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ملخص
تقدم شركات االتصاالت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة جمموعة كبرية من
احلوافز التسويقية أبشكال متنوعة ،لرتويج خدماهتا ،وترغيب الناس فيها ،وضمان
استمرارهم معها ،وهذا قد يؤثر سلبا على الشركات اليت ال تقدم مثل هذه احلوافز؛
النصراف املتعاملني إىل الشركات اليت تقدمها .هتدف هذه الدراسة إىل النظر فيما إذا
كان استخ دام شركات االتصاالت للحوافز التسويقية لرتويج خدماهتا؛ جلذب املتعاملني
إليها يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وعليه فقد تناولت الدراسة األحكام الشرعية
املتعلقة ابحلوافز التسويقية ،واليت تتمثل يف القول جبواز البيع أبقل من سعر السوق جلذب
املتعاملني أو عدم جوازه ،ومن جهة أخرى انقشت الدراسة حكم االشرتاك مبقابل يف
الربامج التحفيزية القائمة على مجع النقاط للحصول على املكافآت حيث إهنا منطوية
على نوع من الغرر واجلهالة .واعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي جلمع احلوافز
التسويقية املقدمة من شركات االتصاالت ،من خالل البحث يف مواقع الشركات
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 ودراستها للوصول إىل، واملنهج التحليلي لببيان أنواع احلوافز التسويقية،ورسائلها الرتوجيية
 واملنهج النقدي لدراسة أقوال الفقهاء وأدلتهم املتعلقة مبسائل،التكييف الفقهي هلا
، وخلص البحث إىل عدة نتائج. لبيان احلكم الشرعي هلذه احلوافز، ومناقشتها،البحث
 ألن، جواز احلوافز التسويقية املباشرة اليت تقدمها شركات االتصاالت للجمهور:أمهها
 وجيوز كذلك تقدمي احلوافز، أو مآهلا إىل ذلك،بيع أبقل من السعر املعتاد
ٌ حقيقتها

التسويقية من خالل احلصول على النقاط من عمليات الشراء من شركة اتصاالت مث
 ويوصي الباحث إبنشاء جلنة شرعية.استبداهلا للحصول على التخفيضات أو اهلدااي
 لبيان ما حيل،للنظر يف املعامالت املالية اليت جتريها شركات االتصاالت مع اجلمهور
. أو يع ّدل عليه ليتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وما حيرم منها ليمنع،منها ليُجاز
Abstract

Telecom companies in the United Arab Emirates are providing a
big range of marketing incentives in different ways and multiple
methods to promote their services, attract customers to their services and
assure their continuity. This may effect on other companies that do not
provide these services. This study aims to look at whether telecom
companies use marketing incentives to promote their services; In order
to attract customers to it, it complies with the provisions of Islamic law,
and accordingly the study dealt with the Sharia provisions related to
marketing incentives, which are represented in saying that it is
permissible to sell at less than the market price to attract dealers or that it
is not permissible, and on the other hand the study discussed the ruling
on participating in exchange for incentive programs based on collecting
points To obtain the rewards as it involves a kind of deception and
ignorance. The study depends on inductive approach in collecting
marketing incentives that the companies offer by looking up in
companies’ websites and push messages. It also depends on analytical
approach in clarifying the types of incentives and studying them to reach
the juristic characterization to them. It also relied on critical approach to
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study the opinions of jurists and the evidence they relied on and
discussion of that to reach the sharia ruling. I have included several main
points. These incentives are permitted since they rely on reduction of
price. Moreover, it is permitted to collect points and replace them to get
rewards or reduction. It is important to establish a sharia committee in
each company to explain what is permitted and what is forbidden or add
amendments on the services to agree with Islamic law.
Keywords: Marketing Incentives, Telecom Companies.

املقدمة
حيرص أرابب التجارات على حتقيق أكرب قدر من الربح؛ وذلك بكسب املتعاملني،
وتوسيع قاعدة املشرتكني ،واحلفاظ على استمرار تعاملهم معهم  ،وكسب والئهم ،من
خالل استعماهلم أنواعا من الوسائل واألساليب اليت تشجع الناس على شراء سلعهم
وخدماهتم ،وتعرفهم هبا ،وترغبهم فيها ،حتی غصت األسواق واملراكز التجارية ،بعدد
كبري متنوع من احلوافز الرتغيبية ،ووسائل تنشيط املبيعات ،وكسب والء املتعاملني
فصارت هذه الوسائل الرتغيبية من معامل األسواق على اختالف مناشطها وأحجامها،
يتعامل معها الصغري والكبري ،ومتس حياة اخلاص والعام ،كما أن هلا أثرا كبريا يف محل
الناس على الشراء أو صرفهم عنه ) ،(Almoslih, 1999فربزت نتيجة لذلك
معامالت وأساليب حديثة للتسويق ،واختلف اآلراء الفقهية يف حكم األساليب
التسويقية بني احلل واحلرمة ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على احلوافز
التسويقية املقدمة من شركات االتصاالت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك جبمع
هذه الطرق التسويقية املقدمة من شركات االتصاالت ،وحتليلها ملعرفة حقيقتها ،مث بيان
حكمها الشرعي ،ليكون املتعامل مع هذه الشركات على بينة من أمره ،ومن أبرز
القضااي اليت ستتناوهلا الدراسة ابلبحث واملناقشة حكم البيع أبقل من سعر السوق،
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حيث إن أكثر صور احملفزات التسويقية انتشارا هو التخفيض من األسعار،ىوهو بيع أبق
من السعر املعتاد ،وكذلك سيتناول البحث ابلدراسة حكم االشرتاك يف الربامج التسويقية
القائمة على مجع النقاط مث استبداهلا للحصول على خصم من السعر ،أو احلصول على
هدية ،واالشرتاك يف يف هذه الربامج قد يكون جمانيا ،وقد يكون مبقابل ،وهذا يدخل
املعاملة يف أبواب الغرر ،وستناقش الدراسة هذه املسائل واحلاالت لبيان حكمها
الشرعي .وجاءت الدراسة يف املباحث التالية:
املبحث األول :تعريف احلوافز التسويقية وبيان أنواعها
تعريف احلوافز التسويقية
عرفها الدكتور خالد املصلح ):(Almoslih, 1999
"هي كل ما يقوم به البائع ،أو املنتج من أعمال تُ ِّّ
عرف ابلسلع ،أو اخلدمات ،وحتث
عليها ،وتدفع إىل شرائها ،ومتلكها من صاحبها ،سواء كانت تلك األعمال قبل عقد
البيع ،أو بعده".
أنواع احلوافز التسويقية يف شركات االتصاالت.

لقد درجت شركات االتصاالت على استعمال هذا املسلك لرتويج سلعها وخدماهتا،

وكسب والء عمالئها من خالل نوعني مهمني من احلوافز التسويقية ،ومها التخفيضات
(احلسم من األسعار) ،واهلدااي ،وكال هذين النوعني تقدمها شركات االتصاالت بطريقة
مباشرة ع ند شراء العمالء للسلع أو االشرتاك يف اخلدمات ،أو عن طريق مجع النقاط
واستبداهلا ابلتخفيضات أو اهلدااي ،من خالل برانمج للمكافآت يعرف ب (بسمات).
وفيما يلي سأتناول هاتني الطريقتني للحوافز التسويقية ابلدراسة يف املبحثني التاليني.
املبحث الثاين :حوافز التسويق املباشرة يف شركات االتصاالت ،وأحكامها الفقهية.
سندرس يف هذا املبحث نوعي احلوافز التسويقة ،وأحكامها الفقهية.

التخفيضات التحفيزية ،وأحكامها الفقهية.
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تعريف التخفيضات

عرفه الدكتور نبيه غطاس ) ،(Gattas 1980أبنه" :حسم يعطيه الباعة للمشرتين من
ّ
سعر السلع واخلدمات السائد يف السوق ،أو من أسعار البيع اليت يعينها املصنّع؛
لتشجيع الناس على الشراء منهم ،أو إدامة التعامل معهم".

األصل يف حتديد األسعار.
إن أصل الشريعة اطالق التصرف للناس األحرار الراشدين يف أمواهلم وممتلكاهتم ،وبيعها
ابلسعر الذي يريدون ،إذا وجد الرتاضي من العاقدين ،ومل يلحق الضرر أبحد ،وذلك أن
األمر مردود إىل الرتاضي يف أصل املعاوضة ،ويف مقدار العوض ،وذلك يف إطار أحكام
َّ ِّ
ين ءٰ ٰامنُواْ ٰال
ۡالشريعة اإلسالمية الغر ۡاء وضوابطها ،عمال بقول هللا تعالی ٰٓ { :أَيٰيُّ ٰها ٱلذ ٰ
ۚۡ
َٰت ُكلُواْ أ ٰۡم ٓولٰ ُكم ب ۡي نٰ ُكم بِّٱلب ِّ
ٓط ِّل إَِّّالأ أٰن تٰ ُكو ٰن ِّ ٓجتٰٰرةً ٰعن تٰ ٰر ٍ
اض ِّّمن ُك ۡم} [النساء ،]۲۹:وعلى
ٰ
أ ٰ ٰ
هذا فإن للتجار وغريهم احلق يف بيع سلعهم وخدماهتم ابألسعار اليت يريدوهنا ما دام
الرتاضي حاصل ،والضرر بغريهم مرتفع ،وذلك ألن الثمن حق للبائع فإليه تقديره ،وألن
السلعة أو اخلدمة ماله؛ فلم جيز منعه من بيعه مبا يرتاضى عليه مع املشرتي
) ،(Alshahrani, 2010وهباذا يتبني بوضوح أن أسعار السلع واخلدمات حق
ألصحاهبا ،فإليهم تقديرها ،ال يتعرض هلم يف ذلك ما داموا على العدل سائرين ،وهذا
غاية العدل الذي جاءت الشريعة إلقامته بني الناس يف معاشهم ومعامالهتم؛ وهلذا امنتع
النيب صلى هللا عليه وسلم من التسعري ملا غال السعر يف عهده ،وقال ملن طلب منه
التسعري" :إن هللا هو املسعر ،القابض ،الباسط ،الرزاق ،وإين ألرجو أن ألقى ريب وليس
أحد منكم يطلبين مبظلمة يف دم وال مال" ) ،(Altermezi, 1975فنبه النيب صلى
هللا عليه وسلم بذلك إىل أنه ال جيوز التدخل يف أسعار السلع واخلدمات مادام غالؤها
ورخصها راجعا إىل ميزان العرض والطلب ،واختالفه قلة وكثرة ،وأن التدخل يف مثل هذه
احلال نوع من الظلم للخلق يف أمواهلم وجتاراهتم ).(Alsherbeni, 1994
حكم البيع أبقل من مثن املثل.
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عرفنا أن حتدي د أسعار السلع واخلدمات حق ألصحاهبا ،ويقدروهنا مبا يشاؤون ،ما دام
الرتاضي حاصل ،والضرر عن اآلخرين مرتفع ،فهل جيوز هلم بيع ممتلكاهتم أبقل من مثن
مثلها ،أو السعر املتعارف عليه يف األسواق؟
وصورة ذلك :أن يعتاد التجار بيع سلعة معينة بسعر معني ،حبيث يكون مناسبا هلا،
حيقق مصلحة البائع ،وال يغنب فيه املشرتي ،فيقوم أحد التجار أو البعض منهم ببيع تلك
السلعة بسعر دون ذلك السعر الذي عليه عامة الباعة يف السوق ،فهل جيوز البيع هبذه
الصورة؟
للفقهاء قوالن يف هذه املسألة:
القول األول :جيوز بيع السلع واخلدمات أبقل من سعرها املعتاد يف األسواق ،وإىل هذا
ذهب احلنفية ) ،(Alzailaei, 1313وابن رشد من املالكية (Ebn Rushd,
) ،1988والشافعية ) ،(almuzani, 1999واحلنابلة ).(Albuhoti, d.t
القول الثاين :ال جيوز بيع السلع واخلدمات أبقل من سعر مثلها ،وإىل هذا ذهب املالكية
).(Althaalabi, 2009
استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
الدليل األول :حديث أنس رضي هللا عنه  ،قال :غال السعر على عهد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،فقالوا :اي رسول هللا ،سعر لنا ،فقال" :إن هللا هو املسعر ،القابض،
الباسط ،الرزاق ،وإين ألرجو أن ألقى ريب وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف دم وال
مال" ).(Altermezi, 1975
وع َّد ذلك من الظلم،
ووجه الداللة من احلديث :أن النيب ﷺ امتنع عن التسعريٰ ،
وإجبار الناس على البيع بسعر حمدد ظلم هلم ،والظلم حرام ،واملنع من البيع بسعر أقل
داخل فيه.
أدلة القول الثاين :استدل القائلون بعدم جواز البيع أبقل من السعر املعتاد يف األسواق مبا
يلي:
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الدليل األول :أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مر حباطب بن أيب بلتعة رضي هللا عنه
وهو يبيع زبيبا له ابلسوق ،فقال له عمر بن اخلطاب عنه :إما أن تزيد يف السعر ،وإما
أن ترفع من سوقنا ).(Malik, 2004
نوقش هذا األثر أبن عمر رجع عن منعه حاطبا رضي هللا تعالی عنهما؛ فقد جاء يف
بعض الرواايت أن عمر ملا رجع حاسب نفسه ،مث أتى حاطبا يف داره فقال له" :إن
الذي قلت لك ليس بعزمية مين وال قضاء ،إمنا هو شيء أردت به اخلري ألهل البلد،
فحيث شئت فبع ،وكيف شئت فبع" ).(Albaihaqi, 2011
الدليل الثاين :أن بيع بعض أهل السوق أبقل من السعر املعتاد فيه ضرر على عامتهم،
ومصلحة الباعة ال تقل شأان عن مصلحة املشرتين ،فمن متام النصح للمسلمني أال يرتك
أهل األسواق وما أرادوا ،إذا كان ذلك يفضي إىل اضطراب األسواق ،وإحلاق الضرر
ابملسلمني ).(Alzarqani, 2003
ونوقش هذا االستدال ل أبنه ال يسلم أبن يف البيع أبقل من سعر السوق ضرر على أهل
السوق؛ فإن التخفيض غالبا ما يكون تقليال من الربح فقط ،فال يعقل أن يبيع اتجر
أبقل من التكلفة إال اندرا ،وبقية التجار إبمكاهنم أن يرخصوا يف األسعار كما أرخص
غريهم ،وإال فهم أملك أبمواهلم ،كما أن الذي أرخص أملك مباله (Ebn Hazm,
).d.t
الرتجيح:

يظهر مما سبق رجحان القول األول ،هو جواز البيع أبقل من السعر املعتاد ،أو مثن املثل؛
لقوة أدلتهم ،وتوجه املناقشة ألدلة القول الثاين ،وألن قوهلم يتوافق مع األصل يف البيوع

واملعامالت يف أن مبناها على الرتاضي ،وأن الناس مسلطون على أمواهلم يبيعوهنا ابلسعر
الذي يريدون ،وال ينقل عن هذا األصل إال بدليل يعتد به ،وحمل القول ابجلواز إذا كان
هذا الفعل ال يعدو أن يكون سببا للتقليل من أرابح التجار يف السوق ،وال يصل إىل أن
يكون سببا يف خسارهتم ،أبن كان هذا البيع عارضا ،كما لو كانت البضاعة سينتهي
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اترخيها مثال ،فإن البائع قد خيفض من سعرها خشية أن تبقى عنده ،فتفسد عليه ،وعلى
الناس ،وهللا ال حيب الفساد ،وهذا أمر طارئ يتحمله السوق ،أما إذا كان يلحق
التجار خسارة وكسادا بذلك فإنه مينع ).(Aldebyan, 1432
وبناء على القول جبواز البيع أبقل من السعر املعتاد ،أو مثن املثل فإن الباحث يرى جواز
التخفيضات التحفيزية اليت تقدمها شركات االتصاالت للجمهور ابلضوابط املذكورة
آنفا ،فإن حقيقة التخفيضات إمنا هي البيع أبقل من السعر املعتاد ،علما أبن أسعار
اخلدمات والتخفيضات حتدد مبوافقة هيئة تنظيم االتصاالت ،وهبذا تنتفي احتمالية
االضرار ابآلخرين ،حيث إن اهليئة هي اجلهة احلكومية اليت تشرف على قطاع
االتصاالت ،وتنظم عمله ،فالبد وأهنا تراعي مصلحة الشركتني العاملتني يف هذا القطاع
احليوي.
اهلدااي التحفيزية ،وأحكامها الفقهية.
تعريف اهلدية
اهلدية يف االصطالح الفقهي :يذكر الفقهاء اهلدية عادة يف ابب اهلبة ،ويعرفون اهلبة
أبهنا :متليك جائز التصرف ،ماال ،غري واجب ،يف احلياة ،بال عوض.
فمن قصد إبعطائه ثواب اآلخرة فقط فصدقة ،وإن قصد اإلكرام ،أو التودد وحنوه فهدية
).(Ebn Alnaggar, 1999
واهلدية عند أهل التسويق تتفق مع اهلدية عند الفقهاء يف مفهومها العام ،وتفارقها يف
الباعث عليها ،فالباعث على اهلدية عند الفقهاء هو اإلكرام والتودد غالبا ،وأما ابعثها
عند أهل التسويق فهو التشجيع والتحفيز على الشراء ).(Almoslih, 1999
حكم اهلدية.

أ-حكم بذل اهلدية:
األصل يف بذل اهلدية أهنا مشروع ،مندوب إليه ،دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة،
وحكى اإلمجاع على ذلك غري واحد من أهل العلم ).(Alzailaei, 1313
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اإل ْحس ِ
ِ ِ
فمن الكتاب قول هللا تعاىل{ :إِ َّن َّ
ان} [النحل.]90:
اَّللَ ََي ُْم ُر ِبل َْع ْدل َو ِْ َ

وجه الداللة :أن يف اآلية األمر ابإلحسان ،ومنه إيصال النفع لآلخرين ،فدلت اآلية

على أن أصل كل إحسان الندب ،وبذل اهلدية نوع من اإلحسان ،داخل يف عموم
اآلية ،مندوب إليه.
ومن السنة قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :هتادوا حتابوا" ).(Albokhari, 1998
وداللة احلديث على مشروعية اهلدية ظاهرة يف أمره صلى هللا عليه وسلم هبا ،وحثه
عليها ،وبيان أثرها ،وهو حصول احملبة بني املتهادين.
ب-حكم قبول اهلدية:
اتفق العلماء على مشروعية قبوهلا ) ،(Alensaf, d.tإذا مل مينع من ذلك مانع
شرعي ،مستدلني أبدلة من الكتاب والسنة.
ِِ ِ
ِ
ِ
ب لَ ُك ْم َعن َش ْي ٍء
ص ُدقَاِت َّن ِْنلَةً ۚ فَِإن ط َْ
ساءَ َ
فمن الكتاب :قول هللا تعاىلَ { :وآتُوا الن َ
ِ
سا فَ ُكلُوهُ َهنِيئًا َّم ِريئًا} [النساء.]4:
م ْنهُ نَ ْف ً
وجه الداللة :أن هللا تعاىل ر ّغب يف أكل ما هتبه املرأة زوجها من صداقها ،فأمره ابألكل
الذي هو غالب ما يقصد من املال ،فدل على مشروعية قبول اهلدية واهلبة.
ومن السنة :قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :لو دعيت إىل ذراع أو كراع ألجبت ،ولو
أهدي ّإل ذراع أو كراع ،لقبلت" ).(Albokhari, 1422
وجه الداللة :إخبار النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه يقبل اهلدية ،عظمت أو حقرت ،ويف
ذلك حث على قبول اهلدااي ،فدل ذلك على مشروعيته واستحبابه.
أنواع اهلدااي التحفيزية من شركات االتصاالت ،وأحكامها الفقهية.
تقدم شركات االتصاالت لعمالئها نوعني من اهلدااي التحفيزية ،مها:
-1السلع :تقدم شركة دو لعمالئها من املؤسسات عند االشرتاك يف ابقات األعمال
املتكاملة هدااي عينة من اهلواتف واألجهزة اللوحية الذكية ،حيث حيصل املشرتك يف
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اخلدمة على قسيمة مالية يتاح له من خالهلا احلصول على اهلواتف واألجهزة اللوحية
الذكية من الشركة.
-2املنافع :تقدم شركات االتصاالت لعمالئها جمموعة كبرية من اهلدااي من اخلدمات،
جماان
اجلديد
للخط
اهلاتفية
اخلدمة
كتفعيل
(https://www.etisalat.ae/b2c/eshop/viewProducts?categ
=ory=mobilePlans&subCategory=cat750015&catName
)،Postpaid_plan&listVal=Postpaid_plan&locale=AR
وإهداء العميل مقدارا من الدقائق للمكاملات ،أو مقدارا من بياانت اإلنرتنت عند إعادة
شحن الرصيد ،أو توصيل اهلواتف ،والشرائح اهلاتفية ابجملان عند الشراء أو االشرتاك يف
اخلدمة عرب اإلنرتنت ،وهدااي اخلدمات كثرية جدا يف شركات االتصاالت.
تكييف اهلدااي التحفيزية من شركات االتصاالت ،وأحكامها الفقهية.
تكيّف هذه اهلدااي على أن هلا حكم املعاوضات ،فهي جزء من املعقود عليه وليست
هبة حمضة؛ نظرا إىل سببها ،واملقاصد الباعثة عليها ،وهو ترويج اخلدمة ،وترغيب
صد املشرتك هلا ،فأحلقت هذه اهلدية ابخلدمة،
املؤسسات ابالشرتاك فيها ،وكذلك قٰ ْ
وأصبحت داخلة يف املعاوضة عليها؛ ألن التربع واهلبة إذا ُرتب على أمر خرج من كونه
تربعا إىل كونه معاوضة ).(Aldobyan, 1432
قال ابن تيمية" :الواهب ال يهب إال لألجر فتكون صدقة ،أو لكرامة املوهوب له فتكون
املعىن"
ذلك
فيعترب
آخر
ملعىن
أو
هدية،
(http://www.islamicbook.ws/amma/iqamt-aldlil-ala).ibtal-althlil-.pdf
وقال ابن رجب") (Ebn Rajab, d.t) :تعترب األسباب يف عقود التمليكات ،كما
تعترب يف األميان ،ويتخرج على هذا مسائل متعددة ...
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منها :هبة املرأة زوجها صداقها إذا سأهلا ذلك ،فإن سببها طلب استدامة النكاح ،فإن
طلقها فلها الرجوع فيها ،نص عليه أمحد يف رواية عبد هللا ...
ومنها :ما نص عليه أمحد يف رواية ابن ماهان فيمن اشرتى حلما ،مث استزاد البائع فزاده،
مث رد اللحم بعيب ،فالزايدة لصاحب اللحم؛ ألهنا أخذت بسبب اللحم ،فجعلها اتبعة
للعقد يف الرد؛ ألهنا مأخوذة بسببه".
يقول الشيخ دبيان ) (Aldobyan,1432معلقا على ما سبق" :فأنت ترى أن املرأة
أجاز هلا اإلمام أمحد الرجوع ابهلبة مع أن الرجوع ابهلبة بعد القبض من كبائر الذنوب
إعماال للسبب .ومنه ما حيصل يف عصران ،فيقول البائع :اشرت واحدا ،وخذ واحدا جماان.
فاهلبة هنا ليست هبة حمضة ،ويستطيع املشرتي أن يرد املوهوب ابلعيب ،وَيخذ بدال
منه ،وإذا فسخ البيع رد العني املوهوبة ،وال يصح له أن يقول :هذا كان هبة وقد لزمت
ابلقبض ،وهذا يدل على أن اهلبة أخذت أحكام البيع ،ومل يطبق عليها أحكام اهلبة
احملضة؛ ألن اهلبة هنا ارتبطت بسبب ،وهو الشراء ،فأخذت حكمه ،وكان قصد البائع
هو ختفيض املبيع ،إال أنه أراد أن حيافظ على مثن املبيع بال ختفيض ،فلجأ إىل التخفيض
يسوق قطعتني بدال أن يكون التخفيض يف قطعة
عن طريق زايدة املبيع ،أو أنه أراد أن ّ
واحدة ،فيضمن نفاق البضاعة؛ ألن التخفيض لو كان للقطعة الواحدة فرمبا ال َيخذ
املشرتي إال قطعة واحدة ،فيبقى عنده قدر من املبيع".
وكذا يقال يف القسيمة املقدمة من الشركة للعمالء ،فال تنطبق عليها أحكام اهلبة احملضة؛
ألن اهلبة هنا ارتبطت بسبب ،وهو االشرتاك يف اخلدمة ،فأخذت حكم املعاوضات ال
التربعات ،وينبين عليه ما سبق ذكره أن العميل يُلزم برد مبلغ القسيمة كامال إذا فسخ
عقد اخلدمة ،وكذا لو ظهر عيب ابجلهاز املشرتى ابلقسيمة فإنه يكون من ضمان
الشركة وليس العميل.
وهبذا يظهر جواز منح القسيمة املالية للعمالء ،وصحة العقد التابعة له ،فيكون عقد
الباقة جامعا لعدة عقود يف عقد واحد ،وال حمذور شرعا من اجتماعها.
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املبحث الثالث :حوافز التسويق عرب برانمج بسمات ،وأحكامها الفقهية.

سأدرس يف هذا املبحث الطريقة الثانية للحصول على احلوافز التسويقية من شركات

االتصاالت ،أال وهي حوافز برانمج بسمات املقدم من شركة اتصاالت ،وأوضح صورته،
وتكييفه ،وأحكامه الفقهية.
التعريف بربانمج بسمات.
وهو برانمج للمشرتكني يف خطوط اهلاتف املتحرك من شركة اتصاالت ،وحيصل عمالء
اتصاالت على عضوية الربانمج مبجرد اشرتاكهم يف اخلدمة اهلاتفية ،ويقوم الربانمج
ابحتساب نقاط للمشرتك مقابل كل ما يدفعه للشركة ،أو لشركائها يف الربانمج ،سواء
لالشرتاك يف اخلدمات ،أو شراء السلع ،أو سداد الفواتري ،أو شحن احلساب ،ويف
مقابل النقاط اليت جيمعها العميل إبمكانه احلصول على ختفيض يف أسعار السلع
واخلدمات ،أو احلصول على هدااي من السلع واخلدمات ،كشراء سلعة واحلصول على
سلعة أخرى جماان ،أو االشرتاك يف خدمة واحلصول على أخرى جماان ،فتؤول هذه احلوافز
يف برانمج بسمات إىل النوعني السابقني ومها التخفيض يف األسعار ،واهلدااي ،لكن
مقابل عدد من نقاط الربانمج.
وهذه النقاط إبمكان العميل استخدامها يف تعامالته مع شركات االتصاالت ،أو مع
شركات أخرى ترتبط مع شركة اتصاالت ابتفاقيات تعاون جتاري ،كالفنادق ،واحلدائق،
ووكالء السفر والسياحة ،واملطاعم ،ومتاجر الذهب واجملوهرات ،األاثث ،واملالبس،
وغريها ،وكذلك اكتساب النقاط يتم ابلتعامل مع شركة اتصاالت ،وشركائها أيضا.
ويتيح برانمج بسمات ألعضائه عند عمليات الشراء ابستخدام الربانمج احلصول على
املكافآت ٍ
مبقابل يس ٍري من الدراهم ،كثالثة دراهم ،أو أربعة أو عشرة بدل استخدام
النقاط ،أو حني عدم توفرها لدى العميل ،فمثال عرض :اشرت واحدا خبمسني درمها،
واحصل على اآلخر جماان مقابل مائة نقطة ،أو ادفع ثالثة دراهم.
أنواع العضوية يف برانمج بسمات.
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-1العضوية العادية :حيصل عليها مجيع عمالء خطوط اهلاتف املتحرك ابجملان ،وحيصلون
من خالهلا على حوافز الربانمج ابستبدال النقاط ،أو ما يعادهلا من الدراهم.
-2العضوية املميزية :حيصل عليها أعضاء الربانمج ابشرتاك دوري :شهري ،أو سنوي،
بعوض حمدد ،وقد حيصلون عليها ابجملان عند اشرتاكهم ببعض ابقات اخلط املفوتر،
كباقات (فري دوم) اليت تبدأ أسعارها من مائتني وعشرة دراهم ( )210فما فوق ،وهذه
العضوية خاصة حبوافز (اشرت واحدا واحصل على اآلخر جماان) ،حيث حيصل العميل
على القطعة األخرى ابجملان ،ودون مقابل من النقاط ،خالل فرتة االشرتاك.
التكييف الفقهي لربانمج بسمات.
ابلنظر إىل ما سبق ذكره يف التعريف ابلربانمج من أنه يقوم مبنح العمالء نقاطا مقابل
عمليات الشراء ،مث استبدال النقاط ابملكافآت عند عمليات الشراء التالية ،فيظهر
للباحث أهنما عمليتان:
العملية األوىل :منح النقاط للعميل ابيداعها يف حسابه يف الربانمج مقابل
عملية الشراء األوىل ،وتكيّف هذه العملية على أهنا هبة من الشركة للعميل ،وهذه اهلبة
هي النقاط مبا متثله من منافع وسلع حيصل عليها العميل الحقا.
العملية الثانية :استبدال النقاط املودعة يف حساب العميل ابملكافآت من اهلدااي
والتخفيضات ،وهذه العملية هي عقد بيع ،أحد العوضني فيها السلعة أو اخلدمة املقدمة
من الشركة ،والعوض اآلخر املقدم من العميل هو النقاط املودعة يف حسابه مبا متثله من
سلع وخدمات.
تكييف عملية استبدال النقاط ابلدراهم للحصول على املكافأة:
قد حيصل العميل على املكافأة بدراهم يسرية بدل النقاط ،وهذه العملية تكيّف أبهنا
عقد بيع ،ففي مثال :اشرت قطعة خبمسني واحصل على األخرى بثالثة دراهم-مثال-
بدل النقاط ،يكون العميل قد اشرتى قطعتني بثالثة وخسني درمها .وكذلك يقال يف
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االشرتاك يف اخلدمات ،مثل :احصل على مائة دقيقة بعشرين درمها ،واحصل على مائة
دقيقة أخرى أبربعة دراهم ،فيكون العميل قد اشرتى مائيت دقيقة أبربعة وعشرين درمها.
األحكام الفقهية لربانمج بسمات.
أوال :حكم التعامل بربانمج بسمات.
األصل جواز التعامل هبذا الربانمج؛ حيث إنه يتكون من عقدي اهلبة والبيع ،واألصل
فيهما اجلواز ،وخللوه من احملاذير الشرعية يف املعامالت ،كالراب ،وامليسر ،والغرر ،والغش،
واالضرار ابآلخرين.
وجبواز احلوافز القائمة على مجع النقاط من عمليات الشراء قال مجاهري العلماء والباحثني
املعاصرين ،ومنهم :الشيخ عبد احملسن الزامل
والدكتور
)،(https://www.al-zamil.net/Main/Details/5528
خالد املصلح ) ،(https://almosleh.com/ar/13623والدكتور يوسف
الشبيلي
(https://www.youtube.com/watch?v=M10nYXBaIWU
) ،وغريهم ،وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدول املنعقد يف دورته الرابعة عشرة،
يف عام 14۲۳ه۲۰۰۳/م ،والذي جاء يف قراره رقم " :)1/14( 127بطاقات
الفنادق وشركات الطريان واملؤسسات اليت متنح نقاطا جتلب منافع مباحة ،جائزة إذا
كانت جمانية (بغري عوض)".
واستدل أصحاب هذا القول مبا سبق ذكره من أن األصل يف املعامالت احلل ،وأن هذه
احلوافز ال تشتمل على حماذير شرعية.
وذهب بعض العلماء إىل حترمي احلوافز التسويقية عموما-ومنها هذا النوع -ومنهم
العالمة صاحل الفوزان
)،(https://www.youtube.com/watch?v=QjunAJDl83k
واستدلوا مبا يلي:
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الدليل األول :أبن هذه احلوافز التسويقية تؤدي إىل صرف العمالء واملشرتين إىل التاجر-
صاحب احلوافز -وحترم غريه من التجار ،ويف هذا اضرار بسائر التجار.
نوقش هذا الدليل :أبن هذه احلوافز التسويقية ال يرتتب عليها ضرر على أحد ،وإمنا
غايتها التقليل من ربح التاجر جلذب املتعاملني ،وهذا مقصد مباح ،فيه مصلحة
للعاقدين.
ٰ

الدليل الثاين :أن املكا فآت املوعود هبا من قبل التاجر قد حيصل عليها العميل ،وقد ال
حيصل عليها ،وهذا من املخاطرة الداخلة يف امليسر والقمار
).(https://www.youtube.com/watch?v=QjunAJDl83k
نوقش هذا الدليل :أن برانمج احلوافز مينح العميل نقاطا معلومة مقابل عملية الشراء ،مث
يقوم العميل ابستبدال هذه النقاط جبوائز معينة معلومة ،فال يدخل هذا يف امليسر أو
القمار أو الغرر ،فاملكافأة حاصلة للعميل على كل األحوال دون بذل عوض ،واملخاطرة
منتفية أيضا ،والعميل انتفع ابملكافأة ،والتاجر انتفع بكثرة املتعاملني معه ،فاملكافآت هنا
من قبيل التربعات ،والغرر ال أثر له يف التربعات-كما سبق.-
الرتجيح :بعد النظر يف أدلة القولني السابقني يتبني أن الراجح هو القول األول؛
لتمسكهم ابألصل يف املعامالت وهو احلل واإلابحة ،وال حمذور شرعي يف املعاملة،
ولتوجه املناقشة إىل أدلة القول الثاين.
كما أن هذا الربانمج حيقق مصلحة العميل ابرخاص السعر له ،وحيقق مصلحة التاجر
إبكثار املتعاملني معه.
اثنيا :حكم عملية استبدال النقاط ِبلدراهم للحصول على املكافأة.
سبق يف تصوير هذه العملية أبن العميل يتاح له احلصول على املكافأة عند عملية الشراء
بدراهم يسرية بدل النقاط ،وهذه العملية حقيقتها بيع قطعتني بثمن خم ّفض ،وقد سبق
حبث التحفيز بتخفيض األسعار ،وبيان رجحان القول جبوازه.
اثلثا :حكم االشرتاك يف العضوية املميزة يف برانمج بسمات.

Abdulrahman Abdullatif Mohamad, Bouhedda Ghalia

245

سبق أن ذكرت أن العضوية املميزة قد حيصل العميل عليها ابجملان ،أو بعوض مادي،
فإن حصل عليها ابجملان فتدخل يف عموم حكم برانمج بسمات املذكور آنفا وهو احلل
واجلواز؛ ألهنا من قبيل اهلبة ،وأما إن كان العميل حيصل على القسائم بعوض مادي،
فإن هذا العوض يكيّف على أنه أجرة خلدمات التخفيض املقدمة من مصدر الربانمج،
واخلدمة امل عاوض عليها هنا التنسيق مع الشركات املشاركة يف الربانمج ،وحتديد األسعار،
وبيان املكافآت ،واهلدااي ،وعمل اإلعالانت ،وما إىل ذلك ،العداد الربانمج بشكله
املعروف ،واالشكال هنا أن العميل يدفع مبلغا معلوما لالشرتاك يف هذه العضوية مقابل
احلصول على خدمات الربانمج املتمثلة يف احلصول على املكافآت واهلدااي ،وقد يستفيد
من مكافآت الربانمج مبقدار رسوم االشرتاك فيكون قد سلم يف املعاملة ،وقد يستفيد
أكثر مما دفع لالشرتاك فيكون قد غنم ،وقد ال يستفيد من مكافآت الربانمج ،أو تكون
فائدته أقل من رسوم االشرتاك فيكون قد غرم ،ومىت ما ترددت املعاملة بني الغنم والغرم
فإهنا تدخل يف الغرر ،واالشرتاك يف العضوية املميزة يشبه االشرتاك يف بطاقات التخفيض
اليت حيصل عليها العمالء مبقابل مادي ،وقد حبثها العلماء والباحثون املعاصرون ،وهلم يف
حكمها قوالن:
القول األول :حترمي االشرتاك يف بطاقات التخفيض إذا كانت برسوم ،وإليه ذهب مجاهري
العلماء املعاصرين ،منهم الشيخ بكر أبو زيد ) ، (Abo Zid, 2001والدكتور علي
السالوس
(https://ar.islamway.net/fatwa/36443/%D9%85%D8%A
)،7
وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدول املنعقد يف دورته الرابعة عشرة ،يف عام
14۲۳ه۲۰۰۳/م ،والذي جاء يف قراره رقم " :)1/14( 127بطاقات الفنادق
وشركات الطريان واملؤسسات اليت متنح نقاطا جتلب منافع مباحة ،جائزة إذا كانت جمانية
(بغري عوض) ،وأما إذا كانت بعوض فإهنا غري جائزة ملا فيها من الغرر".
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القول الثاين :جواز االشرتاك يف بطاقات التخفيض إذا كانت برسوم ،وإليه ذهب الشيخ
السويلم
سامي
والدكتور
الدبيان،
دبيان
).(https://www.suwailem.net/Home/SectionDetails/51
حجة أصحاب القول األول:
أن هذه املعاملة مشتملة على عدة حماذير شرعية تنظمها يف سلك املعامالت احملرمة ،من
أمهها ما يلي:
احملذور األول :اشتمال املعاملة على اجلهالة والغرر فقد يشرتي العميل عن طريق الربانمج
فيحصل على املكافآت فيغنم ،وقد ال يشرتي فيغرم ،وخيسر قيمة االشرتاك ،وكذلك
خيسر التاجر أيضا إن كان دفع مبلغا ملصدر الربانمج ،وهذا الرتدد بني الغنم والغرم
يدخل املعاملة يف الغرر املمنوع شرعا.
نوقش :أبنه ليس كل معاملة ترددت بني الغنم والغرم ،أو بني االنتفاع واخلسارة تدخل يف
ابب الغرر املمنوع ،فثمة معامالت فيها تررد بني الغنم والغرم ويرى الفقهاء جوازها ،فمن
ذلك:
 -1عقد املزارعة :فإن املزارع يف عقد املزارعة يتحمل تكاليف الزراعة من استصالح
ُ
الري ،والغرس ،والبٰ ْذر ،واحلصاد ،وغريها ،مث يقتسم املزارع وصاحب األرض
األرض ،و ّ
احملصول بينهما حبسب االتفاق ،واحملصول قد يكون كثريا ،وقد يكون قليال ،فإن كان
كثريا فإن املزارع يتمكن من تعويض تكاليف الزراعة فيكون راحبا ،وإن كان احملصول
قليال فقد تكون تكاليف الزراعة أكثر من قيمة نصيب املزارع من احملصول فيكون
خاسرا.
أي أن املزارعة قد تؤدي إىل انتفاع الطرفني ،املزارع وصاحب األرض ،وهذا مقصود
املعاملة ابتداء ،وقد تكون نتيجتها انتفاع رب األرض وخسارة املزارع ،ولكن هذا
االحتمال غري مقصود للطرفني ،فيكون من الغرر اليسري املغتفر شرعا.
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 -2بيع العربون :فاملشرتي مرتدد بني الغنم إذا متلك السلعة ،وبني الغرم إذا مل يتملكها
ومل ِّ
ميض البيع ،وخيسر العربون ،وهو مع ذلك جائز عند اإلمام أمحد ومجع من السلف،
وذلك أن اهلدف من العربون ليس املقامرة ،وإمنا االنتفاع ابلسلعة ،والرتدد بني إمضاء
الشراء وعدمه راجع للمشرتي ،وليس معتمدا على احلظ أو ما ال يتحقق غالبا.
وحقيقة الغرر احملرم أنه معاوضة احتمالية نتيجتها انتفاع أحد الطرفني على حساب
اآلخر ،فإن كانت املعاملة حتتمل انتفاع كال الطرفني ،وحتتمل مع ذلك انتفاع أحدمها
وخسارة اآلخر ،أي أن املعاملة حتتمل الغرر وحتتمل عدمه ،فينظر يف احتمال كل واحد
من األمرين ،فإن كان الغالب هو انتفاع الطرفني ،وهذا هو مقصود املعاملة ،فهي جائزة،
ويغتفر ما فيها من الغرر ،وهذا هو ضابط الغرر اليسري الذي نص عليه الفقهاء ،أما إن
كان احتمال انتفاع أحدمها وخسارة اآلخر هو الغالب ،وهو مقصود الطرفني ،فهذا من
الغرر الفاحش الذي ال يغتفر ).(https://iefpedia.com/arab/?p=9605
واالشرتاك يف العضوية املميزة لربانمج بسمات ،أو بطاقات التخفيض معاملة حتتمل
انتفاع الطرفني ،التاجر والعميل ،وحتتمل مع ذلك انتفاع التاجر وخسارة العميل ،فإن
كان العميل حيتاج غالبا للسلع عند مقدمي املكافآت ،وينتفع حبصول املكافآت،
فالغالب يف هذه احلالة هو انتفاع الطرفني ،فيغتفر ما فيها من الغرر؛ ألنه من اليسري
املعفو عنه.
احملذور الثاين  :أن هذه املعاملة كثريا ما يكون فيها تغرير وخداع للمتعاملني ،فاحلوافز
واملكافآت اليت يوعد هبا املشرتكون يف برامج احلوافز غالبا ما تكون ومهية غري حقيقية
).(Almusleh, 1999
يناقش :أبنه قد يتصور ذلك إذا مل تكن اجلهة صاحبة برانمج احلوافز مشاركة فيه بتقدمي
املكافآت ،فإهنا إذا قبضت مثن االشرتاك مل يكن لديها كبري اهتمام مبتابعة الشركات
املشاركة يف الربانمج يف تقدميها للمكافآت املوعودة للعمالء ،ولكن يف حال كون اجلهة
املصدرة للربانمج مشاركة فيه فإنه يبعد أن تكون احلوافز ومهية ،فإن من مصلحتها إلتزام
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مجيع اجلهات املشاركة بتقدمي املكافآت املوعودة؛ ألن هذا يرسخ والء العمالء للتاجر،
ويزيد من ثقتهم به ) ،(https://iefpedia.com/arab/?p=9605كما أن
هذه الربامج واحلوافز -وخاصة من كربى الشركات -حمكومة أبنظمة وقوانني من اجلهات
املختصة ابلدولة؛ حلماية املستهلك من التالعب واإلخالل من قبل التجار.
أ ما حجة أصحاب القول الثاين :أن األصل يف املعامالت احلل واإلابحة ،وال ينقلها إىل
بني ،وال يوجد دليل على احلرمة.
التحرمي إال دليل ّ ٌ
الرتجيح:
الذي مييل إليه الباحث هو القول جبواز العضوية املميزة يف برانمج بسمات ،حيث إن
احملاذير املذكورة للتحرمي مل تسلم من املناقشة ،فتبقى املعاملة على األصل وهو اجلواز،
كما أن أطراف املعاملة هلم مصلحة يف إمتام العقد ،فصاحب الربانمج يستفيد من
الرسوم اليت حيصل عليها من البائع واملستهلك ،وهو يف مقابل عمل وجهد ،فهو يعقد
اتفاقات مع احملالت التجارية ،ويقدم دعاية لتلك احملالت من خالل إدراجها يف
الربانمج ،ليحصل العميل على املكافآت املوعودة .واملستهلك يستفيد ابحلصول على
املكافآت ،فهو ال يُ ْقدم على البطاقة إال وهو يعلم أن له حاجة يف مثل هذه السلع ،وأن
هذا االشرتاك حيقق مصلحته ،فإن اشرتى فقد مارس هذا احلق ،وإن مل يشرت فاألمر جاء
من جهته ،وت نازل الشخص عن حقه ال يقدح يف هذا االستحقاق .كما لو استأجر
غرفة ومل يسكنها ،فإن هذا ال يقدح يف صحة اإلجارة ،وهللا تعاىل أعلم.
النتائج
ومن خالل البحث توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:
 .1جتوز التخفيضات التحفيزية اليت تقدمها شركات االتصاالت للجمهور ،ألن
حقيقتها البيع أبقل من السعر املعتاد ،واحتمالية االضرار ابآلخرين هنا منتفية؛
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ألن هيئة تنظيم االتصاالت تشرف على عمل الشركتني العاملتني يف هذا
القطاع ،فالبد وأهنا تراعي املصلحة العامة للسوق.
 .2جتوز اهلدااي التحفيزية املقدمة من شركات االتصاالت للمشرتكني يف اخلدمات
بذال وقبوال ،وتكيف على أهنا جزء من اخلدمة املعقود عليها ،وليست هبة
حمضة؛ نظرا إىل سببها ،واملقاصد الباعثة عليها ،فأحلقت ابملعقود عليه،
وأخذت حكمه ،فيشرتط العلم هبا ،وللعميل ردها ابلعيب ،وللشركة اسرتجاعها
عند فسخ العقد.
 .3يصح تقدمي احلوافز التسويقية عرب برانمج بسمات ،من خالل احلصول على
النقاط من عمليات الشراء من شركة اتصاالت وشركائها يف الربانمج ،مث
استبدال النقاط للحصول على التخفيضات أو اهلدااي ،ويكيف احلصول على
النقاط أبنه هبة من الشركة ،ويكيف استبدال النقاط ابحلوافز أبنه عقد بيع،
أحد العوضني فيه السلعة أو اخلدمة املقدمة من الشركة ،والعوض اآلخر املقدم
من العميل هو النقاط املودعة يف حسابه مبا متثله من سلع وخدمات.
 .4يصح االشرتاك برسوم يف العضوية املميزة لربانمج بسمات ،والعوض املبذول
لالشرتاك يف الربانمج مقابل ما تقدمه الشركة من خدمات وأعمال يف برانمج
املكافآت ،والغالب يف هذه املعاملة انتفاع األطراف املشاركني هبا ،فاألصل فيها
احلل.
التوصيات:
• يوصي الباحث شركات االتصاالت ،وهيئة تنظيم االتصاالت ،وهي اجلهة
احلكومية املشرفة على عمل شركات االتصاالت إبنشاء جلنة شرعية للنظر
يف اخلدمات واحلوافز التسويقية اليت تقدمها شركات االتصاالت للجمهور،
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وبيان ما حيل منها ليُجاز ،وما حيرم منها ليمنع ،أو يع ّدل عليه ليتوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية.
• أوصي الباحثني الشرعيني ابلعناية بدراسة اخلدمات املقدمة من شركات
االتصاالت ،واالستمرار يف ذلك ،حيث إن هذه اخلدمات دائمة التجدد،
ومتس حاجة أغلب اجملتمع ،ويتم توعية الناس ابإلحكام الفقهية خلدمات
شركات االتصاالت ،وبيان احملرم منها ليحذره الناس ،وكذلك إعالم الشركة
به ليتم إلغاؤه أو التعديل عليه.
اخلتام:

هذا البحث حياول اإلسهام يف جمال دراسة املعامالت املالية املنتشرة بني الناس ،من
خالل دراسة اخلدمات املقدمة من شركات االتصاالت ،حيث إن الناس حباجة ماسة
إىل معرفة أحكام املعامالت اليت يتعاملون هبا ،لكي ينتفعوا ابملباح وجيتنبوا احملرم.
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