)ط(ِٓ ِٛاففبد ِٛلغ إٌّفز مّٓ ؽشٚ 4

 (اٌزو١خ فٟ اٌؼشاق.Qi Cardثطبلخ وٟ وبسد)

ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ)سعبٌخ ، دساعخ ِمبسٔخ -ػمذ ثطبلخ االئزّبْ، ف١قً ِؾّذ ػجذ 5

؛ ػزثخ 294ؿ، 2615، (2اٌؼذد)، (7اٌغٕخ)، اٌؾمٛق(اٌقبدسح ػٓ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ثغبِؼخ وشثالء

 .143ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف167ؿ، ِقذس عبثك، عبِٟ ؽ١ّذ اٌغبدس

٠ٕظش:اٌجٕذ)٘ـ(ِٓ ِٛاففبد ِٛلغ إٌّفز مّٓ ؽشٚه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد  6

 (اٌزو١خ فٟ اٌؼشاق.Qi Cardثطبلخ وٟ وبسد)

اٌزو١خ فٟ (Qi Cardفشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ )ِٓ ؽشٚه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ ِٕفز(٠7ٕظش:اٌجٕذ)ط/ 7

 اٌؼشاق

؛ ؽغبَ ثبلش 141ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف267-266ؿ، ِقذس عبثك، شٞف١ٔٛٗ ِم 1

 .165ؿ، ِقذس عبثك، ػجذاأل١ِش

 .13ؿ، ِقذس عبثك، د.ع١ّؾخ اٌم١ٍٛثٟ 9

http://www.sudanlaws.net/downloads/w010.pdf
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وفيما يخص تنظيـ ىذا االلتزاـ في التشريعات  .(5)اعتبار في التعاقد مع بنؾ اإلصدار
نطبؽ عمى محؿ الدراسة، فإّف أيًا مف تمؾ القوانيف لـ يورد نصًا ينظمو. واألمر ذاتو ي

القانوف العراقي، وبالتالي يتوجب عمى المشرع العراقي التدخؿ بالنص عمى جوانبو المختمفة 
عند تنظيـ مجاالت إصدار واستخداـ بطاقات االئتماف. ولكف مع ذلؾ يكوف التاجر ممزمًا 
بالمحافظة عمى وسائؿ استخداـ بطاقة االئتماف المسممة إليو مف طرؼ البنؾ الُمصدر 

ذا أخؿ بذلؾ تتحقؽ مسؤوليتو العقدية باعتباره مستعيرًا أو لمبطاق عادتيا ليذا األخير، وا  ة وا 
مستأجرًا لتمؾ الوسائؿ أو غير ذلؾ، استنادًا إلى أحكاـ العقد المبـر بينيما وتكييفيا 

كؿ مف  (6)( مف قانوف العقوبات العراقي897القانوني. وباإلضافة إلى ذلؾ، تعاقب المادة )
ماؿ منقوؿ ممموؾ لمغير أو عيد بو إليو بأية كيفية كانت أو سمـ لو ألي  اؤتمف عمى

غرض كاف فاستعممو بسوء قصد لنفسو أو لفائدتو أو لفائدة شخص آخر أو تصرؼ بو 
 بسوء قصد خالفًا لمغرض الذي عيد بو إليو أو سمـ لو مف أجمو.

در لبطاقة االئتماف في ىذا الصدد يمتـز التاجر ِقَبَؿ البنؾ الُمص التزاـ التاجر باإلعالـ: -7
 بأمور عدة، ويمكف إجماؿ أىميا عمى النحو اآلتي:

أف يقدـ لمبنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف كافة البيانات الشخصية أو الخاصة بو، فعمى  -أ
 Qiسبيؿ المثاؿ، فإّف البيانات المطموبة مف التاجر في مجاؿ البطاقات عمومًا، وبطاقة )

Cardي العراؽ عمى وجو الخصوص، تتمثؿ باالسـ الثالثي لمتاجر، وعنوانو ( الذكية ف
، ونسخ مف (8)، وعنواف بريد إلكتروني خاص بعمؿ التاجر(7)الحالي الدائـ، ورقـ ىاتفو

المستمسكات الرسمية المطموبة مثؿ الجنسية وتأييد السكف وعدد مف صور المعامالت 
                                                           

؛ ٚائً 163ؿ، ِقذس عبثك، ؛ أٔظ اٌؼٍج256ٟؿ، ِقذس عبثك، د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبفٟ 1

 .111ؿ، ِقذس عبثك، اٌذث١غٟ

اٌّؼذي ػٍٝ أّٔٗ))وً ِٓ  1969(ٌغٕخ 111الٟ سلُ)(ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼش453رٕـ اٌّبدح) 2

اؤرّٓ ػٍٝ ِبي ِٕمٛي ٍِّٛن ٌٍغ١ش أٚ ػٙذ ثٗ ا١ٌٗ ثأ٠خ و١ف١خ وبٔذ أٚ عٍُ ٌٗ ألٞ غشك وبْ 

فبعزؼٍّٗ ثغٛء لقذ ٌٕفغٗ أٚ ٌفبئذرٗ أٚ ٌفبئذح ؽخـ آخش أٚ رقشف ثٗ ثغٛء لقذ خالفب ٌٍغشك 

٘ٛ ِمشس لبٔٛٔب أٚ ؽغت اٌزؼ١ٍّبد اٌقش٠ؾخ أٚ  اٌزٞ ػٙذ ثٗ ا١ٌٗ أٚ عٍُ ٌٗ ِٓ اعٍٗ ؽغت ِب

 اٌن١ّٕخ اٌقبدسح ِّٓ عٍّٗ ا٠بٖ أٚ ػٙذ ثٗ ا١ٌٗ ٠ؼبلت ثبٌؾجظ اٚ ثبٌغشاِخ ....((.

(اٌزو١خ فٟ Qi Cardرٕظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي:اعزّبسح فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ ) 3

 اٌّشفمخ ثؾشٚه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ إٌّفز.، اٌؼشاق

(اٌزو١خ فٟ Qi Card)فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ(ِٓ ؽشٚه ٚرؼ١ٍّبد 5ٕذ)ة/ ٠ٕظش:اٌج 4

اٌّشفمخ ، (اٌزو١خ فٟ اٌؼشاقQi Cardٚرٕظش:اعزّبسح فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ )، اٌؼشاق

 ثؾشٚه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ إٌّفز.
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أف يقدـ كشؼ حساب ال يقؿ عف المبمغ الذي  الشخصية وىوية األحواؿ المدنية، كما وعميو
. كما أّف عميو أف يخطر البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بأي (5)تحدده الجية الُمصدرة

ولـ تتعرض التشريعات محؿ الدراسة لتنظيـ ىذا االلتزاـ. ولكف .(6)تغيير في تمؾ المعمومات
د التاجر المبـر بيف البنؾ مع ذلؾ يمكف القوؿ بأّف ىذا االلتزاـ ىو مف مقتضيات عق

الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر، ومف ثـ فيو يفرض عمى عاتؽ التاجر حتى في حاؿ 
غياب أي نص قانوني ينظمو، وذلؾ ألّف ىذا العقد قائـ عمى االعتبار الشخصي، الذي 
 يستدعي حصوؿ البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف عمى كافة المعمومات الضرورية المتعمقة
 بشخص التاجربغية الوقوؼ عمى مدى استمرار تحقؽ االعتبارات الشخصية المطموبة فيو.

أف يخطر البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف عف أي عطؿ في األجيزة التقنية التي زوده  -ب
، بما يمّكف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف مف (7)بيا البنؾ ألجؿ التعامؿ بالبطاقة وقبوليا

بير واإلجراءات الالزمة ألجؿ صيانتيا لتالفي وقوع أي خمؿ أو خطأ في عمؿ اتخاذ التدا
ولـ تنظـ التشريعات محؿ الدراسة ىذا االلتزاـ، إذ أّف تنظيمو يترؾ في .(8)نظاـ البطاقة

العادة لعقد التاجر المبـر بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر، ومف ثـ فيو يفرض 
في حاؿ غياب أي نص قانوني ينظمو، وذلؾ ألّنو بغير ىذه  عمى عاتؽ التاجر حتى

 األجيزة ال يمكف لمتاجر تنفيذ بنود العقد المذكور وقبوؿ البطاقة.
أف يخطر البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف عف أي تجاوز لحامؿ البطاقة لمسقؼ  -ج

مثاؿ قيمة االئتماني الممنوح لو مف خالؿ البطاقة، وذلؾ عندما تتجاوز عمى سبيؿ ال
مشترياتو ذلؾ السقؼ. والغرض مف ىذا اإلخطار ىو الحصوؿ عمى موافقة البنؾ عمى 
ذا كاف التاجر مزودًا باألجيزة اإللكترونية المرتبطة  تجاوز ذلؾ السقؼ مف عدمو. وا 

                                                           

(اٌزو١خ فٟ Qi Card(ِٓ ؽشٚه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ )٠6ٕظش:اٌجٕذ)أ/ 1

 اٌؼشاق.

(اٌزو١خ فٟ Qi Card(ِٓ ؽشٚه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ )٠1ٕظش:اٌجٕذ)ط/ 2

 اٌؼشاق.

، ِقذسعبثك، بٌّٙذِٞؼزضٔض٠ٗ ِؾّذاٌقبدلد.؛294ؿ، عبثكِقذس، ػجذِؾّذ ف١ق3ً

، عبثكِقذس، د.ئ٠ٙبة فٛصٞ اٌغمب؛125ؿ، عبثكِقذس، د.ثى١ش ػٍٟ ِؾّذ أثٛثىش؛113ؿ

 .77ؿ

، ِقذس عبثك، د.ِؼزض ٔض٠ٗ ِؾّذ اٌقبدق اٌّٙذٞ؛547ؿ، عبثكِقذس، ٔٙٝ خبٌذ ػ١غٝ 4

 .113ؿ
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بالخادـ أو النظاـ المعموماتي لبنؾ اإلصدار، فإّف ىذه األجيزة تتولى بنفسيا وتمقائيًا، 
. ولكف (5)ار وأخذ الموافقة مف عدمو، وذلؾ بمجرد تمرير البطاقة في الجيازعممية اإلخط

إذا كانت األجيزة الموجودة لدى التاجر أجيزة تقميدية، فعندئٍذ ينبغي عمى التاجر االتصاؿ 
ىاتفيًا أو برقيًا بالمركز المختص في البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف لمحصوؿ عمى الموافقة 

تثبيت ذلؾ عمى الفاتورة. كما ينبغي عمى التاجر في حاؿ عدـ إتماـ العقد ورقـ الموافقة و 
بينو وبيف حامؿ البطاقة بعد الحصوؿ عمى الموافقة عمى تجاوز السقؼ االئتماني، أف يقـو 
بإخطار البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بذلؾ كي يقـو األخير بإلغاء الموافقة عمى تجاوز 

ىذا االلتزاـ، ر تعمؽ األمر بموقؼ التشريعات محؿ الدراسة مف وبقد.(6)السقؼ االئتماني
، قد (7)( مف قانوف البطاقات المصرفية وبطاقات االئتماف التركي66)يالحظ بأّف المادة

نصت وبصورة صريحة عمى ىذا االلتزاـ، إذ جاء فييا أّنو في الحالة التي يتوجب فييا 
ُمصدر لبطاقة االئتماف لقبوؿ البطاقة، عند عمى التاجر تمقي موافقة أو ترخيص البنؾ ال

تجاوز مبمغ النفقات التي يراد دفعيا مف خالؿ بطاقة ائتماف واحدة حد المعاممة المحدد 
ونصت ، ة أو الترخيص لكامؿ مبمغ النفقاتسمفًا، فإّف التاجر يتوجب عميو تمقي الموافق

إذا خالؼ  عمى أّنو (8)يني( مف قانوف تنظيـ صناعة بطاقات االئتماف الفمب58المادة )
حامؿ البطاقة الحد االئتماني مف خالؿ معاممة جديدة، فإف تمؾ المعاممة يمكف أف تتـ 
معالجتيا وفؽ تقدير مصدر بطاقة االئتماف، عمى شرط أف يتـ الكشؼ عف ىذه الرسـو 

                                                           

 .161-166ؿ، ِقذس عبثك، ٌخنش سفبف 1

 .131ؿ، ِقذس عبثك، ٚائً اٌذث١غٟ 2

3 Article(22)of Turkish Bank Cards and Credit Cards Law provides that:((In 

the event that a merchant is held liable to receive approval or authorization 

from the card issuing organization for acceptance of a card if and when the 

amount of expenditures intended to be paid by using a single credit card 

exceeds the predetermined transaction limit, then and in this case, the 

merchant is obliged to receive approval or authorization for the full amount 

of expenditures……)). 

4 Article(15)of Regulating the Philippine Credit Card Industry Act provides 

that:((If a cardholder breaches the credit limit by a new transaction, the 

subject transaction may be processed subject to the discretion of the credit 

card issuer:Provided, That such fees are clearly and prominently disclosed in 

the table of fees and charges)). 
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 بوضوح وبشكؿ بارز في قائمة الرسـو واألعباء المالية. ويمحظ بأّف النص المذكور لـ
ينص صراحًة عمى ما إذا كاف التاجر ممزمًا بإخطار البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف 
لمحصوؿ عمى موافقتو لتجاوز السقؼ االئتماني مف عدمو، ولكف التزاـ التاجر باإلخطار 
مفيـو ضمنًا مف سياؽ النص، إذ ال يتيسر لبنؾ اإلصدار في العادة العمـ بإرادة حامؿ 

االئتماني بصدد معاممة معينة سوى مف خالؿ قياـ التاجر بإخطار  البطاقة لتجاوز السقؼ
بنؾ اإلصدار، عدا الحاالت التي يستخدـ فييا التاجر أجيزة مرتبطة بالنظاـ المعموماتي 
لبنؾ اإلصدار، والتي ال تكوف فييا حاجة لقياـ التاجر بإخطار بنؾ اإلصدار بتجاوز 

ابؿ، خمت التشريعات األخرى محؿ الدراسة مف وفي المق، حامؿ البطاقة لمسقؼ االئتماني
 أي نص بصدد فرض ىذا االلتزاـ بشكؿ صريح أو ضمني.

إشعار البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بإرجاع حامؿ البطاقة لممعقود عميو، فإذا قاـ  -د
حامؿ بطاقة االئتماف برد ما تعاقد عميو إلى التاجر ألي سبٍب كاف، فعمى األخير أف ال 

ثمف المعقود عميو نقدًا مباشرًة لحامؿ البطاقة، بؿ عميو أف ينظـ بذلؾ سند َديف يعيد 
بموجب االتفاؽ المسبؽ بينو والبنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف، ومف ثـ يقـو برفع السند مع 

، ويسمى ىذا السند بإشعار أو قسيمة رد (5)المستندات األخرى لممعاممة إلى البنؾ الُمصدر
. وبذلؾ فإّنو في حاؿ فسخ العقد المبـر بيف حامؿ (6)جعة مف حامؿ البطاقةالبضاعة المرت

البطاقة والتاجر، يتوجب عمى التاجر أف ال يرد ثمف السمعة أو الخدمة مباشرًة إلى حامؿ 
البطاقة نقدًا، بؿ عميو إشعار البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف التخاذ ىذا اإلجراء مف خالؿ 

يد المبمغ كقيد دائف في حساب حامؿ البطاقة لدى البنؾ الُمصدر ، وق(7)نظاـ البطاقة
. أّما في حاؿ (8)لبطاقة االئتماف، وذلؾ فيما إذا كاف بنؾ التاجر ىو نفسو بنؾ اإلصدار

                                                           

، بفخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غداس اٌضم، االعزخذاَ غ١ش اٌّؾشٚع ٌجطبلبد االئزّبْ، و١ّذ هبٌت اٌجغذادٞ 1

؛ د.ػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛ 331ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ثشاق ػجذهللا ِطش119ؿ، 2661، ػّبْ

، ؛ أٔظ اٌؼٍج256ٟؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبف62ٟؿ، ِقذس عبثك، ع١ٍّبْ

 .141ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف164ؿ، ِقذس عبثك

؛ ٌخنش 136ؿ، س عبثكِقذ، ؛ ٘ؾبَ و671ٍٛؿ، ِقذس عبثك، د.ِؾّذ ػجذاٌؾ١ٍُ ػّش 2

 .141ؿ، ِقذس عبثك، سفبف

؛ ٚائً 116ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٘ؾبَ و6ٍٛؿ، ِقذس عبثك، د.ع١ٍذ ٔٛساٌذ٠ٓ ٚ ثشوبْ أ١ِٕخ 3

 .14ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ع١ّؾخ اٌم١ٍٛث134ٟؿ، ِقذس عبثك، اٌذث١غٟ

 .14ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ع١ّؾخ اٌم١ٍٛث134ٟؿ، ِقذس عبثك، ٚائً اٌذث١غٟ 4
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اختالفيما فإّف عميو أف يرسؿ ىذا السند أو اإلشعار إلى بنكو، أي بنؾ التاجر، ليتولى 
. وفي كمتا الحالتيف (5)لبطاقة االئتماف في ىذا الصدداألخير بدوره مفاتحة البنؾ الُمصدر 

 يتـ إرجاع قيمة الفاتورة إلى حساب حامؿ البطاقة مف خالؿ عممية تسمى بالقيد العكسي.
وأىمية فرض ىذا االلتزاـ عمى التاجر بالنسبة لكؿ مف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف 

مف إجراء القيد العكسي لقيمة فاتورة  وحامؿ البطاقة، تكمف في أّنو يمّكف بنؾ اإلصدار
البضاعة المسترجعة في الجانب المديف مف حساب حامؿ البطاقة، ألّف قيدىا مع استرجاع 
البضاعة سيكوف قيدًا غير صحيح. وأّما بالنسبة لمتاجر فإّف أىمية فرض ىذا االلتزاـ تكمف 

ا لبنؾ التاجر في مقابؿ في أّف التاجر يتمكف مف خاللو مف استرجاع العمولة التي دفعي
( 7( مف المادة )pوفي ىذا الصدد نصت الفقرة ) .(6)قياـ األخير بتحصيؿ قيمة الفاتورة

مف قانوف البطاقات المصرفية وبطاقات االئتماف التركي عمى أّف "وثيقة القيد في الحساب" 
ي حساب حامؿ تشير إلى وثيقة صادرة مف قبؿ التاجر فيما يتعمؽ بالمبمغ الذي يراد قيده ف

البطاقة في حالة إرجاع السمع أو إلغاء الخدمات المشتراة مف خالؿ استخداـ بطاقة 
وال تتضمف ، .(7)مصرفية أو بطاقة ائتماف، أو في حاؿ إبطاؿ المعاممة األساسية

التشريعات األخرى محؿ الدراسة أي نص صريح أو ضمني بصدد فرض ىذا االلتزاـ، 
تزاـ يعد مف مقتضيات عقد التاجر المبـر بيف البنؾ الُمصدر ويمكف القوؿ أّف ىذا االل

لبطاقة االئتماف والتاجر، ومف ثـ فيو يفرض عمى عاتؽ التاجر حتى في حاؿ غياب أي 
نص قانوني ينظمو، وذلؾ ألّف عممية التعاقد عمى سمعة أو خدمة مف خالؿ استخداـ 

ة إلى البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بطاقة االئتماف ينجـ عنيا إرساؿ فاتورة بقيمة العممي
لخصـ أو استحصاؿ قيمتيا مف حساب البطاقة وتحويميا إلى حساب التاجر، ومف ثـّ فإّف 

                                                           

.)ٔمالً ػٓ:٘ؾبَ 136ؿ، 1999، اٌمب٘شح، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، بد اٌٛفبءثطبل، فب٠ض ٔؼ١ُ سمٛاْ 1

 (.136ؿ، ِقذس عبثك، وٍٛ

 .332ؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 2

3 Article(3/ p)of Turkish Bank Cards and Credit Cards Law provides 

that:((“Crediting document” refers to a document issued by the merchant 

for the amount to be credited to the account of the card holder in the case of 

return of the goods or rescission of the services purchased by using a bank 

card or credit card, or in the case of cancellation of the underlying 

transaction)). 
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إرجاع المعقود عميو يستدعي إجراء القيد العكسي لتمؾ القيمة، وال يمكف لمبنؾ الُمصدر 
 لتزاـ.لبطاقة االئتماف البدء بذلؾ إاّل مف خالؿ تنفيذ التاجر ليذا اال

، (5)يتوجب عمى التاجر أف يفتح حسابًا بنكيًا باسمو التزاـ التاجر بفتح حساب بنكي: -8
، أو لقيد قيمتيا (6)في بنؾ يسمى ببنؾ التاجر، ليتسمـ مف خاللو قيمة الفواتير التي يرسميا

ذا كاف بنؾ التاجر ىو نفسو بنؾ اإلصدار، فعندئٍذ يتـ فتح ىذا الحساب  في حسابو ىذا. وا 
لدى البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف نفسو. وأّما في حاؿ اختالفيما فيتـ فتح ىذا الحساب 
لدى بنؾ التاجر، ليتولى األخير استيفاء قيمة تمؾ الفواتير باالتصاؿ مع بنؾ اإلصدار، 

. فإذا تمت عممية الوفاء بالبطاقة مف خالؿ أجيزة نقاط (7)وفؽ عمميات التحويؿ المصرفي
(، فعندئٍذ يتـ تحويؿ قيمة الفاتورة مباشرًة مف حساب حامؿ البطاقة لدى P.O.Sالبيع )

وخمت التشريعات ،.(8)البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف إلى حساب التاجر لدى بنؾ التاجر
محؿ الدراسة مف أي نص صريح أو ضمني بصدد فرض ىذا االلتزاـ، إذ أّف ىذا االلتزاـ 

بـر بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر، ومف ثـ يعد مف مقتضيات عقد التاجر الم
فيو مفروض عمى عاتؽ التاجر حتى في حاؿ غياب أي نص ينظمو، ذلؾ أّف ىذا 
الحساب ىو الذي تتـ مف خاللو عممية تحويؿ قيمة الفواتير التي يتـ استحصاليا إلى 

 حساب التاجر بصورة آمنة وسريعة.
 المطمب الثاني

 جر غير المباشرة ِقَبَل البنك الُمصدر لبطاقة االئتمانالتزامات التا
 إف التزامات التاجر غير المباشرة تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف يحددىا العقد المبـر 

يمتـز بيا عد غير مباشرة مف جية أّف التاجر وىذه االلتزامات تبينيما والمتمثؿ في عقدالتاجر.
االئتماف وليس في ئتماف في إطار تعاممو مع حامؿ بطاقة تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة اال

 يأتي: ذه االلتزامات يمكف إجماليا فيماوى،البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف معتعاممو المباشر 

                                                           

 .159ؿ، ِقذس عبثك، ػجذاأل١ِشؽغبَ ثبلش  1

 .62ؿ، ِقذس عبثك، د.ػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛ ع١ٍّبْ 2

، 1911، اٌمب٘شح، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، األعظ اٌمب١ٔٛٔخ ٌؼ١ٍّبد اٌجٕٛن، د.ع١ّؾخ اٌم١ٍٛثٟ 3

 (.121-126ؿ، ِقذس عبثك، .)ٔمالً ػٓ:ٌخنش سفبف337-336ؿ

 .165ؿ، ِقذس عبثك، أٔظ اٌؼٍجٟ 4
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يمتـز التاجر شخصيًا تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة  التزاـ التاجر بقبوؿ بطاقة االئتماف: -5
، وبنفس األسعار (5)التو اليومية مع حاممي البطاقةاالئتماف، بقبوؿ البطاقة في تعام

، مف دوف فرض (6)والشروط التي يتعامؿ بيا مع اآلخريف ممف يتعامموف معو مباشرًة بالنقد
أي زيادة أو رسـو أو تحميؿ حامؿ البطاقة جزءًا مف العمولة التي يدفعيا التاجر لمبنؾ 

. كما وأّنو ال يجوز لمتاجر رفض (7)طاقةالُمصدر لبطاقة االئتماف عف كؿ عممية شراء بالب
 .(8)الوفاء بالبطاقة بأف يطمب مف حامؿ البطاقة الوفاء الفوري نقداً 

                                                           

ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌشاثو ، 21ؿ، اٌجطبلخ اٌجٕى١خ ّٔٛرعبً  -اٌٛفبء اإلٌىزش١ٔٚخٚعبئً ، ثٙزٟ عؼذ 1

>/Last http://www.marocdroit.com/attachment/372883 <اإلٌىزشٟٚٔ:

visited(24/10/2017)؛ 

، ِقذس عبثك، ؛ صٕبء أؽّذ ِؾّذ اٌّغشث435ٟؿ، ِقذس عبثك، د.و١الٟٔ ػجذاٌشامٟ ِؾّٛد

، ِقذس عبثك، ؛ ٔٙٝ خبٌذ ػ١غ213ٝؿ، ِقذس عبثك، ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبدٖ ؛959ؿ

؛ 547ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ػٍٟ عّبي اٌذ٠ٓ ػٛك132ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٘ؾبَ و546ٍٛؿ

 .255ؿ، ِقذس عبثك، د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبفٟ

 ِغٍخ، دساعخ لب١ٔٛٔخ -١ز االٌزضاَاٌٛفبء اإلٌىزشٟٚٔ وٛع١ٍخ ٌزٕف، اٌىالثٟ ػجذاٌشمب ػجذهللا ؽغ١ٓ. د 2

ِقذس ، ٌذ؛ د.ٔٛاف ؽبصَ خب169ؿ، 2612، 3اٌؼذد ، 14اٌّغٍذ ، إٌٙش٠ٓ عبِؼخ/ اٌؾمٛق خو١ٍ

؛ 546ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٔٙٝ خبٌذ ػ١غ66ٝؿ، ِقذس عبثك، ؛ ِمؾٛػ ٌط١فخ161ؿ، عبثك

، ؛ ث١بس آ١ًِ هٛث١ب14ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٚاظذ ٠ٛعف336ؿ، ِقذس عبثك، ثشاق ػجذهللا ِطش

 .134ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف76ؿ، ِقذس عبثك

ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌؾمٛق  سعبٌخ ِبعغز١ش، ٚعبئً اٌذفغ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغضائشٞ، خؾخ ؽغ١جخ 3

؛ فزؾٟ ؽٛوذ ِقطفٝ 17ؿ، 2616، اٌغضائش -ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ثغبِؼخ ِؾّذ ثٛم١بف ثبٌّغ١ٍخ

سعبٌخ ِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ، ثطبلبد االئزّبْ اٌجٕى١خ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ػشفبد

، ػجذاٌؼض٠ض خٕفٛعٟ؛ ػ١غٝ ٌؼالٚٞ ٚ 57ؿ، 2667، فٍغط١ٓ -ٔبثٍظ، ثغبِؼخ إٌغبػ اٌٛه١ٕخ

ثؾش ِٕؾٛس ، ٚعبئً اٌذفغ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّغزؾذصخ فٟ ئهبس رغ١ًٙ خذِبد اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌشل١ّخ

فٟ ِغٍخ)ِٕبصػبد األػّبي(اٌقبدسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ فٟ ِٕبصػبد اٌؼًّ ثّذ٠ٕخ فبط 

؛ 255ؿ، كِقذس عبث، ؛ د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبف126ٟؿ، (2616اٌغٕخ)، (19اٌؼذد)، اٌّغشث١خ

، ِقذس عبثك، ؛ ػزثخ عبِٟ ؽ١ّذ اٌغبدس213ؿ، ِقذس عبثك، ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبدٖ

؛ ثٙزٟ 331ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ثشاق ػجذهللا ِطش135ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٘ؾبَ و166ٍٛؿ

ِقذس ، ؛ د.أِغذ ؽّذاْ اٌغ163ٟٕٙؿ، ِقذس عبثك، ؛ أٔظ اٌؼٍج21ٟؿ، ِقذس عبثك، عؼذ

 .95ؿ، كِقذس عبث، ؛ رٛف١ك ؽٕجٛس321-327ؿ، عبثك

ثؾش ، ٔؾٛ ٔظش٠خ ٌٕظبَ ثطبلبد االئزّبْ ِٓ اٌٛعٙخ اٌمب١ٔٛٔخ، د.ٔض٠ٗ ِؾّذ اٌقبدق اٌّٙذٞ 4

و١ٍخ ، ِٕؾٛس مّٓ وزبة)ثؾٛس ِإرّش األػّبي اٌّقشف١خ اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ(

، ِقذس عبثك، ِمؾٛػ ٌط١فخ ؛793ؿ، 2663، (2اٌّغٍذ)، اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ثغبِؼخ اإلِبساد

؛ 59ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ثٓ ػ١ّٛس أ١ِٕخ959ؿ، ِقذس عبثك، بء أؽّذ ِؾّذ اٌّغشثٟ؛ ص66ٕؿ

، ؛ د.سمٛاْ غ11ّٟ١ٕؿ، ؛ د.ع١ّؾخ اٌم١ٍٛث272ٟ-271ؿ، ِقذس عبثك، د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ

 .151ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ؽغبَ ثبلش ػجذاأل١ِش122ؿ، ِقذس عبثك

http://www.marocdroit.com/attachment/372883/
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وىذا االلتزاـ يشمؿ بطاقات االئتماف الصادرة عف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف وكذلؾ 
المعتمدة تمؾ الصادرة عف البنوؾ األخرى، الوطنية أو األجنبية، ما دامت مف البطاقات 

لدى البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بالنظر إلى كونيا بطاقات ترعاىا المنظمة العالمية 
. كما وأّف ىذا االلتزاـ يشمؿ أيضًا السحب النقدي (5)نفسيا )الفيزا أو الماستر وغير ذلؾ(

 .(6)مف أجيزة السحب اآللي العائدة لجية اإلصدار التي زودت التاجر بيا
جر ىنا، كما أسمفنا، ىو التزاـ شخصي، بمعنى أّنو ال يجوز لو التنازؿ عف قبوؿ والتزاـ التا 

، وبالتالي ال يجوز ىذا (7)البطاقة لصالح الغير، ألّف شخصيتو محؿ اعتبار في التعاقد
 .(8)التنازؿ إاّل بموافقة جية اإلصدار

ة، وأّنو مفروض ، أّف التزاـ التاجر ىذا يكوف في مواجية حامؿ البطاق(9)وىناؾ مف يرى
عميو عمى أساس االشتراط لمصمحة الغير. ولكف يبدو لنا أّف ىذا االلتزاـ يكوف في مواجية 
البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بناًء عمى عقد التاجر المبـر بينيما وليس في مواجية حامؿ 

بطاقة قد البطاقة وفؽ عقد الحامؿ، ويضاؼ إلى ذلؾ أّف العقد الذي يربط التاجر بحامؿ ال
يكوف عقد بيع أو إيجار أو أي عقد آخر، وفي العادة ال يشترط ىذا االلتزاـ في مثؿ ىذه 
العقود، ولذلؾ فإّف ىذا االلتزاـ يكوف في مواجية بنؾ اإلصدار، إذ أّف أساسو ىو العقد 
المبـر بيف التاجر وبنؾ اإلصدار، الذي يفرض فيو البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف عمى 

. وحتى لو كانت لحامؿ البطاقة مطالبة التاجر بالتعويض عف أّية (:)جر قبوؿ البطاقةالتا

                                                           

 .327-326ؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 1

 Qi(ِٓ ؽشٚه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ وٟ وبسد)٠11ٕظش:اٌجٕذ)ط/  2

Card.اٌزو١خ فٟ اٌؼشاق) 

؛ 256ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبف273ٟؿ، ِقذس عبثك، د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ 3

 .132ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٚائً اٌذث١غ163ٟؿ، ِقذس عبثك، أٔظ اٌؼٍجٟ

 Qiفشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ وٟ وبسد) (ِٓ ؽشٚه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ ِٕفز٠6ٕظش:اٌجٕذ)ط/  4

Card.اٌزو١خ فٟ اٌؼشاق) 

ِقذس ، ؛ ث١بس آ١ًِ هٛث١ب541ؿ، ِقذس عبثك، ِٓ ٘زا االرغبٖ:د.ػٍٟ عّبي اٌذ٠ٓ ػٛك 5

؛ 67ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ثٓ ػ١ّٛس أ١ِٕخ17ؿ، ِقذس عبثك، ؛ خؾخ ؽغ١جخ72ؿ، عبثك

؛ د.ع١ّؾخ 134ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٚائً اٌذث١غ271ٟؿ، ِقذس عبثك، د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ

 .11ؿ، ِقذس عبثك، اٌم١ٍٛثٟ

ثؾش ِٕؾٛس مّٓ وزبة)اٌغذ٠ذ فٟ ، ثطبلبد االئزّبْ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّقشف١خ، د.ػجذاٌٙبدٞ إٌغبس 6

ِٕؾٛساد ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌغضء األٚي، أػّبي اٌّقبسف ِٓ اٌٛعٙز١ٓ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزقبد٠خ(

، ِقذس عبثك، بدق اٌّٙذٞ؛ د.ٔض٠ٗ ِؾّذ اٌق45-44ؿ، 2662، ث١شٚد، اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ



 )دراسة مقارنة في التزامات التاجر قبل البنك الُمصدر لبطاقة االئتمان( اجر في نظام بطاقة االئتمانعقد الت

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

اضرار لحقت بو بنتيجة عدـ قبولو لمبطاقة في التعامؿ معو، فإّف ذلؾ يكوف عمى أساس 
، وذلؾ عمى اعتبار أّف حامؿ البطاقة يعد (5)المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية العقدية

 .(6)لعقد التاجر المبـر بيف التاجر وبنؾ اإلصدار مف الغير بالنسبة
وفيما يتعمؽ بموقؼ التشريعات محؿ الدراسة مف ىذا االلتزاـ، يالحظ أّف القانوف التونسي 

 المتعمؽ بالتحويؿ اإللكتروني لألمواؿ لـ ينظـ ىذا االلتزاـ، ال صراحًة وال ضمنًا.
الئتماف التركي صراحًة عمى ىذا وكذلؾ لـ ينص قانوف البطاقات المصرفية وبطاقات ا

فإّف التاجر ىو  (7)( مف القانوف المذكور7( مف المادة )iااللتزاـ، ولكف استنادًا إلى الفقرة )
أي شخص أو كياف يقبؿ بيع السمع والخدمات لحامؿ البطاقة أو يمّكنو مف السحب 

اقات التاجر. النقدي، وذلؾ في إطار اتفاؽ موقع مع جية إصدار البطاقة يدخؿ في اتف
وىذا النص يفيـ منو ضمنًا أَف ىذا القانوف يفرض عمى التاجر قبوؿ البطاقة وفؽ عقد 

 التاجر المبـر بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر.
-L.556ولـ ينظـ قانوف الماؿ والنقد الفرنسي ىذا االلتزاـ صراحًة، ولكف جاء في المادة )

ندما يعرض المستفيد مف الدفع )التاجر( عمى الدافع )حامؿ ( مف ىذا القانوف أّنو ع56
بطاقة االئتماف( تخفيضًا في مقابؿ استخداـ وسيمة دفع معينة، فإّف عميو أف يقـو بإبالغ 
المستفيد مف ذلؾ )والمقصود ىنا ىو حامؿ البطاقة( قبؿ البدء بمعاممة الدفع، وأّنو ال 

. ويفيـ (8)مقابؿ استخداـ وسيمة دفع معينةيجوز لممستفيد )التاجر( أف يفرض رسومًا 

                                                                                                                                                      

ِقذس ، ؛ عالي ػب٠ذ اٌؾٛسح124ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ِؼزض ٔض٠ٗ ِؾّذ اٌقبدق اٌّٙذ793ٞؿ

 .112ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف51ؿ، عبثك

 (.166ؿ، ِقذس عبثك، .)ٔمالً ػٓ:خؾخ ؽغ١جخ67ؿ، ِقذس عبثك، د.ِؾّذ رٛف١ك اٌغؼٛدٞ 1

 .166ؿ، ِقذس عبثك، خؾخ ؽغ١جخ 2

3 Article(3/ i)of Turkish Bank Cards and Credit Cards Law provides 

that:((“Merchant” refers to a person or entity who agrees and accepts to sell 

goods and services or to provide cash to the card holder within the framework 

of agreement signed with the organizations entering into merchant 

agreements)). 

4 Article(L.112- 12):((Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une 

réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il 

l'en informe avant l'initiation de l'opération de paiement. Le bénéficiaire ne 

peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement 

donné..……)). 
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ضمنًا مف ىذه المادة أّف عمى التاجر قبوؿ التعامؿ ببطاقة االئتماف دوف إمكاف فرضو 
لرسـو معينة عمى حامؿ البطاقة مقابؿ قبوؿ استخداـ البطاقة. إذ أّف التاجر لو لـ يكف 

االئتماف لما أمكف إلزامو بعدـ ممتزمًا ابتداًء ِقَبَؿ بنؾ اإلصدار بقبوؿ التعامؿ ببطاقة 
 استيفاء رسـو مقابؿ قبولو التعامؿ بالبطاقة.

ولـ ينظـ قانوف تنظيـ صناعة بطاقات االئتماف الفمبيني ىذا االلتزاـ، ال صراحًة وال ضمنًا. 
واألمر نفسو ينطبؽ عمى موقؼ القانوف العراقي. ولكف مع ذلؾ ال تثور مشكمة في عدـ 

إذ أّف ىذا االلتزاـ يعد مف مقتضيات عقد التاجر المبـر بيف البنؾ  تنظيـ ىذا االلتزاـ،
الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر، فيذا العقد ىو الذي يفرض ىذا االلتزاـ وينظـ مختمؼ 

 جوانبو.
يمتـز التاجر بأف  التزاـ التاجر بالتحقؽ مف صحة بطاقة االئتماف وشخصية حامميا: -6

، المقدمة مف قبؿ حامؿ البطاقة الذي يتعامؿ (5)االئتمافيتثبت مف مدى صحة بطاقة 
، سواء باالطالع عمى تأريخ (6)معو، وذلؾ مف خالؿ التأكد مف عدـ نفاذ مدة صالحيتيا

الصالحية المدوف عمى البطاقة أو مف خالؿ تمرير البطاقة في جياز نقطة البيع 
(P.O.Sالذي يكشؼ عف تأريخ صالحيتيا وفيما إذا كانت ال )  تزاؿ نافذة أـ أّنيا غير

، والتثبت (8). وكذلؾ عمى التاجر التثبت مف السقؼ االئتماني لمبطاقة وعدـ تجاوزه(7)نافدة
مف الشكؿ الخارجي لمبطاقة مف حيث لوف البطاقة ونوعية األحرؼ المستخدمة في كتابة 

                                                           

؛ 272ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ547ؿ، ِقذس عبثك، د.ػٍٟ عّبي اٌذ٠ٓ ػٛك 1

 .255ؿ، ِقذس عبثك، د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبفٟ

دساعخ رطج١م١خ  -زّبْ اٌّّغٕطخاٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٚاٌّذ١ٔخ ٌجطبلبد االئ، د.ع١ًّ ػجذاٌجبلٟ اٌقغ١ش 2

؛ 175ؿ، ثال عٕخ ٔؾش، ثال ِىبْ ٔؾش، ٔبدٞ اٌمنبح، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، فٟ اٌمنبء اٌفشٔغٟ ٚاٌّقشٞ

، ِقذس عبثك، ؛ ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبد961ٖؿ، ِقذس عبثك، د.ػقبَ ؽٕفٟ ِؾّٛد ِٛعٝ

قذس ِ، ؛ د.ف١بك ٍِفٟ اٌمنبح42ؿ، ِقذس عبثك، ؛ فالػ اٌذ٠ٓ ه١ٛثٟ ٚ سؽ١ذ ١ٍِز241ٟؿ

؛ ػم١ً ِغ١ذ وبظُ اٌؾّبدٞ ٚ 959ؿ، ِقذس عبثك، ؛ صٕبء أؽّذ ِؾّذ اٌّغشث949ٟؿ، عبثك

؛ ثشاق 21ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٠بعش ثٓ ساؽذ اٌذٚعش136ٞؿ، ِقذس عبثك، ػذٔبْ ٘بؽُ عٛاد

 .71-76ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ث١بس آ١ًِ هٛث١ب336ؿ، ِقذس عبثك، ػجذهللا ِطش

 .333ؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 3

؛ 242ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ؽّٛد ِؾّذ غبصٞ اٌؾّبد164ٖؿ، ِقذس عبثك، د.ٔٛاف ؽبصَ خبٌذ 4

؛ د.ِؼزض 121ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ػزثخ عبِٟ ؽ١ّذ اٌغبدس547ؿ، ِقذس عبثك، ٔٙٝ خبٌذ ػ١غٝ

 .115ؿ، ِقذس عبثك، ٔض٠ٗ ِؾّذ اٌقبدق اٌّٙذٞ
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، والتحقؽ (5)ةالبيانات الخارجية الظاىرة عمى البطاقة، كأف تكوف األحرؼ محفورة أو بارز 
مف عدـ وجود أي تغير جوىري في البطاقة وبياناتيا، سواء بالتغير في شكؿ البطاقة 

. وكذلؾ عمى التاجر أف يتأكد مف عدـ وجود (6)المعتاد أو بالشطب أو التعديؿ أو التشويو
البطاقة ضمف البطاقات المدرجة في القائمة المرسمة إليو مف البنؾ الُمصدر لبطاقة 

، والتثبت مف صحة البطاقة مف حيث تزويرىا (7)ف بصدد البطاقات المعترض عمييااالئتما
، وذلؾ إّما مف خالؿ تعريض البطاقة لمضوء األبيض الذي يكشؼ (8)أو تقميدىا أو تزييفيا

عف أّية آثار لألشعة الفوؽ البنفسجية عمى البطاقة بما يدؿ عمى أّنيا مزورة أو مزيفة أو 
فحص تدرج الموف في البطاقة أو البيانات المدونة بصورة مصغرة مقمدة، أو مف خالؿ ت

عمى البطاقة مف خالؿ العيف المجردة، وغير ذلؾ مف الطرؽ والوسائؿ المتبعة في ىذا 
، أو مف خالؿ االطالع عمى الئحة التعميمات الخاصة بمواصفات البطاقة (9)الصدد

وكؿ ما ذكر ينطبؽ إذا كاف التاجر  .(:)وبياناتيا الظاىرة التي يزوده بيا بنؾ اإلصدار
ببطاقة االئتماف المتصمة ألّف األجيزة الحديثة لمتعامؿ عمؿ باآلالت واألجيزة التقميدية،ي

( بالخادـ المعموماتي لمبنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف تقـو بعممية التثبت On Line)مباشرةً 
عترض عمييا، وذلؾ مف مف صحة وصالحية البطاقة وعدـ كونيا مف ضمف البطاقات الم

 .(;)تمقاء نفسيا بمجرد تمرير البطاقة فييا

                                                           

؛ ف١ٔٛٗ 139ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٘ؾبَ و334ٍٛؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 1

 .153ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف261ؿ، ِقذس عبثك، ِمشٞ

أهشٚؽخ دوزٛساٖ ، ٔظبَ ثطبلبد اٌذفغ اإلٌىزشٟٚٔ ِٓ إٌبؽ١خ اٌمب١ٔٛٔخ، د.خبٌذ ػجذاٌزٛاة ػجذاٌؾ١ّذ 2

؛ د.أِغذ ؽّذاْ 155ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف241ؿ، 2666، ِمذِخ ئٌٝ عبِؼخ ؽٍٛاْ

 .333ؿ، ِقذس عبثك، اٌغٕٟٙ

؛ 175ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ع١ًّ ػجذاٌجبلٟ اٌقغ١ش294ؿ، عبثك ِقذس، ف١قً ِؾّذ ػجذ 3

، ِقذس عبثك، ؛ د.ف١بك ٍِفٟ اٌمنبح63ؿ، ِقذس عبثك، ع١ٍّبْػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛد.

 .949ؿ

 .336ؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 4

 .271ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ف١ٔٛٗ ِمش141ٞؿ، ِقذس عبثك، ٘ؾبَ وٍٛ 5

 .336ؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 6

؛ د.أِغذ 166ؿ، ِقذس عبثك، ؛ أٔظ اٌؼٍج257ٟؿ، ِقذس عبثك، د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبفٟ 7

 .234ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.خبٌذ ػجذاٌزٛاة ػجذاٌؾ١ّذ126ؿ، ِقذس عبثك، ؽّذاْ اٌغٕٟٙ
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، (5)وعمى التاجر كذلؾ التثبت مف أف حامؿ بطاقة االئتماف ىو الحامؿ القانوني لمبطاقة
وذلؾ مف خالؿ التثبت مف مطابقة االسـ المدوف عمى البطاقة مع ىوية حامميا، ومطابقة 

، وكذلؾ مف خالؿ مضاىاة توقيعو (6)شكؿ حاممياالصورة الموجودة عمى وجو البطاقة مع 
. وقد أكدت محكمة استئناؼ باريس عمى ذلؾ (7)عمى الفاتورة بالتوقيع الثابت عمى البطاقة

(، بّينت فيو أّنو بموجب عقد انضماـ التاجر لنظاـ >==5في قرار ليا صدر في عاـ )
قة التوقيع المدوف عمى الفاتورة البطاقة )عقد التاجر( فإّف التاجر ممـز بأف يتثبت مف مطاب

 .(8)مع التوقيع المثبت عمى البطاقة
، وأف يتخذ كافة االحتياطات (9)وعمى التاجر في ىذا الصدد أف يبذؿ عناية الرجؿ المعتاد

، وأكدت عمى ذلؾ محكمة النقض الفرنسية في قرار ليا صدر (:)الالزمة لمتثبت مف ذلؾ
تاجر ممـز بأف يبذؿ عناية معتادة في التحقؽ والتثبت (، اعتبرت فيو أّف ال>>=5في عاـ )

. ويذىب رأي في (;)مف صحة ىوية حامؿ البطاقة، بما يتفؽ مع األعراؼ التجارية السائدة
ىذا الصدد إلى أّف التزاـ التاجر بالتثبت مف مطابقة توقيع حامؿ البطاقة عمى الفاتورة مع 

. وال يبدو لنا صواب ذلؾ الرأي ألّف (>)أو نتيجةتوقيعو عمى البطاقة ىو التزاـ بتحقيؽ غاية 

                                                           

، ؛ ػم١ً ِغ١ذ وبظُ اٌؾّبدٞ ٚ ػذٔبْ ٘بؽُ عٛاد951ؿ، ِقذس عبثك، صٕبء أؽّذ ِؾّذ اٌّغشثٟ 1

 .122ؿ، ِقذس عبثك، ْ غ١ّٕٟ؛ د.سمٛا136ؿ، ِقذس عبثك

 .127ؿ، ِقذس عبثك، ٚائً اٌذث١غٟ 2

، ِقذس عبثك، ؛ د.ف١بك ٍِفٟ اٌمنبح547ؿ، ِقذس عبثك، د.ػٍٟ عّبي اٌذ٠ٓ ػٛك 3

، ِقذس عبثك، ؛ صٕبء أؽّذ ِؾّذ اٌّغشث164ٟؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ٔٛاف ؽبصَ خبٌذ949ؿ

ثشاق ػجذهللا ؛136ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ػم١ً ِغ١ذ وبظُ اٌؾّبدٞ ٚ ػذٔبْ ٘بؽُ عٛاد959ؿ

؛ ث١بس آ١ًِ 122ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛ ع١ٍّب336ْؿ، ِقذس عبثك، ِطش

، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ؛122ؿ، ِقذسعبثك، د.سمٛاْ غ١ّٕٟ؛71ؿ، ِقذس عبثك، هٛث١ب

 .163ؿ، ِقذس عبثك

 .174ؿ، ِقذس عبثك، ٔمالً ػٓ:د.ع١ًّ ػجذاٌجبلٟ اٌقغ١ش 4

؛ ؽّٛد ِؾّذ 66ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ثٓ ػ١ّٛس أ١ِٕخ77-76ؿ، ِقذس عبثك، ث١بس آ١ًِ هٛث١ب 5

ِقذس ، ؛ ف١ٔٛٗ ِمش147ٞؿ، ِقذس عبثك، ٘ؾبَ وٍٛ؛214ؿ، ِقذس عبثك، غبصٞ اٌؾّبدٖ

 Larry Schwartz, Pearl Sax, Credit Card and Checkٚأ٠نبً ٠ٕظش: ؛273ؿ، عبثك

Fraud and Theft Information bureau- 2001, p.(5-5).ؽ١ّذ )ٔمالً ػٓ:ػزثخ عب ِٟ

 .(121ؿ، ِقذس عبثك، اٌغبدس

 .174ؿ، ِقذس عبثك، د.ع١ًّ ػجذاٌجبلٟ اٌقغ١ش 6

 .77-76ؿ، ِقذس عبثك، ث١بس آ١ًِ هٛث١ب 7

 .117-115ؿ، ِقذس عبثك، ِٓ ٘زا االرغبٖ:د.ِؼزض ٔض٠ٗ ِؾّذ اٌقبدق اٌّٙذٞ 1
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مضاىاة التواقيع تحتاج إلى خبرة فنية دقيقة، وىذا ما ال يتوافر في العادة لدى التجار قابمي 
 بطاقات االئتماف.

وفي حالة التوقيع بالرقـ السري، فإّف لحامؿ بطاقة االئتماف ثالث محاوالت إلدخاؿ الرقـ  
ـ مف ذلؾ، فعندئٍذ ينبغي عمى التاجر أف يطمب مف الحامؿ سحب السري، فإذا فشؿ بالرغ

. والتوقيع اإللكتروني أو بالرقـ السري، يعفي التاجر مف االلتزاـ بمضاىاة توقيع (5)بطاقتو
( المرتبط مباشرًة P.O.Sحامؿ البطاقة، ألّف ىذا التوقيع يتـ مف خالؿ جياز نقطة البيع )

ر، بحيث أّف الجياز يقـو تمقائيًا بالتثبت مف صحة بالخادـ المعموماتي لبنؾ اإلصدا
وفيما يتعمؽ بتنظيـ ىذا االلتزاـ .(6)وصالحية البطاقة وعائديتيا بمجرد تمرير البطاقة فيو

في التشريعات محؿ الدراسة، يمحظ بأّف القانوف التونسي المتعمؽ بالتحويؿ اإللكتروني 
طبؽ أيضًا عمى قانوف البطاقات المصرفية لألمواؿ لـ ينظـ ىذا االلتزاـ. ونفس األمر ين
( مف نظاـ البطاقات A/ ;6( مف المادة )6وبطاقات االئتماف التركي، إاّل أّف الفقرة )
قد نصت عمى أّف أجيزة نقاط البيع  (7)(;600المصرفية وبطاقات االئتماف التركي لعاـ )

أف تنفذ  -يات األماف: أينبغي أف تؤدي كحد أدنى الوظائؼ اآلتية بما يتوفر فييا مف آل
التدابير الالزمة لتوفير الحماية لمبرامج المثبتة فييا، وأي نوع مف البرمجيات الموجودة 
كتطبيقات تعود إلى المؤسسة التي تبـر اتفاؽ التاجر لمواجية أي دخوؿ غير مصرح بو 
ف مف قبؿ األشخاص، باستثناء المؤسسات التي تبـر اتفاؽ التاجر أو األشخاص الذي

تكمفيـ تمؾ المؤسسة بذلؾ. وتشمؿ ىذه التدابير أيضًا أنشطة تحميؿ البرمجيات عف بعد 
ّف جياز نقطة البيع ) ( يزيؿ البرنامج الذي P.O.Sوتحديث البرامج ألجيزة نقاط البيع. وا 

ّف الدخوؿ إلى مفاتيح  ال يتوافؽ مع الُمصدر أو ال يتحقؽ األماف مف دوف تشغيمو. وا 
( والوظائؼ الحساسة لمعالجة تمؾ المفاتيح يتـ P.O.Sز نقطة البيع )التشفير عمى جيا

أف تمنع أجيزة نقاط البيع مف الدخوؿ  -توفيرىا مع ضوابط التحقؽ مف اليوية. ب

                                                           

 .67ؿ، ِقذس عبثك، ِمؾٛػ ٌط١فخ 1

 .174ؿ، ِقذس عبثك، د.ع١ًّ ػجذاٌجبلٟ اٌقغ١ش 2

 ـ إٌظبَ ِزبػ ػٍٝ اٌشاثو اإلٌىزشٟٚٔ ا٢رٟ:ٔ 3

> Last https://www.bddk.org.tr/websitesi/english/legislation/legislation.aspx<

visited(05/05/2018). 

https://www.bddk.org.tr/websitesi/english/legislation/legislation.aspx
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اإللكتروني أو المادي غير المصرح بو إلى البيانات الحساسة المتعمقة بالبطاقات التي 
 .(5)تخضع لممعاممة

( مف قانوف >النقد الفرنسي ىذا االلتزاـ. في حيف نصت المادة )ولـ ينظـ قانوف الماؿ و 
تنظيـ صناعة بطاقات االئتماف الفمبيني في ىذا الصدد عمى أّنو ينبغي النص في اتفاؽ 
مستوى الخدمة )اتفاؽ التاجر( بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر، عمى إلزاـ 

 .(6)ىوية حاممي البطاقة التجار ببذؿ العناية الالزمة لمتثبت مف
ولـ ينظـ القانوف العراقي ىذا االلتزاـ، ويتوجب عمى المشرع العراقي التصدي لتنظيـ ىذا 

 االلتزاـ عند تشريع قانوف خاص في شأف إصدار واستخداـ بطاقات االئتماف.
 إفّ  التزاـ التاجر بالحفاظ عمى سرية المعمومات المتعمقة ببطاقة االئتماف وحامميا: -7

التاجر وبحكـ تعاممو مع حامؿ بطاقة االئتماف مف خالؿ البطاقة، قد يّطمع عمى ىوية 
حامؿ البطاقة أو حسابو أو غيرىما مف المعمومات التي تفترض أّنيا سرية، وبالتالي تنبغي 

، وىذا االلتزاـ يفرضو البنؾ الُمصدر (7)عميو المحافظة عمى سريتيا وعدـ إفشائيا لمغير
 .(5)ماف عمى التاجر وفؽ عقد التاجر أو المورد المبـر بينيمالبطاقة االئت

                                                           

1 Article(27/A/2)of Turkish Regulation Related to Bank Cards and Credit 

Cards, provides that:((POS, fulfill the following functions in minimum with 

security mechanisms it has; a)It carries the required measures for providing 

being protective of firmware included on it and each kind of software such as 

implementations belonging to institutions made card acceptor agreement 

against access without authorization and by persons, except institutions made 

card acceptor agreement or persons charged by them. These measures include 

also remote software downloading and software updating activities to POS.  

POS removes software which it does not approve the= =resource or integrity 

without putting into operation. The access to cryptographic keys on POS and 

sensitive functions processing these keys are provided with identity 

validation controls. b)POS prevent the unauthorized electronic or physical 

access to sensitive data relating to cards which are subject to transaction)). 

2 Article(8)of Regulating the Philippine Credit Card Industry Act provides 

that:((……There shall be, in the service level agreement between the 

acquiring banks and their partner merchants, a provision requiring merchants 

to perform due diligence to establish the identity of the cardholders ……)). 

؛ 962ؿ، ِقذس عبثك، ؛ صٕبء أؽّذ ِؾّذ اٌّغشث213ٟؿ، ِقذس عبثك، د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ 3

، ؛ د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبف132ٟؿ، ِقذس عبثك، ػم١ً ِغ١ذ وبظُ اٌؾّبدٞ ٚ ػذٔبْ ٘بؽُ عٛاد
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وفيما يخص تنظيـ ىذا االلتزاـ في التشريعات محؿ الدراسة، يالحظ أّف القانوف التونسي لـ  
( مف قانوف البطاقات المصرفية 67ينص عمى ىذا االلتزاـ. في حيف نصت المادة )

زاـ صراحًة، إذ جاء فييا أّنو ال يسمح لمتجار ، عمى ىذا االلت(6)وبطاقات االئتماف التركي
بالكشؼ عف المعمومات التي يتحصموف عمييا بخصوص بطاقة االئتماف وحامؿ البطاقة 
نتيجة استخداـ البطاقات ألطراؼ ثالثة، مع استثناء األشخاص المخوليف قانونًا والكيانات 

حفظ تمؾ المعمومات أو اإلبقاء والسمطات المخولة قانونًا بذلؾ، وال يسمح ليؤالء التجار ب
عمييا أو نسخيا أو استخراجيا، دوف موافقة تحريرية مسبقة مف حامؿ البطاقة. وكذلؾ ال 
يسمح لمتجار بمشاركة تمؾ المعمومات مع أي شخص أو كياف، عدا جية إصدار البطاقة 

ائيا أو كونيا طرفًا في اتفاؽ التاجر، كما ال يسمح لمتجار ببيع ىذه المعمومات أو شر 
تبادليا. وينبغي عمى الجيات التي تدخؿ في اتفاقات التاجر )البنؾ الُمصدر لبطاقة 

 االئتماف( أف تراقب وتتحقؽ مف تنفيذ االلتزاـ المذكور أعاله مف ِقَبؿ التجار.
ولـ ينظـ كؿ مف قانوف الماؿ والنقد الفرنسي وقانوف تنظيـ صناعة بطاقات االئتماف  

زاـ. وينطبؽ ذات األمر عمى موقؼ القانوف العراقي. وبالتالي يتوجب الفمبيني ىذا االلت
عمى المشرع العراقي تنظيـ جوانب ىذا االلتزاـ في سياؽ تنظيـ أحكاـ إصدار واستخداـ 
بطاقات االئتماف. ولكف مع ذلؾ يكوف التاجر ممزمًا بصورة عامة بالحفاظ عمى سرية 

( مف قانوف العقوبات ;87مميا وفؽ المادة )المعمومات المتعمقة ببطاقة االئتماف وحا

                                                                                                                                                      

ِقذس ، ؛ أٔظ اٌؼٍج14ٟؿ، ِقذس عبثك، ؛ ؽٕبْ س٠ؾبْ ِجبسن اٌّنؾى256ٟؿ، ِقذس عبثك

 .121ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٚائً اٌذث١غ163ٟؿ، عبثك

، ِقذس عبثك، ؛ ػم١ً ِغ١ذ وبظُ اٌؾّبدٞ ٚ ػذٔبْ ٘بؽُ عٛاد11ؿ، ِقذس عبثك، خؾخ ؽغ١جخ 1

 .213ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ132ؿ

2 Article(23)of Turkish Bank Cards and Credit Cards Law provides 

that:((Merchants are not allowed to disclose to any third person other than the 

legally authorized persons, entities and authorities, or to store and keep, or to 

copy or reproduce the information acquired by them about the card and the 

card holder as a result of use of cards, without a prior written consent of the 

card holder. Nor are merchants allowed to share the card information with 

any person or entity other than the organization being a party to their 

merchant agreements, or to sell, purchase or exchange such information. 

Organizations entering into merchant agreements are under obligation to 

monitor and check implementation of the provisions of this paragraph……)). 
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المعدؿ التي تعاقب كؿ مف يقـو بإفشاء األسرار التي  =:=5( لسنة 555رقـ ) (5)العراقي
وصمت إلى عممو بحكـ عممو في غير األحواؿ المصرح بيا قانونًا، وكؿ مف يستخدـ ىذه 

مى إفشاء السر إذا األسرار لمنفعتو أو منفعة شخص آخر. وقررت المادة عدـ العقاب ع
أذف صاحب الشأف فيو أو إذا كاف المقصود باإلفشاء اإلخبار عف جناية أو جنحة أو لمنع 

 ارتكابيا.
يمتـز التاجر سواء مف خالؿ نموذج  التزاـ التاجر بتنظيـ الفواتير وتقديميا لمبنؾ: -8

جياز نقاط البيع ، أو مف خالؿ (6)الفاتورة التي زوده بو البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف
(P.O.S)(7)وأف يبيف فييا (8)، بأف ينظـ فاتورة بعممية الشراء التي يقـو بيا حامؿ البطاقة ،

، وتأريخ تحريرىا وقيمتيا، وأف يطمب (9)اسـ حامؿ البطاقة ورقـ البطاقة ومدة صالحيتيا
مو واسـ ، وكذلؾ يبيف فييا اسـ التاجر ورمزه أو رق(:)التوقيع عمييا مف حامؿ البطاقة

. وعميو أف يختـ الفاتورة بالختـ اليدوي الذي زوده بو بنؾ (;)مؤسستو أو محمو التجاري
. ومف ثـ يقـو بتقديـ نسخة منيا مباشرًة إلى البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف، (>)اإلصدار

إذا كاف بنؾ التاجر ىو نفسو البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف في الوقت ذاتو، لموفاء 

                                                           

اٌّؼذي ػٍٝ أّٔٗ))٠ؼبلت  1969(ٌغٕخ 111(ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ)437رٕـ اٌّبدح) 1

ثبٌؾجظ ِذح ال رض٠ذ ػٍٝ عٕز١ٓ ٚثغشاِخ ال رض٠ذ ػٍٝ ِبئزٟ د٠ٕبس أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ 

ٚظ١فزٗ أٚ فٕبػزٗ أٚ فٕٗ أٚ هج١ؼخ ػٍّٗ ثغش فأفؾبٖ فٟ غ١ش األؽٛاي اٌّقشػ ثٙب لبٔٛٔبً ػٍُ ثؾىُ 

أٚ اعزؼٍّٗ ٌّٕفؼزٗ أٚ ِٕفؼخ ؽخـ آخش. ِٚغ رٌه فال ػمبة ئرا أرْ ثافؾبء اٌغش فبؽت اٌؾأْ ف١ٗ 

 أٚ وبْ ئفؾبء اٌغش ِمقٛداً ثٗ اإلخجبس ػٓ عٕب٠خ أٚ عٕؾخ أٚ ِٕغ اسرىبثٙب((.

 .115ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف145-144ؿ، ِقذس عبثك، ٘ؾبَ وٍٛ 2

 .299ؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 3

؛ 295ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ف١قً ِؾّذ ػجذ272ؿ، ِقذس عبثك، د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ 4

 .62ؿ، ِقذس عبثك، د.ػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛ ع١ٍّبْ

، ِقذس عبثك، ١ٍِزٟ ؛ فالػ اٌذ٠ٓ ه١ٛثٟ ٚ سؽ١ذ164ؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 5

 .122ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.سمٛاْ غ244ّٟ١ٕؿ، ِقذس عبثك، ؛ ف١ٔٛٗ ِمش44ٞؿ

؛ 951ؿ، ِقذس عبثك، ؛ صٕبء أؽّذ ِؾّذ اٌّغشث949ٟؿ، ِقذس عبثك، د.ف١بك ٍِفٟ اٌمنبح 6

؛ د.أِغذ 161ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ؽغبَ ثبلش ػجذاأل١ِش272ؿ، ِقذس عبثك، ف١ٔٛٗ ِمشٞ

 .176ؿ، ِقذس عبثك، ع١ًّ ػجذاٌجبلٟ اٌقغ١ش؛ د.164ؿ، ِقذس عبثك، ؽّذاْ اٌغٕٟٙ

، ؛ ف١ٔٛٗ ِمش547ٞؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٔٙٝ خبٌذ ػ١غ13ٝؿ، ِقذس عبثك، خؾخ ؽغ١جخ 7

 (.4اٌٙبِؼ سلُ)، 272ؿ، ِقذس عبثك

 .164ؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 1
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، أو يقـو التاجر بإرساؿ الفواتير إلى بنكو )بنؾ التاجر( ليرسميا بدوره إلى بنؾ (5)تيابقيم
. وذلؾ خالؿ المدة المتفؽ عمييا في عقد التاجر )عقد انضماـ (6)الحامؿ )بنؾ اإلصدار(

. وىذه المدة تختمؼ مف بنؾ إصدار إلى آخر، فعمى سبيؿ المثاؿ حدد بنؾ (7)التاجر(
( أياـ اعتبارًا مف تأريخ إتماـ العممية في حالة تنظيـ الفاتورة >ه المدة بػ))ليوف( الفرنسي ىذ

يدويًا أو بالطابعة اليدوية، وأّما في حاؿ تنظيـ الفاتورة بآلة الوفاء اإللكترونية أي جياز 
( فإّف عمى التاجر أف يرسؿ الفواتير يوميًا قدر اإلمكاف، مع جواز P.O.Sنقاط البيع )

. وبالنسبة لبطاقات (8)( أياـ اعتبارًا مف تأريخ إتماـ العممية ;تزيد عمى ) التأخر لمدة ال
( يومًا اعتبارًا مف تأريخ تماـ 70(، فإّف ىذه المدة  عمومًا ىي )Dinners Clubالػ)

( أياـ 50( فإّف ىذه المدة ىي )American Expressالعممية. وفيما يتعمؽ ببطاقات الػ)
. وفي النماذج السابقة فإّف أياـ العطؿ الرسمية تدخؿ أيضًا (9)عمميةاعتبارًا مف تأريخ تماـ ال

( أياـ 7ضمف ىذه المدة، في حيف أّف ىذه المدة بالنسبة لبطاقة ائتماف فيزا األردف تحدد بػ)
عمؿ مف تأريخ تحرير أو توقيع الفاتورة، وبالتالي ال تحتسب أياـ العطؿ الرسمية ضمف 

ة عامة تدخؿ المشرع لتحديد ىذه المدة بما يحفظ مصمحة . ويستحسف بصور (:)ىذه المدة
 كؿ مف التاجر والبنؾ.

وبصورة عامة ال يجوز لمتاجر أف ينظـ أكثر مف فاتورة واحدة لكؿ عممية دفع تتـ مف  
، وذلؾ لتالفي حالة قياـ بعض التجار بتجزئة قيمة العممية الواحدة (;)خالؿ بطاقة االئتماف
تحايؿ عمى مسألة تجاوز حامؿ البطاقة لمسقؼ االئتماني بحيث يقـو إلى عدة أجزاء بغية ال

بتقدير قيمة فاتورة العممية بما ال يتجاوز ىذا السقؼ بداًل مف االتصاؿ بالبنؾ والحصوؿ 

                                                           

، ِقذس عبثك، ؛ فالػ اٌذ٠ٓ ه١ٛثٟ ٚ سؽ١ذ ١ٍِز43ٟؿ، ِقذس عبثك، د.ػجذاٌٙبدٞ إٌغبس 1

؛ 256ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبف14ٟؿ، ِقذس عبثك، ؾخ ؽغ١جخ؛ خ43ؿ

 .37ؿ، ِقذس عبثك، د.ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد اٌجؼٍٟ

، ث١شٚد، داس اٌزخبئش، اٌطجؼخ األٌٚٝ، األٚياٌغضء ، ثؾٛس فٟ اٌفمٗ اٌّؼبفش، ؽغٓ اٌغٛا٘شٞ 2

 .149ؿ، ِقذس عبثك، ٘ؾبَ وٍٛ؛15ؿ، عبثكِقذس، خؾخ ؽغ١جخ؛252ؿ، 1991

 .43ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ػجذاٌٙبدٞ إٌغبس66ؿ، ِقذس عبثك، خثٓ ػ١ّٛس أ١ِٕ 3

 .149-141ؿ، ِقذس عبثك، ٘ؾبَ وٍٛ 4

 .416-415ؿ، ِقذس عبثك، د.و١الٟٔ ػجذاٌشامٟ ِؾّٛد 5

 (.1اٌٙبِؼ سلُ)، 299ؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 6

ثٓ ؛ 164ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.أِغذ ؽّذاْ اٌغ272ٟٕٙؿ، ِقذس عبثك، د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ 7

 .66ؿ، ِقذس عبثك، ػ١ّٛس أ١ِٕخ
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. كما ينبغي عمى التاجر في حاؿ كونو مزودًا (5)عمى اإلذف بتجاوز السقؼ مف عدمو
رير البطاقة لمرة واحدة فقط في الجياز مع (، أف يقـو بتمP.O.Sبجياز نقاط البيع )

االنتظار لعدة ثواني أو لممدة الالزمة حتى يقـو الجياز باالتصاؿ بالخادـ المعموماتي لمبنؾ 
الُمصدر لبطاقة االئتماف ومف ثـ تزويد التاجر بمعمومات البطاقة والموافقة عمى العممية، 

يؤدي في الغالب إلى احتساب العممية ألّف عدـ االنتظار والقياـ بالتمرير لعدة مرات 
الواحدة لعدة مرات، وبالتالي يتـ الخصـ مف حساب حامؿ البطاقة وقيدىا في حساب 

كما وال يجوز لمتاجر أف يعدؿ في بيانات الفاتورة  .(6)التاجر لعدة مرات عف عممية واحدة
إعداد الفاتورة  . وكذلؾ ينبغي عمى التاجر(7)فيما بعد التوقيع عمييا مف حامؿ البطاقة

، وترسؿ الثانية إلى بنؾ (8)الواحدة بثالث نسخ، تعطى إحداىا لحامؿ بطاقة االئتماف
، (9)اإلصدار، فيما يحتفظ التاجر بالنسخة الثالثة لنفسو لغرض تقديميا عند الحاجة

وفيما يخص موقؼ التشريعات محؿ الدراسة مف ىذا االلتزاـ،  .(:)باعتبارىا سندًا ثبوتياً 
( مف المادة kحظ أّف القانوف التونسي لـ ينظـ ىذا االلتزاـ. وفي المقابؿ نصت الفقرة )يال
( مف قانوف البطاقات المصرفية وبطاقات االئتماف التركي أّف عمى التاجر أف يصدر 7)

تمؾ الوثيقة المتعمقة بالمعامالت التي تتـ باستخداـ بطاقة مصرفية أو بطاقة ائتماف، وىذه 
ف ديوف حامؿ البطاقة الناشئة عف المعامالت، وغيرىا مف المعمومات المطموبة، الوثيقة تبي

وتوقع مف قبؿ حامؿ البطاقة إال في الحاالت التي تتحدد فييا ىوية حامؿ البطاقة عف 
. فيما ذىبت (;)طريؽ رقـ الكود أو الشفرة أو أي طريقة أخرى لتحديد ىوية حامؿ البطاقة

                                                           

 .136ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٚائً اٌذث١غ143ٟؿ، ِقذس عبثك، ٘ؾبَ وٍٛ 1

 .166ؿ، ِقذس عبثك، د.أِغذ ؽّذاْ اٌغٕٟٙ 2

، ؛ ٘ؾبَ و66ٍٛؿ، ِقذس عبثك، ؛ ثٓ ػ١ّٛس أ١ِٕخ272ؿ، ِقذس عبثك، د.ؽٛاٌف ػجذاٌقّذ 3

 .176ؿ، ِقذس عبثك، ؛ د.ع١ًّ ػجذاٌجبلٟ اٌقغ١ش116ؿ، ِقذس عبثك

 Qi(ِٓ ؽشٚه ٚرؼ١ٍّبد فزؼ ِٕفز فشف ٚرمذ٠ُ خذِبد ثطبلخ وٟ وبسد)٠6ٕظش:اٌجٕذ)ة/  4

Card.اٌزو١خ فٟ اٌؼشاق) 

-143ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٘ؾبَ و73ٍٛؿ، ِقذس عبثك، د.ػجذاٌٛ٘بة ئثشا١ُ٘ أثٛ ع١ٍّبْ 5

؛ ٠ٕٚظش 163ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ؽغبَ ثبلش ػجذاأل١ِش115ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف144

 ,P.G. CHABRIER, Les cartes de crédit, Librairies techniques, Parisأ٠نبً:

1968, p.97.(.295ؿ، ِقذس عبثك، )ٔمالً ػٓ:ف١قً ِؾّذ ػجذ 

 .195ؿ، ِقذس عبثك، ؛ ٌخنش سفبف256ؿ، ِقذس عبثك، د.ٔبدس ػجذاٌؼض٠ض ؽبفٟ 6

7 Article(3/k)of Turkish Bank Cards and Credit cards Law provides 

that:((“Expenditure document” refers to a document issued by the merchant 
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مذكور إلى أّنو ال يجوز لمتاجر أف يحرر أكثر مف فاتورة واحدة ( مف القانوف ال66المادة )
عف كؿ عممية دفع تتـ باستخداـ نفس بطاقة االئتماف، وفي حاؿ مخالفة ىذا الحكـ فإّف 

وفيما يتعمؽ .(5)التاجر ال يمكف لو مطالبة بنؾ اإلصدار بقيمة السمع أو الخدمات المباعة
( مف قانوف الماؿ L.577-57( مف المادة )6بموقؼ القانوف الفرنسي، نصت الفقرة )

والنقد الفرنسي في صدد ىذا االلتزاـ عمى أّف مقدـ خدمة الدفع لممدفوع لو )بنؾ التاجر( 
يقـو بإرساؿ أمر الدفع إلى مقدـ خدمة الدفع )البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف( في غضوف 

. وىذا (6) الدفع )بنؾ اإلصدار( الفترة المتفؽ عمييا بيف المستفيد )التاجر( ومزود خدمة
ذا لـ يكف  االتفاؽ عمى المدة يتـ في عقد التاجر المبـر بيف بنؾ التاجر وبنؾ اإلصدار. وا 

( مف المادة المذكورة أعاله 7لمتاجر حساب يقيد فيو مبمغ الفاتورة، فعندئٍذ تذىب الفقرة )
لذي يتمقى األمواؿ خالؿ الميؿ إلى أّنو يتـ توفير مبمغ الفاتورة لدى مقدـ خدمة الدفع، وا

 .(7)المحددة في ىذه المادة

                                                                                                                                                      

with respect to the transactions effected by using a bank card or credit card, 

showing the debt of the card holder arising out of the= =transaction, and 

other required information, and signed by the card holder except for the cases 

where the identity of the card holder is determined by a code number, a 

cipher or any other identification method)). 

1 Article(22)of Turkish Bank Cards and Credit Cards Law provides 

that:((……More than one expenditure documents cannot be issued for the 

same payment transaction using the same card. In case of violation of this 

provision, the price of the sold goods or services cannot be claimed by the 

merchant from the organization entering into merchant agreement with that 

merchant)). 

2 Article(L.133-13/ 2):((Le prestataire de services de paiement du 

bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par 

le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, 

au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus 

entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais 

doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue)). 

3 Article(L.133-13/ 3):((Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas 

titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds 

sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit 

les fonds dans les délais prévus au présent article)). 
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ولـ ينظـ قانوف تنظيـ صناعة بطاقات االئتماف الفمبيني ىذا االلتزاـ. وينطبؽ األمر ذاتو 
عمى موقؼ القانوف العراقي. وبالتالي يتحتـ عمى المشرع العراقي التصدي لتنظيـ ىذا 

 األخرى إلصدار واستخداـ بطاقات االئتماف. االلتزاـ في سياؽ تنظيـ الجوانب المختمفة



 )دراسة مقارنة في التزامات التاجر قبل البنك الُمصدر لبطاقة االئتمان( اجر في نظام بطاقة االئتمانعقد الت

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

 الخاتمة
توصمنا في ختاـ ىذا البحث إلى عدة استنتاجات في سياؽ موضوعو المتمثؿ بعقد التاجر  

في نظاـ بطاقة االئتماف، وعمى األخص فيما يتعمؽ بالتزامات التاجر ِقَبؿ البنؾ الُمصدر 
ف نقدـ عدة توصيات في ذلؾ الشأف، لبطاقة االئتماف في إطار ذلؾ العقد. كما يمكف أ
 وفيما يأتي نجمؿ أىـ تمؾ االستنتاجات والتوصيات.

 أواًل: االستنتاجات:
إّف بطاقة االئتماف تعرؼ بأّنيا بطاقة بالستيكية تتضمف بيانات معينة تصدر  .5

بحجـ معيف صغير مف قبؿ مؤسسات مالية أو مصرفية، وتمنح ائتمانًا لحامميا يظير 
كيانات تجارية تقبؿ التعامؿ بتمؾ البطاقات وما تتضمنو مف ائتماف  في تعاممو مع

ممنوح لحاممييا، وذلؾ استنادًا إلى اتفاقات مسبقة بينيا وبيف الجيات التي أصدرت 
تمؾ البطاقة مضمونيا بياف آلية تسوية ما يستحؽ مف ديوف في التعامؿ بيف حاممي 

 البطاقة وتمؾ الكيانات التجارية.
تاجر في نظاـ بطاقة االئتماف الذي يسمى أيضًا بػ)عقد التوريد( يعرؼ إّف عقد ال .6

بأّنو العقد المبـر بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر ينظـ العالقة بينيما، 
بمقتضاه يقـو التاجر باإلعالف لمجميور عف قبولو التعامؿ بالبطاقة التي يصدرىا 

ـ األخير بالوفاء بقيمة مشتريات حامؿ البطاقة، البنؾ الُمصدر، وذلؾ في مقابؿ التزا
 وتمكيف التاجر مف قبوؿ البطاقة وتوفير األجيزة الالزمة الستخداـ البطاقة.

يقـو عقد التاجر في األصؿ عمى االعتبار الشخصي، إذ أّف البنؾ الُمصدر  .7
مكف لبطاقة االئتماف ال يتعاقد إاّل مع التاجر الذي يتمتع بسمعة تجارية طيبة، وي

أحيانًا أف ينعدـ االعتبار الشخصي في ىذا العقد، ألّف ذلؾ األمر ليس متعمقًا بجوىر 
ّنما متعمؽ بطبيعتو.  العقد وا 

إّف عقد التاجر في األصؿ عقد غير محدد المدة، ولكف يجوز االتفاؽ عمى تحديد  .8
ا وأّف ىذا العقد بمدة معينة. وىو أيضًا يعد عقد معاوضة ورضائيًا وممزمًا لمجانبيف. كم

 العقد كغيره مف العقود لو ثالثة أركاف ىي التراضي والمحؿ والسبب.
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اختمؼ الفقو في بياف التكييؼ القانوني ليذا العقد ما بيف عقد كفالة وعقد وكالة  .9
وعقد وكالة بعمولة وحوالة الَديف و الوفاء مع الحموؿ وعقد البيع وعقد اإلذعاف وعقد 

ة وحوالة َديف(كما ذىب جانب مف الفقو إلى تكييفو بكونو مركب )كفالة ووكالة أو كفال
عممية خصـ. ولكف استنتجنا مف خالؿ ىذا البحث أّف ىذا العقد عقد غير مسمى لو 

 طبيعة خاصة تختمؼ عف التكييفات أعاله.
يرتب عقد التاجر عمى عاتؽ التاجر في عالقتو مع البنؾ الُمصدر لبطاقة  .:

ات، بعضيا التزامات مباشرة ِقَبَؿ البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف مجموعة مف االلتزام
االئتماف، والبعض اآلخر التزامات غير مباشرة يمتـز بيا التاجر ِقَبَؿ البنؾ الُمصدر 
لبطاقة االئتماف في إطار تعاممو مع حامؿ بطاقة االئتماف وليس في تعاممو المباشر 

 مع البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف.
امات المباشرة لمتاجر تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف تتمثؿ في إّف االلتز  .;

التزامو بدفع العموالت ورسـو العضوية، والتزامو بالمحفاظة عمى وسائؿ استخداـ بطاقة 
عادتيا لألخير، والتزامو  االئتماف المسممة إليو مف طرؼ البنؾ الُمصدر لمبطاقة وا 

 باإلعالـ، والتزامو بفتح حساب بنكي.
إّف االلتزامات غير المباشرة لمتاجر تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف تتمثؿ في  .>

التزامو بقبوؿ بطاقة االئتماف، والتزامو بالتحقؽ مف صحة بطاقة االئتماف وشخصية 
حامميا، والتزامو بالحفاظ عمى سرية المعمومات المتعمقة ببطاقة االئتماف وحامميا، 

 ير وتقديميا لمبنؾ.والتزامو بتنظيـ الفوات
 ثانيًا: التوصيات:

نقترح عمى المشرع العراقي التدخؿ لتنظيـ أحكاـ عقد التاجر ضمف قانوف خاص لتنظيـ 
إصدار واستخداـ بطاقة االئتماف. وفي ىذا الصدد نقترح أف يتضمف القانوف المشار إليو 

 النصوص الواردة أدناه قدر تعمؽ األمر بموضوع البحث:
 ير اآلتية ألغراض ىذا القانوف المعاني المبينة إزاء كؿ منيا:يقصد بالتعاب -5
بطاقة االئتماف: بطاقة بالستيكية تتضمف بيانات معينة تصدر بحجـ معيف  -

صغير مف قبؿ مؤسسات مالية أو مصرفية، وتمنح ائتمانًا لحامميا يظير في تعاممو 
ائتماف ممنوح  مع كيانات تجارية تقبؿ التعامؿ بتمؾ البطاقات وما تتضمنو مف
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لحاممييا، وذلؾ استنادًا إلى اتفاقات مسبقة بينيا وبيف الجيات التي أصدرت تمؾ 
البطاقة مضمونيا بياف آلية تسوية ما يستحؽ مف ديوف في التعامؿ بيف حاممي 

 البطاقة وتمؾ الكيانات التجارية.
ظـ العالقة عقد التاجر: عقد مبـر بيف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف والتاجر ين -

بينيما، بمقتضاه يقـو التاجر باإلعالف لمجميور عف قبولو التعامؿ بالبطاقة التي 
يصدرىا البنؾ الُمصدر، وذلؾ في مقابؿ التزاـ األخير بالوفاء بقيمة مشتريات حامؿ 

 البطاقة، وتمكيف التاجر مف قبوؿ البطاقة وتوفير األجيزة الالزمة الستخداـ البطاقة.
في عالقتو مع البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف وفؽ عقد التاجر المبـر  يمتـز التاجر -6

 بينيما في سياؽ نظاـ بطاقة االئتماف بما يأتي:
دفع العموالت ورسـو العضوية، فيمتـز التاجر بأف يدفع لمبنؾ الُمصدر لبطاقة  -5

دد االئتماف عمولة معينة عف كؿ تعامؿ يتـ معو مف خالؿ البطاقة. وىذه العمولة تح
 مسبقًا في العقد المبـر بينيما.

قبوؿ بطاقة االئتماف، فيمتـز التاجر شخصيًا تجاه البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف  -6
بقبوؿ البطاقة في تعامالتو اليومية مع حاممي البطاقة، وبنفس األسعار والشروط التي 

أي زيادة أو يتعامؿ بيا مع اآلخريف ممف يتعامموف معو مباشرًة بالنقد، مف دوف فرض 
رسـو أو تحميؿ حامؿ البطاقة جزءًا مف العمولة التي يدفعيا التاجر لمبنؾ الُمصدر 

 لبطاقة االئتماف عف كؿ عممية شراء بالبطاقة.
التحقؽ مف صحة بطاقة االئتماف وشخصية حامميا، وذلؾ مف خالؿ القياـ بما  -7

 يأتي:
ت مف السقؼ االئتماني لمبطاقة التأكد مف عدـ نفاذ مدة صالحية البطاقة، والتثب -(5)

 وعدـ تجاوزه.
التثبت مف الشكؿ الخارجي لمبطاقة مف حيث لوف البطاقة ونوعية األحرؼ  -(6)

المستخدمة في كتابة البيانات الخارجية الظاىرة عمى البطاقة، والتحقؽ مف عدـ وجود 
المعتاد أو أي تغيير جوىري في البطاقة وبياناتيا، سواء بالتغيير في شكؿ البطاقة 

بالشطب أو التعديؿ أو التشويو. وكذلؾ التثبت مف صحة البطاقة مف حيث تزويرىا أو 
 تقميدىا أو تزييفيا.
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التأكد مف عدـ وجود البطاقة ضمف البطاقات المدرجة في القائمة المرسمة إليو  -(7)
 مف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بصدد البطاقات المعترض عمييا.

ت مف أف حامؿ بطاقة االئتماف ىو الحامؿ القانوني لمبطاقة، وذلؾ مف التثب -(8)
خالؿ التثبت مف مطابقة االسـ المدوف عمى البطاقة مع ىوية حامميا، ومطابقة 
الصورة الموجودة عمى وجو البطاقة مع شكؿ حامميا، وكذلؾ مف خالؿ مضاىاة 

 توقيعو عمى الفاتورة بالتوقيع الثابت عمى البطاقة.
التاجر في كؿ ما تقدـ أف يبذؿ عناية الرجؿ المعتاد، وأف يتخذ االحتياطات  وعمى

 الالزمة لمتثبت مف ذلؾ.
الحفاظ عمى سرية المعمومات المتعمقة ببطاقة االئتماف وحامميا، وال يجوز لمتاجر  -8

الكشؼ ألطراؼ ثالثة عف المعمومات التي يتحصؿ عمييا بخصوص بطاقة االئتماف 
يجة استخداـ البطاقات، مع استثناء األشخاص المخوليف قانونًا وحامؿ البطاقة نت

والكيانات والسمطات المخولة قانونًا بذلؾ. وال يجوز لمتاجر حفظ تمؾ المعمومات أو 
اإلبقاء عمييا أو نسخيا أو استخراجيا، دوف موافقة تحريرية مسبقة مف حامؿ بطاقة 

ت مع أي شخص أو كياف، عدا جية االئتماف، كما ال يجوز لو مشاركة تمؾ المعموما
إصدار البطاقة، وال يجوز لو بيع ىذه المعمومات أو شرائيا أو تبادليا. وينبغي عمى 
البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف أف يراقب ويتحقؽ مف تنفيذ االلتزاـ المذكور أعاله مف 

 ِقَبؿ التجار.
ة إليو مف طرؼ المحفاظة عمى وسائؿ استخداـ وقبوؿ بطاقة االئتماف المسمم -9

عادتيا لألخير بصورة سميمة خالية مف النواقص فور انتياء  البنؾ الُمصدر لمبطاقة وا 
العقد المبـر بينيما. وينبغي عمى التاجر أف يستخدـ تمؾ الوسائؿ وفؽ أحكاـ العقد 
المبـر بينو وبيف البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف، مع مراعاة تعميمات تشغيميا بدقة 

نفاذ العقد. ويجوز لمبنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف أف يفرض عمى التاجر  طيمة مدة
دفع تأمينات نقدية عف كؿ جياز، أو االلتزاـ بتحديث ىذه األجيزة كمما طمبت جية 
اإلصدار ذلؾ، أو االلتزاـ بتوفير المكاف المناسب لوضع تمؾ األجيزة فيو، مع توفير 

لعمؿ تمؾ األجيزة في ذلؾ المكاف. وال يجوز  المتطمبات والتجييزات الفنية الالزمة
 لمتاجر تغيير مكاف تمؾ األجيزة إاّل بموافقة البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف.
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 تنظيـ الفواتير وتقديميا لمبنؾ، وذلؾ مف خالؿ القياـ بما يأتي: -:
تنظيـ فاتورة بعممية الشراء التي يقـو بيا حامؿ البطاقة، يبيف فييا اسـ حامؿ  -(5)

البطاقة ورقـ البطاقة ومدة صالحيتيا، وتأريخ تحريرىا وقيمتيا، مع طمب التوقيع عمييا 
مف حامؿ البطاقة، وعمى أف تتضمف الفاتورة اسـ التاجر ورمزه أو رقمو واسـ مؤسستو 

 أو محمو التجاري.
وال  ختـ الفاتورة بالختـ اليدوي الذي يزوده بو البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف. -(6)

يجوز لمتاجر أف ينظـ أكثر مف فاتورة واحدة لكؿ عممية دفع تتـ مف خالؿ بطاقة 
 .االئتماف، وال أف يعدؿ في بيانات الفاتورة بعد التوقيع عمييا مف حامؿ البطاقة

(، أف يقـو بتمرير P.O.Sفي حاؿ كوف التاجر مزودًا بجياز نقاط البيع ) -(7)
االنتظار لممدة الالزمة حتى يقـو الجياز البطاقة لمرة واحدة فقط في الجياز مع 

باالتصاؿ بالخادـ المعموماتي لمبنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف، ومف ثـ تزويد التاجر 
بمعمومات البطاقة والموافقة عمى العممية، وذلؾ لمحيمولة دوف احتساب قيمة الفاتورة 

بة البنؾ الُمصدر ألكثر مف مرة واحدة. وال يجوز لمتاجر في حاؿ مخالفة ذلؾ، مطال
 بأكثر مف قيمة الفاتورة التي تـ احتسابيا أواًل. لبطاقة االئتماف

إعداد الفاتورة الواحدة بثالث نسخ، تعطى إحداىا لحامؿ بطاقة االئتماف، و  -(8)
ترسؿ الثانية إلى البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف، ويحتفظ التاجر بالنسخة الثالثة لنفسو 

 الحاجة، باعتبارىا سندًا ثبوتيًا.لغرض تقديميا عند 
 اإلعالـ، وذلؾ مف خالؿ القياـ بما يأتي: -;
أف يقدـ لمبنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف البيانات الشخصية أو الخاصة بو وعمى  -(5)

وجو الخصوص، اسمو الثالثي، وعنوانو الحالي الدائـ، ورقـ ىاتفو، وعنواف بريد 
مسكات الرسمية المطموبة، مثؿ، شيادة إلكتروني خاص بعممو، ونسخ مف المست

الجنسية وتأييد السكف، وعدد مف صور المعامالت الشخصية، وىوية األحواؿ المدنية، 
وأف يقدـ كشؼ حساب بمبمغ ال يقؿ عف المبمغ الذي يحدده البنؾ الُمصدر لبطاقة 

تغيير في تمؾ  االئتماف. كما أّف عميو أف يخطر البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بأي
 المعمومات.



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

أف يقدـ لممستيمكيف المعمومات الكافية عف قبولو التعامؿ ببطاقة االئتماف في  -(6)
تعامالتو، فيمتـز بأف يعمف عف ذلؾ بوضع الصور أو الالفتات أو الموحات أو 
الالصقات أو الكتابات المرئية، وغيرىا مف وسائؿ الدعاية التي يزوده بيا البنؾ 

لبطاقة االئتماف أو التي يوافؽ األخير عمى استخداميا فيما إذا لـ يزوده بيا الُمصدر 
البنؾ، وذلؾ في مكاف بارز أو ظاىر مف محمو، بما يكفي إلعالـ المستيمكيف ولفت 
انتباىيـ إلى أّنو انضـ لنظاـ الوفاء ببطاقة االئتماف. ويمتـز بأف يبيف نوعية البطاقات 

وينبغي أف  .لممشتريات التي يمكف شراؤىا مف خالؿ البطاقةالتي يقبميا والحد األدنى 
يتضمف اإلعالف اإلشارة إلى الشروط الواجب توافرىا واإلجراءات الالـز اتخاذىا 

 .لغرض الدفع ببطاقة االئتماف
أف يخطر البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف عف أي عطؿ في األجيزة التقنية التي  -(7)

عامؿ بالبطاقة وقبوليا، بما يمّكف البنؾ الُمصدر لبطاقة زوده بيا البنؾ ألجؿ الت
االئتماف مف اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة ألجؿ صيانتيا لتالفي وقوع أي خمؿ أو 

 .خطأ في عمؿ نظاـ بطاقة االئتماف
أف يخطر البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف عف أي تجاوز لحامؿ البطاقة لمسقؼ  -(8)

نوح لو مف خالؿ البطاقة، وينبغي عمى التاجر في ىذا الصدد االتصاؿ االئتماني المم
بالمركز المختص في البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف لمحصوؿ عمى الموافقة ورقـ 
الموافقة وتثبيت ذلؾ عمى الفاتورة. كما ينبغي عمى التاجر في حاؿ عدـ إتماـ العقد 

مى الموافقة عمى تجاوز السقؼ بينو وبيف حامؿ بطاقة االئتماف بعد الحصوؿ ع
االئتماني، أف يقـو بإخطار البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بذلؾ ليقـو األخير بإلغاء 

 الموافقة الممنوحة عمى تجاوز السقؼ االئتماني.
إشعار البنؾ الُمصدر لبطاقة االئتماف بإرجاع حامؿ بطاقة االئتماف لممعقود  -(9)

االئتماف برد ما تعاقد عميو إلى التاجر ألي سبٍب كاف، عميو. فإذا قاـ حامؿ بطاقة 
فعمى األخير أف ال يعيد ثمف المعقود عميو نقدًا بصورة مباشرًة لحامؿ البطاقة، بؿ 
عميو أف ينظـ بذلؾ سند َديف بموجب االتفاؽ المسبؽ بينو وبيف البنؾ الُمصدر لبطاقة 

ألخرى لممعاممة إلى البنؾ الُمصدر االئتماف، ومف ثـ يقـو برفع السند مع المستندات ا
 .لبطاقة االئتماف بغية إجراء القيد العكسي لقيمتيا
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فتح حساب بنكي، فيمتـز التاجر بأف يفتح حسابًا بنكيًا باسمو، في بنؾ يسمى ببنؾ  ->
التاجر، ليتسمـ مف خاللو قيمة الفواتير التي يرسميا، أو لقيد قيمتيا في حسابو ىذا. 

ذا كاف بنؾ التاج ر ىو نفسو بنؾ اإلصدار، يتـ فتح ىذا الحساب لدى البنؾ وا 
الُمصدر لبطاقة االئتماف نفسو. وفي حاؿ اختالفيما، يتـ فتح ىذا الحساب لدى بنؾ 
التاجر، ليتولى األخير استيفاء قيمة تمؾ الفواتير باالتصاؿ مع بنؾ اإلصدار، وفؽ 

 عمميات التحويؿ المصرفي.
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Last visited  >http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=319383<

(05/05/2018). 
جًا، بحث منشور عمى الرابط البطاقة البنكية نموذ -بيتي سعد، وسائؿ الوفاء اإللكترونية .9

 اإللكتروني اآلتي:
> Last visited http://www.marocdroit.com/attachment/372883/<

(24/10/2017). 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=319383
http://www.marocdroit.com/attachment/372883/
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دارة مخاطر استعماليا كوسي .: مة دفع في د. جميد نورالديف و بركاف أمينة، بطاقة االئتماف وا 
ظؿ التجارة اإللكترونية، بحث مقدـ إلى الممتقى العممي الدولي الرابع حوؿ )عصرنة نظاـ الدفع في 

شكالية اعتماد التجارة اإللكترونية في الجزائر عرض وتجارب دولية( الذي أقامو  -البنوؾ الجزائرية وا 
(، والمنشور عمى الرابط 6055/ 8/ ;6-:6الجزائر في الفترة ) -المركز الجامعي خميس مميانة

 >Last visited http://iefpedia.com/arab/?p=28907 <اإللكتروني اآلتي:
(08/09/2017). 

د. جميؿ أحمد و رشاـ كيينة، بطاقة االئتماف كوسيمة مف وسائؿ الدفع في الجزائر،  بحث  .;
>Last http://iefpedia.com/arab/?p=28906 <إللكتروني اآلتي:منشور عمى الرابط ا

visited (05/05/2018). 
النقود اإللكترونية، بحث منشور  -بطاقات الوفاء -توفيؽ شنبور، بطاقات الدفع اإللكترونية .>

جيتيف القانونية واالقتصادية(، الجزء األوؿ، ضمف كتاب )الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الو 
 .6006الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 

ثناء أحمد محمد المغربي، الوجية القانونية لبطاقات االئتماف، بحث منشور ضمف كتاب  .=
نوف )بحوث مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكترونية بيف الشريعة والقانوف(، كمية الشريعة والقا

 .6007(، 7بجامعة اإلمارات، المجمد )
د. حسف الجواىري، بطاقات االئتماف، بحث منشور في مجمة )مجمع الفقو اإلسالمي(  .50

(، 6(، الجزء )>جدة، العدد ) -الصادرة عف مجمع الفقو اإلسالمي بمنظمة المؤتمر اإلسالمي
5==8. 

دراسة  -لتزاـ، الوفاء االلكتروني كوسيمة لتنفيذ االالكالبي عبدالرضا عبداهلل حسيفد.  .55
 .6056(، 7(، العدد )58، المجمد )النيريف جامعة/ الحقوؽ كمية قانونية، مجمة

و مي حمودي عبداهلل و سيتا ستراؾ، بطاقات االئتماف المصرفية مف د. سعد عبد محمد  .56
منظور إسالمي، بحث منشور في مجمة )كمية بغداد لمعمـو االقتصادية الجامعة( الصادرة عف 

 .6057(، 78كمية بغداد لمعمـو االقتصادية الجامعة، العدد )
ناشئة عف استخداـ بطاقة د. سعد محمد سعد، المسائؿ القانونية التي تثيرىا العالقة ال .57

االئتماف بيف الجية مصدرة البطاقة والتاجر، بحث منشور ضمف كتاب )بحوث مؤتمر األعماؿ 
جامعة اإلمارات، المجمد  -المصرفية اإللكترونية بيف الشريعة والقانوف(، كمية الشريعة والقانوف

(6 ،)6007. 

http://iefpedia.com/arab/?p=28907
http://iefpedia.com/arab/?p=28906
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AF.%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%22&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
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بالستيكية(، بحث منشور ضمف كتاب د. سميحة القيموبي، وسائؿ الدفع الحديثة )البطاقات ال .58
)الجديد في أعماؿ المصارؼ مف الوجيتيف القانونية واالقتصادية(، الجزء األوؿ، الطبعة األولى، 

 .6006منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 
الصديؽ محمد األميف الضرير، بطاقات االئتماف، بحث منشور ضمف كتاب )بحوث مؤتمر  .59

جامعة اإلمارات،  -رونية بيف الشريعة والقانوف(، كمية الشريعة والقانوفاألعماؿ المصرفية اإللكت
 .6007(، 6المجمد )

صفاء تقي عبد نور، التكييؼ القانوني لبطاقة االئتماف، بحث منشور في مجمة )جامعة بابؿ  .:5
(، :(، العدد )50لمعمـو الصرفة والتطبيقية( الصادرة عف كمية العمـو بجامعة بابؿ، المجمد )

6009. 
صالح الديف طيوبي و رشيد مميتي، النزاعات المتعمقة بالبطائؽ البنكية في المغرب، رسالة  .;5

 .>600نياية تدريب مقدمة إلى المعيد العالي لمقضاء بالمغرب، 
تصورىا والحكـ الشرعي عمييا، بحث منشور  -د. عبدالستار أبو غدة، بطاقات االئتماف .>5

المممكة  -ادرة عف منظمة المؤتمر اإلسالمي، جدةضمف مجمة )مجمع الفقو اإلسالمي( الص
 .6000(، 7(، الجزء )56العربية السعودية، العدد )

عبدالستار أبو غدة، بطاقة االئتماف وتكييفيا الشرعي، بحث منشور في مجمة )مجمع الفقو  .=5
 .6==5(، جدة، 5(، الجزء );اإلسالمي( الصادرة عف منظمة المؤتمر اإلسالمي، العدد )

 بف سميماف المنيع، بطاقة االئتماف، بحث منشور في مجمة )المجمع الفقيي عبداهلل .60
 .>==5(، 55(، العدد )=اإلسالمي( الصادرة عف رابطة العالـ اإلسالمي بمكة المكرمة، السنة )

د. عبداليادي النجار، بطاقات االئتماف والعمميات المصرفية، بحث منشور ضمف كتاب  .65
مف الوجيتيف القانونية واالقتصادية(، الجزء األوؿ، الطبعة األولى،  )الجديد في أعماؿ المصارؼ

 .6006منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 
د. عدناف إبراىيـ سرحاف، الوفاء )الدفع( اإللكتروني، بحث منشور ضمف كتاب )بحوث  .66

جامعة  -وفمؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكترونية بيف الشريعة والقانوف(، كمية الشريعة والقان
 .6007(، 5اإلمارات، المجمد )

د. عصاـ حنفي محمود مرسي، الطبيعة القانونية لبطاقات االئتماف، بحث منشور ضمف  .67
كتاب )بحوث مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكترونية بيف الشريعة والقانوف(، كمية الشريعة 

 .6007(، 6والقانوف بجامعة اإلمارات، المجمد )
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حمادي و عدناف ىاشـ جواد، التنظيـ القانوني لبطاقات االئتماف، بحث عقيؿ مجيد كاظـ ال .68
(، العدد 7منشور في مجمة )رسالة الحقوؽ( الصادرة عف كمية القانوف بجامعة كربالء، السنة )

(6 ،)6055. 
عيسى لعالوي و عبدالعزيز خنفوسي، وسائؿ الدفع اإللكترونية المستحدثة في إطار تسييؿ  .69

المالية الرقمية، بحث منشور في مجمة )منازعات األعماؿ( الصادرة عف خدمات المعامالت 
 .(:605(، السنة )=5مجموعة مف الباحثيف في منازعات العمؿ بمدينة فاس المغربية، العدد )

د. فياض ممفي القضاة، مسؤولية البنوؾ الناتجة عف استخداـ الكمبيوتر كوسيمة وفاء، بحث  .:6
القانوف والكمبيوتر واإلنترنت(، كمية الشريعة والقانوف بجامعة منشور ضمف كتاب )بحوث مؤتمر 

 .6000(، 7اإلمارات، المجمد )
دراسة مقارنة، بحث منشور في مجمة )رسالة  -فيصؿ محمد عبد، عقد بطاقة االئتماف .;6

 .6059(، 6(، العدد );الحقوؽ( الصادرة عف كمية القانوف بجامعة كربالء، السنة )
ماىية بطاقة االئتماف وأنوعيا وطبيعتيا وتمييزىا عف غيرىا، بحث  د. محمد رأفت عثماف، .>6

منشور ضمف كتاب )بحوث مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكترونية بيف الشريعة والقانوف(، كمية 
 .6007(، 6الشريعة والقانوف بجامعة اإلمارات،  المجمد )

الناشئة عف استخداميا بيف د. محمد عبدالحميـ عمر، بطاقات االئتماف ماىيتيا والعالقات  .=6
الشريعة والقانوف، بحث منشور ضمف كتاب )بحوث مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكترونية بيف 

 .6007(، 6الشريعة والقانوف(، كمية الشريعة والقانوف بجامعة اإلمارات، المجمد )
 د. محمد عمي القري إبف عيد، بطاقات االئتماف، بحث منشور في مجمة )مجمع الفقو .70

 .6==5(، جدة، 5(، الجزء );اإلسالمي( الصادرة عف منظمة المؤتمر اإلسالمي، العدد )
محمد مختار السالمي، بطاقات االئتماف، بحث منشور ضمف كتاب )بحوث مؤتمر األعماؿ  .75

جامعة اإلمارات، المجمد  -المصرفية اإللكترونية بيف الشريعة والقانوف(، كمية الشريعة والقانوف
(9 ،)6007. 

د. موسى رزيؽ، رضا حامؿ البطاقة االئتمانية بالعقد والحماية التي يقررىا المشرع لو، بحث  .76
منشور ضمف كتاب )بحوث مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكترونية بيف الشريعة والقانوف(، كمية 

 .6007(، 7جامعة اإلمارات، المجمد ) -الشريعة والقانوف
نب القانونية لبطاقات الوفاء واالئتماف المصرفية، د. نبيؿ محمد أحمد الصبيح، بعض الجوا .77

(، 5بحث منشور في مجمة )الحقوؽ( التي يصدرىا مجمس النشر العممي بجامعة الكويت، العدد )
 (.6007(، آذار );6المجمد )
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نبيؿ ميدي زويف، التكييؼ القانوني لمعالقات الناشئة عف استعماؿ بطاقة االئتماف، بحث  .78
مية اإلسالمية الجامعة( الصادرة عف الكمية اإلسالمية الجامعة بالنجؼ، منشور في مجمة )الك

 .:600(، 5العدد )
نداء كاظـ المولى، الطبيعة القانونية لنظاـ البطاقة المصرفية، بحث منشور عمى الرابط  .79

>.Last visited sudanlaws.net/downloads/w010.pdfhttp://www <اإللكتروني اآلتي:
(05/05/2018). 

د. نزيو كماؿ حماد، بطاقات االئتماف غير المغطاة، بحث منشور في مجمة )مجمع الفقو  .:7
 .6000(، جدة، 7(، الجزء )56اإلسالمي( الصادرة عف منظمة المؤتمر اإلسالمي، العدد )

لنظاـ بطاقات االئتماف مف الوجية القانونية،  د. نزيو محمد الصادؽ الميدي، نحو نظرية .;7
بحث منشور ضمف كتاب )بحوث مؤتمر األعماؿ المصرفية اإللكترونية بيف الشريعة والقانوف(، 

 .6007(، 6كمية الشريعة والقانوف بجامعة اإلمارات، المجمد )
منشور في  نيى خالد عيسى، األحكاـ القانونية الخاصة ببطاقة االئتماف اإللكترونية، بحث .>7

مجمة )المحقؽ الحمي لمعمـو القانونية والسياسية( الصادرة عف كمية القانوف بجامعة بابؿ، العدد 
 .6059(، ;(، المجمد )6)

د. نواؼ حاـز خالد، الحماية المدنية لبطاقات االئتماف الممغنطة، بحث منشور في مجمة  .=7
(، 6كمية القانوف بجامعة كركوؾ، المجمد ))كمية القانوف لمعمـو القانونية والسياسية( الصادرة عف 

 .6057(، 8العدد )
نواؼ عبداهلل أحمد باتوباره، التكييؼ الشرعي لبطاقة االئتماف، بحث منشور في مجمة  .80

)البحوث الفقيية المعاصرة( التي يصدرىا الدكتور عبد الرحمف بف حسف النفيسة، الرياض، العدد 
(7; ،)5==<. 

بطاقات االئتماف، بحث منشور في مجمة )مجمع الفقو د. وىبة مصطفى الزحيمي،  .85
 .6008(، 7(، الجزء )59جدة، العدد) -اإلسالمي( الصادرة عف منظمة المؤتمر اإلسالمي

دراسة فقيية. بحث منشور عمى الرابط  -ياسر بف راشد الدوسري، البطاقة االئتمانية .86
>Last http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_ltmny.pdf <اإللكتروني اآلتي:

visited (05/05/2018). 
 رابعًا: القوانيف واألنظمة:

( المعدؿ المنشور في الجريدة الرسمية 95=5( لسنة )80القانوف المدني العراقي رقـ ) .5
 (.95=5/ =/ >صادر في )( ال7059)الوقائع العراقية(، العدد )

http://www.sudanlaws.net/downloads/w010.pdf
http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_ltmny.pdf
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المعدؿ المنشور في الجريدة الرسمية  =:=5( لسنة 555قانوف العقوبات العراقي رقـ ) .6
 (.=:=5/ 56/ 59( الصادر في )>;;5)الوقائع العراقية(، العدد )

( المعدؿ المنشور في الجريدة الرسمية 8>=5( لسنة )70قانوف التجارة العراقي رقـ ) .7
 (.8>=5/ 8/ 6( الصادر في );>=6لعدد ))الوقائع العراقية(، ا

 (.6000( لسنة )7>قانوف المبادالت والتجارة اإللكترونية التونسي رقـ ) .8
 (.6009( لسنة )95قانوف التحويؿ اإللكتروني لألمواؿ التونسي رقـ ) .9
( المنشور 6056( لسنة )>;قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي رقـ ) .:

 (.6056/ 55/ 9( الصادر في ):869جريدة الرسمية )الوقائع العراقية(، العدد )في ال
المنشور في الجريدة  6058( لسنة 7نظاـ خدمات الدفع اإللكتروني لألمواؿ العراقي رقـ ) .;

 (.6058/ :/ 67( الصادر في ):876الرسمية )الوقائع العراقية(، العدد )
طاقات الحسـ الشيري، مؤسسة النقد العربي ضوابط إصدار وتشغيؿ بطاقات االئتماف وب .>

 .6059المممكة العربية السعودية، نيساف  -السعودي، جدة
 خامسًا: الوثائؽ والقرارات:

( الذكية في Qi Cardشروط وتعميمات فتح منفذ صرؼ وتقديـ خدمات بطاقة كي كارد )  .5
 العراؽ.

/ 9:لمؤتمر اإلسالمي رقـ: )قرار مجمس مجمع الفقو اإلسالمي الدولي المنبثؽ عف منظمة ا .6
المممكة العربية السعودية، منشور في مجمة )مجمع الفقو  -(، الدورة السابعة، جدة;/ 5

 .6==5(، جدة، 5(، الجزء );اإلسالمي( الصادرة عف منظمة المؤتمر اإلسالمي، العدد )
قـ: قرار مجمس مجمع الفقو اإلسالمي الدولي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسالمي ر  .7
المممكة العربية السعودية، منشور في مجمة  -(، الدورة الثانية عشرة، الرياض56/ 6) >50)

(، جدة، 7(، الجزء )6)مجمع الفقو اإلسالمي( الصادرة عف منظمة المؤتمر اإلسالمي، العدد )
6000. 
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