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ABSTRACT 

 

 

In the modern times, the set-off is no longer an ordinary transaction performed 

between two parties of creditor and debtor; rather it has turned to be a widespread 

technical and machinery process involved by multiple parties not only in one country 

but at a global level. Alike other banks, the Islamic banks also utilize the set-off for 

settling the debts arising from their transactions with other banks as well as their 

customers. Therefore, explanation of the various modes and novel applications of 

set-off has become need of hour in order to explicate its legal rulings. 

The researcher has adopted evaluative method and comparative analytical method, 

for explicating the novel models and applications of set-off and their mechanisms 

applied by the banks. 

The major findings of this study include that the set-offs, which are being carried out 

between banks under the supervision of central bank in the clearing house or via the 

sponsoring organization of credit cards, are legal though they are not in line of juristic 

sense thereof because of failure in fulfilling one of the requirements. 

Keywords: set-off, creditor debtor, credit cards, clearing house, Islamic banks 
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 ملخص ال

 
ت  ي العصر ادحدي  حتولّ ، لكنها بسيط  تتمُّ بني طرفني كٌل منهما دائٌن لآلخر ومديٌن له معامةل كانت الـُمقاّص  جمرد 

إىل عمةلي  آلي  وتقني  واسع  االنتشار بني البنوك واملؤسسات املالي ، حي  تشرتك فيها أطراف متعددة، ليس  ي البةلد 
يون كغريها من املصارف تقوم بإجراء الـُمقاّص  بني د  الواحد فقط، بل عةلى نطاق العامل بأسره، واملصارف اإلسالمي 

عمالئها، وبني بعضها، ومن هنا رأينا أمهي  الكتاب   ي هذا املوضوع، وبيان أهم الصور والتطبيقات املعاصرة لةلُمقاص  
 ادحكم الشرعي هلا.بغي  الوصول إىل اليت جتريها املصارف لتصفي  ديوهنا بني بعضها، 

ع  هذا املنهج الوصفي من خالل بيان ووصف كيفي  إجراء عمةلي  الـُمقاّص  بني البنوك، واآلليات املتب واتبعنا  ي حبثنا
 ي ذلك، باإلضاف  إىل املنهج التحةليةلي املقارن، من خالل حتةليل هذه اإلجراءات واآلليات املتبع  وبيان حكمها 

 الشرعي.
ء بني البنوك مشروعي  عمةلي  الـُمقاّص  اليت جتري بني البنوك سواومن أهم النتائج اليت توصةلنا إليها  ي هذا البح  هي 

بإشراف البنك املركزي، أو اليت جتري بينها بواسط  املنظم  الراعي  لبطاقات االئتمان، كما تبني لنا أن عمةلي  الـُمقاّص  
 الفقهي  د شروطهاتوفر أح اليت جتري بني البنوك  ي غرف  الـُمقاّص  هي ليست مقاص  مبعناها الفقهي؛ وذلك لعدم

 األساسي .
 ، دائن ومدين، بطاقات االئتمان، غرف  الـُمقاّص ، املصارف اإلسالمي .الـُمقاّص الكةلمات املفتاحي : 
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 المقدمة:
به أمجعني، ومن وعةلى آله وصح اهلل، ادحمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى أشرف املرسةلني، سيدنا حممد بن عبد

 ، وبعد:الدين يوم إىلسار عةلى خطاهم 
فقد شرع اهلل لةلعباد من األحكام ما تكفل هلم أسباب السعادة  ي الدارين، وهذه األحكام تتضمن العبادات واملعامالت 

 واجلنايات، وهي تنظم العالق  بني اإلنسان وربه، وبني الفرد واجملتمع.
املشروع  كثرياً ما تتعةلق باملال الذي هو عصب ادحياة وال تصةلح ادحياة بدوهنا، ولةلحصول عةلى املال واالستفادة واملعامالت 

منه شرع اهلل تعاىل املبادالت املالي  بني الناس، ولكن بعضهم قد ال جيد البدل فتدعوه الضرورة لةلحصول عةليه عن طريق 
مل ة  ي حياة الناس  ي تعامةلهم مع بعضهم البعض، ومن املعروف أن الدين حياملداين ، األمر الذي مينح الدين أمهي  كبري 

  ي طياته مسائل كثرية حتتاج إىل دارس  ومتحيص، ومنها مسأل  الـُمقاّص  بني الديون.
 ي  قهاؤنافالـُمقاّص  بني الديون من العمةليات القدمي  اجلديدة. قدمي  حي  عرفها الناس منذ قرون طويةل ، وتناوهلا و 

ذلك أوالها املعاصرون ، وكمصنفاهتم الفقهي  املختصرة واملطول ، وذكروا أنواعها، وشروط صحتها، واآلثار املرتتب  عةليها
اة من جه ، دخول البنوك ميدان ادحياهتماماً كبرياً؛ نظراً دحاج  الناس إليها  ي هذا العصر سيما  ي جمال البنوك، ألن 

در وتستقبل عدداً  البنوك اليوم ُتصجعال ملوضوع الـُمقاّص  أمهي  كبرية، ف من جه  أخرى، وتوسع نطاق املبادالت التجاري 
كبريًا من وسائل الدفع والقبض كالشيكات وبطاقات االئتمان جتاه بعضها. وتيسريًا لألمر، وتوفريًا لةلجهد والوقت، 

 ها عن طريق الـُمقاّص .أصبحت هذه البنوك تسوي ادحقوق وااللتزامات اليت هلا وعةليها، جتاه بعض
وملا سبق من األسباب أردنا أن نكتب  ي موضوع الـُمقاّص ، ورغبً  مّنا  ي التعرف عةلى أحكامها، وتطبيقاهتا املعاصرة 

  ي البنوك، راجياً من اهلل تعاىل السداد والتوفيق.
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 أمحد بن حممد. واملصباح املنري، 3لبنان، طدار صادر، بريوت، (، قصصمادة ) ،7/74: : لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األنصارييُنظر (1)

 .لبنان ، املكتب  العةلمي ، بريوت،مادة )قصص( ،2/505الفيومي: 

 .2بوالق، ط-مصراملطبع  األمريي ،  ،1/55، حممد قدري باشا: مرشد ادحريان (2)
 .1998لبنان، بريوت، ، دار الكتب العةلمي ، 2/85: ُسويلالتُّ  السالم عةلي بن عبدالبهج   ي شرح التحف ،  (3)
 .1984، ، الطبع  األخريةبريوت، لبنان دار الفكر، ،8/224: هناي  احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الدين حممد بن أمحد بن محزة الرمةلي (4)
 م.1973ن، ، دار اجليل، بريوت، لبنا1/242ابن القيم:  إعالم املوقعني عن رب العاملني، (5)

 

 تمهيد: ويتضمن تعريف الـُمقاّصة، وصورتها، ومشروعيتها.
 تعريف الـُمقاّصة. :أولا 
الـُمقاّص   ي الةلغ  بضم امليم وتشديد الصاد مصدر لةلفعل )قصص(، وتأيت بعدة معاين، أمهها تعريف الـُمقاّصة لغة: -

 .(1)هي: القطع وتتبع األثر واملساواة واملماثةل   ي اجلراح
ت ألفاظهم  املع ى وإن اختةلفجاءت تعاريف الفقهاء القدامى لةلمقاص  متقارب   ي تعريف الـُمقاّصة اصطالحاا:-

 وتعبرياهتم، ومن أهم هذه التعاريف:
جاء  ي مرشد ادحريان أن الـُمقاّص  هي: )إسقاط دين مطةلوب لشخص من غرميه،  ي مقابل دين مطةلوب من ذلك  -

 .(2)الشخص لغرميه(
ل منهما ما  ي عةلى أن يأخذ ك وجاء  ي البهج  لةلتسويل: الـُمقاّص  هي: )تطارح املتداينني دينهما املتفق اجلنس -

 .(3)ذمته  ي مقابةل  ما له  ي ذم  صاحبه(
 .(4)(سقوط أحد الدينني باآلخر :قاصأصح أقوال الت  وجاء  ي النهاي  لةلرمةلي: ) -
 .(5)وعرفها ابن القيم بقوله: )سقوط أحد الدينني مبثةله جنساً وصفً ( -

 لنا ما يأتي:تبين وبعد هذا السرد لتعاريف الفقهاء لةلُمقاص ، 
  لغ  التتبع -بقكما س-مدى التقارب بني املع ى الةلغوي واملع ى االصطالحي لةلُمقاص ، فالـُمقاّص  من أهم معانيها

والقطع واملساواة، وهذه املعاين ذاهتا تظهر واضح   ي الـُمقاّص  االصطالحي ، حي  جند فيها تتبعاً لةلذمم املدين ، 
 وحتقيق املساواة بني الدينني بسقوطهما.وقطعاً لةلمطالب  من الدائنني، 

  مدى التشابه بني هذه التعاريف  ي اجلمةل ، حي  جتدها مجيعاً تفيد  ي ذكر جوهر الـُمقاّص  بسقوط أحد الدينني
باآلخر، وال ختتةلف إال قةلياًل، كذكر بعضهم بأن يكون الدينني متفقني  ي اجلنس أو أن يكونا حاّلني، بينما أغفل 

 ض اآلخر.ذكرها البع
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 .م2010هـ 1431، 38: هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي  املعايري الشرعي ، (6)
 .هـ1425م 2004 ،2دمشق، سوريا، ط دار القةلم، ،1/602الزرقا:  مصطفى املدخل الفقهي العام، (7)
 م. 1985 ،2دمشق، سوريا، ط، دار الفكر، 5/375وهب  الزحيةلي:  يُنظر: الفقه اإلسالمي وأدلته، (8)
 :الزركشيبدرالدين بن حممد  املنثور  ي القواعد الفقهي ،م. و 1992، 2دار الفكر، بريوت، لبنان، ط ،2/265ابن عابدين:  يُنظر: حاشي  ابن عابدين، (9)
المقاصة و م.1993، 1اهرة، مصر، ط، عامل الكتب، الق2/99البهويت: شرح منتهى اإلرادات، و  م.1985، 2، وزارة األوقاف، الكويت، ط1/292

 .38: سقوط الدينني تةلقائياً دون طةلب، أو توقف عةلى تراضي الطرفني، أو رضا أحدمها. املعايري الشرعي : اجلربي 
، دار الكتب العةلمي ، 2/466اخلطيب الشربيين:  مغين احملتاج،و  بريوت، لبنان، ، دار الفكر،7/149البابريت:  يُنظر: العناي  شرح اهلداي ، حممد بن حممود (10)

 بريوت، لبنان. دار الكتب العةلمي ، ،2/237البهويت:  كشاف القناع عن منت اإلقناع،و  م.1994، 1بريوت، لبنان، ط

 
 ومن التعريفات المعاصرة للمقاصة:

تعريف هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلُمقاص : )إسقاط دين مطةلوب لشخص من مدينه  ي مقابةل  دين مطةلوب من -1
-ق ذكرهسب–. ومن الواضح أن املعايري أخذت تعريفها هذا مما جاء  ي كتاب مرشد ادحريان (6)ذلك الشخص ملدينه(
إبدال كةلم  غرمي مبدين؛ وذلك ألن الغرمي  ي الةلغ  يطةلق عةلى املدين وعةلى صاحب الدين أيضاً،  دون أي تغيري، سوى

 فجاء هذا التبديل دفعاً لةّلبس.
. ويؤخذ عةلى هذا التعريف (7)تعريف مصطفى الزرقا: )هو أن يثبت لةلمدين عةلى الدائن نظري ما لةلدائن عةليه(-2

خالف ما عةليه مجهور العةلماء من أّن جوهر الـُمقاّص  هو إسقاط الدينني بأنه جعل جوهر الـُمقاّص  اإلثبات، وهذا 
 ال إثباهتما.

اّص  هي الكيفي  اليت تتم هبا هذه املعامةل  بني الناس كوسيةل  لقضاء الديون وتصفيتها. فالـُمقثانياا: صورة الـُمقاّصة. 
 يكون كل منهما دائناً لآلخر ومديناً له  يالبد فيها من وجود دين ثابت لكل طرف من طرفيها عةلى اآلخر، أي أن 
 .(8)الوقت نفس، وتسمى هذه العالق  بعالق  الدائني  واملديوني  بني الطرفني

وهذان الدينان إما أن يتفقا  ي اجلنس والصف  وادحةلول واألجل وإما أن خيتةلفا  ي ذلك، فإن اتفقا، يسقطا تةلقائياً  
دون أن يتوقف ذلك عةلى رضا الطرفني، أو عةلى طةلبهما أو طةلب أحدمها، هذا إن تساوا  ي القدر، أما إن تفاوتا 

 .(9)ّص  اجلربي فيه، فيسقط من األكثر بقدر األقل، وهذه هي الـُمقا
ذهب مجهور الفقهاء إىل جواز التعامل بالـُمقاّص  كوسيةل  إلسقاط الديون، ومل خيالفهم ثالثاا: مشروعية الـُمقاّصة.  

 نرى:، وبعد االطالع عةلى أدل  الطرفني (10) ي ذلك إال الشافعي   ي قول ضعيف، وادحنابةل   ي رواي  عن اإلمام أمحد
 اص  وهم اجلمهور، وذلك لقوة األدل  والتعةليالت اليت اعتمدوا عةليها، أضف إىل ذلك ادحاج  رجحان قول اجمليزين لةلُمق
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د ن يدفع مبجر الشيك: هو صك حمرر وفقًا ألوضاع حمددة، يتضمن أمرًا من شخص يسمى )الساحب(، إىل شخص آخر هو )املسحوب عةليه(؛ بأ (11)

، دار النهض ، 7عةلي مجال عوض:  االطالع، مبةلغاً معيناً من النقود إىل الساحب نفسه، أو لشخص ثال ، أو ألمره، أو دحامةله.  الشيك  ي القانون التجاري،
 .م2000، 2ط مصر، القاهرة،

 .م2010، 1األردن، ط ، دار األمل،124 إمساعيل: مدحت حممد حماسب  البنوك التجاري  وشركات التأمني، (12)
 ه.1422 ،2، دار املسرية، عمان، األردن، ط58 -55 عبد الرمحن سامل: -عاطف األخرس-حماسب  البنوك، فايق شقري (13)

 
إليها  ي رفع ادحرج وتيسري التعامل بني الناس، وكذلك جلريان التعامل به عرب العصور من غري نكري، فال يعقل قبض  

اج  بل جُترى الـُمقاّص  بني الطرفني دون ادح كل طرف ما له  ي ذم  اآلخر مث رده إليه ثاني ، إذ ال فائدة من ذلك،
 إىل تكةلف األخذ والعطاء.

 األول: عمليات الـُمقاّصة بين البنوك بإشراف البنك المركزي وحكمها الفقهي.المبحث 
 سنتناول  ي هذا املبح  دراس  اإلجراءات العمةلي  لةلُمقاص  اليت جتري بني البنوك بإشراف البنك املركزي، ومن مث بيان

 ادحكم الشرعي هلا، وذلك  ي مطةلبني:
 :المطلب األول: عمليات الـُمقاّصة بين البنوك

جراء إوبالتايل املسحوب  عةليها، و املسحوب  لصادحها  (11)تقوم البنوك بالـُمقاّص  فيما بينها من خالل تبادل الشيكات
قوم هبذه املهم  ي البنك املركزي  ي قسم خاصعةليها، وذلك بإشراف واملستحق  الـُمقاّص  بني املبالغ املستحق  هلا 

 ، مها:وتتم الـُمقاّص  بطريقتني، (12)قسم مستقل أو شعب  ضمن قسم ادحسابات اجلاري  هوو يسمى بقسم الـُمقاّص  
وك ميثةلون البن نبواسط  "غرف  الـُمقاّص " وهي مكان  ي البنك املركزي جيتمع فيه مندوبو  وتتم أولا: الطريقة التقليدية:

املسحوب  عةلى ا و ئهمن عمال املستةلم  األعضاء  ي الغرف  مرة أو مرتني  ي اليوم و ي أوقات حمددة، لتبادل الشيكات
، وذلك بطريق  يدوي  منظم  تشتمل عةلى عدة خطوات تضمن هلا الدق  حسابات جاري  لدى البنوك األخرى

إعداد ب بل البنك املركزي، والذي يقوم  ي هناي  املطافوالكفاءة، وذلك كةله حتت إشراف مدير الـُمقاّص  املعني من ق
ل يشتمل جدول التصفي  عةلى أمساء كحي  ، أعداد الشيكات املقدم جدول يسمى "جدول التصفي " اعتماداً عةلى 

ومقابل كل منهم جمموع الشيكات املسحوب  عةليه وجمموع الشيكات املسحوب  له، ورصيد ذلك البنك، بعد  ،البنوك
ملشرتك  اع املدير عةلى اجلدول ويرسل نسخ  منه إىل البنك املركزي ليتم إثبات مديوني  أو دائني  البنوك ذلك يوق
 .(13)بالـُمقاّص 
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 موقع البنك املركزي األردين: (14)

http://www.cbj.gov.jo/arabic/pages.php?menu_id=302&local_type=0&local_id=0&local_details=0
&local_details1=0&localsite_branchname=CBJ  

تاريخ  1/2006رقم  الـُمقاّص  اإللكرتوني   ي البنك املركزي األردين، واليت أقرت مبوجب حمضر اجتماع جمةلس الـُمقاّص  املواد املنظم  لعمل مركز (15)
 م.27/11/2006

 
بيانات  عةلى  تشتملاليت- هي عمةلي  تبادل املعةلوماتوتسمى بالـُمقاّص  اإللكرتوني : و  :ثانياا: الطريقة اإللكترونية
الـُمقاّص  اإللكرتوني   ي البنك املركزي، ومن مث حتديد صا ي  إلكرتوني  من خالل مركزبوسائل -وصور ورموز الشيكات

 (14)األرصدة لةلبنوك األعضاء فيه، الناجت  عن هذه العمةلي ، و ي وقت حمدد.
ن العميل موظف البنك املسحوب له الشيك م يستةلم :وميكننا أن نةلخص إجراءات عمةلي  الـُمقاّص  اإللكرتوني  باآليت

ليقوم بتصويره أو مسحه ضوئياً وإرسال هذه الصورة إىل البنك املركزي، ليقوم هو بدوره بإرسال نسخ  منها إىل البنك 
املسحوب عةليه ليتأكد من صحته وسالمته من الناحي  الفني  واملالي  واملصادق  عةليه، ومن مث تعود اإلجاب  اإللكرتوني  

ك املركزي ومنه إىل البنك املسحوب له )مقدم الشيك(، ليقوم األخري باملوافق  أو الرفض عةلى صرف الشيك لةلبن
حال  كل بنك هل هو  واليت تبني-، و ي النهاي  يقوم البنك املركزي بتحويل نتيج  الـُمقاّص  بصرف الشيك أو رفضه

 . (15)إىل نظام التسويات الفوري-دائن أم مدين
 شرعاا.المطلب الثاني: الـُمقاّصة بين البنوك بإشراف البنك المركزي 

بعد عرض الطرق اليت تتم هبا الـُمقاّص  بني البنوك بواسط  غرف  الـُمقاّص ، سواء الـُمقاّص  التقةليدي ، أو اإللكرتوني ، 
ا من التحقق كون هذه رافه، البد لنحي  تراسل البنوك بعضها عرب البنك املركزي وتتم عمةلي  الـُمقاّص  بينها حتت إش

 العمةلي  اليت جتري بني البنوك هي "مقاص " مبفهومها الفقهي املنصوص عةليه  ي كتب الفقه، أم هي جمرد وسيةل  لتصفي 
االلتزامات بني البنوك، ولةلتحقق من ذلك ال بد لنا من توضيح وبيان بعض املسائل اليت من شأهنا أن تعيننا عةلى 

 سائل هي:ذلك، وهذه امل
 المسألة األولى: َمن الدائن وَمن المدين في الـُمقاّصة بين البنوك؟

جند -أو اإللكرتوني  سواء التقةليدي –إذا أمعنا النظر  ي عمةلي  الـُمقاّص  اليت جتري بني البنوك بإشراف البنك املركزي 
يم  ألول وهةل ؛ ألنه هو الذي ميةلك ق أن الدائن واملدين ادحقيقي هو العميل، وليس البنوك كما يتبادر إىل الذهن
 الشيك، أو أن الشيك مسحوب عةليه، أما البنوك فال هي دائن  وال مدين .

http://www.cbj.gov.jo/arabic/pages.php?menu_id=302&local_type=0&local_id=0&local_details=0&local_details1=0&localsite_branchname=CBJ
http://www.cbj.gov.jo/arabic/pages.php?menu_id=302&local_type=0&local_id=0&local_details=0&local_details1=0&localsite_branchname=CBJ


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 2, 2017 

 
 74 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 م.9200 جمةل  اجلامع  اإلسالمي ، العدد الثاين، اجملةلد السابع عشر،، 832 أبو فض : عقد الوكال  وتطبيقاته املعاصرة  ي املصارف اإلسالمي ، مروان حممد (16)
: هناي  احملتاج، دار الفكر، بريوت، لبنان.  و 3/339عةلى الشرح الكبري، أمحد بن حممد الدسوقي:  حاشي  الدسوقي. و 5/509: حاشي  ابن عابدين(17)
 .5/201. واملغين: 5/15

 .3/597: حاشي  الدسوقيو  .5/211: املغين. و 4/223: روض  الطالبني وعمدة املفتني. و 1/189: حاشي  ابن عابدين (18)

 
والدليل عةلى ذلك أن بنك الدائن ال يضيف قيم  الشيك إىل حساب عميةله، إال بعد أن تأيت املوافق  عةلى قبوله من 

ي لعدم وجود رصيد كا ي أو لعدم مطابق  التوقيع أو ألالبنك املسحوب عةليه، و ي حال االعتذار عن صرف الشيك 
سبب آخر، ال ميةلك بنك الدائن إلزامه بقبول الشيك، بل يرجع الشيك إىل عميةله، وخيربه بسبب الرفض، ليقوم هو 

 بدوره مبراجع  مصدر الشيك ويطالبه بتصحيح الوضع.
ك إليه، ليقوم بسداد قيم  الشيكات عنهم لةلبن وغاي  ما هنالك أن بعض عمالء البنك )س( مثاًل حييةلون دائنيهم

)ص(، بينما يقوم نفس العمالء أو غريهم بتوكيل البنك )س( مبطالب  البنك )ص( بقيم  شيكات مسحوب  عةليه، 
فيصبح كل من البنك )س( و )ص( مطالِبًا من جه  ومطاَلبًا من جه  أخرى  ي نفس الوقت ولنفس البنك، ورمبا 

ني البنك )س( وكثري من البنوك األخرى، لذا تتفق البنوك عةلى إجراء الـُمقاّص  بينها، سعيًا منها تتكرر هذه ادحال  ب
 لتوفري الوقت واجلهد.

 المسألة الثانية: التكييف الشرعي للعالقة بين البنك وعميله الدائن.
، حي  يوكل العميل توكيل التكييف الشرعي لةلعالق  بني البنك وعميةله الدائن الذي صدر الشيك ملصةلحته هي عالق 

بنكه مبطالب  البنك املسحوب عةليه بقيم  الشيك وإضافته دحسابه، وذلك بعد أن يقوم العميل )املو ِكل( بالتوقيع عةلى 
 .(16)الشيك وتسةليمه لبنكه )املو َكل(

الوكال  عةلى أجر، ، وإن اشتمل عقد (17)أن هذا عقد توكيل جائز؛ إذ الوكال  مشروع  بإمجاع فقهاء املسةلمني ونرى:
روي  ملا ؛وذلك بأن يتقاضى الوكيل )البنك( عمول  مقابل جهده  ي حتصيل قيم  الشيك، فالوكال  بأجر جائز شرعاً 

 .(18)عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم أنه كان يبع  عم اله لقبض الصدقات ويعطيهم عمول  عةلى ذلك
 ك وعميله المدين.المسألة الثالثة: التكييف الشرعي للعالقة بين البن

عندما يقدم العميل لدائنه شيكًا مسحوبًا عةلى بنكه، ويبادر البنك إىل سداد دينه عنه، فإن هذه العالق  ميكن أن 
ُتكّيف عةلى أهنا عالق  توكيل أيضًا التوكيل، أي يوكل العميل بنكه بسداد دينه من حسابه لديهم، وهذا باعتبار أن 

 هو وديع  مأذون باستعماهلا.مال العميل املودع عند البنك 
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 لـُمقاّص ا تالقي الدينني: وهو اجتماعهما  ي ذم  شخص واحد باعتبارين، بأن يكون هذا الشخص دائناً لآلخر ومديناً له  ي نفس الوقت، وال تتحقق (19)

مٌ  حب ٌ ، 35: ، شاه جيهان نقاب اهلامشيالـُمقاّص  إال هبذه العالق  بني الطرفني. احملاج   ي واملأمول  ي ديب،  الواقع بني اإلسالمي  املصارف إىل مؤمتر مقد 
 اخلريي. والعمل اإلسالمي  الشؤون ديب، دائرة-االمارات العربي  املتحدة

 .1956، مطبع  الفجال ، مصر، 10600-30 ، حممد سالم مدكور: ي الفقه اإلسالمي الـُمقاّص  (20)
 .38 :قضاء االلتزام فيما بينهما. املعايري الشرعي التوافقي : هي سقوط الدينني برتاضي الطرفني عةلى ان الـُمقاّص (21)

 
 :حقيقة عملية الـُمقاّصة التي تجري بين النبوك  

  ي ذم  واحدة )التقاء الدينني يشرتط لوقوع الـُمقاّص  الفقهي  وصحتها عند مجهور الفقهاء أربع شروط أساسي  هي:
، وبعد النظر  ي (20)أي حمظور شرعي(، متاثل الدينني، انتفاء الضرر، وأالّ يرتتب عةلى الـُمقاّص  (19)"تقابل الدينني"

ذه الـُمقاّص ، أن ثالث من الشروط السابق  تتوفر  ي هتبين لنا: ـُمقاّص  البنوك ملعرف  مدى حتقق هذه الشروط فيها، 
 ي فالديون  ي الـُمقاّص  بني البنوك تكون متماثةل   ي الغالب  ي اجلنس والنوع والصف ، و  شرط تماثل الدينينوهي: 
ن هناك اختالف  ي أحد هذه األمور، فذلك ال يؤثر  ي صح  الـُمقاّص ، بل غاي  ما هناك أنه يغري نوع حال كا

، فكما هو ظاهر من هذه أما شرط انتفاء الضرر، (21)الـُمقاّص  من الـُمقاّص  اجلربي  مثاًل إىل الـُمقاّص  التوافقي 
   أو غريهم، كما ال يرتتب عةليها أي حمظور شرعي يؤثرالعمةلي  ال يرتتب عةليها ضرر عةلى أي من أطراف الـُمقاصّ 

 عةلى صحتها.
بقي لدينا شرط أساسي وهو: شرط تالقي الدينني  ي ذم  واحدة أو ما يسمى بـ "تقابل الدينني"، فهل يتحقق هذا 

 الشرط  ي عمةلي  الـُمقاّص  بني البنوك، مبع ى آخر هل مث  تالقي بني الديون  ي هذه العمةلي ؟
  الدينين في الـُمقاّصة بين البنوك.تالقي 

بعد التدقيق  ي عمةلي  الـُمقاّص  هذه، وبناء عةلى ما سبق من أن الدائنني واملدينني ادحقيقيني هم العمالء وليست 
البنوك، وأن البنوك هم وكالء عن العمالء  ي حتصيل أو دفع ديوهنم، وبذلك يتبني لنا عدم حتقق شرط تالقي الدينني 

 دة، وفيما يأيت سنبني صورة الـُمقاّص  اليت جتري بني البنوك، لتوضيح عدم حتقق الشرط السابق: ي ذم  واح
صورة ما حيدث  ي غرف  الـُمقاّص  هي أن كل بنك يقدم الشيكات املسحوب  لعمالئه عةلى عمالء البنوك األخرى، 
واليت هي ديون لعمالئه عةلى عمالء تةلك البنوك، وباملقابل يستةلم شيكات مسحوب  عةلى عمالئه مقدم من عمالء 

س( شيك األخرى، فعةلى سبيل املثال: يقدم البنك ) البنوك األخرى، واليت هي ديون عةلى عمالئه لصاحل عمالء البنوك
 دوالر مسحوب لصاحل عميةله أمحد عةلى حممد عميل البنك )ص(، وباملقابل يقدم البنك )ص( شيك  1000مببةلغ 
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دوالر مسحوب لصاحل عميةله قاسم عةلى فؤاد عميل البنك )س(، ففي هذه ادحال يكون البنك )س(  1000مببةلغ 

دوالر له، وعةلى البنك )ص( أن يفعل مثةله، فيةلجآن إىل  1000دوالر، وبأداء  1000)ص( بـ موكاًل مبطالب  البنك
إسقاط هذه الديون بعضها مقابل بعض، وبذلك ال يكون العميل دائنًا ومدينًا  ي نفس الوقت غالبًا وإن كان فال 

 يكون لنفس اجله ، وبالتايل ال يتحقق شرط تالقي الدين  ي الذم .
 بناء عةلى ما سبق نرى: :الرأي الراجح

ال تعترب -وني سواء التقةليدي  أو اإللكرت –أن ما تسمى بـ "الـُمقاّص " اليت جتري بني البنوك بإشراف البنك املركزي -1
مقاص  مبفهومها الفقهي؛ وذلك لعدم حتقق شرط أساسي من شروطها، وهو شرط "تالقي الدينني  ي الذم "؛ إذ ال 

باً حدة باعتبارين؛ فالعميل  ي الـُمقاّص  بني البنوك ال يكون دائناً ومديناً  ي نفس الوقت غالجيتمع الدينان  ي ذم  وا
 وإن كان فال يكون لنفس اجله .

 ميكن لنا تكييف هذه العالق  عةلى أهنا عالق  وكال ، وهي كاآليت:-2
 ميةله.البنك وكياًل بسداد دين عوكال  بسداد دين العميل املدين بالنسب  لةلبنك املسحوب عةليه، فيكون هذا -
 وكال  بقبض دين العميل الدائن بالنسب  لةلبنك املسحوب له، أي أّن هذا البنك وكيل بقبض دين عميةله.-

 المبحث الثاني: عمليات الـُمقاّصة اإللكترونية الناتجة عن بطاقات الئتمان وحكمها الفقهي.
–سنتناول  ي هذا املبح  آلي  عمل البطاقات االئتماني ، وكيفي  إجراء الـُمقاّص  بني الديون الناجت  عن استخدامها 

، ومن مث سنبني ادحكم الشرعي -سواء كان هذا االستخدام لشراء سةلع  أو ادحصول عةلى خدم  أو السحب النقدي
 بني:هلذه الـُمقاّص  واملسائل املتعةلق  هبا، وذلك  ي مطةل

 المطلب األول: عمليات الـُمقاّصة اإللكترونية الناتجة عن بطاقات الئتمان.
 وفيه أربعة فروع:

، لذا تعترب بطاقات االئتمان وسيةل  دفع جديدة وحمدث   ي عصرنا ادحايل: : تعريف البطاقات الئتمانيةالفرع األول
 عصرهم، أما  ي هاالقدامى؛ لعدم وجود فقهاؤناتعريف لدى -باستعماالهتا وخصائصها ادحالي –فإنه ال يوجد هلا 

 ذكر منها:أالفقهاء املعاصرين فقد ذكروا تعاريف كثرية لبطاق  االئتمان تبني حقيقتها وتكشف الةلثام عنها، 
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 . م1998، 1دار املكتيب لةلطباع  والنشر، ط، 91، حممد الزحيةلي: املصارف اإلسالمي  (22)
 .م2000هـ 1421، الدورة الثاني  عشر، الرياض، 108رقم: ، والقرار م1992هـ 1412، الدروة السابع ، جدة، 63قرار اجملمع الفقهي رقم:   (23)

 
تعريف حممد الزحيةلي: "هي بطاق  ممغنط  مسجل عةليها اسم الشخص والرقم وتاريخ املنح والصالحي ، ويتم إدخاهلا -

 .(22)فـي جهاز كمبيوتر ليتأكد البائع من توّفر رصيد لةلمشرتي يسمح بعقد هذه الصفق  بالبطاق "
تها أو الشكةلي  لةلبطاق  وكيفي  استخدامها، دون اإلشارة إىل ماهيقتصر عةلى الناحي  ابأنه  ويؤخذ على هذا التعريف 

 طبيع  العالق  بني أطرافها.
هما ميكنه ه لشخص طبيعي أو اعتباري بناء عةلى عقد بينرُ صدِ تعريف اجملمع الفقهي اإلسالمي: " مستند يعطيه مُ -

ويكون الدفع  ُمصِدر بالدفع،ـلتضمنه التزام المن شراء السةلع، أو اخلدمات، ممن يعتمد املستند دون دفع الثمن حااًل؛ 
ُمصِدر، مث يعود عةلى حامةلها  ي مواعيد دوري ، وبعضها يفرض فوائد ربوي  عةلى جمموع الرصيد غري ـمن حساب ال

 .(23)".املدفوع بعد فرتة حمددة من تاريخ املطالب ، وبعضها ال يفرض فوائد
َ ماهي   َ األطرافنالحظ أّن هذا التعريف بني  في  تسديد يكو ةلعقد، ل الرئيسي  البطاقات، كوهنا مستند أو وثيق ، كما بني 

 ق .املستحقات الناجت  عن استعمال البطا
 ها:ي  منالغاي  األساسما وضحا شكل ومضمون البطاقات االئتماني ، و من هذين التعريفني أهن نخلص إليهوالذي 

واخلدمات، دون أن يدفع الثمن نقداً؛ وذلك لتعهد مصدر البطاق  بدفع  حامةلها ادحصول عةلى السةلع نيهي متكو 
 الثمن إما من حساب العميل مباشرة أو من حسابه، مث الرجوع إىل حامل البطاق  الحقاً.

 بني مخس  أطراف، هي:بالطاقات االئتماني  التعامل  : يتمأطراف البطاقة الئتمانية الفرع الثاني:
، وهي اليت متةلك العالم  التجاري  لةلبطاق ، وتقوم باإلشراف عةلى إصدار الراعية للبطاقة المنظمة الطرف األول:

ذه ُمصِدرة، باإلضاف  إىل تقدمي اخلدمات اإلداري  والفني   ي إدارة نشاط هـالبطاقات وفق اتفاقيات خاص  مع البنوك ال
هذه  هرومن أش شأن الـُمقاّص  والتسويات، ومن أهم هذه اخلدمات اليت تقدمها التوسط بني األعضاء بالبطاقات
 منظم  "فيزا" ومنظم  "ماسرت كارد". املنظمات:

لبطاق  بناًء عةلى بإصدار ايقوم ، وهو بنك أو مؤسس  عضو  ي املنظم  العاملي  لةلبطاق  الطرف الثاني: مصدر البطاقة
قتضاه بالسداد البطاق  مع حامةلها بعقد يةلتزم مبترخيص معتمد من املنظم  العاملي  بوصفه عضواً فيها، ويرتبط مصدر 

 . والضمان نياب  عن حامل البطاق  لةلتاجر
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 .م2009هـ 1429، 1ط ،األردن، دار النفائس، 52-49عمر سةليمان األشقر:  دارس  شرعي   ي البطاقات االئتماني ، (24)
)حب  منشور ضمن األعمال املصرفي  اإللكرتوني  بني  704-2/700(، عبد ادحميد البعةلي: التصوير الفين والتخريج الفقهي) بطاقات االئتمان املصرفي  (25)

 .م(2003هـ 1424الشريع  والقانون، ديب 

 
در البطاق  بالوفاء ه ملصور ، وهو عميل البنك الذي صدرت البطاق  بامسه، ويةلتزم هو بدالطرف الثالث: حامل البطاقة

 .ستعماله هلاال رتتب عةليه من التزاماتبكل ما ي
 ، وهو قابل البطاق ، حبي  يةلتزم ملصدر البطاق  عةلى تقدمي السةلع واخلدمات اليت يطةلبها حامللتاجراالطرف الرابع: 

 البطاق  مقابل التزام مصدر البطاق  بتقدمي الضمان له بسداد قيم  املشرتيات أو اخلدمات اليت ينفذها حامل البطاق .
ويةلهم التعاقد مع أصحاب املتاجر واخلدمات، لتخوهو املؤسس  املالي  اليت تتوىل  ،بنك التاجرال الطرف الخامس: 

بقبول البطاق  أينما كان مصدرها ومن أي بةلد  ي العامل، ويقوم بدفع فواتري البيع لةلتاجر ومتابع  حتصيةلها من املصارف 
 ، وقد قالـُمصِدرة لةلبطاق  مقابل عمول  مقررة متفق عةليها بني البنك التاجر والتاجر الذي يقبل الدفع بواسط  البطا

 .(24)يكون البنك التاجر مصرفاً مصدراً لةلبطاقات  ي نفس الوقت
تكون العالق  مخاسي  األطراف  ي حال  إذا كان شراء السةلع واخلدمات من تاجر يتعامل مع بنك غري مصدر البطاق ، و 

وتكون العالق  ، ة لةلبطاق ُمصِدر ـحي  يقوم هذا البنك بدفع فواتري البيع لةلتاجر، ومن مث يتابع حتصيةلها من البنوك ال
ثنائي   ي حال  واحدة فقط، وهي أن تتم العمةلي  بني مصدر البطاق  وحامةلها، وذلك بأن يسحب حامل البطاق  نقوداً 

 .(25)عن طريق مصدر البطاق 
ملشارك   ي عمل اف ابعد التعرف عةلى األطر  :: بيان آلية عمل البطاقة الئتمانية وكيفية الـُمقاّصة فيهاالفرع الثالث

وصواًل إىل مرحةل  إجراء   الدورة التشغيةلي  لةلبطاقات االئتماني البطاق  االئتماني ، ودور كل طرف فيها، نبني فيما يأيت
  االئتماني  الراعي  هلا، حي  يكون استخدام البطاق الـُمقاّص  بني البنوك األعضاء  ي املنظم  بواسط  املنظم  العاملي 

 اآلتيني:ألحد الغرضني 
 الغرض األول: شراء السلع أو الحصول على الخدمات:

، االئتمان هت، فإنه يقوم بإبراز بطاقأحد التجارخدم  من ادحصول عةلى عند شراء حامل البطاق  سةلع  أو منفع  أو  (أ)
تاريخ عةلق  بصح  املعةلومات املتومن  ،أهنا ختص حامةلها يقوم التاجر الذي يقبل التعامل بالبطاق  بالتأكد منف

صالحيتها، وأن قيم  املشرتيات أو اخلدمات مل تتجاوز ادحد االئتماين املمنوح دحامةلها، وذلك من خالل مترير 
 البطاق   ي جهاز إلكرتوين قارئ لةلشريط املغناطيسي املثبت خةلفها، ليقوم اجلهاز بإرسال بيانات البطاق  وقيم  
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عهد بدفع القيم  هناك بند ينص عةلى أن املصرف التاجر يت، الت التجاري  واخلدمي  وغريهامبوجب االتفاقي  اليت يربمها املصرف التاجر مع خمتةلف احمل (26)

 63: دارس  شرعي   ي البطاقات االئتماني  .عةليها من قيم  الفاتورةاإلمجالي  لكل فاتورة وذلك بعد استيفاء عمول  معين  متفق 
دارس  شرعي  و  .م1997 ،1ط ،القاهرةإيرتاك لةلنشر والتوزيع،  ،133 عمر: معبد ادحةليحممد  اجلوانب الشرعي  واملصرفي  واحملاسبي  لبطاقات االئتمان، (27)

 .63:  ي البطاقات االئتماني 
 .183-178 :اجلوانب الشرعي  واملصرفي  واحملاسبي  لبطاقات االئتمان (28)
ملصرفي  بني   عن استخدام البطاقات ا": هي شبك  ملعاجل  البيانات تديرها شرك  فيزا؛ تقوم مبقاص  وتسوي  املعامالت الناجتBase IIنظام " تعريف-(29)

ُمصِدرة لةلبطاق ، حي  يوفر هذا النظام تسوي  يومي  صافي  لةلحسابات بني املؤسسات األعضاء  ي فيزا. موقع: ـالبنوك التجاري  القابةل  لةلبطاق  والبنوك ال
http://www.investopedia.com/terms/b/base-ii.asp 

 
 معدودة خترج الفاتورة باملوافق  عةلى العمةلي  أو رفضها.الفاتورة إىل مصدر البطاق ، وخالل ثواين 

و ي حال القبول يوقع حامل البطاق  عةلى الفاتورة اليت تبني مثن السعةل  وتاريخ العمةلي ، وعةلى الفور يتسةلم  (ب)
 حامل البطاق  السةلع ، وحيتفظ التاجر بأصل الفاتورة ويقدم لةلعميل صورة منها.

ليقوم بتحصيل -بنك التاجراليسمى -يرسل التاجر فاتورة املبيعات أو اخلدمات إىل البنك الذي يتعامل معه (ت)
العمول  املتفق عةليها بينهما حمسومًا منها  بنك التاجر بإيداع قيم  الفاتورة  ي حساب التاجرالقيمتها، فيقوم 

ورة التاجر توزع بني البنك الـُمصِدر والبنك ، ويشار هنا إىل أن هذه العمول  اليت ختصم من فات(26)مسبقاً 
 .(27)التاجر

بنك التاجر نفسه فإهنا تقيد عةلى حساب حامل البطاق  مباشرة. الإذا كانت الفاتورة ختص بطاق  صادرة من  (ث)
 فهناك حالتان: عن بنك غري البنك التاجرأما إن كانت الفاتورة ختص بطاق  صادرة 

الـُمصِدر لةلبطاق  بنك حمةلي، فحينها ختصم قيم  الفاتورة من حساب ذلك البنك : أن يكون البنك الحالة األولى-
عند البنك التاجر، حي  تتم الـُمقاّص  بني البنوك احملةلي  عن طريق ادحسابات املتبادل  بني البنوك احملةلي ، دون تدخل 

 املنظم  الراعي  لةلبطاق .
قوم ي  بنك خارجي ولكن عضو  ي نفس البطاق ، ففي هذه ادحال  أن يكون البنك الـُمصِدر لةلبطاق الحالة الثانية:-

غرض الـُمقاّص  ل ُمصِدر لةلبطاق  عن طريق املنظم  الراعي  لةلبطاق ـبإرسال بيانات تةلك الفاتورة إىل البنك ال البنك التاجر
 .(28)والتسوي  بواسط  املنظم  العاملي 

احل البنك ر لةلبطاق  بنكاً خارجياً يتم حتصيل قيم  الفاتورة منه لص ي ادحال  الثاني  أي عندما يكون البنك الـُمصدِ  (ج)
 جراء عمةلي  الـُمقاّص إمتخصص  ي وهو BaseII"(29)"بنظام ـ نظام إلكرتوين يسمى  ي بطاق  فيزابواسط  التاجر 

http://www.investopedia.com/terms/b/base-ii.asp
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 .175 :اجلوانب الشرعي  واملصرفي  واحملاسبي  لبطاقات االئتمان (30)
 .2/704(: التصوير الفين والتخريج الفقهي) بطاقات االئتمان املصرفي  (31)
 .185 :اجلوانب الشرعي  واملصرفي  واحملاسبي  لبطاقات االئتمان (32)
 i.asp-http://www.investopedia.com/terms/b/baseموقع:  (33)
وانب الشرعي  وقد توضح يل هذا األمر من خالل التدقيق  ي كيفي  إجراء املعاجل  احملاسبي  لةلمعامالت املالي  اخلاص  ببطاقات االئتمان  ي كتاب: اجل (34)
 .186-171عمر:  مد عبد ادحةليمحملصرفي  واحملاسبي  لبطاقات االئتمان، وامل

 
كون املنظم  العاملي  ت ، وبالتايلبصورة عالي  الدق  والكفاءة األعضاء  ي املنظم  البنوكخمتةلف بني  اليومي  والتسوي  

  مبا أن املنظم  العاملي  لةلبطاق  هي هيئ  خدمي  غري هادف  لةلربح، فإن املعامالت املتعةلق، و طرفًا  ي عمةلي  الـُمقاّص 
بالتسويات والـُمقاّص  بني البنوك األعضاء  ي البطاق ، وإن كانت هي ترعاها وتشرف عةليها إال أن اإلجراءات العمةلي  

وحتصيل املبالغ لةلُمقاص  تتم من خالل مؤسس  مالي  يسمى )بنك املنظم  العاملي  لةلبطاق ( ختصصه املنظم  من دفع 
، فيخصص لبنك املنظم  لدى كل بنك مصدر لةلبطاق  حساب خاص لةلخصم واإلضاف  العالي  لةلقيام هبذه العمةليات

 .(30)ألجنبي عةليه عند إجراء عمةلي  الـُمقاّص  والتسوي  بني البنك احملةلي  وا
أن الـُمقاّص  والتسوي   ي هذا النظام يكون باستخدام عمةل  الدوالر، حي  يقوم خبصم ما يعادل قيم  الفاتورة  يذكرو  

، مع مراعاة أن العميل )حامل البطاق ( (31)بنك التاجرالُمصِدر ويودعه  ي حساب ـبالدوالر من حساب البنك ال
به  ي حال كانت عمةل  الشراء من خارج الدول  كعمول  حتويل هذا املبةلغ عةلى املبةلغ املشرتى %1حيم ل بنسب  
 .(32)ملستحقيه

: أن املنظم  العاملي  تتدخل إلجراء الـُمقاّص  بني البنوك  ي حال كون البنك الـُمصِدر وبناءا على ما سبق تبين لنا 
نقل معةلومات  فيختصر دور املنظم  العاملي   ي لةلبطاق  أجنبياً عن البنك التاجر، أما إن كان البنكني  ي نفس الدول ،

حي  ينقل التاجر من خالل هذا النظام  BaseIعن طريق نظام  ي بطاق  فيزا يسمى-البطاق  وبيانات عمةلي  الشراء 
 املعةلومات املتعةلق  بالبطاق  وتفاصيل الصفق  إىل البنك الـُمصِدر لةلبطاق ، ومن مث حيصل عةلى موافق  البنك الـُمصِدر

فقط دون إجراء -(33)عةلى عمةلي  الشراء  ي حال صح  املعةلومات، وتوافقها مع ادحد املسموح به دحامل البطاق 
الـُمقاّص ، حي  تتكفل البنوك احملةلي  بإجرائها من خالل حسابتهم البنكي  املتبادل  بينهم، وهذا خالف ملا يُفَهم من 

، وتكتفي (34)رق بني كون مصدر البطاق  هو بنك حمةلي أو خارجيمعظم املراجع اليت اطةلعنا عةليها، حي  أهنا مل تف
 بالقول: عندما تكون البطاق  صادرة عن بنك غري البنك بالتاجر يقوم التاجر بإرسال بيانات الفاتورة إىل املنظم  

 

http://www.investopedia.com/terms/b/base-i.asp
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 .2/710: بطاقات االئتمان املصرفي .و 1/368: بطاق  السحب النقدي (35)
 .64: دارس  شرعي   ي البطاقات االئتماني  .704-2/700: بطاقات االئتمان املصرفي . و 378-1/367: بطاق  السحب النقدي (36)
 .2/704(: التصور الفين والتخريج الفقهي)بطاقات االئتمان املصرفي   (37)

 
 .(35)العاملي  لتقوم األخرية بإجراء الـُمقاّص  بني البنك التاجر والبنك الـُمصِدر

 الغرض الثاني: السحب النقدي بواسطة البطاقة الئتمانية: 
يستطيع حامل البطاق  االئتماني  أن يقوم بعمةلي  سحب نقدي بالعمالت املختةلف  من أي فرع من فروع البنوك 

التابع  هلا سواًء دخل دولته أو خارجها، فإن كان  (ATM)األعضاء  ي املنظم  أو خالل أجهزة الصراف اآللي  
السحب من صراف آيل تابع لةلبنك الـُمصِدر لةلبطاق  فإن عمةلي  السحب تسجل مباشرة عةلى حساب حامل البطاق ، 
أما إن كان الصراف اآليل تابع لبنك غري البنك الـُمصِدر لةلبطاق ، فكما سبق ذكره عند ادحدي  عن عمةلي  الشراء 

ق  االئتماني ، فهناك حالتان: األوىل أن تكون البطاق  صادرة من بنك حمةلي، ففي هذه ادحال  تسجل عةلى بالبطا
حساب البنك الـُمصِدر لةلبطاق  عند البنك صاحب الصراف اآليل، مث جيرون الـُمقاّص  فيما بينهم من خالل حساباهتم 

 املتبادل .
إرسال ب صاحب الصرافيقوم البنك عندها  رة من بنك غري حمةلي،أما ادحال  الثاني : فهي إن كانت البطاق  صاد 

نظم  الراعي  عمةلي  تتوىل املف لغرض الـُمقاّص ، ُمصِدر لةلبطاق ـبيانات البطاق  إىل املنظم  الدولي  ومنها إىل البنك ال
ك املنظم ، خالل بن من ُمصِدر لةلبطاق ـوالبنك ال )صاحب الصراف اآليل( بني البنك السحوب منه آلياً  الـُمقاّص 

 .(36)أي رسوم التسوي  (inter change fee)لقاء عمول  تسمى  املشار إليه سابقاً، BaseII بواسط  نظام
  ونظام الـُمقاّصة اإللكترونيةمركز الفرق بين (BASE II:) 

يستخدمان إلجراء عمةليات الـُمقاّص   BaseIIالـُمقاّص  اإللكرتوني  ونظام  مركز كما ذكرنا سابقًا أن كاًل من
إال أن كل واحد منها جيري الـُمقاّص  عةلى طريقته وحسب نظامه، وبعد النظر  ي إجراءاهتما ، والتسوي  بني البنوك

 ذكر منها:ن، أنهما يختلفان في عدة نقاط تبين لناوالتدقيق فيها 
 نظامال ينما يقومبمركز الـُمقاّص  اإللكرتوني  يقوم بإجراء الـُمقاّص  بني البنوك احملةلي ،  نطاق إجراء الـُمقاّصة:-1

 إجراء الـُمقاّص  بني البنوك الدولي .ب BaseII العاملي
 مركزيكون بعمةل  الدوالر، أما  ي  BaseIIاخلصم وااليداع  ي حسابات األعضاء  ي نظام  عملة الـُمقاّصة:-2

 .(37)كرتوني  فيكون بالعمةل  احملةلي  لةلدول الـُمقاّص  اإلل
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 :. موقع99بي  لبطاقات االئتمان، صاجلوانب الشرعي  واملصرفي  واحملاس .12البنك املركزي املصري، املادة ، اإللكرتوني  الـُمقاّص  أحكام الئح  غرف  (38)

https://www.cardfellow.com/visa-base-ii-fee/ 
 .175 :اجلوانب الشرعي  واملصرفي  واحملاسبي  لبطاقات االئتمان(39)

 
ك املركزي الـُمقاّص  اإللكرتوني  يفرض البن مركزبالنسب  ألجور عمةليات الـُمقاّص : ففي  أجور عملية الـُمقاّصة:-3

رسوم سنوي  عةلى كاف  البنوك األعضاء، باإلضاف  إىل حتصيل مصاريف التشغيل الدوري ، وتوزع هذه املصاريف عةلى 
فتتقاضى املنظم  العاملي  رسم عضوي  من  BaseIIحسب نسب  وحجم العمةليات املقدم  من كل عضو. أما نظام 

ل طةلب إلجراء بنك التاجر رسم عةلى كالمن  تتقدم بطةلب ملنح الرتخيص بإصدار البطاق ، كما تتقاضىالبنوك اليت 
 .(38)عمةلي  مقاص 

تتم اإلجراءات العمةلي  لةلُمقاص  والتسوي  بني البنوك األعضاء  ي مركز الـُمقاّص   اإلجراءات العملية للُمقاصة:-4
مباشرة عةلى حسابات البنوك األعضاء واملسماة  غ وحتصيةلها واخلصم واإلضاف اإللكرتوين التابع لةلبنك املركزي كدفع املبال

حبساب الـُمقاّص ، حي  يفتح كل بنك عضو  ي غرف  الـُمقاّص  حسابًا  ي البنك املركزي هلذا الغرض، أما بالنسب  
لةلُمقاص  والتسوي  الناجت  عن استخدام البطاقات االئتماني  فإن مهم  املنظم  العاملي  هي فقط اإلشراف  عةليها من 

، أما اإلجراءات العمةلي  كخصم املبالغ أو إضافتها فتتم من خالل بنك مستقل ختتاره BaseIIالل نظام إلكرتوين خ
 (39)املنظم  لةلقيام هبذه املهام ويسمى بــ "بنك املنظم  العاملي  لةلبطاق ".

مته  ي حساب جيل قي ي الـُمقاّص  اليت جتري عن طريق مركز الـُمقاّص  اإللكرتوني  ال يتم صرف الشيك وتس-5
العميل إال بعد قيام البنك املقدم له الشيك بتحصيل قيمته، أما  ي الـُمقاّص  الناجت  عن استخدام بطاقات الدفع 
اإللكرتوني ، فيقوم البنك التاجر بتقييد قيم  الفاتورة املقدم  له من قبل التاجر  ي حساب التاجر مباشرة، مث يقوم 

 صِدر البطاق  فيما بعد.بتحصيةلها من البنك الـمُ 
 المطلب الثاني: الحكم الشرعي للُمقاصة الناتجة عن استخدام بطاقات الدفع اإللكتروني.

كما مر  معنا  ي التمهيد أن معظم الفقهاء متفقني عةلى مشروعي  الـُمقاّص  من حي  اجلمةل ، وعةلى فرض أن هذه 
البطاقات استخدمت وفق الضوابط الشرعي  املوضوع  هلا، والتزمت كل األطراف املشارك  فيها بتةلك الضوابط وحرصت 

شرعاً، سواء   ري بني البنوك بواسط  املنظم  الراعي  لةلبطاق  جائزةأن عمةلي  الـُمقاّص  اليت جت فإنَّا نرى:عةلى تطبيقها، 
كانت وجوبي  أو اتفاقي ، حاهلا حال الـُمقاّص  اليت جتري بني البنوك احملةلي  بواسط  البنك املركزي، إال أنه مث  بعض 

 املسائل حتتاج إىل التوضيح والبيان، وهي:

https://www.cardfellow.com/visa-base-ii-fee/
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http://www.investopedia.com/terms/b/base- ي موقع:  BaseII. تعريف نظام 63: دراس  شرعي   ي البطاقات االئتماني (40)

ii.asp 
 
 ، دار الكتب العةلمي ، بريوت، لبنان.1/408، إبراهيم بن عةلي الشريازي: املهذب .4/33: كشاف القناع  (41)

 
 الـُمقاّصة الناتجة عن استخدام بطاقات الدفع اإللكتروني. المسألة األولى: من الدائن ومن المدين في

سةلع وخدمات أو  سواًء لةلحصول عةلى–بعد التدقيق  ي املراحل اليت متر فيها عمةليات الدفع بالبطاق  اإللكرتوني  
دين هو البنك أن الدائن  ي هذه الـُمقاّص  هو البنك التاجر وامل تبين لنا:واليت تنتهي بالـُمقاّص ، -ادحصول عةلى النقود

 الـُمصِدر لةلبطاق ، وبيان ذلك:
أن الدائن هو البنك التاجر؛ وذلك بناًء عةلى اتفاقي  بينه وبني التاجر يدفع لةلتاجر قيم  الفاتورة اليت يقدمها له نقداً  

، وبذلك يصبح البنك التاجر هو الدائن (40)-فق عةليها مسبقاً بعد أن خيصم منها العمول  املت-أو يقيدها  ي حسابه 
ادحقيقي بدالً من التاجر الذي قبض قيم  الفاتورة وخرج من العمةلي ، لتتم الـُمقاّص  فيما بعد بني البنك التاجر والبنك 

 الـُمصِدر.
ةلتزم مبوجبه امل البطاق ، والذي يأما املدين فهو البنك الـُمصِدر لةلبطاق ؛ وذلك بناًء عةلى العقد الذي بينه وبني ح

 دحامل البطاق  بأن يسدد عنه مثن السةلع واخلدمات اليت حيصل عةليها، مث حيصةلها منه )حامل البطاق ( فيما بعد.
 المسألة الثانية: تكييف العالقة بين البنوك والمنظمة الراعية للبطاقة.

ا، حي  تقوم اً  ي الدورة التشغيةلي  لةلبطاق  مبختةلف استخدمتهإن املنظم  الراعي  لةلبطاقات االئتماني  تةلعب دوراً بارز 
مبجموع  مهام، كالتأكد من صح  معةلومات البطاق ، ووجود السقف الكا ي لتغطي  عمةلي  السحب النقدي أو مثن 

ذه ه املشرتيات، باإلضاف  إىل إجراء عمةلي  الـُمقاّص  بني البنوك، وتقسيم العموالت املستحق  لكل منهم، ومقابل
املهام تتقاضى املنظم  رسوماً، منها رسم العضوي   ي البطاق ، ورسم عةلى دورها  ي عمةلي  الـُمقاّص  بني البنوك 

 األعضاء.
 ،وبالنظر إىل طبيع  العالق  بني املنظم  الراعي  لةلبطاق  والبنوك األعضاء فيها )البنوك الـُمصِدرة لةلبطاق  و البنك التاجر(

؛ فاألجري املشرتك كما يفهم من كالم الفقهاء: هو الذي أجير مشتركأن عمل هذه املنظمات يكي ف عةلى أهنا  نرى:
يقدم خدماته جلماع   ي وقت واحد مقابل أجرة حمددة إما تقدر باملدة أو بإجناز عمل معني، وقد يكون فرداً كاخلي اط 

 وهذا ينطبق عةلى املنظم  الراعي  لةلبطاق ، فشخصيته اعتباري  تعمل ، (41)والبن اء وقد يكون شخصي  معنوي  أو اعتباري 

http://www.investopedia.com/terms/b/base-ii.asp
http://www.investopedia.com/terms/b/base-ii.asp
http://www.investopedia.com/terms/b/base-ii.asp
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 .87ص  :املعايري الشرعي  (42)
قوم بإعطاء م  بالعمةل  احملةلي  املطةلوب  من قبل الصراف حىت يفارق سعر الصرف: هو الفرق بني سعرين، األول: هو سعر بيع العمةل ، وهو السعر أو القي (43)

ن العمةل  األجنبي  من مالعمةل  األجنبي  املطةلوب . والثاين: سعر شراء العمةل ، وهو القيم  بالعمةل  احملةلي  اليت ستدفع من قبل الصراف مقابل أخذ قيم  معين  
 نظر: موقع:الطرف األخر لةلعقد. يُ 

http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9
%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87. 

 
  

 
-لصاحل أطراف متعددة، مقابل أجر متفق عةليه مسبقًا بينهم، وهذه األجرة إما تكون مبةلغًا ثابتًا يؤخذ من البنوك 

 رسم إلضاف  إىلاعةلى شكل رسم لةلعضوي   ي البطاق ، ب-اليت تتقدم بطةلب منح الرتخيص إلصدار البطاق  االئتماني 
 جتريها. عةلى كل عمةلي  مقاص  تأخذه املنظم  الراعي  من البنوك

وقد أجازت هيئ  احملاسب  واملراجع  انضمام البنوك اإلسالمي  إىل عضوي  املنظمات الراعي  لبطاقات االئتمان، ألن 
ات ألن هذه الرسوم هي مقابل خدمعقود تةلك املنظمات خالي  من املخالفات الشرعي ، كما أجازت دفع الرسوم هلا، 

 .(42)تقدمها املنظم  ومن بينهما رسم الـُمقاّص 
 المسألة الثالثة: ما يترتب على التسوية بين حسابات ُمصِدر البطاقة وحاملها.

 كما مر معنا سابقاً إن حامل البطاق  بإمكانه أن يتعامل هبا مع التجار والبنوك األعضاء  ي نفس البطاق   ي أي دول 
ني األمر الذي ينتج عنه التزامات ب-سواًء بشراء السةلع أو ادحصول عةلى اخلدمات أو السحب النقدي-من دول العامل

البنك التاجر األجنيب والبنك الـُمصِدر احملةلي، واليت تنتهي بالـُمقاّص  بينهما عن طريق املنظم  الراعي  لةلبطاق ، وكما 
الـُمقاّص  اليت جتريها املنظم  العاملي  هي الدوالر األمريكي، أي أن البنك  هو معةلوم أن العمةل  املستخدم   ي عمةلي 

الـُمصِدر يدفع لةلبنك التاجر املبةلغ املطةلوب بالدوالر، مث يقوم بتحويل ما دفعه بالدوالر إىل ما يقابةلها من العمةل  احملةلي  
 .(43)رق  ي سعر الصرفاليت يتعامل هبا مع حامل البطاق ، فيرتتب عةلى عمةلي  التحويل هذه فا

فهل جيوز لةلبنك الـُمصِدر أن حُيمِّل حامل البطاق   ي هذه ادحال  فارق سعر الصرف، باإلضاف  إىل عمول  لقاء قيامه 
  بإجراء عمةلي  الصرف؟

جواز أخذ البنك الـُمصِدر من حامل البطاق  فارق سعر الصرف باإلضاف  إىل أجرة قيامه بعمةلي  الصرف؛ وميكن  نرى:
 أن خترج عةلى أهنا من قبيل النفقات اليت جيوز أن تؤخذ من حامل البطاق .

 

http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87
http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87
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 الخاتمة وأهم النتائج: انتهى البحث إلى النتائج التالية:
  ي الـُمقاّص  اليت جتري بني البنوك  ي غرف  الـُمقاّص  هو العميل؛ ألنه هو الذي ميةلكأن الدائن واملدين ادحقيقي -1

 قيم  الشيك، أو أن الشيك مسحوب عةليه، أما البنوك فال هي دائن  وال مدين .
ه نالتكييف الشرعي لةلعالق  بني البنك وعميةله الدائن الذي صدر الشيك ملصةلحته، أو عميةله املدين الذي قدم ملدي-2

 شيكاً مسحوباً عةلى بنكه، هي عالق  توكيل.
أن الـُمقاّص  اليت جتري بني البنوك  ي غرف  الـُمقاّص  هي ليست مقاص  مبعناها الفقهي؛ وذلك لعدم حتقق شرط -3

 أساسي من شروط الـُمقاّص  الفقهي ، وإمنا هي وكال ، وكال  بسداد دين العميل املدين أو بقبض دين العميل الدائن.
أن املنظم  العاملي  تتدخل إلجراء الـُمقاّص  بني البنوك  ي حال كون البنك الـُمصِدر لةلبطاق  أجنبيًا عن البنك -4

التاجر، أما إن كان البنكني  ي نفس الدول ، فيختصر دور املنظم  العاملي   ي نقل معةلومات البطاق  وبيانات عمةلي  
 الشراء أو عمةلي  السحب النقدي.

لـُمقاّص  الناجت  عن استخدام البطاقات االئتماني  عةلى فرض أهنا استخدمت وفق الضوابط الشرعي  مشروعي  ا-5
 املوضوع  هلا، والتزمت كل األطراف املشارك  فيها بتةلك الضوابط وحرصت عةلى تطبيقها.

 الـُمصِدر لةلبطاق . هو البنك أن الدائن  ي الـُمقاّص  الناجت  عن استخدام البطاق  االئتماني  هو البنك التاجر واملدين-6
  اعتباري  تعمل ، فهي شخصيأجير مشتركأن عمل املنظمات العاملي  الراعي  لبطاقات االئتماني  يكي ف عةلى أهنا -7

 لصاحل أطراف متعددة، مقابل أجر متفق عةليه مسبقاً بينهم.
كن إىل أجرة قيامه بعمةلي  الصرف؛ وميجواز أخذ البنك الـُمصِدر من حامل البطاق  فارق سعر الصرف باإلضاف  -8

 أن خترج عةلى أهنا من قبيل النفقات اليت جيوز أن تؤخذ من حامل البطاق .
 فهرس المصادر والمراجع:
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