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 احلماية املدنية لبطاقات االئتمان املمغنطة
 نواف حازم خالد د.                                                       

 استاذ القانون املدني املساعد                                               
 املوصلجامعة  - قو كلية احل                                                          

 امللخص     
تعد بطاقة االئتمان الممغنطة من ابرز مظاهر التطور الذي حدث بوسائل 
الوفاء بااللتزامات المالية في الوقت الحاضر، إذ يقوم البنك بإصدار هذذ  البطاقذات 
لعمالئذذح حم ذذة هذذذ  البطاقذذات ليحصذذ وا بمولبلذذا ل ذذا السذذ ت وال ذذدمات مذذن التلذذار 

  ون التعامل بلذ  البطاقات.الذين يقب
ولذذم يتعذذرم الماذذرا العراقذذي بذذالتنظيم التاذذريعي ل تعامذذل ببطاقذذة االئتمذذان  

ل ا الرغم من ولذود لذدد مذن البنذوك قامذت بإصذدار م ذل هذذ  البطاقذات، ومذن  ذم 
فان العالقات بين أطرافلا ت ضت إلرادة األطراف والقوالد العامة في العقود الذواردة 

 مدني.في القانون ال
ويقذذذوم التعامذذذل ببطاقذذذة االئتمذذذان ل ذذذا لالقذذذة  ال يذذذة بذذذين أطرافلذذذا، فلنذذذاك  

لالقذذة بذذين البنذذذك والعميذذل الحامذذذل ل بطاقذذة تحجملذذذا لقذذود نموذليذذذة يضذذعلا البنذذذك 
تحمذذذل لذذذادة طذذذابت اإلذلذذذان، تحذذذدد هذذذذ  العقذذذود حقذذذو  والتزامذذذات أطذذذراف العالقذذذة 

أن هنذذاك لالقذذة بذذين البنذذك والتذذالر والنتذذائا المترتبذذة ل ذذا إسذذاءة اسذذت داملا، جمذذا 
الذذذذي يقبذذذل الوفذذذاء بلذذذذ  البطاقذذذات تلذذذا  حام يلذذذا، ويحمذذذل هذذذذا العقذذذد أيضذذذا  صذذذ ة 
اإلذلذذان ويحذذدد حقذذو  والتزامذذات الطذذرفين والمسذذبولية المترتبذذة لذذن اإل ذذالل بلذذا، 
وأ يذذرا  هنذذاك لالقذذة بذذين التذذالر وحامذذل البطاقذذة يتم ذذل بعقذذد البيذذت أو تقذذديم ال دمذذة 

 ضت ل قوالد العامة.وي 
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إن هذذ  العقذذود هذذي لقذود م زمذذة ل لذذانبين يترتذذب ل ذا اإل ذذالل بلذذا ترتيذذب  
مسذذذذبولية لقديذذذذة ل ذذذذا الم ذذذذل بالتزاماتذذذذح. والذذذذا لانذذذذب المسذذذذبولية العقديذذذذة هنذذذذاك 
مسذذذبولية تقصذذذيرية تنذذذذتا لذذذن التعامذذذذل بلذذذذ  البطاقذذذة فذذذذي حالذذذة لذذذذدم ولذذذود العقذذذذد 

 الصحيح.
يعي لبطاقذذات االئتمذذان تبقذذا هذذذ  البطاقذذات وفذذي ظذذل غيذذاب التنظذذيم التاذذر  

 اضعة ل قوالد العامة في القانون المدني، وهذا األمر ياجل نقصذا  تاذريعيا  ينبغذي 
 من المارا العراقي معاللتح.  

 

 املقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصذالة والسذالم ل ذا سذيد المرسذ ين محمذد صذ ا اهلل ل يذح 

 وبعد... نتناول المقدمة في النقاط اآلتية:وس م ول ا الح وصحبح ألمعين 
 أوالً: التعريف مبوضوع البحث:

تعرف بطاقة االئتمان بأنلا مسذتند يعطيذح مصذدر  لاذ ي طبيعذي أو معنذوي بنذاءا  
ل ذذا لقذذد بينلمذذا يمجنذذح مذذن اذذراء السذذ ت وال ذذدمات ممذذن يعتمذذد المسذذتند، دون دفذذت 

ظذل التطذور االقتصذادي، وتنذاف   وفذي ال من حاال  لتضمنح التزام المصرف بالذدفت.
البنذذوك لجسذذب اجبذذر قذذدر ممجذذن مذذن األمذذوال، مذذت التيسذذير ل ذذا العمذذالء فذذي الذذدفت 

طاقذذذذات االئتمذذذذان التذذذذي انتاذذذذرت فذذذذي الوقذذذذت الحاضذذذذر انتاذذذذارا  واسذذذذعا  فذذذذي ب تظلذذذذر 
ملذذاالت الحيذذاة جافذذة، جمذذا ازداد لذذدد المتعذذام ين بلذذا، جمذذا زادت األمذذوال المسذذت ادة 

قذذات إلذذا أن وصذذ ت أرقامذذا   ياليذذة، ممذذا لعذذل للذذذ  البطاقذذات أهميذذة مذذن هذذذ  البطا
جبيذذرة فذذي تعذذامالت البنذذوك التذذي بذذدأت تلنذذي أرباحذذا  هائ ذذة مذذن وراء التعامذذل بلذذا، 

فضذذال  لذذن تع يمذذات البنذذوك  وألهميذذة هذذذ  البطاقذذات ت لذذا  التاذذريعات إلذذا حمايتلذذا،
ا القوالذد القانونيذة التذي ليلري است داملا باجل س يم. فلي تحتاج إل ب صوصلا،
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تحميلا، ومن البديلي أن حماية هذ  البطاقات إنما تجون لن طري  حماية من للم 
وهذو يم ذل الطذرف القذوي  بنك"ال"لالقة بلا، ول ا ولح ال صوي مصدر البطاقة 

فذي هذذذ  العالقذذة، وحام لذذا وهذذو الطذذرف الضذذعيف فيلذذا. وبذذين هذذذين الطذذرفين هنذذاك 
 لالقة مت الطرفين. التالر الذي تجون لح

فمصذذذدر بطاقذذذة االئتمذذذان هذذذو  أطرافلذذذالذذذذلك تاذذذمل حمايذذذة بطاقذذذة االئتمذذذان حمايذذذة 
الطذذذرف األصذذذيل والقذذذوي فذذذي هذذذذا النظذذذام، لذذذذلك يحذذذري األ يذذذر ل ذذذا أن يضذذذمن 
حقوقذذح القانونيذذة فضذذال  لذذن الحمايذذة القانونيذذة لذذح بمولذذب ال ذذوائح والتع يمذذات التذذي 

بنذذوك المصذذدرة لبطاقذذات االئتمذذان ل ذذا ااذذتمال يصذذدرها لتج ذذل حقوقذذح. وتحذذري ال
العقد المبرم بينلا وبين العمالء ل ا بعم البنود الموضحة لذبعم الم ذاطر التذي 

يجذذذون اسذذذت دام أن قذذذد تنذذذتا لذذذن االسذذذت دام غيذذذر الماذذذروا لبطاقذذذاتلم، ومذذذن ذلذذذك 
ولذذدم ا صذذيا ، وفذذي حذذدود المبذذال  المصذذر  بلذذا،  حامذذل البطاقذذةالبطاقذذة مذذن قبذذل 

يتحمذذذذل حامذذذذل البطاقذذذذة المسذذذذبولية الجام ذذذذة لذذذذن البطاقذذذذة أن ومنلذذذذا جذذذذذلك  ز ،تلذذذذاو 
واستعماللا، ولن جافة النتائا المترتبة ل ا ذلك، و اصة هالجلا، أو ضياللا، أو 
سرقتلا، أو إساءة استعماللا، سواء من قب ح أم من قبذل الغيذر، وسذواء بتصذريح مذن 

حذوال بذذان يسذدد ل بنذك لميذت المبذذال  أم بدونذح، وي تذزم الحامذذل فذي لميذت األ حامذلال
المقيدة بالحساب. وغير ذلك مذن البنذود التذي يمجذن أن تذوفر حمايذة ل بطاقذة وحسذن 

 است داملا. جما ينبغي بيان مسبولية البنك المدنية تلا  حامل البطاقة.
ومذذن لانذذب ي ذذر ينبغذذي حمايذذة حامذذل البطاقذذة مذذن الاذذروط التعسذذ ية التذذي  

البطاقذذذذذة تلذذذذذا  حام لذذذذذا، وح ذذذذذظ حقوقذذذذذح وحمايتذذذذذح مذذذذذن يمجذذذذذن أن يضذذذذذعلا مصذذذذذدر 
االسذذذتغالل. وينبغذذذي جذذذذلك بيذذذان مسذذذبولية حامذذذل البطاقذذذة المدنيذذذة تلذذذا  مصذذذدرها. 
وتتج ذذذل القذذذوانين والتع يمذذذات التذذذي نظمذذذت إصذذذدار بطاقذذذات االئتمذذذان حمايذذذة حقذذذو  

ي حم ة بطاقات االئتمان إزاء القضايا النالمة لن اسذت دام بطاقذاتلم ل سذحب النقذد
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ولعذذذدم ولذذذود تنظذذذيم قذذانوني لبطاقذذذات االئتمذذذان فذذذي العذذذرا  فذذذان  مذذن قبذذذل اآل ذذذرين.
إلصذذدار تاذذريعات  صذذوال  األمذذر يقتضذذي معاللذذة الحمايذذة المدنيذذة للذذذ  البطاقذذات و 

 . لاتنظم
 ثانيًا: أهمية موضوع البحث:

لذذذم يعذذذرف العذذذرا  اسذذذت دام بطاقذذذات االئتمذذذان الممغنطذذذة إال فذذذي السذذذنوات  
زال است داملا محدودا ، ذلك أن التعامل بلذ  البطاقذات يتط ذب تطذوير  األ يرة، وال

وتحذذديث يليذذات العمذذل فذذي المبسسذذات المصذذرفية الحجوميذذة منلذذا وال اصذذة، لتعتمذذد 
فذذذي تعامالتلذذذا ل ذذذا الحاسذذذب اآللذذذي، الن بطاقذذذات االئتمذذذان الممغنطذذذة تعتمذذذد فذذذي 

ف بإصذذذدار هذذذذ  اسذذذت داملا ل ذذذا هذذذذ  الحواسذذذب اآلليذذذة، إذ بذذذدأت بعذذذم المصذذذار 
البطاقات باجل محدود. ولم يعر ال قح في العرا  أي اهتمام يذجر فيما يتع ذ  بلذذ  
البطاقذذذات ومذذذا قذذذد ي يذذذر  اسذذذت داملا مذذذن ماذذذجالت قانونيذذذة، فضذذذال  لذذذن أن القضذذذاء 

لذذذن اسذذذت دام هذذذذ  البطاقذذذات،  ةالعراقذذذي لذذذم تعذذذرم أمامذذذح قضذذذايا تتع ذذذ  بالمسذذذبولي
ي موضذذذوا الحمايذذذة المدنيذذذة لبطاقذذذات االئتمذذذان لذذذذلك جذذذان مذذذن األهميذذذة البحذذذث فذذذ
ال تتمتذذت باذذجل مذذا مذذن أاذذجال الحمايذذة . فلذذي حالممغنطذذة ألهميذذة الموضذذوا وحيويتذذ

هذذذذذا وال يولذذذذد حتذذذذا اآلن حمايذذذذة قانونيذذذذة ل بطاقذذذذة االئتمانيذذذذة . التاذذذذريعية القانونيذذذذة
لذذا فذذي جوسذي ة دفذذت فذي القذذوانين العربيذة الوضذذعية ل ذا الذذرغم مذن انتاذذار التعامذل ب

 البالد العربية.
إن وسذذذذائل الذذذذدفت االلجترونذذذذي لذذذذن طريذذذذ  بطاقذذذذات االئتمذذذذان الممغنطذذذذة وان جانذذذذت 
اسذذذذذت داماتلا ق ي ذذذذذة فذذذذذي العذذذذذرا ، إال أن بذذذذذدء التعامذذذذذل بلذذذذذا قذذذذذد يذذذذذبدي إلذذذذذا إسذذذذذاءة 
است داملا ومن  م تترتب المسبولية لنلا، والمارا العراقي لم يواجب التطور الذذي 

اذريت يذنظم الحمايذة المدنيذة الالزمذة لبطاقذة االئتمذان، ومذن حدث في هذا الملال بت
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 م فان هدف هذ  الدراسة يتم ذل بضذرورة إصذدار تاذريعات تذنظم التعامذل ببطاقذات 
 االئتمان بالاجل الذي يوفر الحماية للا ول متعام ين بلا.

 
 ثالثًا: منهجية البحث:

ا ل ذذذذا تح يذذذذل التمذذذذد البحذذذذث ل ذذذذا المذذذذنلا التح ي ذذذذي والمقذذذذارن، إذ التمذذذذدن 
النصذذوي والاذذروط واألحجذذام التذذي وردت فذذي العقذذود النموذليذذة ألطذذراف العالقذذة، 
جما التمدنا ل ا بعم القذوانين األلنبيذة المقارنذة ل  ذو القذانون العراقذي وغيذر  مذن 
القذوانين العربيذة مذذن نصذوي تذنظم التعامذذل ببطاقذات االئتمذان التذذي بقيذت  اضذذعة 

 ل قوالد العامة.
 

 طة البحث:رابعًا: خ
 

 االئتمان الممغنطة. اتبطاق المبحث األول: ماهية
 الممغنطة. بطاقات االئتمان الناشئة عنالعالقات التعاقدية المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: حماية بطاقات االئتمان الممغنطة.
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 املبحث األول
 االئتمان املمغنطة اتبطاق ماهية

ممغنطذذذذة نتنذذذاول تعري لذذذا،  ذذذذم بيذذذان أهذذذذم لبيذذذان ماهيذذذة بطاقذذذذات االئتمذذذان ال 
  صائصلا، وذلك في مط بين وجاالتي:

 املطلب األول
 املمغنطة االئتمان اتتعريف بطاق

بطاقة بالستيجية مصنولة من مذادة  اصذة مسذتطي ة الاذجل هي  (1)بطاقة االئتمان
 ،واسذم حام لذا ،وتذاري  صذالحيتلا ،رقملذا ،األمذامي باذجل بذارز ولللذاطبت ل ذا ي
ول ذا الولذح ال   ذي . لذالالمصذدر  بنذكوال ،واذعارها ،سم الارجة العالمية ل بطاقذةوا

 بنذك لأسود ال ون ومجتوب ل يذح أن البطاقذة م ذك  ياريط مع ومات الجترومغناطيس
المصذذذدر للذذذا ولنوانذذذح، ي يذذذح اذذذريط ورقذذذي أبذذذيم ال ذذذون م صذذذي لتوقيذذذت حام لذذذا. 

 .(2)ة صورة حام لا وتوقيعححدي ة منلا تطبت ل يلا بطريقة  اصبطاقات الوال
                          

(
1
لديدة للذ  الوسي ة اللديدة في التعامل المالي فذي الجتابذات الع ميذة التذي تناولتلذا، فقذد هناك تسميات  (

سذذميت ببطاقذذات االئتمذذان، وبطاقذذات االلتمذذاد، وبطاقذذات الذذدفت البالسذذتيجية، وبطاقذذات الذذدفت االلجترونيذذة، 
ات االئتمذان. ينظذر: د. والنقود البالستيجية، إال أن التسمية األج ر ايولا  من بين هذ  التسميات هي بطاقذ

محمذذد سذذعيد احمذذد اسذذماليل، أسذذاليب الحمايذذة القانونيذذة لمعذذامالت التلذذارة االلجترونيذذة، الطبعذذة األولذذا، 
؛ وينظذذر: د. محمذذد رأفذذت ل مذذان، ماهيذذة 803، ي2002لبنذذان،  -مناذذورات الح بذذي الحقوقيذذة، بيذذروت

غيرهذذذا، بحذذذث مقذذذدم إلذذذا مذذذبتمر األلمذذذال بطاقذذذات االئتمذذذان وأنواللذذذا وطبيعتلذذذا القانونيذذذة وتمييزهذذذا لذذذن 
المصرفية االلجترونية بين الاريعة والقانون الذي أقامتح ج ية الاريعة والقانون في لامعة اإلمارات العربية 

. مناذور ل ذا 616، ي2008أيذار  21-10المتحدة بالتعاون مت غرفة تلذارة وصذنالة دبذي ل  تذرة مذن 
 .8/6/8012أدنا  ين عتاري  زيارة الموق الموقت اآلتي:

 .pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/   
(
2
د. لبذد الحميذذد البع ذذي، بطاقذذات االئتمذان المصذذرفية التصذذوير ال نذذي والت ذريا ال قلذذي، دراسذذة تح ي يذذة  (

ال المصذذرفية االلجترونيذذة بذذين الاذذريعة والقذذانون الذذذي أقامتذذح ج يذذة مقارنذذة، بحذذث مقذذدم إلذذا مذذبتمر األلمذذ

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
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محذذذذدد مذذذذن  ال ذذذا نذذذذو  "Credit Card"يط ذذذ  تعبيذذذذر أو ل ذذذذظ بطاقذذذة االئتمذذذذان و 
البطاقذات البالسذتيجية ذات االسذت دام المعذين لجنذذح يعمذم فذي اسذت دامح ل ذا لميذذت 

في ال غة  Creditأنواا البطاقات األ رى، والسبب في ذلك يرلت إلا أن مصط ح 
الئتمذان وااللتمذاد، لذذا تعتبذر البطاقذة بلانذب جونلذا وسذي ة اإلنل يزية ياتمل ل ا ا

فالم لوم األساسي لمعنا  .(1)وفاء، فإنلا تمنح حام لا ائتمانا  مصرفيا  قصير األلل

                                                               

الاذريعة والقذانون فذي لامعذة اإلمذذارات العربيذة المتحذدة بالتعذاون مذت غرفذذة تلذارة وصذنالة دبذي ل  تذرة مذذن 
              :. مناور ل ا الموقت اآلتي623، ي2008أيار  10-21

 .pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/                                          
مذن الناحيذة الاذج ية بأنلذا "بطاقذة مسذتطي ة الاذجل مصذنولة مذن البالسذتيك تحمذل بطاقة االئتمان تعرف و 

نذذك المصذذدر للذذا، واسذذم ورقذذم حسذذاب العميذذل، أسذذم واذذعار المبسسذذة العالميذذة الراليذذة للذذا، جذذذلك اسذذم الب
وأحيانذذا  صذذورتح، وتذذاري  انتلذذاء صذذالحية البطاقذذة، وم بذذت ل ذذا    يتلذذا اذذريط مغناطيسذذي يحمذذل لميذذت 

 الذذذد إبذذذراهيم ". ينظذذذر ل مزيذذذد مذذذن الت صذذذيل البيانذذذات الماذذذ رة وال اصذذذة بالبنذذذك المصذذذدر وحامذذذل البطاقذذذة
دار اإلسذذذراء  ،الطبعذذذة األولذذذا ،ن الذذذوللتين النظريذذذة والعم يذذذةالتاذذذريعات الماليذذذة والمصذذذرفية مذذذ ،التالحمذذذة

الحمايذذة التاذذريعية المدنيذذة واللنائيذذة  ،إبذذراهيم سذذيد احمذذد؛ 178ي ،2002، مذذن دون مجذذان ناذذر، ل ناذذر
 .17ي  ،2002بيروت،  ،ةيالدار اللامع "،بطاقات االئتمان"لبطاقات الدفت اإللجتروني 

(
1
 ،اإلسذذجندرية ،دار اللامعذة اللديذذدة االئتمذذان،اللنائيذذة واألمنيذة لبطاقذذات الحمايذذذة  ،إيلذاب فذذوزي السذقا (

؛ إن جل البطاقات ل ا تنوا مسمياتلا وأنواللذا وأغراضذلا هذي أدوات وفذاء، وهذي لميعذا  12ي ،2007
أدوات ائتمذذان طالمذذا أن المذذوفا لذذح لذذن يحصذذل ل ذذا مقابذذل مذذا قدمذذح مذذن سذذ عة أو  دمذذة نقذذدا . ينظذذر: د. 

ل البحر ود. لذدنان ولذي العذزاوي، بطاقذات االئتمذان واآل ذار القانونيذة المترتبذة بمولبلذا، دراسذة ممدو    ي
قانونية مقارنذة، بحذث مقذدم إلذا مذبتمر األلمذال المصذرفية االلجترونيذة بذين الاذريعة والقذانون الذذي أقامتذح 

فذة تلذارة وصذنالة دبذي ل  تذرة ج ية الاريعة والقانون في لامعذة اإلمذارات العربيذة المتحذدة بالتعذاون مذت غر 
تذذاري  زيذذارة هذذذا الموقذذت والموقذذت أدنذذا   . مناذذور ل ذذا الموقذذت اآلتذذي:232، ي2008أيذذار  21-10مذذن 
8/6/2012 

.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/  

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/3.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/3.pdf
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ولغذذذذرم تعريذذذذف . (1)االئتمذذذذان هذذذذو التسذذذذ يم ال ذذذذوري ل سذذذذ عة مقابذذذذل الوفذذذذاء المبلذذذذل
اصذطالحا ، وذلذك فذي فذرلين ول تعري لا لغة ، ومن  م تعري لذا نتنابطاقات االئتمان 

 وجاآلتي:
 الفرع األول

 
ً
 تعريف بطاقات االئتمان املمغنطة لغة
. والبطاقذذة الرقعذذة (2)يتجذذون مصذذط ح "بطاقذذة االئتمذذان" مذذن ج متذذين: بطاقذذة وائتمذذان

الصذذذغيرة مذذذن الذذذور  وغيذذذر ، يجتذذذب ل يلذذذا بيذذذان مذذذا تع ذذذ  ل يذذذح، ولمعلذذذا بطذذذائ ، 
البطاقذذة: الورقذذة )لذذن ابذذن اإللرابذذي( وقذذال . ولذذاء فذذي لسذذان العذذرب: "(8)وبطاقذذات

غير : البطاقة رقعة صغيرة ي بت فيلذا مقذدار مذا تلعذل فيذح، إن جذان لينذا  فوزنذح أو 

                          

(
1
 ،ج يذذذة الحقذذذو  ،دجتذذذورا  أطروحذذذة ،النظذذذام القذذذانوني لبطاقذذذات الوفذذذاء ،حمذذذودجيالنذذذي لبذذذد الراضذذذي م (

نقال  لذن لذبذة سذامي حميذد اللذادر، رسذالة مالسذتير مقدمذة إلذا  .12ي  ،1226 ،لامعية لين ام 
مناذورة  .22، ي2003األردن، -ج ية الع وم القانونية في لامعة الار  األوسط ل دراسذات الع يذا، لمذان

 تي:ل ا الموقت اآل
.pdf                  http://www.meu.edu.jo/library/ 

(
2
يحمذذل لميذذت البيانذذات الماذذ رة  م بذذت ل ذذا    يتلذذاتحتذذوي بطاقذذات االئتمذذان ل ذذا اذذريط مغناطيسذذي  (

ومن  ذم فج مذة "الممغنطذة" ت حذ  بالوصذف الاذج ي ل بطاقذة  ،وحامل البطاقة للا وال اصة بالبنك المصدر
 ومن  م لن نتعرم للا بالتعريف لغة واصطالحا ، وينظذر فذي تعريذف بطاقذة االئتمذان الممغنطذة اذجال  د.

 .17ي  المرلت الساب ، ،إبراهيم سيد احمد
(
8
. نقذال  لذن 22، ي1228 المعلم الوليز، ملمت ال غة العربية، طبعة  اصة بذوزارة التربيذة والتع ذيم، (

د. لصذذام حن ذذي محمذذود موسذذا، الطبيعذذة القانونيذذة لبطاقذذات االئتمذذان، مطذذابت الذذدار اللندسذذية، القذذاهرة، 
 .82، ي2007

http://www.meu.edu.jo/library/634326571760200820.pdf
http://www.meu.edu.jo/library/634326571760200820.pdf
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. ولذذذذاء فذذذذي المعلذذذذم الوسذذذذيط: "البطاقذذذذة الرقعذذذذة (1)لذذذذدد ، وان جذذذذان متالذذذذا  فقيمتذذذذح
 .(2)الصغيرة من الور  ونحو  يجتب ل يلا بيان ما تع   ل يح"

ة "بطاقذذة" لربيذذة فصذذيحة مذذن الناحيذذة ال غويذذة، فلذذي تعنذذي الرقعذذة ول ذذا ذلذذك فج مذذ
الصذذذذغيرة أو الورقذذذذذة، وهذذذذذذا أصذذذذذل البطاقذذذذذات،  ذذذذذم تطذذذذذورت فأصذذذذذبحت تصذذذذذنت مذذذذذن 
البالستيك لضمان لدم سرلة الت ف أو تغيير المع ومات، وهي تسذت دم فذي الوقذت 

اف، الحاضذذر بمعناهذذا ال غذذوي إال أنلذذا ت ذذتي بمذذا تضذذاف إليذذح، فيقذذال بطاقذذة صذذر 
 .(8)بطاقة ت  يم، بطاقة ائتمان، بطاقة ا صية، بطاقة صحية... ال 

أمذذا ج مذذة االئتمذذان فاصذذ لا مذذأ وذ مذذن ال غذذة العربيذذة مذذن ج مذذة أمانذذة، وامذذن، ومذذن 
 .(2)ماتقاتلا استئمان، ائتمن

أمن "ل ا الايء" دفت ماال  مقسطا  لينال هو وور تح قدرا  من المذال مت ذ  ل يذح، أو 
فقذذد. "ائذذتمن" فالنذذا  و ذذ  بذذح "وائذذتمن فالنذذا  ل ذذا الاذذيء" لع ذذح أمينذذا   تعويضذذا  لمذذا

                          

(
1
ابن منظور، لسان العذرب، المل ذد األول، اللذزء الرابذت، بذاب البذاء، دار المعذارف، القذاهرة،  مذن دون  (

لذذم االقتصذذادي اإلسذذالمي بأنلذذا "رقعذذة صذذغيرة ي بذذت فيلذذا ؛ ولرفذذت البطاقذذة فذذي المع802سذذنة ناذذر، ي
مقدار الايء، إن جان لينا  فوزنح، أو لدد ، وان جان متالا  ف منذح. قيذل: سذميت بذذلك ألنلذا تواذد بطاقذة 
مذذن ال ذذوب، فتجذذون البذذاء حينئذذذ زائذذدة". ينظذذر: د. احمذذد الارباصذذي، المعلذذم االقتصذذادي اإلسذذالمي، دار 

 .22، ي1231طبت، الليل، من دون مجان 

(
2
المعلم الوسيط، ملمت ال غة العربية، لملورية مصر العربية، الطبعة الرابعة، مجتبة الارو  الدولية،  (

 .61م، ي2002-هذ1222القاهرة، 

(
8
د. لبد اهلل بن س يمان بن لبد العزيز الباحوث، بطاقات المعامالت المالية، ماهيتلا وأحجاملا، بحذث  (

تذاري  زيذارة  . ومناذور ل ذا الموقذت اآلتذي:17هذذ، ي 1226، رلذب 27دل، العذدد مناور فذي مل ذة العذ
 10/6/2012الموقت  

/pdf       content/uploads/-http://iefpedia.com/arab/wp  

(
2
 .82لمرلت الساب ، ينقال  لن د. لصام حن ي محمود موسا، ا (

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/pdf
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. ويتضذح مذن ذلذك أن تسذمية هذذ  البطاقذات باسذم (1)ل يح. "استئمان فذالن" و ذ  بذح
"بطاقات االئتمان" إنما هو من قبيل افترام  قذة مصذدر البطاقذة فذي أمانذة الحامذل 

 .(2)وصدقح وفقا  لمصط ح الج مة في ال غة العربية
ويتضح من المصط ح ال غوي لج مة ائتمان أنلا تعني  قة المصرف أو أي  

مناذذذأة ماليذذذة أ ذذذرى فذذذي العميذذذل، لنذذذدما تضذذذت تحذذذت تصذذذرفح حذذذ  اذذذراء سذذذ ت أو 
 دمات، ل ا أن يقذوم المصذرف بتسذديد ذلذك نيابذة لنذح، ل ذا أن يرلذت ل يذح بعذد 

 ذذذذا  ل ذذذذا ذلذذذذك، ذلذذذذك ل مطالبذذذذة بلذذذذذ  المبذذذذال  أو اسذذذذتقطاللا مذذذذن حسذذذذابح بعذذذذد االت
فالمصذرف يعطذي ال قذذة واألمذان لجذل مذذن التذالر وحامذل البطاقذذة، فلذو يعطذي ال قذذة 
واألمذذان ل تذذالر فذذي انذذح سذذوف يأ ذذذ حقذذح مذذن البنذذك فذذي حالذذة قيذذام العميذذل باذذراء 
السذذ ت وال ذذدمات مذذن أي مجذذان وفذذي أي وقذذت، مذذت الطمأنينذذة فذذي أن البنذذك سذذوف 

بقذذة توقيذذت العميذذل ل يلذذا، فلذذذ  الوسذذي ة تعطذذي يقذذوم بالسذذداد طبقذذا  ل  ذذواتير لنذذد مطا
ل عميل ال قة فذي لذدم االلتذداء ل ذا أموالذح ولذدم سذرقتلا، فالبنذك وفقذا  ألحجذام هذذ  

                          

(
1
، م حن ذي محمذود موسذا، المرلذت السذاب . نقال  لن د. لصذا22المعلم الوليز، المرلت الساب ، ي (

 .82ي

(
2
؛ ولرفلذذا المعلذذم االقتصذذادي العربذذي بأنلذذا 82د. لصذذام حن ذذي محمذذود موسذذا، المرلذذت ن سذذح، ي (

وال ذدمات مذن محذالت وأمذاجن "بطاقة  اصة يصدرها المصرف لعمي ح، تمجنح من الحصذول ل ذا السذ ت 
معينذذة لنذذد تقديمذذح للذذذ  البطاقذذة، ويقذذوم بذذائت السذذ ت أو ال ذذدمات بتقذذديم ال ذذاتورة الموقعذذة مذذن العميذذل إلذذا 

ليسذذذدد قيمتلذذذا لذذذح، ويقذذذدم المصذذذرف ل عميذذذل جاذذذ ا  اذذذلريا  بإلمذذذالي القيمذذذة  -مصذذذدر االئتمذذذان–المصذذذرف 
بذدوي احمذد زجذي، معلذم المصذط حات التلاريذة  لتسديدها، أو ل صملا من حساب لاري لطرفح". ينظذر:

؛ واالئتمذذذذذان مذذذذذن الناحيذذذذذة 6، ي1232والتعاونيذذذذذة، دار النلضذذذذذة العربيذذذذذة ل طبالذذذذذة والناذذذذذر، بيذذذذذروت، 
االقتصادية يعني "لقد يمنح بمقتضا  المصرف أو أي مناأ مالية أ رى ح  سحب لعميذل لذح، فذي حذدود 

نذذة أو غيذذر معينذذة". ينظذذر: د. لبذذد الواحذذد جذذرم، معلذذم مب ذذ  معذذين أو ج الذذة قذذرم متعاقذذد ل يذذح لمذذدة معي
 .60، ي1237المصط حات القانونية، الطبعة األولا، مجتبة النلضة العربية، بيروت، 
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البطاقات يعطي ائتمانا  ل عميل سواء جان للذا العميل حساب لاري أم ال، ألنح فذي 
 .(1)النلاية يعطيح  قتح ويلعل الغير ي   في قدرتح المالية

 الثاني الفرع
 تعريف بطاقات االئتمان املمغنطة اصطالحاً 

فقذذذد ، االئتمذذذانلذذذم يذذذتم االت ذذذا  حتذذذا اآلن ل ذذذا تعريذذذف موحذذذد اذذذامل جامذذذل لبطاقذذذة 
 اإلسذالميالدولي المنب   لذن منظمذة المذبتمر  اإلسالميلرَّف مل   ملمت ال قح 

ا صا   -البنك المصدر-"مستند يعطيح مصدر  بطاقة االئتمان غير المغطاة بأنلا 
بناء ل ذا لقذد بينلمذا يمجنذح مذن اذراء السذ ت،  -حامل البطاقة-طبيعيا  أو التباريا  

دون دفذذت الذذ من حذذاال ، لتضذذمنح التذذزام  -التذذالر–أو ال ذذدمات، ممذذن يعتمذذد المسذذتند 
المصذذذدر بالذذذدفت، ويجذذذون الذذذدفت مذذذن حسذذذاب المصذذذدر،  ذذذم يعذذذود ل ذذذا حام لذذذا فذذذي 

بويذة ل ذا ملمذوا الرصذيد غيذر المذدفوا بعذد مواليد دورية، وبعضلا ي رم فوائذد ر 
 . (2)"فترة محددة من تاري  المطالبة، وبعضلا ال ي رم فوائد ربوية

اصذذطالحا : هذذو التذذزام للذذة لللذذة أ ذذرى بذذاإلقرام أو المداينذذة، ويذذراد بذذح  االئتمذذانو 
فذذي االقتصذذاد الحذذديث أن يقذذوم الذذدائن بمذذنح المذذدين مل ذذة مذذن الوقذذت، ي تذذزم المذذدين 

، فلذو صذيغة تموي يذة اسذت مارية تعتمذدها المصذارف (8)تلائلا بدفت قيمة الدينلند ان

                          

(
1
 .82-88د. لصام حن ي محمود موسا، المرلت الساب ، ي (

(
2
الذذذذرقم  هذذذذذ، مذذذذن القذذذذرار ذي1221ينظذذذذر: ملمذذذذت ال قذذذذح اإلسذذذذالمي، الذذذذدورة ال انيذذذذة لاذذذذرة، الريذذذذام،  (
؛ 80(. نقذذذال  لذذذن د. لبذذذد اهلل بذذذن سذذذ يمان بذذذن لبذذذد العزيذذذز البذذذاحوث، المرلذذذت السذذذاب ، ي103/2/12)

. نقذذذال  احمذذذد محمذذذد السذذذعد، أحجذذذام 717، ي1222، 7،  العذذذدد مل ذذذة ملمذذذت ال قذذذح اإلسذذذالميوينظذذذر: 
دراسذات، المل ذد التعامل ببطاقة االئتمان في الاريعة اإلسالمية، بحث مناور فذي مل ذة مبتذح ل بحذوث وال

  .86، ي2002العارون، العدد ال ام ، 

(
8
تذذاري  الزيذذارة  :اآلتذذيبحذذث مناذذور ل ذذا الموقذذت  ،2ي وهبذذة مصذذط ا الزحي ذذي، بطاقذذة االئتمذذان، .د (

10/6/2012 
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هو لم يذة مبادلذة " Credit"واألد  في تبيان معنا االئتمان أو االلتماد  بأنواللا.
 ايء ذي قيمة أو جميذة مذن النقذود فذي الحاضذر، مقابذل ولذد بالذدفت فذي المسذتقبل.

 :(1)وينظر إليح من ناحيتين
المل ذذذة التذذذي يمنحلذذذا البذذذائت ل ماذذذتري، لجذذذي يذذذدفت  مذذذن السذذذ عة التذذذي مذذذن ناحيذذذة . 1

 تس َّملا، وفيلا يزيد السعر، ألن ال من مبلل.
هو العم ية التي بمولبلا يقرم ا ي غير  مب غا  متأمال  إلادتح في المستقبل . 2

 مضافا  إليح ال ائدة المترتبة ل يح.
و بالسذذتيجية ممغنطذذة، ل يلذذا بطاقذذة معدنيذذة أ وتعذذرف بطاقذذة االئتمذذان بأنلذذا 

اسذذم حام لذذا، وتذذاري  إصذذدارها، وتذذاري  نلايذذة صذذالحيتلا، ورقذذم سذذري ال يعرفذذح إال 
مذن هذذا التعريذف يتبذين أن لقذد إصذدارها مرجذب مذن لقذدين متالزمذين و  .(2)حام لذا

لقذد بذين المصذدر، وبذين حام لذا، يتضذمن حذدا   :أولهماافيلما طرف من اإلذلذان، 
لقد بذين المصذدر، وبذين مذن يعتمذدها  ثانيهما:و  اروط العالقة.أقصا لالئتمان، و 

مذن مبسسذذات، واذذرجات، ومصذارف. ومذذن أهذذم محتويذذات هذذا العقذذد، العمولذذة التذذي 
يأ ذذذذذذها المصذذذذذدر مذذذذذن الذذذذذذين يتعذذذذذام ون بلذذذذذذ  البطاقذذذذذة مذذذذذن أصذذذذذحاب المحذذذذذالت 

ل هذذذا هذذو التعريذذف العذذام ل بطاقذذة االئتمانيذذة، ولجذذن ال ينطبذذ  ل ذذا جذذو  وال ذذدمات.
بطاقة  ائتمانية، نظرا  ال تالف الاروط، والمواص ات، من مصذدر إلذا ي ذر، للذذا 

                                                               

    http://iefpedia.com/arab/?p=  

(
1
 .8، يت ن سحالمرل ي، وهبة مصط ا الزحي .د (

(
2
تذذاري  الزيذذارة  :اآلتذذي، بحذذث مناذذور ل ذذا الموقذذت 8جذذر بذذن لبذذد اهلل أبذذو زيذذد، بطاقذذة االئتمذذان، يب (

10/6/2012 
    http://iefpedia.com/arab/?p=  

http://iefpedia.com/arab/?p=3105
http://iefpedia.com/arab/?p=3105
http://iefpedia.com/arab/?p=3102
http://iefpedia.com/arab/?p=3102
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فإن الحجم البد أن ي ح  جل بطاقة بعينلذا، بماللذا مذن اذروط، ومواصذ ات، فضذال  
 .(1)لن الحجم ل ا ملمولة الاروط

لقذذذد تتعلذذذد بمقتضذذذا  الللذذذة وتعذذذرف بطاقذذذة االئتمذذذان مذذذن الناحيذذذة القانونيذذذة بأنلذذذا "
بطاقة ب تح التماد في حذدود مب ذ  معذين لمصذ حة اذ ي يسذما حامذل  رة لالمصد

البطاقة، األمذر الذذي يمجنذح مذن الوفذاء وسذداد قيمذة ماذترياتح لذدى المحذال التلاريذة 
التذذذي تذذذرتبط فذذذي ذات الوقذذذت بالللذذذة المصذذذدرة ل بطاقذذذة بعقذذذد ي زملذذذا بقبذذذول الوفذذذاء 

 . (2)الل مدة معينة"بمقتضا هذ  البطاقة بمبيعاتلا أو  دماتلا وذلك  
بأنلا "و يقة تحمل بيانات  اصة بحام لا ت ولح اراء مذا  (8)ولرفلا لانب من ال قح

يحتالذذح مذذن سذذذ ت و ذذدمات، وسذذذحب نقذذدي بنذذذاء ل ذذا ال قذذذة والقذذدرة الماليذذذة لذذح مذذذت 
 تأليل الدفت إلا زمن مع وم يت   ل يح في العقد".
ن همذذا: البطاقذة وهذذي الورقذذة أو وبنذاء  ل يذذح، فذذان هذذ  البطاقذذة تاذذتمل ل ذا لنصذذري

المستند التي تحمل بيانات ضرورية لذن حام لذا، واالئتمذان وهذو ال قذة واالطمئنذان. 
أمذذا األلذذل فلذذو أمذذر لرضذذي تسذذتغرقح مذذدة االتصذذاالت مذذا بذذين التذذالر والمصذذرف 

                          

(
1
  .8، يالمرلت ن سحجر بن لبد اهلل أبو زيد، ب (

(
2
د. سذذميحة الق يذذوبي، وسذذائل الذذدفت الحدي ذذة "البطاقذذات البالسذذتيجية"، المذذبتمر الع مذذي ال ذذاني بلامعذذة  (

المرلذذذت السذذذاب ،  ،لذبذذذة سذذذامي حميذذذد اللذذذادر. نقذذذال  لذذذن 2، ي2001بيذذذروت العربيذذذة، ج يذذذة الحقذذذو ، 
اب ة ل مغنطة بطاقة مغطا سطحلا بمادة ق :بأنلا تعرف بطاقة االئتمان في ل وم الحاسب اآللي؛ و 23ي

لرفذذذت . و يمجذذن تسذذذليل البيانذذذات ل يلذذذا، وبالتذذالي يمجذذذن اسذذذت داملا جوسذذذي ة مذذن وسذذذائل ت ذذذزين البيانذذذات
أنلذذا: "أداة مصذذرفية ل وفذذاء بااللتزامذذات، ومقبولذذة ل ذذا نطذذا  واسذذت بوللذذة النظذذر المصذذرفية  البطاقذذة مذذن

قيمة السذ ت وال ذدمات المقدمذة لحامذل البطاقذة مح يا  ودوليا  لدى األفراد والتلار والبنوك جبديل ل نقود لدفت 
مقابل توقيعح ل ا إيصال بقيمة التزامح الناائ لن ارائح ل س عة أو الحصول ل ا ال دمة، ل ا أن يقوم 

. ينظذر التالر بتحصيل القيمة من المصرف المصدر ل بطاقة الذي صر  لح بقبذول البطاقذة جوسذي ة ل ذدفت
 .171ي ،ساب ال المرلت ،التالحمة إبراهيم الد في هذ  التعري ات 

(
8
  . 87احمد محمد السعد، المرلت الساب ، ي (
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المصدر ل تمجن مذن تسذديد الحقذو  وااللتزامذات المترتبذة ل ذا حامذل البطاقذة. ومذن 
ل التقنيذات إلذا حالذة تذرتبط بلذا حسذابات حذام ي البطاقذة مذت أللذزة الممجن أن تص

التالر والمصرف المصدر بحيث يتم ال صم فوريا ، وي غا األلل، فتزول الابلات 
نلائيذذا . وبمذذا أن لنصذذذر ال قذذة والمذذذالءة أي القذذدرة ل ذذا تسذذذديد مذذا يترتذذذب فذذي ذمذذذة 

لقذذرم مسذذتبعدة، إال إذا العميذذل، همذذا األسذذا  لمذذنح هذذذ  البطاقذذة، إذن فذذان فجذذرة ا
ولذذذدت تبعذذذا  فذذذي حالذذذة لذذذدم ولذذذود رصذذذيد فذذذي حسذذذاب حام لذذذا، فيتج ذذذل المصذذذرف 
المصذدر بذاألداء لنذح،  ذم يعذود ل يذذح بالمطالبذة. ف جذرة اإلقذرام ليسذت أساسذية فذذي 

 .(1)هذ  البطاقة، وب اصة أنلا ال تعطي إال لم يء وبضوابط وحدود معينة
مصذنولة مذن مذادة بالسذتيجية تحتذوي ل ذا اذريط بطاقذة بأنلا " (2)وهناك من لرفلا

ممغنط يتضمن بيانات لن حساب العميل لذدى البنذك، جمذا يتضذمن اذريطا  الصذقا  
مدونا  ل يح توقيت صاحب الحساب باإلضافة إلا صذورة ا صذية ل عميذل، تسذت دم 

 ".هذ  البطاقة في سحب المبال  النقدية وفي دفت  من الماتريات
أداة دفذت وسذحب نقذدي يصذدرها بنذك تلذاري أو مبسسذة ماليذة، بأنلا " (8)جما لرفت

تمجذذذن حام لذذذا مذذذن الاذذذراء اآللذذذل ل ذذذا ذمذذذة مصذذذدرها، ومذذذن الحصذذذول ل ذذذا النقذذذد 
اقتراضذذا  مذذن مصذذدرها أو مذذن غيذذر  بضذذمانة، وتمجنذذح مذذن الحصذذول ل ذذا  ذذدمات 

  اصة".

                          

(
1
  . 87احمد محمد السعد، المرلت ن سح، ي (

(
2
الموقذت مناذور ل ذا بحذث  .8ي د. غنام محمد غنام، الحماية اللنائية لبطاقات االئتمان الممغنطة، (

 اآلتي:
 10/6/2012تاري  الزيارة 

    law.net/law/showthread.php?-http://www.f   

(
8
ريام فتح اهلل بص ة، بطاقات االئتمان الممغنطة وم اطر التزوير، المل ة العربية ل دراسذات األمنيذة  (

 .113هذ، ي1216، محرم 12والتدريب، الريام، المل د العاار، العدد 

http://www.f-law.net/law/showthread.php?1797
http://www.f-law.net/law/showthread.php?1797
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جما أنلا لرفت ل ا أنلا صذك مصذنوا مذن البالسذتيك أو مذن مذادة يصذعب تزويذر 
بياناتلا يتضمن بيانات  اصذة بحامذل الصذك، جاسذمح ولنوانذح ورقذم حسذابح، تمجذن 
صاحبلا من الحصول ل ا السذ ت وال ذدمات التذي يحتاللذا فذي حذدود مب ذ  معذين، 
ومذذن مبسسذذات معينذذة، يحذذددها مصذذدر الصذذك سذذواء أجذذان بنجذذا  أو مبسسذذة أ ذذرى 

يسذذتردها بعذذد ذلذذك مذذن وذلذذك مقابذذل تعلذذد هذذذا األ يذذر، بذذدفت هذذذ  المبذذال ، ل ذذا أن 
حامذل الصذك، وفقذذا  لاذروط العقذذد المبذرم بينلمذا ويسذذما بعقذد االنضذذمام مضذافا  للذذا 

  .(1)لمولة أو فائدة مت   ل يلا
أداة مصرفية بالستيجية جبديل ل نقد ل وفذاء واالئتمذان ول يح فان بطاقة االئتمان هي 

ائتمذذذاني مذذذن تسذذذليل  افذذذي ن ذذذ  الوقذذذت، وتعطذذذي لحام لذذذا الحذذذ  فذذذي الحصذذذول ل ذذذ
التلذار  ىمصدر هذ  البطاقة، وذلك ل وفاء بقيمذة ماذترياتح مذن سذ ت أو  ذدمات لذد

 االمتعاقذذد معلذذم المصذذدر بقبذذول الوفذذاء بالبطاقذذات مقابذذل توقيذذت الحامذذل ل تذذالر ل ذذ
مصذذذدر  أن يقذذوم التذذذالر بتحصذذيل القيمذذة مذذن البنذذك اإيصذذال بقيمذذة التزاماتذذح، ل ذذ

اقة سداد القيمذة لمصذدرها  ذالل ألذل معذين مت ذ  حامل البط االبطاقة. ويتعين ل 
ل يذذذح، وال تمذذذنح هذذذذ  البطاقذذذات إال بعذذذد تأجذذذد مصذذذدرها مذذذن ولذذذود ضذذذمانات جافيذذذة 

                          

(
1
. أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، المسئولية اللنائية لذن االسذت دام غيذر الماذروا لبطاقذة االئتمذان د (

بحذث مقذدم إلذا مذبتمر األلمذال المصذرفية االلجترونيذة بذين الاذريعة في القانون المقارن وال قح اإلسالمي، 
ربيذة المتحذدة بالتعذاون مذت غرفذة تلذارة والقانون الذي أقامتح ج ية الاريعة والقانون في لامعذة اإلمذارات الع

تذاري  زيذارة هذذا   مناذور ل ذا الموقذت اآلتذي:. 2022، ي2008أيذار  21-10وصنالة دبي ل  ترة مذن 
          10/6/2012     الموقت والمواقت أدنا 

 .pdf      slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/http://                     

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/5.pdf
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هذ  العم ية  اويط   ل "تتناسب مت الحد المصر  بح ل بطاقة  "ا صية أو لينية"
 .(1)"نظام الدفت االليجتروني

أيذذا  جانذذت اال تالفذذات فذذي -عري ذذات بذذان هذذذ  الت (2)ويمجذذن القذذول ات اقذذا  مذذت الذذبعم
قذذذد ااذذذترجت فذذذي أن المقصذذذود بنظذذذام بطاقذذذة االئتمذذذان ذلذذذك  -صذذذيغتلا ومضذذذمونلا

بإصذذدار بطاقذذة  -فذذي الغالذذب تجذذون بنجذذا  -النظذذام الذذذي يسذذتند إلذذا قيذذام للذذة معينذذة 
ورقيذة أو مذن البالسذتك أو أي مذادة أ ذرى تضذمن المتانذة والسذالمة ولذدم الت ذذف أو 

ر، لصذذذالح اذذذ ي ي ذذذر "العميذذذل" بحيذذذث يقذذذوم لنذذذد اذذذرائح سذذذ عة أو إمجذذذان التزويذذذ
حصذذذولح ل ذذذا  دمذذذة معينذذذة، بتقذذذديم هذذذذ  البطاقذذذة لبذذذائت هذذذذ  السذذذ عة أو مقذذذدم ت ذذذك 
ال دمذذذة، بذذذدال  مذذذن سذذذداد  منلذذذا نقذذذدا ، ويقذذذوم البذذذائت بإرسذذذال ال ذذذاتورة ل بنذذذك مصذذذدر 

فذذي ي ذذر جذذل مذذدة  البطاقذذة والذذذي يسذذدد لذذح هذذذ  المبذذال  ويرسذذل حسذذابا  إلذذا العميذذل
 طالبا  منح السداد.

 وهي: (8)وهذا النظام ي ترم لدة مقومات

                          

(
1
المحاميذذذة  نذذذاء احمذذذد محمذذذد المغربذذذي، الوللذذذة القانونيذذذة لبطاقذذذات االئتمذذذان، بحذذذث مقذذذدم إلذذذا مذذذبتمر  (

األلمذذذال المصذذذرفية االلجترونيذذذة بذذذين الاذذذريعة والقذذذانون الذذذذي أقامتذذذح ج يذذذة الاذذذريعة والقذذذانون فذذذي لامعذذذة 
، 2008أيذذذار  21-10ون مذذذت غرفذذذة تلذذذارة وصذذذنالة دبذذذي ل  تذذذرة مذذذن اإلمذذذارات العربيذذذة المتحذذذدة بالتعذذذا

   . مناور ل ا الموقت اآلتي:226ي
.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/ 

(
2
الئتمان من الوللة القانونية، بحذث نزيح محمد الصاد  الملدي، نحو نظرية لامة لنظام بطاقات ا د. (

مقدم إلا مبتمر األلمال المصذرفية االلجترونيذة بذين الاذريعة والقذانون الذذي أقامتذح ج يذة الاذريعة والقذانون 
أيذذار  21-10فذذي لامعذذة اإلمذذارات العربيذذة المتحذذدة بالتعذذاون مذذت غرفذذة تلذذارة وصذذنالة دبذذي ل  تذذرة مذذن 

 . مناور ل ا الموقت اآلتي:722، ي2008
                                                       

.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/ 

(
8
 .728-722، يمحمد الصاد  الملدي، المرلت نزيح د.في هذ  المقومات ينظر:  (

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/3.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/3.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
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يست زم لالقة  ال ية بين  ال ذة أاذ اي: أوللذم مصذدر بطاقذة  أ. بالنسبة ألطرافه:
االئتمان، والذي يجون فذي الغالذب بنجذا  أو مبسسذة مصذرفية ماليذة تحتذرف األلمذال 

امذذل البطاقذذة والذذذذي ي تذذزم ب ذذتح حسذذذاب وااللتمذذادات المصذذرفية. و ذذانيلم العميذذذل ح
لذذدى البنذذك مصذذدر البطاقذذة ويذذدفت رسذذم ااذذتراك سذذنوي مقابذذل إصذذدار البطاقذذة وي ذذزم 
بالتزامات لوهرية ل ا النحو الذي سنرا  الحقا . و ال لم التالر الذي يقذدم البضذائت 
أو ال ذذذدمات والذذذذي يبذذذرم لقذذذدا  مذذذت البنذذذك مصذذذدر البطاقذذذة يتعلذذذد فيذذذح بقبذذذول سذذذداد 

لتزامذات العميذل النااذذئة مذن  مذن الماذذتريات ومقابذل ال ذدمات لذذن طريذ  بطاقذذات ا
االئتمان بدال  لن السداد النقدي، وتعد هذ  العالقذات ال ال يذة مذن أهذم أسذ  ترتيذب 

 االلتزامات والروابط القانونية الناائة لن بطاقات االئتمان.
فلو يم ل أساسا  فذي التذزام  ب. بالنسبة لمحل االلتزام الناشئ عن بطاقة االئتمان:

منافذ البيذت أو تقذديم ال ذدمات ببيذت السذ ت والبضذائت وتقذديم ال ذدمات ل عميذل مقابذل 
تقديمذذح بطاقذذة االئتمذذان ودون اسذذت زام السذذداد النقذذدي، باذذرط أن يقذذوم العميذذل بالذذدفت 
إلذذا البنذذك مصذذدر البطاقذذة ل ذذا فتذذرات وان يجذذون الذذدفت مذذبلال  ل ذذا أقسذذاط بحيذذث 

لعميذذل فائذذدة ل ذذا قيمذذة هذذذ  المبذذال ، وفقذذا  لنصذذوي العقذذد المبذذرم بينذذح وبذذين يذذدفت ا
 البنك مصدر البطاقة.

فذان سذبب االلتذزام الرئيسذي أو  ج. بالنسبة لسبب االلتزام بإصدار بطاقة االئتماان:
الذذدافت البالذذث ل ذذا إصذذدارها هذذو حصذذول العميذذل ل ذذا ائتمذذان يمنحذذح إيذذا  البنذذك 

تم ل فذي حصذول العميذل ل ذا الماذتريات وال ذدمات فذورا  مصدر بطاقة االئتمان، ي
دون سذذداد نقذذدي بذذل بملذذرد تقذذديم بطاقذذة االئتمذذان ل تذذالر أو البذذائت، وح ذذول البذذائت 
مح ذذذح فذذذي هذذذذا السذذذداد ال ذذذوري، مقابذذذل قيذذذام العميذذذل بعذذذد ذلذذذك بالسذذذداد ل بنذذذك وفقذذذا  

يعذد هذذا االئتمذان  لنصوي العقد المبرم بينلما ومقابل ال ائدة المت   ل يلذا، بحيذث
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الذذذي يقدمذذح البنذذك مصذذدر البطاقذذة إلذذا العميذذل حام لذذا هذذو أهذذم األرجذذان والمقومذذات 
 األساسية لنظام بطاقة االئتمان.

ذذذت المذذذادة ومذذذن التاذذذريعات التذذذي لرفذذذت بطاقذذذة االئتمذذذان التاذذذريت ال رنسذذذي، إذ  نصَّ
ون المعذذذذذذدَّل بقذذذذذذان 80/11/1282مذذذذذن المرسذذذذذذوم ال رنسذذذذذذي الصذذذذذادر بتذذذذذذاري   (27)

بطاقة الدفت هي ت ك التي تصدرها مناذأة أو مبسسذة أو  ل ا أن، 80/12/1221
مصذذ حة محذذدَّدة فذذي القذذانون، تسذذمح لحام لذذا بذذدفت األمذذوال أو تحوي لذذا. أمذذا بطاقذذة 
السذذذحب فلذذذي جذذذل بطاقذذذة تصذذذدرها مناذذذأة أو مبسسذذذة أو مصذذذ حة تسذذذمح لحام لذذذا 

 .(1)بسحب األموال
 املطلب الثاني

 املمغنطة تماناالئ اتخصائص بطاق
 باالتي: (2)يمجن بيان  صائي بطاقات االئتمان الممغنطة

 "البنذذذك"لالقذذذة المصذذذدر  :تقذذذوم ل ذذذا ولذذذود لالقذذذة  ال يذذذة األطذذذراف هذذذي. إنلذذذا 1
بحامذذذل البطاقذذذة، ولالقذذذة حامذذذل البطاقذذذة بالتذذذالر، وأ يذذذرا  لالقذذذة التذذذالر بالمصذذذدر 

أن يذذتم مذذن غيذذر ولذذود هذذبالء  ، إذ أن اسذذت دام البطاقذذة االئتمانيذذة ال يمجذذن"البنذذك"
 األا اي ال ال ة.

الوفذذاء بالتزاماتذذح تلذذا  التذذالر أو  احام لذذيسذذتطيت أداة وفذذاء  االئتمذذان بطاقذذة. تعذذد 2
صاحب ال دمة من  الل تقديملا، دون الحالة إلا حمل النقذود فلذي وسذي ة فعالذة 

م لذذذذا ل سذذذذداد بالمقارنذذذذة مذذذذت غيرهذذذذا مذذذذن وسذذذذائل الوفذذذذاء األ ذذذذرى، وذلذذذذك لسذذذذلولة ح
 واست داملا وقبوللا لدى أصحاب المحالت التلارية وال دمات.

                          

(
1
 من هذا البحث. 81ال رنسي ينظر ي في موقف القانون (

(
2
 .82-80في  صائي بطاقة االئتمان ينظر: لذبة سامي حميد اللادر، المرلت الساب ، ي (



نونية والسياسيةكلية القانون للعلوم القامجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

66 

إن األسا  القانوني الذي بمولبح يتمجن المدين من الوفاء بما ل يح من التذزام، . 8
المصذذدر ل بطاقذذة، وهذذو لقذذد االئتمذذان.  المصذذرفلقذذد سذذاب  بينذذح وبذذين  هذذو ولذذود

 المصذذرفلتذذالر مذذت ، وهذذو لقذذد االمصذذرفجذذذلك ولذذود لقذذد  ذذانع سذذاب  لعقذذد  مذذت 
 .(1)مصدر البطاقة، وهو ما يسما بات اقية التالر الذي رضي بالبطاقة أداة  لوفاء

، وهذا األمر لدم  ضوا البطاقة ل نظام القانوني ال اي بوسائل الدفت األ رى. 2
 ضذذوللا لتنظذذيم قذذانوني يلع لذذا  إذ أن المصذذارفلوامذذل تطذذور لم يذذات  يعذذد مذذن

يصعب ل يلا مالحقة التطورات السريعة التي تالدها  في قالب من اللمود، بحيث
البيئذذذة التلاريذذذة، وللذذذذا تطذذذورت بطاقذذذة االئتمذذذان تطذذذورا  سذذذريعا  وقذذذدمت العديذذذد مذذذن 

ذا جذذان األمذذر جذذذلك فيمذذا سذذب ، فنذذرى مذذن الضذذروري تذذد ل  .(2)ال ذذدمات المميذذزة وا 
د أن أ ذذت وقتذا  المارا بتنظيم التعامل ببطاقات االئتمان لحماية المتعام ين بلا بع

 طويال  في التعامل بدون تنظيم تاريعي وتطورت إلا ما هي ل يح اليوم.

 ، إذأللذذل التعامذذل بالبطاقذذة االئتمانيذذة البذذد مذذن ولذذود أللذذزة إلجترونيذذة مسذذالدة. 2
أن لميذذت البطاقذذات تحمذذل اذذريطا  ممغنطذذا  وفذذي بعذذم البطاقذذات اذذريحة إلجترونيذذة 

 إلجترونية، حتا يمجن قراءة بيانات هذ  البطاقة. تمما يست زم ولود أللزة وتقنيا

وهذذذا ل ذذا  ذذالف وسذذائل الذذدفت  ،مبسسذذات ماليذذةمذذن هذذذ  البطاقذذة  . يذذتم إصذذدار6
التق يديذذذة األ ذذذرى التذذذي تقذذذذوم الدولذذذة بإصذذذدارها، ويجذذذون التعامذذذذل بلذذذا إلباريذذذا  بذذذذين 

ة تقذذذوم المتعذذذام ين. فذذذي حذذذين أن المبسسذذذات الماليذذذة التذذذي تصذذذدر البطاقذذذة االئتمانيذذذ
 .(8)بضمانلا وضمان تعامالتلا، وال ُي رم ذلك ل ا النا 

                          

(
1
جميذذذت طالذذذب البغذذذدادي، االسذذذت دام غيذذذر الماذذذروا لبطاقذذذات االئتمذذذان المسذذذبولية اللزائيذذذة والمدنيذذذة،  (

 .62ي، 2003مان، ل -الطبعة األولا، دار ال قافة ل نار والتوزيت، األردن

(
2
 .20إيلاب فوزي السقا، المرلت الساب ، ي (

(
8
 .82-80لذبة سامي حميد اللادر، المرلت الساب ، ي (
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إذ  ،البطاقة االئتمانية إحدى وسائل الحد من الط ب ل ا العمالت األلنبية دتع. 7
أنلا وسي ة دولية ُتست دم بلميت العمالت ويتم مطالبذة العميذل بالمعذادل مذن العم ذة 

ة ألغذذرام اسذذتلالجية، وُيحذذدث الوطنيذذة، ممذذا يق ذذل الط ذذب ل ذذا العمذذالت األلنبيذذ
 نولا  من التوازن بسو  الصرف األلنبية.

فالعقذذد القذذائم  ،فذذي لميذذت األوقذذات (1)ل مصذذرفتبقذذا البطاقذذة االئتمانيذذة مم وجذذة . 3
إال إذا  ،لذذددة ضذذمنيا  تلمذذدة محذذددة وم يجذذونبذذين هذذذا األ يذذر وبذذين حامذذل البطاقذذة 

التلديذذذد، فذذذإذا مذذذا صذذذر   أفصذذذح مصذذذدر البطاقذذذة أو الحامذذذل لذذذن رغبتذذذح فذذذي لذذذدم
لذذن رغبتذذح فذذي لذذدم التلديذذد فإنذذح والحالذذة هذذذ  يجذذن والبذذا  ل ذذا الحامذذل  المصذذرف

، وفذي الوقذت ن سذح فإنذح يلذوز ل حامذل أن يط ذب فسذ  المصذرفإلادة البطاقة إلا 
من  المصرفالعقد المتضمن استعمال البطاقة مت لدم المسا  بأية التزامات تلا  

إلغذذذاء البطاقذذذة  المصذذذرفأضذذذف إلذذذا ذلذذذك فذذذإن مذذذن حذذذ   لذذذراء اسذذذت دام البطاقذذذة،
االئتمانية أو تعديل اروط لم لا مت إ طار الحامل بذلك، وللذا األ ير الحذ  فذي 

 .(2) مصرفالرفم أو القبول، وفي حالة الرفم ل يح تس يم البطاقة ل

تتم ذذذل هذذذذ  و  ،ُتعذذذد البطاقذذذة مذذذن أهذذذم الوسذذذائل التذذذي تذذذدر إيذذذرادات هائ ذذذة ل بنذذذوك. 2
يرادات برسوم االاتراجات وتلديد البطاقات والعموالت ال اصذة باسذت داملا زائذدا  اإل

                          

(
1
 ( مذن الاذروط واألحجذام ال اصذة بالبطاقذات االئتمانيذة لبنذك برقذان الجذويتي ل ذا أن 17تني المادة ) (

يث يلوز لح في أي وقذت إلغذاء البطاقذة والذرقم "يحت ظ البنك بم جية البطاقة والرقم السري ال اي بلا، بح
السذذري دون إبذذداء أيذذة أسذذباب ودون إ طذذار مسذذب ، وال يترتذذب ل يذذح أي مسذذبولية مذذن أي نذذوا جذذان نتيلذذة 
للذذا اإللغذذاء جمذا تصذذبح لميذت المبذذال  المسذتحقة ل ذذا حامذل البطاقذذة والبذة الذذدفت فذورا  إضذذافة إلذا رسذذوم 

 10/6/2012تاري  الزيارة  وط واألحجام مناورة ل ا الموقت اآلتي:ال دمة والغرامة ...". وهذ  الار 
   http://www.burgan.com/upload/Credit_Cards_Terms_and_conditions__Ar_

.pdf   
(
2
 .71ي ،ساب ال لمرلتا ،جميت طالب البغدادي (

http://www.burgan.com/upload/Credit_Cards_Terms_and_conditions__Ar_1206.pdf
http://www.burgan.com/upload/Credit_Cards_Terms_and_conditions__Ar_1206.pdf
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العمذذوالت المحصذذ ة مذذن التلذذار نظيذذر  دمذذة تحصذذيل اإلاذذعارات، أضذذف إلذذا ذلذذك 
 .(1)نسبة الربح الحاصل من فر  العمالت وال وائد التي تترتب في ذمة العمالء

فطالمذا أن بطاقذة االئتمذان تتمتذت  ، قذةبطاقة االئتمان تم ل لحام لا المالءة وال. 10
بالقبول لدى لميت المتعام ين، فلذا يعنذي أن حام لذا يتمتذت بمذالءة و قذة فذي ملذال 

يم ذذذذل ائتمانذذذذا  ل عميذذذذل أمذذذذام المحذذذذالت التلاريذذذذة وأصذذذذحاب  المصذذذذرفالمعذذذذامالت ف
 .(2)ال دمات

 املبحث الثاني
 نطةاملمغ بطاقات االئتمان الناشئة عنالعالقات التعاقدية 

بان يقوم البنك بإصدار البطاقة لطالبلذا بعذد  (8)تبدأ  طوات إصدار بطاقة االئتمان
أن ي ذذرم رسذذما  لرصذذدار ورسذذما  لالاذذتراك، ولذذح أن يع يذذح مذذن احذذدهما أو ج يلمذذا، 
والعالقذذة المتم  ذذة فذذي هذذذا العمذذل هذذي تقذذديم  دمذذة يقذذوم بلذذا البنذذك تمليذذدا  السذذت دام 

بنذذذذك أن يحصذذذل ل ذذذذا مقابذذذذل مذذذالي نظيذذذذر تقذذذذديملا البطاقذذذة، وهذذذذي  دمذذذة يلذذذذوز ل 
لعمي ح، وهذا االلتزام المالي من العميل قابل البطاقذة ل بنذك المصذدر ل بطاقذة يحذدث 
قبذذذل االسذذذت دام ال ع ذذذي ل بطاقذذذة فيمذذذا أصذذذدرت مذذذن ال ذذذح.  ذذذم يت ذذذ  البنذذذك مصذذذدر 
البطاقذذذة بعذذذد ذلذذذك مذذذت التذذذالر ل ذذذا أن يقبذذذل البيذذذت لحامذذذل البطاقذذذة، ويضذذذت تحذذذت 

رفح الوسائل الالزمة لذلك، فتناأ لالقة تقديم  دمة أيضا ، وهي مما يلوز ا ذذ تص
األلرة ل يح.  م يقوم حامل البطاقة باراء س ت من التالر أو الحصول ل ذا  دمذة 
نمذذا يوقذذت  ذات قيمذذة ماليذذة، وال يذذدفت  منذذا  لمذذن بالذذح السذذ عة أو أدى لذذح ال دمذذة، وا 

طاقة من أن يحصل ل ا الذ من مذن البنذك ل ا مستند  اي يمجن التالر قابل الب
                          

(
1
 .81لذبة سامي حميد اللادر، المرلت الساب ، ي (

(
2
 .81، يبة سامي حميد اللادر، المرلت ن سحلذ (

(
8
 .627-626د. محمد رأفت ل مان، المرلت الساب ، ي في هذ  ال طوات ينظر: (
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مصدر البطاقة، وتناأ هنا لالقذة بذين حامذل البطاقذة والبنذك المصذدر للذا، ويترتذب 
 ل ا هذ  العالقة التزام مالي من للة حامل البطاقة ل بنك الذي أصدرها. 

 م يقوم التالر بتقديم نس ة من مستندات الدفت الذي وقت ل يلا حامل البطاقة إلذا 
ك المصذذذدر ل بطاقذذذة، وهنذذذا تناذذذأ لالقذذذة تعاقديذذذة بذذذين البنذذذك والتذذذالر الذذذذي قبذذذل البنذذذ

التعامل بالبطاقة، ويناأ لذن هذذ  العالقذة التذزام مذالي ل ذا البنذك ل تذالر الذذي قبذل 
التعامل ببطاقة االئتمان. ويناأ أيضا  التزام مالي مقابل ل بنذك ل ذا حامذل البطاقذة، 

سذذ ت و ذذدمات، ألنذذح لذذم يذذدفت أ مانلذذا، بذذل وهذذو قيمذذة مذذا حصذذل ل يذذح األ يذذر مذذن 
 اجت ا بالتوقيت ل ا مستند الدفت.  

نتناول فذذذذي هذذذذذا المبحذذذذث أطذذذذراف العالقذذذذة التعاقديذذذذة فذذذذي بطاقذذذذة االئتمذذذذان، لذذذذذلك سذذذذ
وااللتزامذذذات والحقذذذو  التذذذي تترتذذذب ل ذذذا هذذذذ  العالقذذذات، وذلذذذك فذذذي مط بذذذين: األول 

 ، وجاالتي:والتزاماتلم هذ  العالقة لحقو  أطرافألطراف العالقة التعاقدية وال اني 
 
 
 

 املطلب األول
 املمغنطة أطراف العالقة التعاقدية لبطاقات االئتمان

 : (1)ل ا ات اقية تتضمن  ال ة أطراف الممغنطة االئتمان اتتقوم بطاق

                          

(
1
سذت داملا بذين الاذريعة د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، ماهيتلا والعالقات الناائة لذن ا (

بحذذث مقذذدم إلذذا مذذبتمر األلمذذال المصذذرفية االلجترونيذذة بذذين الاذذريعة والقذذانون الذذذي أقامتذذح ج يذذة والقذذانون، 
الاذريعة والقذانون فذي لامعذة اإلمذذارات العربيذة المتحذدة بالتعذاون مذت غرفذذة تلذارة وصذنالة دبذي ل  تذرة مذذن 

 ي:. مناور ل ا الموقت اآلت672، ي2008أيار  10-21
                                           .pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/ 

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
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 تم ل في جل من: يو  :البطاقة مصدراألول: الطرف 
لالميذذة تتذذولا إناذذاء البطاقذذة  المرجذذز العذذالمي ل بطاقذذة: وهذذو منظمذذة أو مبسسذذة. 1

 فذذذذيلميذذذذت أنحذذذذاء العذذذذالم ل ماذذذذارجة  فذذذذيورلايتلذذذذا والموافقذذذذة ل ذذذذا لضذذذذوية البنذذذذوك 
ت تار  المنظمذة،  لالميإصدارها، وتسوية المستحقات المالية بينلم لن طري  بنك 

ومذن أهذم هذذ  المراجذز منظمذة ، نزالذات تناذأ بيذنلم أي م القيام بذدور المحجذم لحذل 
للذذا لميعذذا  الواليذذات  الرئيسذذي، وماسذذتر جذذارد، وداينذذرز ج ذذوب، والمقذذر (1)جذذارد فيذذزا

 .منذذذذاط  العذذذذالم الم ت  ذذذذة فذذذذيالمتحذذذذدة األمريجيذذذذة جمذذذذا تولذذذذد للذذذذا مجاتذذذذب إق يميذذذذة 
إصدار هذ  األنواا من البطاقات م توحة للميت البنوك ل ا مستوى  فيوالعضوية 

ويقتصذذذر إصذذذدارها ل ذذذا  (2)اجسذذذبري وبلانذذذب ذلذذذك تولذذذد بطاقذذذة أمريجذذذان  .العذذذالم

                                                               

وينظذذذر فذذذي العالقذذذات النااذذذئة لذذذن اسذذذت دام بطاقذذذة االئتمذذذان الصذذذدي  محمذذذد األمذذذين الضذذذرير، بطاقذذذات 
قذذدم إلذذا مذذبتمر األلمذذال المصذذرفية االلجترونيذذة بذذين الاذذريعة والقذذانون الذذذي أقامتذذح ج يذذة االئتمذذان، بحذذث م

الاذريعة والقذانون فذي لامعذة اإلمذذارات العربيذة المتحذدة بالتعذاون مذت غرفذذة تلذارة وصذنالة دبذي ل  تذرة مذذن 
 . مناور ل ا الموقت اآلتي:622، ي2008أيار  10-21

.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/ 

  10/6/2012تاري  الزيارة 
(
1
" التي مقرهذا فذي Visa Cardمن أهم المنظمات العالمية في ملال بطاقات االئتمان هي ال يزا جارد " (

ربحيذذة تنضذذوي تحذذت لوائلذذا البنذذوك مدينذذة فرانسيسذذجو فذذي الواليذذات المتحذذدة األمريجيذذة، وهذذي منظمذذة غيذذر 
التذذي ترغذذب بإصذذدار بطاقذذة  اصذذة بلذذا، فلذذذ  المنظمذذة تعطذذي حذذ  إصذذدار البطاقذذات ل بنذذوك واأللضذذاء 

( منذذذاط  هذذذي الواليذذذات المتحذذذدة األمريجيذذذة، وجنذذذدا، 7الماذذذترجين فيلذذذا، وهذذذذ  المنظمذذذة تقسذذذم العذذذالم إلذذذا )
ر  األوسذذذط، وتقبذذذل البطاقذذذات االئتمانيذذذة المرتبطذذذة بلذذذذ  وأوربذذذا، واسذذذيا، وأمريجذذذا الالتينيذذذة، وأفريقيذذذا، والاذذذ

المنظمة أج ر من مائة وستون دولة حول العالم، وأج ر مذن سذتة ماليذين مبسسذة تاذمل اذرجات الطيذران، 
د. لصذام  وال ناد ، والمطالم، والمحالت الجبرى، والنوادي، وجاالت تألير السيارات، وغير ذلذك. ينظذر:

  .2لت الساب ، يحن ي محمود موسا، المر 
(
2
وهي أيضا  من أهذم المنظمذات العالميذة فذي ملذال بطاقذات االئتمذان، وهذي مبسسذة ماليذة جبيذرة تذزاول  (

" وتاذرف American Expressأناذطة مصذرفية فضذال  لذن أنلذا مصذدرة لبطاقذات أمريجذان اجسذبري  "

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
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 فذذيالعذذالم، جمذذا تولذذد بعذذم البطاقذذات ليسذذت  فذذي اجسذذبري س سذذ ة بنذذوك أمريجذذان 
مسذذذتوى اذذذلرة هذذذذ  األنذذذواا األربعذذذة تصذذذدر لذذذن مبسسذذذات إق يميذذذة م ذذذذل بطاقذذذات 

  .(1)اليابان في J.C.Bأوربا، وبطاقات  فيجسي  ويور جارد ا
تتعاقذذد مذذت المرجذذز  التذذيالم البنذذوك ل ذذا مسذذتوى العذذ فذذيبنذذك اإلصذذدار: ويتم ذذل  .2

والتعاقد مت التلار المح يين لقبول  ،لضوية إصدارها فيل بطاقة لالاتراك  العالمي
ودفذذت مسذذتحقات التلذذار لذذن الماذذتريات بمولذذب  ،البيذذت وتأديذذة ال ذذدمات بمولبلذذا
 .(2)بطاقات االئتمان الصادرة لنلم

 أيالئتمان الصادرة من بنك التالر: من المعروف أنح يمجن است دام بطاقات ا .3
دولذذذة البنذذذك  فذذيتذذذالر متعاقذذد ل بيذذذت بالبطاقذذة سذذذواء  أيالعذذالم ل اذذذراء مذذن  فذذذيبنذذك 

العذذذذالم، وال يقتصذذذر قبذذذذول التذذذذالر البيذذذذت بمولذذذذب  فذذذذيدولذذذذة أ ذذذذرى  أيالمصذذذدر أو 
                                                               

ار البطاقذات ألي بنذك أو هذ  المنظمة مباارة  ل ذا لم يذة إصذدار البطاقذات دون أن تمذنح تذر يي إصذد
مبسسذة مصذرفية أ ذرى، وهذذي التذي ترتذب موضذذوا اسذتي اء حقذو  التلذار والمبسسذذات التذي تقبذل البطاقذذة 
لحقوقلم منلا مباارة  نيابة لن حم ة البطاقة، وال ت زم حم ة البطاقذة فذتح حسذابات مصذرفية لذديلا، أو فذي 

هذذذ  المبسسذذذة ال تقبذذل وضذذت اسذذذم بنذذك ي ذذر ل ذذذا احذذد فروللذذا وجي يذذذة معرفذذة المقذذدرة الماليذذذة ل عميذذل، و 
م حن ذي بطاقاتلا إال في نوا واحد مذن بطاقاتلذا هذي بطاقذة األمريجذان اجسبريذذ  الذهبيذة. ينظذر: د. لصذا

 .12، يمحمود موسا، المرلت ن سح
(
1
؛ أولذذذا بطاقذذذات 672ينظذذذر: د. محمذذذد لبذذذد الح ذذذيم لمذذذر، بطاقذذذات االئتمذذذان، المرلذذذت السذذذاب ، ي (

التذذي د  ذذت السذذو  العربيذذة جانذذت ل ذذا اذذجل بطاقذذة وفذذاء مذذن  ذذالل البنذذك العربذذي األفريقذذي فذذي االئتمذذان 
ولرفت باسم فيذزا جذارد البنذك العربذي،  ذم بذدأ بنذك مصذر بإصذدار بطاقذة  1231مصر في أي ول من لام 

 ذم اصذدر بطاقذة ماسذتر جذارد بنذك مصذر،  ذم اصذدر البنذك األه ذي المصذري  1222فيزا بنذك مصذر لذام 
قذذة فيذذزا البنذذك األه ذذي المصذذري، وبطاقذذة ماسذذتر جذذارد البنذذك األه ذذي المصذذري، وفذذي المم جذذة األردنيذذة بطا

لندما قام بنك البتذراء األردنذي بإصذدار هذذ  البطاقذة ينظذر  1232اللاامية ظلرت بطاقات االئتمان لام 
 .12-12من الت صيل د. لصام حن ي محمود موسا، المرلت الساب ، يل مزيد 

(
2
مبسسذذذة  ،اللوانذذذب الاذذذرلية والمصذذذرفية والمحاسذذذبية لبطاقذذذات االئتمذذذانحمذذذد لبذذذد الح ذذذيم لمذذذر، د. م (

 .26-17م، ي1227 ،القاهرة ،إيتراك ل نار والتوزيت
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نمذا يبيذت بمولذب  بطاقذة  أيالبطاقة الصادرة من البنك المتعاقد معح التذالر فقذط، وا 
لضذذوية البطاقذذة، ومذذن هنذذا فذذإن التذذالر  فذذيالعذذالم ماذذترك  يفذذبنذذك  أيصذادرة مذذن 

يبيذذت بلذذذ  البطاقذذات  ذذم يتصذذل بالبنذذك المتعاقذذد معذذح لصذذرف مسذذتحقاتح ويقذذوم هذذذا 
باالتصال بالبنك المصدر ل بطاقة الستي اء حقذح مذن  ذالل بنذك  "بنك التالر"البنك 

  بطاقة.لالتسويات التابت ل منظمة الرالية 
بنذك  ،بنذك اإلصذدار ،ل بطاقذة العذالميالمرجذز "األطذراف ال ال ذة ويمجن النظذر للذذ  

وهذذا التعلذذد بذذدفت  ،ل ذذا أنلذذم طذذرف واحذذد ألن التزامذذاتلم األساسذذية واحذذدة "التذذالر
 البطاقة. حام يمستحقات التلار لن ماتريات 

إذ أن من المع وم أن البطاقات المصرفية المعروفة جال يزا جارد والماستر جارد، هي 
أصال  إلا مبسسات ماليذة لالميذة تعمذل ل ذا انتاذار اسذت داملا، وضذمان  مم وجة

قبوللذا، مذن  ذذالل قبذول إصذذدارها مذن قبذذل بنذك وطنذذي يجذون لذذح حذ  اسذذت دام ذات 
ومذذن هذذذ  العالمذذة التلاريذذة ويذذر ي لذذح التعاقذذد مذذت البنذذوك األ ذذرى لذذذات الغذذرم، 

البطاقذذات "الماسذذتر الصذذعوبة الحصذذول ل ذذا نمذذاذج االت اقيذذات بذذين الللذذات مالجذذة 
جارد وال يزا جارد" وبين البنوك الم ولة باسذت دام هذذ  البطاقذة اللتبذارات تتم ذل فذي 

 .(1)المغاالة في التجتم والسرية
والللذذة المالجذذة لنذذدما تضذذمن قبذذول الوفذذاء بالبطاقذذة لالميذذا ، وي تذذرم أنلذذا تحصذذل 

ال ف ي  مذن المتصذور أنلذا تذر ي للذ ذا البنذك أو ذاك ل ا لائد مالي من ذلك، وا 
بالتذذداول بالعالمذذة المالجذذة للذذا دون لذذوم. وينبغذذي تنظذذيم العالقذذة بذذين المبسسذذات 
المالية والطرف الم ول لنلذا بتذرويا البطاقذات لذدى المصذارف األ ذرى مذن  ذالل 
صدور تاريعات تذنظم حقذو  والتزامذات الطذرفين. ويقذوم البنذك الذوطني الذذي تعاقذد 

البطاقذذذة بالتعاقذذذد مذذذت البنذذذوك الوطنيذذذة األ ذذذرى باذذذأن  مذذذت المبسسذذذة العالميذذذة مالجذذذة
                          

(
1
 .1006ينظر: د. ممدو    يل البحر ود. احمد ولي العزاوي، المرلت الساب ، ي (
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صذذذدارها ل عمذذذالء حم ذذذة البطاقذذذات، وهذذذذ  العالقذذذة بذذذدورها  اسذذذتعمال ت ذذذك البطاقذذذة وا 
 .(1)تحتاج إلا تنظيم تاريعي لتحديد حقو  والتزامات ومسبوليات الطرفين

وهذو اصذذطال  يط ذذ  ل ذا الاذذرجات والمبسسذذات والبنذذوك  التااا:ر: الطاارف الثاااني:
يذذتم االت ذذا  معلذذم ل ذذا قبذذول البيذذت وتأديذذة ال ذذدمات وسذذحب النقذذود بمولذذب  لتذذيا

 البطاقة  م يرلت التالر ل ا البنك المتعاقد معح الستي اء حقح.
تذذم إصذذدار البطاقذذة باسذذمح بنذذاء   الذذذي هذذو العميذذل حاماال البطاقااة: الطاارف الثالااث:

يوافذذ  البنذذك  .(2)ل ذذا ط بذذح مذذن البنذذك المصذذدر ل بطاقذذة ومقابذذل رسذذم ااذذتراك سذذنوي
اراء الس ت وال دمات  فيالمصدر ل ا ط بلم بالحصول ل ا البطاقة الست داملا 

من البنوك أو الماجينات المعدة للذا الغرم،  ذم دفذت  النقديمن التلار أو السحب 
 . (8)ما ل يلم ل بنك المصدر حسب نوا البطاقة جما سب  ذجر 

، والعقذد (2)ك المصدر يسما لقذد االنضذماموالعقد الذي يربط حامل البطاقة مت البن
الذي يربط مصذدر البطاقذة مذت التذالر يسذما بعقذد التوريذد الن التذالر ي تذزم بتوريذد 

                          

(
1
 .1007، ي سحد. ممدو    يل البحر ود. احمد ولي العزاوي، المرلت ن (

(
2
 .702د. لبد الحميد البع ي، المرلت الساب ، ي (

(
8
 .678د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، المرلت الساب ، ي (

(
2
د. ل ذذي لمذذال الذذدين لذذوم، لم يذذات البنذذوك مذذن الوللذذة القانونيذذة، دار النلضذذة العربيذذة، القذذاهرة،  (

ذلذذذان الن اإليلذذذاب الصذذادر مذذذن الللذذذة المصذذذدرة ولقذذد االنضذذذمام هذذذو مذذن لقذذذود اإل؛ 228، ي1231
ل بطاقذذة يصذذدر ل نذذا  جافذذة ول ذذا نحذذو مسذذتمر، ويجذذون بصذذيغة مطبولذذة تحتذذوي ل ذذا اذذروط م صذذ ة ال 

المعدل  1221( لسنة 20( من القانون المدني العراقي رقم )167يمجن المناقاة فيلا، ينظر ني المادة )
ن ينحصذذر فذذي ملذذرد التسذذ يم بماذذروا لقذذد ذي نظذذام مقذذرر القبذذول فذذي لقذذود اإلذلذذا .1التذذي لذذاء فيلذذا "

إذا تم العقد بطري  اإلذلان وجان قد تضمن اروطا  تعس ية لذاز  .2يضعح المولب وال يقبل فيح مناقاة 
ل محجمة أن تعدل هذ  الاروط أو تع ي الطرف المذلن منلا وذلك وفقا  لما تقضي بح العدالة ويقت بذاطال  

( لسذنة 181رقذم )( مذن القذانون المذدني المصذري 122نظذر أيضذا  المذادة )يو لذك"؛ جل ات ا  ل ا  الف ذ
لذاز بطري  اإلذلذان، وجذان قذد تضذمن اذروطا  تعسذ ية  عقدل ا أنح "إذا تم الالتي نصت المعدل  1223
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، جمذذذا أن هنذذذاك لقذذذد يذذذربط بذذذين حامذذذل البطاقذذذة (1)السذذذ ت وال ذذذدمات لحامذذذل البطاقذذذة
هذم هذبالء و . (2)والتالر القابل للا وهو ل ذا األغ ذب يجذون لقذد بيذت أو تقذديم  دمذة

 فذذذيحقذذذو  والتزامذذذات جذذذل مذذذنلمع هذذذذا مذذذا سذذذنتعرف ل يذذذح  هذذذيأطذذذراف البطاقذذذة فمذذذا 
 المط ب التالي:

 املطلب الثاني
 التزامات وحقوق أطراف البطاقة

يذذنظم العمذذل بالبطاقذذة بذذين أطرافلذذا لقذذود يحذذدد فيلذذا التزامذذات وحقذذو  جذذل  
طاقذذذذة ب فذذذذيطذذذذرف، لذذذذذا فذذذذإن المذذذذد ل المناسذذذذب ل تعذذذذرف ل ذذذذا العالقذذذذات التعاقديذذذذة 

ال ت ت ذف  والتي ،الواقت في هياالئتمان هو الرلوا إلا نماذج هذ  االت اقيات جما 
ومن اللدير بالذجر أنح ال يولد لقد واحد يذنظم العالقذة  ،(8)من بنك إلا ي ر ج يرا  

الواقذت  فذيبين األطراف ال ال ة، بل يولد لقذد بذين مصذدر البطاقذة وحام لذا يعذرف 
جمذا يولذد لقذد بذين المصذدر والتذالر يعذرف  "،دار البطاقذةات اقية إص"باسم  العم ي

 فليأما العالقة بين حامل البطاقة والتالر  "،ات اقية التالر"باسم  العم يالواقت  في
                                                               

، وذلذذك لمذذا تقتضذذي بذذح العدالذذة، ويقذذت منلذذاروط أو أن يع ذذي الطذذرف المذذذلن ل قاضذذي أن يعذذدل هذذذ  الاذذ
 .ل ا  الف ذلك" ات ا  باطال  جل

(
1
، 1222لبنذان،  -بيار اميل طوبيا، أبحاث في القانون المصرفي، المبسسذة الحدي ذة ل جتذاب، طذراب   (

  .70ي
(
2
وهناك طذرف ماذترك بالبطاقذة باذجل غيذر مبااذر هذو الليئذة التذي تذر ي اسذتعمال اذعارها التلذاري  (

وال يجذون  وهذذا الطذرف يذرتبط مذت مصذدر البطاقذة، ،تصذبح البطاقذة مقبولذة لالميذا  ل ،ليوضت ل ذا البطاقذة
 جذارد وماسذتر م ذل فيذزا" والعالقذة بذين رالذي البطاقذة بينح وبين حام لا أو التذالر أي لالقذة إال فيمذا نذدر،

ومصدرها تحجملذا ات اقيذات يذتم بمولبلذا تنظذيم العمذل وتقسذيم األربذا  بينلمذا مذن الصذعب الوصذول " جارد
، النظذذذام القذذذانوني لبطاقذذذات االلتمذذذاد، مناذذذورات الح بذذذي الحقوقيذذذة، بيذذذروت، . ينظذذذر: انذذذ  الع بذذذيإليلذذذا

 .67، ي2002
(
8
 .678د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، المرلت الساب ، ي (
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لقذذذد ألنذذح ياذذذترى منذذح السذذذ ت وال ذذدمات بمولذذذب فذذواتير الاذذذراء  فذذيليسذذت مجتوبذذذة 
ل إلذذا العقذذدين المحذذررة لنذذد جذذل لم يذذة ومذذن جذذل تذذالر ل ذذا حذذدة، ولذذذا فإنذذح يحذذا

التعذذرف ل ذذا حقذذو  والتزامذذات جذذل مذذن التذذالر وحامذذل البطاقذذة فيمذذا  فذذياآل ذذرين 
 ونتناول هذ  االلتزامات والحقو  في ال روا اآلتية: بينلما.

 
 
 

 
 الفرع األول

 يف العالقة بينهما التزامات وحقوق مصدر البطاقة وحاملها
وهذو مذا يسذمي بعقذد  لمذا،مبرم بينالبين مصدر البطاقة وحام لا العقد يحجم العالقة 

وحينمذا ينعقذد ، (1)أو لقذد حامذل البطاقذة "Le contract d adherent"االنضذمام 
لذذات   االتزامذذات متقاب ذذة ل ذذ رتذذبي لذذاحام بذذين و  ل بطاقذذة مصذذدرالبنذذك الالعقذذد بذذين 

                          

(
1
يتم هذا العقد لند إصدار البطاقة بناء ل ذا ط ذب مطبذوا وفذ  نمذوذج معذين يقدمذح العميذل ل بنذك، إذ  (

ا بطاقذذات االئتمذذان بتعبئذذة البيانذذات المولذذودة فيذذح وتتضذذمن لذذادة  اسذذم العميذذل يقذذدم ط ذذب الحصذذول ل ذذ
ولنوانذح، ووضذذعح المذذالي، ونذذوا البطاقذة التذذي يريذذدها، وقيمذذة رصذذيدها، جمذا يتضذذمن هذذذا النمذذوذج اذذروطا  
مطبولذذة تبذذين االلتزامذذات التذذي تقذذت ل ذذا العميذذل وأحيانذذا  اذذروط وجي يذذة االسذذت دام، جمذذا تتضذذمن حقذذو  

ميذذل والتذذي تعذذد التزامذذات ل ذذا لذذات  البنذذك،  ذذم يوقذذت العميذذل الط ذذب ويقدمذذح ل للذذة المصذذدرة، إذ يقذذوم الع
الموظذذذف الم ذذذتي بالللذذذة المصذذذدرة ب حذذذي الط ذذذب وتقذذذديم تقريذذذر لذذذن العميذذذل، ومذذذدى ج اءتذذذح الماليذذذة 

   ذذالل والا صذذية بنذذاءا  ل ذذا تعام ذذح مذذت الللذذة المصذذدرة "بنذذك أو مبسسذذة ماليذذة"، وجذذذلك مقذذدار رصذذيد
لذذام، جمذذا يلذذري األ ذذذ بعذذين االلتبذذار لنذذد فذذتح االئتمذذان المجانذذة االلتماليذذة ل عميذذل والمبهذذل الع مذذي، 
والمالءة والممت جات المالية والعقارية،  م يرفذت الموظذف تقريذر  بذذلك إلذا الللذة المصذدرة أو مسذبول مذنح 

االئتمذان، وبلذذ  الموافقذة يذتم التعاقذد بذين  البطاقات الذي يصذدر الموافقة النلائية بمنح أو لدم مذنح بطاقذة
 .62امل. ينظر: د. لصام حن ي محمود موسا، المرلت الساب ، يمصدر البطاقة والح
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أغ بلذذا  فذذيالمقذذرر أن التزامذذات جذذل طذذرف مذذن أطذذراف البطاقذذة تم ذذل . ومذذن طرفيذذة
، ونتناول التزامات وحقو  مصدر البطاقة ومن  م التزامات (1)المقابل حقوقا  ل طرف

 وحقو  حام لا وجاالتي:
أوالً: التزاماا و ووقااصـ م اابطا ال    اا 

(2)
نتنذذاول أوال التزامذذات مصذذدر البطاقذذة  :

 ومن  م حقوقح:
هذذو  هاومصذذدر البطاقذذة العقذذد الموقذذت بذذين حامذذل إن . التزامااات مصاادر البطاقااة: 1

في تحديد التزامات وحقو  جل منلمذا. ومصذدر البطاقذة يم ذل الطذرف  حيالمعول ل 
في تذذزم  ،(8)بمولذذب هذذذا العقذذد التزامذذات حمذذل أيضذذا  تالذذذي يم ذذي اذذروطح ومذذت ذلذذك ي

                          

 (
1
 .227المحامية  ناء احمد محمد المغربي، المرلت الساب ، ي(

 (
2
والتذذذي تقذذذوم  إن بطاقذذذة االئتمذذذان للذذذا منظمذذذة راليذذذة للذذذذ  البطاقذذذة والتذذذي تمت ذذذك العالمذذذة التلاريذذذة للذذذا(

باإلاراف ل ا إصدارها وف  ات اقيات  اصة مت البنوك المصدرة ل بطاقة وأالر هذ  المنظمذات جمذا مذر 
بنا منظمذة الماسذتر جذارد ومنظمذة ال يذزا ومنظمذة أمريجذان اجسذبري  وبعذد د ذول ت ذك البنذوك فذي لضذوية 

اقذة بنذاء  ل ذا تذر يي معتمذد مذن صذدر البطيي ذالذ نذكالبو  ت ك المنظمذة تقذوم بإصذدار البطاقذة لعمالئلذا.
ينظذذر: صذذالح بذذن  يقذذوم بالسذذداد وجالذذة  لذذن حامذذل البطاقذذة ل تذذالر.، المنظمذذة العالميذذة بصذذ تح لضذذوا  فيلذذا

. بحذث 6محمد ال وزان، البطاقة االئتمانية، تعري لا وأ ذذ الرسذوم ل ذا إصذدارها والسذحب النقذدي بلذا، ي
                                         17/6/2012تاري  الزيارة  مناور ل ا الموقت اآلتي:

 .htm  http://www.saaid.net/fatwa/sahm/             
 (

8
 1233تاذذذذرين ال ذذذذاني  17مذذذذن اللذذذذدير بالذذذذذجر أن التوصذذذذيات الصذذذذادرة لذذذذن االتحذذذذاد األوربذذذذي فذذذذي (

ات بذذين مصذذدري وحذذام ي بطاقذذات االئتمذذان قذذد أولبذذت ضذذرورة جتابذذة الاذذروط التعاقديذذة والمتع قذذة بالعالقذذ
أن مذذن  1227تمذذوز  80صذذراحة وبدقذذة. وأضذذافت أيضذذا  التوصذذيات الصذذادرة لذذن االتحذذاد األوربذذي فذذي 

وقذذت توقيذذت العقذذد ينبغذذي ل ذذا البنذذك إ طذذار العميذذل حامذذل البطاقذذة بالاذذروط التعاقديذذة التذذي تحجذذم لم يذذة 
البطاقة واستعماللا، فضال  لن وص لا وتحديد االلتزامات والمسبوليات المتبادلة لألطراف، وتاري  إصدار 

التذزام مصذدر البطاقذة بسذداد فذواتير  .1صالحيتلا ورسوملا. ويتضمن لقد االنضمام لذادة  البنذود التاليذة: 
وسذذذداد فذذذواتير البطاقذذذة  تعلذذذد حامذذذل البطاقذذذة بعذذذدم تلذذذاوز حذذذد االئتمذذذان الممنذذذو  لذذذح،. 2حام لذذذا ل تلذذذار 

تحديذذد رسذذوم البطاقذذذة، . 3لمصذذدرها فذذي المولذذد المت ذذذ  ل يذذح والمحذذدد باالت ذذذا  والجي يذذة المت ذذ  ل يلذذذا. 

http://www.saaid.net/fatwa/sahm/25.htm
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مصدر البطاقة بالوفاء بقيمة ماتريات حامل البطاقة في حدود المبذال  المصذر  لذح 
قيمذذذة بسذذذداد البطاقذذذة ر قيذذذام مصذذذدفذذذي حالذذذة ، و (1)بلذذذا فذذذي مواللذذذة الحامذذذل والتذذذالر

وائذذد  يحذذ  لذذح مطالبتذذح بذذالمب   مذذت ال ،ماذذتريات الحامذذل إذا مذذا تلذذاوز حذذد االلتمذذاد
ما لم يتضذمن العقذد السذداد فذي  (2)المستحقة لذلك ل ا أسا  فجرة اإل راء بال سبب

حامذذذل البطاقذذذة حذذذد لقذذذد مذذذا يتضذذذمن لقذذذد االنضذذذمام أو  ة  ولذذذاد ،(8)حالذذذة التلذذذاوز
ذا أغ ل بالعقد فيمجن است الصذح مذن  ،ي الممنو  لحامل البطاقةالتسليل االئتمان وا 

وأحيانذا  تقذوم البنذوك بمذنح البطاقذة دون  ،مب   االلتمذاد المسذمو  بذح لحامذل البطاقذة
 .(2)لديلا ا  يلجون الحامل م ئ مال ربطلا بالتماد معين،

مذذذل بعذذذد ل حا مذذذت الذذذرقم السذذذري بتسذذذ يم البطاقذذذةجمذذذا ي تذذذزم مصذذذدر بطاقذذذة االئتمذذذان، 
ولذذدم إفاذذائلا  السذذري،والذذرقم  ،والمحافظذذة ل ذذا بيانذذات حامذذل البطاقذذة ،التعاقذذد معذذح

                                                               

حذذذ  البنذذذك المصذذذدر فذذذي إلغذذذاء البطاقذذذة دون . 4جرسذذذوم اإلصذذذدار أو التلديذذذد، ولمولذذذة السذذذحب النقذذذدي 
تحديد القانون الذي يحجم  .6انوني ل بطاقة تحديد المسبولية في حالة االست دام غير الق. 5إ طار ساب  

د. نبيذذل محمذذد احمذذد صذذبيا، بعذذم اللوانذذب القانونيذذة االت اقيذذة لنذذد ناذذوب نذذزاا بذذين الطذذرفين. ينظذذر: 
لبطاقات الوفاء واالئتمان المصرفية، بحث مناور في مل ة الحقو  الجويتية، العدد األول، السذنة السذابعة 

 .213م، ي2008هذ، مار  1222والعارون، محرم 
(
1
يقابذذل هذذذا االلتذذزام التذذزام العميذذل حامذذل البطاقذذة بسذذداد القيمذذة لنذذد مطالبذذة البنذذك المصذذدر لذذح بذذذلك.  (

  .702المرلت الساب ، يينظر: د. لبد الحميد البع ي، 
(
2
 .736د. نزيح محمد الصاد  الملدي، المرلت الساب ، ي (

(
8
  الحالذذذة يجذذون مصذذذدر البطاقذذذة م زمذذا  بالوفذذذاء بلميذذذت إذا لذذم يحذذذدد مب ذذذ  االئتمذذان فذذذي العقذذذد ف ذذي هذذذذ (

العم يات التي ن ذها حامل البطاقة، وال يستطيت الحامل أن يحتا ل ذا مصذدر البطاقذة لمنعذح مذن الوفذاء، 
سذرقتلا. ينظذر: لصذام حن ذي محمذود موسذا، المرلذت فلو ال يمجنذح ذلذك إال فذي حالذة ضذياا البطاقذة أو 

 .62-63الساب ، ي
(
2
 .226ية  ناء احمد محمد المغربي، المرلت الساب ، يالمحام (
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، ولذلك البد أن يقوم البنك المصدر بتس يم البطاقذة ل حامذل ا صذيا ، حتذا (1)ل غير
. جمذذا ي تذذزم (2)ال يعطذذي ال رصذذة للذذذا األ يذذر لالدلذذاء بحذذدوث إفاذذاء الذذرقم السذذري

ت حامل البطاقة ل ا ال واتير المقدمة إليح من التالر توقي ةبمضاها مصدر البطاقة
، قبذذل القيذذام بوفذذاء ال ذذواتير المقدمذذة إليذذح مذذن بنذذك مذذت نمذذوذج التوقيذذت المح ذذوظ لديذذح

  .(8)التالر
لحامذل البطاقذة موضذحا   اذلريإرسذال جاذف حسذاب وي تزم مصذدر البطاقذة جذذلك ب

مذذذذن التلذذذذار والسذذذذحب الاذذذذراء  فذذذذيبذذذذح المسذذذذتح  ل يذذذذح نتيلذذذذة اسذذذذت دامح البطاقذذذذة 
مذذدة ضذذح جتابذذة  ذذالل االتر  ال  لنلذذا مذذا لذذم يبذذد  بو حامذذل البطاقذذة مسذذ دويعذذ ،(2)النقذذدي

                          

(
1
ل ذا أن  1233تارين ال اني  17( من التوصية الصادرة لن االتحاد األوربي في 2/8تني المادة ) (

"ت ذذرم الاذذروط التعاقديذذة ل ذذا المصذذدر فذذي مواللذذة الحامذذل المتعاقذذد االلتذذزام بعذذدم إفاذذاء الذذرقم السذذري 
البيانذذات السذذرية المتاذذابلة المتع قذذة بذذح إال إلذذا هذذذا الحامذذل  -د االقتضذذاءأو لنذذ–المتع ذذ  بلذذذا الحامذذل 

لذذن للنذذة االتحذذاد  1227تمذذوز  80( مذذن التوصذذيات الصذذادرة فذذي 7المتعاقذذد ن سذذح"؛ جمذذا تبجذذد المذذادة )
األوربي ل ا التزام البنك مصدر البطاقة باالمتناا لن نار الرقم السري ال اي بالعميل إال للذا األ يذر 

 .220-222سح. نقال  لن د. نبيل محمد احمد صبيح، المرلت الساب ، ين 
(
2
د. لميل لبد الباقي الصغير، الحماية اللنائية والمدنيذة لبطاقذات االئتمذان الممغنطذة، دراسذة تطبيقيذة  (

؛ لذبذذذة سذذذامي حميذذذد 207، ي2008فذذذي القضذذذاء ال رنسذذذي والمصذذذري، دار النلضذذذة العربيذذذة، القذذذاهرة، 
 .81ت الساب ، ياللادر، المرل

(
8
 .207د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي (

(
2
لذذادة  يتضذذمن جاذذف الحسذذاب المرسذذل ل حامذذل الماذذتريات التذذي ن ذذذها، والرصذذيد المتبقذذي لذذح، ومذذا تذذم  (

سذذذذحبح، والرصذذذذيد اللديذذذذد، والمب ذذذذ  المسذذذذمو  بذذذذح بعذذذذد العم يذذذذات، وال ائذذذذدة المسذذذذتحقة إن ولذذذذدت وميعذذذذاد 
وغير ذلك من البيانذات التذي تلذم حامذل البطاقذة، وتاذترط البنذوك لذادة ل ذا العميذل فذي حالذة استحقاقلا، 

التراضح ل ا جاف الحساب أن يبادر إلا ذلك  الل الر فإذا لم يبادر إلذا ذلذك فذي  ذالل اذلر، لذد 
؛ 70ب. ينظذر: د. لصذام حن ذي محمذود موسذا، المرلذت السذاب ، يقبوال  منح ل ا بيانات جاف الحسذا

 .737نظر: د. نزيح محمد الصاد  الملدي، المرلت الساب ، يوي
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 فذيالتلار لن البطاقذات المسذروقة أو الم قذودة  بإبالغااللتزام ويقت ل يح  .(1)معينة
مذن ل ذا  السذريلميت أنحاء العالم فور إبالغ حامذل البطاقذة لذذح بذذلك ومحذو الذرقم 

 .(2)السحب براما يالت
جما تقت ل ا مصدر البطاقة التزامات أ رى تتم ذل فذي إلذالم حامذل البطاقذة بجافذة 
المحذذذاذير والبيانذذذات المنصذذذوي ل يلذذذا فذذذي لقذذذد إصذذذدارها وطذذذر  الح ذذذاظ ل يلذذذا، 
وسذذرلة اإلبذذالغ لذذن ضذذياللا وفقذذدانلا وسذذرقتلا، والمسذذبولية المترتبذذة لذذن ذلذذك فذذي 

ر البطاقذذة إلذذالم الحامذذل بسذذعر البطاقذذة حالذذة لذذدم اإلبذذالغ، جمذذا يلذذب ل ذذا مصذذد
والرسوم وال وائد والعموالت والتعويضذات وأيذة مبذال  أ ذرى تذنلم لذن العالقذة بينلمذا 

لذالم حامذل البطاقذة بعذدم مسذبولية الللذة المصذدرة (8)ليجون ل ا بينذة مذن أمذر  ، وا 
وب ل بطاقة لن رفم أية للة قبول التعامل بالبطاقة ولدم مسذبوليتلا لذن أيذة ليذ

لالم الحامل بجافذة التعذديالت التذي  في البضالة أو ال دمة المقدمة إلا الحامل، وا 

                          

(
1
( من اروط واست دام بطاقة االئتمذان الصذادرة لذن بنذك البحذرين اإلسذالمي ل ذا 2يني البند )رابعا / (

أن "تعتبر المبال  الواردة في جاف البطاقة صحيحة إال في حالة تقديم التذرام مذن حامذل البطاقذة ل بنذك 
  ". وهي مناورة ل ا الموقت اآلتي:ن تاري  جاف الحسابيوما  م 12 الل 

www.ebisb.com   
(
2
؛ 672ي د. محمذد لبذد الح ذيم لمذر، بطاقذات االئتمذان، المرلذت السذاب ، في هذ  االلتزامات ينظذر: (

 .222المرلت الساب ، ي المحامية  ناء احمد محمد المغربي،وينظر في هذ  االلتزامات جذلك 
(
8
 1273جذانون ال ذاني  10( الصذادر فذي 28( مذن القذانون رقذم )2ياترط المارا ال رنسي فذي المذادة ) (

أن يع ذذن البنذذك أو الللذذة مصذذدرة البطاقذذة، ل لملذذور مع ومذذات جافيذذة لذذن المبسسذذة المصذذرفية، وطبيعتلذذا 
اإللمذذذالي للذذذا، والرسذذذوم وال وائذذذد والعمولذذذة القانونيذذذة، ومضذذذمون وحذذذدة العم يذذذة التذذذي تع ذذذن لنلذذذا، والذذذ من 

نقذال  لذن د. لصذام والتعويضات، وأية مبال  أ رى مترتبة ل ا العالقة بين المصدر والحامل "المسذتل ك" 
 .62حن ي محمود موسا، المرلت الساب ، ي

http://www.ebisb.com/
http://www.ebisb.com/
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تلريلذذا ل ذذا بنذذود العقذذد المبذذرم بينلمذذا ويصذذبح التعذذديل م زمذذا ل حامذذل متذذا مذذا أيذذد  
 .(1)ووضت توقيعح ل يح

وي تزم البنك ب تح التماد ل عميل في حالة ولود ات ا  ل ا ذلذك، وهذذا االلتمذاد قذد 
ب ات اقا  مستقال  جما هو الحال في النظام ال رنسي، وفي بعم األنظمذة يجذون يتط 

 .(2)هذا االلتماد حتميا  
استي اء الرسوم المقررة تتم ل حقو  مصدر البطاقة ب: (8)البطاقة حقوق مصادر. 2

النقذذذدي، ول ذذذا حسذذذاب لمذذذوالت السذذذحب ، ول ذذذا ل ذذذا إصذذذدار البطاقذذذة وتلديذذذدها
لعم ذذذة األلنبيذذذة ل ذذذا أسذذذا  سذذذعر الصذذذرف السذذذائد أو حسذذذاب المبذذذال  المسذذذتح  با

                          

(
1
بطاقة ( من اروط واست دام 2؛ يني البند ) امنا /72، يللادر، المرلت الساب لذبة سامي حميد ا (

. يحذذت ظ البنذذك بحقذذح فذذي تعذذديل هذذذ  الاذذروط 1االئتمذذان الصذذادرة لذذن بنذذك البحذذرين اإلسذذالمي ل ذذا أن "
. يعتبذذر 8. ي طذذر البنذذك حامذل البطاقذذة بلذذذ  التعذديالت بذذأي وسذذي ة يراهذا جافيذذة 2واألحجذام فذذي أي وقذت 

ت بم ابذذذة قبذذذوال  بلذذذذ  االسذذذتمرار فذذذي اسذذذت دام البطاقذذذة مذذذن قبذذذل حامذذذل البطاقذذذة بعذذذد اإل طذذذار بالتعذذذديال
التعذذذذديالت"؛ إال أن الاذذذذروط واألحجذذذذام ال اصذذذذة ببطاقذذذذة الماسذذذذتر جذذذذارد الصذذذذادرة لذذذذن مصذذذذرف الورجذذذذاء 

( تقضذذذي بأنذذذح ل بنذذذك الحذذذ  بذذذإلراء أي تعذذذديالت أو إضذذذافات أو 10لالسذذذت مار والتمويذذذل فذذذي البنذذذد رقذذذم )
االلتذرام ل يلذا ودون حالذة مذن  تغييرات ل ا هذ  الاروط واألحجام ل ا أي بنذد مذن بنودهذا دون حذ 

لانب البنك بإاعار العميل بلذ  التغييرات والتعديالت. وهذ  الاروط مطبولة ل ا ظلر ط ذب الحصذول 
 ل ا البطاقة التي تصدر من هذا البنك.

 (
2
االلتذذذذزام ب ذذذذتح االلتمذذذذاد نصذذذذت ل يذذذذح ؛ و 71د. لصذذذام حن ذذذذي محمذذذذود موسذذذذا، المرلذذذذت السذذذذاب ، ي(

قذانون ال رنسذي بطاقذات االئتمذان بتنظذيم تاذريعي ومنلذا ال -ل ا ق تلذا–لتي لاللت التاريعات الوضعية ا
الذذذي التبذذر بطاقذذة االئتمذذان وسذذي ة مسذذتحد ة لالئتمذذان تذذد ل بذذين  1232 جذذانون ال ذذاني 22الصذذادر فذذي 

 ةوسذذائل الوفذذاء المتم  ذذذة بالصذذجوك التذذي تمذذذنح ائتمانذذا ، سذذواء جذذذان ل ذذا اذذجل سذذذند، أم وسذذائل تجنولوليذذذ
" Credit Consumer Actرفية حدي ة، وجذلك القانون االنل يزي المسما بقانون ائتمذان المسذتل ك "مص

الصذذذذادر فذذذذي المم جذذذذة المتحذذذذدة والذذذذذي تعذذذذرم لبطاقذذذذة االئتمذذذذان بوصذذذذ لا إحذذذذدى الوسذذذذائل  1272لسذذذذنة 
 .733لت الساب ، يالمصرفية األساسية في فتح االئتمان. ينظر: د. نزيح محمد الصاد  الملدي، المر 

(
8
 .672د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، المرلت الساب ، ي ينظر في هذ  الحقو  (
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المصذدر غيذر مسذئول لذن لذدم صذالحية البضذالة أو ال دمذة ، و المعتمد من البنك
ول ا حامل البطاقة حل مااج ح هذ  مت التلار دون تحميل المصدر أيذة  ،المقدمة

 البطاقة م ذك ل مصذدر ول ذا حام لذا ردهذا لنذد انتلذاء العمذلو  .(1)مسئولية لن ذلك
التنازل لذن حقوقذح ، و العقد فيال وائد المنصوي ل يلا  فيالح  ، ول مصدر (2)بلا

 فذيالحذ  ، ولذح الناائة ل ا حامل البطاقة ل غير دون حالة إلا إبالغح أو موافقتح
 بذذأيتعذذديل اذذروط العقذذد أو االت اقيذذة وتصذذبح م زمذذة بعذذد إ طذذار حم ذذة البطاقذذات 

إلغذاء البطاقذة أو وقذف التعامذل بلذا دون  فيالح  ، جما أن لح أس وب يرا  المصدر
 .(8)إبداء األسباب. أو إذا أساء حامل البطاقة است داملا

                          

(
1
/أ( من اذروط وأحجذام البطاقذات االئتمانيذة الصذادرة لذن بنذك برقذان الجذويتي ل ذا أن 86يني البند ) (

مذة التذي حصذل ل يلذا "لن يجون البنك مسبوال  بأي اجل لن الس ت، ضمان الس ت التي تذم اذرابها أو ال د
حامذذل البطاقذذة مذذن الاذذرجاء التلذذار بمذذا فيلذذا تذذأ ر فذذي التوصذذيل، لذذدم التوصذذيل، لذذدم اسذذتالم السذذ ت أو 

( من ن   الاذروط ل ذا أن "... لذن 1/ث/86ويني البند ) استالم س ت تال ة من قبل حامل البطاقة...".
ة أو ضذذرر يناذذأ باذذجل رئيسذذي أو غيذذر يتحمذذل البنذذك أي مسذذبولية تلذذا  حامذذل البطاقذذة فيمذذا يتع ذذ  ب سذذار 

 . أي ليب في الس ت أو ال دمة الموفرة...".1رئيسي لن 
(
2
( من اروط واست دام بطاقة االئتمان الصادرة لن بنك البحرين اإلسالمي ل ا 1يني البند )سادسا / (

تذذي أصذذدرت أن "تظذذل البطاقذذة م جذذا  ل بنذذك فذذي جذذل األحذذوال، ولنذذد الط ذذب يلذذب أن تعذذاد جذذل البطاقذذات ال
( من اذروط وأحجذام 2ويني البند )لتست دم لحساب البطاقة فورا  إلا البنك أو ألي ا ي يم ل البنك"؛ 

ات اقيذذة ماسذذتر جذذارد البنذذك التلذذاري الجذذويتي ل ذذا أن "تظذذل البطاقذذة فذذي لميذذت األوقذذات م جذذا  ل بنذذك ويحذذ  
ب وسذواء تذم إاذعار العميذل مسذبقا  ل بنك إلغاء الح  في استعمال البطاقة في أي وقت بسبب أو بذدون سذب

 ".بذلك أو لم يتم....
(
8
انذح باسذتطالة  1277تمذوز  80تني المادة السابعة من التوصية الصادرة لذن االتحذاد األوربذي فذي  (

البنك تعديل الاروط المت ذ  ل يلذا مذت العميذل باذرط إ طذار هذذا األ يذر فذي وقذت تذالع ال تقذل مدتذح لذن 
ال لذذد ا لتعذذديل مقبذذوال  بعذذد مذذرور فتذذرة زمنيذذة محذذددة ل ذذا أن ال يتنذذاول التعذذديل سذذعر اذذلر ل ذذا األقذذل وا 

؛ بينمذا يذني البنذد 223ال ائدة المت   ل يح أساسا . نقال  د. نبيل محمد احمد صذبيح، المرلذت السذاب ، ي
 ذردة ( من اروط وأحجام ات اقية ماستر جارد البنذك التلذاري الجذويتي ل ذا أن "يحذ  ل بنذك بإرادتذح المن13)
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نتناول أوال  التزامات حامل البطاقة أوال  ومن  ث ني ً: التزام و ووقصـ و مل ال     :
  م حقوقح  انيا  وجاالتي:

الاذذروط الذذذواردة االلتذذزام ب ا حامذذل البطاقذذةيلذذب ل ذذذ :حاماال البطاقااة التزامااات. 1
 حام لذذذذا اقتصذذذذر اسذذذذت دام البطاقذذذذة ل ذذذذي إذ ،هابالعقذذذذد الموقذذذذت بينذذذذح وبذذذذين مصذذذذدر 

وي تزم بعذدم السذما  ألي اذ ي غيذر  باسذت دام بطاقتذح وال التنذازل لنلذا  الارلي،
، الن ا صذذذيتح محذذل التبذذذار لذذذدى الللذذة المصذذذدرة ل بطاقذذة، وال يحذذذ  لذذذح (1)ل غيذذر

  .(2)الللة المصدرة ل بطاقةإحالل أي ا ي مح ح إال بموافقة 

                                                               

ودون الرلوا إلا العميل في تعديل جافة أو بعم بنود هذ  االت اقية من وقت آل ذر دون حالذة إل طذار 
 العميل بذلك".

(
1
( من اروط وأحجام بطاقة ماستر جارد الصادرة لذن البنذك التلذاري الجذويتي ل ذا أن 10يني البند ) (

لبطاقذذذة مذذن قبذذل أي اذذذ ي لذذدا  هذذذو "يتعلذذد العميذذل بذذذان ال ي ذذول أو يسذذمح أو يتسذذذبب فذذي اسذذتعمال ا
( مذذذن اذذذروط وأحجذذذام بطاقذذذة االئتمذذذان الصذذذادرة لذذذن بنذذذك البحذذذرين 1ا صذذذيا ....؛ ويذذذني البنذذذد ) انيذذذا /

اإلسذذالمي ل ذذا أن "ال تسذذت دم البطاقذذة إال مذذن قبذذل حامذذل البطاقذذة المحذذدد أو مذذن ي ولذذح حامذذل البطاقذذة 
( مذن اذروط وأحجذام بطاقذة الماسذتر جذارد 8رقم ) باست داملا والذي أصدرت البطاقة باسمح"؛ ويني البند

الصذذذادرة لذذذن بنذذذك الورجذذذاء بعذذذدم السذذذما  ألي اذذذ ي ملمذذذا جانذذذت صذذذ تح باسذذذتعماللا؛ وتذذذني تع يمذذذات 
يلذب الح ذاظ ل ذا الذرقم إصدار بطاقة االئتمان لن مصرف الار  األوسط العراقي لالسذت مار ل ذا أن "

جان سواء جانت مبسسة مالية أو حجومية أو أا اي ( ل بطاقة ولدم جا ح ألي PINالا صي السري )
 ". وهي مناورة ل ا الموقت اآلتي:...مقربين )أصدقاء أفراد العائ ة(

   17/6/2012تاري  الزيارة 
        rce=akbar&mlf=interpage&sid=http://www.imeib.com/paper.php?sou  

(
2
إال أن القضاء ال رنسي ألذاز اسذت ناء  لحامذل البطاقذة السذما  ألفذراد لائ تذح باسذت داملا وحينلذا يجذون  (

الحامل مسبوال  لما ن ذ  الغير باست دام بطاقتح جمذا لذو جانذت صذادرة منذح ا صذيا ، وحذين تجذون البطاقذة 
ت داملا يذتم مذن قبذل ملمولذة مذن المذديرين فذإنلم يجونذون مسذبولين صادرة لحساب ارجة معينة وجذان اسذ

 .73تضامنيا  لن است داملم ل بطاقة. نقال  لن لذبة سامي حميد اللادر، المرلت الساب ، ي

http://www.imeib.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=162
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مذن قبذل الللذة  بذح ي تزم الحامل باست دام البطاقذة فذي حذدود االئتمذان المصذر  لذحو 
إذ أنذذح فذذي حالذذة التلذذاوز ي ذذزم  ،وال يتلذذاوز قيمتذذح ،أو فذذي حذذدود رصذذيد  ،المصذذدرة

وهذذذا مذذا تذذني ل يذذح الاذذروط واألحجذذام ال اصذذة بإصذذدار ، (1)بمقذذدار هذذذا التلذذاوز
تقذذديم جمذذا ي تذذزم حامذذل البطاقذذة ب .(2)المصذذدر وحامذذل البطاقذذة مذذان بذذينبطاقذذات االئت

دفذذذذت الرسذذذذوم المط وبذذذذة ، و (8)المط وبذذذذة منذذذذح إلصذذذذدار البطاقذذذذةالصذذذذحيحة البيانذذذذات 
االلتذذذزام باسذذذت دام البطاقذذذة باألسذذذ وب ، و ل مصذذذدر سذذذواء لنذذذد اإلصذذذدار أو التلديذذذد

                          

(
1
 .222المحامية  ناء احمد محمد المغربي، المرلت الساب ، ي (

(
2
 ة لذن البنذك التلذاري الجذويتي ل ذا أنمذن اذروط وأحجذام بطاقذة ماسذتر جذارد الصذادر ( 3يني البند ) (

"يواف  العميل أو يتعلد بان ال يتلاوز ... نتيلة الست دام البطاقة في أي وقت المب   المصر  بح لح من 
( مذذن اذذروط وأحجذذام بطاقذذة االئتمذذان الصذذادرة لذذن 2يذذني البنذذد ) انيذذا /قبذذل البنذذك التلذذاري الجذذويتي..."؛ و 
افذ  حامذل البطاقذة ل ذا اآلتذي: أن يسذت دم البطاقذة فذي حذدود السذقف بنك البحرين اإلسالمي ل ا أن "يو 

( مذذن اذذروط وأحجذذام بطاقذذة الماسذذتر جذذارد الصذذادرة 2االئتمذذاني المحذذدد مذذن قبذذل البنذذك...". ويذذني البنذذد )
لن بنك الورجاء بالتزام الحامل بااللتزام باالحت اظ بمبال  جافيذة لتغطيذة جافذة السذحوبات التذي تذتم مذن قبذل 

الصذذادرة لذذن المصذذرف التلذذاري   مذذل؛ ويذذني البنذذد التاسذذت مذذن اذذروط وأحجذذام بطاقذذة لذذرا  اجسذذبر الحا
العراقذي ل ذذا أن فذذي حالذة لذذدم ولذذود رصذيد جذذافع فذذي حسذاب حامذذل البطاقذذة لتغطيذة جامذذل قيمذذة المبذذال  
المسذذحوبة ل ذذا البطاقذذة أو لتغطيذذة رسذذوم إصذذذدار البطاقذذة أو رسذذوم تلديذذدها، ف  مصذذرف الحذذ  بجاذذذف 

حسذذاب بالمبذذال  المط وبذذة مذذن حامذذل البطاقذذة جمذذا لذذح الصذذالحية المط قذذة باحتسذذاب فائذذدة ل ذذا الرصذذيد ال
 المدين ل حساب المذجور وبالسعر السائد في تاري  ذلك اليوم.

(
8
ط ذذب االاذذتراك بنظذذام البطاقذذة يتضذذمن لذذادة  بيانذذات ا صذذية لذذن اسذذم حامذذل البطاقذذة، وحالتذذح إن  (

الللذذذة  ، حتذذا تذذتمجنوالتزاماتذذح الماليذذة إن ولذذدت ،ومذذوارد  الماليذذة ، ، ولم ذذحااللتماليذذة، وتذذاري  مذذيالد
لرية ذوتحديذد لنذوان الحامذل إلرسذال الجاذوف الاذ ،المصدرة من تحديد حذد االئتمذان الممجذن منحذح ل زبذون

ل ناذذر  . ينظذر: فذداء يحيذا احمذد الحمذود، النظذام القذانوني لبطذذاقة االئتمذان، دار ال قافذةل مطالبة بالتسذديد
؛ وينظذذذر: د. لصذذام حن ذذي محمذذود موسذذا، المرلذذت السذذاب ، 22، ي1222األردن،  -والتوزيذذت، لمذذذان

 .78-72ي



نونية والسياسيةكلية القانون للعلوم القامجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

59 

ذا تلاوز الحد ا ألقصا يجذون م زمذا  بالسذداد المقرر وفا الحدود المصر  لذح بلا، وا 
 .(1)ل بنك
حامل البطاقة أن يسدد ل بنك ما دفعح البنك سدادا  ل واتير  التذي اسذت دم فيلذا  وي تزم

، وهذذذذذا يسذذذذت زم لذذذذادة فذذذذتح حسذذذذاب لذذذذاري لذذذذدى البنذذذذك المصذذذذدر (2)بطاقذذذذة االئتمذذذذان
فيذح  ، إذ يجون التذزام العميذل هنذا مما ذل لعقذد القذرم الذذي ي ذزم المقتذرم(8)ل بطاقة

بسذذداد المبذذال  التذذي اسذذت دملا مذذن قيمذذة القذذرم مذذت مرالذذاة يلذذال السذذداد وال تذذرات 
، جمذا ي تذزم بذرد المبذال  (2)الممنوحة جائتمان ل عميل والتذي يتضذمنلا العقذد بالت صذيل

التذذي قذذام بسذذذحبلا مذذن أللذذزة التوزيذذذت األوتومذذاتيجي، متلذذاوزا  فذذذي ذلذذك رصذذيد  فذذذي 
تذرم الذذي ي تذزم أساسذا  بسذداد المبذال  التذي اسذتل جلا البنك، م  ح في ذلك م ل المق

مذن قيمذذة القذذرم. وي تذذزم جذذلك بذذرد الن قذذات التذذي قذام المصذذدر بوفائلذذا ل تذذالر  منذذا  
 . (2)ل ماتريات وال دمات التي حصل ل يلا

، التوقيت ل ا قسائم البيذت بذن   نمذوذج التوقيذت ل ذا البطاقذةوي تزم حامل البطاقة ب
حامذذذل بتقذذذديم بطاقتذذذح وفذذذاءا  لماذذذترياتح لذذذدى التلذذذار فانذذذح يوقذذذت ل ذذذا فعنذذذدما يقذذذوم ال

                          

(
1
؛ لذبذة سذامي حميذد اللذادر، 672د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، المرلت السذاب ، ي (

 .32-77المرلت الساب ، ي
(
2
نذذك فائذذدة تسذذري بملذذرد إبذذالغ البنذذك ل عميذذل بجاذذوفات يتحمذذل العميذذل لنذذد تذذأ ر  بسذذداد مسذذتحقات الب (

 1272الحسذذاب النالمذذة لذذن بطاقذذة االئتمذذان، ويذذني القذذانون االنل يذذزي ال ذذاي بائتمذذان المسذذتل ك لعذذام 
د. نزيذح بولود ارط في الجاف بالتزام الحامل بدفت المبال  المسحوبة  الل  مسة لاذر يومذا . نقذال  لذن 

 .732الساب ، يمحمد صاد  الملدي، المرلت 
(
8
( من اروط وأحجام بطاقة االئتمان الصادرة لن بنك البحذرين اإلسذالمي ل ذا أن 1يني البند )رابعا / (

"ي تح البنك حساب ل بطاقة لجل حامل بطاقذة ويقيذد ل ذا هذذا الحسذاب مبذال  جذل الماذتريات مذن البضذائت 
 ن است دام البطاقة".وال دمات باست دام البطاقة وأي  سارة يتجبدها البنك ناتلة ل

(
2
 .732د. نزيح محمد صاد  الملدي، المرلت الساب ، ي (

(
2
 .168د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي (
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ال ذذذاتورة، وذلذذذك حتذذذا يتسذذذنا ل تذذذالر إلذذذراء المقارنذذذة بذذذين التوقيذذذت الموضذذذوا ل ذذذا 
 .(1)ال اتورة ونموذج التوقيت المدون ل ا ظلر البطاقة

 ،(2)ال ذذاي بذذح السذذريااللتذذزام بالمحافظذذة ل ذذا البطاقذذة ول ذذا الذذرقم جمذذا يقذذت ل يذذح 
ذا فقدت البطاقة أو سرقت فع و  إبالغ المصذدر ت ي ونيذا  أو بال ذاج   ذم بذ يح اإلسذرااا 

ال تذذرة بذذين  فذذييعذذزز ذلذذك جتابيذذا  وي تذذزم بأيذذة مبذذال  نتلذذت لذذن اسذذت دام الغيذذر للذذا 
 كب ذتح حسذاب لذارى لذدى البنذ ، جمذا ي تذزم(8)ل بنذك الجتذابيالعقد ووصول اإل طار 

                          

(
1
 .168د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت ن سح، ي (

(
2
غذذي انذذح ينب 1227تمذذوز  80( مذذن التوصذذيات الصذذادرة لذذن االتحذذاد األوربذذي فذذي 2أوضذذحت المذذادة ) (

ل ا حامل البطاقة أن يت ذ جل االحتياطات الضرورية ل ح اظ ل ا البطاقذة وأمنلذا، جمذا قذررت التوصذية 
إلذذزام الحامذذل بعذذدم جتابذذة الذذرقم السذذري ل ذذا  1233تاذذرين ال ذذاني  17الصذذادرة لذذن التحذذاد األوربذذي فذذي 

مذد احمذد صذبيح، المرلذت د. نبيل محالبطاقة إذا جان هناك م اطر تعرضلا ل سرقة أو الضياا. نقال  لن 
( مذذن اذذروط وأحجذذام بطاقذذة االئتمذذان الصذذادرة لذذن بنذذك البحذذرين 2ويذذني البنذذد ) انيذذا / ؛222السذذاب ، ي

اإلسالمي ل ا أن "يواف  حامل البطاقة ل ا اآلتذي: أن يمتنذت لذن جاذف رقذم البطاقذة ألي اذ ي غيذر 
لذة قذذد تعذرم حسذاب البطاقذذة م ذول أو ألي موقذت الجترونذي غيذذر م ذول أو ألي للذات أ ذذرى غيذر م و 

اروط وأحجام بطاقة الماستر جذارد الصذادرة ( من 8وينظر البند )لالستغالل أو لعم يات الغش والتحايل"؛ 
 .الورجاء لالست مار والتمويل لن بنك

(
8
. 1يني البند ) ال ا ( من ارط وأحجام بطاقة االئتمان الصادرة لن بنك البحذرين اإلسذالمي ل ذا أن " (

ل البطاقة لذدم جاذف رقذم البطاقذة ألي طذرف  الذث إال فذي حالذة إلذراء لم يذة بالبطاقذة أو لنذد ل ا حام
. إذا أصذذبح رقذذم البطاقذذة معروفذذا  ألي اذذ ي غيذذر م ذذول لذذح، 2التب يذذ  ب قذذدان البطاقذذة أو سذذرقة البطاقذذة 

ار مذذن قبذذل . أي إاذذع8ل ذذا حامذذل البطاقذذة إاذذعار مرجذذز البطاقذذة بالبنذذك فذذورا  باالتصذذال ل ذذا الذذرقم ... 
حامذذل البطاقذذة يذذتم لذذن طريذذ  اللذذاتف ينبغذذي أن يتبذذت بتأجيذذد جتذذابي لذذن طريذذ  ال ذذاج   ذذالل سذذبعة أيذذام 

. إذا ا طذذر حامذذل البطاقذذة البنذذك اذذ اهة فانذذح لذذن 2وذلذذك ل ذذا رقذذم ال ذذاج ... أو لذذن طريذذ  البريذذد ... 
ة أقصذاها سذبعة أيذام، والذا يسري م عولح حتذا يبجذد برسذالة  طيذة ل بنذك ل ذا العنذوان المذذجور ألذال  مذد

حذذين اسذذتالم البنذذك لراذذعار الجتذذابي يظذذل حامذذل البطاقذذة مذذتحمال  ل م ذذاطر والمسذذبولية لذذن أي اسذذت دام 
ل بطاقذذة  ذذالل فتذذرة ال قذذدان أو السذذرقة"؛ ويذذني البنذذد الرابذذت مذذن الاذذروط واألحجذذام ال اصذذة ببطاقذذة لذذرا  

ن تعلذد حامذل البطاقذة بالمحافظذة ل يلذا وا  طذار اجسبر  الصادرة من المصذرف التلذاري العراقذي ل ذا أ
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حالذذذة جاذذذف هذذذذا  فذذذيلبطاقذذذة وبذذذدفت ال وائذذذد المقذذذررة بقيمذذذة البطاقذذذة ل تعامذذذل ل يذذذح با
 .(1)البطاقة م ك ل مصدر ول يح االلتزام بردها لند توقف العمل بالبطاقذة، و الحساب

ويلذذب ل ذذا الحامذذل اسذذت دام البطاقذذة  ذذالل مذذدة صذذالحيتلا لجونلذذا محذذددة المذذدة 
للذة المصذدرة بعام أو أج ر، ول يح لند انتلذاء المذدة المحذددة إرلذاا البطاقذة إلذا ال

للذذذا متذذذا مذذذا ط ذذذب منذذذح ذلذذذك، وال يحذذذ  لذذذح االحت ذذذاظ بلذذذا ألنلذذذا تبقذذذا م جذذذا  ل للذذذة 
المصذذذدرة للذذذا، وولودهذذذا لديذذذح بم ابذذذة وديعذذذة، ولنذذذد لذذذدم المحافظذذذة ل يلذذذا أو لذذذدم 

 فضال  لن المدنية. (2)إرلاللا يعد  ائنا  لألمانة ويعرم ن سح ل مساءلة اللزائية
االلتزامذات تتط ذب مذن الحامذل أن يسذت دم بطاقذة  ويتضح ممذا سذب  أن اغ ذب هذذ 

االئتمذذذان اسذذذت داما  سذذذ يما  طبقذذذا  لمذذذا ات ذذذ  ل يذذذح فذذذي العقذذذد واسذذذتنادا  إلذذذا مقتضذذذيات 
، وهذا االسذت دام السذ يم ي ذزم حامذل البطاقذة (8)حسن النية، الذي يحجم لميت العقود

يا  والح ذاظ ل ذا بالمحافظة ل يلا من الضياا والسرقة واست داملا است داما  ا صذ
بذذالغ البنذذك المصذذدر فذذور ضذذياللا أو سذذرقتلا وا بذذات  الذذرقم السذذري ال ذذاي بذذح، وا 
ذلذذذك بمحضذذذر رسذذذمي محذذذرر لذذذدى الللذذذات الرسذذذمية وذلذذذك حمايذذذة ل بنذذذك المصذذذدر 

 .(2)ل بطاقة
                                                               

المصرف التلاري العراقي فورا  في حالذة فقذدانلا وسذرقتلا أو فذي حالذة الع ذور ل يلذا مذت تحم ذح المسذبولية 
الجام ذذة نتيلذذة اسذذتعماللا فذذي ت ذذك الحذذاالت وجافذذة النتذذائا المترتبذذة ل يلذذا وي تذذزم بسذذداد أي مصذذاريف قذذد 

 ك...يتحم لا المصرف نتيلة ذل
(
1
 .672د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، المرلت الساب ، ي (

(
2
 .72، المرلت الساب ، يلذبة سامي حميد اللادر (

(
8
. يلذذب تن يذذذ العقذذد طبقذذا  لمذذا ااذذتمل 1( مذذن القذذانون المذذدني العراقذذي ل ذذا انذذح "120/1تذذني المذذادة ) (

( من القذانون المذدني المصذري ل ذا 123/1ي المادة )ل يح وبطريقة تت   مت ما يولبح حسن النية"؛ وتن
 حجم مما ل.

(
2
؛ وقذذد ذهذذب القضذذاء األمريجذذي إلذذا التبذذار 720د. نزيذذح محمذذد صذذاد  الملذذدي، المرلذذت السذذاب ، ي (

حامذذل البطاقذذذة الاذذذرلي مسذذذبوال  لذذذن الذذذديون النااذذذئة لذذن اسذذذت دام البطاقذذذة مذذذن الغيذذذر حذذذال ضذذذياللا أو 
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اسذتالم جاذف الحسذاب مذن تتم ل حقو  حامذل البطاقذة ب :حامل البطاقة حقوق. 2
ذا أراد صورا  من هذ  ال ذواتير (1)فواتير الاراء بح البنك الريا  بدون إرفا  صور ، وا 
مبذال  لذن فذواتير  ، ومن حقوقح أيضا  انذح ال يتحمذليدفت لنلا الرسوم المقررة ل بنك

، ولذذح ال ت صذذح وأ بذذت ذلذذك بعذذدم ولذذود بيانذذات البطاقذذة مطبولذذة ل ذذا قسذذائم البيذذت
راها  ذذذذم ردهذذذذا اسذذذذترداد المبذذذذال  السذذذذاب  تحمي ذذذذح بلذذذذا لذذذذن بضذذذذالة ااذذذذت فذذذذيالحذذذذ  
. ويستطيت حامل البطاقة أن ينلي لقد  مت المصدر بصورة رسمية إذا لم (2)ل تالر

 .(8)يجن راضيا  لن  دمات مصدر البطاقة، وذلك بإاعار  بإنلاء العقد بينلما
 الفرع الثاني

 (2)ر يف العالقة بينهماالتاجو مصدر البطاقة التزامات وحقوق
                                                               

 -بين الللة المصذدرة وحامذل البطاقذة–لمصدرة بذلك، حتا لو لم يجن العقد سرقتلا، حتا إ طار الللة ا
 يتضمن ارطا  بذلك ما لم ي بت  طأ التالر. ينظر ما لاء في هذ  القضية:

Un -serv.corp V. itiello, civil of court of city of new york     , in Braucher & 

S. P.    . 

بطاقات االئتمذان المصذرفية، دراسذة مقارنذة، رسذالة مالسذتير مقدمذة إلذا  م باقر لبد األمير،نقال  لن حسا
 .187، ي1222ج ية القانون في لامعة بغداد، 

(
1
يمجذذن لحامذذل البطاقذذة أن يحصذذل ل ذذا جاذذف حسذذاب م صذذل يوضذذح العم يذذات التذذي تمذذت بالبطاقذذة  (

( مذذذن الاذذذروط 3ابعذذذا /وذلذذذك لنذذذد د ولذذذح لنظذذذام المصذذذرفي االلجترونيذذذة ال ذذذاي بالبنذذذك. ينظذذذر: البنذذذد )ر 
 واألحجام ال اصة ببطاقة االئتمان الصادرة لن بنك البحرين اإلسالمي.

(
2
 .676د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، المرلت الساب ، ي (

(
8
فتحي اوجت مصط ا لرفات، بطاقات االئتمان البنجية في ال قح اإلسالمي، رسذالة مالسذتير مقدمذة  (

. مناذورة ل ذا 22، ي2007ت الع يا في لامعة النلا  الوطنيذة فذي نذاب  ، ف سذطين، إلا ج ية الدراسا
 17/6/2012تاري  الزيارة  الموقت اآلتي:

-.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/allhttp://scholar

thesis/the_banking_credit_cards_in_the_islamic_fiqh.pdf  
(
2
ل مزيد من الت صيل حول العالقة بين مصدر البطاقة والتالر ينظذر: د. محمذد رأفذت ل مذان، المرلذت  (

 . 680الساب ، ي

http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all-thesis/the_banking_credit_cards_in_the_islamic_fiqh.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all-thesis/the_banking_credit_cards_in_the_islamic_fiqh.pdf
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لقذد ا التالر الذي يقبل البطاقة مسذمبر البطاقة ربط مصديي ذال قديط   ل ا الع
والذذذذي ي تذذذذزم التذذذذالر  ،(2)أو لقذذذد المذذذذورد  "contract fournisseur" (1)التذذذالر

بمولبذذح بقبذذول البطاقذذة فذذي الوفذذاء فذذي مقابذذل التذذزام مصذذدر البطاقذذة بضذذمان الوفذذاء 
الر وهذذذا العقذذد يقذذوم ل ذذا االلتبذذار الا صذذي ل تذذ، بقيمذذة ماذذتريات حامذذل البطاقذذة

األ القيذذة والتلاريذذة  ةلسذذمعإلذذا االذذذي ي تذذار  مصذذدر البطاقذذة ل تعاقذذد معذذح اسذذتنادا  
ن إفذذذذال  التذذذذالر أو بيعذذذذح ل متلذذذذر أو إلسذذذذار  ينلذذذذي العالقذذذذة ، ومذذذذن  ذذذذم فذذذذاالطيبذذذذة

التعاقدية مت مصدر البطاقة وال يلوز لوجيل الت  يسة أو الماذتري أو دائنذي التذالر 
مذذذن التذذذالر لجذذذون العقذذذد مذذذت التذذذالر واللتبذذذارات  ط ذذذب االسذذذتمرار بذذذذلك العقذذذد بذذذدال  

وال يلذوز ل تذالر تحويذل  ،التعاقذد معذح إلاهي التي دفعت البنك و  ،متع قة با صح
. لمذذذا يتضذذذمنح العقذذذد مذذذن اذذذرط لذذذدم قاب يذذذة العقذذذد ل تحويذذذل هذذذذا العقذذذد ل غيذذذر وفقذذذا  

نمذذا مذذن طبيعتذذحيذذوااللتبذذار الا صذذي الذذذي يقذذوم ل   إذ ،ح العقذذد لذذي  مذذن لذذوهرة وا 

                          

(
1
د. سذذعد محمذذد سذذعد، المسذذائل القانونيذذة التذذي  تذذالرد المزيذذد مذذن الت صذذيل حذذول التعريذذف بعقذذ لينظذذر  (

ت يرهذا العالقذة النااذئة لذن اسذت دام بطاقذة االئتمذان بذين الللذة مصذدرة البطاقذة والتذالر، بحذث مقذدم إلذذا 
مبتمر األلمال المصرفية االلجترونية بين الاريعة والقانون الذي أقامتح ج ية الاذريعة والقذانون فذي لامعذة 

، 2008أيذذذار  21-10المتحذذذدة بالتعذذذاون مذذذت غرفذذذة تلذذذارة وصذذذنالة دبذذذي ل  تذذذرة مذذذن اإلمذذذارات العربيذذذة 
      17/6/2012تاري  الزيارة  مناور ل ا الموقت اآلتي: وما بعدها. 301ي

                                      .pdf      .ac.ae/prev_conf/http://slconf.uaeu  
(
2
وهو لقد نموذلي قائم ل ذا االلتبذار الا صذي، إذ يذتم التعاقذد مذت التذالر بنذاء ل ذا ط ذب يتقذدم بذح  (

البنذذذك مصذذذدر البطاقذذذة إلذذذا المنظمذذذة األصذذذ ية صذذذاحبة هذذذذ  البطاقذذذة ل تصذذذريح لذذذح بالتعامذذذل مذذذت التلذذذار 
ة، سذذواء جانذذت البطاقذذات التذذي أصذذدرها لعمالئلذذا أم لتحصذذيل فذذواتير مبيعذذاتلم التذذي تذذتم باسذذت دام البطاقذذ

البطاقذذات المصذذدرة بمعرفذذة البنذذوك األ ذذرى، أي تجذذون ملمذذة البنذذك القيذذام بعم يذذة المت قذذي، وهذذذ  العم يذذة 
م ت  ة لن لم يذة إصذدار البطاقذات، وبعذد الحصذول ل ذا موافقذة المنظمذة ل تعامذل فذي هذذا الناذاط يقذوم 

بلم. ينظذر: د. لصذام حن ذي محمذود موسذا، ر لقيامذح بتحصذيل ال ذواتير لحسذاالبنك بإبرام لقذود مذت التلذا
 .73المرلت الساب ، ي

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
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ذلك اسذتبعاد نتائلذح. إذ يلذتم البنذك بقيذام هذذا تبعا  ليمجن استبعاد  بات ا  الطرفين و 
التذذذالر بالذذذذذات بتن يذذذذذ العقذذذذد وال يلمذذذذح العقذذذذد ذاتذذذذح ويرتذذذذب هذذذذذا العقذذذذد فذذذذور انعقذذذذاد  
التزامذذات متقاب ذذة فذذي ذمذذذح طرفيذذح جغيذذر  مذذن العقذذذود الم زمذذة ل لذذانبين. وذلذذك ل ذذذا 

 :(1)التاليالنحو 
نتناول أوال  التزامات مصدر البطاقذة، ومذن  : التزامات وحقوق مصدر البطاقة:أواًل

  م حقوقح وجاالتي:
ت تذزم الللذذة المصذدرة ل بطاقذذة بإصذذدار . التزاماات مصاادر البطاقااة ت:ااار التااا:ر: 1

لتتحق  ال ائدة العم ية في التعاقد  ،(2)بطاقة االئتمان بالاجل المت   ل يح مت التالر
لتذذذذالر مذذذذت الللذذذذة المصذذذذدرة ل بطاقذذذذة، إذ ال بذذذذد أن تقذذذذوم هذذذذذ  الللذذذذة الذذذذذي ألذذذذرا  ا

باسذذذتقطاب لمذذذالء يحم ذذذون بطاقذذذات االئتمذذذان، وفذذذي اغ ذذذب األحيذذذان تقذذذوم الللذذذة 
المصدرة ل بطاقة باالت ذا  مذت التلذار يقب ذون الوفذاء بواسذطة البطاقذة، ومذن  ذم تقذوم 

ملا لدى هبالء التلار في بالتعاقد مت حام ين تمنحلم البطاقات ليتمجنوا من است دا
 .(8)اراء ما يحتالون إليح من س ت و دمات

                          

(
1
 .227المحامية  ناء احمد محمد المغربي، المرلت الساب ، ي (

(
2
وهذا االلتزام نابت من االلتزام بإنااء نظام ل وفذاء، أي التذزام البنذك فذي لقذد  مذت التذالر بإناذاء وسذي ة  (

ء بقيمذة حقذو  التذالر لذدى حذام ي هذذ  الوسذي ة بسذلولة وسذرلة وتلنذب أي م ذاطر، وال اذك لديدة ل وفا
 ةأن جذل ذلذك يترجذز فذي التذذزام البنذك بإصذدار بطاقذة ائتمذان تتذذوافر للذا ال صذائي االلجترونيذة التجنولوليذذ

باذذجل  الحدي ذذة التذذي مذذن اذذأنلا تحقيذذ  هذذذ  االلتبذذارات، وهذذو األمذذر الذذذي ي ذذرم أن تجذذون هذذذ  البطاقذذة
معين ومميز يسلل ل ا التالر تمييزها والتعرف ل يلا من للة، ومن للة  انية است دام احدث األدوات 
لداد األدوات الالزمة لذلك، ومن ناحية  ال ذة ي تذزم  التجنولولية الحدي ة في تن يذ نظام بطاقات االئتمان، وا 

ريذف اللملذور بلذا لضذمان إقبذال العمذالء البنك المصدر باإللالن لن بطاقات االئتمان التذي يصذدرها لتع
 .722ل يلا وترويا معامالت التلار. ينظر: د. نزيح محمد الصاد  الملدي، المرلت الساب ، ي

(
8
 .72، المرلت الساب ، يلذبة سامي حميد اللادر (
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الحامل ل تالر الذذي قبذل  التي قام بلا ماترياتالي تزم مصدر البطاقة بسداد قيمة و 
وهذذذا االلتذذزام يعذذد التزامذذا  باتذذا  ال رلذذوا فيذذح، وال يحذذ  ل للذذة  ،(1)البطاقذذة فذذي الوفذذاء

التذذالر بأيذذة دفذذوا نااذذئة لذذن العالقذذة فيمذذا المصذذدرة ل بطاقذذة أن تحذذتا فذذي مواللذذة 
 .(2)بينلا وبين حامل البطاقة

تزويذذذد التذذذالر بذذذاألدوات الالزمذذذة التذذذي تعذذذد  ل بطاقذذذة يلذذذب ل ذذذا الللذذذة المصذذذدرةو 
وتسذ م لذح ل ذا سذذبيل  ،يذة وفذواتير مبيعذاتاالسذت دام البطاقذة مذن أللذزة ومذواد الدل

تذرد ل للذة المصذدرة بعذد انتلذاء لذا حتذا يمما يتعين معح ولوب الح اظ ل  ،األمانة
لذا إ طذار التذالر بالبطاقذات االئتمانيذة المنتليذة صذالحيتلا أو يجما يلب ل  ،العقد

وذلك بواسطة قوائم ترسل لح بصذ ة دوريذة لحظذر  ،الضائعة أو المسروقة أو الم غاة
ال تحمذل المسذئولية فذي حالذة قبوللذا بعذد األ طذار. ويحصذل التذالر  التعامل بلذا، وا 

قيمذذة ماذذتريات حذذام ي البطاقذذات االئتمانيذذة أو الوفذذاء لديذذح بعذذد اسذذتي اء جافذذة  ل ذذا
والبيانذات  ،البيانات المدونة بقسائم المبيعات من م ردات الماتريات وقيمة جل منلا

رسذذذاللا يتوقيذذذت الحامذذذل ل و التذذذالر،  جاسذذذمال اصذذذة فذذذي بطاقذذذة الحامذذذل،   إلذذذالذذذا وا 

                          

(
1
دة ل ا أن يني البند رابعا  من ات اقية المصرف التلاري العراقي والمللزين "البائعين" وهم التلار لا (

"بعد قيام ال ري  ال اني "التالر" بعم يذة بيذت البضذالة أو تقذديم ال ذدمات إلذا حامذل البطاقذة واجتمذال جافذة 
اإللذذراءات الالزمذذة يقذذوم ال ريذذ  ال ذذاني "المصذذرف التلذذاري العراقذذي" أو مذذن ي وضذذح بذذذلك. وي تذذزم التذذالر 

أيام مذن تذاري  تحريذر  حيذث يقذوم ال ريذ  األول بإرسال سندات البيت ل  ري  األول  الل مدة أقصاها .... 
 بتسديد قيمة سندات البيت ل  ري  ال اني فورا  أو  الل مدة ... من تاري  تس يملا ل طرف األول"

(
2
جاالدلذذذاء بعذذذدم ج ايذذذة رصذذذيد  لذذذديلا، أو بإلسذذذار حامذذذل البطاقذذذة، أو التذذذرام حامذذذل البطاقذذذة ل ذذذا  (

ينظر: د. لصذام حن ذي محمذود جامذل ؛ و 102المرلت ن سح، ي الوفاء. ينظر لذبة سامي حميد اللادر،
 .31موسا، المرلت الساب ، ي
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تعتبذذذر القسذذذيمة سذذذند مطالبذذذح التذذذالر  إذ ،مصذذدر البطاقذذذة فذذذي المذذذدة المحذذذددة بالعقذذذد
 .(1)وبدون القسائم ال يستطيت التالر الحصول ل ا مقابل مبيعاتح ،ل للة المصدرة

ترلذذت الللذذة المصذذدرة ل بطاقذذة متذذا مذذا  . حقااوق مصاادر البطاقااة ت:ااار التااا:ر:2
قامذذت بسذذداد ال ذذواتير الموقعذذة مذذن حامذذل البطاقذذة ل ذذا التذذالر وتحذذل مح ذذح ح ذذوال  

. التذي (2)( مذن القذانون المذدني العراقذي872نيا  قبل حامل البطاقذة طبقذا  ل مذادة )قانو 
. جما أن من حقذو  الللذة (8)( من القانون المدني ال رنسي1221/8تقاب لا المادة )

المصذذذدرة ل بطاقذذذة تلذذذا  التذذذالر حقذذذح باسذذذترداد اآلالت واألدوات المسذذذ مة إليذذذح ل ذذذا 
ال التذذذذزم بذذذذالتعويم إذا ا ذذذذل بالتزامذذذذح سذذذذبيل الوديعذذذذة إلتمذذذذام التعامذذذذل بال بطاقذذذذة، وا 

 .(2)بالمحافظة ل يح واستردادها

                          

(
1
 .223المحامية  ناء احمد محمد المغربي، المرلت الساب ، ي (

(
2
دفذذذت الذذذدين اذذذ ي غيذذذر المذذذدين حذذذل الذذذدافت محذذذل الذذذدائن بحجذذذم  ( ل ذذذا أن "إذا872)مذذذادة تذذذني ال (

 جذذان دائنذذا   إذا ب. بوفائذذح لنذذح. م زمذذا   أوبالذذدين مذذت المذذدين  م زمذذا   جذذان إذاأ.  :اآلتيذذة األحذذوالالقذذانون فذذي 
جذان قذد ااذترى  إذا ج. تذامين. أيل يح بما لح من تامين لينذي ولذو لذم يجذن ل ذدافت  مقدما   ي ر ووفا دائنا  

جان هناك نذي يقذرر  إذا د. الدائنين الذين  صي العقار لضمان حقوقلم. ألحد ودفت  منح تسديدا   لقارا  
 ( من القانون المدني المصري ال اصة بالح ول.826"؛ وينظر ني المادة )ل دافت ح  الح ول

(
8
 تني هذ  المادة ل ا أن: (

Art.     "Subrogation takes place by operation of law:    For the benefit of the 

person who, being himself a creditor, pays another creditor who is preferred to 

him by reason of his prior charges or mortgages;    For the benefit of the 

purchaser of an immovable, who employs the price of his purchase for the 

payment of the creditors to whom that property was mortgaged;    For the 

benefit of the person who, being bound with others or for others to the payment 

of a debt, was interested in discharging it;    For the benefit of a beneficiary 

heir who paid from his own funds the debts of a succession" 

 17/6/2012تاري  الزيارة  وهذا القانون مناور ل ا الموقت اآلتي:
.pdf  /upl/pdf/code_            http://  

(
2
 .178حسام باقر لبد األمير، المرلت الساب ، ي (

http://195.83.177.9/upl/pdf/code_22.pdf
http://195.83.177.9/upl/pdf/code_22.pdf
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نتنذاول أوال  التزامذات التذالر،  ث ني ً: التزام و ووقصـ الت جر تجا   م اطا ال    ا :
 ومن  م حقوقح تلا  مصدر البطاقة، وجاالتي:

لبنذك المصذدر بمولب العقذد المبذرم بذين ا. التزامات التا:ر ت:ار مصدر البطاقة: 1
وبذذين التذذالر الذذذي يقبذذل التعامذذل ببطاقذذة االئتمذذان، ي تذذزم هذذذا األ يذذر ب ذذرم رقابذذة 
 صذذذارمة ل ذذذا اسذذذت دام البطاقذذذة ل تأجذذذد مذذذن اسذذذت داملا مذذذن قبذذذل حام لذذذا الاذذذرلي.
وااللتزامذات التذذي تقذذت ل ذا التذذالر ي رضذذلا العقذد المبذذرم بينذذح وبذين الللذذة المصذذدرة 

، (1)اقبول البطاقة والبيت أو تأدية ال دمات بمولبلذا لحام لذب، في تزم التالر ل بطاقة.
دفذت ، و (2)وهذا يعنذي لذدم أحقيذة التذالر بذرفم البطاقذة والحصذول ل ذا  مذن نقذدي

وتذوفير  األللذزة،تلليذز الموقذت لترجيذب ، و العمولة المقررة ل بنك لن جل لم ية بيت
دات وأدوات العمذذل والمحافظذذة ل ذذا المعذذ ،لتاذذغي لا ت ي ذذونيو ذذط  جلربذذائيمصذذدر 

                          

(
1
ي تزم التالر بإلالم المستل جين بانضمامح إلا نظام الوفاء بالبطاقذات المصذرفية، وذلذك بوضذت أنذواا  (

لمقبولذذة لديذذح فذذي مجذذان ظذذاهر مذذن  ذذارج مح ذذح التلذذاري، وا  طذذارهم بالاذذروط وطذذر  التعامذذل البطاقذذات ا
الستعمال البطاقات جوسي ة ل وفاء بالديون، والحد األدنذا ل ماذتريات الذذي يلذوز قبولذح ل وفذاء بالبطاقذات، 

صذذوي لذذن االتحذذاد األوربذذي ب 1237جذذانون األول  3( مذذن التوصذذية الصذذادرة فذذي 8وقذذد نصذذت المذذادة )
القوالد األوربية ل تعامل السذ يم فذي ملذال الوفذاء االلجترونذي، ل ذا أن يقذوم مقذدم ال دمذة "التذالر" بوضذت 
البطاقذذات أو لالمذذات البطاقذذات التذذي تعذذد محذذال  النضذذمامح، والتذذي تعبذذر لذذن التزامذذح بطريقذذة مرئيذذة. نقذذال  

( مذن 12جذم ن سذح البنذد )رابعذا /؛ وينظر فذي الح268د. نبيل محمد احمد صبيح، المرلت الساب ، يلن 
 لقد بطاقة فيزا البنك األه ي المصري.

(
2
فتحذي اذوجت مصذط ا لرفذات، ؛ وينظذر: 728د. نزيح ممذد الصذاد  الملذدي، المرلذت السذاب ، ي (

 .22المرلت الساب ، ي
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وردهذذذا ل بنذذذك لنذذذد إلغذذذاء  ،ودفذذذت الرسذذذوم المقذذذررة لنلذذذا ،(1)المسذذذ مة إليذذذح مذذذن البنذذذك
 .(2)فتح حساب لدى البنك ل تعامل ل يح، و التعاقد بينلما

وي تذزم التذالر جذذلك بالتأجذد مذن مطابقذة توقيذت حامذل البطاقذة ل ذا ال ذاتورة بنمذذوذج 
 (8)طبيقا  لذذلك قضذت محجمذة اسذتئناف بذاري التوقيت الم بت ل ا البطاقة ذاتلا. وت

( من الاروط العامة لالنضمام لنظام الدفت ببطاقذات الوفذاء، 6/2بأنح طبقا  ل مادة )
ي تزم التالر في حالة ضرورة التوقيت من لانب الحامل ل ا إاعار البيت أن يتأجذد 

طاقذذذة... مذذذن مطابقذذذة التوقيذذذت المذذذدون ل ذذذا ال ذذذاتورة ل ذذذا التوقيذذذت الم بذذذت ل ذذذا الب
فالتالر م زم بان يت ذ جافة االحتياطذات ل تأجذد مذن ا صذية مسذت دم البطاقذة لذن 
طريذذذذذذ  فحذذذذذذي التوقيذذذذذذت ومضذذذذذذاهاتح. جمذذذذذذا يلذذذذذذب ل ذذذذذذا التذذذذذذالر مطالعذذذذذذة قائمذذذذذذة 
االلتراضات المرس ة من قبل البنك ل تأجد من أن البطاقذة المقدمذة غيذر مدرلذة فذي 

مذذذذن لذذذذدم انتلذذذذاء صذذذذالحية بطاقذذذذة . وي تذذذذزم التذذذذالر جذذذذذلك بالتأجذذذذد (2)هذذذذذ  القائمذذذذة
، ويقذذذت ل ذذذا التذذذالر (2)االئتمذذذان، والتأجذذذد مذذذن الغطذذذاء المسذذذمو  بذذذح لحامذذذل البطاقذذذة

                          

(
1
 ذا ( من لقد بطاقة فيزا بنك مصر األه ي ل ا أن "يواف  الطذرف ال ذاني "التذالر" ل16يني البند ) (

أن اآللة المس مة إليح أمانح لديح، ويتعلد بسداد قيمتلا فذي حالذة فقذدها أو إتالفلذا بالعمذد، ول بنذك أن يحذدد 
 قيمتلا طبقا  لسعر استعاضتلا".

(
2
؛ لذبذة سذامي حميذد اللذادر، 677د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، المرلت السذاب ، ي (

 .107المرلت الساب ، ي
( ) CA. Paris,    ch. B.    Mars     , D.H.    Avril     , I.R., P.    . 

 .202نقال  لن د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي
(
2
 .208د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت ن سح، ي (

(
2
ونذذذح إذ ال يلذذذوز لذذذح أن يتلذذذاوز الحذذذد األل ذذذا المصذذذر  لذذذح البيذذذت بذذذح فذذذي المذذذرة الواحذذذدة، وفذذذي حالذذذة ج (

مضطرا  للذا اإللراء فال بد من ا ذ موافقة الللة المصدرة ل بطاقة. ينظر: لبد الراضي محمذود جيالنذي، 
، 2002األردن،  -التاذذريعات التلاريذذة والمعذذامالت االلجترونيذذة، الطبعذذة األولذذا، دار وائذذل ل ناذذر، لمذذان

 .288ي
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جذذذذلك إلذذذداد ال ذذذاتورة أو إاذذذعار البيذذذت ماذذذتم ة ل ذذذا تذذذاري  العم يذذذات التذذذي قذذذام بلذذذا 
الحامل ومب غلا، والقيام باالستعانة بالة  اصة بأ ذ بصمة لبطاقة الوفاء ل ا هذذا 

. (1)ند، وبعذذد ذلذذك يط ذذب مذذن حامذذل البطاقذذة بذذان يقذذوم بذذالتوقيت ل ذذا ال ذذاتورةالمسذذت
وي تزم التالر بدفت العمولذة إلذا الللذة المصذدرة ل بطاقذة وتاذجل هذذ  العمولذة نسذبة 

، فضال  لذن دفذت رسذم العضذوية (2)معينة من جل لم ية يتم تن يذها بواسطة البطاقة
 .(8)المبال  من مستحقات التالر لديلاوتقوم الللة المصدرة ل بطاقة ب صم هذ  

البيت باألسذذذذعار العاديذذذذة دون زيذذذذادة أو فذذذذرم رسذذذذوم ل ذذذذا حامذذذذل وي تذذذذزم التذذذذالر بذذذذ
يذدفعلا التذالر  التذيلذدم تحميذل حامذل البطاقذة بلذزء مذن أو جذل العمولذة ، و البطاقة
 ،المرة الواحذدة فيلدم البيت بما يتلاوز الحد األقصا المصر  لذح البيت بح ، و ل بنك

، تتلذاوز الحذد األقصذا التذيوضرورة الحصول ل ا موافقة البنك ل ذا المعذامالت 
إصذدار إاذعار رد ، ات اقيذة أ ذرى لذن ذات البطاقذة مذت بنذك أ ذر فيلدم الد ول و 

رساللا ل بنك  .(2)البضالة المرتلعة من حامل البطاقة وا 
مذذذة فذذذي قي تتم ذذذل حقذذذو  التذذذالر بحقذذذح . حقاااوق التاااا:ر ت:اااار مصااادر البطاقاااة:2

تذذزود بذذأدوات العمذذل ال فذذي ححقذذ، و البطاقذذات لحذذام يباللذذا  التذذيالبضذذائت وال ذذدمات 

                          

(
1
 .208د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي (

(
2
% وذلذذك وفقذذا  ل عقذذد المبذذرم بذذين التذذالر ومصذذدر البطاقذذة، 2،2% و 0،2راو  هذذذ  العمولذذة بذذين تذذتو  (

وت ت ذذف نسذذبة العمولذذة المعروضذذة ل ذذا التلذذار مذذن قبذذل مصذذدري البطاقذذات، فقذذد تذذن  م نسذذبة العمولذذة 
ة لذذدا ، التذذي يتقاضذذاها مصذذدر البطاقذذات مذذن المحذذالت التلاريذذة الجبيذذرة، إذ تجذذون أرقذذام المبيعذذات مرت عذذ

 .36-32محمود موسا، المرلت الساب ، يوالتوقعات جبيرة. ينظر: د. لصام حن ي 
(
8
 .107لذبة سامي حميد اللادر، المرلت الساب ، ي (

(
2
 .673د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، المرلت الساب ، ي (
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إلغذذذاء العالقذذذة التعاقديذذذة بعذذذد إ طذذذار  فذذذي ححقذذذ، و الالزمذذذة ل بيذذذت بمولذذذب البطاقذذذات
 .(1)الطرف اآل ر

 
 الفرع الثالث

 (2)العالقة بينهما يف التزامات وحقوق حامل البطاقة والتاجر
بدايذذذة ت ضذذذت  فلذذذي حامذذذل البطاقذذذة والتذذذالر ة مجتوبذذذة بذذذينال يولذذذد لقذذذد أو ات اقيذذذ
من البنك المتعاقد معذح، غيذر أنذح  حويستوفا التالر حقوق ،ل عالقة بين بائت وماتر

ذمذذذة  فذذذيالبطاقذذة فذذذإن حذذذ  التذذذالر يجذذذون  فذذذيإذا رفذذم البنذذذك الذذذدفت ل تذذذالر ل  ذذذل 
لتذذذالر تنذذذتا لذذذن صذذذالحية البضذذذالة بذذذين ا التذذذيحامذذذل البطاقذذذة، جمذذذا أن الماذذذاجل 

التزامات وحقذو   هيهذ   ولي  ل بنك مسئولية لنلا. ،وحامل البطاقة ت تي بلما
 .(8)أطراف البطاقة بناء ل ا العالقة التعاقدية بينلم

لبا  ما يجون العقد الذي يحجم العالقة التذي تناذأ بذين حامذل البطاقذة والتذالر هذو اغو 
الحصذول ل ذا ماذترياتح مذن أن الحامل يست دم البطاقذة مذن ألذل  إذ ،(2)لقد البيت

                          

(
1
 .673د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، المرلت ن سح، ي (

(
2
ل مزيد من الت صيل حذول العالقذة بذين حامذل البطاقذة والتذالر ينظذر: د. محمذد رأفذت ل مذان، المرلذت  (

 .688الساب ، ي
(
8
 .673د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، المرلت الساب ، ي (

(
2
لذواردة فذي القذانون ومن  م فانح تنطب  بينلما جافذة األحجذام والاذروط وااللتزامذات المتع قذة بعقذد البيذت ا (

يتس م الاذيء المبيذت  -حامل البطاقة–المدني، إال في مسألة واحدة هي طريقة دفت ال من، إذ أن الماتري 
مذذن التذذذالر البذذذائت فذذذي حذذذين أن هذذذا البذذذائت ال يقذذذبم الذذذ من نقذذذدا  مبااذذرة  مذذذن الماذذذتري، بذذذل يقبذذذل بطاقذذذة 

مذن البنذك المصذدر ل بطاقذة اسذتنادا  إلذا العقذد المبذرم االئتمان جوسي ة دفذت، أمذا الوفذاء ال ع ذي بذال من فيذتم 
؛ ونظذم القذانون 722، المرلذت السذاب ، يبين هذا البنك والتذالر. ينظذر د. نزيذح محمذد الصذاد  الملذدي

 ( من القانون المدني العراقي.600-206المدني العراقي لقد البيت وأحجامح في المواد )
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يترتذذذب التزامذذذات ل ذذذا لذذذات  الطذذذرفين، وال ين ذذذي لذذذن لقذذذد البيذذذت  مذذذن  ذذذمالتذذذالر، و 
 "التذذذذالر"أن البذذذائت  إذ ،صذذذ تح مقولذذذة لذذذدم قيذذذام الحامذذذل بالذذذذدفت نقذذذدا  وقذذذت الاذذذراء
تقذوم بالسذداد ل تذالر  تذييستوفي قيمة مبيعاتح من للة  ال ة هذي الللذة المصذدرة ال

. ونتنذذاول التزامذذات جذذل مذذن (1)لحامذذل حسذذب االت ذذا  المبذذرم معذذح ذذم تحصذذي ح مذذن ا
 حامل البطاقة والتالر في العالقة بينلما فيما ي ي:

ي تزم حامل البطاقة في مواللة التالر بذالتوقيت ل ذا  أواًل: التزامات حامل البطاقة:
توقيذت ملذرد ، و بالوفذاء ل ذدائن وهذو التذالر فاتورة الاذراء، ومتذا مذا وقذت ل يلذا التذزم

أن  إذالحامل ل ا فاتورة الاذراء ال يعنذي الوفذاء المبذرم لذمتذح فذي مواللذة التذالر، 
بذل  وفذاء   دالتوقيت ل ا ال اتورة ال يعذو . (2)لألموال يالوفاء ال يتم إال باالستالم ال ع 

وت ت ذذذذف بطاقذذذذة االئتمذذذذان لذذذذن غيرهذذذذا مذذذذن وسذذذذائل الوفذذذذاء  .ملذذذذرد التذذذذراف بالذذذذدين
أن  إلذاوقد سب  اإلاذارة  ،أداة تسمح بالوفاء لن طري  وسيط التق يدية بأنلا تعتبر

                          

 (
1
ذ تذذني المذذادة( ن المذذدني العراقذذي ل ذذا أن "يلذذوز ل اذذ ي أن يتعاقذذد باسذذمح ( مذذن القذذانو 122/1) وا 

ال ذذاي ل ذذا التزامذذات ياذذترطلا لمصذذ حة الغيذذر إذا جذذان لذذح فذذي تن يذذذ هذذذ  االلتزامذذات مصذذ حة ا صذذية 
ول ذذا  حجذم مما ذل.مذن القذذانون المذدني المصذري ل ذا  (122/1وورد فذي المذادة ) ماديذة جانذت أو أدبيذة"؛

وهذذي مذذذن الغيذذر بالنسذذبة ل عالقذذذة بذذين التذذذالر -مذذذن قبذذل الللذذذة المصذذدرة ذلذذك، يمجذذن القذذذول بذذأن السذذداد 
يجون بموافقة المدين وهو الحامل، وت ك الموافقة تتضح من توقيت األ ير ل ا قسيمة المبيعات  –والحامل

 وال والعقد األج ر ايولا  في التعامل بين الحامل والتالر هذو لقذد البيذت. .المصدربين والعقد المبرم بينح و 
لذا حامذل البطاقذة مذن يتبرأ ذمح حامل البطاقة حتا ي ذي مصذدر البطاقذة بقيمذة الماذتريات التذي حصذل ل 

أحدهما تبرأ ذمة الحامل. ويجذون القيمة من متلر  أو قيام هذا الحامل بالوفاء ل تلار بن سح. وبملرد سداد 
لذح الرلذوا ل ذا المصذدر  ل تالر ح  الرلوا ل ا األ ير قبذل أن يرلذت ل ذا مصذدر البطاقذة، جمذا يحذ 

ينظر: المحامية  نذاء احمذد محمذد  وذلك دون ترتيب معين. وهو ما يحدث غالبا   ،قبل الرلوا ل ا الحامل
 .260المغربي، المرلت الساب ، ي

(
2
 .37محمود موسا، المرلت الساب ، يد. لصام حن ي  (
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حسذب االت ذا   لذاالتالر يمجنح الرلوا ل ا مصدر البطاقذة قبذل الرلذوا ل ذا حام 
 .(1)وهو ما يت   والغرم األساسي من بطاقة االئتمان ،المصدربين المبرم بينح و 

رة بعذدم سذداد قيمذة الللذة المصذد إلذاجما أنح ال يلذوز لحامذل البطاقذة إصذدار أمذر 
أن التذزام البنذك بالوفذاء ل تذالر يناذأ مذن العقذد  إذ إليلذا،ال واتير المذوردة مذن التذالر 

الحامذذل فيذذح مذذن الغيذذر، طالمذذا أن  دويعذذ "لقذذد المذذورد أو لقذذد التذذالر"المبذذرم بينلمذذا 
  .(2)لا بالعقد ونظام است دام البطاقةيالتالر يرالي جافة الاروط المت   ل 

م حامذل البطاقذة بذان تجذون بطاقتذح صذالحة لالسذت دام وحقيقيذة، فذإذا جانذت جما ي تز 
غيذذذر صذذذالحة لالسذذذت دام بذذذان انقضذذذت مذذذدتلا أو جانذذذت مذذذزورة، جذذذان مسذذذبوال  مذذذن 

. وي تزم حامل البطاقة بعذدم اسذت داملا بمذا يلذاوز (8)الناحية اللزائية والمدنية جذلك
 .(2)ت دامحالحد األل ا ل غطاء المسمو  بح والمصر  لح باس

 والتزامات حامل البطاقة تلا  التالر إنما تم ل حقوقا  لأل ير في مواللة األول.
ي تزم التالر في مواللة الحامل بإتمام لم ية البيت بواسذطة  ثانيًا: التزامات التا:ر:

البطاقة، وبالسعر الذي يتعامل معح مت باقي الماتريين العاديين، وبالاذروط ن سذلا 
مييذذذذذز بيذذذذذنلم، جمذذذذذا ي تذذذذذزم بتسذذذذذ يم السذذذذذ ت والماذذذذذتريات إلذذذذذا حامذذذذذل ومذذذذذن دون أي ت

                          

(
1
 .261المحامية  ناء احمد محمد المغربي، المرلت الساب ، ي (

(
2
 .262المحامية  ناء احمد محمد المغربي، المرلت ن سح، ي (

(
8
 .21محمود موسا، المرلت الساب ، يد. لصام حن ي  (

(
2
 .128لذبة سامي حميد اللادر، المرلت الساب ، ي (
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، وفذذذي حالذذذة رفضذذذح التسذذذ يم أو تسذذذ يم بضذذذالة معيبذذذة، فمذذذن حذذذ  حامذذذل (1)البطاقذذذة
 .(2)البطاقة رفضلا والمطالبة بال من مت المطالبة بالتعويم لما أصابح من ضرر

ة أن ال وي تزم التالر في حالة رد البضالة مذن قبذل ماذتريلا حامذل البطاقذ 
يذدفت لذح قيمتلذا نقذدا ، ولجذن يعذد سذند ديذن بالصذيغة المعذدة، ويرفعلذا مذت المسذذتندات 
األ ذذذرى التذذذي سذذذيودللا لتسذذذحب مذذذن حسذذذابح لذذذدى البنذذذك مصذذذدر البطاقذذذة، أو بأيذذذة 

 . (8)طريقة يتم االت ا  ل يلا لتسوية ذلك بين التالر والمصدر ل بطاقة
بطاقذذذذة بذذذذان يتلذذذذاوز لذذذذن الحذذذذد جمذذذذا ي تذذذذزم التذذذذالر بعذذذذدم السذذذذما  لحامذذذذل ال 

المسذذذمو  بذذذح مذذذن غطذذذاء البطاقذذذة، والبذذذد فذذذي الحالذذذة هذذذذ  مذذذن الرلذذذوا إلذذذا الللذذذة 
المصذذدرة ل بطاقذذة أل ذذذ موافقتلذذا، جمذذا ي تذذزم بذذالتحق  مذذن سذذالمة البطاقذذة وا صذذية 
حام لا ومضاهاة توقيعح ل ا ال اتورة بتوقيعح المولود ل ا البطاقذة، وان يبذذل فذي 

 .(2)ل المعتادذلك لناية الرل

                          

(
1
مذذن القذذانون المذذدني المصذذري مذذن أن "ي تذذزم البذذائت بتسذذ يم المبيذذت  (281)ح المذذادة يذذوهذذذا مذذا نصذذت ل  (

. ينظر: المحامية  ناء احمد محمد المغربي، المرلذت السذاب ، لا وقت البيت"ية التي جان ل ل ماتري بالحال
 .262ي

(
2
( مذذذن قذذذانون االئتمذذذان 72؛ وتذذذني المذذذادة )112لذبذذذة سذذذامي حميذذذد اللذذذادر، المرلذذذت السذذذاب ، ي (

لذذم  ل ذذا انذذح "إذا ااذذترى حامذذل البطاقذذة بضذذالتح 1272( الصذذادر لذذام 72االسذذتلالجي االنل يذذزي رقذذم )
يذرتح إلذا نوللذا أو مسذتوى لودتلذذا، أو حصذل ل ذا  دمذة معينذة بطريذذ  البطاقذة ولذم يجذن راضذيا  لنلذذا، 
فان ل حامل الح  في إقامة الدلوى ل ا التالر الذي ااذترى منذح ت ذك البضذالة، والاذ ي الذذي حصذل 

ر البطاقذة، منح ل ا ال دمة غير المرضي لنلا، وجذلك لح الحذ  فذي إقامذة الذدلوى ل ذا المقذرم مصذد
محمذذود موسذذا، المرلذذت السذذاب ، ". نقذذال  لذذن د. لصذذام حن ذذي -التذذالر ومصذذدر البطاقذذة–ول يلمذذا معذذا  

 .21ي
(
8
 .22محمود موسا، المرلت ن سح، يد. لصام حن ي  (

(
2
 .122-121لذبة سامي حميد اللادر، المرلت الساب ، ي (
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وي تذذزم التذذالر بلميذذت االلتزامذذات التذذي تترتذذب بمولذذب لقذذد البيذذت جالتسذذ يم  
ال ذذوري ل بضذذالة التذذي تذذم اذذرابها بمولذذب لقذذد البيذذت أو تسذذ يملا بتذذاري  معذذين أي 
وضعلا تحت تصرف الماتري وذلك إما بالمناولة المادية أو التس يم ال وري، وغيذر 

 .(1)لقد البيت ذلك من االلتزامات الناائة لن
وهذ  االلتزامات التي تقت ل ا لات  التالر إنما هي حقو  لحامل البطاقة  

 تلا  هذا التالر.
نلد أنلذا تعتمذد ل ذا  ،لعالقات الناائة لن است دام البطاقةاومن  الل استعرام 

العقذذد المبذذرم بذذين جذذل طذذرفين مذذن أطرافلذذا. ولجذذن هنذذاك بنذذد  ذذاي تحذذت ظ بمقتضذذا  
 لكة بحقلذذا فذذي تعذذديل هذذذا العقذذد مذذت جذذل مذذن الحامذذل والتذذالر، وجذذذالللذذة المصذذدر 

اذذذذرط سذذذذرية الحسذذذذابات التذذذذي ت ذذذذزم بذذذذح الللذذذذة المصذذذذدرة التذذذذالر بالمحافظذذذذة ل ذذذذا 
لذذا مذذن الحامذذل أو حسذذابح أو هويتذذح أو جذذل مذذا يتع ذذ  يالمع ومذذات التذذي يحصذذل ل 

حذذذ  ل للذذذة وتعطذذذي ات اقيذذذة حامذذذل البطاقذذذة الصذذادرة لذذذن البنذذذك البريطذذذاني ال .(2)بذذح
 المصدرة فس  العقد دون إاعار ودون تحديد سبب اإلنلاء.

ومن  الل ما سب  لرضح من ت سير العالقذات النااذئة لذن اسذت دام البطاقذة نلذد 
أن هنذذاك تذذدا ل بذذين لالقذذات  ال يذذة: مصذذدر البطاقذذة، الحامذذل، التذذالر، وهذذو ذلذذك 

                          

(
1
 .22محمود موسا، المرلت الساب ، يد. لصام حن ي  (

(
2
"تم ذذذك  مذذذن لقذذذد أمريجذذذا إجسذذذبري  المبذذذرم بينلذذذا والحامذذذل أو التذذذالر ل ذذذا أنذذذح (17)ذ تذذذني المذذذادة إ (

 إلذيجمي ذر بمولذب أاذعار  طذي يولذح  إلذاقت و أمريجان اجسبري  ح  تعديل العقد في أي وقت أو من 
ح أو جل ما يمدتي لارة أيام فإن لم تقب وا بذلك التعديل يمجنجم إنلاء هذا العقد ل ا النحو المنصوي ل 

يتع ذذ  بذذح" ويعنذذي هذذذذا أنذذح مذذن حذذ  الللذذذة المصذذدرة تعذذديل العقذذد المبذذذرم بينلذذا وبذذين الحامذذل أو التذذذالر 
ط ذب إنلذاء  ىسذو  امنلمذ أليلتالر في هذا التعديل وال يحذ  ابم ردها دون أدني التبار إلرادة الحامل أو 

ينظذر: المحاميذة  نذاء  ن لقذود اإلذلذان"العقد في حالة الرفم في مدة محدودة وبذلك تعتبر ت ك العقود مذ
 .262احمد محمد المغربي، المرلت الساب ، ي
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لجذذل مذذن األطذذذراف النظذذام التذذي اسذذتحد تح البيئذذذة التلاريذذة بغذذرم تحقيذذ  مصذذذ حة 
ال ال ذذة ل ذذا حذذد سذذواء إذ أن التذذالر يرغذذب فذذي الحصذذول ل ذذا مقابذذل مبيعاتذذح مذذن 
الللذذذة المصذذذدرة الم يئذذذة بملذذذرد وصذذذول ال ذذذواتير ل للذذذة المصذذذدرة ت اديذذذا  لم ذذذاطر 
اإلفذال  واإلدلذاء، ويلذدف الحامذل مذذن وراء االنضذمام للذذا النظذام الحصذول ل ذذا 

م بسذذداد  الحقذذا  ل ذذا أقسذذاط مبل ذذة. وجذذذا و ل يقذذماذذترياتح التذذي يحتاللذذا بذذ من مبلذذ
الللة المصدرة فلي تحصل ل ا فوائد ولموالت من الحامل والتذالر مقابذل قياملذا 

تذربط  الالقات قانونية  ال ية: األولذ ناوءوقد ترتب ل ا ذلك  .بالعم ية المصرفية
بح مصذدر "لقد االنضمام أو لقد الحامل" وي تزم بمول بين مصدر البطاقة وحام لا

معين لمص حة الحامل في مقابل التزام األ ير بذرد  يالبطاقة ب تح التماد بمب   مال
 المبال  التي يست دملا من هذا االلتماد. أما ال انية فلي تربط بين الحامل والتذالر

مصذدر  ىيقوم الحامل باراء احتيالاتح من أحذد التلذار المقبذولين لذد إذ ""لقد البيت
نما يق ،اء النقديالبطاقة دون الوف م بالتوقيت ل ا فاتورة الاراء التي تجون بم ابذة و وا 
الللة المصدرة ل سداد ل تذالر. والعالقذة ال ال ذة فلذي تذربط بذين  إلاأمر صادر منح 
"لقد التالر أو المورد" وفيذح ي تذزم المصذدر بسذداد قيمذة ماذتريات  المصدر والتالر

 .(1)بالبطاقات حام ي البطاقات مقابل قبول التالر الوفاء
ذا أ ذذل  طذذرف بالتزاماتذذح فإنذذح ي ضذذت ل مسذذئولية لذذن ذلذذك وهذذذا مذذا سنوضذذحح  أيوا 

 المبحث التالي: في
 
 
 

 لثاملبحث الثا
                          

(
1
 .268، ياء احمد محمد المغربي، المرلت ن سحالمحامية  ن (
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 املمغنطة االئتمان اتبطاق محاية
تذذتم حمايذذة بطاقذذات االئتمذذان مذذن  ذذالل التاذذريعات التذذي تذذنظم التعامذذل بلذذا، إذ     

عذم لوانذب بطاقذة االئتمذان، وفذي غيذاب ب -ل ا ق تلذا-نظمت بعم التاريعات 
م ذذل هذذذ  التاذذريعات ال اصذذة يذذتم ال لذذوء إلذذا القوالذذد العامذذة التذذي تحمذذي التعامذذل 
باذذذجل لذذذام مذذذن  ذذذالل العالقذذذات القانونيذذذة التذذذي تذذذتم بذذذين أطذذذراف بطاقذذذة االئتمذذذان 

 وترتيب المسبولية المدنية ل ا جل من ي ل بالتزامح في هذ  العالقات.
قائمة بذين   ال ية قانونية ةيقوم ل ا لالق االئتمانفت بواسطة بطاقة نظام الد إذ إن

 التزامذذذذات ل ذذذذا لذذذذات  أطرافلذذذذا، أطرافلذذذذا، وجذذذذل مذذذذن هذذذذذ  العالقذذذذات ال ال ذذذذة ترتذذذذب
قيام مسبولية مدنية لن األضذرار التذي يتسذبب يبدي إلا اإل الل بلذ  االلتزامات و 

 االئتمذذانتناذأ لذذن بطاقذة إذ بلذا الطذرف الم ذذل بالتزاماتذح تلذا  الطذذرف المضذرور. 
لالقذذذات قانونيذذذة بذذذين أطرافلذذذا ال ال ذذذة، بمقتضذذذي لقذذذد يحجذذذم العالقذذذة النااذذذئة بذذذين 

والتذالر، وي ذر  البطاقذة مصدر البطاقة وحام لمذا، ولقذد يحجذم العالقذة بذين مصذدر
هذذذذ  العقذذذود مذذذن العقذذذود الم زمذذذة  دوالتذذذالر، وتعذذذ البطاقذذذة يحجذذذم العالقذذذة بذذذين حامذذذل

جذذال الطذذرفين فيلذذا، وفذذي مقابذذل ذلذذك يترتذذب ل ذذا ل ذذا ترتذذب التزامذذات  إذلذذانبين،  ل
إلطذاء الحذ  ل طذرف  من  ماإل الل بأحد ت ك االلتزامات قيام المسبولية المدنية، و 

المتضرر في فس  العالقة والمطالبذة بذالتعويم لذن األضذرار التذي تنذتا لذن لذدم 
ا مط بذذين األول ل حمايذذة . ل يذذح سنقسذذم هذذذا المبحذذث إلذذتن يذذذ أحذذد هذذذ  االلتزامذذات

التاريعية لبطاقات االئتمذان، وال ذاني ل مسذبولية المدنيذة لذن سذوء اسذت دام بطاقذات 
 االئتمان وجاالتي:

 
 

 املطلب األول
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 احلماية التشريعية لبطاقات االئتمان املمغنطة
نحذذذاول فذذذي هذذذذا المط ذذذب أن نسذذذ ط الضذذذوء ل ذذذا بعذذذم التاذذذريعات التذذذي  

الئتمذان، فضذال  لذن توصذيات االتحذاد األوربذي وذلذك فذي نظمت التعامل ببطاقات ا
 فرلين وجاالتي:

 الفرع األول
 التشريعات املنظمة لبطاقات االئتمان املمغنطة

ما زال التنظيم القانوني لبطاقات االئتمان متواضعا  سواء ل ا المسذتوى الذوطني أو 
ال ل  قذذذح الذذذدولي، إذ يولذذذد فذذذراغ تاذذذريعي فذذذي العذذذرا  وفذذذي مصذذذر ممذذذا أفسذذذح الملذذذ

لاللتلذذاد فذذي ج يذذر مذذن المسذذائل والماذذجالت التذذي ي يرهذذا اسذذت دام هذذذ  البطاقذذات، 
ويرلذذت السذذبب فذذي هذذذا ال ذذراغ التاذذريعي إلذذا حدا ذذة العلذذد بلذذذ  البطاقذذات بوصذذ لا 
أداة أفرزتلا وسائل التجنولوليا الحدي ة، جما جان ل عذرف المصذرفي واالت اقذات التذي 

"حذذام ي هذذذ  البطاقذذات" دور متعذذاظم فذذي ولذذود بعذذم تبذذرم بذذين البنذذوك ولمالئلذذم 
 .(1)القوالد التي تحجم التعامل بلذ  البطاقات

أمذذذذا بالنسذذذذبة ل وضذذذذت فذذذذي فرنسذذذذا، فقذذذذد تذذذذد ل الماذذذذرا ال رنسذذذذي بتاذذذذريعات مت رقذذذذة 
هو أول  1232جانون ال اني  22ولزئية، ويعد قانون البنوك ال رنسي الصادر في 

. والذذذي التبذذر (2)ت مذذن ا تصذذاي هذذذ  البنذذوكقذذانون يلعذذل إصذذدار هذذذ  البطاقذذا
بطاقذذذذذة االئتمذذذذذان وسذذذذذي ة مسذذذذذتحد ة لالئتمذذذذذان تذذذذذد ل بذذذذذين وسذذذذذائل الوفذذذذذاء المتم  ذذذذذة 
 ةبالصذذذجوك التذذذي تمذذذنح ائتمانذذذا ، سذذذواء جذذذان ل ذذذا اذذذجل سذذذند، أم وسذذذائل تجنولوليذذذ

( مذذن هذذذا القذذانون لتوسذذت مذذن دائذذرة لم يذذات 8. ولذذاءت المذذادة )(8)مصذذرفية حدي ذذة
                          

(
1
 .213د. نبيل محمد احمد صبيح، المرلت الساب ، ي  (

(
2
 .213د. نبيل محمد احمد صبيح، المرلت ن سح، ينقال  لن   (

(
8
 .733زيح محمد الصاد  الملدي، المرلت الساب ، ينقال  لن د. ن (
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، فقد نصت ل ا أنلا جل لمل يقوم بح ا ي ل ا سبيل ال قة بوضت أو االئتمان
الولذذد بوضذذت أمذذوال تحذذت تصذذرف اذذ ي ي ذذر أو يسذذ ملا لذذح مقابذذل ال ائذذدة التذذي 
يسذذذتحقلا الطذذذرف األول، جمذذذا تاذذذمل التعلذذذد بالذذذدفت لذذذن طريذذذ  التوقيذذذت ل ذذذا ورقذذذة 

هذذذذذذا التعريذذذذذف تلاريذذذذذة بصذذذذذ تح ضذذذذذامنا  احتياطيذذذذذا  أو ج ذذذذذيال  مصذذذذذرفيا  أو ضذذذذذامنا ، و 
 .(1)لالئتمان يامل لميت لم يات تس يف النقود واستحقا  مانح االئتمان ل عمولة

المتع ذذذ   1273جذذذانون ال ذذذاني  10( فذذذي 22جمذذذا صذذذدر فذذذي فرنسذذذا القذذذانون رقذذذم )
( 28بإلالم وحماية المستل جين في ملذال بعذم لم يذات االئتمذان، والقذانون رقذم )

لذذذذذالم المسذذذذذتل جين ل منتلذذذذذات المتع ذذذذذ   1273جذذذذذانون ال ذذذذذاني  10فذذذذذي  بحمايذذذذذة وا 
 10( فذذي 22وال ذذدمات. فقذذد حذذري الماذذرا ال رنسذذي ل ذذا إصذذدار القذذانون رقذذم )

الذذذي تضذذذمن حمايذذذة فعالذذة لحامذذذل البطاقذذذة أ نذذاء تعاقذذذد  مذذذت  1273جذذانون ال ذذذاني 
مصذذذذدر هذذذذذ  البطاقذذذذة سذذذذواء فذذذذي مرح ذذذذة التعاقذذذذد التمليذذذذدي أم مضذذذذمون لقذذذذد فذذذذتح 

( منح نصت ل ا 2/2ل يح بطاقات االئتمان، بل أن المادة )االلتماد والذي تستند 
س طة القاضي الذذي ينظذر نزالذا  متع قذا  بعقذد البيذت الذذي يسذت دم فيذح بطاقذة الوفذاء 
بين حامل البطاقذة واحذد التلذار الذذين يقب ذون الوفذاء بالبطاقذة أن يذأمر بوقذف التذزام 

لم تذو ، بذل أن فسذ  لقذد البيذت حامل البطاقة بسداد المب   المست دم من االلتماد ا
يترتب ل يح ت قائيا إلغاء االلتماد الممنو  لتمويل هذذ  العقذود، ولجذن ياذترط إلنتذاج 

                          

(
1
( مذذن القذذانون ن سذذح لتعذذد بطاقذذات االئتمذذان مذذن ضذذمن وسذذائل الوفذذاء ، إذ التبذذرت 2ولذذاءت المذذادة ) (

الحدي ذة المسذت دمة فذي هذذ   ةجوسائل وفاء لميت الصجوك أيا  ما جان اذجل السذند أو الوسذائل التجنولوليذ
قذذل األمذذوال، وهذذذا التعريذذف يتسذذت لياذذمل تحتذذح لميذذت وسذذائل الوفذذاء الصذذجوك لتسذذمح لجذذل األاذذ اي بن

. نقذذال  لذذن د. لصذذام حن ذذي محمذذود موسذذا، المرلذذت الحدي ذذة جمذذا هذذو الاذذأن بالنسذذبة لبطاقذذات االئتمذذان
 .22-28الساب ، ي
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هذ  الاروط في مواللة المبسسة االئتمانية مصدرة البطاقذة أن يذتم ا تصذاملا فذي 
 .(1)الدلوى المنظورة
مع ومذذاتي ال ذذاي بذذالغش ال 1232جذذانون ال ذذاني  2فذذي  33/12 ذذم صذذدر قذذانون 

"Informatique La Fraude"   الذذذي تصذذدى لاللتذذداء ل ذذا نظذذم المعاللذذة
اآلليذذة ل مع ومذذات ونذذي ل ذذا حمايذذة لزائيذذة لبطاقذذة االئتمذذان، بصذذ ة لزئيذذة وغيذذر 

 .(2)( منح ل ا لدم قاب ية الوفاء بالبطاقة ل رلوا فيح22مباارة، ونصت المادة )
جذذانون األول  80بقذذانون صذذدر فذذي  ذذم لذذاء بعذذد ذلذذك تذذد ل ي ذذر ل ماذذرا ال رنسذذي 

وهو  اي باألمان في الاذيك وبطاقذات الوفذاء، ونذي فذي ال صذل العااذر  1221
الصادر بتوحيد قوالذد الاذيك - 1282تارين األول  80مجررا  في المرسوم بقانون 

. إذ قذذذام هذذذذا -تحذذذت لنذذذوان توحيذذذد القذذذانون فذذذي مسذذذائل الاذذذيجات وبطاقذذذات الوفذذذاء
( 27/1(، وتتع ذذذ  المذذذادة )67( والمذذذادة )27همذذذا المذذذادة )القذذذانون بوضذذذت مذذذادتين 

( بعذذذذدم قاب يذذذذة أمذذذذر الوفذذذذاء 27/2بتعريذذذذف بطاقذذذذة الوفذذذذاء وسذذذذحب النقذذذذود. والمذذذذادة )
 .(8)الصادر بالبطاقة ل رلوا فيح

                          

(
1
 ولم يجتف المارا ال رنسي بحماية المستل ك في مرح ة تعاقد  مت البنذك أو المبسسذة مصذدرة البطاقذة (

الذذذي ي صذذي فصذذ ح ال ذذام   1273جذذانون ال ذذاني  10( فذذي 28االئتمانيذذة، بذذل اصذذدر القذذانون رقذذم )
لحماية المستل جين ضد الاروط التعسذ ية التذي يتضذمنلا لقذد مذنح بطاقذة االئتمذان، إذ التبذر العقذد القذائم 

محمذود موسذا،  . نقذذال  لذن د. لصذام حن ذيود اإلذلذانذاقة وحام لا مذن ضذمن لقذذبين البنك مصدر البط
 .22المرلت ن سح، ي

(
2
 .213د. نبيل محمد احمد صبيح، المرلت الساب ، ينقال  لن   (

(
8
( فقذذد نصذذت ل ذذا تاذذديد العقوبذذة ل ذذا تزويذذر البطاقذذات أو تق يذذدها بقوللذذا: "يعاقذذب 67/1أمذذا المذذادة ) (

اليذين( فرنذك م 2) 2000000فرنذك فرنسذي حتذا  8600بالحب  من لام إلا سبعة ألذوام والغرامذة مذن 
 .2جل من قام بتق يذد أو تزويذر بطاقذة مذن بطاقذات الوفذاء أو السذحب  .1أو إحدى هاتين العقوبتين فقط: 

جذذل مذذن قبذذل الذذدفت  .3جذذل مذذن اسذذتعمل أو حذذاول اسذذتعمال البطاقذذة المق ذذدة أو المذذزورة وهذذو لذذالم بذذذلك 
( وأولبذذذت 67/2م لذذذاءت المذذذادة )ببطاقذذذة الوفذذذاء، ل ذذذا الذذذرغم مذذذن ل مذذذح بتق يذذذد البطاقذذذة أو تزويرهذذذا".  ذذذ
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 Credit Consumerوفذي القذانون االنج يذزي المسذما بقذانون ائتمذان المسذتل ك "

Act لمتحذذذذدة فقذذذذد تعذذذذرم لبطاقذذذذة االئتمذذذذان الصذذذذادر فذذذذي المم جذذذذة ا 1272" لسذذذذنة
ورد فذذذذي هذذذذذا  .(1)بوصذذذ لا إحذذذذدى الوسذذذائل المصذذذذرفية األساسذذذذية فذذذي فذذذذتح االئتمذذذان

 .(2)(32و 38و 12القانون تعريف لام لبطاقات االئتمان وب اصة المواد )
واللذذذدف مذذذن وضذذذت هذذذذا القذذذانون هذذذو تعريذذذف المقتذذذرم المسذذذتل ك وتوليتذذذح بألبذذذاء 

ح يسذتلدف حمايتذح مذن االسذتغالل السذيئ الذذي قذد يتعذرم القرم وتجالي ح، جما ان
لذذذح مذذذن قبذذذل مصذذذدر البطاقذذذة والتذذذالر، إذ أنلمذذذا يت قذذذان ل ذذذا تحقيذذذ  نتذذذائا ربحيذذذة 
معينة. إذ ألطا القانون حماية إضافية ل مقترم "حامل البطاقذة" وهذي أن مصذدر 

أن البطاقذذة مسذذبول لذذن تصذذرفات التذذالر نحذذو حامذذل البطاقذذة، ولجذذن هذذذا ال يعنذذي 
مذذذذن الللتذذذذين ومذذذذرتين  -إذا أصذذذذابح ضذذذذرر–لحامذذذذل البطاقذذذذة الحذذذذ  فذذذذي التعذذذذويم 

( من هذا القذانون واسذعة لذدا ، إذ تلعذل مصذدر 26لموضوا واحد. جما أن المادة )
البطاقة مسبوال  لذن تصذرفات التذالر إذا أقذدم ل ذا غذش صذاحب البطاقذة، جمذا أن 

انونيذذة متسذذاوية مذذت التذذالر ( تلعذذل مصذذدر البطاقذذة مسذذبوال  مسذذبولية ق27المذذادة )
 .(8)فيما يتع   بمعامالت إقرام المستل ك فيما يتع   ب س  العقد وغش الس ت

وفي الواليات المتحدة األمريجية نلد أن هناك معاللات تاريعية لبطاقات االئتمان، 
" يسذمح Fair Credit Reporting Actفالقذانون األمريجذي ال ذاي باإلفصذا  "

ات لامذة لذن العميذل ولجذن لذي  لذن ناذاطح التلذاري، جمذا بالحصول ل ذا مع ومذ
                                                               

تالفلذذا، وجذذذلك مصذذادرة المذذواد والماجينذذات أو المعذذدات  مصذذادرة الاذذيجات والبطاقذذات المق ذذدة أو المزي ذذة وا 
المسذذت دمة أو المعذذدة لالسذذت دام فذذي التزييذذف أو التق يذذد، إال إذا تذذم ذلذذك دون ل ذذم المالذذك. د. نبيذذل محمذذد 

 .212احمد صبيح، المرلت الساب ، ي
(
1
 .733نقال  لن د. نزيح محمد الصاد  الملدي، المرلت الساب ، ي (

(
2
 .212، ينبيل محمد احمد صبيح، المرلت الساب نقال  لن د.   (

(
8
 .22نقال  لن د. لصام حن ي محمود موسا، المرلت الساب ، ي (
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نذذي صذذراحة ل ذذا منذذت اإلفصذذا  غيذذر القذذانوني لذذن أي مع ومذذات حصذذل ل يلذذا 
 .(1)المصرف من لم يح بمناسبة حصولح ل ا بطاقة االئتمان إال بتر يي ساب 

قد حدد مسبولية العميل لذن  1273وقانون النقل االلجتروني لألموال الصادر لام 
عمال بطاقذذذة االئتمذذذان مذذذن قبذذذل اذذذ ي غيذذذر م ذذذول، فوضذذذت حذذذدا  أل ذذذا للذذذذ  اسذذذت

المسذذذبولية، إذ أن هنذذذاك الماليذذذين مذذذن هذذذذ  البطاقذذذات ت قذذذد وتسذذذر  سذذذنويا ، وقذذذرر 
الجذذذونلر  األمريجذذذي بذذذان م ذذذاطر ال قذذذدان والضذذذياا ل بطاقذذذة يلذذذب أن ال يتحم لذذذا 

القذذذدرة ل ذذذا حمايذذذة العميذذذل وحذذذد  وان الاذذذرجات المصذذذدرة ل بطاقذذذات المصذذذرفية للذذذا 
  .(2)ن سلا والتأمين ل ا م ل هذ  ال سائر

 The Federal Reseve Boundsجمذا أن قوالذد المل ذ  االحتيذاطي ال ذدرالي "

Regulation تناولذذت المسذذبولية النالمذذة لذذن اسذذتعمال البطاقذذات المصذذرفية مذذن "
ذلذذذك  أطذذذراف غيذذذر م ولذذذة بذذذذلك إذ تتحذذذدد مسذذذبولية العميذذذل بحذذذدود معينذذذة إذا قذذذام

العميل بإ طار الللة المصدرة ل بطاقة  ذالل مذدة يذومين مذن تذاري  فقذدان البطاقذة 
أمذذذا إذا قذذذام حامذذذل البطاقذذذة بذذذاإلبالغ أو اإل طذذذار  ذذذالل مذذذدة قصذذذوى أ ذذذرى أمذذذدها 
سذذذتون يومذذذا  مذذذن تذذذاري  ال قذذذدان فذذذان مسذذذبوليتح تتحذذذدد بمب ذذذ  أل ذذذا ي ذذذر فذذذي حذذذين 

ذا لم يقم باإل طار  الل المدة القصوى يتحمل صاحب البطاقة المسبولية الجام ة إ
المذجورة، وتطب  قوالد المسبولية هذ  حتا لو جان العميل حامل البطاقة قد ا طذأ 

 .(8)أو قصر جما لو قام بطابعة الرقم ال اي بح ل ا ظلر البطاقة
                          

(
1
؛ جمذا أن 1022نقال  لن د. ممدو    يل البحر ود. لدنان احمد ولي العذزاوي، المرلذت السذاب ، ي  (

 1272" الذذي التبذر نافذذا لذام Equal  Credit Opportunity Actقانون فذري االئتمذان المتسذاوية "
هذذذو قذذذانون فذذذدرالي يطبذذذ  ل ذذذا لميذذذت الواليذذذات األمريجيذذذة ويسذذذري ل ذذذا جذذذل صذذذور االئتمذذذان وأجذذذد ل ذذذا 

 .ل متساوي دون تمييز أو انتقايالمصارف منح االئتمان ل لملور باج
(
2
 .1026-1022ن د. ممدو    يل البحر ود. لدنان احمد ولي العزاوي، المرلت الساب ، ينقال  ل  (

(
8
 .1026، ياحمد ولي العزاوي، المرلت ن سح نقال  لن د. ممدو    يل البحر ود. لدنان  (
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" Truth In Lending Act tila( "108جما صدر قانون اإلقذرام رقذم ) 
هذذذا القذذانون ل ذا انذذح "يعذذد قبذوال  اسذذتالم البطاقذذة، أو  ( مذن1602إذ نصذت المذذادة )

توقيعلذذا، أو اسذذتعماللا، أو ت ويذذل غيذذر  صذذالحية اسذذتعماللا بقصذذد الحصذذول ل ذذا 
نقد، أو لين من األليان، أو لمل أو  دمة دينا ". جما يعد هذا القانون جل معام ة 

لقذدا  لديذدا ، جمذذا  ماليذة بالبطاقذة لم يذة مسذتق ة لذن األ ذرى، فجذل واحذدة منلذا تعذد
نذذذي هذذذذا القذذذانون ل ذذذا أن "حامذذذل بطاقذذذة اإلقذذذرام مسذذذبول لذذذن التصذذذرفات غيذذذر 
القانونيذذة بالبطاقذذة باذذرط أن تجذذون البطاقذذة مقبولذذة قانونذذا  فذذي حذذدود  مسذذين دوالرا ، 
زيذادة ل ذذا هذذذا وان يع ذذم مصذذدر البطاقذة حامذذل البطاقذذة إلالمذذا  جافيذذا  بالمسذذبوليات 

نوانذذح الجامذذل ليذذتمجن مذذن إاذذعار  بالبريذذد المذذدفوا األلذذرة مسذذبقا  المحتم ذذة، ويذذزود  بع
 .(1)في حالة فقدان البطاقة، أو سرقتلا..."

ومذذن التاذذريعات الملمذذة بلذذذا ال صذذوي التاذذريعات المتع قذذة بذذالتحويالت  
 Electronic Funds Transferااللجترونيذة القذانون األمريجذي المعذروف باسذم "

Actاذذ ت الماليذذة أن ترسذذل إلذذا جذذل لميذذل إيصذذاال  مجتوبذذا  " وهذذو ي ذذرم ل ذذا المن
لن جل معام ة يتم فيلا تحويل الجتروني مبينا  فيح ت صيل المب   والتاري  والحساب 
ومجذان محطذة الجومبيذذوتر الطرفيذة، ويلذذب أن تبذين مصذذاريف التحويذل إذا ولذذدت، 

ل جاف ولجن يمجن أن تظلر ل ا الاااة دون اإليصال المجتوب. ويلب أن ترس
حساب الري لجل حساب تم منح أو إليح تحويل الجتروني. ويلب أن يتضذمن هذذا 
الجاف مع ومات محددة من بينلا التحويل ومصاريف مسك الحساب، وقبل أن يتم 
أي تحويذذذل يلذذذب أن يذذذزود البنذذذك العميذذذل بمع ومذذذات وو ذذذائ  لذذذن المعذذذامالت التذذذي 

بيذذذان مسذذذبولية العميذذذل لذذذن يمجذذذن أن يلريلذذذا وجي يذذذة تاذذذغيل الحسذذذاب، ويتضذذذمن ال
المعذذامالت غيذذر المصذذر  بلذذا. ومذذن يمجنذذح االتصذذال بذذح إذا حذذدث اسذذتعمال غيذذر 

                          

(
1
 .26محمود موسا، المرلت الساب ، ينقال  لن د. لصام حن ي  (
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مصر  بح، واإللراءات لتصحيح األ طذاء. ويعتبذر القذانون العميذل مسذبوال  لذن أي 
 .(1)ةاستعمال غير مصر  بح ل بطاقة االلجتروني

االئتمان، إال  ول ا الرغم من أن هذ  الدول لاللت بعم لوانب بطاقات 
أن تاذذريعات الذذدول العربيذذة ومنلذذا العذذرا  لذذم تذذنظم أحجذذام هذذذ  البطاقذذات بذذل بقيذذت 
 اضذذعة ل قوالذذد العامذذة فضذذال  لذذن االت اقذذات والعقذذود النموذليذذة التذذي تلذذري بذذين 
أطذذراف العالقذذة، ممذذا يسذذتولب التذذد ل الاذذريعي لتنظذذيم التعامذذل ببطاقذذات االئتمذذان 

ظذيم العالقذات القانونيذة النااذئة لذن إصذدار هذذ  البطاقذات وبيان أحجاملا. إذ أن تن
وي ار هذ  العالقات إنما ينبت من العالقات التي تتم بمناسبة إصذدار البطاقذة، وهذي 
العقود الذي تبرم بين البنك مصدر البطاقة والتالر الذي يقبل الوفاء بقيمة بضائعح 

لبطاقة. ولجن يلب مرالاة انح أو  دماتح بواسطة هذ  البطاقة، وبين البنك وحامل ا
ل ذا الذذرغم مذذن غيذاب نصذذوي تحجذذم إصذدار هذذذ  البطاقذذات والعالقذة بذذين أطرافلذذا 
إال أن هذا ال يمنذت مذن وضذت تنظذيم اذامل للذا مذن  ذالل مذا تاذترطح مذت العمذالء 
ذا جذان  وضرورة فتح حساب لار لتاغيل البطاقة والضمانات الالزمذة إلصذدارها. وا 

تذذذرة السذذذابقة غيذذذاب هذذذذ  النصذذذوي التاذذذريعية، لجذذذي يجذذذون مذذذن المستحسذذذن فذذذي ال 
ل مبسسذات الماليذذة والمصذذارف، والمنظمذذات التذذي تلذذتم بم ذذل هذذذ  البطاقذذات، فرصذذة 
لمواصذذ ة التقذذدم والتطذذوير لتالفذذي مذذا قذذد يظلذذر فيلذذا مذذن ليذذوب نتيلذذة انتاذذارها فذذي 

طاقذات ل ذا البيئة التلارية، إال انح يلذب لذدم إهمذال وضذت تنظذيم قذانوني للذذ  الب
ولذذح ال صذذوي فذذي المرح ذذة الحاليذذة بعذذد أن اجتم ذذت الصذذورة بالنسذذبة للذذا. فلنذذاك 
والب يقت ل ا لذات  الماذرا لحمايذة هذذ  البطاقذة واسذت داماتلا الم ت  ذة، ووضذت 
قانون  اي بلا يستطيت حمايتلا باجل جامل، ولدم ترك االست دام غير الماروا 

والنصذذذوي المولذذذودة فذذذي القذذذانون المذذذدني،  للذذذذ  البطاقذذذات ت ضذذذت ل قوالذذذد العامذذذة
                          

(
1
 .23-27لمرلت الساب ، يمود موسا، انقال  لن د. لصام حن ي مح (
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ويمجن أن يستمد هذا القانون ال اي ببطاقات االئتمان من التاريعات التي سذبقتنا 
 .(1)في هذا الملال في دول م ل فرنسا وانج ترا والواليات المتحدة األمريجية

 
 الفرع الثاني

 توصيات االحتاد األوربي
يذر حرجذة ربو  األمذوال وانسذيابلا، وولذود أما ل ا المستوى األوربي فقذد أدى تحر 

العم ة األوربية الموحدة )اليورو(، إلا قيام أللذزة الذدول األوربيذة وسذ طاتلا المح يذة 
ببذل الللود لمحاولة توفير وسذائل حدي ذة ل وفذاء وتوحيذدها، لجذن ال اذك فذي ولذود 

لذذا تذذذلي لا. ج يذذر مذذن العقبذذات أمذذام هذذذا التوحيذذد، ولذذذا تسذذعا هذذذ  الذذدول األوربيذذة إ
هذذذ  العقبذذات هذذي تعذذدد أنذذواا البطاقذذات وا تالفلذذا ممذذا يذذبدي إلذذا ا ذذتالف  وأولاا 

هذذذذذ  العقبذذذذات ذات طذذذذابت قذذذذانوني ويتع ذذذذ  بقوالذذذذد  وثااااانيممارسذذذذات اسذذذذت داملا. 
واإل بذذات، حيذذث يصذذعب توحيذذد القوالذذد ال اصذذة بالبطاقذذات مذذا لذذم تت ذذذ  تااللتزامذذا

لذدول األوربيذة، جمذا حذدث بالنسذبة ل توقيذذت إلذراءات طوي ذة ومعقذدة مذن لانذب هذذذ  ا
. وصذذدرت ل ذذا المسذذتوى األوربذذي لذذدة توصذذيات أو توللذذات، وذلذذك (2)االلجترونذذي

بلذذدف توحيذذد التعامذذل بلذذذ  البطاقذذات، وهذذي غيذذر م زمذذة، أي استراذذادية ولجذذن للذذا 
 تأ ير أدبي ال يمجن إنجار ، ومن هذ  التوصيات:

وتسمى بالقواعدد األوربيدة    7881األول  كانون 8أواًل: التوصية الصادرة في 
وهذ  التوصذية تتع ذ  فقذط بالوفذاء للتعامل السليم في مجال الوفاء االلكتروني: 

االلجتروني، ووفقا  للا يقصد بالوفاء االلجتروني، جل لم ية وفاء تتم بوساطة بطاقة 
                          

(
1
 .22-23م حن ي محمود موسا، المرلت ن سح، يبلذا المعنا ينظر: د. لصا (

(
2
وتعد ماج ة تنازا القوانين واال تصاي القضائي أيضا  من العقبات التي تعرقذل توحيذد القوالذد التذي   (

 تحجم التعامل ببطاقات االئتمان.
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ات ذات أارطة ممغنطة، أو ت ك التي تحتوي ل ا دوائر الجترونية لدى لميت اذبج
". وبنذذاء  ل ذذا ذلذذك ي ذذرج T.P.Eو  T.P.Vالوفذذاء المذذزودة بذذاالت الوفذذاء الحدي ذذة "

مذذن نطذذا  تطبيذذ  هذذذ  التوصذذية، الوفذذاء الذذذي يذذتم بالبطاقذذات لذذن طريذذ  ال ذذواتير 
وي ذذرج منلذذذا أيضذذذا  البطاقذذات السذذذالبة التذذذي تصذذذدر لذذن التلذذذار، وبطاقذذذات ضذذذمان 

 .(1)الايجات
ب توافرهذذا لتطذذوير هذذذ  األداة التذذي تسذذت دم فذذي وتحذذدد هذذذ  التوصذذية الاذذروط الوالذذ

الوفذذذاء بمذذذا يت ذذذ  مذذذت مصذذذالح جذذذل األطذذذراف المتعذذذام ين بلذذذا، مذذذن حيذذذث السذذذلولة، 
واألمان ل مستل ك، وتحقي  أربا ، وأيضا  األمان بالنسبة ل بنوك المصدرة ل بطاقذات 

ل ذذة ل ذذا وبالنسذذبة ل تلذذار الذذذين يقب ذذون الوفذذاء بلذذذ  الوسذذي ة، وأيضذذا    ذذ  سذذو  فا
المسذذذتوى األوربذذذذي. وتوصذذذذي هذذذذذ  التوصذذذية بإمجانيذذذذة اسذذذذتعمال وتذذذذداول أي بطاقذذذذة 
تصدر مذن دول معينذة فذي ظذل نظذام معذين فذي دولذة أ ذرى مذن  ذالل اذبجة تذربط 
الدول األوربية بعضلا ببعم، مما يقتضذي نولذا  مذن التوافذ  والتنسذي  التجنولذولي 

الت ذذاوم بحريذذة باذذأن العقذذود التذذي بذذين أنظمتلذذا، وتذذذهب هذذذ  القوالذذد أيضذذا  إلذذا 
وهذذ  العقذود  تربط بين البنوك مصدرة البطاقذات، والاذرجات التلاريذة، والمسذتل جين.

يلذذذب أن تحذذذدد االلتزامذذذات والاذذذروط التذذذي تتضذذذمنلا بدقذذذة، ويلذذذب تحديذذذد تسذذذعيرة 
إصذذدار هذذذ  البطاقذذات بنذذوا مذذن الاذذذ افية وبمذذا يت ذذ  مذذت األلبذذاء والم ذذاطر التذذذي 

بنوك. جما يلب أال تتضمن هذ  العقود اروط احتجار، وان تجذون أوامذر تتحم لا ال
الوفذذاء غيذذذر قاب ذذذة ل رلذذذوا فيلذذذا، أي نلائيذذذة. وأ يذذذرا  تذذذرى هذذذذ  القوالذذذد إلذذذزام التلذذذار 
بتحديذذد وسذذائل الذذدفت المقبولذذة لذذديلم، فضذذال  لذذن البطاقذذات التذذي يقب ونلذذا فذذي الوفذذاء 

 .(2)بطريقة ظاهرة في محالتلم التلارية
                          

(
1
 220لمرلت الساب ، ينقال  لن د. نبيل محمد احمد صبيح، ا  (

(
2
 .221، ييل محمد احمد صبيح، المرلت ن سحنقال  لن د. نب  (
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وتتعلددب بوسددا ل  7888تشددرين الثدداني  71ثانيددًا: التوصددية الصددادرة فددي  

الوفدداء وبصاصددة الع اددا  التددي تددربي بددين ادداملي البيااددا  والمصدددرين       
تتسذم هذذ  التوصذية بذأن نطذا  تطبيقلذا يبذدو أج ذر اذموال  مذن التوصذية "البنوك": 

ذ  الوسذي ة، أي السابقة، فلذي تتع ذ  بوسذائل الوفذاء لذن طريذ  البطاقذة أيذا  جانذت هذ
سذذذواء أجانذذذت الجترونيذذذة أم غيرهذذذا، وسذذذواء تمذذذت العم يذذذة أيضذذذا  لذذذن طريذذذ  أللذذذزة 

". وتقوم هذذ  التوصذية G.A.B" أو الابابيك اآللية ل بنوك "D.A.Bالسحب اآللي "
أساسا  ل ا حماية المستل جين الذين لم تتح للم فري الت اوم الجافي مت البنوك، 

ورة إلذذالم المسذذتل ك وتبصذذير  سذذواء لنذذد إبذذرام العقذذد جمذذا أاذذارت التوصذذية إلذذا ضذذر 
"أي وقت ط ب المستل ك إصدار بطاقة ائتمان..." أم لند تعذديل العقذد أو تلديذد . 
ويلب أن يبين العقد جل البيانات والت صيالت والحسابات والرسوم التي ت يد حام ي 

اقذذذات ومنلذذذا البطاقذذذات، وتتضذذذمن هذذذذ  التوصذذذية إاذذذارة إلذذذا التزامذذذات حذذذام ي البط
االلتذذزام بح ذذظ البطاقذذة والذذرقم السذذري مذذن الضذذياا والسذذرقة. جمذذا أاذذارت إلذذا التذذزام 
البنذذك بذذإلالم العمذذالء ومسذذبوليتح لذذن التن يذذذ المعيذذب ل عم يذذات التذذي تذذتم وحذذاالت 

 .(1)سرقة البطاقة أو ضياللا
وتتعلدب بالعمليدا  التدي     7881تمدو    03ثالثًا: التوصية الصدادرة بتداري    

صذذدرت هذذذ  التوصذذية لذذن ال لنذذة التابعذذة بوسددا ل الوفدداء االلكترونيددة:   تددتم
وتتع ذذذ  بالعم يذذذات التذذذي تذذذتم بوسذذذائل وفذذذاء  1227تمذذذوز  80لالتحذذذاد األوربذذذي فذذذي 

الجترونيذذذة وتناولذذذت ل ذذذا ولذذذح ال صذذذوي العالقذذذات بذذذين المصذذذدرين وحذذذام ي هذذذذ  
ئتمان وأيضا  ببطاقات البطاقات، وتناولت هذ  التوصية التعامل ببطاقات الوفاء واال

 الدفت المسب  ولجنلا لم تتناول لم يات تحويل النقود بين المبسسات المالية.
                          

(
1
 .222، ينبيل محمد احمد صبيح، المرلت الساب نقال  لن د.   (
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وقذذذد حاولذذذت التوصذذذية وضذذذت تعري ذذذات لديذذذدة، وأولبذذذت تذذذوافر اذذذ افية لنذذذد وضذذذت 
الاروط الوالب تطبيقلا ل ا العم يات التذي تذتم بوسذاطة بطاقذات الوفذاء واالئتمذان 

 يذذة اسذذتعماللا، فضذذال  لذذن ولذذوب اإللذذالم الالحذذ  مذذن حيذذث اذذروط إصذذدارها وجي
ل ذذذذا اإلصذذذذدار، وحذذذذددت التوصذذذذية، اذذذذروط األطذذذذراف المتعذذذذام ين بلذذذذذ  البطاقذذذذات 
ومسبولياتلم ولم تغ ل اإلاارة إلا جي ية حل المنازلات الناائة لن هذ  البطاقات. 
وهذذذذ  التوصذذذية لذذذذم ت ت ذذذف فذذذذي مضذذذمونلا ا تالفذذذذا  لوهريذذذا  لذذذذن التوصذذذية األولذذذذا 

نما تعد م ذل تحذديث ل توصذية الصذادرة فذي ا  3لمتع قة بوسائل الوفاء االلجتروني، وا 
وتذجرة ل دول األلضاء في محاولة لسرلة توحيد التعامل بلذ   1237جانون األول 

 .(1)البطاقات
 املطلب الثاني

 املسؤولية املدنية عن سوء استخدام بطاقات االئتمان
وجذذون هذذذ  أطذذراف العالقذذة ببطاقذذة االئتمذذان،  سذذب  وان بينذذا أن هنذذاك لقذذودا  تذذربط

 مذن  ذمو . (2)العقود م زمة للانبين فلي لقود مدنية بطبيعتلا ت ضت ل قوالد العامذة
 لرضذذة تحققذت مسذبوليتح ويجذونفذإن أ ذل أحذد أطذراف البطاقذة بالتزاماتذذح التعاقديذة 

توافرت  امتل مطالبة بالتعويم، ويجون أسا  هذ  المطالبة هو المسبولية العقدية 

                          

(
1
التذي تتع ذ  بمجافحذة الغذش والتزويذر لوسذائل الوفذاء  1223وهنذاك التوصذية الصذادرة فذي أول تمذوز   (

ل برلمذان األوربذذي، ومل ذذ   1223ابعذة لالتحذذاد األوربذذي فذي أول تمذذوز غيذر النقذذدي، إذ وللذت ال لنذذة الت
البنذذك المرجذذزي األوربذذي، والمل ذذ  االقتصذذادي وااللتمذذالي، إ طذذارا  يتضذذمن العمذذل ل ذذا مجافحذذة الغذذش 
والتزويذذر فذذي وسذذائل الوفذذاء غيذذر النقذذدي. وفحذذوى هذذذا اإل طذذار اقتذذرا  مذذن ال لنذذة بات ذذاذ موقذذف لمذذالي 

و إلذذذراءات اسذذذت نائية ل تلذذذريم والمسذذذبولية ضذذذد األاذذذ اي المعنويذذذة التذذذي تقذذذوم بلذذذذ  جذذذدلوة لماليذذذة، أ
 .222، ييل محمد احمد صبيح، المرلت ن سحاأللمال. نقال  لن د. نب

(
2
( مذذن القذذانون المذذدني العراقذذي يعذذرف العقذذد بأنذذح ارتبذذاط اإليلذذاب الصذذادر مذذن احذذد 78طبقذذا  ل مذذادة ) (

 ي بت أ ر  في المعقود ل يح. العاقدين بقبول األ ر ل ا ولح
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أمذا إذا جانذت البطاقذة فذي حيذازة الغيذر  .(1)ولالقة بسببح ،وضرر ،أرجانلا من  طأ
فذذذذي حالذذذذة سذذذذرقتلا أو ضذذذذياللا وقذذذذام هذذذذذا األ يذذذذر باسذذذذت داملا ل ذذذذا الولذذذذح غيذذذذر 

فذذذإن المسذذذبولية المدنيذذذة لذذذح تنعقذذذد ل ذذذا أسذذذا  المسذذذبولية التقصذذذرية إذا  ،الماذذذروا
فذي أي  ة العقدية جون الغير هنا لي  طرفا  توافرت لناصرها جذلك، ولي  المسبولي

  لالقة مت أحد أطراف البطاقة.
وتناذذأ المسذذبولية المدنيذذة جقالذذدة لامذذة لنذذدما يرتجذذب الاذذ ي  طذذأ  يترتذذب ل يذذح 
إلحا  ضرر بالغير يستولب التعويم سواء جان هذا ال طأ نتيلة اإل الل بالتزام 

عقديذة، أم جذان هذذا ال طذأ نذاتا ساب  منصوي ل يح في العقذد فتنعقذد المسذبولية ال
 .(2)لن م ال ة لوالب فرضح القانون فتنعقد المسبولية التقصيرية

لذذذلك ي ذذزم فذذي هذذذا المقذذام اسذذتعرام المسذذبولية المدنيذذة التذذي تقذذوم ضذذد أي اذذ ي 
وفذذي إطذذار تناولنذذا ح. مذذن الغيذذر وي ذذل بالتزاماتذذ ميتعامذذل بلذذا سذذواء مذذن األطذذراف أ

المط ذذب إلذذا ال ذذروا نقسذذم هذذذا  (8)ة لذذن اسذذت دام البطاقذذةل مسذذبولية المدنيذذة الناتلذذ
 اآلتية:

 األول فرعال
 املسؤولية املدنية للجهة املصدرة للبطاقة واحلامل هلا

وهذذذو لقذذذد االنضذذذمام، إن العقذذذد المبذذذرم بذذذين الللذذذة المصذذذدرة ل بطاقذذذة وحام لذذذا هذذذو 
–د المبرمذة العقذو بين التالر والمصدر، وجذذلك لذن  المبرم لن لقد التوريد مستقل

                          

(
1
المستاذذار لذذز الذذدين الدناصذذوري، المسذذبولية المدنيذذة فذذي ضذذوء  فذذي أرجذذان المسذذبولية العقديذذة ينظذذر: (

 وما بعدها. 820، ي1233ال قح والقضاء، من دون دار نار ومجان نار، 
(
2
 .162د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي (

(
8
ومذذا بعذذدها،  12حذذول هذذذ  المسذذبولية ينظذذر: النظذذام القذذانوني لبطاقذذة الوفذذاء، يل مزيذذد مذذن الت صذذيل  (

 22/6/2012تاري  الزيارة  بحث مناور ل ا موقت االنترنيت اآلتي:
     http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=  

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=86389
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=86389
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بذذذين التذذذالر والحامذذذل، وجذذذل لقذذذد مذذذن هذذذذ  العقذذذود يرتذذذب التزامذذذات  -بيذذذت أو توريذذذد
متبادلة بين طرفيذح، يترتذب ل ذا إ ذالل أحذد األطذراف بلذا مسذبولية لقديذة تقتضذي 

الطرف المتعاقد اآل ر، الذي يتضرر بالضرورة بالتعويم لن الضرر الذي ي ح  
ونتناول مسبولية الللة المصدرة ل بطاقة  .ديةمن هذا ال طأ المنائ ل مسبولية العق
 ومسبولية حام لا في بندين وجاالتي:

تنعقذد مسذبولية البنذك المصذدر  أوالً: المسؤولي  المطنيا  لججةا  الم اطال لج    ا :
ل بطاقة لنذدما ي ذل بأحذد االلتزامذات التذي بيناهذا سذابقا ، فقذد بينذا أن ل ذا البنذك أن 

لحامذل، فذإذا ا ذل بلذذا االلتذزام تتحقذ  مسذبوليتح المدنيذة، يس م بطاقة االئتمان إلا ا
جمذذذا يتحمذذذل التزامذذذا  بعذذذدم إفاذذذاء الذذذرقم السذذذري، فذذذإذا أفاذذذا  ل غيذذذر تحققذذذت مسذذذبوليتح 
المدنية، لذلك ينبغي تس يم البطاقة ا صيا  إلا العميل، الن إرسال البطاقة لح لذن 

ة الحامذذذل بحذذذدوث طريذذذ  ي ذذذر جالبريذذذد فيذذذح م ذذذاطر لديذذذدة تتم ذذذل فذذذي لذذذدم معرفذذذ
السرقة، والبنذك مذن لانبذح ال يع ذم بحذدوث السذرقة، الن ال ذرم انذح أرسذ لا بالبريذد، 
والنتيلة التي تترتب ل ا ذلك هي لدم قيام الحامذل بإ طذار البنذك بواقعذة السذرقة، 
ومذذن  ذذم ال يقذذوم البنذذك المصذذدر بوضذذت بطاقذذة االئتمذذان ل ذذا قائمذذة المعارضذذات، 

ر السذذذذار  فذذذذي اسذذذذت دام البطاقذذذذة بالسذذذذحب أو الوفذذذذاء، وال فتجذذذذون النتيلذذذذة أن يسذذذذتم
يسذتطيت التذذالر رفذذم التعامذذل بالبطاقذة التذذي لذذم تذذرد ل ذا قائمذذة المعارضذذات، جمذذا 
ذا قذذذام بذذذذلك  بينذذذا التذذذزام البنذذذك بعذذذدم إفاذذذاء المع ومذذذات السذذذرية المتع قذذذة بالحامذذذل، وا 

 .(1)تحمل المسبولية لن ذلك
توقيت الحامل المولود ل ا فواتير الاراء مذت توقيعذح جما بينا التزام البنك بمضاهاة 

المولذذذود فذذذي البطاقذذذة، ومذذذن  ذذذم فذذذان البنذذذك المصذذذدر ل بطاقذذذة يجذذذون مسذذذبوال  تلذذذا  

                          

(
1
 .203-207د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي (



 الحماية المدنية لبطاقات االئتمان الممغنطة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

660 

الحامذذل فذذي حالذذة وفائذذح ل ذذواتير تحمذذل توقيعذذا  مذذزورا  ي ت ذذف لذذن النمذذوذج المذذودا 
 .(1)لديح

ر ا صذذيا  حتذذا ال ل تذذال ةجمذذا بينذذا التذذزام البنذذك بتسذذ يم األللذذزة االلجترونيذذ 
، ويجذون البنذك مسذبوال  (2)يقوم الغير باست داملا في م ئ فواتير مزورة أو مصطنعة

                          

(
1
في حجم لمحجمة استئناف باري  أجدت المحجمة التذزام البنذك بالرقابذة ل ذا التوقيذت، وذلذك فذي قضذية  (

لحادث سرقة، وتم اجتااف السرقة في وقذت جانذت فيذح منافذذ البنذوك  Bلدى البنك  Rتعرم فيلا العميل 
العميذل بالمعارضذة لذدى البنذذك فذي صذبا  اليذوم التذالي، إال انذذح ولسذوء الحذظ قذام السذار  منذذذ  مغ قذة، فقذام

فرنذك بنطذا  مذا يسذما ب دمذة الاذيجات المتحرجذة،  2000استيالئح ل ا المستندات بإصدار اذيك بمب ذ  
وفذذاء الذذذي قذذام بال Bوتذذم سذذحب الاذذيك ل ذذا بنذذك ي ذذر غيذذر البنذذك المصذذدر، وتذذم تقذذديم الاذذيك إلذذا البنذذك 

بقيد قيمة الايك في اللانذب المذدين  Bالذي قام بدور  بالوفاء ل سار ، وبناء ل ا ذلك قام البنك  Aل بنك 
من حساب الحامل، والن الحامل لم يرتم الحجم فقد رفت دلذوا  إلذا المحجمذة، فقضذت المحجمذة اللزئيذة 

فذذي  Aلاذذيك المذدفوا مذذن قبذل البنذذك بإلذذادة قيذد مديونيذذة ا Bوأيذدتلا محجمذذة اسذتئناف بذذاري  بذذإلزام البنذك 
يلب أن يتحمذل الم ذاطر النالمذة لذن  دمذة الاذيجات  Bاستنادا  إلا أن البنك  Rحساب الحامل الدائن 

وان جان ال يعرف صاحب الحساب المسحوب ل يح الايك، وال يم ك نمذوذج التوقيذت  Aالمتحرجة. فالبنك 
لذي  ملذردا  مذن جذل الوسذائل  A أن البنك الذدافت المسحوب ل يح، إال Bالمودا من الحامل لدى مصرفح 

تقذذديم تحقيذذ   جذذان بإمجانذذح أن يط ذذب مذذن السذذاحب  "السذذار "التذذي يسذذتطيت بلذذا فحذذي توقيذذت السذذاحب، و 
ا صية يحمل توقيعح ل مقارنة بينذح وبذين التوقيذت المذدون ل ذا الاذيك... لذذلك قضذت المحجمذة بمسذبولية 

 يام مسبوليتح لن الضرر النالم لن وفاء الايك المسرو .ألنح ارتجب  طأ  أدى إلا ق Aالبنك 
CA. Paris  e ch,    Octobre     , D.     , I.R., P.    . 

 .210، يلبد الباقي الصغير، المرلت ن سحد. لميل نقال  لن 
(
2
( مذذذن الاذذذروط واألحجذذذام ال اصذذذة ببطاقذذذة الماسذذذتر جذذذارد لبنذذذك الورجذذذاء، نلذذذد أن 3مذذذن  ذذذالل البنذذذد ) (

صرف ال يجون مسبوال  لن أي ضرر ي ح  بالعميل بسذبب لطذل يصذيب للذاز الصذراف اآللذي سذواء الم
جان العطل بسبب   ل فني أو غير فني أو في حالة لدم ج اية المبال  المودلة بالللاز وان جذان ال طذأ 

مذا  غير مقصود من لانذب البنذك، ويعذد هذذا تنصذل واضذح مذن قبذل البنذك مذن المسذبولية لذراء ذلذك وهذذا
يذذبدي إلذذا ا ذذتالل التذذوازن فذذي العقذذد ا ذذتالال  جبيذذرا  وهذذو مذذا يبذذين صذذ ة اإلذلذذان فذذي هذذذا النمذذوذج، ممذذا 
يضذذعف مذذن موقذذف العميذذل لذذراء إل ذذاء البنذذك ن سذذح مذذن المسذذبولية، وهنذذا يقتضذذي األمذذر تذذد ل الماذذرا 

يسذقط لذن البنذك التذزام لحماية العميل من هذا التعسف ولعل إل اء البنك مذن هذذ  المسذبولية بذاطال  ألنذح 
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لن العم يات المن ذة بواسطة الغير في حالة فقدان البطاقة أو سذرقتلا، وذلذك بحجذم 
سذذيطرتح ل ذذا نظذذم المع وماتيذذة، وتم جذذح الوسذذائل ال نيذذة التذذي يسذذتطيت لذذن طريقلذذا 

ديذذذد ل بطاقذذذة، وذلذذذك بملذذذرد إ طذذذار  ب قذذذدها أو سذذذرقتلا، فالبنذذذك منذذذت أي اسذذذتعمال ل
المصدر يم ك إمجانية إرسال تع يماتذح مذن  ذالل ناذر المعارضذة مذن  ذالل أللذزة 
التوزيذذت األوتومذذاتيجي لذذدى التلذذار المنضذذمين لنظذذام بطاقذذة الوفذذاء، وذلذذك حتذذا ال 

تذزم البنذك لنذد اإلبذالغ . وفي حالة فقدان البطاقة ي (1)تست دم هذ  األ يرة في الدفت
ال قامذت مسذبوليتح المدنيذة  لن سرقة البطاقة بنار المعارضة لند سرقة البطاقة، وا 
لن ذلك، ويترتب ل ا المعارضة إل اء الحامل مذن المسذبولية منذذ قيامذح بذاإلبالغ 
لن سرقة البطاقة أو فقدانلا بالنسبة لن لميت العم يات المن ذة بعد اإل طار. وقد 

التزام البنك بناذر المعارضذة فذور إ طذار  بسذرقة البطاقذة أو  (2)ء ال رنسيأجد القضا
 فقدها مت الرقم السري.

ت تزم الللة المصدرة ل بطاقة بسداد القسائم المرس ة للا، وذلك في مواللة الحامل و 
ل بطاقذذذذذة والتذذذذذالر، طالمذذذذذا أنلمذذذذذا قامذذذذذا بااللتزامذذذذذات العقديذذذذذة الم قذذذذذاة ل ذذذذذا لاتقلمذذذذذا 

ا ما أ  ت هذ  الللذة بلذذا االلتذزام، وترتذب ل ذا ذلذك ضذررا  ل حامذل . فإذ(8)تلاهلا
                                                               

أصيل وهو تمجين العميل من است دام بطاقة االئتمان وتليئة األدوات الالزمة للذا االست دام فأن لذم يجذن 
هذذذذا االلتذذذزام رجذذذن فذذذي االنعقذذذاد فلذذذو اذذذرط فذذذي تن يذذذذ لقذذذد االئتمذذذان. ينظذذذر: اذذذيماء فذذذوزي احمذذذد، بطاقذذذة 

رف الورجذذاء لالسذذت مار والتمويذذل فذذرا الموصذذل، االئتمذذان، دراسذذة تطبيقيذذة لبطاقذذة الماسذذتر جذذارد فذذي مصذذ
بحث مقذدم إلذا ج يذة الحقذو  فذي لامعذة الموصذل ضذمن ألمذال المذبتمر ال الذث  الموسذوم بذذ "التاذريعات 

 .10، ي2010القانونية والنظم المع وماتية"، 
(
1
 .203-207، يل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب د. لمي (

( ) Cass. Com.,    Avril     , D. H.    Janvier     , Somm, P.   , obs. 

 .202د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت ن سح، ينقال لن 
(
8
الت ذذذف الذذذوارد ل ذذذا  وال يم ذذذك المصذذذرف المصذذذدر ل بطاقذذذة أن يذذذدفت فذذذي مواللذذذة التذذذالر بالعيذذذب أو (

بطاقذة وال يجذون ل مصذرف الة المس مة لحامل البطاقة، الن هذذا يعتمذد ل ذا لالقذة التذالر بحامذل الالبض
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بأن تعرم ل حلز ل يح من التذالر مذ ال ، أو تعرضذت سذمعتح ل ضذرر، أو تعذرم 
التالر ل ا سبيل الم ذال ل حلذز ل يذح مذن قبذل دائنيذح، أو ت ويذت فرصذة أو صذ قة 

لذك مذن األضذذرار، تلاريذة معينذة لذح جذان يعتمذد فذي إبراملذذا ل ذا رصذيد ، أو غيذر ذ
ل للذذة المصذذدرة ل بطاقذذة، طالمذذا أن جذذل مذذن العقديذذة حينلذذا تنعقذذد المسذذبولية المدنيذذة 

 .(1)الحامل ل بطاقة والتالر قاما بتن يذ اروطلما العقدية معلا
ل للذة المصذدرة متذا قامذت بوفذاء ال ذواتير التذي تصذل  العقديذةجما تنعقذد المسذبولية 

ة أو الضياا، إذ أن من والبلا التزام الحيطة والحذر إليلا بعد إلالنلا بواقعة السرق
غيذذذر الماذذذروا لبطاقذذذة االئتمذذذان، وذلذذذك مذذذن  ذذذالل إ ضذذذاا هذذذذ   االسذذذتعمالمذذذن 

ال ذذواتير إللذذراءات ماذذددة مذذن حيذذث الرقابذذة ل ذذا صذذحة التوقيذذت الذذذي تحم ذذح هذذذ  
ن جذذان م بتذذا  ل ذذا ال ذذاتورة تذذاري  مسذذب   ال ذذواتير. فقذذد يجذذون التوقيذذت مذذزورا  حتذذا وا 

، أو قذذذذد يحذذذذدث أن (2)بقيمذذذذة الن قذذذذات دون تغييذذذذر بيانذذذذات الجاذذذذوف الذذذذواردة ل تذذذذالر
الحامذذل يقذذوم بذذالتب ي  لذذن فقذذدان بطاقتذذح أو سذذرقتلا، لجذذن الللذذة المصذذدرة ال تسذذارا 
إلذذذا تعمذذذيم البطاقذذذة المسذذذروقة ل ذذذا التلذذذار والمحذذذالت ممذذذا ياذذذجل إ ذذذالال  بذذذالتزام 

مولبذا  لمسذائ تلا. لذذلك يقذت ل يلذا لذدم قبذول  لوهري للا، إذا مذا تحقذ  يجذون سذببا  
أيذذة معام ذذة تذذتم ببطاقذذة مسذذروقة أو ضذذائعة، إضذذافة  إلذذا اإلسذذراا بتعمذذيم أرقذذام ت ذذك 
البطاقات، مت تاديد حرصلا ل ا لدم سداد أي مبال  تتم بواسطة است دام بطاقذة 
                                                               

أي ح  في التمسك بلذا الدفت الناائ لن ت ك العالقة، إال أن بعم التاريعات جقانون ائتمان المستل ك 
تعطذذذي الحذذذ  لحامذذذل البطاقذذذة بذذذالرلوا ل ذذذا الللذذذة المصذذذدرة للذذذا إذا قذذذام بسذذذداد  1272البريطذذذاني لسذذذنة 

طاقة هنذا أن تذد ل التذالر فذي الذدلوى المرفولذة المبال  وجانت البضالة تال ة، ويجون ل للة المصدرة ل ب
 .171ضدها. نقال  لن حسام باقر لبد األمير، المرلت الساب ، ي

(
1
؛ جميذذذذت طالذذذذب البغذذذذدادي، المرلذذذذت السذذذذاب ، 22ينظذذذذر: فذذذذداء يحيذذذذا احمذذذذد، المرلذذذذت السذذذذاب ، ي (

 .171؛ حسام باقر لبد األمير، المرلت الساب ، ي222ي
(
2
 .267ي، ساب ال ، المرلتالمغربي مدمح  ناء أحمد المحامية (
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ذا ما قامذت الللذة المصذدرة ب ذالف ذلذك، فإنلذا تجذون المسذبولة وحذدها  مسروقة. وا 
 .(1)لن المبال  المدفولة بلذ  الطريقة، ولي  للا مطالبة الحامل بت ك المبال 

المسذذبولية المدنيذذة ل للذذة المصذذدرة ل بطاقذذة تنعقذذد أيضذذا  فذذي فذذان إضذذافة لمذذا سذذب  
حالة الوفاء بقيمة العم يات التي تمت بعد إلالملا بواقعة وفاة حامل البطاقذة؛ ألنذح 

قذذة مذذت الللذذة ألذذال  قذذائم ل ذذا االلتبذذار الا صذذي، معذذروف أن لقذذد حامذذل البطا
فذذإن  ومذذن  ذذم ل يذذح فذذإن العمذذل بالبطاقذذة االئتمانيذذة ينتلذذي ت قائيذذا  فذذور وفذذاة الحامذذل.

قياملذذذا بالوفذذذاء بعذذذد هذذذذا التذذذاري  يعقذذذد بحقلذذذا مسذذذبوليتلا المدنيذذذة تلذذذا  ور ذذذة حامذذذل 
بتلم لراء هذا البطاقة. ويجون للم ح  مطالبتلا بالتعويم لن األضرار التي أصا

 طذذأ   ارتجبذت؛ ألن الللذة ألذال  (2)الوفذاء، وذلذك ل ذا أسذا  المسذبولية التقصذيرية
بحذ  الور ذة ترتذب ل يذح انتقاصذذا  فذي حقذوقلم مذن الترجذذة، ويقذت ل ذا لذاتقلم إ بذذات 
لنصذذر الضذذرر، ولالقذذة السذذببية بذذين فعذذل الللذذة المصذذدرة ل بطاقذذة وبذذين الضذذرر 

قود التي تبرملا الللة المصدرة ل بطاقة مت جل من ويالحظ ل ا الع الذي أصابلم.
الحامل والتذالر، هذو تضذمن هذذ  العقذود لاذرط يقضذي بإل ائلذا مذن المسذبولية فذي 
حاالت معينة، ويعتبر هذا الارط ح  ل للة المصدرة ل بطاقة ويلذب ل ذا الحامذل 

أو فذذي بذذح، إال إذا أ بذذت الحامذذل الغذذش مذذن لانذذب الللذذة المصذذدرة  االلتذذزاموالتذذالر 
حالة ال طأ اللسيم. أما البعم األ ر فيرى ونحن بدورنا نبيد مذا يذذهب إليذح، مذت 
أنح طالما هناك  طأ من الللة المصدرة ل بطاقة وترتب ل يح الضرر ألحد أطراف 

                          

(
1
 .213ي، ساب ال لذبة سامي حميد اللادر، المرلت (

 (
2
 بذأيجذل تعذد يصذيب الغيذر ( من القانون المدني العراقي التي نصت ل ا أن "202) وذلك وفقا  ل مادة(

المذدني ( مذن القذانون 168؛ وتذني المذادة )غير ما ذجر في المواد السابقة يستولب التعويم ي رضرر 
( مذذن 226تذذني المذذادة )و  "؛جذذل  طذذأ سذذبب ضذذررا  ل غيذذر ي ذذزم مذذن ارتجبذذح بذذالتعويمالمصذذري ل ذذا أن "

"جذل إضذرار بذالغير ي ذزم فال ذح ولذو غيذر ل ذا أن المعذدل  1276( لسذنة 28رقم )القانون المدني األردني 
 مميز بضمان الضرر".
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ولة مدنيا  لن هذذا الضذرر ل ذا أسذا  ب مس " تجونأي الللة المصدرة"العقد، فإنلا 
اك محل لذلك الارط؛ فالعقد الذي تذم مذت حامذل تعاقدي، وُت زم بالتعويم ولي  هن

البطاقة أو التالر صحيح ومستوفع لجامل اروطح، والضرر إنما صدر مذن الللذة 
المصذدرة ل بطاقذة نتيلذذة إ الللذا بالتزاملذذا نحذو الطذذرفين، ل يذح فذذإن مسذبوليتلا تقذذوم 
 حتا لذو تضذمن العقذد اذروطا  تقضذي بإل ائلذا مذن هذذ  المسذبولية، ويقذت ل ذا جذل

جما إن تضمن العقد . من التالر أو حامل البطاقة إ بات لناصر المسبولية العقدية
الور ذة "لم ل هذا الاذرط ال يع ذي الللذة المصذدرة ل بطاقذة مذن دفذت التعذويم ل غيذر 

الن التعويم يقوم هنا ل ا أسذا  المسذبولية  ،(1)نتيلة ل ضرر الذي أصابح "م ال  
 .(2)ط يقضي باإلل اء من هذ  المسبوليةالتقصيرية، ومن  م ال يلوز وضت ار 

إن مسبولية حامل البطاقة تلا  الللة المصذدرة للذا  ث ني ً: مسؤولي  و مل ال     :
ي تذزم الحامذل بمولذب هذذا  إذهي مسذبولية تعاقديذة نااذئة لذن العقذد المبذرم بينلمذا. 

 ب  وأن أاذذذذذرنا إليلذذذذذا، وأن أهذذذذذم هذذذذذذ سذذذذذبعذذذذذدة التزامذذذذذات  -لقذذذذذد االنضذذذذذمام–العقذذذذذد 
االلتزامذذات هذذو االلتذذزام بعذذدم تلذذاوز  حذذدود مب ذذ  السذذقف االئتمذذاني الممنذذو  لذذح مذذن 

مسذذبوليتح مذذدنيا  تلذذا  الللذذة  انعقذذدت االلتذذزامفذذإذا أ ذذل الحامذذل بلذذذا  الللذذة ألذذال .
بينذذذح وبذذذين الللذذذة المصذذذدرة  ات ذذذا المصذذذدرة بذذذالمب   المتلذذذاوز فيذذذح. إذا جذذذان هنذذذاك 

قصا للذذا الضذمان، وفذي حالذة لذدم ولذود م ذل بضمان الوفاء دون تحديد الحد األ
، بحيذذث جذذان الضذذمان الوفذذاء ال يتعذذدى حذذدود المب ذذ  المسذذمو  بذذح فذذإن االت ذذا هذذذا 

                          

(
1
 .212-213ي، الساب  لذبة سامي حميد اللادر، المرلت (

(
2
جذل  ويقذت بذاطال  ( من القانون المذدني العراقذي التذي نصذت ل ذا أن "222/8إلا المادة ) استنادا  وذلك  (

( 217/8المذادة )"؛ وينظذر نذي من المسبولية المترتبذة ل ذا العمذل الغيذر الماذروا باإلل اءارط يقضي 
ء مذذن المسذذبولية يقذذت بذذاطال  جذذل اذذرط يقضذذي باإلل ذذا"و والتذذي تذذني ل ذذا:  مصذذريمذذن القذذانون المذذدني ال

 .العمل غير الماروا"المترتبة ل ا 
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العقذذد المبذذرم بينلمذذا، إذا جذذان الحامذذل  بمسذذبولية الحامذذل تنعقذذد تلذذا  التذذالر بمولذذ
أمذذام إذا جذان سذيء النيذة فإنذذح حينلذا سي سذح الملذال  احسذن النيذة لنذد التلذاوز، أمذذ

الللذذذة المصذذذدرة بسذذذحب البطاقذذذة منذذذح؛ نظذذذرا  إلهذذذدار  ال قذذذة التذذذي بينذذذح وبذذذين الللذذذة 
المذذذجورة، فضذذال  لذذن مطالبتذذح بالمبذذال  المتلذذاوز فيلذذا والتعذذويم لذذن أيذذة أضذذرار 

 .(1)لحقت بالللة المصدرة لراء إ اللح بااللتزام
للذذذا االلتذذزام مذذن بذذالتوقيت ل ذذا البطاقذذة لمذذا ومذذن التزامذذات الحامذذل األ ذذرى التزامذذح 

أهمية لند است دام البطاقة فذي الوفذاء، جمذا انذح يعذد احذد االلتزامذات التعاقديذة التذي 
ي رضذذلا دوالذذي االحتيذذاط واألمذذان حتذذا يتسذذنا إلذذراء المقارنذذة مذذت توقيعذذح المولذذود 
ل ذا ال ذذاتورة، فذذإذا أهمذذل الحامذذل وضذذت توقيعذح ل ذذا البطاقذذة فانذذح يجذذون قذذد ارتجذذب 

يذذذذبدي إلذذذذا قيذذذذام مسذذذذبوليتح، إال أن مذذذذا ي طذذذذف مذذذذن هذذذذذ  المسذذذذبولية  طذذذذأ  تعاقذذذذديا  
االلتزامذذذذات الم قذذذذاة ل ذذذذا لذذذذات  البنذذذذك الذذذذدافت لنذذذذد سذذذذحب النقذذذذود أو التذذذذالر لنذذذذد 

 .(2)الوفاء
باسذت دام البطاقذة ا صذيا  ولذدم السذما  لغيذر  باسذت داملا، وفذي جما ي تزم الحامل 

بذالتعويم لذن أي ضذرر ي حذ   حالة م ال تح لذلك يحذ  ل للذة المصذدرة المطالبذة
جمذا يقذت ل ذا الحامذل  .(8)بلا لراء اسذت دام البطاقذة مذن قبذل اذ ي غيذر الحامذل

مذذذدة  انتلذذذاءرد البطاقذذذة إلذذذا الللذذذة المصذذذدرة للذذذا فذذذي حذذذال فسذذذ  العقذذذد، أو بذذذالتذذذزام 
صالحية اسذت دام البطاقذة، أو إللغائلذا إلسذاءة االسذت دام أو ألي سذبب ي ذر. فذإذا 

                          

(
1
 .262ي، ساب ال ، المرلتالمغربي محمد  ناء أحمدالمحامية  (

(
2
 .166د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي (

(
8
وبنذذاءا  ل ذذا ذلذذك فذذان البطاقذذة ال تقبذذل اإللذذارة ألي اذذ ي جذذان الن ذلذذك يذذبدي إلذذا قيذذام مسذذبولية  (

لبد الباقي الصغير، المرلت د. لميل  :لتعاقدية، حتا في لالقة الزوج بزولتح أو العج . ينظرالحامل ا
 .166، ين سح
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بعد ذلك التاري ، أو بعد اإللغذاء  استعماللاواستمر في  االلتزامهذا ت  ف لن تن يذ 
أو ال سذذ  رغذذم إ طذذار ، فإنذذح يحذذ  ل للذذة المصذذدرة مسذذاءلتح مذذدنيا ، ومطالبتذذح بجافذذة 

وفذذذي حالذذة وفذذذاة الحامذذذل  .(1)المبذذال  المترتبذذذة لذذن اسذذذتعمال البطاقذذة فذذذي ت ذذذك ال تذذرة
ل ا الور ة القيام برد البطاقة ل بنذك  يترتب وضت نلاية للذا االستعمال ومن  م يقت

 .(2)المصدر
ومن التزامات الحامل التي تنعقد لند م ال تلا واإل الل بلا مسبوليتح المدنية. هذو 
التذذزام المحافظذذة ل ذذا البطاقذذة والحذذري ل يلذذا مذذن الضذذياا والسذذرقة. إذ يقذذت ل يذذح 

ُسذذرقت فذذإن ذلذذك  بذذذل لنايذذة الرلذذل العذذادي ل محافظذذة ل ذذا البطاقذذة، فذذإذا ُفقذذدت أو
، ويترتذب ل يذح مسذبولية دفذت المبذال  المترتبذة االلتزامُيعد قرينة إهمالح في تن يذ هذا 

ل ذذذا اسذذذت دام البطاقذذذة مذذذن قبذذذل مذذذن وقعذذذت بحوزتذذذح، وحتذذذا ال تذذذرة التذذذي يقذذذوم فيلذذذا 
ف ذي حالذة فقذد البطاقذة  .(8)الحامل بإ طذار الللذة المصذدرة بواقعذة الضذياا والسذرقة

ال تحققذذت مسذذبوليتح، فقذذد قضذذت  (2)الحامذذل أن يقذذوم بالمعارضذذةأو سذذرقتلا ل ذذا  وا 

                          

(
1
 .220ي، ساب ال لذبة سامي حميد اللادر، المرلت (

(
2
؛ وتعذد هذذ  المسذبولية تطبيقذا  ل قوالذد العامذة 166د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت السذاب ، ي (

( مذذن القذذانون المذذدني المصذذري تذذني ل ذذا أن "إذا فسذذ  العقذذد 160نين المذذدني، فالمذذادة )الذذواردة فذذي القذذوا
أليد المتعاقدان إلا الحالة التي جانا ل يلا قبل العقد، فإذا استحال ذلذك لذاز الحجذم بذالتعويم"؛ وقذد ورد 

تذي نصذت ل ذا ( مذن القذانون المذدني العراقذي ال183/2م ل هذا الحجم في حالة بطالن العقد فذي المذادة )
لذذاز  جذذان هذذذا مسذذتحيال   فذذإذاالحالذذة التذذي جانذذا ل يلذذا قبذذل العقذذد  إلذذابطذذل العقذذد يعذذاد المتعاقذذدان  فذذإذاأن "

 ".الحجم بتعويم معادل
(
8
إلا إلذزام الحامذل بجافذة الذديون  1237وقد ذهبت محجمة استئناف باري  في الحجم الصادر في لام  (

ح بإ طار الللة المصدرة للا بضياا البطاقذة أو سذرقتلا طالمذا أن الناائة لن است دام البطاقة حتا قيام
 .266العم يات تمت قبل اإل طار. نقال  لن المحامية  ناء احمد محمد المغربي، المرلت الساب ، ي

(
2
المعارضة تعني التزام الحامل باإل طار لند سرقة البطاقة أو فقدها وتني العقود بين حامل البطاقذة  (

( من لقد الحامل لبطاقة فيزا البنك األه ذي المصذري تذني ل ذا أن 11هذا االلتزام، فالمادة )والبنك ل ا 
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بذان الحامذل الذذي لذم يقذم بإ طذار البنذك  (1)الدائرة التلارية بمحجمة النقم ال رنسية
بواقعة فقد الرقم السذري، يجذون قذد ارتجذب  طذأ  ويتحمذل تبعذا  لذذلك لم يذات السذحب 

أو الم قذودة ... فقيذام سذار   غير المارولة التي تمذت باسذت دام البطاقذة المسذروقة
البطاقذذذة باسذذذت داملا فذذذي السذذذحب يعذذذد قرينذذذة ل ذذذا إهمذذذال الحامذذذل فذذذي إبقذذذاء الذذذرقم 

 السري طي الجتمان.
والحامذذل ال يسذذتطيت التح ذذل مذذن هذذذ  المسذذبولية أال إذا أ بذذت إهمذذال التذذالر، ولذذدم 

ل ذذذا  تحققذذذح مذذذن التوقيذذذت المولذذذود ل ذذذا البطاقذذذة ومضذذذاهاتح بذذذالتوقيت الذذذذي أمامذذذح.
لنايذذة الرلذذل المعتذذاد فذي مضذذاهاة التوقيذذت ل ذذا ببذذل أسذا  أن التذذالر ُم ذذزم أيضذذا  

فاتورة الاراء بالنموذج الذي تحم ذح البطاقذة، وليذتمجن الحامذل مذن ت ذادي المسذبولية 
حامذل البطاقذة إضذافة إلذا ، و يتعين ل يح اإلبذالغ فذورا  لذن واقعذة السذرقة أو ال قذدان

ا  التذالر فذي حذال رفذم الللذة المصذدرة السذداد لذح بقيمذة ما تقدم يجون مسبوال  تل
العم يذذات التذذي ن ذذذها الحامذذل، وأسذذا  هذذذ  المسذذبولية هذذو العقذذد المبذذرم بينذذح وبذذين 

                                                               

"ل ا حامل البطاقة أن يبذذل قصذارى للذد  لضذمان سذالمة البطاقذة، فذإذا فقذدت البطاقذة أو سذرقت يجذون 
 ةأو بواسذط حطتمسبوال  مسبولية مط قة تلا  البنك لن النتائا المترتبة ل ذا إسذاءة اسذتعمال البطاقذة بواسذ

ذا تم اإلبالغ ا اهة  يلب تعزيز  جتابة   الغير، ول ا حامل البطاقة الم قودة أن ي طر البنك ل ا ال ور، وا 
 الل سبعة أيام، ل ا أن يتحمل حامذل البطاقذة األصذ ي أي التذزام يناذأ لذن اسذت دام البطاقذة مذن تذاري  

د أو السرقة، ول ا حامل البطاقة أن يقدم إلذا البنذك فقدها ولمدة أسبوا من تاري  إ طار البنك جتابة بال ق
لميت المع ومات التي لديح فيما يتع   بظروف الضياا، وان يت ذ جافة ال طذوات المعقولذة لمعاونذة البنذك 
ل ذذا اسذذتعادة البطاقذذة وتحريذذر محضذذر إداري بقسذذم الاذذرطة الم ذذتي ب قذذد البطاقذذة أو سذذرقتلا مذذت تحمذذل 

 .يف المترتبة ل ا ذلك"حامل البطاقة بج ة المصار 
( ) CA. Com.,    Avril     , D.H.    Janvier     , P.  . obs. 

 .178نقال  لن د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي
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نمذذذا ال بذذذد مذذذن السذذذداد  الحامذذذل، وألن توقيذذذت الحامذذذل ل ذذذا ال ذذذاتورة ال يبذذذرم ذمتذذذح، وا 
 .(1)بالسدادوالوفاء ال ع ي، وب الفح يح  ل تالر مطالبة الحامل ا صيا  

 الفرع الثاني
 املسؤولية املدنية للتاجر

المترتبذذذذة ل يذذذذح  االلتزامذذذذاتهذذذذذ  المسذذذذبولية لنذذذذد إ ذذذذالل التذذذذالر بأحذذذذد   تتحقذذذذو     
بمولذذب العقذذد المبذذرم بينذذح وبذذين الللذذة المصذذدرة ل بطاقذذة، أو ذلذذك العقذذد المبذذرم بينذذح 

بالبطاقذة، والتحقذ  مذن  تتم ل بقبولذح التعامذل االلتزاماتوهذ   وبين الحامل ل بطاقة.
مدة صالحيتلا، والقيام بمضاهاة التوقيت الصادر من الحامل بالتوقيت المولود ل ا 

التذي يترتذب ل ذا م ال تلذا، أو اإل ذالل بلذا انعقذاد  االلتزامذاتالبطاقة، وغيرهذا مذن 
 .(2)مسبولية التالر المدنية

ال أمذام الللذة المصذدرة للذا فم ال  إ اللح بالتزام قبول التعامل بالبطاقذة، ي سذح الملذ
أن قيامذذذح  التبذذذار، ومطالبتذذذح بذذذالتعويم، ل ذذذا (8)ب سذذذ  العقذذذد المبذذذرم بينلذذذا وبينذذذح

، (2)بذذذرفم البطاقذذذة والتعامذذذل بلذذذا مذذذن اذذذأنح أن ي حذذذ  ضذذذررا  بالللذذذة المصذذذدرة للذذذا
                          

(
1
 .221ي ،ساب المرلت لذبة سامي حميد اللادر، ال (

(
2
 .221ي ،الساب مرلت لذبة سامي حميد اللادر، ال (

(
8
( من القذانون المذدني العراقذي 177/1)مادة قوالد العامة في القانون المدني إذ نصت الوذلك تطبيقا  ل  (

 اآل ذرلذم يذوف احذد العاقذدين بمذا ولذب ل يذح بالعقذد لذاز ل عاقذد  إذافي العقود الم زمذة ل لذانبين ل ا أن "
المذدين  تنظذر أنجان لح مقتضا ل ا انذح يلذوز ل محجمذة  إنيط ب ال س  مت التعويم  أنبعد االلذار 

بالنسذبة لاللتذزام فذي  جذان مذا لذم يذوف بذح المذدين ق ذيال   إذاترفم ط ذب ال سذ   أنالل، جما يلوز للا  إلا
 ".لم تح

(
2
إن لدم قيام احد أطراف العقد بتن يذ التزامح يبدي إلا تحق  مسبوليتح ممذا يحذ  معذح ل طذرف اآل ذر  (

اسذتحال ل ذا  نون المدني العراقي ل ذا أن "إذا( من القا163)مادة بان يطالب بالتعويم إذ تني المادة 
ين ذ االلتزام لينا حجم ل يح بالتعويم لعدم الوفاء بالتزامح ما لم ي بت استحالة التن يذ قذد  أنالم تزم بالعقد 

مادة وتني ال ."الم تزم في تن يذ التزامح تأ ر إذاال يد لح فيح، وجذلك يجون الحجم  ألنبيلن سبب  ناأت
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بت ك البطاقات. والذذي يذبدي إلذا إصذابة  االاتراكاألا اي من  امتناايتم ل في 
ب سذذارة فادحذذة لألمذذوال التذذي جانذذت هذذذ  الللذذة تحصذذل ل يلذذا مذذن الللذذة المصذذدرة 

 ،والتلديذذذذد االاذذذذتراك،ورسذذذذوم  ،وال وائذذذذد ،لذذذذراء اسذذذذت دام البطاقذذذذة، وم الذذذذح العمولذذذذة
 .(1)وغيرها من اإليرادات ،واإلصدار

أما مسذبولية التذالر فذي حالذة رفذم البطاقذة تلذا  الحامذل، فإنلذا تقذوم ل ذا أسذا  
 ل ا أسا  العقد المبرم بينلمذا. فلذذا العقذد ال ي ذرم ل ذا المسبولية التقصيرية ال

امل الرلوا ل ا التالر ل ا أسا  حفإن من ح  ال ومن  مقبول البطاقة،  التالر
الضذرر الذذذي أصذابح لذذراء الذرفم، والذذذي يلعذل التذذالر مسذبوال  لذذن تعذويم هذذذا 

مسذائ ة المدنيذة سيبدي إلذا تعرضذح ل  االلتزامالضرر. ل يح فإن إ الل التالر بلذا 
 .(2)بنوليلا العقدية والتقصيرية

ومذذن  ذذالل التذذزام التذذالر بالتأجذذد مذذن صذذحة البطاقذذة الذذذي ي ذذرم ل يذذح التأجذذد لذذن 
طري  مطالعة قائمذة االلتراضذات المرسذ ة مذن قبذل البنذك المصذدر ل بطاقذة مذن أن 

مذن لذدم هذ  األ يرة غير مدرلة في هذذ  القائمذة، فذإذا قبذل البطاقذة دون أن يتأجذد 
إدراللا في قائمذة المعارضذات وتبذين أن البطاقذة مسذروقة أو م قذودة وأدرللذا البنذك 

                                                               

بذذذذني فذذذي القذذذذانون  أوفذذذذي العقذذذد  لذذذذم يجذذذن التعذذذذويم مقذذذدرا   إذا .1قذذذانون ن سذذذذح ل ذذذا أن "( مذذذن ال162)
بنقذل م جيذة  لذن العقذد سذواء جذان التزامذا   أويجون التعويم لن جل التزام ينا .2 فالمحجمة هي التي تقدر 

 سذارة بامتنذاا لذن لمذل وياذمل مذا لحذ  الذدائن مذن  أوبعمل  التزاما   أو ي رح  ليني  إي أومن عة  أو
يجذذون هذذذا نتيلذذة  أنفذذي اسذذتي ائح باذذرط  التذذأ ربسذذبب  أوومذذا فاتذذح مذذن جسذذب بسذذبب ضذذياا الحذذ  ل يذذح 

 أ   طذذ أو جذذان المذدين لذم يرتجذب غاذا   فذإذا .8 لذن الوفذاء بذح لتذذأ ر  أوطبيعيذة لعذدم وفذاء المذدين بذااللتزام 
 ."جسب ي وت أوسارة تحل وقت التعاقد من   لادة   فال يلاوز في التعويم ما يجون متوقعا   لسيما  

(
1
 .222ي، ساب ال المرلت لذبة سامي حميد اللادر، (

(
2
 .100يالمرلت الساب ،  ،فداء يحيا أحمد الحمود (
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المصذذذذدر ل بطاقذذذذة فذذذذي القائمذذذذة التذذذذي أرسذذذذ لا إلذذذذا التذذذذالر، ف ذذذذي هذذذذذ  الحالذذذذة تنعقذذذذد 
 . (1)مسبولية التالر لن هذا الوفاء

قيذت جما ي تذزم التذالر لنذد حصذولح ل ذا توقيذت الحامذل، أن يقذوم بمضذاهاة هذذا التو 
مت التوقيت المولود ل ا البطاقة، والسذبب أن هذذا التوقيذت يعتبذر اذرطا  مذن اذروط 

فالتوقيت ي عب دورا  مزدولا ، فلو إ بات ل ن قات والمبذال  التذي ، سند المديونية ةصح
ن ذذذذذها الحامذذذذل بواسذذذذذطة البطاقذذذذة، وا  بذذذذذات لا صذذذذية الحامذذذذل لذذذذذن طريذذذذ  مقارنذذذذذة 

تابعيذذذح فحذذذي مذذذدى التطذذذاب  بذذذين التوقيذذذت  التذذذوقيعين. لذذذذلك يقذذذت ل ذذذا التذذذالر أو
، ولنذذذد امتنالذذذح لذذذن (2)الموضذذذوا ل ذذذا ال ذذذاتورة وذلذذذك الذذذوارد ل ذذذا نمذذذوذج البطاقذذذة

إلراء هذ  المضاهاة فإنذح يعذرم ن سذح ل مسذائ ة مذن قبذل الللذة المصذدرة ل بطاقذة، 
ويح  للا حين ذاك لدم الوفاء ل تالر، نتيلة لدم ات اذ  الحيطة والحذر الالزمين 

                          

(
1
 .202د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي (

(
2
ام الذدفت مذن الاذروط العامذة لنظذ (6/2)تطبيقا  لذلك قضت محجمة اسذتئناف بذاري  بأنذح طبقذا  ل مذادة  (

ببطاقات الوفاء، ي تزم التالر في حالة ضرورة التوقيذت مذن لانذب الحامذل ل ذا إاذعار البيذت أن يتأجذد مذن 
مطابقة التوقيت المدون ل ا ال اتورة ل ا التوقيذت الم بذت ل ذا البطاقذة، وفذي حالذة اسذت دام الذرقم السذري، 

يذذة ال يذذتم تسذذويتلا مذذن لانذذب البنذذك إال بعذذد ومذذن  ذذم ال يقذذوم التذذالر بالتأجذذد مذذن توقيذذت الحامذذل، فذذان العم 
التحصيل، حتا لو أن التالر جان قذد حصذل ل ذا تصذريح بإتمذام العم يذة. فالتذالر م تذزم بذان يأ ذذ جافذة 
االحتياطذات ل تأجذذد مذذن ا صذذية مسذذت دم بطاقذذة الوفذذاء لذن طريذذ  فحذذي التوقيذذت ومضذذاهاتح، وذلذذك فذذي 

أي حذذين ال يجذذون التذذالر مذذزودا  باآللذذة االلجترونيذذة التذذي تقذذوم الحالذذة التذذي ال يسذذتعمل فيلذذا الذذرقم السذذري "
بال حي األوتوماتيجي ل تأجد من صحة البطاقة". ومن  م فان حصول التالر ل ا رقم التصريح لح بقبول 
البطاقة في الوفاء ال يلنبذح م ذاطر لذدم الذدفت مذن لانذب البنذك نتيلذة لالسذتعمال غيذر الماذروا ل بطاقذة 

 . ينظر:من لانب الغير
CA. Paris,    ch. B.    Mars     , D.H.    Avril     . I.R., P.    . 

 .202، يلبد الباقي الصغير، المرلت ن سحنقال  لن د. لميل 
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، جمذذا قذذد يذذبدي  طذذب  هذذذا إلذذا تقاسذذمح المسذذبولية مذذت (1)الجتاذذاف التوقيذذت المذذزور
حامذذل البطاقذذة، ألنلمذذا مرتبطذذان بعالقذذة تعاقديذذة مبااذذرة يحذذ  ل حامذذل مذذن  الللذذا 

 .(2)التمسك ب طأ التالر وتقاسم المسبولية معا  
ان يغطذي ومن  الل التزام التذالر بالتأجذد مذن المب ذ  المسذمو  بذح لحامذل البطاقذة بذ

قيمة ماترياتح، فان لدم قيامح بذلك يحم ح المسبولية المدنية، ومن  م يمتنذت البنذك 
لذذذذن الوفذذذذاء لذذذذح، ويسذذذذتطيت التذذذذالر أن يتأجذذذذد مذذذذن هذذذذذا الغطذذذذاء مذذذذن  ذذذذالل اآللذذذذة 
االلجترونية التي ترتبط مت الحاسب المرجزي لمصدر البطاقة، والذي يعطذي ل تذالر 

 .(8)د حامل البطاقةفرصة التعرف ل ا ما تبقا من رصي
إضافة  لما سب ، فإن من التزامات التالر المحافظة ل ا اآلالت واألدوات المس مة 
إليذذح مذذن قبذذل الللذذة المصذذدرة ل بطاقذذة، لغايذذات إتمذذام لم يذذات البيذذت والاذذراء المن ذذذة 

هذذذذذذ  اآلالت واألدوات إنمذذذذذا سذذذذ مت إليذذذذذح ل ذذذذذا سذذذذذبيل الوديعذذذذذة و  بواسذذذذطة البطاقذذذذذة.
فذذإن إهمالذذح بالمحافظذذة ل يلذذا أو إلحذذا  أيذذة إضذذرار بلذذا، يلع ذذح  مومذذن  ذذواألمانذذة، 

 اسذذتنادا  . (2)م زمذذا  بذذدفت التعذذويم ل للذذة المصذذدرة ل بطاقذذة مذذن لذذراء هذذذ  األضذذرار
غير  واألمانةالتي لاء فيلا " من القانون المدني العراقي (220/2)إلا ني المادة 

                          

(
1
وتقذذوم مسذذبولية التذذالر هنذذا ل ذذا أسذذا  افتذذرام ال طذذأ فذذي لانبذذح، إذ انذذح لذذم يت ذذذ الوسذذائل الالزمذذة  (

ود ل ا ال اتورة مذت النمذوذج الموضذوا ل ذا بطاقذة الوفذاء. ينظذر: د. الجتااف لدم مطابقة التوقيت المول
 .202، يلبد الباقي الصغير، المرلت ن سحلميل 

(
2
 .228ي، ساب ال المرلت لذبة سامي حميد اللادر، (

(
8
 .128، ي1222د. فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، دار النلضة العربية، القاهرة،  (

(
2
 .228ي، ساب ال المرلت در،لذبة سامي حميد اللا (
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نمذذاال،  أمالتحذذرز منذذح بذذاللالك، سذذواء جذذان بسذذبب يمجذذن  األمذذينمضذذمونة ل ذذا   وا 
 .(1)"تقصير منح أوبتعد  أوه جت بصنعح  إذايضمنلا 

لن قبول أي بطاقة تم إ طار  بضذياللا أو سذرقتلا،  االمتنااجما يقت ل ا التالر 
وبعد هذا اإل طار يتحمل التالر جافة المبال  التي تعامل ل يلا منذ إ طار ، وذلك 

اقذذات المسذذروقة أو الضذذائعة أو الم غذذاة، والتذذي ألنذح م ذذزم بذذاإلطالا ل ذذا قائمذذة البط
ترسل إليح ويتم إ طار  بلا مذن قبذل الللذة المصذدرة ل بطاقذة وبصذ ة دوريذة. فتنعقذد 

وليتح العقديذذذذة تلذذذذا  الللذذذذة المصذذذذدرة، ومسذذذذئوليتح ب مسذذذذ االلتذذذذزاملنذذذذد إ اللذذذذح بلذذذذذا 
اذذروا غيذذر الم االسذذت دامالتقصذذيرية تلذذا  الحامذذل لذذراء اإلضذذرار التذذي تصذذيبح مذذن 

 .(2)ل بطاقة من قبل الغير أ ناء سرقتلا أو ضياللا
 االلتزامذذاتممذذا سذذب  ن  ذذي إلذذا القذذول بذذأن جذذل إ ذذالل مذذن قبذذل التذذالر بذذأي مذذن و 

الذذذواردة فذذذي لقذذذد  مذذذت الللذذذة المصذذذدرة ل بطاقذذذة، يعرضذذذح ل مسذذذائ ة مذذذن قب لذذذا مذذذدنيا  
أضذذرار  ول ذذا أسذذا  تعاقذذدي، إضذذافة  إلذذا مطالبتذذح تعذذويم الللذذة ألذذال  لذذن أيذذة

هذا من ناحيذة، ومذن ناحيذة أ ذرى فذإن مسذبولية أ ذرى تقذت ل ذا لذات   .(8)تصيبلا
إذ يقذذت ل ذذا  التذذالر نتيلذذة إ اللذذح بااللتزامذذات المترتبذذة ل يذذح تلذذا  حامذذل البطاقذذة.

التالر التماد لم يات البيت التي تتم بواسطة البطاقة بالسعر ذاتح الذي يتعامذل بذح 
روط ن سذذلا، ويقذذت ل يذذح أيضذا  تسذذ يم السذذ ت والماذذتريات مذت الماذذترين العذذاديين والاذ

التي تم التعاقد ل يلا، وفي حال لدم قيامح بذلك أو في حال قيامذح بتسذ يم بضذالة 

                          

(
1
الوديعة أمانة في يد المودا بأن "( من القانون المدني األردني والتي تقضي 372ينظر ني المادة )و  (

 ".لديح ول يح ضمانلا إذا ه جت بتعديح أو تقصير  في ح ظلا ما لم يت   ل ا غير ذلك

(
2
 .228ي، ساب ال المرلت لذبة سامي حميد اللادر، (

(
8
 ذل التذالر بالتزاماتذح قبذل البنذك المصذدر فانذذح يجذون مذن حذ  هذذا األ يذر أن يمتنذت لذن تسذذديد فذإذا ا (

 .206قيمة ال واتير. ينظر: د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي
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 مذن الماذتريات، وتعويضذح  باسذتعادةمعيبة، فإن لحامل البطاقة الحذ  فذي مطالبتذح 
العميذذل، مذذن  جمذذا أن المحافظذة ل ذذا أسذرار لذن األضذذرار التذي أصذذابتح لذراء ذلذذك.

التي يترتب ل ا اإل الل بلا مسائ ة التذالر ل ذا أسذا  المسذبولية  االلتزاماتأهم 
التقصيرية، ومطالبتح بتعويم حامل البطاقة لراء هذا اإل الل. لجن هناك إمجانية 
ل ت  يف مذن المسذبولية التقصذيرية، إذا  بذت صذدور  طذأ مذن حامذل البطاقذة، جذأن 

 .(1)ان ما ومعلا الرقم السري ال اي بحينسا الحامل بطاقتح في مج
 لثالثا فرعال

 (2)املسؤولية املدنية للغري
يقصذذد بذذالغير جذذل اذذ ي لذذي  طرفذذا  فذذي بطاقذذة االئتمذذان الممغنطذذة، جمذذا ينطبذذ  

مذذذت ل مذذذح –وصذذذف الغيذذذر ل ذذذا األطذذذراف فذذذي حذذذاالت معينذذذة، فالتذذذالر الذذذذي يقبذذذل 
يت ذذ  مذذت الغيذذر ل ذذا تزويرهذذا التعامذذل ببطاقذذة م قذذودة أو مسذذروقة، أو أن  -بالسذذبب

واستعماللا في الوفاء ينطب  ل يح وصف الغير، وينطب  أيضذا  وصذف الغيذر ل ذا 
الحامذذذل الاذذذرلي ل بطاقذذذة الذذذذي يقذذذوم بذذذإبالغ المصذذذدر لذذذن فقذذذدها أو سذذذرقتلا هذذذي 

وجذذل . (8)ورقملذذا السذذري،  ذذم يسذذتمر مذذت ذلذذك فذذي اسذذت داملا فذذي السذذحب أو الوفذذاء
  ذفذذي أي لقذذد مذذن هذذ بذذر مذذن الغيذذر ألنذذح لذذي  طرفذذا  غيذذر األطذذراف يعت مذذن اذذ ي
اسذت دام هذذ  البطاقذات المم وجذة ألصذحابلا الاذرليين ب الغيذر وقد يقوم هذاالعقود. 

غيذر ماذروا  واسذت داملا اسذت داما   ماذترياتمن ألل سداد  مذن مذا يح ذو للذم مذن 

                          

(
1
 .222ي، ساب ال المرلت لذبة سامي حميد اللادر، (

(
2
 .222، ير، المرلت الساب بة سامي حميد اللادينظر في المسبولية المدنية ل غير لذ (

(
8
 .212د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي (
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المدنيذذة ،  ذذم المسذذاءلة (1)يسذذتدلي وضذذعلم تحذذت المسذذاءلة اللنائيذذة بالدرلذذة األولذذا
لألضذذذرار التذذذي يتسذذذببون بلذذذا ألطذذذراف هذذذذ  البطاقذذذة بصذذذ ة  نظذذذرا   ،بالدرلذذذة ال انيذذذة

 اصذذة، وال طذذورة التذذي يولونلذذا ل ذذا الملتمذذذت بصذذ ة لامذذة. فبعذذد صذذدور الحجذذذم 
المدنيذذذذة مبااذذذذرة، ألن  ىال اصذذذذل فذذذذي الذذذذدلوى اللنائيذذذذة بلذذذذذا الاذذذذأن تتحذذذذرك الذذذذدلو 

لقالدة  استنادا   ،في الدلوى اللنائية ال صل ل اال صل في الدلوى المدنية يتوقف 
اللنذذذائي يوقذذذف المذذذدني، وذلذذذك حتذذذا يذذذتمجن القاضذذذي المذذذدني مذذذن تقذذذدير الضذذذرر 

ونتنذذاول مسذذبولية الغيذذر واألطذذراف  .(2)الحاصذذل لألطذذراف ومذذن تذذم تقذذدير التعذذويم
 بالتبارهم من الغير في بندين وجاالتي:

 االئتمذانبطاقذة  دتعذ:    ا  الالق ا أوالً: المسؤولي  المطني  لجغير الذي لم يكا  رر ا
بطاقذذة ا صذذية و اصذذة بحام لذذا فقذذط والذذذي يحذذ  لذذح اسذذت داملا فذذي الوفذذاء بذذ من 
السذذ ت وال ذذدمات التذذي يحصذذل ل يلذذا مذذن أي محذذل تلذذاري متعلذذد مذذت البنذذك بقبذذول 

                          

 (
1
فذذي االسذذت دام غيذذر الماذذروا لبطاقذذة االئتمذذان الممغنطذذة مذذن وللذذة نظذذر القذذانون اللنذذائي ينظذذر: د. (

لبذذذد اللبذذذار الحنذذذيي، االسذذذت دام غيذذذر الماذذذروا لبطاقذذذة االئتمذذذان الممغنطذذذة مذذذن وللذذذة نظذذذر القذذذانون 
، العذذدد األول، 26نذذائي، بحذذث مناذذور فذذي مل ذذة لامعذذة دماذذ  ل ع ذذوم االقتصذذادية والقانونيذذة، المل ذذد الل

وما بعدها؛ وينظر جذذلك ريذام فذتح اهلل بصذ ة، ود. ف ذري محمذد صذالح ل مذان، لذرائم  72، ي2010
لطبعذة األولذا، بطاقة االئتمان، دراسة مصرفية تح ي ية لمجوناتلا وأساليب تزيي لذا وطذر  التعذرف ل يلذا، ا

ومذذذذذذا بعذذذذذذذدها؛ وينظذذذذذذذر جذذذذذذذلك د. املذذذذذذد حمذذذذذذدان الللنذذذذذذي،  72م، ي1222-هذذذذذذذ1216دار الاذذذذذذرو ، 
ومذا بعذدها، بحذث مناذور  1االست دامات غيذر الماذرولة لبطاقذات الذدفت االلجترونذي مذن قبذل الغيذر، ي

             22/6/2012تاري  الزيارة  ل ا الموقت اآلتي:

    http://www.cojss.com/replay.php?a=            
(
2
ال ي ل التعويم المدني بتوقيت العقوبة  .1( من القانون المدني العراقي ل ا أن "206)مادة تني ال (

تجون  أنم دون وتبت المحجمة في المسبولية المدنية وفي مقدار التعوي .2 توافرت اروطلا إذااللزائية 
 .زاء"بالحجم الصادر من محجمة الل أومقيدة بقوالد المسبولية اللزائية 

http://www.cojss.com/replay.php?a=174
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الوفاء بواسطتلا دون أن يحق  ألي ا ي غير  في اسذت داملا ألن األمذر يسذت زم 
 . (1)يبطل جل تصرف من دونح اج يا   ارطا   عدلذي يتوقيعح ال اي، وا

بطاقة في يذد أي اذ ي مذن الغيذر بذأي طريقذة سذواء بسذرقتلا الوقعت  ومن  م فإذا
 غير ارلي للا، ال يح  لح استعماللا أو التعامل بلا. حامال   لدولدها ضائعة  مأ
صذذول بطاقذذة فذذي الحاللجذذن إذا اسذذتطاا هذذذا الاذذ ي بطريقذذة أو بذذأ رى اسذذت دام و 

ل ذذذا السذذذ ت وال ذذذدمات وتحصذذذيل المب ذذذ  مذذذن رصذذذيد مالجلذذذا الحقيقذذذي إمذذذا لدقذذذة فذذذي 
 ر، فبإمجان الحامل أن يطالبح بقيمة األضذرار التذي يأو ألي سبب  ،تزوير التوقيت
التعذذذذويم لذذذذن هذذذذذا ال طذذذذأ، وتقذذذذوم بذذذذذلك  فضذذذذال  لذذذذنالماليذذذذة  ذمتذذذذحأصذذذذابتح فذذذذي 

، إال أن أسذذا  (2)لدرلذذة األولذذامسذذبوليتح المدنيذذة تلذذا  صذذاحب البطاقذذة الاذذرلي با
ألن الغيذذر هنذذا ال تربطذذح بالحامذذل أيذذة لالقذذة  ،هذذذ  المسذذبولية لذذي  مصذذدر  لقذذدي

 .(8)لقدية، لذلك فالمطالبة تقوم ل ا أسا  المسبولية التقصيرية
إذ بملذذرد إقذذدام الغيذذر ل ذذا اسذذت دام البطاقذذة مذذت ل مذذح أنلذذا مم وجذذة لاذذ ي ي ذذر 

ة لرجن الضرر فلو متوافر أيضذا ، الن اسذتعمال الغيذر يعد  طأ  من لانبح، وبالنسب
لبطاقذذذة م قذذذودة أو مسذذذروقة فذذذي السذذذحب أو الوفذذذاء يسذذذبب أضذذذرارا  ماديذذذة لصذذذاحب 
البطاقذة، األمذذر الذذذي يبذذرر مسذذبولية الغيذذر لذن هذذذ  األضذذرار فذذي مواللذذة صذذاحب 

ذا استطاا الغير من تزوير إحدى هذ  البطاقات، فانح يسذأل مذدنيا   ل ذا  البطاقة، وا 
أسذذا  قوالذذد المسذذبولية التقصذذيرية، ويترتذذب ل ذذا تزويذذر البطاقذذة ضذذرر مذذادي إذ 

                          

(
1
 .102فداء يحيا احمد المحمود، المرلت الساب ، ي (

(
2
فضذذال  لذذن المسذذبولية المدنيذذة فلنذذاك مسذذبولية لنائيذذة تترتذذب ل ذذا حامذذل البطاقذذة غيذذر الاذذرلي فذذي  (

ون اللريمذة لريمذة احتيذال. ينظذر ل مزيذد مذن الت صذيل د. لبذد است داملا لدفت  مذن السذ ت وال ذدمات وتجذ
 .38، يالمرلت الساب اللبار الحنيي، 

(
8
( مذذن القذذانون 168؛ وتذذني المذذادة )212ينظذذر د. لميذذل لبذذد البذذاقي الصذذغير، المرلذذت السذذاب ، ي (

 ل غير ي زم من ارتجبح بالتعويم".المدني المصري ل ا أن "جل  طأ سبب ضررا  
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يبدي استعماللا إلا االنتقاي من لناصر الذمة المالية لصاحبلا، جمذا انذح يسذبب 
ل بنك المصدر ل بطاقة تتم ل في إهدار ال قذة التذي  (1)في الوقت ن سح ضرر معنوي

فضذذذال  لذذذن أن سذذذمعة البنذذذك ستسذذذوء أمذذذام  يوليلذذذا اللملذذذور فذذذي اسذذذتعمال البطاقذذذة،
البنذذذوك األلنبيذذذة التذذذي تنظذذذر لذذذح ل ذذذا انذذذح قذذذام بالصذذذرف دون التحقذذذ  مذذذن صذذذحة 

 .(2)بطاقات االئتمان
إال أن المسبولية المدنيذة ل غيذر تتط ذب إقامذة الذدليل ل ذا االسذت دام غيذر الماذروا 
ل بطاقة الم قودة أو المسذروقة، أو إقامذة الذدليل ل ذا تزويذر هذذ  البطاقذة، وهذو أمذر 
صعب اإل بات، وان جان يمجذن تحققذح فذي بعذم الحذاالت، إذ مذن الحذاالت النذادرة 

قامة الدليل ل يح هي ضبطح مت بسا  باست دامح غير  التي يمجن معرفة الغير فيلا وا 
الماروا ل بطاقة بمناسبة التحق  مذن ا صذيتح لذن طريذ  صذراف البنذك فذي حالذة 
السذذحب باذذيك باسذذت دام بطاقذذة الضذذمان، أو لذذن طريذذ  تصذذوير  بجذذاميرات البنذذك، 
األمذذر الذذذي يقتضذذي مذذن هذذذا األ يذذر أن يحذذت ظ بذذاألفالم المصذذورة لمذذدة اذذلر ل ذذا 

 .(8)من تاري  ورود جاف الحساب الالرياألقل، 

                          

(
1
تح أو األذى الذذذي ال يمذذ  الاذذ ي فذذي أموالذذح بذذل يصذذيبح فذذي اذذرفح أو سذذمعهذذو " المعنذذوي الضذذرر (

أي بعبارة أ رى هو األلذم أو الحذزن أو الحرمذان الذذي يصذيب اإلنسذان مذن  ،لاط تح أو مرجز  االلتمالي
يذاء السمعة وغير ذلك يذة وليز فذي النظر الذ ،غنذي حسذون طذح .د". ينظر:لراء القذف والسب والتالير وا 

 .268، ي1271، العامة لاللتزام، الجتاب األول، مصادر االلتزام، مطبعة المعارف،  بغداد
(
2
 .218ينظر د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي (

(
8
جما انح من الصعب إقامة الدليل ل ا الغير لندما يسذت دم البطاقذة المسذروقة أو الم قذودة أو المذزورة  (

ل لبذذد البذذاقي الصذذغير، المرلذذت لذذات اآلليذذة التذذي تولذذد  ذذارج البنذذك. ينظذذر د. لميذذفذذي السذذحب مذذن الموز 
 .218، يالساب 
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قذد يجذون : ث ني ً: المسؤولي  المطني  لجت جر والح مل الشرع  ب عت  اهم  ما  الغيار
التذذالر مذذن الغيذذر، جمذذا قذذد يجذذون الحامذذل الاذذرلي مذذن الغيذذر، ونتنذذاول مسذذبوليتلما 

 المدنية جاآلتي: 
وأن يتواطأ التالر مذت  قد يحدث: باعتبارر من الغير المسؤولية المدنية للتا:ر. 1

يجذون قذد بطاقذة الذذي قذد يجذون ل ذر ل يلذا ضذائعة أو  أحد الحم ة غير الاذرليين ل
سرقلا مت الرقم السذري، ويقذدم ل ذا قبوللذا فذي الوفذاء مذت ل مذح بأنلذا غيذر مم وجذة 

، وذلذك بعذد اطاللذح ل ذا قائمذة المعارضذات المقدمذة لذح مذن البنذك بصذ ة دوريذة حل
 ،وذلذذك مذذن ألذذل االحتيذذال ل ذذا البنذذك، غيذذر الاذذرلي لذذح بذذذلكأو التذذراف الحامذذل 

وجذذذذلك ل ذذذا الحامذذذل الحقيقذذذي ل بطاقذذذة، فيسذذذت يد بذذذذلك الحامذذذل غيذذذر الاذذذرلي مذذذن 
العم يذذة مذذن  ذذالل حصذذولح ل ذذا الماذذتريات التذذي يريذذدها مذذن التذذالر، ويسذذت يد هذذذا 
ل األ يذذر مذذن  ذذالل الحصذذول ل ذذا  مذذن مذذا بيذذت أو قيمذذة مذذا قذذدم مذذن  دمذذة ل حامذذ

وذلذذك بقيذذام البنذذك بتحويذذل مب ذذ  العم يذذة مذذن رصذذيد صذذاحب البطاقذذة  ،غيذذر الاذذرلي
األصذذذذ ي إلذذذذا رصذذذذيد التذذذذالر، دون أن يجذذذذون لذذذذألول أي فائذذذذدة أو حتذذذذا أي ل ذذذذم 

 .(1)بذلك
التذذذالر ل ذذذا أسذذذا  المسذذذبولية التقصذذذيرية طالمذذذا أن هذذذذا وفذذذي هذذذذ  الحالذذذة يسذذذأل 

د قيامذذح بقبذذول البطاقذذة بسذذوء نيذذة، لناصذذرها قذذد تذذوافرت بقيذذام ال طذذأ مذذن لانبذذح لنذذ
وتذذوافر رجذذن الضذذذرر، ويحذذ  ل حامذذذل حينلذذا أن يطالذذذب بذذالتعويم لمذذذا لحقذذح مذذذن 
أضذذرار فذذي ذمتذذح الماليذذة التذذي انتقصذذت دون أن يجذذون لذذح يذذد فيلذذا، فيجذذون التذذالر 

مذذن لانبذذح إلذذا لانذذب الحامذذل غيذذر الاذذرلي مسذذبولية تقصذذيرية ألنذذح يعتبذذر  مسذذبوال  
ل عالقة بين الحامل الحقيقذي ومصذدر البطاقذة الذذين التمعذا بعقذد  من الغير بالنسبة

ومن صور التواطب التي يقوم بلا التالر مت الغيذر الذذي سذر  البطاقذة،  .االنضمام
                          

(
1
 .27النظام القانوني لبطاقة الوفاء ل ا الموقت الساب ، ي : بحثينظر (
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قيامح بتدوين تاري  ساب  لن تاري  المعارضة ل ا فذاتورة الاذراء حتذا يذتمجن مذن 
مذذذذزورة رغذذذذم اجتاذذذذاف  وجذذذذذلك قبولذذذذح التعامذذذذل ببطاقذذذذة دفذذذذت تحصذذذذي لا لذذذذدى البنذذذذك،

 .(1)التزوير
تقوم مسبولية الغير ل ا أسا  المسبولية التقصيرية، والتي أساسذلا االلتذزام بعذدم و 

 بالضذذذمان وذلذذذك وفقذذذا  ل مذذذادةاإلضذذذرار بذذذالغير وأن جذذذل إضذذذرار بذذذالغير ي ذذذزم فال ذذذح 
جذذل تعذذد يصذذيب الغيذذر ( مذذن القذذانون المذذدني العراقذذي التذذي نصذذت ل ذذا أن "202)

 .(2)"غير ما ذجر في المواد السابقة يستولب التعويم ري ضرر  بأي
ويمجذذذن تصذذذور االسذذذتعمال : باعتباااارر مااان الغيااارحامااال المساااؤولية المدنياااة لل. 2

قيام  األول:االحتيالي لبطاقات االئتمان من قبل حام لا الارلي في فروم  ال ة، 
ملذا السذري، حامل البطاقذة بإ طذار البنذك المصذدر ب قذد البطاقذة أو سذرقتلا هذي ورق

 م يستمر في استعماللا بالسذحب أو الوفذاء، ف ذي هذذا ال ذرم يعذد الحامذل الاذرلي 
مسبوال  مدنيا  تلا  البنك المصدر لن األضذرار الماديذة التذي أصذابتح، ل ذا التبذار 
أن البنذذذذك يتحمذذذذل المسذذذذبولية لذذذذن العم يذذذذات المن ذذذذذة بواسذذذذطة البطاقذذذذة الم قذذذذودة أو 

لذذن واقعذذة ال قذذد أو السذذرقة، ويسذذأل الحامذذل فذذي هذذذ   المسذذروقة منذذذ لحظذذة اإلبذذالغ
الحالة ل ذا أسذا  قوالذد المسذبولية التقصذيرية، الن فع ذح ياذجل  طذأ  يت ذذ صذورة 

يقوم الحامل الارلي بإلطاء بطاقتح ل غير  والثاني:. (8)لريمة لنائية وهي النصب
ذا جان الحامل ال ارلي ل بطاقة الست داملا في السحب أو الوفاء في مجان بعيد، وا 

ي تذذذزم باالحت ذذذذاظ برقمذذذذح السذذذري طذذذذي الجتمذذذذان، وان هذذذذا الذذذذرقم ضذذذذروري السذذذذت دام 

                          

(
1
 .27المرلت ن سح، ي (

(
2
ررا  مصري التي نصت ل ا أن "جل  طأ سبب ض( من القانون المدني ال168المادة )ني  ينظرو  (

 .ل غير ي زم من ارتجبح بالتعويم"

(
8
 .212ينظر: د. لميل لبد الباقي الصغير، المرلت الساب ، ي (
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البطاقة، فذلك يعد قرينة ل ا أن الحامل الارلي هو مذن يسذت دملا، طالمذا انذح لذم 
ي طذذر البنذذذك المصذذذدر ب قذذذد الذذرقم أو سذذذرقتح، ومذذذت ذلذذذك قذذد يتقذذذدم الحامذذذل الاذذذرلي 

ت يد انح لم يغادر ب د  إلذا الدولذة التذي حذدث فيلذا  بأورا  رسمية جلواز الس ر م ال  
السحب أو الوفاء بمولب بطاقة االئتمان، في حين أن حامل البطاقة يجون قد للد 

يقذذوم الحامذذل الاذذرلي بإلطذذاء  والثالااث:بلذذا إلذذا الغيذذر السذذتعماللا فذذي ب ذذد ي ذذر. 
ا غرارهذا الغير بيانات بطاقتح ورقمذح السذري بلذدف تمجينذح مذن اصذطناا بطاقذة ل ذ

واستعماللا في االسذتيالء ل ذا أمذوال البنذوك والتلذار. وت ذور فذي هذذا ال ذرم ن ذ  
ماذذج ة اإل بذذات التذذي تعرضذذنا للذذا فذذي ال ذذرم السذذاب ، إذ انذذح مذذن الناحيذذة العم يذذة 
يمجذذن ل بنذذوك أن ت بذذت أن بطاقذذة مذذن نذذوا معذذين، بذذرقم سذذري معذذين، اسذذت دمت فذذي 

معذين، إال انذذح ال يمجذن إ بذذات أن القذذائم وقذت معذذين، لسذحب مب ذذ  معذين مذذن مذذوزا 
ويجذون ال طذأ هنذا ل ذا أسذا  المسذبولية التقصذيرية باالست دام هو الحامذل ن سذح. 

 .(1)في هذ  ال روم ال ال ة، جما أن الضرر متحق  بالنسبة ل بنك والتالر
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
                          

(
1
 .212، يلبد الباقي الصغير، المرلت ن سحد. لميل  (
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إلذا لم ذة مذن بعد االنتلاء من هذا البحث بعذون مذن اهلل وتوفيقذح، فقذد توصذ نا     
النتذذذذائا والتوصذذذذيات، نأمذذذذل أن تحقذذذذ  ال ائذذذذدة المرلذذذذوة، ونتنذذذذاول أهذذذذم النتذذذذائا  ذذذذذم 

 التوصيات التي انتلا إليلا البحث وجاالتي:
 أوالً: النتائج:

ب ذذذتح  لذذذالقذذذد تتعلذذذد بمقتضذذذا  الللذذذة المصذذذدرة لإن بطاقذذذة االئتمذذذان لبذذذارة لذذذن  .1
الذذذي يمجنذذح مذذن  لاذذجلبا حامذذل البطاقذذة التمذذاد فذذي حذذدود مب ذذ  معذذين لمصذذ حة

التلاريذذة  التالمحذذ وال ذذدمات التذذي يحصذذل ل يلذذا مذذن ماذذترياتح  باقيذذام الوفذذاء
التذذي تذذرتبط فذذي ذات الوقذذت بالللذذة المصذذدرة ل بطاقذذة بعقذذد ي زملذذا بقبذذول الوفذذاء 

 .بمقتضا هذ  البطاقة بمبيعاتلا أو  دماتلا وذلك  الل مدة معينة
سذذذذائل الوفذذذذاء الحدي ذذذذة باقيذذذذام السذذذذ ت إن بطاقذذذذة االئتمذذذذان الممغنطذذذذة تعذذذذد مذذذذن و  .2

وال دمات التي يتم الحصول ل يلا من التلذار الذذين يقب ذون التعامذل بلذا، وهذي 
الحذذذذذديث الذذذذذذي افذذذذذرز الج يذذذذذر مذذذذذن  يوسذذذذذي ة وفذذذذذاء فرضذذذذذلا التطذذذذذور التجنولذذذذذول
 التعامالت الحدي ة ومنلا بطاقة االئتمان.

أطرافذح فلنذاك لالقذة بذين التعامل ببطاقة االئتمان يقذوم ل ذا لالقذة  ال يذة بذين  .3
البنذذذك وحامذذذل البطاقذذذة، وهنذذذاك لالقذذذة بذذذين البنذذذك والتذذذالر الذذذذي يقبذذذل التعامذذذل 
بالبطاقة، وأ يرا  هناك لالقة بين التالر وحامل البطاقذة، ويحجذم هذذ  العالقذات 
العقذذذد المبذذذرم بذذذين جذذذل طذذذرف مذذذن أطرافذذذح وهذذذذا العقذذذد هذذذو الذذذذي يحذذذدد حقذذذو  

 والتزامات ومسبوليات أطرافح.

العقذذود التذذي تبذذرم بذذين األطذذراف ال ال ذذة هذذي لقذذود مسذذتق ة لذذن بعضذذلا الذذبعم  .4
وترتذذذب التزامذذذات متقاب ذذذة ل ذذذا لذذذات  أطرافلذذذا، وتولذذذت هذذذذ  العقذذذود بيذذذان هذذذذ  
االلتزامذذذات، وأي إ ذذذالل بلذذذذ  االلتزامذذذات يرتذذذب المسذذذبولية ل ذذذا لذذذات  الطذذذرف 

 الم ل بلذا االلتزام ويرتب ل يح التعويم.
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أطراف العالقة ببطاقة االئتمان مسبولية لقدية لنذد ولذود العقذد تجون مسبولية  .5
 الصحيح، وفي حالة لدم ولود هذا العقد فتنلم هنا المسبولية التقصيرية.

الزالذذت االلتزامذذذات والحقذذذو  والمسذذذبوليات المترتبذذة ل ذذذا لذذذات  أطذذذراف العالقذذذة  .6
ي التذذذذي ت ضذذذذت لمبذذذذدأ سذذذذ طان اإلرادة، إذ أن االت اقذذذذات فيمذذذذا بذذذذين األطذذذذراف هذذذذ

تحددها وت ضت من  ذم ل قوالذد العامذة المولذودة فذي القذانون المذدني، إذ لذم تذتم 
معاللة هذ  البطاقات تاريعيا ، وهذذ  االت اقذات تجذون الغ بذة فيلذا ل طذرف القذوي 

 الذي يم  ح البنك ويض ي ل يلا طابت اإلذلان.
 ثانيًا: التوصيات:

عامذذذل ببطاقذذذات االئتمذذذان لذذم تتعذذذرم التاذذذريعات فذذذي العذذذرا  إلذذا تنظذذذيم الت .1
الممغنطذذة ل ذذا الذذرغم مذذن قيذذام بعذذم البنذذوك بإصذذدار م ذذل هذذذ  البطاقذذات، إذ 
الزالذذت ت ضذذت فذذي تنظيملذذا إلرادة األطذذراف وهذذذا ياذذجل نقصذذا  تاذذريعيا  يلذذدر 
بالماذذذرا تدارجذذذح بنصذذذوي تاذذذريعية جمذذذا فع ذذذت بعذذذم القذذذوانين المقارنذذذة التذذذي 

التذذذد ل بتاذذذريت وطنذذذي يذذذنظم التعامذذذل  تناولتلذذذا هذذذذ  الدراسذذذة. إذ مذذذن الضذذذروري
ببطاقذذذات االئتمذذذان مذذذن م ت ذذذف لوانبلذذذا، يذذذني ل ذذذا التذذذزام المصذذذرف بتوليذذذة 

بأحجذذذام واذذذروط البطاقذذذة الممنوحذذذة لذذذح ليعذذذرف حقوقذذذح  -العميذذذل حامذذذل البطاقذذذة
والتزاماتح ومسبولياتح تلا  البنك، وولوب التأجيد ل ا مبدأ تساوي ال ري أمذام 

 ذذذا االئتمذذذان ولذذذدم التمييذذذز بيذذذنلم تحذذذت أي مسذذذما اللملذذذور فذذذي الحصذذذول ل
 بينلم.

ضرورة توفير اإلمجانيذات الماديذة واإلداريذة والماليذة والمصذرفية واألجاديميذة  .2
 إلصدار واستعمال بطاقات االئتمان في البنوك العراقية.

ضذذذرورة إيلذذذاد لقذذذود نموذليذذذة رسذذذمية ل عقذذذود المصذذذرفية ال اصذذذة ببطاقذذذة  .3
ن المط ذذذوب بذذذين الحقذذذو  وااللتزامذذذات والمسذذذبوليات بذذذين االئتمذذذان ترالذذذي التذذذواز 
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أطذذراف العالقذذة، بذذدال  مذذن تذذرك األمذذر ل بنذذوك فذذي صذذياغة هذذذ  العقذذود بالاذذجل 
 التي تطغا ل يلا ص ة اإلذلان.

 
 
 
 

 ومن اهلل التوفيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املراجع
 أوالً: املعاجم:

ب البذذذذذاء، دار ابذذذذذن منظذذذذذور، لسذذذذذان العذذذذذرب، المل ذذذذذد األول، اللذذذذذزء الرابذذذذذت، بذذذذذا .1
 المعارف، القاهرة، من دون سنة نار. 
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احمذذد الارباصذذي، المعلذذم االقتصذذادي اإلسذذالمي، دار الليذذل، مذذن دون مجذذان  .2
 .1231طبت، 

بدوي احمد زجي، معلم المصط حات التلاريذة والتعاونيذة، دار النلضذة العربيذة  .3
 .1232ل طبالة والنار، بيروت، 

ة العربية، لملوريذة مصذر العربيذة، الطبعذة الرابعذة، المعلم الوسيط، ملمت ال غ .4
 م.2002-هذ1222مجتبة الارو  الدولية، القاهرة، 

 ثانيًا: الكتب:
الحمايذذذذذذة التاذذذذذذريعية المدنيذذذذذذة واللنائيذذذذذذة لبطاقذذذذذذات الذذذذذذدفت  ،إبذذذذذذراهيم سذذذذذذيد احمذذذذذذد .1

 .2002بيروت،  ،ةيالدار اللامع "،بطاقات االئتمان"اإللجتروني 

دار اللامعذذة  االئتمذذان،الحمايذذذة اللنائيذذة واألمنيذذة لبطاقذذات  ،اإيلذذاب فذذوزي السذذق .2
 .2007 ،اإلسجندرية ،اللديدة

بيذذذار اميذذذل طوبيذذذا، أبحذذذاث فذذذي القذذذانون المصذذذرفي، المبسسذذذة الحدي ذذذة ل جتذذذاب،  .3
  .1222لبنان،  -طراب  

د. لميذذذل لبذذذد البذذذاقي الصذذذغير، الحمايذذذة اللنائيذذذة والمدنيذذذة لبطاقذذذات االئتمذذذان  .4
غنطذذة، دراسذذة تطبيقيذذة فذذي القضذذاء ال رنسذذي والمصذذري، دار النلضذذة العربيذذة، المم

 .2008القاهرة، 
التاذذذريعات الماليذذذة والمصذذذرفية مذذذن الذذذوللتين النظريذذذة  ، الذذذد إبذذذراهيم التالحمذذذة .5

 .2002، من دون مجان نار، دار اإلسراء ل نار ،الطبعة األولا ،والعم ية
حمد صذالح ل مذان، لذرائم بطاقذة االئتمذان، ريام فتح اهلل بص ة، ود. ف ري م .6

دراسذذة مصذذرفية تح ي يذذة لمجوناتلذذا وأسذذاليب تزيي لذذا وطذذر  التعذذرف ل يلذذا، الطبعذذة 
 م.1222-هذ1216األولا، دار الارو ، 
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لبذذذد الراضذذذي محمذذذود جيالنذذذي، التاذذذريعات التلاريذذذة والمعذذذامالت االلجترونيذذذة،  .7
 .2002ردن، األ -الطبعة األولا، دار وائل ل نار، لمان

د. لبذذذذد الواحذذذذد جذذذذرم، معلذذذذم المصذذذذط حات القانونيذذذذة، الطبعذذذذة األولذذذذا، مجتبذذذذة  .8
 .1237النلضة العربية، بيروت، 

المستاذذار لذذز الذذدين الدناصذذوري، المسذذبولية المدنيذذة فذذي ضذذوء ال قذذح والقضذذاء،  .9
 .1233من دون دار نار ومجان نار، 

 
ونيذة لبطاقذات االئتمذان، مطذابت د. لصام حن ي محمود موسذا، الطبيعذة القان .11

 .2007الدار اللندسية، القاهرة، 

د. ل ذذذذي لمذذذذال الذذذذدين لذذذذوم، لم يذذذذات البنذذذذوك مذذذذن الوللذذذذة القانونيذذذذة، دار  .11
 .1231النلضة العربية، القاهرة، 

الذذذذوليز فذذذذي النظريذذذذة العامذذذذة لاللتذذذذزام، الجتذذذذاب األول،  ،غنذذذذي حسذذذذون طذذذذحد.  .12
 .1271بغداد،   مصادر االلتزام، مطبعة المعارف،

 .1222د. فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، دار النلضة العربية، القاهرة،  .13
فداء يحيا احمد الحمود، النظام القانوني لبطذاقة االئتمذان، دار ال قافذة ل ناذذر  .14

 .1222األردن،  -والتوزيت، لمذان
ئتمذان المسذبولية جميت طالب البغدادي، االست دام غير الماروا لبطاقات اال .15

لمذذذذان،  -اللزائيذذذة والمدنيذذذذة، الطبعذذذة األولذذذذا، دار ال قافذذذذة ل ناذذذر والتوزيذذذذت، األردن
2003. 
د. محمذذد سذذعيد احمذذد اسذذماليل، أسذذاليب الحمايذذة القانونيذذة لمعذذامالت التلذذارة  .16

 .2002لبنان،  -االلجترونية، الطبعة األولا، مناورات الح بي الحقوقية، بيروت
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اللوانب الارلية والمصرفية والمحاسذبية لبطاقذات لبد الح يم لمر،  د. محمد .17
 .م1227 ،القاهرة ،مبسسة إيتراك ل نار والتوزيت ،االئتمان

 ثالثًا: البحوث:
أبذذو الوفذذا محمذذد أبذذو الوفذذا إبذذراهيم، المسذذئولية اللنائيذذة لذذن االسذذت دام غيذذر د.  .1

بحذذذث مقذذذدم إلذذذا قذذذح اإلسذذذالمي، الماذذذروا لبطاقذذذة االئتمذذذان فذذذي القذذذانون المقذذذارن وال 
مذذذبتمر األلمذذذال المصذذذرفية االلجترونيذذذة بذذذين الاذذذريعة والقذذذانون الذذذذي أقامتذذذح ج يذذذة 
الاذذذريعة والقذذذانون فذذذي لامعذذذة اإلمذذذارات العربيذذذة المتحذذذدة بالتعذذذاون مذذذت غرفذذذة تلذذذارة 

 . مناور ل ا الموقت اآلتي:2008أيار  21-10وصنالة دبي ل  ترة من 
.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/  

احمذذذد محمذذذد السذذذعد، أحجذذذام التعامذذذل ببطاقذذذة االئتمذذذان فذذذي الاذذذريعة اإلسذذذالمية،  .2
بحث مناور في مل ة مبتح ل بحوث والدراسات، المل ذد العاذرون، العذدد ال ذام ، 

2002.  

لني، االست دامات غير الماذرولة لبطاقذات الذدفت االلجترونذي املد حمدان الل .3
 من قبل الغير، بحث مناور ل ا الموقت اآلتي:

    http://www.cojss.com/replay.php?a=            
 :اآلتيل ا الموقت بحث مناور  .جر بن لبد اهلل أبو زيد، بطاقة االئتمانب .4

    http://iefpedia.com/arab/?p=  
المحامية  ناء احمذد محمذد المغربذي، الوللذة القانونيذة لبطاقذات االئتمذان، بحذث  .5

مقدم إلا مبتمر األلمذال المصذرفية االلجترونيذة بذين الاذريعة والقذانون الذذي أقامتذح 
ية الاريعة والقانون في لامعة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مت غرفة تلذارة ج 

 . مناور ل ا الموقت اآلتي:2008أيار  21-10وصنالة دبي ل  ترة من 
.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/ 

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/5.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/5.pdf
http://www.cojss.com/replay.php?a=174
http://iefpedia.com/arab/?p=3102
http://iefpedia.com/arab/?p=3102
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/3.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/3.pdf
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فذذتح اهلل بصذذ ة، بطاقذذات االئتمذذان الممغنطذذة وم ذذاطر التزويذذر، المل ذذة ريذذام  .6
، محذذذرم 12العربيذذذة ل دراسذذذات األمنيذذذة والتذذذدريب، الريذذذام، المل ذذذد العااذذذر، العذذذدد 

 هذ.1216

د. سعد محمد سعد، المسائل القانونية التي ت يرها العالقة النااذئة لذن اسذت دام  .7
اقة والتالر، بحث مقدم إلا مبتمر األلمال بطاقة االئتمان بين الللة مصدرة البط

المصرفية االلجترونية بين الاريعة والقذانون الذذي أقامتذح ج يذة الاذريعة والقذانون فذي 
لامعة اإلمارات العربية المتحذدة بالتعذاون مذت غرفذة تلذارة وصذنالة دبذي ل  تذرة مذن 

 . مناور ل ا الموقت اآلتي:2008أيار  10-21
.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/  

اذذيماء فذذوزي احمذذد، بطاقذذة االئتمذذان، دراسذذة تطبيقيذذة لبطاقذذة الماسذذتر جذذارد فذذي  .8
مصرف الورجاء لالست مار والتمويل فرا الموصل، بحث مقدم إلا ج ية الحقو  في 

المذذبتمر ال الذذث  الموسذذوم بذذذ )التاذذريعات القانونيذذة  لامعذذة الموصذذل ضذذمن ألمذذال
 .2010والنظم المع وماتية(، 

صذذذذالح بذذذذن محمذذذذد ال ذذذذوزان، البطاقذذذذة االئتمانيذذذذة، تعري لذذذذا وأ ذذذذذ الرسذذذذوم ل ذذذذا  .9
 إصدارها والسحب النقدي بلا. بحث مناور ل ا الموقت اآلتي:

.htm  ttp://www.saaid.net/fatwa/sahm/h  
الصذذدي  محمذذد األمذذين الضذذرير، بطاقذذات االئتمذذان، بحذذث مقذذدم إلذذا مذذبتمر  .11

األلمذذذال المصذذذرفية االلجترونيذذذة بذذذين الاذذذريعة والقذذذانون الذذذذي أقامتذذذح ج يذذذة الاذذذريعة 
والقذذانون فذذي لامعذذة اإلمذذارات العربيذذة المتحذذدة بالتعذذاون مذذت غرفذذة تلذذارة وصذذنالة 

 . مناور ل ا الموقت اآلتي:2008أيار  21-10بي ل  ترة من د
.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/  

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://www.saaid.net/fatwa/sahm/25.htm
http://www.saaid.net/fatwa/sahm/25.htm
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
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د. لبذذذذذذد اللبذذذذذذار الحنذذذذذذيي، االسذذذذذذت دام غيذذذذذذر الماذذذذذذروا لبطاقذذذذذذات االئتمذذذذذذان  .11
ن اللنذائي، مل ذة لامعذة دماذ  ل ع ذوم االقتصذادية الممغنطة من وللة نظر القذانو 

 .2010، العدد األول، 26والقانونية، المل د 
د. لبد الحميذد البع ذي، بطاقذات االئتمذان المصذرفية التصذوير ال نذي والت ذريا  .12

ال قلذذذذذي، دراسذذذذذة تح ي يذذذذذة مقارنذذذذذة، بحذذذذذث مقذذذذذدم إلذذذذذا مذذذذذبتمر األلمذذذذذال المصذذذذذرفية 
نون الذذذي أقامتذذح ج يذذة الاذذريعة والقذذانون فذذي لامعذذة االلجترونيذذة بذذين الاذذريعة والقذذا

 21-10اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مت غرفة تلارة وصنالة دبي ل  ترة من 
 . مناور ل ا الموقت اآلتي:2008أيار 

.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/  
د. لبد اهلل بن س يمان بن لبد العزيذز البذاحوث، بطاقذات المعذامالت الماليذة،  .13

هذذذذ.  1226، رلذذذب 27ماهيتلذذا وأحجاملذذذا، بحذذذث مناذذور فذذذي مل ذذذة العذذدل، العذذذدد 
 ومناور ل ا الموقت اآلتي:

/pdf       content/uploads/-iefpedia.com/arab/wphttp://  

مناور بحث  .غنام محمد غنام، الحماية اللنائية لبطاقات االئتمان الممغنطة .14
 الموقت اآلتي:ل ا 

    law.net/law/showthread.php?-http://www.f   

د. محمذذد رأفذذت ل مذذان، ماهيذذة بطاقذذات االئتمذذان وأنواللذذا وطبيعتلذذا القانونيذذة  .15
وتمييزهذذا لذذن غيرهذذا، بحذذث مقذذدم إلذذا مذذبتمر األلمذذال المصذذرفية االلجترونيذذة بذذين 
الاذذريعة والقذذانون الذذذي أقامتذذح ج يذذة الاذذريعة والقذذانون فذذي لامعذذة اإلمذذارات العربيذذة 

. 2008أيذذار  21-10دبذذي ل  تذذرة مذذن المتحذذدة بالتعذذاون مذذت غرفذذة تلذذارة وصذذنالة 
 مناور ل ا الموقت اآلتي:

.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/  

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/pdf
http://www.f-law.net/law/showthread.php?1797
http://www.f-law.net/law/showthread.php?1797
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf


 الحماية المدنية لبطاقات االئتمان الممغنطة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

696 

د. محمد لبد الح يم لمر، بطاقات االئتمان، ماهيتلا والعالقذات النااذئة لذن  .16
بحذذذذث مقذذذذدم إلذذذذا مذذذذبتمر األلمذذذذال المصذذذذرفية ريعة والقذذذذانون، اسذذذذت داملا بذذذذين الاذذذذ

االلجترونيذذة بذذين الاذذريعة والقذذانون الذذذي أقامتذذح ج يذذة الاذذريعة والقذذانون فذذي لامعذذة 
 21-10اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مت غرفة تلارة وصنالة دبي ل  ترة من 

 . مناور ل ا الموقت اآلتي:2008أيار 
.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/  

د. ممذذذدو    يذذذل البحذذذر ود. لذذذدنان ولذذذي العذذذزاوي، بطاقذذذات االئتمذذذان واآل ذذذار  .17
القانونيذة المترتبذذة بمولبلذذا، دراسذة قانونيذذة مقارنذذة، بحذذث مقذدم إلذذا مذذبتمر األلمذذال 

نية بين الاريعة والقذانون الذذي أقامتذح ج يذة الاذريعة والقذانون فذي المصرفية االلجترو 
لامعة اإلمارات العربية المتحذدة بالتعذاون مذت غرفذة تلذارة وصذنالة دبذي ل  تذرة مذن 

 . مناور ل ا الموقت اآلتي:2008أيار  10-21
.pdf      eu.ac.ae/prev_conf/http://slconf.ua  

د. نبيذذذذذل محمذذذذذد احمذذذذذد صذذذذذبيح، بعذذذذذم اللوانذذذذذب القانونيذذذذذة لبطاقذذذذذات الوفذذذذذاء  .18
واالئتمان المصرفية، بحذث مناذور فذي مل ذة الحقذو  الجويتيذة، العذدد األول، السذنة 

 م.2008هذ، مار  1222السابعة والعارون، محرم 
ة لنظذذام بطاقذذات االئتمذذان مذذن نزيذذح محمذذد الصذذاد  الملذذدي، نحذذو نظريذذة لامذذ .19

الوللذذذذة القانونيذذذذة، بحذذذذث مقذذذذدم إلذذذذا مذذذذبتمر األلمذذذذال المصذذذذرفية االلجترونيذذذذة بذذذذين 
الاذذريعة والقذذانون الذذذي أقامتذذح ج يذذة الاذذريعة والقذذانون فذذي لامعذذة اإلمذذارات العربيذذة 

. 2008أيذذار  21-10المتحذذدة بالتعذذاون مذذت غرفذذة تلذذارة وصذذنالة دبذذي ل  تذذرة مذذن 
 وقت اآلتي:مناور ل ا الم

.pdf      http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/ 

 النظام القانوني لبطاقة الوفاء، بحث مناور ل ا موقت االنترنيت اآلتي: .21
     http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=  

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/3.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/3.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/2.pdf
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=86389
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=86389


نونية والسياسيةكلية القانون للعلوم القامجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

699 

 :اآلتيبحث مناور ل ا الموقت  .وهبة مصط ا الزحي ي، بطاقة االئتمان .21
    http://iefpedia.com/arab/?p=  

 رابعًا: الرسائل واالطاريح:
غيذذذذر الماذذذذروا  لالسذذذذت دامالمسذذذذبولية المدنيذذذذة ، دان لسذذذذجر الللنذذذذيأملذذذذد حمذذذذ .1

ج يذة  ،لامعذة لماذان العربيذة ،دجتورا  اطروحة ،لبطاقة الوفاء ووضت الضوابط لذلك
 .2002 ،لمان ،األردن ،الدراسات القانونية

حسذذذام بذذذاقر لبذذذد األميذذذر، بطاقذذذات االئتمذذذان المصذذذرفية، دراسذذذة مقارنذذذة، رسذذذالة  .2
 .1222إلا ج ية القانون في لامعة بغداد،  مالستير مقدمة

فتحي اوجت مصذط ا لرفذات، بطاقذات االئتمذان البنجيذة فذي ال قذح اإلسذالمي،  .3
رسذذالة مالسذذتير مقدمذذة إلذذا ج يذذة الدراسذذات الع يذذا فذذي لامعذذة النلذذا  الوطنيذذة فذذي 

 . مناورة ل ا الموقت اآلتي:2007ناب  ، ف سطين، 
-http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all

thesis/the_banking_credit_cards_in_the_islamic_fiqh.pdf 
ر مقدمة إلا ج ية الع ذوم القانونيذة فذي لذبة سامي حميد اللادر، رسالة مالستي .4

مناذذذذورة ل ذذذذا  .2003األردن، -لامعذذذذة الاذذذذر  األوسذذذذط ل دراسذذذذات الع يذذذذا، لمذذذذان
 الموقت اآلتي:
.pdf                  http://www.meu.edu.jo/library/ 

 
 

  ني:خامسًا: القوان
 المعدل. 1221( لسنة 20القانون المدني العراقي رقم ) .1
 المعدل.1223( لسنة 181القانون المدني المصري رقم ) .2
 المعدل. 1276( لسنة 28رقم )القانون المدني األردني  .3

http://iefpedia.com/arab/?p=3105
http://iefpedia.com/arab/?p=3105
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all-thesis/the_banking_credit_cards_in_the_islamic_fiqh.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all-thesis/the_banking_credit_cards_in_the_islamic_fiqh.pdf
http://www.meu.edu.jo/library/634326571760200820.pdf
http://www.meu.edu.jo/library/634326571760200820.pdf
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 القانون المدني ال رنسي المعدل مناور ل ا الموقت اآلتي: .4
.pdf  /upl/pdf/code_            http:// 

 مناذج الشروط واألحكام اخلاصة بالبطاقات االئتمانية: سادسًا:
 لقد بطاقة فيزا البنك األه ي المصري. .1
 . ات اقية المصرف التلاري العراقي والمللزين "البائعين".2
ادرة لذذن بنذذك البحذذرين اإلسذذالمي اذذروط وأحجذذام اسذذت دام بطاقذذة االئتمذذان الصذذ .3

                                                                    مناورة ل ذا الموقذت اآلتذي:

 www.ebisb.com                         

صذرف الورجذاء الاروط واألحجام ال اصذة ببطاقذة الماسذتر جذارد الصذادرة لذن م .4
 لالست مار والتمويل.

 اروط وأحجام بطاقة ماستر جارد الصادرة لن البنك التلاري الجويتي. .5
تع يمات إصدار بطاقة االئتمان لن مصرف الار  األوسط العراقي لالست مار  .6

 وهي مناورة ل ا الموقت اآلتي:
http://www.imeib.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpag

   e&sid=  
الاذذذروط واألحجذذذام ال اصذذذة بالبطاقذذذات االئتمانيذذذة لبنذذذك برقذذذان الجذذذويتي مناذذذورة  .7

 ل ا الموقت اآلتي:
http://www.burgan.com/upload/Credit_Cards_Terms_and_conditio

.pdf    ns__Ar_ 
 
 
 
 

http://195.83.177.9/upl/pdf/code_22.pdf
http://195.83.177.9/upl/pdf/code_22.pdf
http://www.ebisb.com/
http://www.imeib.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=162
http://www.imeib.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=162
http://www.burgan.com/upload/Credit_Cards_Terms_and_conditions__Ar_1206.pdf
http://www.burgan.com/upload/Credit_Cards_Terms_and_conditions__Ar_1206.pdf


نونية والسياسيةكلية القانون للعلوم القامجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

696 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
       The magnetized credit card is considered to be one of the most 

prominent features of development taking place through means of 

fulfilling financial obligation in the present time.                                       

  

       Banks issue such cards for their client who carry these cards to 

obtain goods and services, according to then, from traders who deal with 

these cards.                                                                                                   

           

        The Iraqi legislator has not codified the credit card, though a 

number of banks have issued such cards. Therefore, the relationships 

between the parties to these cards are subject to the will of the parties and 

the general rules in the contracts dealt with in the civil law.                       

                

   The dealing with credit card is based on a trilateral relationship 

between its parties. There is a relationship between banks and clients 

carrying the cards governed by model contracts made by banks. Such 
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contracts usually bear the characters of submission. The contracts specify 

the rights and obligations of parties to this relationship and the results 

consequent from their abuse. Moreover, there is a relationship between 

banks and traders who accept the fulfillment of these cards towards those 

carrying them. These contracts also carry the character of submission 

specifying the rights and obligations of parties and the responsibility 

resulting from violation it. Finally,  there is a relationship between 

traders and those carrying cards represented by the contract of sale or 

service which is subject to the general rules. 

These contracts are binding fore the parties the violation of them results 

in contract liability fore those violating there obligations. Besides the 

contract liability there is an omissive responsibility resulting from 

dealing with these cards in case a valid contract dose not exist. 

In the absence of the legislative regulation of the credit cards these cards 

 remain to be subject to the general rules in the civil law. This matter 

constitutes a legislative defect which the Iraqi legislator should treat.        

 


