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املقدّمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، 
نبينا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد: 

تطورت احلركة التجارية والقت�سادية يف وقتنا املعا�سر، وحر�ص كثري 
من  ال�سراء  على  النا�ص  لت�سجيع  املادية  احلوافز  و�سع  على  التجار  من 
 )Loyalty Programs( متاجرهم، ومن هذه احلوافز: اإن�ساء برامج ولء
ترّغب النا�ص يف ال�سراء مقابل عوائد يح�سل عليها العميل على �سكل ب�سائع 
اإن�ساء برامج الولء هو حث النا�ص على ال�سراء،  اأو خدمات، فالهدف من 
وزيادة مبيعات ال�سلع واخلدمات، وذلك يف مقابل ما يجده العميل من فوائد 

قد تكون نقديًة اأو عينيًة.

وت�سري  املعا�سر،  وقتنا  يف  وا�سع  ب�سكل  الولء  برامج  انت�سرت  وقد 
الدرا�سات اإلى اأنَّ اأكرث من 75% من امل�ستهلكني لديهم ا�سرتاك واحد على 

الأقل يف برامج الولء)1(.

ك�سركات  التجارية؛  الأن�سطة  من  لكثري  الولء  برامج  لدخول  ونظرًا 
ال�ستف�سارات  وكرثة  التجارية،  واملحالت  الطريان،  وخطوط  الفنادق، 
الواردة حول هذه الربامج ومدى �سرعيتها؛ فقد حر�ست على كتابة بحث 
)1( ينظر: )How Customer Loyalty Programs Can Influence Relational Marketing Outcomes( �ص: 2.
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الولء )Loyalty Programs(” مع عمل درا�سة  “اأحكام برامج  بعنوان: 
تطبيقية على برنامج نادي املكافاآت التابع ملجموعة فنادق اإنرتكونتيننتال؛ 

وذلك للوقوف على اأهم امل�سائل املتعلقة بهذه الربامج.

اأهمية املو�سوع: 

انت�سار برامج الولء يف املجتمع وكرثة امل�سرتكني فيها، مع وجود احلاجة 
املا�سة ملعرفة الأحكام الفقهية املتعلقة بها.

هدف املو�سوع: 

الولء،  بربامج  املتعلقة  الفقهية  الأحكام  معرفة  اإلى  املو�سوع  يهدف 
لهذه  ال�سرعية  واحللول  الربامج،  هذه  على  الواردة  الإ�سكالت  بيان  مع 

الإ�سكالت.

الدرا�سات ال�سابقة: 

اأجد من حتدث عن هذا  املعلومات؛مل  وقواعد  املكتبات  البحث يف  بعد 
املو�سوع ب�سكل م�ستقل)1(، ومع ذلك فقد وجدت بع�ص الدرا�سات التي قد 

تفيد يف املو�سوع، ومن اأهمها: 

الإ�سالمي، . 1 الفقه  يف  واأحكامها  الت�سويقية  التجارية  احلوافز  كتاب: 
لف�سيلة ال�سيخ: خالد بن عبداهلل امل�سلح، واأ�سل هذا الكتاب ر�سالة 
عام  بالريا�ص  ال�سريعة  كلية  يف  الفقه،  لق�سم  مقدمة  ماج�ستري 
اأنَّ الباحث حتدث عن  1419ه�، وبعد الطالع على الر�سالة وجدت 

بطاقات التخفي�ص واأحكامها ولكن مل يتحدث عن برامج الولء.
)1( مت تقدمي مخطط ر�سالة دكتوراه اإلى ق�سم الفقه بكلية ال�سريعة بالريا�ص بعنوان: “اأحكام برامج ولء 
قيد  املخطط  ولزال  البحث،  اإعداد هذا  اأثناء  وذلك  ال�سهراين  بن عبداهلل  نا�سر  العمالء” للباحث: 

الدرا�سة يف املجال�ص املخت�سة حتى تاريخه )1438/4/1ه�(.
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علي . 2 بنت  اأ�سماء  للباحثة:  الت�سالت،  �سركات  خدمات  ر�سالة: 
العمري، وهي ر�سالة ماج�ستري مقدمة لق�سم الفقه، يف كلية ال�سريعة 
بالريا�ص عام 1433ه�، وبعد الطالع على الر�سالة وجدت ال�سرتاك 
بحثها  باأنَّ  علمًا  العميل،  من  النقاط  �سحب  وهي  واحدة  م�ساألة  يف 
برامج  جميع  ي�سمل  فيه  �ساأبحث  وما  الت�سالت،  ب�سركات  خا�ص 

الولء مع الرتكيز على برامج الولء الفندقي.

منهج البحث: 

�سيكون منهجي يف هذا البحث على النحو الآتي: 

اأقت�سر على املذاهب الفقهية املعتربة.. 1

اأنقل الأقوال من كتب اأهل املذهب نف�سه.. 2

من . 3 عليها  يرد  ما  وذكر  الدللة،  وجه  بيان  مع  الأقوال  اأدلة  اأذكر   
مناق�سات، وما يجاب به عنها.

 اأذكر القول الراجح، مع بيان �سببه وذكر ثمرة اخلالف اإن وجدت.. 4

َهات امل�سادر واملراجع الأ�سلية يف التحرير والتوثيق . 5 اأمَّ اأعتمد على   
والتخريج واجلمع. 

اأرقم الآيات واأبنيِّ �سورها.. 6

ج الأحاديث واأبنيِّ ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجاتها -اإن مل تكن يف . 7 اأخرَّ
ال�سحيحني اأو اأحدهما- فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ بتخريجها 

منهما.

عما . 8 وا�سحة  فكرة  يعطي  للبحث  ملخ�ص  عبارة عن  اأجعل اخلامتة 
ت�سمنه البحث، مع اإبراز اأهم النتائج.

اأتبع البحث بالفهار�ص الفنية املتعارف عليها. . 9
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خطة البحث: 

ي�ستمل البحث على مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، وفيها اأهم 
النتائج والتو�سيات: 

املقدمة: وفيها: اأهمية املو�سوع، اأ�سباب اختيار املو�سوع، هدف املو�سوع، 
املنهج الذي �ساأ�سري عليه يف البحث.

متهيد يف بيان املراد مب�سطلحات البحث، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: املراد بربامج الولء، وبيان فوائدها.

.)IHG® Rewards Club( املطلب الثاين: املراد بربنامج نادي املكافاآت

املبحث الأول:  التكييف الفقهي لع�سوية برامج الولء، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: التكييف الفقهي للع�سوية املجانية لربامج الولء.

لربامج  ال�سنوي  الر�سم  ذات  للع�سوية  الفقهي  التكييف  الثاين:  املطلب 
الولء.

املبحث الثاين: و�سائل جمع النقاط يف برامج الولء وا�ستبدالها، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: و�سائل جمع النقاط يف برامج الولء.

املطلب الثاين: و�سائل ا�ستبدال النقاط يف برامج الولء.

 IHG®( املبحث الثالث: درا�سة ل�سروط الن�سمام لربنامج نادي املكافاآت
Rewards Club( وفيه �سبعة مطالب:  

على  العميل  موافقة  على  دليل  الربنامج  يف  ال�سرتاك  الأول:  املطلب 
اتفاقية امل�ستخدم. 

املطلب الثاين: ا�سرتاط الربنامج اأهلية العميل لال�سرتاك يف برنامج الولء.
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املطلب الثالث: ا�سرتاط الربنامج اأنَّ له احلق يف اإلغاء ا�سرتاك العميل 
يف الربنامج اأو ر�سيده من النقاط املكت�سبة.

املطلب الرابع: ا�سرتاط الربنامج اأنَّ له احلق يف تغيري �سروط الن�سمام 
للربنامج.

املطلب اخلام�ص: التزام الربنامج باحلفاظ على خ�سو�سية العميل.

اخلا�سة  املعلومات  من  ال�ستفادة  الربنامج  ا�سرتاط  ال�ساد�ص:  املطلب 
للعميل.

املطلب ال�سابع: ا�سرتاط الربنامج حل النزاع بطرق منا�سبة كالتحكيم، 
والتحاكم اإلى محاكم معينة عند احلاجة.

اخلامتة وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.

الفهر�ص.
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متهيد
يف بيان املراد مب�صطلحات البحث

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
املراد بربامج الوالء، وبيان فوائدها

اأول: املراد بربامج الولء: 

الربامج مفردها: برنامج وهو الورقة اجلامعة ِلْلح�ساِب، اأَو الَِّتي ُير�َسم 
ار و�سلعهم، َوالنُّ�ْسَخة الَِّتي يْكتب  ِفيَها َما يحمل من بلد اإَِلى بلد من اأَْمتَعة التُّجَّ
ث اأَ�سَماء ُرَواته واأ�سانيد كتبه، كما يراد بها اخلطة املر�سومة لعمل  ِفيَها امْلُحدِّ
ْر�ص والإذاعة، وكلمة »برنامج« معّربة، وقد اأجازتها املعاجم  َما؛ كربامج الدَّ

القدمية واحلديثة)1(.

ذلك  وي�ستعار  القرب،  على  يدل  اأ�سل  وهو  الويل،  من  ماأخوذ  والولء 
ومن حيث  الدين،  ومن حيث  الن�سبة،  ومن حيث  املكان،  للقرب من حيث 

القرابة)2(.

 قال ابن فار�ص: »الواو والالم والياء: اأ�سل �سحيح يدل على قرب، يقال: 
تباعد بعد ويل؛ اأي: قرب، وجل�ص مما يليني؛ اأي: يقاربني«)3(.

)1( ينظر: املعجم الو�سيط �ص52، معجم ال�سواب اللغوي 181/1.
)2( ينظر: املفردات يف غريب القراآن �ص885.

)3( مقايي�ص اللغة 141/6.
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اأعتق  اإذا  ه  اأنَّ ومعناه:  العتق،  ولء  به:  يراد  الفقهاء  ا�سطالح  يف  والولء 
عبًدا، اأو اأمًة، �سار له ع�سبة يف جميع اأحكام التع�سيب عند عدم الع�سبة من 
الن�سب؛ كاملرياث، وولية النكاح، والعقل وغري ذلك)1(، وهذا املعنى غري مراد 
يف هذا البحث؛ وذلك لعدم تعلق البحث مبرياث العبد وولية النكاح ونحوها.

الت�سويق هو:  الولء )Loyalty Programs( يف جمال  واملراد بربامج 
اأ�سلوب م�سمم من قبل التجار لت�سجيع العمالء على ال�ستمرار يف الت�سوق 

اأو ا�ستخدام اخلدمات التي تقدمها ال�سركة املرتبطة بالربنامج)2(.

فعند ال�سرتاك يف برنامج الولء ُي�منح العميل رقم الع�سوية يف الربنامج، 
ُي�منح بطاقة خا�سة، يدّون عليها ا�سم الربنامج، ورقم  ويف بع�ص الربامج 

ع�سوية العميل، وت�سمى هذه البطاقة: بطاقة ولء، اأو بطاقة مكافاآت. 

وظهرت برامج الولء يف عام 1793م )1207ه�( عندما قام اأحد التجار 
يف الوليات املتحدة بتوزيع عمالت نحا�ص على العمالء، بحيث ميكن جمعها 
و�سرفها مقابل �سلع معينة من متجره، ثم تطورت هذه الربامج وانت�سرت 

على نطاق وا�سع)3(.

ولعل البداية احلقيقية لربامج الولء ب�سكل منظم ومرتب كانت يف عام 
1981م )1401ه�( عندما اأطلقت اخلطوط اجلوية الأمريكية اأول برنامج 
الدائم«  امل�سافر  »برنامج  وهو  احلديث،  الع�سر  يف  النطاق  وا�سع  ولء 
)AAdvantage( حيث اأتاح هذا الربنامج للم�سافرين الدائمني على هذه 
عدد  بلغ  وقد  جمانية،  بتذاكر  وا�ستبدالها  الرحالت  اأميال  جمع  ال�سركة 

امل�سرتكني يف هذا الربنامج اأكرث من مائة مليون م�سرتك)4(.
)1( ينظر: املطلع على اأبواب املقنع �ص378، التعريفات �ص255.

.https://en.wikipedia.org/wiki/Loyalty_program ،2ص� The Power of Loyalty :2( ينظر(
.https://en.wikipedia.org/wiki/Loyalty_marketing :3( ينظر(

www.aa.com 4( ينظر: املرجع ال�سابق، وموقع الربنامج(
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ثم توالت ال�سركات واملحالت التجارية يف مختلف املجالت القت�سادية 
على اإن�ساء برامج الولء، ملا مل�سوه من فوائد مهمة اأثرت يف زيادة املبيعات 

والأرباح.

ثانياً: فوائد برامج الولء: 

 لربامج الولء فوائد م�سرتكة للجهة امل�سدرة لربنامج الولء، وللعميل 
ما  امل�سدرة  للجهة  الولء  برامج  فوائد  فمن  الربنامج،  هذا  يف  امل�سرتك 

يلي)1(: 

امل�سدرة . 1 اجلهة  تقدمها  التي  واخلدمات  ال�سلع  مبيعات  زيادة 
للربنامج: فعندما يح�سل العميل على نقاط مقابل كل عملية �سراء؛ 
فاإنَّ هذا �سيكون حافزًا له على اإعادة ال�سراء من هذا التاجر للح�سول 

على كمية اأكرب من النقاط لال�ستفادة منها لحقًا.

اإ�سعار العميل باأهميته: فعندما يغادر العميل املحل التجاري مع بع�ص . 2
النقاط فاإنَّ هذا �سيعطيه �سعورًا باأهميته مقارنًة مع غريه من العمالء 

الذين مل ي�سرتكوا يف برنامج الولء التابع لل�سركة.

العميل . 3 يرتدد  فعندما  العمالء:  عن  معلومات  قاعدة  على  احل�سول 
هذا  فاإنَّ  با�ستمرار  التجاري  املحل  على  الولء  بربنامج  امل�سرتك 
�سيعطي التاجر بع�ص املعلومات املهمة عن ال�سلع التي يطلبها العمالء، 

والكميات املطلوبة منها.

بطاقات . 4 العمالء  مبنح  التاجر  يقوم  فعندما  للتاجر:  جمانية  دعاية 
هذا  فاإنَّ  الربنامج،  ا�سم  عليها  ويدون  الولء،  لربنامج  ا�سرتاك 

�سيوؤدي اإلى اإ�سهار ا�سم الربنامج واجلهة امل�سدرة له.
.http://smallbusiness.intuit.com ،153ص� The Power of Loyalty :1( ينظر(
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من . 5 جديدة  �سرائح  وا�ستقطاب  احلاليني،  العمالء  على  املحافظة 
العمالء.

بربامج  ا�سرتاكه  عند  العميل  عليها  �سيح�سل  التي  الفوائد  اأهم  ومن 
الولء هي ح�سول العميل على نقاط مقابل عمليات ال�سراء، مما ميّكنه من 
ا�ستبدال هذه النقاط مبكافاآت متنوعة، وقد تكون مبلغ نقدي، اأو خ�سومات 
عند التاجر، اأو خدمات اإ�سافية اأخرى؛ كالدخول اإلى �سالت ال�سرتاحة يف 

املطارات)1(.

املطلب الثاين
 )IHG® Rewards Club( املراد بربنامج نادي املكافاآت

يعترب نادي املكافاآت )IHG® Rewards Club( من اأقدم برامج الولء 
الفندقي واأكرثها انت�سارًا، فهو ينت�سر يف اأكرث دول العامل، ت�سمل املنتجعات 
الفاخرة، والفنادق املنت�سرة يف كثري من املدن ال�سياحية والتجارية، ومينح 
هذا الربنامج لالأع�ساء امل�سرتكني فيه فر�سة احل�سول على مزايا خا�سة 
دولة   100 يف  فندق   5000 عددها  البالغ  الربنامج  فنادق  يف  الإقامة  عند 
حول العامل، وي�ستمل الربنامج على 12 عالمة جتارية فندقية، منها: فنادق 
ومنتجعات اإنرتكونتيننتال، وفنادق ومنتجعات كراون بالزا، وفندق اإنديجو، 
واأجنحة  اإك�سربي�ص،  اإن  وفنادق هوليداي  اإن،  ومنتجعات هوليداي  وفنادق 
�ستاي بريدج �سوي�ست�ص، واأجنحة كاندلوود �سويت�ص)2( وغريها من الأ�سماء 

التجارية.
http://www.alrajhibank.com.sa/ :1( ينظر: برنامج املكافاآت اخلا�ص ببطاقات الراجحي الئتمانية على الرابط(

ar/personal/credit�cards/pages/rewards�program.aspx
.www.ihg.com :2( ينظر(
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مت  عندما  )1403ه�(،  1983م  عام  اإلى  الربنامج  هذا  بدايات  وتعود 
 )Priority Club Rewards( اإن�ساء الربنامج با�سم نادي الأولوية للمكافاآت
اإعادة اإ�سدار الربنامج ب�مميزات جديدة،  ويف عام 2013م )1433ه�( مت 
 IHG® Rewards( وب�م�ستويات مختلفة، حتت ا�سم برنامج نادي املكافاآت
Club( حيث يح�سل امل�سرتك يف البداية على م�ستوى النادي، ثم امل�ستوى 

الذهبي، ثم امل�ستوى البالتيني، واآخرها م�ستوى القمة، ويبلغ عدد امل�سرتكني 
يف الربنامج قرابة مائة مليون م�سرتك)1(.

 

.https://www.ihgplc.com/about�us/our�history :1( ينظر(
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املبحث االأول
التكييف الفقهي لع�صوية برامج الوالء

وفيه مطلبان: 

الع�سوية يف برامج الولء قد تكون جمانية، وقد تكون الع�سوية ذات ر�سم 
�سنوي يدفعه العميل لال�سرتاك يف هذا الربنامج، وبيان ذلك كالآتي:

املطلب االأول
التكييف الفقهي للع�صوية املجانية لربامج الوالء

ُيلزم  فال  لعمالئها؛  املجانية  الع�سوية  تقدم  الولء  برامج  من  كثري 
العميل بدفع ر�سوم معينة لال�سرتاك يف الربنامج؛ ومن اأمثلة ذلك: برنامج 
ل�سركة  التابع  اكت�ساب  وبرنامج  ال�سعودية)1(،  للخطوط  التابع  الفر�سان 
 )IHG® Rewards Club( املكاآفات  نادي  وبرنامج  التجارية)2(،  العثيم 

التابع ملجموعة فنادق اإنرتكونتيننتال)3(.

فال�سرتاك يف ع�سوية هذه الربامج جمانية، حيث يح�سل العميل على 
�سراء  عند  الأميال  اأو  النقاط  على  يح�سل  ثم  الع�سوية،  ا�سرتاك يف  رقم 
امل�ساركة يف الربنامج، وبعد  اأو منتجات املحالت  ال�سركات،  منتجات هذه 
ذلك ميكن للعميل ا�ستخدام هذه النقاط اأو الأميال وحتويلها اإلى مكافاآت 

محددة.
.alfursan.saudiairlines.com/ :1( ينظر(

.www.othaimmarkets.com/iktissab/ :2( ينظر(
.www.ihg.com :3( ينظر(
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من  بالهبة  وعد  اأنَّه  الربنامج  يف  املجانية  للع�سوية  الفقهي  والتكييف 
لهذا  ر�سومًا  يدفع  مل  فالعميل  ال�سركة،  من  العميل  �سراء  مقابل  ال�سركة 
�ما دفع ثمن ال�سلعة، فالثمن من�سب على اأجرة ال�سلعة فقط،  الربنامج، واإنَّ
وما يح�سل عليه من نقاط فهو هبة من اجلهة امل�سدرة للربنامج، والهبة 
م�سروعة ل حرج فيها)1(، حتى ولو كانت الهبة معلقًة على �سرط معني، يقول 
ابن القيم: »وقد �سح عن النب�ي S اأنَّه علق الهبة بال�سرط يف حديث جابر 
هَكَذا«)2(  ثمَّ  َوهَكَذا،  هَكَذا،  لأْعَطْيُتَك  اْلَبْحَرْيِن  َماُل  َجاَء  َقْد  »َلْو  قال:  ملا 
-َثاَلَث َحَثَياٍت، واأجنز ذلك له ال�سديق ر�سى اهلل عنه ملا جاء مال البحرين 
بعد وفاة ر�سول اهلل S، فاإن قيل: كان ذلك وعدًا؟ قلنا: نعم، والهبة املعلقة 
بال�سرط وعد، وكذلك فعل النبي S ملا بعث اإلى النجا�سي بهدية من م�سك، 
ِمْن ِم�ْسٍك، َول  َواِقي  َواأَ ُحلًَّة  َجا�ِسي  اإَِلى النَّ اأَْهَدْيُت  َقْد  وقال لأم �سلمة: »اإِينِّ 
َعَلّي َفِهي  ْت  ُردَّ َمْرُدوَدًة فاإن  اإِل  ِتي  َهِديَّ اأَرى  َقْد َماَت، َول  اإل  َجا�ِسي  اأََرى النَّ
َلِك«)3( وذكر احلديث، رواه اأحمد، فال�سحيح: �سحة تعليق الهبة بال�سرط، 

عماًل بهذين احلديثني«)4(.

لربامج  املجانية  الع�سوية  يف  ال�سرتاك  حكم  يف  العلماء  اختلف  وقد 
الولء على قولني: 

القول الأول:

اأنَّ ال�سرتاك يف الع�سوية املجانية جائز ول حرج فيه، وممن قال بهذا 
القول اللجنة الدائمة لالإفتاء)5(، وهو قول جماعة من املعا�سرين؛ كال�سيخ 

)1( ينظر: خدمات �سركات الت�سالت �ص250.
)2( رواه البخاري يف �سحيحه: كتاب، باب اإذا وهب هبة، اأو وعد وعدة ثم مات قبل اأن ت�سل اإليه 160/3 

رقم )2598(.
)3( رواه الإمام اأحمد يف م�سنده برقم )27276(، وقال ابن حجر يف فتح الباري 222/5 “واأ�سناده ح�سن”.

)4( اإغاثة اللهفان �ص16.
)5( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 2/1.
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ال�سبيلي)4(،  وال�سيخ  امل�سلح)3(،  وال�سيخ  اخلثالن)2(،  وال�سيخ  املطلق)1(، 
وغريهم.

القول الثاين:

بهذا  اأخذ  وممن  يجوز،  ول  محرم  املجانية  الع�سوية  يف  ال�سرتاك  اأنَّ 
القول ال�سيخ �سالح الفوزان)5(.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول مبا يلي: 

الدليل الأول: اأنَّ ما تقوم به اجلهة امل�سدرة للربنامج يعترب وعدًا منها 

بتخفي�ص الأ�سعار للم�سرتي، اأو وعًدا مبنح اجلوائز، والوعُد باخلري 
جائٌز ل حرج فيه، ب�سرط اأن ل يزيد التاجر يف اأ�سعار ال�سلع مقابل ما 

يح�سل عليه العميل من النقاط)6(.

اأو غرر  اأنَّه ل يرتتب على ال�سرتاك يف الربنامج �سرر  الثاين:  الدليل 

على اجلهة امل�سدرة لهذا الربنامج اأو العميل، بل كلما زادت عمليات 
ال�سراء كلما زادت الفوائد املكت�سبة لهما جميعًا، وهذا بخالف عقود 
الغرر املحرمة التي يلزم من ربح اأحد الطرفني فيها خ�سارة الآخر، 
اأهل  ن�صَّ  وقد  الثاين)7(،  خ�سارة  تكون  الأول  ربح  يكون  ما  ومبقدار 
باأحد  �سرر  عليه  ترتب  ما  العقود  يف  املحرم  الغرر  اأنَّ  على  العلم 
�ما ُن�ِهَى عن بيع الغرر ملا  الطرفني، قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: »اإنَّ

فيه من املخاطرة التي ت�سر باأحدهما«)8(.
.www.youtube.com/watch?v=HanMGWJNdXc 1( ينظر: فتوى لل�سيخ عرب القناة الأولى ال�سعودية(

.www.youtube.com/watch?v=vqXtMsfcQk0  2( ينظر: فتوى لل�سيخ عرب قناة الر�سالة(
)3( ينظر: احلوافز التجارية الت�سويقية �ص222.

.http://www.shubily.com/index.php?news=66  :4( ينظر(
.http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6909  5( ينظر: امللتقى الفقهي(

)6( ينظر: احلوافز التجارية الت�سويقية �ص222.
.http://www.shubily.com/index.php?news=66  :7( ينظر(

)8( جمموع فتاوى ابن تيمية 538/20.
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وا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين مبا يلي: 

�سرف  اإلى  �ستوؤدي  جوائز  من  يعقبها  وما  النقاط  هذه  اأنَّ  الأول:  الدليل 

العميل اإلى هذا التاجر وحترم غريه من التجار، ويف هذا �سرر بالآخرين، 
والنبي S نهى عن تلقي الركبان ملا فيه من �سرر على النا�ص)1(.

واجلواب من وجهني: 

التي  ال�سلعة  قيمة  تخفي�ص  اإلى  �ستوؤدي  النقاط  هذه  اأنَّ  الأول: 
ا�سرتاها العميل، ويف هذا م�سلحة له دون اإ�سرار ببقية التجار، 
والواقع يوؤكد ذلك؛ فالأ�سواق قائمة ومنت�سرة، ومل تتاأثر مبثل هذه 

الربامج.

الثاين: اأنَّ قيا�ص هذه النقاط واجلوائز على تلقي الركبان قيا�ص مع 
للبائع  الغرر  ح�سول  هي  الركبان  تلقي  عن  النهي  فعلة  الفارق؛ 
الذي ل يعرف �سعر ال�سوق، كما اأنَّ فيه �سررًا على اأهل ال�سوق؛ 
حيث توؤخذ ال�سلعة ب�سعر قليل ثم تباع على اأهل ال�سوق باأكرث من 
الولء  برنامج  يف  العميل  ياأخذها  التي  النقاط  واأما  �سعرها)2(، 
فهي بني �ساحب ال�سلعة يف ال�سوق وبني امل�سرتي، ول يرتتب عليها 

�سرر على اأحد. 

الدليل الثاين: اأنَّ اإقبال العميل على ال�سراء من هذا التاجر دون غريه 

لأجل هذا الربنامج طمعًا فيما يح�سل عليه من جوائز، وقد ل حت�سل 
له، فهذا من املي�سر والقمار)3(.

عملية  مقابل  معلومة  نقاطًا  العميل  مينح  الولء  برنامج  اأنَّ  واجلواب: 
رواه  واحلديث   http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6909 الفقهي  امللتقى  )1( ينظر: 

م�سلم يف �سحيحه: كتاب البيوع، باب حترمي تلقي اجللب 1157/3 رقم: 1519.
)2( ينظر: املغني 164/4. 

.http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6909  3( ينظر: امللتقى الفقهي(
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ال�سراء، ثم يقوم العميل با�ستبدال هذه النقاط بجوائز معينة، فال 
يدخل هذا يف املي�سر اأو القمار.

الراجح:

بعد النظر يف اأدلة القولني ال�سابقني يتبني اأنَّ الراجح هو القول الأول لقوة 
اأدلته و�سالمتها من املناق�سة، ولنتفاء الغرر يف الربنامج؛ فالربنامج جماين، 
ترفع  ال�سوق، ومل  ب�سعر  ال�سلعة  تبيع  الربنامج  لهذا  امل�سدرة  اأنَّ اجلهة  كما 
ثمن ال�سلعة يف مقابل النقاط املهداة للعميل، والأ�سل يف املعامالت احلل حتى 
الدويل  الإ�سالمي  الفقه  اأنَّ جمل�ص جممع  الدليل بخالف ذلك)1(، كما  يرد 
املنبثق عن منظمة املوؤمتر الإ�سالمي املنعقد يف دورته الرابعة ع�سرة بالدوحة 
)دولة قطر( 8-13 ذو القعدة 1423ه�، املوافق 11 - 16 كانون الثاين )يناير( 
 )1/14(  127 رقم  قراره  واأ�سدره  امل�سابقات  بطاقات  ناق�ص  قد  2003م، 
والذي جاء فيه: »بطاقات الفنادق و�سركات الطريان واملوؤ�س�سات التي متنح 

نقاطًا جتلُب منافع مباحة، جائزة اإذا كانت جّمانية )بغري عو�ص(«)2(.

دورته  يف  الإ�سالمي  العامل  برابطة  الإ�سالمي  الفقهي  املجمع  اأنَّ  كما 
ناق�ص  قد  2006م   - 1427ه�  �سنة  املكرمة  مبكة  املنعقدة  ع�سرة  الثامنة 
بطاقات التخفي�ص، واأ�سدر قراره فيها حيث جاء فيه: »اإذا كانت بطاقات 
جائٌز  وقبولها  اإ�سدارها  فاإنَّ  مقابل،  غري  من  باملجان  ت�سدر  التخفي�ص 
التخفي�ص  وبطاقات  الهبة«)3(،  اأو  بالتربع  الوعد  باب  من  لأنَّه  �سرًعا، 
املجانية �سبيه بربامج الولء املجانية، فالعلَّة واحدة وهي حتفيز العميل على 
ال�سراء مقابل تخفي�ص يف ال�سلعة، دون ر�سوم يدفعها العميل، �سواء كانت 
هذه التخفي�سات مبا�سرة على ال�سلعة، اأو كانت عرب نقاط متنح للعميل ثم 

ي�ستبدلها ب�سلع معينة اأو تخفي�سات عليها.
بع�سهم  حكى  “وقد   166/2 واحلكم  العلوم  جامع  يف  رجب  ابن  وقال   ،344/1 املوقعني  اإعالم  )1( ينظر: 

الإجماع عليه”.
.http://www.iifa�aifi.org/2114.html  )2(

.http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=159&l=AR  )3(
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املطلب الثاين
التكييف الفقهي للع�صوية ذات الر�صم ال�صنوي لربنامج الوالء

تقوم بع�ص ال�سركات باإ�سدار برامج ولء بر�سوم �سنوية، وتكوم هذه الر�سوم 
يف مقابل الع�سوية يف هذا الربنامج، ومينح العميل عند ال�سرتاك جمموعة 
من الهدايا املعلومة، ومن اأمثلة ذلك: برنامج ال�سفري )Ambassador( التابع 
لربنامج نادي املكافاآت )IHG® Rewards Club( وبرنامج ال�سفري خا�ص 
بفنادق اإنرتكونتيننتال فقط لتمييزها عن باقي الفنادق امل�ساركة يف برنامج 
نادي املكافاآت )IHG® Rewards Club( فالعميل الراغب بال�ستفادة من 
مميزات برنامج نادي املكافاآت يف فنادق اإنرتكونتيننتال يلزمه ال�سرتاك يف 
هذا الربنامج مقابل 200 دولر �سنويًا، و�سيح�سل امل�سرتك عند ال�سرتاك 
يف الربنامج على عدد من الهدايا يف الربنامج، منها: كوبون لإقامة جمانية 
لليلة واحدة يف اأحد فنادق اإنرتكونتيننتال املنت�سرة حول العامل، كما �سيح�سل 
واإمكانية  اإنرتكونتيننتال،  فنادق  يف  حجزه  عند  جمانية  ترقية  على  العميل 
اإ�سافة  واملنافع،  املميزات  من  غريها  اإلى  الفندق،  من  املتاأخرة  املغادرة 
 IHG® Rewards( برنامج فنادق  �سكنه يف  مقابل  نقاط  على  على ح�سوله 

 .)1()Club

.https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/ambassador  :1( ينظر(
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فما يح�سل عليه العميل من نقاط ومنافع هو جزء من العقد، فالثمن 
الذي يدفعه العميل هو عو�ص لل�سلعة ومنافع الع�سوية معًا، ومثل هذه املنافع 
تعترب حافزًا للعميل على ال�سرتاك يف ع�سوية برنامج الولء، حيث �سيح�سل 
العميل على هذه الهدايا واحلوافز خالل مدة ا�سرتاكه يف الربنامج، اإ�سافة 

اإلى جمع النقاط مقابل عمليات ال�سراء. 

الع�سوية  يف  ال�سرتاك  اأن  الربنامج  هذا  يف  للع�سوية  الفقهي  والتكييف 
هو  والعميل  للربنامج،  امل�سدرة  اجلهة  هي  فاملوؤجر  اإجارة،  عقد  يعترب 
اأثناء  امل�ستاأجر، واملنفعة املعقود عليها هي اخلدمات التي يقدمها الربنامج 
فرتة ال�سرتاك)1(، وما يح�سل عليه العميل من هدايا وحوافز عند ال�سرتاك 
هي عبارة عن تخفي�ص يف اأجرة ال�سرتاك يف الربنامج، ول تاأخذ حكم الهدية، 
�ما هي جمرد ت�سمية فاإذا  جاء يف تهذيب الفروق: »فاإنَّ الهبة املقارنة للبيع اإنَّ
قال �سخ�ص لآخر اأ�سرتي منك دارك مبائة على اأن تهبني ثوبك ففعل؛ فالدار 
والثوب مبيعان معًا مبائة، واإذا قال �سخ�ص لآخر: اأبيعك داري مبائة، على اأن 

تهبني ثوبك؛ فالدار مبيعة باملائة والثوب، والت�سمية ل اأثر لها«)2(. 

ال�سركة  من  تكون  العميل  عليها  يح�سل  التي  واحلوافز  املنافع  وهذه 
امل�سدرة لربنامج الولء، وحكم ال�سرتاك يف هذا الربنامج م�سابه حلكم 
ر�سوم  يف  اتفاقهما  جهة  من  اخلا�سة)3(،  التخفي�ص  بطاقة  يف  ال�سرتاك 

ال�سرتاك، وكون طرفا العقد جهتني فقط؛ هما: العميل وجهة الإ�سدار.
)1( ينظر: احلوافز التجارية الت�سويقية �ص221. 

 .179/3 )2(
)3( بطاقة التخفي�ص اخلا�سة يتولى اإ�سدارها املحل التجاري امللتزم بالتخفي�ص، وبالتايل فاإن اأطراف العقد 

طرفان فقط: 
وهو  امل�ستهلك  والثاين:  بالتخفي�ص،  امللتزم  التجاري  املحل  وهي  للبطاقة،  امل�سدرة  اجلهة  اأحدهما: 

امل�ستفيد من التخفي�ص.
وهذا النوع من البطاقات متلك فيه جهة الإ�سدار منفعة التخفي�ص، والتزامها مبا�سرة مع امل�ستهلك.

ينظر: احلوافز التجارية الت�سويقية �ص219. 
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وقد اختلف العلماء يف حكم ال�سرتاك يف بطاقة التخفي�ص اخلا�سة اإذا 
كانت بر�سوم على قولني: 

القول الأول:

ابن  ال�سيخ  راأي  وهذا  التخفي�ص اخلا�سة،  بطاقة  ال�سرتاك يف  حترمي 
باز)1(، وابن عثيمني)2(، واللجنة الدائمة لالإفتاء)3(.

القول الثاين:

القول  هذا  اإلى  ومال  اخلا�سة،  التخفي�ص  بطاقة  يف  ال�سرتاك  جواز 
ال�سيخ خالد امل�سيقح)4(، والدكتور �سامي ال�سويلم)5(.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول مبا يلي: 

الدليل الأول: اأنَّ هذه املعاملة قائمة على الُغْرِم والُغْنِم، ففي حالة انتفاع 

اأرخ�ص  ب�سعر  اخلدمة  من  بال�ستفادة  الغنم  يتحقق  بها؛  امل�ستهلك 
من ال�سعر العتيادي، ويف حالة مَل ي�ستخدمها فاإنها خ�سارة يف حقه؛ 

ويف هذه احلالة فاإنَّ فيها �َسَبًها باملي�سر والقمار)6(.

ويناق�ص: ل ي�سلَّم باأّن كل ما تردد بني الُغْرِم والُغْنِم، اأو بني النتفاع 
-مثاًل-  العربون  بيع  ففي  املمنوع،  الغرر  باب  يف  يدخل  اخل�سارة 
يرتدد امل�سرتي بني اأن ميلك ال�سلعة وينتفع بها، وبني اأن يغرم اإذا مل 
ي�سرتها ويخ�سر العربون، وهو مع ذلك جائز عند الإمام اأحمد وجمع 
واإّن�ما  املقامرة،  لي�ص  العربون  من  الهدف  اأّن  وذلك  ال�سلف)7(،  من 

)1( ينظر: جمموع فتاوى ومقالت منوعة 57/19. 
)2( ينظر: لقاءات الباب املفتوح 53/9. 

)3( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 15/14.
.http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow�60�25715.htm  :4( ينظر(

)5( ينظر: بطاقة التخفي�ص للدكتور �سامي ال�سويلم �ص13. 
)6( ينظر: احلوافز التجارية الت�سويقية �ص215. 

)7( قال ابن قدامة يف املغني 175/4: “والعربون يف البيع هو اأن ي�سرتي ال�سلعة فيدفع اإلى البائع درهما اأو =
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النتفاع بال�سلعة، والرتدد بني اإم�ساء ال�سراء وعدمه راجع للم�سرتي، 
ولي�ص معتمدًا على احلظ اأو ما ل يتحقق غالبًا.

اأحد  انتفاع  نتيجتها  احتمالية  معاو�سة  اأّنه  املحرم  الغرر  وحقيقة 
كال  انتفاع  حتتمل  املعاملة  كانت  فاإن  الآخر،  ح�ساب  على  الطرفني 
الطرفني، وحتتمل مع ذلك انتفاع اأحدهما وخ�سارة الآخر، فينظر يف 
احتمال كل واحد من الأمرين، فاإن كان الغالب هو انتفاع الطرفني، 
الغرر،  فيها من  ويغتفر ما  املعاملة، فهي جائزة،  وهذا هو مق�سود 
اإن  اأما  الفقهاء)1(،  عليه  ن�ص  الذي  الي�سري  الغرر  �سابط  هو  وهذا 
كان احتمال انتفاع اأحدهما وخ�سارة الآخر هو الغالب، وهو مق�سود 
الغرر  وبيع  يغتفر)2(،  ل  الذي  الفاح�ص  الغرر  من  فهذا  الطرفني، 
ويغلب عليه حتى يو�سف  الغرر  الذي يكرث فيه  البيع  املنهي عنه هو 
به؛ لأنَّ ال�سيء اإذا كان مرتددًا بني معنيني ل يو�سف باأحدهما دون 

الآخر، اإل اأن يكون اأخ�صَّ به واأغلب عليه)3(. 

الدليل الثاين: اأنَّ هذه املعاملة يتخللها اجلهالة يف املنفعة املعقود عليها، 

العميل، فقد تكون م�سرتياته  له  التخفي�ص الذي يح�سِّ ُيعلم قدر  فال 
قليلًة،  م�سرتياته  تكون  وقد  كبريًة،  التخفي�ص  ن�سبة  فتكون  كثريًة، 
فتكون ن�سبة التخفي�ص قليلًة، وجهالة املعقود عليه يف الإجارة ي�سرّيها 

اإجارة فا�سدة)4(.

مع  معلومًة،  التخفي�ص  ن�سبة  تكون  باأن  تنتفي  اجلهالة  اأنَّ  ويناق�ص: 
= غريه على اأنه اإن اأخذ ال�سلعة احت�سب به من الثمن، واإن مل ياأخذها فذلك للبائع...، قال اأحمد: ل باأ�ص 

به وفعله عمر ، وعن ابن عمر اأنه اأجازه. 
)1( ينظر: �سرح النووي على �سحيح م�سلم 156/10.

)2( ينظر: بطاقة التخفي�ص للدكتور �سامي ال�سويلم �ص6، وللدكتور �سامي فتوى حول بطاقة التخفي�ص على 
.http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow�60�37092.htm  :الرابط

)3( ينظر: املقدمات املمهدات لبن ر�سد اجلد 70/2.
)4( ينظر: احلوافز التجارية الت�سويقية �ص214. 
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بيان ال�سلع واخلدمات التي ت�سملها البطاقة، فيقال: اأنَّ هذه البطاقة 
متنح تخفي�ص مبقدار 20% يف ب�ساعة املحل الفالين)1(.

الدليل الثالث: اأنَّ هذه املعاملة متثِّل اأكاًل لأموال النا�ص بالباطل؛ اإذ اإنَّ 

امل�ستقبل،  منها يف  ي�ستفيد  ل  قد  �سلعة  مقابل  ماًل  يدفع  قد  العميل 
فتكون خ�سارة عليه، وقد يكرث العميل من ا�ستخدام البطاقة فيت�سرر 

التاجر امل�سدر للبطاقة)2(.

بالباطل؛ لأنَّ  النا�ص  اأكل لأموال  املعاملة  باأنَّ هذه  ي�سلم  ويناق�ص: ل 
العميل اإذا ا�سرتى مبا يجعله يح�سل على خ�سم يفوق ثمن البطاقة، 
فهذا يحقق م�سلحة له بال �سك، كما اأنَّ التاجر امل�سدر لهذه البطاقة 
جذب  هو  ابتداءًا  البطاقة  هدف  لأنَّ  العميل؛  �سراء  من  يت�سرر  ل 
ن�سبة  ت�سره  ول  التاجر،  انتفع  ال�سراء  كرث  فكلما  لل�سراء،  العمالء 
التخفي�ص؛ لأنَّ الثمن يت�سمن ربحًا حتى بعد التخفي�ص، كما اأنَّ كرثة 
ال�سراء جترب مقدار التخفي�ص، ولهذا كان ثمن اجلملة اأقل من ثمن 
التجزئة، فاإذا ازدادت مبيعات التاجر كان اأكرث ا�ستعدادًا لتخفي�ص 
ت الدورية املطبوعة قد حتدد ثمنًا كبريًا  الثمن، ونظري ذلك اأنَّ املجالَّ
للن�سخة الواحدة، بينما يبلغ ثمن الن�سخة يف حالة ال�سرتاك ال�سنوي 
ل حت�سيل  اأقل بكثري من ثمن الن�سخة املفردة، وذلك اأنَّ النا�سر يف�سِّ
ال�سرتاكات ل�سمان ا�ستمرارية املطبوعة، ولهذا يرفع ثمن الن�سخة 
املفردة ويقلل ثمن الن�سخة �سمن ال�سرتاك، فالتخفي�ص هنا مق�سود 
للنا�سر ومن م�سلحته اأ�ساًل، فال ي�ستغرب اإذن اأن يرفع التاجر ثمن 
ثبات  لي�سمن  للم�سرتك  �سه  ويخفِّ امل�سرتك  غري  للم�سرتي  ال�سلعة 
ذلك:  على  وبناء  العمالء،  من  معروفة  لقاعدة  مبيعاته  وا�ستمرار 

)1( ينظر: املعامالت املالية للدبيان 389/4.
)2( ينظر: املرجع ال�سابق.
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�ما يدخل املعاملة من جهة واحدة فيما اإذا مل ينتفع العميل  فالغرر اإنَّ
بالبطاقة في�سيع عليه ما دفعه دون مقابل)1(. 

غري  وهمّية  تخفي�سات  على  حتوي  قد  املعاملة  هذه  اأنَّ  الرابع:  الدليل 
حقيقية، فالعميل الذي مل ي�سارك يف برنامج التخفي�ص قد يح�سل 
مبماك�سته وحذقه تخفي�سًا مماثاًل اأو يفوق ما يوعد به امل�سرتكون يف 

برنامج التخفي�ص)2(.

ويناق�ص: قد يت�سور هذا يف البطاقة الثالثية التي ت�سدرها وكالت 
الدعاية والإعالن، فعاّمة حالت »التخفي�ص الوهمي« هي من النوع 
الثالثي؛ لإنَّ الو�سيط اإذا قب�ص ثمن البطاقة مل يكن لديه كبري اهتمام 
ملتابعة التخفي�سات لدى التجار امل�ساركني، كما اأنَّ التاجر نف�سه لي�ص 
ولهذا  ثالثًا،  طرفًا  امل�ستفيد  كان  اإذا  التخفي�ص  لتقدمي  حافز  لديه 
اإن مل  كان هذا النوع من البطاقات قليل الفائدة يف الواقع العملي، 
يكن عدمي اجلدوى، لكن هذا النوع من التالعب ل يوجد يف البطاقة 
ا�ستقطاب  م�سلحته  من  للبطاقة  امل�سدر  التاجر  اأنَّ  اإذ  اخلا�سة، 
العمالء وترغيبهم فيما عنده، فهو امل�ستفيد من البطاقة اأوًل واأخريًا، 
ولذلك فمن م�سلحته اللتزام بالتخفي�ص على الثمن الفعلي لأنَّ هذا 

ير�سخ ولء العميل للتاجر )3(.

وا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين مبا يلي: 

بخالف  الدليل  يرد  حتى  احلل  املعامالت  يف  الأ�سل  اأنَّ  الأول:  الدليل 
غري  يرى  من  ويطالب  احلل،  هو  املعاملة  هذه  يف  فالأ�سل  ذلك)4(، 
اأنَّه ل  ذلك بالدليل، قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: »والأ�سل يف هذا 

)1( ينظر: بطاقة التخفي�ص للدكتور �سامي ال�سويلم �ص10.
)2( ينظر: احلوافز التجارية الت�سويقية �ص217.

)3( ينظر: بطاقة التخفي�ص للدكتور �سامي ال�سويلم �ص13. 
بع�سهم  حكى  “وقد   166/2 واحلكم  العلوم  جامع  يف  رجب  ابن  وقال   ،344/1 املوقعني  اإعالم  )4( ينظر: 

الإجماع عليه”.
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يحرم على النا�ص من املعامالت التي يحتاجون اإليها اإل ما دل الكتاب 
وال�سنة على حترميه«)1(. 

بطاقة  حالة  يف  وامل�ستهلك  البائع  بني  املربم  العقد  اأنَّ  الثاين:  الدليل 
يلزمه  ل  مثاًل  لبيت  امل�ستاأجر  اأنَّ  فكما  اإجارة،  عقُد  هو  التخفي�ص 
ا�ستخداُمه اأو ال�سكُن فيه خالل فرتة ال�ستئجار، فكذلك ل يلزم َمن 
نافًذا  العقد  ُيَعدَّ  حتى  ذلك  بعد  ا�ستخداُمها  البطاقة  هذه  ا�سرتى 

و�سحيًحا، فالبطاقة حتت ت�سرف العميل متى اأراد ا�ستخدامها)2(.

ُمْغَتَفر، ل تاأثرَي له على  اأنَّ الغرر يف هذه املعاملة ي�سري  الدليل الثالث: 
عنه،  املعفو  الي�سري  من  لأنَّه  الغرر؛  من  فيها  ما  فُيغتفر  اأطرافها، 
وال�سراء ببطاقة التخفي�ص حتتمل انتفاع الطرفني: امل�سدر وامل�سرتك، 
وحتتمل مع ذلك انتفاع امل�سدر وخ�سارة امل�سرتك، فاإن كان امل�سرتك 
يحتاج غالبًا لل�سلع محل التخفي�ص، وينتفع بح�سول التخفي�ص على 
واحلكم  الطرفني)3(،  انتفاع  هو  احلالة  هذه  يف  فالغالب  اأ�سعارها، 

للغالب، والنادر ل حكم له)4(. 

الرتجيح: 

القول  هو  الراجح  اأنَّ  يل  يظهر  امل�ساألة،  يف  اخلالف  ا�ستعرا�ص  بعد 
لقوة  بر�سوم؛  كانت  اإذا  اخلا�سة  التخفي�ص  بطاقة  بجواز  القائل  الثاين 
الع�سوية  اأدلته و�سالمتها من املناق�سة، وبناء على ما �سبق فال�سرتاك يف 
التي ت�سدرها بع�ص الفنادق -اإذا كانت بر�سوم- كع�سوية برنامج ال�سفري 
 IHG® Rewards( املكافاآت  نادي  لربنامج  التابع   )Ambassador(
اأنَّ  Club( جائز ول حرج فيه، حيث ظهر يل من خالل التجربة وال�سوؤال 

)1( جمموع الفتاوى 386/28.
)2( ينظر: احلوافز التجارية الت�سويقية �ص221. 

)3( ينظر: بطاقة التخفي�ص للدكتور �سامي ال�سويلم �ص10.
)4( ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي 126/2، املنثور يف القواعد الفقهية 246/3.



371

أحكام برامج الوالء

الغرر ي�سري فيها، ول يوؤدي اإلى النزاع بني الفندق وبني العميل، كما اأنَّ فيها 
ترقيات  على  بح�سوله  للعميل  وفائدة  العمالء،  زيادة  يف  للفندق  م�سلحة 

جمانية، وخ�سومات خا�سة تفوق قيمة اإ�سدار البطاقة)1(.

.http: //www.fikhguide.com/tourist/trans/283  1( ينظر: الدليل الفقهي(
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املبحث الثاين
و�صائل جمع النقاط يف برامج الوالء وا�صتبدالها

وفيه مطلبان: 

مب�سرتيات  ا�ستبدالها  ثم  النقاط  جمع  هو  الولء  برنامج  من  الهدف 
جمانية اأو تخفي�سات �سواء كانت هذه اخلدمات تقدمها ال�سركة امل�سدرة 

للبطاقة اأو جهات اأخرى، وبيان ذلك يف املطلبني الآتيني: 

املطلب االأول
و�صائل جمع النقاط يف برامج الوالء

امل�سدرة  اجلهة  منتجات  ب�سراء  اأ�سا�ص  ب�سكل  يكون  النقاط  ج�مع 
اجلهة  تتيح  كما  طريان،  رحالت  اأو  فندقية،  اإقامة  كانت  �سواء  للبطاقة، 
امل�سدرة احل�سول على النقاط ب�سراء منتجات اأخرى خارج نطاق ن�ساطها، 

وبيان ذلك كالآتي: 

اأوًل: �سراء منتجات ال�سركة امل�سدرة لربنامج الولء.

من اأهم و�سائل جمع النقاط يف برامج الولء هو �سراء منتجات ال�سركة 
امل�سدرة للربنامج، فاإذا اأمت العميل عملية ال�سراء يح�سل مبا�سرة على عدد 
من النقاط اأو الأميال وت�ساف اإلى ح�سابه، ومن ذلك ما تقوم به اخلطوط 
ال�سعودية عرب برنام�جها )الفر�سان(، جاء يف موقع الربنامج: “اإنَّ اأميال 
رحالتكم على منت “ال�سعودية” �سواء كانت اأميال مكافاآت اأو اأميال حتديد 
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يتمتع  الفر�سان،  بربنامج  ر�سيدكم  اإلى  بالكامل  ت�ساف  الع�سوية  م�ستوى 
منت  على  �سفرهم  عند  ميل  كل  مقابل  مكافاآت  اأميال  باكت�ساب  الأع�ساء 
اأو  الأولى  بالدرجة  �سفرهم  لدى  اإ�سافية  اأميال  اإلى  اإ�سافة  “ال�سعودية” 
درجة الأعمال الأمر الذي يوؤهلهم مل�ستويات ع�سوية اأعلى اأو للح�سول على 
املكافاآت التي يرغبون بها”)1(، ومثل ذلك ما جاء يف برنامج نادي املكافاآت 
)IHG® Rewards Club( من اأنَّ العميل يح�سل على 10 نقاط مقابل كل 

دولر يدفعه يف املبيت يف جمموعة فنادق اإنرتكونتيننتال)2(.

وهذه النقاط التي يح�سل عليها العميل مقابل عمليات ال�سراء هي هدية 
من ال�سركة مقابل �سراء العميل من ال�سركة، فالعميل مل يدفع اأجرة مقابل 
هذه النقاط، واإّن�ما دفع ثمن ال�سلعة فقط، فالثمن من�سب على اأجرة ال�سلعة 
فقط، وما يح�سل عليه من نقاط فهو هبة من اجلهة امل�سدرة للربنامج، 

والهبة م�سروعة ل حرج فيها)3(.

ثانياً: �سراء النقاط من ال�سركة امل�سدرة لربنامج الولء.

من الو�سائل التي قد ي�سلكها بع�ص العمالء: �سراء النقاط من ال�سركة 
بع�ص  �سراء  يف  النقاط  من  لال�ستفادة  وذلك  الولء؛  لربنامج  امل�سدرة 
ال�سلع يف حالت معينة، كاأن يحتاج العميل ل�سراء عدد محدود من الأميال 
للح�سول على تذكرة طريان، ومن ذلك ما تقوم به اخلطوط ال�سعودية عرب 
�سراء  �سهولة  بكل  الربنامج: »ميكن  برنام�جها )الفر�سان(، جاء يف موقع 
املزيد من اأميال املكافاآت الإ�سافية لت�سهيل ح�سولكم على تذاكر مكافاآت 
الفر�سان با�ستخدام بطاقة الئتمان اخلا�سة بكم وذلك عن طريق الدخول 
اإلى ح�ساب ع�سويتكم يف برنامج الفر�سان، حيث ميكن �سراء 1.000 ميل 

.https: //alfursan.saudiairlines.com  )1(
.www.ihg.com  :2( ينظر(

)3( جاء يف تبيني احلقائق 91/5 “وه�ي - اأي الهبة - م�سروعة مندوب اإليها بالإجماع”.
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)يناير-  واحدة  ميالدية  �سنة  خالل  ميل   80.000 حتى  م�ساعفاتها  اأو 
دي�سمرب(، و�سوف تتم اإ�سافة الأميال اإلى ح�سابكم عند النتهاء من اإمتام 
 IHG®( املكافاآت  نادي  برنامج  يف  جاء  ما  ذلك  ومثل  ال�سراء«)1(،  عملية 
نقاط  من  يحتاجه  ما  �سراء  ميكنه  العميل  اأنَّ  من   )Rewards Club

للح�سول على مكافاأة معينة )2(.

نقدًا،  تعترب  ول  وت�سرتى،  تباع  التي  العرو�ص  من  تعترب  النقاط  وهذه 
فقيمة النقاط املباعة للعميل هي قيمة ال�سكن يف هذا الفندق اأو قيمة هذه 
التذكرة، فال�سركة التي تبيع النقاط هي ل تبيع نقدًا بنقد، واإمنا تبيع خدمة 
مقابل نقد يدفعه العميل، ومما يدل على اأنَّ هذه النقاط ل تعترب نقدًا اأنَّ 
على  ل ميكن احل�سول  اأنَّه  اأي  نقود،  اإلى  للتحويل  قابلة  النقاط غري  هذه 
قيمتها النقدية املخزنة فيها، فامل�سرتي ل ميكنه احل�سول اإلَّ على قيمتها 
من اخلدمة التي فيها، فهذا يقوي اأنَّ العقد واقع على اخلدمة ل على النقود 
باأكرث من  النقاط  التخريج جواز بيع هذه  املخزنة فيها، ويرتتب على هذا 
النقود  بيعها بجن�ص  التماثل عند  ي�سرتط  ول  اأقل،  اأو  فيها  املخزنة  قيمتها 
النقاط، ومن  التي حتتويها هذه  املنفعة  البيع واقع على  املخزنة فيها؛ لأنَّ 

ملك �سيئًا جاز له اأن يبيعه مبا �ساء)3(.

و�سراء النقاط والأميال ل حرج فيه؛ لأنَّه �سراء منفعة مباحة معلومة، فهو 
عقد بيع تام ال�سروط والأركان، ويدل على م�سروعية ذلك عموم الآيات الدالة 

على م�سروعية البيع، ومنها قول اهلل تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ( ]البقرة:275[.

الن�ص  جاء  ما  اإل  منها  يحرم  ول  البياعات،  عموم  اأباح  تعالى  فاهلل 
بتحرميه)4(، ويف ذلك يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية �: »والأ�سل يف هذا: 

.https: //alfursan.saudiairlines.com  :1( ينظر(
.https: //storefront.points.com/IHG�rewards�club/en�US/terms�and�conditions  :2( ينظر(

)3( ينظر: الت�سويق التجاري واأحكامه �ص497.
)4( ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص 183/2، اأحكام القراآن للقرطبي 356/3. 
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اأنَّه ل يحرم على النا�ص من املعامالت التي يحتاجون اإليها اإل ما دلَّ الكتاب 
ة على حترميه«)1(. وال�سنَّ

ثالثاً: حتويل النقاط من ح�ساب اأحد الأع�ساء امل�ساركني يف الربنامج.

قد يح�سل العميل على النقاط عن طريق الإهداء من ح�ساب م�سرتك 
الهدايا  اإر�سال  لعمالئها  الولء  برامج  بع�ص  تتيح  الربنامج، حيث  اآخر يف 
من النقاط اأو قبولها من ح�سابات اأخرى يف الربنامج، ومن ذلك ما جاء يف 
برنامج الفر�سان: »ميكنكم اإهداء اأميال الفر�سان اإلى اأعزائكم وم�ساعدتهم 
اأميال  متلقي  يكون  اأن  يجب  الفر�سان،  مكافاآت  تذاكر  على  احل�سول  يف 

الفر�سان املهداة ع�سًوا يف الربنامج...«)2(.

له عند حتويل  املوهوب  اأو  الواهب  ال�سركة مبلغًا ماليًا من  ت�سرتط  وقد 
على  »امل�سلمون   :S لقوله  ذلك  ا�سرتاط  جواز  يظهر  والذي  النقاط، 
�سروطهم، اإل �سرطًا حرم حالًل، اأو اأحل حرامًا«)3(، فا�سرتاط ال�سركة مبلغًا 
ماليًا من العميل عند حتويل النقاط من الر�سيد هو �سرط ل ينايف مقت�سى 
وذلك  التحويل  مقابل  واأجرة  عمولة  هو  ال�سركة  تاأخذه  ما  اأنَّ  كما  العقد، 

م�سروع ول حرج فيه)4(.

رابعاً: احل�سول على النقاط عن طريق ال�سركات املتعاونة مع ال�سركة 
امل�سدرة للربنامج.

ال�سلع  من  لعدد  بالرتويج  عمالئها  زيادة  على  الولء  برامج  حتر�ص 
)1( جمموع الفتاوى 386/28. 

.https: //alfursan.saudiairlines.com  :2( ينظر(
عند  »امل�سلمون  بلفظ   794/2 ال�سم�سرة  اأجرة  باب  الإجارة،  كتاب  �سحيحه:  يف  تعليقًا  البخاري  )3( رواه 
اأبو داود يف �سننه، كتاب الأق�سية، باب يف ال�سلح 304/3 برقم 3594، واحلاكم يف  �سروطهم«، ورواه 
، واحلديث مبجموع طرقه �سحيح.  م�ستدركه، كتاب البيوع 57/2، رقم 2309، من حديث اأبي هريرة 

ينظر: حتفة الأحوذي 487/4، اإرواء الغليل 142/5.
)4( ينظر: خدمات �سركات الت�سالت �ص133. 
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واخلدمات مع جهات اأخرى، بحيث ميكن للعميل احل�سول على النقاط من 
خالل التعامل مع �سركات ومحالت معينة، جاء يف برنامج الفر�سان: »نتعامل 
يف برنامج الفر�سان مع جمموعة من ال�سركاء الدوليني الذين يقدمون مزايا 
متنوعة لكي تكون جتربة ال�سفر التي تقومون بها متميزة اإلى جانب اكت�ساب 
م�ستوى  حتديد  اأميال  ك�سب  ميكن  ل  اأنَّه  التذكر  يرجى  املكافاآت،  اأميال 
الع�سوية عند التعامل مع اأي من قائمة �سركاء الفر�سان التي حتتوي الفنادق 

و�سركات تاأجري ال�سيارات...«)1(.

ومثل ذلك ما جاء يف برنامج نادي املكافاآت )Rewards Club( “ب�سفتك 
من  املزيد  ك�سب  ميكنك   )IHG®( املكافاآت  نادي  اأع�ساء  نادي  يف  ع�سوًا 
النقاط عند �سراء ال�سلع واخلدمات مع اأي من �سركائنا”)2(، وت�سمل القائمة 

العديد من �سركات الطريان وتاأجري ال�سيارات واملطاعم وغريها.

من  ال�سراء  عمليات  مقابل  العميل  عليها  يح�سل  التي  النقاط  وهذه 
للربنامج  امل�سدرة  اجلهة  من  هدية  هي  الربنامج،  مع  املتعاونة  اجلهات 
مقابل �سراء العميل من منتجات اجلهات املتعاونة، فالعميل مل يدفع اأجرة 
مقابل هذه النقاط، واإمنا دفع ثمن ال�سلعة فقط، فالثمن من�سب على اأجرة 
امل�سدرة  اجلهة  من  هبة  فهو  نقاط  من  عليه  يح�سل  وما  فقط،  ال�سلعة 
للربنامج، والهبة م�سروعة ل حرج فيها، ول عالقة للعميل بطبيعة العقد بني 

الربنامج وهذه اجلهات.

 خام�ساً: احل�سول على النقاط عن طريق بطاقة الئتمان اخلا�سة 
بربنامج الولء.

ائتمانية  بطاقة  باإ�سدار  البنوك  مع  بالتفاق  الولء  برامج  بع�ص  تقوم 
.https://alfursan.saudiairlines.com :1( ينظر(

.https://www.ihg.com/content/us/en/deals/partner�offers  :2( ينظر(
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با�سم الربنامج، بحيث يح�سل العميل عند ا�ستخدام هذه البطاقة على نقاط 
ا�ستخدام  عند  النقاط  وتزداد هذه  الولء،  برنامج  اإلى ح�سابه يف  ت�ساف 
تقدمها  التي  واخلدمات  ال�سلع  �سراء  يف  الئتمانية  البطاقة  لهذه  العميل 
لكم  »توفر  الفر�سان:  برنامج  يف  جاء  الولء،  لربنامج  امل�سدرة  ال�سركة 
�سهلة  ا  امل�سرتكة فر�سً التجارية  العالمة  الئتمانية ذات  الفر�سان  بطاقات 
ومتعددة لك�سب املزيد من اأميال مكافاآت الفر�سان يف كل مرة ت�ستخدمونها، 
اأكرث  اأميال  على  واحل�سول  رائعة  ح�سرية  مزايا  من  ال�ستفادة  فيمكنكم 
الفر�سان  البطاقات بطاقة  الفر�سان«)1(، ومن هذه  بها مكافاآت  لي�ستبدلوا 
»مع  الربنامج:  يف  جاء  حيث  الراجحي،  م�سرف  من  ال�سادرة  الئتمانية 
يكون  �سوف  الراجحي،  م�سرف  من  اجلديدة  الئتمانية  الفر�سان  بطاقة 
باإمكانك احل�سول على ميل واحد من اأميال املكافاآت لكل 5 ري�ال �سعودي 
تنفق با�ستخدام البطاقة، متنحك بطاقة الفر�سان الئتمانية من م�سرف 
اإلى  بالإ�سافة  اأ�سرع،  بطريقة  الأميال  على  للح�سول  الفر�سة  الراجحي 
واخلطوط  »ال�سعودية«  منت  على  ال�سفر  عند  املكافاآت  من  باملزيد  التمتع 

اجلوية ال�سريكة يف حتالف �سكاي تيم...«)2(.

.https://alfursan.saudiairlines.com :1( ينظر(
.http://www.alrajhibank.com.sa  2( بطاقة الفر�سان من م�سرف الراجحي على الرابط(
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ومثل ذلك ما جاء يف برنامج نادي املكافاآت )Rewards Club( حيث 
الرتحيبية  النقاط  من  جمموعة  على  البطاقة  هذه  يف  امل�سرتك  �سيح�سل 
ال�سراء  عمليات  عند  اإ�سافية  نقاط  على  �سيح�سل  كما  ال�سرتاك،  عند 
وتت�ساعف هذه النقاط اإذا مت ا�ستخدام البطاقة يف �سداد اأجرة الإقامة يف 

فنادق املجموعة)1(.

ومثل هذه البطاقات اإذا كانت خالية من الإ�سكالت ال�سرعية فال حرج 
يف ال�سرتاك فيها، اأما اإذا كانت حتتوي على مخالفات �سرعية؛ كاأن تكون 
هناك غرامة على التاأخري يف ال�سداد فهذا محرم لأنها زيادة على القر�ص 
وهي ربا، وقد اتفق الفقهاء  على حرمة ا�سرتاط الزيادة على القر�ص)2(، 

ويدل على ذلك ما ياأتي:

قول اهلل تعالى: )ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( . 1
]اآل عمران:130[.

مقابل  القر�ص  مقدار  على  املفرو�سة  الزيادة  اأن هذه  الدللة:  وجه 
حيث  تفعله،  العرب  كانت  الذي  اجلاهلية  ربا  حقيقة  متثل  التاأجيل 
املال،  عدد  يف  يزيد  الغرمي  فكان  تربي؟  اأم  اأتق�سي  للغرمي:  تقول 

وي�سرب الطالب عليه)3(.
.https://creditcards.chase.com/credit�cards/ihg�rewards�club  :1( ينظر(

)2( ينظر: بدائع ال�سنائع 395/7، مواهب اجلليل 546/4، رو�سة الطالبني 34/4، ك�ساف القناع 317/3، 
وقال يف املغني 436/6: »وكل قر�ص �َسَرَط فيه اأن يزيَدُه، فهو حرام، بغري خالف«.

)3( ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص 184/2، اأحكام القراآن للقرطبي 202/4.
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ما رواه علي  اأنَّه قال: قال ر�سول اهلل S: »كل قر�ص جر منفعة . 2
فهو ربا«)1(.

وجه الدللة: اأنَّ م�سدر البطاقة �سي�ستفيد من اإقرا�ص العميل عند 
تاأخره يف ال�سداد فهذا من الربا.

املو�سوع، يف دورته  ب�ساأن هذا  الإ�سالمي  الفقه   وقد �سدر قرار جممع 
الثانية ع�سرة ومل يجز املجمع للم�سلم اأن ي�ستفيد من البطاقات غري املغطاة 
اإذا ارتبطت بفائدة ربوية حتى لو عزم امل�سلم على ال�سداد يف فرتة ال�سماح، 
املنبثق  الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  جمل�ص  »اإنَّ  القرار:  ن�ص  يف  وجاء 
عن منظمة املوؤمتر الإ�سالمي يف دورته الثانية ع�سرة بالريا�ص يف اململكة 
رقم:  قراره  يف  الئتمان  بطاقة  تعريف  اإلى  رجوعه  بعد  ال�سعودية  العربية 
اإ�سدار بطاقة الئتمان غري  اأوًل: ل يجوز  يلي: -  7/1/63 قرر املجمع ما 
اإذا كانت م�سروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو  التعامل بها؛  املغطاة ول 

كان طالب البطاقة عازمًا على ال�سداد �سمن فرتة ال�سماح املجاين...«)2(.

املطلب الثاين
و�صائل ا�صتبدال النقاط يف برنامج الوالء

ميكن للعميل اأن ي�ستبدل النقاط التي جمعها يف برنامج الولء من خالل 
عدد من الو�سائل، وتكمن قوة الربنامج بكرثة املنتجات التي ميكن للعميل 
)1( رواه احلارث بن اأبي اأ�سامة يف م�سنده: �ص: 141، ويف اإ�سناده �سّوار بن م�سعب؛ قال البخاري: »منكر 
وروي  �ساقط«  »اإ�سناده  احلديث:  هذا  عن  حجر  ابن  وقال  »مرتوك«،  وغريه:  الن�سائي  وقال  احلديث« 
موقوفًا عند البيهقي يف �سننه الكربى بلفظ: »كل قر�ص جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا« كتاب البيوع، 
باب كل قر�ص جر منفعًة فهو ربا 349/5، رقم: 10708، وقد اأ�سار ل�سعف الأثر ابن حجر يف البلوغ، 

واحلديث واإن كان �سعيفًا اإل اأن الأحاديث والآثار قد تواترت على هذا املعنى.
ينظر: ميزان العتدال 246/2، ن�سب الراية 130/4، بلوغ املرام، �ص: 286، البطاقات البنكية للدكتور 

عبدالوهاب اأبو �سليمان، �ص: 159.
)2( ينظر: قرار املجمع رقم 108، 12/2. 
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الختيار منها، �سواء كانت هذه املنتجات داخل ال�سركة اأو خارجها، وبيان 
ذلك كالتايل: 

اأوًل: ا�ستبدال النقاط مبنتجات ال�سركة امل�سدرة لربنامج الولء.

للعميل  ميكن  املنتجات  من  عددًا  للربنامج  امل�سدرة  ال�سركة  تتيح 
الختيار منها وا�ستبدال نقاطه التي جمعها يف الربنامج، ومن ذلك ميكن 
لع�سو برنامج الفر�سان ا�ستبدال الأميال بتذكرة �سفر اأو ترفيع الدرجة، جاء 
الفر�سان من خالل حجز  مكافاآت  اأميال  ا�ستبدال  الربنامج: »ميكنكم  يف 
رحالت جمانية على منت رحالت »ال�سعودية« اأو رحالت اخلطوط ال�سريكة 
يف حتالف »�سكاي تيم« اأو ترفيع درجة ال�سفر من ال�سيافة اإلى الأعمال اأو 

من درجة �سفر الأعمال اإلى الأولى«)1(.

حيث   )IHG® Rewards Club( املكافاآت  نادي  برنامج  ذلك  ومثل 
ميكن للعميل ا�ستبدال نقاطه بليايل جمانية يف الفنادق التابعة للربنامج. 

وا�ستبدال النقاط هنا يكون بجن�ص املنفعة الأ�سلية التي مت العقد عليها، 
فالعقد وقع ابتداًء على منفعة معينة تقدمها ال�سركة، وعند ا�ستبدال العميل 
على  واحل�سول  الأ�سلي،  العقد  جن�ص  من  جوائز  على  �سيح�سل  للنقاط 

اجلوائز بناء على هذه النقاط جائز ول حرج فيه.

لربنامج  امل�سدرة  ال�سركة  خارج  مبنتجات  النقاط  ا�ستبدال  ثانياً: 
الولء.

 تتيح بع�ص برامج الولء خيارات وا�سعة لعمالئها عند ا�ستبدال النقاط، 
ال�سركة،  اأخرى خارج نطاق عمل  النقاط مبنتجات  ا�ستبدال  كان  ولو  حتى 
 )IHG® Rewards Club( فمن ذلك: ميكن لعمالء برنامج نادي املكافاآت
اأو الإقامة يف الفنادق العاملية الأخرى، كما  ا�ستبدال النقاط بتذاكر �سفر، 

.https: //alfursan.saudiairlines.com :1( ينظر(
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مختلفة  ب�سلع  النقاط  وا�ستبدال  معينة  متاجر  من  الت�سوق  للعمالء  ميكن 
من هذه املتاجر، جاء يف الربنامج: “ميكنك اختيار اأي �سلعة تريد �سرائها 
من  الإنرتنت  على  لتت�سوق  نقاطك  ا�ستخدم  للنقاط،  ا�سرتدادك  عند 
املنتجات التي حتمل العالمة التجارية، واملجوهرات، والأجهزة الإلكرتونية، 
الطريان  برحالت  ا�ستمتع  نقاطك!  مع  »انطلق  فيه:  كما جاء  وغريها”)1(، 
على اأكرث من 200 خط طريان، والإقامة معنا يف اأي فندق وتاأجري ال�سيارات 

يف اأي مكان«)2(. 

وا�ستبدال النقاط يف هذه احلالة يكون مبنتجات خارج ال�سركة امل�سدرة 
م�سبقًا  بالتفاو�ص  الولء  امل�سدرة لربنامج  ال�سركة  تقوم  للربنامج، بحيث 
الربنامج،  يف  للم�سرتكني  اخلدمات  هذه  تقدمي  يف  الراغبة  اجلهات  مع 
مقابل تكفل ال�سركة ب�سداد قيمة هذه املنتجات نيابة عن العميل، فالعميل 
يدفع نقاطًا ل�سراء املنتجات من التاجر، ثم يعود التاجر لل�سركة امل�سدرة 
للربنامج ل�ستالم الأجرة، والعميل ل ميلك اأن يلزم التاجر مبنحه ال�سلعة 
مقابل النقاط، وغاية ما ميكنه يف هذه احلال اأن يراجع ال�سركة امل�سدرة 

للربنامج، وعلى هذا فالعالقة بني العميل والتاجر عالقة بائع مب�سرت)3(.

ثالثاً: ا�ستبدال النقاط بنقد.

تقوم بع�ص برامج الولء باإتاحة الفر�سة للعميل با�ستبدال النقاط التي 
والغالب  للربنامج،  امل�سدرة  ال�سركة  من  ي�ستلمه  نقد  مقابل  عليها  ح�سل 
ل�سهولة حتويل  الئتمانية؛  للبطاقات  الولء  برامج  يتاح هذا اخليار يف  اأن 
النقد اإلى ح�ساب العميل، ومن ذلك ما جاء يف برنامج »لك« التابع للبطاقة 
ا�ستبدال  الآن  »ميكنك  فيه:  جاء  حيث  ال�سعودي  الأهلي  للبنك  الئتمانية 

.https: //www.ihg.com/rewardsclub/content/ae/ar/redeem�rewards  :1( ينظر(
)2( املرجع ال�سابق.

)3( ينظر: احلوافز التجارية الت�سويقية �ص215.



382

د.   فهد بن عبد العزيز الداود

بك..  اخلا�سة  الئتمانية  الأهلي  بطاقة  اإلى  ومبا�سرة  نقدًا،  »لك«  نقاط 
يجب تقدمي جميع طلبات ا�سرتداد النقاط عن طريق ت�سجيل الدخول اإلى 

ح�سابك اخلا�ص بربنامج »لك« على املوقع الإلكرتوين«)1(.

ومثله ما جاء يف برنامج الولء للبطاقة الئتمانية التابعة لبنك اجلزيرة 
ال�سعودي، حيث جاء فيه: »برنامج ُمكافاآتي: هو برنامج يدرج فيه العمالء 
تلقائيًا دون احلاجة للت�سجيل، الربنامج ي�سمل جميع بطاقات بنك اجلزيرة 
اأجواء، حيث  املنخف�ص وبطاقات  البطاقات ذات احلد  الئتمانية، ما عدا 
ي�سمح للعميل باختيار طريقة ال�ستفادة من الربنامج، اإما بطلب املبلغ نقدًا 
باك  الكا�ص  باأنَّ قيمة  �سرائية، علمًا  ق�سائم  اأو احل�سول على  باك«  »كا�ص 
والق�سائم ال�سرائية ت�ساوي 1% من العمليات ال�سرائية امل�سجلة على ح�ساب 

البطاقة«)2(.

برنامج  نوع  على  بناًء  تكييفه  يختلف  العميل  ي�ستلمه  الذي  النقد  وهذا 
الولء، فاإذا كان برنامج الولء تابعًا لبطاقة ائتمانية، فمن املعلوم اأنَّ م�سدر 
فما  مقرت�سًا،  يكون  البطاقة  م�ستخدم  والعميل  مقر�سًا،  يكون  البطاقة 
يح�سل عليه العميل من نقد مقابل ا�ستخدام البطاقة هو اإ�سقاط من قيمة 

القر�ص، ول حرج على املقر�ص اأن ي�سقط �سيئًا من قر�سه على املقرت�ص.

واأما اإذا كان الربنامج �سادرًا من �سركات جتارية؛ كخطوط الطريان اأو 
الفنادق فما يح�سل عليه العميل من نقد مقابل ا�ستبدال هذه النقاط التي 
جمعها ل حرج فيه؛ لأنَّ هذه النقاط تعترب من العرو�ص التي تباع وت�سرتى، 
ول تعترب نقدًا بنف�سه، فقيمة النقاط التي ي�ستبدلها العميل بنقد، هي نقاط 
العميل  عليه  يح�سل  ما  اأنَّ  والأ�سل  التذكرة،  هذه  لقيمة  اأو  ال�سكن  لقيمة 
لهذا  امل�سدرة  فاجلهة  للربنامج،  امل�سدرة  اجلهة  من  هبة  فهو  نقاط  من 

.https: //www.lakrewards.com/ar/index.cfm/main/redeem :1( ينظر(
.http: //www.baj.com.sa/  2( برنامج مكافاآتي يف بنك اجلزيرة(
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يف  الع�سوية  كانت  واإذا  مادي،  مقابل  دون  للعميل  نقاطًا  متنح  الربنامج 
الربنامج بر�سم �سنوي؛ فاإنَّ ما يح�سل عليه العميل من هدايا عينة اأو نقدية 

هي عبارة عن تخفي�ص يف اأجرة ال�سرتاك يف الربنامج.
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املبحث الثالث
درا�صة ل�صروط االن�صمام لربنامج نادي املكافاآت

)IHG® RewardS Club(

وفيه خم�سة مطالب: 

ي�سرتط برنامج نادي املكافاآت )IHG® Rewards Club( على الراغب 
يف  ال�سرتاك  اتفاقية)1(  على  امل�سرتك  لع  يطَّ اأن  برناجمه  يف  ال�سرتاك  يف 
الربنامج ويوافق عليها، وهذه التفاقية تبني حقوق كل طرف وواجباته يف 
ه يلتزم بجميع ما فيها  الربنامج، وبعد موافقة العميل على هذه التفاقية؛ فاإنَّ

من �سروط وواجبات.

والتزام العميل بهذه ال�سروط ل يعّد من عقود الإذعان)2(؛ لعدم توافر 
�سروط عقد الإذعان يف هذه التفاقية؛ حيث ُي�سرتط يف عقد الإذعان: 

اأن يكون العقد متعلقًا مبرفق اأو �سلعة �سرورية.. 1

اأن يحتكر البائع هذه ال�سلعة اأو املرفق احتكارًا قانونيًا اأو فعليًا)3(.. 2
قُه اهلل من التَّوفيق، والَوْفُق من املَُواَفَقِة  )1( التفاقية هي: م�سدر الفعل َوَفَق، يقال: َواَفَقُه اأي �سادفه، وَوفَّ
بني ال�سيئني كاللتحام. ويف ا�سطالح الفقهاء: فقد ا�ستبدل الفقهاء لفظ التفاقية باملعاهدة وهي: عقد 

العهد بني فريقني على �سروٍط يلتزمونها.
ينظر: ل�سان العرب 383/10، املعجم الو�سيط 1047/2، مادة )وفق( فيهم. 

)2( الإذعان يف اللغة هو: اخل�سوع والنقياد والمتثال.
وعقد الإذعان هو: العقد الذي ُي�َسلِّم فيه اأحد الطرفني ب�سروط مقررة ي�سعها الطرف الآخر، ول ي�سمح 

مبناق�ستها، وذلك فيما يتعلق مبرافق اأو �سلع �سرورية، تكون محل احتكار قانوين اأو فعلي.
ينظر: معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء، للدكتور نزيه حماد، �ص: 326، كما اأن 
املوؤلف له بحث من�سور يف جملة العدل ال�سعود ية، بعنوان: »عقود الإذعان يف الفقه الإ�سالمي« العدد 

)24( �سوال 1425ه�، �ص: 51. 
)3( ينظر: معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء، �ص: 326.
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ومبقارنة مفهوم عقد الإذعان مع �سروط هذه التفاقية؛ يت�سح عدم حتقق 
مفهومه؛ لعدم وجود الحتكار، كما اأنَّ هذه اخلدمة لي�ست من ال�سروريات، 
التفاقية  هذه  جاءت  وقد  ال�سروط.  هذه  قبول  على  جمربًا  لي�ص  فالعميل 
فيها  تتفق  التي  البنود  على  و�ساأقت�سر  واحلالت،  البنود  من  عددًا  لتغطي 

هذه التفاقية مع اتفاقيات برامج الولء الأخرى.

املطلب االأول
اال�صرتاك يف الربنامج

دليل على موافقة العميل على اتفاقية امل�صتخدم

العميل يف  ا�سرتاك  اأن  على   )IHG® Rewards Club( برنامج يوؤكد 
الربنامج يعد اإقرارًا منه على املوافقة على ال�سروط والأحكام التي �سياأتي 
بيانها يف هذه التفاقية، وما يتفرع منها من اأدوات وروابط وخدمات، ول�سك 
للربنامج  الإلكرتوين  للموقع  وا�ستخدامه  الربنامج  يف  العميل  ا�سرتاك  اأنَّ 

يعد دلياًل منه على قبول ما ا�سرتطه عليه املوقع، ويدل على ذلك الآتي: -

وا�ستخدام . 1 الربنامج  يف  العميل  ا�سرتاك  اأنَّ  على  دل  قد  العرف  اأنَّ 
دليل على ر�سا  وال�ستفادة من خدماته  للربنامج  الإلكرتوين  املوقع 

العميل ب�سروط الربنامج، واملعروف عرفًا كامل�سروط �سرطًا)1(.

يف . 2 العميل  فا�سرتاك  منه)2(،  يتولد  مبا  ر�سا  بال�سيء  الر�سا  اأنَّ 
الربنامج دليل على ر�ساه عن الربنامج، وي�ستلزم من الر�سا املوافقة 

على �سروط الربنامج. 

كما ين�ص برنامج )IHG® Rewards Club( على اأنه يجب على العميل 
)1( ينظر: الأ�سباه والنظائر لبن جنيم، �ص: 99، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، �ص: 92، الوجيز يف اإي�ساح 

القواعد الكلية، �ص: 306.
)2( ينظر: املنثور يف القواعد 176/2.
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املوافقة على جميع ال�سروط والأحكام التي ي�سعها الربنامج، واأرى اأن هذا 
الأمر يحتاج اإلى تف�سيل؛ فاإن كانت هذه ال�سروط ل تخالف ال�سرع فيجب 
عليه  يجب  فال  لل�سرع؛  مخالفة  كانت  اإذا  واأما  لها،  المتثال  العميل  على 
S: »امل�سلمون على �سروطهم، اإل �سرطًا حرم حالًل،  المتثال لها؛ لقوله 

اأو اأحل حرامًا«)1(.

وجه ال�ستدلل: 

من  هذا  واأن  املتعاقدين،  بني  لل�سروط  بالمتثال  اأمر   S الر�سول  اأنَّ 
�سفات امل�سلم، وبرنامج الولء ا�سرتط على العميل هذه ال�سروط لال�سرتاك 
ال�سروط؛ فوجب  بهذه  العميل  وقبل  وال�ستفادة من خدماته،  الربنامج  يف 

عليه المتثال لها.

املطلب الثاين
ا�صرتاط الربنامج اأهلية العميل لال�صرتاك يف برنامج الوالء

ي�سرتط برنامج )IHG® Rewards Club( اأهليه)2( العميل لال�سرتاك يف 
الربنامج، وذلك باأن يبلغ عمر العميل 18 �سنة على الأقل، ول ي�سمح الربنامج 
ملن هم اأقل من ذلك بال�سرتاك، وا�سرتاط الربنامج لهذا ال�سرط لي�ص فيه 
اإل  �سروطهم،  على  »امل�سلمون   :S لقوله  به  العمل  فوجب  �سرعية  مخالفة 

�سرطًا حرم حالًل، اأو اأحل حرامًا)3(.

وللتحقق من اأهلية العميل يقوم الربنامج باإلزام العميل بت�سجيل جميع 
)1( �سبق تخريجه. 

)2( الأهلية يف اللغة: م�سدر �سناعي لكلمة )اأهل( ومعناها: ال�سالحية لل�سيء، يقال فالن اأهل لكذا؛ اأي: 
ُرَها ال�سارُع يف ال�سخ�صِ جتعله محاًل �ساحلًا خلطاب ت�سريعي«. َفٌة ُيَقدِّ �سالح له، وهي يف ال�سطالح: »�سِ

 ينظر: ل�سان العرب 29/11، التعريفات، للجرجاين، �ص: 58 املدخل الفقهي العام للزرقا 783/2. 
)3( �سبق تخريجه. 
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البيانات ال�سخ�سية، ومنها تاريخ امليالد وهو ما يتيح للربنامج التحقق من 
بلوغ العميل ال�سن القانونية لال�سرتاك يف الربنامج.

اإ�سافًة اإلى ذلك فاإن دفع اأجرة الإقامة الفندقية يتم غالبًا عرب البطاقة 
�سن  العميل  بلوغ  الكربى  الئتمان  بطاقات  �سركات  وت�سرتط  الئتمانية، 
الثامنة ع�سرة، وتطبق عقوبات رادعة على البنوك التي تقوم مبنح بطاقات 
الئتمان ملن هم دون ال�سن القانونية، وهي بذلك تخلي م�سوؤوليتها، وحتمل 

املوؤ�س�سات املالية والبنوك م�سوؤولية التبعات املالية لهذه البطاقات )1(.

املطلب الثالث
ا�صرتاط الربنامج اأنَّ له احلق يف اإلغاء ا�صرتاك العميل يف

الربنامج اأو ر�صيده من النقاط املكت�صبة

اإلغاء ع�سوية العميل،  اأنَّ له احلق يف  ين�ص الربنامج يف هذه التفاقية 
والنقاط التي جمعها؛ وذلك لأ�سباب مختلفة منها: انتهاء �سالحية النقاط 
التي جمعها العميل، اأو ملخالفة العميل لهذه ال�سروط والأحكام، اأو لعدم دفع 

العميل ر�سوم الفندق، وبيان ذلك كالآتي: 

اأوًل: �سحب النقاط من العميل ب�سبب انتهاء مدة �سالحيتها.

هذه النقاط تعترب هبًة من ال�سركة للعمالء امل�ساركني يف برنامج الولء، 
وقد اختلف العلماء يف حكم الرجوع يف الهبة على قولني: 

القول الأول: يحرم رجوع الواهب عن هبته، وهذا مذهب اجلمهور من 
املالكية)2(، وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(.

.www.visa.com  :1( ينظر(
)2( ينظر: ال�ستذكار 234/7، اإر�ساد ال�سالك 105/1.

)3( ينظر: اأ�سنى املطالب 485/2، الإقناع لل�سربيني 367/2. 
)4( ينظر: املغني 55/6، الفروع 647/4.
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القول الثاين: جواز رجوع الواهب عن هبته، اإل لذي رحم محرم، وهو 
مذهب احلنفية)1(.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول: وهم اجلمهور بحديث ابن عبا�ص  اأنَّ 
النبي S قال: »العائد يف هبته كالكلب يقيء ثم يعود يف قيئه«)2(.

وجه الدللة: اأنَّ احلديث ظاهر يف حترمي الرجوع يف الهبة، حيث �سبه 
العائد يف هبته بالكلب الذي يقيء ثم يعود يف قيئة.

 S النبي  اأنَّ    اأبي هريرة  بحديث  الثاين:  القول  اأ�سحاب  وا�ستدل 
قال: »الرجل اأحق بهبته ما مل يثب منها«)3(.

وجه الدللة: اأنَّ املراد بيثب منها؛ اأي: يعو�ص عنها، والواهب مل يعو�ص 
عن هبته فله الرجوع.

ويناق�ص: باأنَّ احلديث يف �سنده �سعف كما تبني ذلك يف تخريجه.

الراجح:

بعد النظر يف القولني واأدلتهما يتبني عدم جواز الرجوع عن الهبة؛ لقوة 
دليل اجلمهور، و�سعف دليل املخالف، كم اأنَّ املق�سود من الهبة هو ح�سول 
املحبة والإخاء بني املهدي واملهدى له، فاإذا جاز رد الهبة، انتفت تلك املعاين، 
مينحها  التي  الهدايا  اإلى  وبالنظر  نفعها،  من  اأكرث  الهدية  م�سرة  كانت  بل 
�ما  واإنَّ بينهما،  والألفة  املحبة  ح�سول  لي�ص  منها  فاملق�سود  للعميل  التاجر 
قال  ال�سراء،  النا�ص يف  واإغراء  وترويجها،  �سلعته  ت�سويق  اإلى  التاجر  يهدف 

)1( ينظر: العناية �سرح الهداية 38/9، بدائع ال�سنائع 132/6.
)2( اأخرجه البخاري يف �سحيحه: باب ل يحل لأحد اأن يرجع يف هبته و�سدقته، 924/2 رقم احلديث 2478، 
واإن �سفل،  لولده  اإل ما وهبه  القب�ص  وم�سلم يف �سحيحه، باب حترمي الرجوع يف ال�سدقة والهبة بعد 

1241/3، رقم احلديث 1622.
)3( اأخرجه ابن ماجه يف �سننه، باب من وهب هبة رجاء ثوابها 798/2، رقم احلديث 2387، واحلديث يف �سنده 

اإبراهيم بن اإ�سماعيل بن جممع وهو �سعيف. ينظر: ن�سب الراية 125/4، التلخي�ص احلبري 170/3.
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ة: “الواهب ل يهب اإلَّ لالأجر فتكون �سدقًة، اأو لكرامة  �سيخ الإ�سالم ابن تيميَّ
ًة، اأو ملعًنى اآَخر، فيعترب ذلك املعنى”)1(، والأ�سل اأنَّ  املوهوب له فتكون هديَّ
حماية  وذلك  جمعها؛  التي  نقاطه  اأو  العميل  ع�سوية  يلغي  ل  الولء  برنامج 
مل�سداقية الربنامج، وحر�سًا على بقاء عمالئه، وت�سجيعًا لغريهم يف امل�ساركة 
يف الربنامج، ولكن الربنامج ي�سرتط هذا احلق حماية له من اأي اعرتا�ص من 

جهة العميل، وقد وافق العميل على هذا ال�سرط، فوجب الوفاء به. 

املطلب الرابع
ا�صرتاط الربنامج اأن له احلق يف
تغيري �صروط االن�صمام للربنامج

يف  احلق  له  اأنَّ   )IHG® Rewards Club( املكافاآت  نادي  برنامج  يوؤكد 
تغيري �سروط هذه التفاقية، جاء يف الربنامج: «يف بع�ص احلالت، قد جنري 
التنظيمية  بالبيئة  لاللتزام  نعدله  اأو  هذا  اخل�سو�سية  بيان  على  تغيريات 
�سارية  قانونية  متطلبات  اأي  وح�سب  اأعمالنا،  احتياجات  ملجاراة  اأو  املتطورة 
بيان  على  تطراأ  تغيريات  باأي  الإ�سعار  يتم  اإ�سايف،  اإخطار  تقدمي  على  تن�ص 
ذلك،  ورغم  بنا،  اخلا�سة  املحمول  وتطبيقات  الويب  مواقع  عرب  اخل�سو�سية 
اإذا مت اإجراء تغيريات على ا�ستخدام معلوماتك ال�سخ�سية بطريقة مختلفة عن 
تلك املن�سو�ص عليها يف الوقت الذي جمعنا فيه املعلومات، ف�سنعلمك عن طريق 
ن�سر اإ�سعار على موقع الويب اخلا�ص بنا ملدة 30 يوًما قبل تطبيق التغيريات«)2(.

وتغيري �سروط هذه التفاقية ل يوؤثر يف العقود ال�سابقة التي اأجراها املوقع 
�ما ُيعمل بهذه ال�سروط يف  �ها متت وفق التفاقية ال�سابقة، واإنَّ مع العميل؛ لأنَّ

)1( اإقامة الدليل على اإبطال التحليل 147/3. 
.https://www.ihg.com/hotels/ae/ar/global/customer_care/privacy_statement :2( ينظر(
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ي�سله  بل  الربنامج،  يف  الت�سجيل  اإعادة  العميل  يلزم  ول  الالحقة،  العقود 
اإ�سعار عرب بريده الإلكرتوين بتغيري �سروط التفاقية، والأ�سل اإم�ساء هذه 
ال�سروط على العميل، وبقاء ما كان على ما كان)1(، اإل اإذا اعرت�ص العميل 

على هذا التغيري، فلي�ص له اإل ترك ال�سرتاك يف الربنامج.

املطلب اخلام�ض
التزام الربنامج باحلفاظ على خ�صو�صية العميل

يلتزم برنامج نادي املكافاآت )IHG® Rewards Club( باحلفاظ على 
املعلومات  العميل، وحماية �سرية)2( معلوماته، �سواء كانت هذه  خ�سو�سية 
�سخ�سية؛ كا�سم العميل وعنوانه، اأو معلومات مالية؛ كرقم احل�ساب البنكي، 
اأو البطاقة الئتمانية، ول يحق للربنامج الك�سف عن هذه املعلومات اإل وفق 

ما جاء يف العقد بينهما.

التي  املعلومات  واأمن  �سرية  بحماية  ملتزمون  »نحن  الربنامج:  يف  جاء 
وتنظيمية  ومادية  فنية  اأمنية  معايري  و�سع  مت  بذلك؛  وللقيام  بها،  تزودنا 
اأو  التلف  اأو  به  امل�سرح  غري  الإف�ساح  اأو  الو�سول  من  معلوماتك  حلماية 
اأمن عملية جمع املعلومات ونقلها وتخزينها بن�سبة  الفقد، ل ميكن �سمان 
مائة باملائة، اإل اأننا نتخذ اإجراءات من �ساأنها �سمان وجود تدابري وقائية 

اأمنية منا�سبة حلماية معلوماتك«)3(.
)1( ينظر يف �سرح القاعدة: �سرح القواعد الفقهية للزرقا �ص87، الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية �ص173. 
ما  فال�سر  ال�سيء،  اإخفاء  على  يدل  الكلمة  واأ�سل  اأ�سرار،  واجلمع  ال�ِسّر،  من  م�ستقة  اللغة:  يف  )2( ال�سرية 
اأخفيت وكتمت، وهو خالف الإعالن، وقد عّرف جممع الفقه الإ�سالمي ال�سّر بقوله: »ال�سر هو: ما يف�سي 
ت به  قرائن دالة على طلب الكتمان  به الإن�سان اإلى اآخر م�ستكتمًا اإياه من َقْبُل اأو ِمْن َبْعُد، وي�سمل ما حفَّ
اإذا كان العرف يق�سي بكتمانه، كما ي�سمل خ�سو�سيات الإن�سان  وعيوبه التي يكره اأن يطلع عليها النا�ص«.

مادة   124 �ص:  ال�سحاح،  مختار   ،357/4 العرب  ل�سان   ،67/3 اللغة  مقايي�ص  معجم  معجم  ينظر: 
)�سرر( فيهم، قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم: 10/83/د8.

.https://www.ihg.com/hotels/ae/ar/global/customer_care/privacy_statement  :3( ينظر(
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ولذلك يحر�ص الربنامج على اتخاذ الو�سائل التي حتافظ على املعلومات 
ال�سرية للعميل، ومحافظة املوقع على �سرية املعلومات تكون يف ثالثة اأمور: 

وال�سرورية  الالزمة  املعلومات  على جمع  الولء  برنامج  اقت�سار  الأول: 
لأداء عمله وحتددها بع�ص القوانني باأنها ذات ال�سبغة ال�سخ�سية؛ 

لذا فاإنه يحظر على الربنامج جمع املعلومات اخلارجة عن ذلك.

الثاين: التزام برنامج الولء على امل�سادقة بعدم ن�سر تلك املعلومات اأو 
بع�سها اإّل بعد احل�سول على اإذن �سريح من العميل.

الغر�ص  على  املعلومات  لتلك  الولء  برنامج  ا�ستعمال  اقت�سار  الثالث: 
الذي جمعت له، ويحظر عليه ا�ستعمالها اأو ا�ستثمارها دون ا�ستئذان 

�ساحبها)1(.

فاإذا مل يلتزم الربنامج باملحافظة على �سرية معلومات العميل، ونتج عن 
يخلو من  الأمر ل  فاإنَّ  للعميل؛  املالية  اأو  ال�سخ�سية  املعلومات  اإف�ساء  ذلك 

حالتني: 

احلالة الأولى: اأن يكون اإف�ساء ال�سر متوافقاً مع �سيا�سة اخل�سو�سية 
للربنامج. 

عند  اخل�سو�سية  �سيا�سة  على  املوافقَة  العميل  من  يطلب  فالربنامج 
يتم  التي  اخل�سو�سية  حدود  تبني  ال�سيا�سة  وهذه  الربنامج،  يف  الت�سجيل 
ت�سّرب  اأي  من  نف�سه  الربنامج  يحمي  خاللها  من  والتي  للعميل،  منحها 
من  الرغم  فعلى  خارجية،  لعوامل  نتيجة  املالية  اأو  ال�سخ�سية  للمعلومات 
حر�ص الربنامج على املحافظة على �سّرية املعلومات ال�سخ�سية؛ اإّل اأّنه قد 
يحتاج اإلى الإف�ساح عنها لأجهزة تنفيذ القانون، اأو الهيئات احلكومية، جاء 
www.ihg.com/hotels/us/en/global/customer_ )1( ينظر: طرق حماية التجارة الإلكرتونية، �ص: 271، 

.care/member�tc 
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يف الربنامج »ل نتقا�سم معلوماتك ال�سخ�سية مع اأي جهات خارجية اأخرى 
نرى  عندما  مثاًل  خا�سة،  ظروف  ظل  يف  اأو  منك  اإذن  على  نح�سل  مل  ما 
اأو مطلوب  اأن الإف�ساح عن املعلومات مطلوب من ِقبل القانون  بح�سن نية 
جمموعة  ممتلكات  اأو  اجلمهور  اأو  الفندق  وموظفي  �سيوف  اأمان  حلماية 
ونحتفظ   .)InterContinental Hotels Group( اإنرتكونتيننتال  فنادق 
بحق الإف�ساح عن معلوماتك ال�سخ�سية، يف حالة طلب ذلك من ِقبل القانون 
وعندما نرى اأن الإف�ساح �سروري حلماية حقوقنا و/اأو الن�سياع لإجراءات 
لدينا”)1(،  العمل  كيان  يخ�ص  قانوين  اإجراء  اأو  محكمة  اأمر  اأو  ق�سائية 

واإف�ساء املعلومات ال�سخ�سية للعميل يف هذه احلالة جائز؛ ملا ياأتي:

»املجال�ص . 1 قال:   S اهلل  ر�سول  اأن    عبداهلل  بن  جابر  رواه  ما 
اأو اقتطاع مال  اأو فرج حرام،  اإل جمال�ص �سفك دم حرام،  بالأمانة 

بغري حق«)2(.

وجه الدللة: اأنَّ الر�سول S اأمر بعدم اإف�ساء ال�سر اإل اإذا كانت هناك 
قتل  فيها  التي  املجال�ص  يف�سي حديث  كاأن  م�سرة،  دفع  اأو  م�سلحة، 

النف�ص بغري حق، اأو اعتداء على الأعرا�ص، اأو اأخذ مال بغري حق)3(.

ال�سرُر اخلا�ص لدفع �سرٍر . 2 »ُيتحّمل  اأنَّه   ن�سوا على  الفقهاء  اأنَّ 
عليه  يرتتب  قد  للعميل  ال�سخ�سية  الأ�سرار  عن  والك�سف  عام«)4(، 

�سرر، ولكن هذا ال�سرر يتحمل مقابل دفع ال�سرر العام.
.https: //www.ihg.com/hotels/ae/ar/global/customer_care/privacy_policy  :1( ينظر(

)2( رواه اأبو داود يف �سننه: كتاب الأدب، باب يف نقل احلديث 267/4 رقم: 4868، والبيهقي يف �سننه الكربى: 
كتاب ال�سهادات، باب من ع�سه غريه بحد اأو نفي ن�سب ردت �سهادته وكذلك من اأكرث النميمة اأو الغيبة 
274/10 رقم: 20951، واحلديث �سكت عنه اأبود داود، وح�سنه ال�سيوطي، ويف �سنده ابن اأخ جابر بن 
عبداهلل، وهو جمهول، ولذلك �سعف احلديث جماعة من اأهل العلم، كاملنذري، والألباين. ينظر: حتفة 

الأحوذي 79/6، �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة 381/4.
)3( ينظر: فتح الباري 80/11. 

)4( ينظر: الأ�سباه والنظائر لبن جنيم، �ص: 87، والوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية، �ص: 263. 
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 وقد جاء قرار جمل�ص جممع الفقه الإِ�سالمي رقم 10/83/د8)1( موؤكدًا 
على جواز اإف�ساء اأ�سرار العميل ال�سخ�سية واملالية يف حالت معينة بقوله: 
اإلى �سرر يفوق  »ت�ستثنى من وجوب كتمان ال�سر حالت يوؤدي فيها كتمانه 
على  ترجح  م�سلحة  اإف�سائه  يف  يكون  اأو  بالن�سبة  ل�ساحبه،  اإف�سائه  �سرر 

م�سرة كتمانه، وهذه احلالت على �سربني:

اأ.  حالت يجب فيها اإف�ساء ال�سر بناء على قاعدة ارتكاب اأهون ال�سررين 
لتفويت اأ�سدهما، وقاعدة  حتقيق امل�سلحة العامة التي تق�سي بتحمل 

ال�سرر اخلا�ص لدرء ال�سرر العام اإذا تعني ذلك  لدرئه.

ب. حالت يجوز فيها اإف�ساء ال�سر ملا فيه من جلب م�سلحة للمجتمع، اأو 
درء مف�سدة عامة.  

وهذه احلالت يجب اللتزام فيها مبقا�سد ال�سريعة واأولوياتها من حيث 
حفظ الدين والنف�ص والعقل  واملال والن�سل«)2(.

ل�سيا�سة اخل�سو�سية  ال�سر مخالفاً  اإف�ساء  اأن يكون  الثانية:  احلالة 
للربنامج.

اإذا قام برنامج الولء بت�سريب معلومات �سخ�سية اأو مالية خارج نطاق 
جلهات  املوقع  عمالء  عن  معلومات  بن�سر  يقوم  كاأن  اخل�سو�سية  �سيا�سة 
خارجية، اأو ي�ستخدم هذه املعلومات لالإ�سرار بالعميل؛ فهذا اأمر ل يجوز، 

لأنَّ الأ�سل يف ال�سر الكتمان)3(، ويدل على ذلك ما يلي: 

قول اهلل تعالى: )ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]الإ�سراء:34[.. 1

ال�سخ�سية  املعلومات  بحفظ  تعهد  الولء  برنامج  اأنَّ  الدللة:  وجه 
)1( يف دورة موؤمتره الثامن ببندر �سريي باجوان، بروناي  دار ال�سالم من 1 اإلى 7 محرم 1414 ه� املوافق 

21-27 يونيو 1993م 
)2( جملة جممع الفقه الإ�سالمي 407/3.

)3( ينظر: فتح الباري 82/11.
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يعترب  للعميل  ال�سخ�سية  املعلومات  باإف�ساء  الربنامج  وقيام  للعميل، 
خيانة لالأمانة.

“اإذا حدث . 2 قال:   S اهلل  ر�سول  اأنَّ    عبداهلل  بن  رواه جابر  ما 
الرجل باحلديث ثم التفت فهي اأمانة”)1(.

للربنامج  ال�سخ�سية  معلوماته  اأعطى  قد  العميل  اأنَّ  الدللة:  وجه 
وا�ستاأمنه عليها، فوجب على الربنامج حفظ الأمانة وعدم ت�سييعها 

باإف�ساء اأ�سرار العميل.

 فاإذا قام الربنامج باإف�ساء املعلومات ال�سخ�سية للعميل؛ فاإنَّه يتحمل ما 
ي�سيب العميل من اأ�سرار نتيجة لتهاونه يف احلفاظ عليها.

الإِ�سالمي،  الفقه  جممع  ملجل�ص  ال�سابق  القرار  يف  جاء  ما  ذلك  ويوؤكد 
حيث ين�ص على: اأّن »ال�سّر اأمانة لدى من ا�ستودع حفظه؛ التزامًا مبا جاءت 
الأ�سل  واآداب  التعامل...  املروءة  به  تق�سي  ما  الإ�سالمية وهو  ال�سريعة  به 
حظر اإف�ساء ال�سر، واإف�ساوؤه بدون مقت�ص معترب موجب للموؤاخذة �سرعًا«)2(.

املطلب ال�صاد�ض
ا�صرتاط الربنامج اال�صتفادة من املعلومات اخلا�صة للعميل

ي�سرتط برنامج )IHG® Rewards Club( على العميل اأنَّه قد ي�ستفيد من 
معلومات العميل، وو�سائل التوا�سل معه؛ لأغرا�ص دعائية؛ كاأن يقوم الربنامج 
بتبادل معلومات  الربنامج  يقوم  اأو  املنتجات اجلديدة،  لعر�ص  بالتوا�سل معه 
الربنامج  يف  جاء  وت�سويقية،  دعائية  لأغرا�ص  الربنامج  �سركاء  مع  العميل 
)1( رواه اأبو داود يف �سننه واللفظ له: كتاب الأدب، باب يف نقل احلديث 267/4 رقم: 4868 والرتمذي يف 

�سننه وح�سنه: كتاب الرب وال�سلة، باب ما جاء اأَنَّ املَجال�ص اأََمانٌة 341/4 رقم: 1959.
)2( جملة جممع الفقه الإ�سالمي 407/3. 
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دي  ومزوِّ ومندوبينا  فنادقنا  مع  ال�سخ�سية  العمالء  معلومات  “�سنتقا�سم 
اخلدمة املوثوق بهم واملتعاقدين وذلك لبع�ص الأغرا�ص املحدودة، مبا يف ذلك 
اإمتام حجوزات العمالء وتقدمي منتجات وخدمات معينة فيما يتعلق مبوقعنا... 
بالن�سبة لأع�ساء )IHG® Rewards Club( يتم تقا�سم املعلومات مع �سركاء 
العرو�ص اخلا�سة، بعد احل�سول  املكافاآت ومتديد  الربامج بهدف نقل نقاط 
وافقت  اخلارجية  اجلهات  هذه  اأنَّ  العلم  ويرجى  منا...  م�سبقة  موافقة  على 
على اللتزام ب�سيا�سات اخل�سو�سية اخلا�سة بنا، وقد نقوم مب�ساركة اإ�سدار 
معّدل من رقم ع�سويتك يف برنامج املكافاآت )IHG® Rewards Club( مع 
التي  الإعالنات  اإليك ح�سب  الإعالن  نتمكن من عر�ص  املعلنني لكي  ال�سركاء 
تلقى اهتمامك، ونحن نطلب من هوؤلء ال�سركاء اأن يوافقوا على عدم الإف�ساح 
 )IHG® Rewards Club( املكافاآت  برنامج  ع�سوية  رقم  اأو  هويتك  عن 
اإعالنات  توفري  اأو  اخلا�سة  لأغرا�سهم  الرقم  ا�ستخدام  وعدم  بك  اخلا�ص 

جلهات اأخرى غري تابعة لعمالئهم املعلنني”)1(.

ول �سك اأنَّ معلومات العميل خا�سة به، ول يجوز ا�ستخدامها اإل باإذنه، 
فاإذا ا�سرتط الربنامج ال�ستفادة من معلومات العميل فهذا م�سابه ملا ذكره 
الفقهاء يف م�ساألة ا�سرتاط اأحد املتعاقدين ما ل يقت�سيه العقد ول ينافيه 
معلومات  من  ال�ستفادة  ي�سرتط  فالربنامج  للعقد)2(،  م�سلحة  فيه  ولي�ص 
العميل عند ا�سرتاك العميل يف الربنامج، فكاأنَّ الربنامج ي�ستاأجر معلومات 
العميل وينتفع من معلومات العميل خالل فرتة ا�سرتاكه يف الربنامج، فما 

حكم هذا ال�سرط؟. 
.https: //www.ihg.com/hotels/ae/ar/global/customer_care/privacy_statement  :1( ينظر(

)2( ال�سرط يف العقد هو: اإلزام اأحد املتعاقدين الآخر ب�سبب ال�سرتاط يف العقد ما له فيه منفعة، وال�سرط 
ال�سحيح؛ هو ما وافق مقت�سى العقد، وهو على ثالثة اأنواع: اأحدها: �سرط مقت�سى العقد؛ كالتقاب�ص يف 
البيع، وحلول الثمن، الثاين: �سرط ما كان من م�سلحة العقد، كالرهن املعني، اأو ال�سامن املعني، وتاأجيل 

الثمن مدة معلومة، الثالث: �سرط البائع نفعًا معلومًا يف املبيع.
ينظر: بدائع ال�سنائع 171/5، مواهب اجلليل 373/4، رو�سة الطالبني 403/3، الرو�ص املربع 95/6. 
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اختلف العلماء يف حكم ا�سرتاط مثل هذا ال�سرط على قولني: 
وي�سح  الآخر،  على  ي�سرتط  اأن  املتعاقدين  من  لأي  يجوز  الأول:  القول 

العقد وال�سرط، وهذا قول املالكية)1(، ومذهب احلنابلة)2(.
القول الثاين: ل يجوز لأي من املتعاقدين ال�سرتاط يف العقد، وهذا قول 

احلنفية)3(، وال�سافعية)4(، ورواية عند احلنابلة)5(.
ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول القائل بجواز ال�سرط والعقد بالأدلة الآتية:

على . 1 »امل�سلمون  قال:   S اهلل  ر�سول  اأنَّ    هريرة  اأبو  رواه  ما 
�سروطهم، اإّل �سرطًا حرم حالًل، اأو اأحل حرامًا«)6(.

و ال�ستدلل به من وجهني: 
واأنَّ  املتعاقدين،  بني  لل�سروط  بالمتثال  اأمر   S الر�سول  اأنَّ  الأول: 
هذا من �سفات امل�سلم، واأحد املتعاقدين قد ا�سرتط على الآخر 

هذا ال�سرط، وقبل الآخر بهذا ال�سرط؛ فوجب المتثال له.
الثاين: اأنَّ ا�سرتاط اأحد املتعاقدين لهذا ال�سرط، ل يحرم حالًل ول 

يحل حرامًا فوجب المتثال ل�سرطه.
ما رواه جابر بن عبداهلل : »اأنَّه كان ي�سري على جمل له قد اأعيا، . 2

فمر النبي S ف�سربه فدعا له، ف�سار ب�سري لي�ص ي�سري مثله، ثم قال: 
فا�ستثنيت  فبعته،  باأوقية«  »بعنيه  قال:  ثم  ل،  قلت:  باأوقية«  »بعنيه 

حمالنه اإلى اأهلي...«)7(.
)1( ينظر: حا�سية الد�سوقي 65/3. 

)2( ينظر: املغني 73/4، املبدع 51/4.
)3( ينظر: املب�سوط 199/12، حتفة الفقهاء 49/2، بدائع ال�سنائع 171/5.

)4( ينظر: املجموع 346/9. 
)5( ينظر: املغني 73/4، ونقل ابن قدامة هذه الرواية عن ابن عقيل وقال عنها “وهذه الرواية ل تدل على 

محل النزاع يف هذه امل�ساألة”.
)6( �سبق تخريجه.

مكان  اإلى  الدابة  ظهر  البائع  ا�سرتط  اإذا  باب  ال�سروط،  كتاب  له:  واللفظ  �سحيحه  يف  البخاري  )7( رواه 
م�سمى جاز 698/2 رقم: 2569، ورواه م�سلم يف �سحيحه: كتاب امل�ساقاة، باب بيع البعري وا�ستثناء ركوبه 

1221/3 رقم: 715. 
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وجه الدللة: اأنَّ جابرًا  قد ا�سرتط ركوب الدابة، وهذا ا�سرتاط 
منفعة يف العقد، فدل على جواز ا�سرتاط الربنامج على العميل ما له 

م�سلحة يف العقد)1(.

اأنَّ الُعرف قد دّل على جواز ا�سرتاط اأحد املتعاقدين على الآخر ما . 3
له فيه منفعة ب�سبب العقد، ول يزال النا�ص ي�سرتطون يف معامالتهم 
فكان  �سرعي)2(،  بدليل  ثابت  بالعرف  والثابت  نكري  غري  من  املالية 

هذا دلياًل على جواز ا�سرتاط الربنامج نفعًا معلومًا يف العقد.

بالأدلة  والعقد  ال�سرط  جواز  بعد  القائل  الثاين  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 
الآتية: 

ما رواه عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده اأنَّ النبي S »نهى عن بيع . 1
و�سرط«)3(.

وجه الدللة: اأنَّ النبي S نهى عن اجتماع بيع و�سرط يف عقد واحد، 
مقر  اإلى  ال�سعة  �سحن  البائع  على  ي�سرتط  اأن  للم�سرتي  يجوز  فال 

اإقامته.
)1( ينظر: �سرح النووي على �سحيح م�سلم 34/11، نيل الأوطار 282/5. 
)2( ينظر: بدائع ال�سنائع 171/5، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، �ص: 92.

له ق�سة  اأبي حنيفة، �ص: 160، واحلديث  والأ�سفهاين يف م�سند  الأو�سط: 211/3،  )3( رواه الطرباين يف 
م�سهورة ذكرها الطرباين يف الأو�سط عن عبدالوارث بن �سعيد قال: »قدمت مكة، فوجدت بها اأبا حنيفة 
باطل  )البيع  فقال:  �سرطًا  و�سرط  بيعًا  باع  رجل  عن  حنيفة  اأبا  ف�ساألت  �سربمة،  وابن  ليلى  اأبي  وابن 
وال�سرط باطل( ثم اأتيت ابن اأبي ليلى ف�ساألته فقال: )البيع جائز وال�سرط باطل( ثم اأتيت ابن �سربمة 
ف�ساألته فقال: )البيع جائز وال�سرط جائز( فقلت: يا �سبحان اهلل ثالثة من فقهاء العراق اختلفوا يف 
م�ساألة واحدة، فاأتيت اأبا حنيفة فاأخربته فقال: )ما اأدري ما قال، حدثني عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن 
جده عن النبي S اأنه نهى عن بيع و�سرط، البيع باطل وال�سرط باطل( ثم اأتيت ابن اأبي ليلى فاأخربته 
فقال: )ما اأدري ما قال، حدثني ه�سام بن عروة عن اأبيه عن عائ�سة، قالت: اأمرين النبي S اأن ا�سرتى 
قال،  ما  اأدري  )ما  فقال:  فاأخربته،  �سربمة  ابن  اأتيت  ثم  باطل(  وال�سرط  البيع جائز  فاأعتقها  بريرة 
و�سرط يل حمالنها  ناقة   S النبي  بعت  قال:  دثار عن جابر  بن  بن كدام عن محارب  حدثني م�سعر 
اإلى املدينة، البيع جائز وال�سرط جائز(، واحلديث يف اإ�سناده عبداهلل بن اأيوب، قال عنه الدارقطني: 

»مرتوك«. ينظر: بلوغ املرام، �ص265، ل�سان امليزان 262/3، ال�سل�سلة ال�سعيفة 705/1.
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ويناق�ص من وجهني: 

الأول: اأنَّ احلديث �سعيف من جهة اإ�سناده، ل تقوم به احلجة.

مع  البيع  فيها  جاز  �سحيحة  لأحاديث  مخالف  احلديث  اأنَّ  الثاين: 
ال�سرط.

بعُد على . 2 العقد هو �سرط عمل فيما مل ميلكه  اأنَّ �سرط امل�سرتي يف 
البائع، فال ي�سح للم�سرتي ا�سرتاط هذا ال�سرط)1(.

�سيء  البائع يف  على  �سرط  امل�سرتي  لأنَّ  بذلك؛  الت�سليم  بعدم  وُيرّد 
ملكه اأو ماآله اإلى امللك.

الرتجيح: 

بعد عر�ص الأقوال يف امل�ساألة، واأدلة كل قول، واملناق�سات الواردة؛ يتبني 
- واهلل اأعلم- اأنَّ الراجح هو القول الأول، وهو جواز ا�سرتاط اأحد املتعاقدين 

ما ل يقت�سيه العقد ول ينافيه ولي�ص فيه م�سلحة للعقد، وذلك لالآتي: 

ظهور اأدلته و�سالمتها من املناق�سة.. 1

ورفقًا . 2 معامالتهم،  يف  النا�ص  على  تي�سريًا  القول  بهذا  الأخذ  يف  اأنَّ 
بهم، ورفعًا للحرج عنهم)2(.

)1( ينظر: ينظر: املغني 73/4، الرو�ص املربع 103/6. 
)2( حتدث ابن القيم  يف اإعالم املوقعني 389/3 عن م�ساألة »ال�سروط يف العقود« ثم قال: »واملق�سود اأن 
لل�سروط عند ال�سارع �ساأنًا لي�ص عند كثري من الفقهاء، فاإنهم يلغون �سروطًا مل يلغها ال�سارع، ويف�سدون 
بها العقد من غري مف�سدة تقت�سى ف�ساده، وهم متناق�سون فيما يقبل التعليق بال�سروط من العقود وما 
ل يقبله، فلي�ص لهم �سابط مطرد منعك�ص يقوم عليه دليل، فال�سواب ال�سابط ال�سرعي الذي دل عليه 
اأن  يو�سحه  لزم،  فهو  حكمه  يخالفه  مل  وما  باطل،  فهو  وكتابه  اهلل  حكم  خالف  �سرط  كل  اأن  الن�ص 
اللتزام بال�سروط كاللتزام بالنذر، والنذر ل يبطل منه اإل ما خالف حكم اهلل وكتابه، بل ال�سروط يف 

حقوق العباد اأو�سع من النذر يف حق اهلل واللتزام به اأوفى من اللتزام بالنذر«. 



399

أحكام برامج الوالء

املطلب ال�صابع
ا�صرتاط الربنامج حل النزاع بطرق منا�صبة كاحلكيم،

والتحاكم اإلى محاكم معينة عند احلاجة

اأنَّ حلَّ النزاع بينه وبني  يوؤكد برنامج )IHG® Rewards Club( على 
يف  التقا�سي  من  بدًل  وذلك  كالتحكيم)1(،  منا�سبة؛  بطرق  يكون  العميل 

املحاكم الر�سمية.

ويدل  جائز،  اأمٌر  النا�ص  بني  املنازعات  حل  يف  التحكيم  اإلى  واللجوء 
)ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   على ذلك قوله تعالى: 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک( ]الن�ساء:35[.
بني  ين�ساأ  ما  حلل  التحكيم  جواز  على  تدل  الآية  هذه  اأنَّ  الدللة:  وجه 
الزوجني من خالف، وملا جاز التحكيم يف حق الزوجني دلَّ ذلك على جواز 

التحكيم يف �سائر اخل�سومات والدعاوى)2(.

 IHG®( واأما اإذا اأ�سّر العميل على رفع الدعوى �سد برنامج نادي املكافاآت
Rewards Club( فاإنَّ الربنامج ي�سرتط اأن تكون الدعوى يف محاكم ولية 

جورجيا الأمريكية، وقد ا�ستقرت قواعد القانون الدويل اخلا�ص على العمل 
بهذا التفاق، وعلى لزومه، وي�سمى هذا التفاق ب�قانون الإرادة)3(.

 فاإذا كان القانون قد اأعطى املتعاقدين احلق يف حتديد القانون الذي 
)1( التحكيم هو: اتفاق طريف خ�سومة معينة، على تولية من يف�سل يف منازعة بينهما، بحكم ملزم، وهو 

م�سروع �سواء اأكان بني الأفراد اأم يف جمال املنازعات الدولية. 
بدولة  »اأبوظبي«  ب�  التا�سع  دورة موؤمتره  املنعقد يف  الدويل  الإ�سالمي  الفقه  ينظر: قرار جمل�ص جممع 
واملن�سور يف جملة املجمع  القعدة 1415ه�، رقم: 91 )9/8(،  املتحدة من 1- 6 ذي  العربية  الإمارات 
)العدد التا�سع ج4 �ص5(، كما ميكن الطالع على القرار على موقع املجمع على الإنرتنت على الرابط: 

.www.fiqhacademy.org.sa
)2( ينظر: اأحكام القراآن لبن العربي 125/2، اأحكام القراآن للقرطبي 178/5.

العقد  اأطراف  يختاره  الذي  القانون  هو  الدولية  العقود  على  التطبيق  الواجب  القانون  اأن  به:  )3( واملراد 
باإرادتهم ال�سريحة اأو ال�سمنية. ينظر: قانون العقد الدويل للدكتور اأحمد �سالمة، �ص: 166.
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يحكم عقدهم فاإنَّ املقت�سى الطبيعي اأن ميار�ص هوؤلء ذلك احلق باإعالن 
اإرادتهم ال�سريحة اأن قانون هذه الدولة اأو تلك اأو حتى القواعد املو�سوعية 

التي ا�ستقرت يف جمال معني هو الواجب التطبيق عند املنازعة)1(.

وقد اأ�سار الفقهاء  اإلى اأنَّ املتخا�سمني اإذا اتفقا على حتديد قا�ٍص 
على  الدالة  الأدلة  على ذلك عموم  ويدل  وتنفيذه،  به  اللتزام  معني وجب 
وجوب الوفاء بالعقود والعهود، ومنها قوله S: »امل�سلمون على �سروطهم، 

اإل �سرطًا حرم حالًل اأو اأحل حرامًا«)2(.

ال�سريعة  اأحكام  تطبق  ل  اأن�َّها  جند  املحاكم  هذه  واقع  اإلى  وبالنظر 
�ما تطبق القوانني الو�سعية، فلذلك اأرى اأنَّ هذا ال�سرط غري  الإ�سالم�ية واإنَّ
اهلل؛  �سرع  حتّكم  ل  التي  املحاكم  اأمام  الرتافع  للم�سلم  يجوز  ول  �سحيح، 

لقوله تعالى: )جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  
الإ�سالم  �سيخ  يقول  ذلك  ويف  ]الن�ساء:59[،  مث(  جث   يت   ىت   ختمت  
: »ومعلوم باتفاق امل�سلمني اأنَّه يجب حتكيم الر�سول S يف كل ما �سجر 
بني النا�ص يف اأمر دينهم ودنياهم يف اأ�سول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم 
اإذا حكم ب�سيء اأّل يجدوا يف اأنف�سهم حرجًا مما حكم وي�سلموا ت�سليمًا”)3(.

ول ميكن اأن يقال اإنَّ هذا اتفاق وهو ملزم ملن وافق عليه، ذلك اأنَّ قاعدة 
يف  ال�سروط  من  يلزم  ل  اأنَّه  تق�سي  الإ�سالمي  الفقه  يف  وال�سروط  العقود 
فهو  وكتابه  اهلل  �سرط خالف حكم  فكل  لل�سرع،  موافقًا  كان  ما  اإل  العقود 
S: »ما بال  باطل، وما مل يخالفه حكمه فهو لزم)4(، وي�سهد لذلك قوله 
رجال ي�سرتطون �سروطًا لي�ست يف كتاب اهلل ما كان من �َسْرٍط لي�ص يف ِكَتاِب 

ِ اأَْوَثُق«)5(. ِ اأََحقُّ َو�َسْرُط اهللَّ اُء اهللَّ ِ َفُهَو َباِطٌل، َواإِْن كان ِماَئَة �َسْرٍط، َق�سَ اهللَّ
)1( ينظر: حماية التجارة الإلكرتونية، �ص: 93.

)2( �سبق تخريجه. 
)3( جمموع الفتاوى 38/7. 

)4( ينظر: اإعالم املوقعني 389/3.
)5( رواه البخاري يف �سحيحه واللفظ له: كتاب البيوع، باب اإذا ا�سرتط �سروطًا يف البيع لحتل 759/2 =
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واإذا  العقد،  يف  املحرمة  ال�سروط  عن  نهى   S النبي  اأنَّ  الدللة:  وجه 
ُوجدت فال عربة بها وتكون لغية)1(.

= رقم: 2060، ورواه م�سلم يف �سحيحه: كتاب العتق، باب اإمنا الولء ملن اأعتق 1142/2 رقم: 1504.
)1( ينظر: فتح الباري 189/5، نيل الأوطار 285/5. 
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اخلامتة

وفيها اأهم النتائج والتو�سيات: 

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، 
وبعد: 

بعد النتهاء من هذا البحث، فاإنَّ اأهم النتائج التي تو�سلت لها هي: 

اأ�سلوب م�سمم . 1 املراد بربامج الولء )Loyalty Programs( هو: 
اأو  الت�سوق  يف  ال�ستمرار  على  العمالء  لت�سجيع  التجار  قبل  من 

ا�ستخدام اخلدمات التي تقدمها ال�سركة املرتبطة بالربنامج.

من اأهم فوائد برامج الولء للجهة امل�سدرة: زيادة مبيعات ال�سلع . 2
واخلدمات التي تقدمها اجلهة امل�سدرة للربنامج، فعندما يح�سل 
العميل على نقاط مقابل كل عملية �سراء؛ فاإنَّ هذا �سيكون حافزًا 
له على اإعادة ال�سراء من هذا التاجر للح�سول على كمية اأكرب من 

النقاط لال�ستفادة منها لحقًا.

من اأهم فوائد برامج الولء للعميل: ح�سول العميل على نقاط مقابل . 3
عمليات ال�سراء، مما ميّكنه من ا�ستبدال هذه النقاط اإلى مكافاآت 
خدمات  اأو  التاجر،  عند  خ�سومات  اأو  نقدية،  قيمة  عن:  عبارة 

اإ�سافية اأخرى؛ كالدخول اإلى �سالت ال�سرتاحة يف املطارات.
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التكييف الفقهي للع�سوية املجانية يف الربنامج اأنَّه وعد بالهبة من . 4
ال�سركة مقابل �سراء العميل من ال�سركة، فالعميل مل يدفع ر�سومًا 
لهذا الربنامج، واإمنا دفع ثمن ال�سلعة، فالثمن من�سب على اأجرة 
اجلهة  من  هبة  فهو  نقاط  من  عليه  يح�سل  وما  فقط،  ال�سلعة 

امل�سدرة للربنامج.

ال�سرتاك يف الع�سوية املجانية جائز ول حرج فيه؛ لنتفاء الغرر يف . 5
الربنامج؛ فالربنامج جماين، كما اأنَّ اجلهة امل�سدرة لهذا الربنامج 
تبيع ال�سلعة ب�سعر ال�سوق، ومل ترفع ثمن ال�سلعة يف مقابل النقاط 
املهداة للعميل، والأ�سل يف املعامالت احلل حتى يرد الدليل بخالف 

ذلك.

التكييف الفقهي للع�سوية يف الربنامج اإذا كانت بر�سوم �سنوية اأنَّ . 6
ال�سرتاك يعترب عقد اإجارة، فاملوؤجر هي اجلهة امل�سدرة للربنامج، 
التي  اخلدمات  هي  عليها  املعقود  واملنفعة  امل�ستاأجر،  هو  والعميل 

يقدمها الربنامج اأثناء فرتة ال�سرتاك.

اأحد . 7 انتفاع  نتيجتها  احتمالية  معاو�سة  اأنَّه  املحرم  الغرر  حقيقة 
الطرفني على ح�ساب الآخر، فاإن كانت املعاملة حتتمل انتفاع كال 
الطرفني، وحتتمل مع ذلك انتفاع اأحدهما وخ�سارة الآخر، فينظر يف 
احتمال كل واحد من الأمرين، فاإن كان الغالب هو انتفاع الطرفني، 

وهذا هو مق�سود املعاملة، فهي جائزة، ويغتفر ما فيها من الغرر.

وبناء . 8 بر�سوم،  كانت  اإذا  اخلا�سة  التخفي�ص  بطاقة  جواز  الراجح 
على ما �سبق فال�سرتاك يف الع�سوية التي ت�سدرها بع�ص الفنادق 
 )Ambassador( ال�سفري  برنامج  كع�سوية  بر�سوم-  كانت  -اإذا 
التابع لربنامج نادي املكافاآت )IHG® Rewards Club( جائز ول 
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حرج فيه، حيث ظهر يل من خالل التجربة وال�سوؤال اأنَّ الغرر ي�سري 
فيها  اأنَّ  كما  العميل،  وبني  الفندق  بني  النزاع  اإلى  يوؤدي  ول  فيها، 
على  بح�سوله  للعميل  وفائدة  العمالء،  زيادة  يف  للفندق  م�سلحة 

ترقيات جمانية، وخ�سومات خا�سة تفوق قيمة اإ�سدار البطاقة.

يجوز �سراء النقاط من ال�سركة امل�سدرة لربنامج الولء؛ لأنَّ النقاط . 9
تعترب من العرو�ص التي تباع وت�سرتى، ول تعترب نقدًا.

النقاط التي يح�سل عليها العميل مقابل عمليات ال�سراء من اجلهات . 10
املتعاونة مع الربنامج، هي هدية من اجلهة امل�سدرة للربنامج مقابل 
�سراء العميل من منتجات اجلهات املتعاونة، فالعميل مل يدفع اأجرة 

مقابل هذه النقاط، واإمنا دفع ثمن ال�سلعة فقط.

ما يح�سل عليه العميل من نقد مقابل ا�ستخدام البطاقة الئتمانية . 11
هو اإ�سقاط من قيمة القر�ص، ول حرج على املقر�ص اأن ي�سقط �سيئًا 

من قر�سه على املقرت�ص.

التي . 12 النقاط  ما يح�سل عليه العميل من نقد مقابل ا�ستبدال هذه 
جمعها ل حرج فيه؛ لأنَّ هذه النقاط تعترب من العرو�ص التي تباع 

وت�سرتى، ول تعترب نقدًا بنف�سه.

ا�سرتاك العميل يف الربنامج وا�ستخدامه للموقع الإلكرتوين للربنامج . 13
يعد دلياًل منه على قبول ما ا�سرتطه عليه املوقع من �سروط.

املحبة . 14 ح�سول  بها  يراد  ل  للعميل  التاجر  مينحها  التي  الهدايا 
وترويجها،  �سلعته  ت�سويق  اإلى  التاجر  يهدف  واإمنا  بينهما،  والألفة 

واإغراء النا�ص يف ال�سراء.

مالية خارج . 15 اأو  بت�سريب معلومات �سخ�سية  الولء  برنامج  قام  اإذا 
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نطاق �سيا�سة اخل�سو�سية فهذا اأمر ل يجوز، لأنَّ الأ�سل يف ال�سر 
الكتمان.

فاإذا . 16 باإذنه،  اإل  ا�ستخدامها  يجوز  ول  به،  خا�سة  العميل  معلومات 
ملا  م�سابه  فهذا  العميل  معلومات  من  ال�ستفادة  الربنامج  ا�سرتط 
يقت�سيه  ل  ما  املتعاقدين  اأحد  ا�سرتاط  م�ساألة  يف  الفقهاء  ذكره 

العقد ول ينافيه ولي�ص فيه م�سلحة للعقد والراجح جواز ذلك.

وقد . 17 اأمٌر جائز،  النا�ص  بني  املنازعات  التحكيم يف حل  اإلى  اللجوء 
اأ�سار الفقهاء  اإلى اأنَّ املتخا�سمني اإذا اتفقا على حتديد قا�ٍص 

معني وجب اللتزام به وتنفيذه.

التاجر  باأخالقيات  واللتزام  تعالى،  اهلل  بتقوى  التجار  اأو�سي  وختامًا 
والغرر  الغ�ص  عن  والبتعاد  جتارتهم،  يف  النزاهة  على  واحلر�ص  امل�سلم، 
يف منتجاتهم وخا�سة يف برامج الولء التي يطرحونها للعمالء، كما اأو�سي 
بو�سع مزيد من ال�سروط وال�سوابط على اإ�سدار ت�ساريح برامج الولء ذات 

الر�سوم ال�سنوية والتي تكفل ال�سفافية يف الربنامج.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني



406

د.   فهد بن عبد العزيز الداود

فهر�س امل�سادر واملراجع: 

اأوًل: املراجع العربية: 
القراآن الكرمي.. 1
اأحكام القراآن للج�سا�ص: لأحمد بن علي الرازي اجل�سا�ص )305-. 2

370ه�( حتقيق: محمد ال�سادق قمحاوي، النا�سر: دار اإحياء الرتاث، 
بريوت 1405ه�.

الدين . 3 نا�سر  ملحمد  ال�سبيل:  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 
الألباين )1333-1420ه�( الطبعة الثانية، النا�سر: املكتب الإ�سالمي، 

بريوت 1405ه�.
ال�ستذكار: ليو�سف بن عبداهلل بنب عبدالرب القرطبي )368-463ه�( . 4

حتقيق: �سامل محمد عطا معو�ص، الطبعة الأولى، النا�سر: دار الكتب 
العلمية، بريوت 2000م.

محمد . 5 بن  زكريا  يح�ي  لأبي  الطالب:  رو�ص  �سرح  املطالب  اأ�سنى 
الأن�ساري )824-926ه�( النا�سر: املكتبة الإ�سالمية.

بن محمد . 6 بكر  اأبي  بن  الدين عبدالرحمن  والنظائر: جلالل  الأ�سباه 
ال�سيوطي )849-911ه�( الطبعة الأولى، النا�سر: دار الكتب العلمية، 

بريوت 1403ه�.
الأ�سباه والنظائر: لزين الدين بن اإبراهيم بن محمد بن جنيم )926-. 7

970ه�( النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت 1400ه�. 
اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني: لأبي بكر ابن ال�سيد �سطا . 8

الدمياطي )1266-1302ه�( النا�سر: دار الفكر للطباعة، بريوت.
اإعالم املوقعني عن رب العاملني: ل�سم�ص الدين محمد بن اأبي بكر بن . 9
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عبدالروؤوف  طه  حتقيق:  )691-751ه�(  القيم  بابن  املعروف  اأيوب 
�سعد، النا�سر: دار اجليل، بريوت 1973م.

الطبعة . 10 )150-204ه�(  ال�سافعي  اإدري�ص  بن  محمد  لالإمام  الأم: 
الثانية، النا�سر: دار املعرفة، بريوت 1393ه�.

اأحمد: . 11 الإمام  الراجح من اخلالف على مذهب  الإن�ساف يف معرفة 
لعلي بن �سليمان املرداوي )817-885ه�( حتقيق: محمد حامد الفقي، 

النا�سر: دار اإحياء الرتاث بريوت. 
اإبراهيم بن محمد بن جنيم )926-. 12 الدين بن  الرائق: لزين  البحر 

970ه�( الطبعة الثانية، النا�سر: دار املعرفة، بريوت.
بدائع ال�سنائع: لعالء الدين الكا�ساين )ت: 587ه�( الطبعة الثانية، . 13

النا�سر: دار الكتاب العربي، بريوت 1982م
البطاقات البنكية الإقرا�سية وال�سحب املبا�سر من الر�سيد: للدكتور . 14

دم�سق  القلم،  دار  النا�سر:  الأولى،  الطبعة  �سليمان،  اأبو  عبدالوهاب 
2003م.

ال�سرعية، بحث مقدم من . 15 املعامالت  قواعد  التخفي�ص يف �سوء  بطاقة 
الدكتور �سامي ال�سويلم اإلى جممع الفقه الإ�سالمي، مكة املكرمة 1426ه�.

16 .-1175( ال�ساوي  محمد  بن  لأحمد  امل�سالك:  لأقرب  ال�سالك  بلغة 
1241ه�( النا�سر: دار الفكر، بريوت.

الع�سقالين . 17 حجر  بن  علي  بن  لأحمد  الأحكام:  اأدلة  من  املرام  بلوغ 
)773- 852ه�( الطبعة الأولى، النا�سر: دار ابن كثري، دم�سق 1413ه�. 

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي احلنفي)ت: . 18
743ه�( الطبعة الثانية، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي 1315ه�.

حتف���ة الأح���وذي �س���رح جام���ع الرتم���ذي: ملحم���د ب���ن عبدالرح�م���ن . 19
املباركفوري )1283-1353ه�( النا�سر: دار الكتب العربية، بريوت.
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الت�سويق التجاري واأحكامه يف الفقه الإ�سالمي، املوؤلف: الدكتور ح�سني . 20
ابن معلوي ال�سهراين، دار التدمرية، الطبعة الأولى 1431ه�.

التعريفات: لعلي بن محمد بن علي اجلرجاين )740-816ه�( حتقيق: . 21
اإبراهيم الأبياري، الطبعة الأولى، النا�سر: دار الكتاب العربي 1415ه�. 

التلخي�ص احلبري: لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين )773- 852ه�( . 22
حتقيق: ال�سيد عبداهلل ها�سم اليماين، الطبعة الأولى، طبع يف املدينة 

املنورة 1384ه�.
)578-671ه�( . 23 القرطبي  اأحمد  بن  ملحمد  القراآن:  لأحكام  اجلامع 

النا�سر: دار ال�سعب، القاهرة.
للدكتور . 24 الإ�سالمي،  الفقه  واأحكامها يف  الت�سويقية  التجارية  احلوافز 

خالد بن عبداهلل امل�سلح، دار ابن اجلوزي، الطبعة الثانية، 1426ه�.
اأ�سماء بنت محمد . 25 اإعداد  خدمات �سركات الت�سالت درا�سة فقهية: 

ال�سريعة  بكلية  الفقه  ق�سم  يف  ماج�ستري  ر�سالة  العمري،  غيثان  ابن 
بالريا�ص، 1435ه�.

ح�جر . 26 بن  علي  بن  لأحمد  الهداية:  اأحاديث  تخريج  يف  الدراية 
اليماين،  ال�سيد عبداهلل ها�سم  الع�سق�الين )773- 852ه�( حتقيق: 

النا�سر: دار املعرفة، بريوت.
الرو�ص املربع �سرح زاد امل�ستقنع: ملن�سور بن يون�ص بن اإدري�ص البه�وتي . 27

)1000-1051ه�( حتقيق: الدكتور عبداهلل الطيار والدكتور اإبراهيم 
الوطن  دار  النا�سر:  الأولى،  الطبعة  امل�سيقح،  والدكتور خالد  الغ�سن 

1424ه�. 
رو�سة الطالبني: ملحيي الدين بن �سرف النووي )631-676ه�( الطبعة . 28

الثانية النا�سر: املكتب الإ�سالمي، بريوت 1405ه�.
حتقيق: . 29 )209-275ه�(  القزويني  يزيد  بن  ملحمد  ماجة:  ابن  �سنن 

محمد فوؤاد عبدالباقي، النا�سر: دار الفكر، بريوت.
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)202-275ه�( . 30 ال�سج�ستاين  الأ�سعث  بن  ل�سليمان  داود:  اأبي  �سنن 
حتقيق: محمد محي الدين عبداحلميد، دار الفكر، بريوت.

�سنن البيهقي الكربى: لأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى البيهقي . 31
الأولى،  الطبعة  عطا،  عبدالقادر  محمد  حتقيق:  458ه�(   -384(

النا�سر: مكتبة دار الباز، مكة املكرمة 1414ه�. 
�سنن الرتمذي: ملحمد بن عي�سى الرتمذي )209-279ه�( حتقيق: اأحمد . 32

محمد �ساكر واآخرون، الطبعة الأولى، النا�سر: دار اإحياء الرتاث، بريوت.
�سرح النووي على �سحي�ح م�سلم: ملحيي ال�دين بن �سرف النووي )631-. 33

676ه�( الطبعة الثانية، النا�سر: دار اإحياء الرتاث، بريوت 1392ه�.
حتقيق . 34 )194-256ه�(  البخاري  اإ�سماعيل  بن  ملحمد  البخاري:  �سحيح 

م�سطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، النا�سر: دار ابن كثري، بريوت 1407ه�.
الني�سابوري )204-261ه�( حتقيق: . 35 مل�سلم بن حجاج  �سحيح م�سلم: 

محمد فوؤاد عبدالباقي، النا�سر: دار اإحياء الرتاث، بريوت.
الطرق احلكمية: ل�سم�ص الدين محمد بن اأبي بكر بن اأيوب املعروف . 36

النا�سر:  غازي،  جميل  محمد  حتقيق:  )691-751ه�(  القيم  بابن 
مطبعة املدين، القاهرة.

العربية . 37 اململكة  اأنظمة  درا�سة يف   - الإلكرتونية  التجارة  طرق حماية 
ال�سعودية وبع�ص القوانني العربية والعاملية مقارنة بالفقه الإ�سالمي، 

املوؤلف: الدكتور �سليمان بن محمد ال�سدي، الطبعة الأولى 1428ه�.
)1237-1329ه�( . 38 اآبادي  العظيم  احلق  �سم�ص  ملحمد  املعبود:  عون 

الطبعة الثانية، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت 1995م.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب اأحمد بن . 39

لإدارات  العامة  الإدارة  النا�سر:  الأولى،  الطبعة  الدوي�ص،  عبدالرزاق 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�ساد، الريا�ص 1411ه�.
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الع�سقالين . 40 بن حجر  ع�لي  بن  لأحمد  البخاري:  ب�سرح �سحيح  الباري  فتح 
)773-852ه�( حتقيق: محب الدين اخلطيب، النا�سر: دار املعرفة، بريوت.

الفروع: ملحمد بن مفلح املقد�سي )708-763ه�( حتقيق: اأبو الزهراء حازم . 41
القا�سي، الطبعة الأولى، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت 1418ه�.

النا�سر: . 42 الأولى،  الطبعة  اأحمد �سالمة،  للدكتور  الدويل:  العقد  قانون 
دار النه�سة العربية، 2000م القاهرة.

القوانني الفقهية: ملحمد بن اأحمد بن جزي الغرناطي )693-741ه�( . 43
الطبعة الأولى، النا�سر: املكتبة الع�سرية، بريوت 1423ه�.

ك�ساف القناع: ملن�سور بن يون�ص بن اإدري�ص البهوتي )1000-1051ه�( . 44
الفكر، بريوت  دار  النا�سر:  الأولى،  الطبعة  حتقيق: هالل م�سيلحي، 

1402ه�.
الطبعة . 45 )630-711ه�(  منظور  بن  مكرم  بن  ملحمد  العرب:  ل�سان 

الأولى النا�سر: دار �سادر، بريوت.
لقاءات الباب املفتوح: من موقع ال�سيخ محمد بن �سالح العثيمني.. 46
الأولى، . 47 الطبعة  لإبراهيم بن محمد بن مفلح )816-884ه�(  املبدع: 

النا�سر: املكتب الإ�سالمي، بريوت 1400ه�. 
الأولى، . 48 الطبعة  483ه�(  )ت:  ال�سرخ�سي  الدين  ل�سم�ص  املب�سوط: 

النا�سر: دار املعرفة، بريوت 1406ه�.
الطبعة . 49 الهيثمي)735-807ه�(  بكر  اأبي  بن  علي  الزوائد:  جممع 

الأولى، النا�سر: دار الريان للرتاث، القاهرة 1407ه�.
املجموع �سرح املهذب: ملحيي الدين بن �سرف النووي )631-676ه�( . 50

الطبعة الأولى، النا�سر: دار الفكر، بريوت 1997م.
جمموع فتاوى ابن تيميه: لأحمد بن عبداحلليم احلراين )661-728ه�( . 51

جمع وترتيب: ال�سيخ عبدالرحمن بن قا�سم )1319-1392ه�( النا�سر: 
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جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة املنورة 1416ه�.
مختار ال�سحاح: ملحمد بن اأبي بكر بن عبدالقادر الرازي )ت: 667ه�( . 52

حتقيق: محمود خاطر، النا�سر: مكتبة لبنان، بريوت 1415ه�.
)1322-1420ه�( . 53 الزرقا  اأحمد  بن  مل�سطفى  العام:  الفقهي  املدخل 

الطبعة الأولى، النا�سر: دار القلم، دم�سق 1418 ه�.
54 .-321( الني�سابوري  عبداهلل  بن  ملحمد  ال�سحيحني:  على  امل�ستدرك 

دار  النا�سر:  الأولى،  الطبعة  عبدالقادر،  م�سطفى  حتقيق:  405ه�( 
الكتب العلمية، بريوت 1411ه�.

علي . 55 بن  محمد  بن  لأحمد  الكبري:  ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح 
املقري الفيومي )ت: 770ه�( الطبعة الأولى، النا�سر: مطبعة التقدم 

العلمية، القاهرة 1322ه�.
البعلي )645-709ه�( حتقيق: محمد . 56 املقنع، ملحمد  اأبواب  املطلع على 

ب�سري الأدلبي، الطبعة الأولى، النا�سر: املكتب الإ�سالمي، بريوت 1401ه�.
فريق . 57 مب�ساعدة  عمر  مختار  اأحمد  الدكتور  اللغوي:  ال�سواب  معجم 

عمل، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى 1429ه�.
معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء: للدكتور زيه . 58

حماد الطبعة الأولى، النا�سر: دار القلم، دم�سق 1429ه�.
املعجم الو�سيط: ملجموعة من الباحثني، اإ�سدار جممع اللغة العربية، . 59

املكتبة الإ�سالمية، تركيا.
معجم مقايي�ص اللغة: لأبي احل�سني اأحمد بن فار�ص بن زكريا )329-. 60

395ه�( حتقيق: عبدال�سالم هارون، الطبعة الأولى، النا�سر: دار اجليل، 
بغداد 1411ه�.

977ه�( . 61 )ت:  ال�سربيني  اخلطيب  اأحمد  بن  ملحمد  املحتاج:  مغني 
النا�سر: دار الفكر، بريوت 1415ه�.
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املغني: ملوفق الدين اأبي محمد عبداهلل بن اأحمد بن قدامة املق�د�سي . 62
)541-620ه�(، النا�سر: مكتبة القاهرة.

املفردات يف غريب القراآن: لأبي القا�سم احل�سني بن محمد املعروف . 63
كيالين،  �سيد  محمد  حتقيق:  502ه�(  )ت:  الأ�سفهاين  بالراغب 

النا�سر: دار املعرفة، لبنان.
املقدمات املمهدات: ملحمد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي )520-595ه�( . 64

حتقيق: محمد حجي، النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي، بريوت 1988م.
املنثور يف القواعد: ملحمد بن بهادر الزرك�سي )745-794ه�( حتقيق: . 65

الأوقاف  وزارة  النا�سر:  الثانية،  الطبعة  اأحمد،  فائق  تي�سري  الدكتور 
الكويتية 1405ه�.

الفكر، . 66 دار  النا�سر:  )1217-1299ه�(  علي�ص  ملحمد  اجلليل:  منح 
بريوت 1409ه�.

دار . 67 النووي )631-676ه�(  �سرف  بن  الدين  الطالبني: ملحيي  منهاج 
املعرفة بريوت.

الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية: لدكتور محمد �سدقي بن اأحمد . 68
البورنو الطبعة اخلام�سة، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت 1422ه�.

ثانياً: املراجع الأجنبية: 

1 . How Customer Loyalty Programs Can Influence Relational 
 Marketing Outcomes، by Ha, Sejin, 2007, Doctor of

.Philosophy, Ohio State University, Textiles and Clothing

2 . The Power of Loyalty: 10 Essential Steps to Build a  
 Successful Customer Loyalty Strategy، by Roger L.

.Brooks � June 1، 2010
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ثالثاً: املراجع الإلكرتونية: 

3 ..www.alahli.com 
4 ..www.alrajhibank.com.sa 
5 ..www.creditcards.chase.com 
6 ..www.fikhguide.com 
7 ..www.fiqh.islammessage.com 
8 ..www.fiqhacademy.org.sa 
9 ..www.ihg.com 

10 ..www.iifa�aifi.org 
11 ..www.iifa�aifi.org 
12 ..www.iiho.org 
13 ..www.islamtoday.net 
14 ..www.lakrewards.com 
15 ..www.othaimmarkets.com/iktissab 
16 ..www.saudi.com 
17 ..www.shubily.com 
18 ..www.smallbusiness.intuit.com 
19 ..www.storefront.points.com 
20 ..www.visa.com 
21 ..www.visa.com 
22 ..www.wikipedia.org 
23 ..www.youtube.com 
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