
الثانية     الطبعة     مقدمة

اهتدى ومن صحبه وعلى الله رسول على والسلما والصلةا لله، مدحال
بهداه.

حيلففة - عففن تعففالى اللففه - بحمففد كشفففت الرسففالة، هففذه بعد: فففإن أما
ووقففوعهم أمففوالهم، وامتصففاص الربففا، أكففل إلى الناس لجر للمرابين، جديدةا

ان" وهفي الجذاب: "بطاقفة الغطاء هذا تحت والمغرما، المأثم في ففي الئاتم
علففى المسففلمون أجمففع ومؤجلففة" وقففد معجلة بفوائاد ربوي حقيقتها: "قرض

هففذه نفففدت وسففيلة. وقففد ل غايففة تحريففم المحففرما الربففا عيففن وأنففه تحريمه،
ًا وتسففويقها، طباعتها، إعادةا الخير من فرأينا الولى، طبعتها في الرسالة بيانفف
ًا للناس، . التوفيق وبالله بها، التعامل من وتحذير

المؤلف
زيد أبو الله عبد بن بكر                                           

هف5/5/1417

المقدمة

بعده. نبي ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد
عففدد أكبر بجلب المصارف وتنافس المالية، السوق تنامي ظل بعد: ففي أما

البنففوك سياسففة دائاففرةا فففي الربففح مففن أعلففى قدر لتوفير العملء؛ من ممكن
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خففدمات بتقففديم ": قففامت بالفائاففدةا عليهففا: "القففرض قففامت الففتي التجاريففة
المصففرفي التعامففل سففاحة فففي فأنشففأت لعملئاهففا، وتسففهيلت مصففرفية،

الئاتمان" منها: : "عقود من مجموعة
بالشراء. للمر المرابحة بيع.1
الجل. بيع.2
الستصناع..3
أوسعها الئاتمان" وهي وأشهرها: "بطاقات المدفوعات، تسديد بطاقات.4

ًا، " مففن أكففثر فففي العففالم فففي بنففك " مائاتي200: " نحو يصدرها إذ انتشار
فففي تجفاري  ) محففل12,فف 000,000( من أكثر في مستخدمة " دولة163

ماليففة، " مؤسسة500,000:"  من يقرب فيما والتمويل وللسحب العالم،
الدولية. الصرف شبكات خلل من إلكتروني، صرف وجهاز

مصففطلح تحففت المصففرفيين اصففطلحا فففي تجففري العقففود هففذه كانت ولما
حقيقته: بيان من لبد كان :"الئاتمان"، هو عليه تواضعوا

الئاتمان:
قبففل مؤتمن. من العقود هذه في طرف كل أن وهو المان، من افتعال

الخر. الطرف
سففوعةوكتففاب: "م فففي جففاء القتصففاديين، لففدى حقيقتففه بيففان وفففي

دائاففن منح الصطلحا نصه: (ائاتمان: هذا ) ما3القتصادية": (ص المصطلحات
الدين. قيمة دفع بانتهائاها المدين يلتزما الوقت، من مهلة لمدين

ًا، عففادةا الئاتمففان يعنففي الماليففة، الشففؤون وفففي ًا أو قرضفف علففى حسففاب
الكلي الئاتمان: "المقدار حجم يعني كما ما، لشخص البنك يمنحه المكشوف
المصرفي"). انتهى. النظاما يمنحها التي والسلف للقروض،
الصففل علففى جاريففة تكففون الئاتمانيففة" قففد "العقففود فهففذه حففال كل وعلى

إلففى الحففل، دائاففرةا تتعففدى والشروط". وقففد المعاملت في الشرعي: "الحل
الففدائار المعففاملت مففن المطهففر الشففرع حرمففه مففا علففى لشففتمالها الحرمففة
ً أحدهما، أو الطرفين ظلم في تحريمها ومعلففوما بالباطففل، الناس لموال أكل

التحريفم قواعفد مفن واحفدةا إلفى تعفود الشفريعة ففي محرمة معاملة كل أن
وهي: الثلثا،

الربا. تحريم.1
التغرير. تحريم.2
حيففن لعففدمه أو الشففارد، كالجمففل تسففليمه عففن لعجففز إمففا الغرر تحريم.3

ًا، لجهالته أو الحبلة، كحبل العقد، المقدار. جهالة أو الجنس، جهالة أو كلي
الربوية" القائامة "البنوك في ناشئة الئاتمانية العقود هذه كانت ولما

الوصاف، من بعضها داخل السلمية، الشرعية مراعية غير الربا على
ًا يعلم ما والشروط، البعض في شائابة دخول أو بعضها، بحرمة قطع

ًا فكان ،،الخر ًا إذ المعاملت، هذه في النظر المسلمين فقهاء على متعين
ًا الفقيه نظر إليه يصل بما عليها والحكم تكييفها، ثم وتصورها، حسب شرع

عن والبحث التحريم، مآخذ تحرير مع الكلية الشريعة وقواعد الدليل
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ًا والشروط العقود صيغ في التعديل أو البديل، لمعاملت تصحيح
ًا المسلمين، . وسلم عليه الله صلى ورسوله الله حرمه عما بهم وابتعاد

المرابحففة، عقففود فففي قراراتففه بإصففدار السلمي الفقه مجمع قاما وقد
المستفيضففة والمناقشات اللزمة، البحوثا إعداد بعد والستصناع، والجل،

ويمكففن الئاتمانيففة"، بطاقففاتالمجموعففة: " بحث هو هنا يعنينا الذي فصار ،
التية: البحاثا في فيها البحث تقرير

الوأل     المبحث

الئاتمانية). النازلة: (البطاقة هذه في كتب من تسمية
من فإن البطاقات، هذه طبيعة تبين التي البنكية، الكتابات جاوزنا إذا

ًا الغريب حكمها، بيان عن السلمية الشريعة فقهاء موقف يتأخر أن حق
ًا ثمانين من نحو مضي رغم وتطورها المصرفية، البطاقات نشأةا على عام

ًا، سوى فيها، فقهية بحوثا على التتبع بعد الوقوف يتم لم فإنه تدريجي
السلمي الفقه لمجمع والثامنة السابعة، للدورتين المقدمة البحوثا
في الباحثين من واحد يذكر هف. ولم1415  هف. وعاما1412 لعاما الدولي

ًا تكون فلعلها قبل، من فقها بحثها من مصادره المجمع، مبادرات من إذ
ومؤلفيها: البحوثا بأسماء بيان وهذا

ففي عمفدةا هفذا عيفد. وبحثففه بفن القفري علفي الئاتمان. محمد بطاقات.1
بحثها.

غدةا. أبو الستار الشرعي. عبد وتكييفها الئاتمان بطاقة.2
مففوجزةا. رفيففق عمليففة شففرعية الئاتمففان. دراسففة بطاقففات عففن بحففث.3

المصري.
الكويتي. التمويل بيت المعدنية. إعداد الئاتمان بطاقات عن بحث.4
الئاتمان. بطاقات عن بحث المالية. وفيها السواق عن البحرين ندوةا.5
الئاتمان. بطاقات عن بحث المالية. وفيها السوق عن عمل ورقة.6
/فف 7الئاتمان:  بطاقة حول مناقشات.7 أعضففاء مففن . لعففدد682 – 651 

المجمع.
).7 / 1 / 65( رقم المجمع قرار.8
/8عيففد:  بففن القففري علففي محمد … بطاقة شكل على المولد الئاتمان.9  

576 – 601.
.670 – 639 / 8:  حولها المجمع مناقشات.10
).85 / 9 / 82( رقم المجمع قرار.11

الثاني     المبحث
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:1تعريفها
وتاريففخ حاملهففا، اسففم عليهففا ممغنطففة، بلستيكية أو معدنية بطاقة هي

حاملهفا. وقفد إل يعرففه ل سفري ورقفم صفلحيتها، نهايفة وتاريفخ إصدارها،
هف.1412 /11 /12– 7  ) في7 /1 / 65( رقم بقراره الفقه مجمع انتهى

يأتي: بما تعريفها إلى
أو طففبيعي لشففخص مصففدره، يعطيففه مسففتند الئاتمففان: هففي "بطاقففة

الخففدمات أو السففلع، شففراء مففن يمكنففه – بينهمفا عقففد على بناء – اعتباري
بالدفع. المصدر التزاما لتضمنه حالً، الثمن دفع دون المستند، يعتمد ممن

المصففارف". مفن نقففود سففحب مفن يمكفن مففا المسففتند هذا أنواع ومن
انتهى.
:2التعريف إيضاح
متلزميففن عقففدين مففن مركففب إصدارها عقد أن يتبين التعريف هذا من
وهما: الذعان، من طرف فيهما

ًا يتضمن حاملها، وبين المصدر، بين  عقدأحدهما: ًا – سقف أقصففى حففد
العلقة. وشروط ، للئاتمان –

مؤسسففات، مففن يعتمففدها مففن وبيففن المصففدر، بيففن  عقففدثانيهممما:
يأخففذها الففتي العمولففة العقد، هذا محتويات أهم ومصارف. ومن وشركات،
المحلت أصففحاب مففن البطاقففة بهففذه يتعففاملون الففذين مففن المصففدر

والخدمات.
كففل علففى ينطبففق ل ولكففن الئاتمانيففة، للبطاقففة العففاما التعريففف هو هذا
ًا ائاتمانية، 3بطاقة إلففى مصففدر مففن والمواصفففات، الشففروط، لختلف نظر

شففروط، مففن بمالهففا بعينهففا، بطاقة كل يلحق أن لبد الحكم فإن لهذا آخر،
ً ومواصفات، الشروط. مجموعة على الحكم عن فضل

الثالث     المبحث

:4تاريخها
وسففائال يجففد القففرون، مففدى علففى التعامففل فففي النففاس لحوال المتتبع

مفن بفأطوار آخفذةا آخففر، إلفى زمفان مفن تختلفف بينهفم، والتعامففل التبادل
الزمففان هففذه فففي سففيما ل أخرى، إلى حال من والنقلة والرتقاء، التطور،

العالم واتصال الختراع، في التقنية وتطور المصارف، نشأةا بعد المتأخرةا،
ببعض. بعضه

الناس.  بين التبادل وسيلة : "المقايضة" هي كانت لقد

.408 ،653  ،559 / 7وانظر:  ،717 / 7:  السلمي الفقه مجمع - مجلة 1
.655  ،560 / 7السابق:  - المصدر 2
.378  - 377 / 7:  السلمي الفقه مجمع - مجلة 3
.639  ،580 – 577/ 8  ،655  ،447 – 445  ،377 – 375 / 7:  المجمع - مجلة 4
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السلعية". اختراع: "النقود إلى الحال بهم تدرجت ثم
ًا، فكانت ًا، وكانت رقاع ًا، وكففانت ملح الجففوهرين: فففي كففانت ثففم طعامفف

الئاتمانيففة" وأشففهرها: "العملت :"النقود إلى تدرجت ثم ، والفضة الذهب،
أو فضة، أو بذهب مغطاةا كونها عن النظر صرف مع حكومة الورقية" لكل

المصففدرةا بالحكومففة والثقففة العتباريففة، قوتهففا على والعتماد مغطاةا، غير
الئاتمان. مرتكز هي لها. وصارت

مواردهففا: قبففول أهم من - والتي :"المصارف" - البنوك نشأةا دور وفي
ً جاهزةا دفع وسائال اتخذت والقروض، الودائاع، مفن هفي: "الشفيكات" بفدل

ثانية. خطوةا الورقية. فصارت الئاتمانية" العملة :"النقود حمل
جففاءت الحيففاةا، لشففؤون المطففرد والتطور المالي، السوق تنامي دور وفي

وأكففثر فعاليففة، أسففرع جففاهزةا، دفع وسيلة باختراع الثالثة، والخطوةا النقلة
الئاتمانية". : "البطاقة "الشيك" هي من

بها مرت التي : "البطاقة" والتطورات نشأةا تاريخ عن البحث يأتي وهنا
ما. بففادرت1914 بعاما بعضهم ويحدده الميلدي، العشرين القرن مطلع في

وذلففك الفنففادق، سففكنى فففي معهففم بالتعامففل المتميزين في الفنادق بعض
تميففز مففن فيهففا مففا إلففى إضففافة لهففم، الوقت واختصار معاملتهم، لتسهيل

فهففي مباهففاةا، مففن فيهففا ومففا عليهم، المترتبة اللتزامات لدفع زمنية بمهلة
ًا. "مرتبة بمثابة الشرف" أيض
،الوقففود محلت وبعففض التجاريففة، المحلت بعففض بإصففدارها قففامت ثم

الففتي القيففود بسففبب الثانيففة العالميففة الحرب خلل حتى بها العمل واستمر
الئاتمان. على ضربت
فففي نشففاطهم إلففى البطاقففات مصففدرو فعففاد القيففود، تلففك رفعففت ثففم

شففركة أول فتكففونت البطاقففات سففوق راجت ما1949 عاما إصدارها. وفي
فففي كلففوب" واقتصففرت داينففرز وهففي: "شففركة إصففدارها فففي متخصصففة

المطاعم. لرواد بطاقة إصدار على نشاطها
،بلنففش"  كففارد " بطاقففة إكسففبريس" و أمريكففان " بطاقففة ظهرت ثم
التجاريففة" فففي : "البنففوك إلى البطاقات فكرةا . انتقلت ما1951 عاما وفي

بنك. للبطاقات: مائاة المصدرةا البنوك بلغت حتى أمريكا،
ًا لهففا صارت لنها وتنويعها، تطويرها، في البنوك أخذت ثم ًا، جففواد رابحفف
للمسففتفيد يضففمن البنففك : أن الشيك" بمعنى إصدارتها: "ضمان من وكان
البطاقة. حامل قبل من المحرر الشيك يحمله الذي المبلغ دفع

ما)1970( السبعين عشر الئاتمان" في "بطاقة فكرةا ظهرت ثم
ًا ونشطت ًا، نشاط قامت بفائادةا" الذي فكرةا: "القرض تؤدي لنها كبير

البنوك. عليه
جمعيففة تكففونت ثم لها، منافسة بطاقة بإصدار بنكية جمعية تأسست ثم

أكففثر سففابقتها مففع وهففي ،فيزا" "بطاقة بواسطتها البنوك فأصدرت تعاونية
ًا. البطاقات انتشار
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لخدمففة المنشففئة المنظمففة أو الجمعيففة مففن وكلمففة: "فيففزا" منحوتففة
وأنظمتهففا، بلوائاحها الملتزمة البنوك عضويتها في تضم المصرفية النشطة

المنظمفة هفذه فتسفعى العفالم، ففي دولفة وسفتين مائاة من أكثر في وهي
النظففاما مففع التعففارض عففدما مففع البطاقففة، لهففذه المصففدرةا البنففوك لخدمففة
وهففذا خدمات، وأجور عضوية، أجور المشترك،مقابل العضو للبنك الداخلي
إكسففبريس"، مثففل: "أمريكففان الخففرى المنظمففات علففى ينطبففق التعريف

انتشفرت وهكففذا ، باسفمها البنففوك مفن الئاتمانيفة البطاقففات تصففدر والفتي
ً وصففارت البطاقات، ًا عمل "القففرض : علففى القائامفة البنففوك لعمففل أساسف

الصففناعية: الففدول فففي خاصففة عليهففا الحصول إلى الناس وتسابق بفائادةا"،
عاما بريطانيا في الصادرةا البطاقات عدد بلغ واليابان. حتى وأوربا، أمريكا،
) مليففون85ما. (1985 عاما اليابان وفي بطاقة، ) مليون31( ما. نحو1987
تقدر كما بطاقة مليون ) ثمانمائاة800:(  نحو العالم مستوى وعلى بطاقة،

دولر ) بليففون275( نحففو أمريكففا فففي لها المصدرةا للبنوك البطاقات أرباحا
ما.1986 لعاما

ًا "أمريكان بطاقة شركة ما. حققت1989 عاما وفي إكسبريس" ربح
ًا دولر. ) مليون500: ( بملبلغ يقدر صافي
الخيرةا السنوات في وانتشرت السلمي، العالم إلى زحفها كان ثم
ًا1990 عاما بعد خاصة ًا، ما. انتشار تنافس عرضها محلت صارت حتى رهيب

. تجاري محل أي

الرابع     المبحث

:1ةقالبطا إصدار حق له من معرفة
أما فففوري، صففرف كففانت: بطاقففة سففواء المتقدمففة، بأنواعهففا البطاقففة

ًا، بأنواعها ائاتماني أما شهري، ويكففون فقففط، معتمففد بنففك إل يصدرها ل أيض
طريقين: من لها إصداره

لها البنك إصدار وإن ، البنوك منظمة في عضويته خلل من أو مباشرةا،
إحففدى بواسطة أما مباشرةا، لها إصداره كان سواء الداخلي، لنظامه يخضع

سياسففة تعتمففد ومواصفففاتها، وشففروطها، إصففدارها، أن المهففم المنظمات،
لصدارها. الراغب البنك

ً - الفيففزا المنظمففة بواسففطة تصدر البطاقة كانت ولهذا - فتختلففف مثل
آخر. إلى بنك من شروطها
علففى وهففي المنظمففة، بواسطة أو مباشرةا، البنك يصدرها البطاقة وإن
جعل وقد المرتفعة، العالية أو  المنخفضة، الئاتمانية حدودها حسب درجات

ثففم الذهبيففة، ثففم التعلففي: الفضففية، سففبيل علففى وهي مميزه، أوصاف لهذا
: "الخضراء". مثل آخر مميز بوصف تأتي الماسية. وقد

.455 – 452  ،447 ،394 / 7المجمع:  - مجلة 1
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منها: متعددةا البنكية المنظمات وهذه
إكسبريس". المريكان "منظمة
الفيزا". "منظمة
كارد". الماستر "منظمة
كارد". اليورو "منظمة
كلوب". الداينرز "منظمة

علففى العمل نشاطاتها ومن المصرفية، النشطة تباشر المنظمات فهذه
يرغففب، نففوع أي من بطاقة البنك بإصدار المنظمة، في العضو البنك خدمة
مثلً: فيقففال ترعاهففا،  الففتي "المنظمففة" وفففي ومسففتوى، درجففة أي وعلى

الفيزا". "بطاقة
وهكذا.

الخامس     المبحث

وأصورها: أنواعها
ًا النتشار، متوسعة متنامية، ظاهرةا أصبحت: "البطاقات" تشكل إصدار

ً والجمعيات، المنظمات، بواسطة أو مباشرةا، البنوك من ً واسففتقبال وحمل
البطاقات". :"عصر هذا عصرنا على يطلق أن يمكن حتى ،الفراد من لها

العادية، البطاقات من كبيرةا مجموعة الناظر يجد وبالستقراء
أنواع: ثلثة في تصنيفها يمكن والئاتمانية،
بطاقففة أو الصففرف،  ويقففال: بطاقففة..العاديففة  البطاقففة:الوأل النوع

.1التقليدية : البطاقة الفوري. ويقال الخصم بطاقة أو اللي، الصرف
للخصففم وذلففك لففديه، حسففاب لففه الففذي للعميففل البنففك يمنحها بطاقة وهي

أو الليففة، الصففرف أجهففزةا بواسففطة اسففتخدامها عنففد حسففابه مففن الفوري
يلي: بما تتصف اللكتروني. وهي التحويل أنظمة

البنك. لدى رصيد له لمن إل تصدر ل.1
حاملها. رصيد غير من بالصرف تسمح ول.2
مقابل. وبدون.3
عليه. بالتحويل أو للمبلغ، بالستلما استخدامها فور الخصم ويتم.4
أجهففزةا ربففط حسففب تسففع وقففد الدولة، جغرافية محيط في محلية وهي.5

أخرى. بدولة الصرف
الرصيد. مقدار عن الستعلما خدماتها ومن.6
الخفرى" البنفوك "شفبكة مفن بهفا الصفرف لحاملهفا خفدماتها: أن ومفن.7

حسففب هنففا لكففن الطرقففات، الصففرف) علففى (أجهزةا تأمين في المشاركة
صففرف جهففاز من بها صرف البطاقة حامل كان الصرف: إذا شبكات نظاما

.656  ،449 – 448 / 7:  المجمع - مجلة 1
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خدمففة عمولففة البطاقففة مصففدر مففن تأخففذ الجهففاز جهففة فإن مصدرها لغير
اللف. ريالت" في "أربعة حدود في السحب
حكمها:
وجففود لعففدما بحففث، محل ليست الوصف بهذا البطاقات من النوع وهذا

مففن ينقلهففا إضففافي وصففف أو شرط لها يحصل لم وما ،حلها في شائابة أي
تكففون: للتففاجر حاملهففا تحويففل حال في وهي ، التحريم إلى ويحولها الحل،

ًا له لن "وكالة"، حسابه. من عنه بالسداد فوكله المصرف، لدى حساب
الثاني: النوع

.1المدينة أو: البطاقة الخصم، الخصوما. ويقال: بطاقة بطاقة 
ليس لكن البنك، لدى للعميل حساب بوجود إصدارها مشروط بطاقة وهي

تكمففن البطاقففة. وفائاففدتها طريففق عن إضافية سيولة توليد على القدرةا لها
يلي: فيما

ونحوها طيران، خطوط أو تجاري، محل لدى استخدمها كلما العميل إن
قيمففة لسففداد حسففابه مففن مباشففرةا البطاقففة-بالسففحب البنك-مصففدر يقوما

التاجر. من الواردةا الفاتورةا
حكمها:
ًا؛ يمنففع مففا فيففه يظهففر ول الحل، على جار الوصف بهذا النوع هذا شففرع

أو شرط، أي يحصل لم ما الئاتمانية، البطاقات مجموعة تحت يدخل ل لنه
ًا. حكمه في فينظر إضافي توصيف شرع

النففوع : فففي سففابقتها عن القتصاديون أفردها - لماذا الن - حتى أدري ول
الول.
تنبيه:
مففن يسففتفيد أصففدرهما الذي البنك قبله: أن والذي النوع، هذا على يرد

.فليحرر الربا؟ من هذا يكون أل – إصدارهما مقابل الرصيد استثمار
:الثالث النوع

.2الملءةا" العتماد" أو:"بطاقات ويقال: "بطاقات الئاتمان، بطاقات 
صفاحبة والمؤسسفات المنظمفات، مجموعفة ففي العضفو البنك يصدرها
النوع: هذا بطاقات أشهر ومن المصرفية للبطاقات الراعية أو الترخيص،

3الفيزا" "بطاقة.
4كارد" الماستر "بطاقة.
5كلوب" الداينرز "بطاقة.
6إكسبريس" المريكان "بطاقة.

.379 / 7:  المجمع - مجلة 1
.593-580 /8  ،656 ،451  ،449  ،445  ،380 – 379 / 7:  المجمع - مجلة 2
.34ص/ بها التعريف - تقدما 3
.34ص/ في بها التعريف - تقدما 4
.34بهاص/ التعريف - تقدما 5
وتنظم البطاقات، إصدار على وتشرف المصرفية، النشطة تزاول كبير مالية ومؤسسة بنك إكسبريس" هو - "المريكان 6

البطاقة. حمل وراغب البنك بين الصلة
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تصففدر المففذكورةا، والمؤسسات المنظمات من مؤسسة أو منظمة، كل ثم
ًا عففن بطاقففة كففل وأغففراض وشففروط مواصفففات تختلففف البطاقات، من عدد

منها: الخرى
هي: بطاقات من أنواعه ثلثة إصدار تراخيص منظمة: "الفيزا" تمنح

الفضية". الفيزا "بطاقة.1
الذهبية". الفيزا "بطاقة.2
إلكترون". فيزا "بطاقة.3

مففن أنففواع ثلثففة إصففدار تراخيففص إكسففبريس" تمنففح :"أمريكففان ومنظمففة
هي: البطاقات

الخضراء". إكسبريس أمريكان بطاقة".1
الذهبية". إكسبريس أمريكان "بطاقة.2
الماسية". إكسبريس أمريكان "بطاقة.3

قسمين: في جعلها يمكن الئاتمانية النوع هذا وبطاقات
الخصفم أو الشفهري، العتمفاد : بطاقفة ويقال العادية، الئاتمان بطاقات)1

.1الشهري
تجديففد، ورسففوما اشففتراك، برسففوما تصففدر ودولية، محلية، بطاقة وحقيقتها

تلقففي أو للشففراء، التجاريففة المحلت فففي اسففتخدامها مففن حاملهففا تمكففن
ونحوها. … المطاعم أو الفنادق، أو الطيران، مكاتب في الخدمات

بواسففطة للسففحب اللففي الصففرف بطاقففة نحففو على استخدامها يمكن كما
عليهففا للحصففول يلففزما ول اللكففتروني، التحويففل أنظمففة أو اللففي، الصرف

ًا يقرضه البنك بل لها، المصدر البنك لدى لحاملها حساب وجود حد له مبلغ
الئاتماني". اصطلحهم: "الخط في ويسمى أعلى

ل مففدةا خلل مسففحوباته بتسففديد حاملها – لها المصدر – البنك ويطالب
ًا، شهر عن تزيد ويلغففي بمطففالبته، بالبنففك يقففوما المماطلففة حففال وفي غالب

التأخير. فوائاد عليه ويرتب البطاقة، البنك
التية: العناصر تعتمد البطاقة فهذه

إكسبريس" أمريكان "بطاقة في للعميل حساب وجود لصدارها يلزما ل.1
ذلك. الصدار جهات بعض تشترط كلوب". وقد و"الداينرز

ًا – البطاقففة حامففل – العميففل بففإقراض البنففك يقوما.2 أعلففى حففد لففه مبلغفف
الئاتماني". يسمى:"الخط

ًا. شهر خلل بالتسديد حاملها يلزما.3 غالب
وفوائاففد التجديففد، ورسففم الشففتراك، أربعة: رسم بدفوعات حاملها يلزما.4

والتأخير. القراض،
ًا، يطالب التسديد عدما حال في.5 تسففحب أو حاملهففا عضوية وتلغى قضائاي

البطاقة. منه

.656 ،450 – 449 ،380 – 379 / 7المجمع:  - مجلة 1
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التسففديد بطاقففة أو الئاتمففان، ويقال: بطاقففة القرضية، الئاتمان بطاقات)2
.1بالقساط

ًا، البطاقات أقوى وهذه ًا، آخرها وهي انتشار ًا، وأكثرها إصدار خاصة رواج
مصطلح: "بطاقة إليها والمتحضرةا. وينصرف الصناعية، الدول في

الطلق. الئاتمان" عند
عنها تفترق تقدما. لكن الشهري" كما الخصم مثل: "بطاقة وحقيقتها

متجدد دين لكنه مثلً، بشهر محدد غير فيها التسديد يكون البطاقة هذه بأن
على قدرةا – البطاقة حامل – العميل تعطي بحيث دفعات، شكل على

ًا داما ما استخدامها، وهي شهريا، عليها المستحقة الفوائاد بتسديد منتتظم
ًا ًا تغل فهي لهذا حاملها، على للفوائاد أكثر" البطاقات" فرض ًا ربح مجزي

لمصدرها.
التية: العناصر تعتمد البطاقة وأهذه

للعميل. حساب وجود لصدارها يلزما ل.1
ًا – البطاقة حامل – العميل بإقراض – لها المصدر – البنك يقوما.2 له مبلغ

الئاتماني". : "الخط يسمى أعلى حد
ًا وليس دفعات، شكل على بالتقسيط يكون التسديد.3 بشهر. محدد
ورسففوما "العضففوية"، الشفتراك : رسففم أربعففة بفدفوعات حاملهفا يلففزما.4

التأخير. القراض. وفوائاد وفوائاد التجديد،

السادس     المبحث

:3 بينهم التعاقدية العلقة وأ 2 أطرافها
: أربعة الئاتمان بطاقة أطراف

مثل ، البنوك من المنظمة بواسطة أو ، مباشرةا البنك هو  و: مصدرها.1
كففارد"، " الماستر إكسبريس"، " المريكان " ، " الداينرزكلوب : "فيزا" و

كارد".  " اليورو
. العميل هو و : حاملها.2
. المنظمة أو المؤسسة هو و : بينهما الوسيط .3
. للمبيعات التجاري السوق صاحب هو  و: التاجر.4

لتصففور المهمففات أهففم مففن الربعة الطراف هذه بين التعاقدية العلقة ثم
: يأتي كما هي و للبطاقة، الئاتماني العقد هذا طبيعة

علففي طرفففاه همفا تعاقففد، علقففة ،حاملها و البطاقة مصدر بين العلقة .1
الئاتمففان أعلففي سففقف وضففع بينهمففا، شففروطه أهففم من و البطاقة، إصدار

.657 – 656  ،452 – 451  ،380 / 7ع: تالمجم - مجلة 1
 .378 / 7:  المجتمع - مجلة  2
 663 – 660 ،656/ 8 ،677 ،655 ،391– 389/ 7:  المجتمع -  مجلة 3
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تتنففوع، البطاقففات بعففض كففانت هنففا مففن و مصففدرها، من لحاملها الممنوحا
. هكذا و ذهبي، بعضها و عادي، فبعضها

ًا لحاملها مصدرها " من كان: " الضمان لهذا و لتحمله ؛ فيها أساس
و بواسطتها، معهم يتعامل الذين التجار أماما حاملها بذمة المتعلقة الديون

إلي يرجع فل البنك من حقه تحصيل التاجر أحال إذا حاملها فإن عليه
حاملها من حقه تحصيل من يتمكن لم إذا البطاقة مصدر كذلك حاملها. و

. التاجر علي يرجع ل
فففي " هففي الشففتراك " رسففوما أن يتبين العلقة هذه طبيعة بيان من و

" بزيادةا " قرض الوعد إلي العملية " فتؤول الضمان علي : "أجور حقيقتها
لففدي لحاملهففا مففال هنففاك ليففس " لنففه " وكالة علقة بأنها للقول وجه ل و

. عنة بالدفع يفوضه و يوكله، حتى البنك
ً ينفذ ، آخر تعاقد علقة : التاجر و مصدرها، بين العلقة.2 صففدور بعففد فعل

ًا، متقففدما لكنففه حاملهففا، و : مصففدرها بيففن الول العقد ًا أو عقففد بيففن لحقفف
التاجر. و المصدر

من المصدر يأخذها " التي " المدفوعات العقد هذا شروط أهم من و
ريال بمائاة المشتريات كانت " فإذا الكمبيالة : " خصم مثل فهو التاجر
ً – البنك من يستوفي التاجر فإن حاملها، علي تسعين و خمسة – مثل
ً ريالت خمسة و ريالً، عن التسديد علي عمولة للبنك، - تكون - مثل

. لمحله الدعاية نشر علي عمولة و حاملها،
ًا يستطيع ل إفلسه أو البنك مماطلة حال في التاجر كان لهذا و قانون

ذمة في استحق قد البنك لن المشتري البطاقة، حامل علي الرجوع
استحق قد " و الشتراك : " رسوما هي و عنه للتسديد معينة نسبة حاملها
. له للتسديد التاجر ذمة في معينة نسبة

مصففدرها بين العلقة طبيعة بيان من : اتضح التاجر و حاملها بين العلقة.3
بثمففن التففاجر سيحيل البطاقة حامل أن ، والتاجر مصدرها بين و حاملها، و

و حاملهففا بيففن بعففد علقففة ل أنه و التاجر، و مصدرها علي منه المشتريات
لهففا، المصففدر البنففك مففن حقه تحصيل عدما عند التاجر طيعتيس فل التاجر،

: " عقففد طبيعة أن معلوما و البنك، علي أحاله الذي حاملها، علي يرجع أن
الحوالة" 

ًا فففي و ،مليففء غيففر عليه المحال كان إذا المحيل مطالبة للمحال أن شرع
. شاء أيهما بمطالبة الخيار له له، فالمكفول الكفالة عقد

لففه ليففس المحيل البطاقة حامل أن الئاتمانية البطاقات في يلحظ لكن
باسففم: هففي عمولة مقابل عليه، يحيل حتى البنك، " لدي مستقر " حساب

مفن يسفتوفيها عمولفة المحففل:" التفاجر" مقابفل وقبل الشتراك" ، "رسم
السداد. قبل منه العمولة فيحسم المحال، الثمن مجموع
الحوالة صفة فيها تتحقق " ل : " حوالة ظاهرها التي العلقة فهذه لهذا
ًا : جهتين من شرع
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" المحففال أن جهة من و مستقر، دين علي ل ذمة علي الحوالة أن جهة من
ففي المحيفل " و " المشفتري البطاقفة حامل مطالبة حق له " ليس التاجر
 . الوقت نفس

السابع     المبحث

:1 منافعها
نظر أماما البطاقات هذه تصوير في الساس و الما، المبحث هو هذا
:  جهات خمس إلي تعود الجوانب، متعددةا فوائاد و منافع هي . و الفقيه

" : " البنك لها المصدرةا للجهة منافعها.1
" . : " العميل لحاملها منافعها.2
. للتاجر منافعها.3
. البطاقة حامل و المصدر البنك بين الوسيطة للمنظمة منافعها.4
. للعموما منافعها.5

هففي المنففافع هففذه فففي التحكم جهة أن يلحظ بيانها في الدخول قبل و
مصففدرةا جهففة من تختلف أنها يلحظ " و : " البنك للبطاقة المصدرةا الجهة
و شففروط، يتولففد أن الجففائاز مففن و ،ىأخففر بطاقففة مففن و ،ىأخففر إلففي

أماما مفتوحا الباب أن و المستقبل، عنها يكشف ،ىأخر منافع و مواصفات،
المطهففر الشرع مع يتعارض ل بما صياغتها و لتكييفها، السلمية المصارف

: الترتيب هذا علي بالتفصيل بيانها فإلي
:   2  "     : " البنك     البطاقة     لمصدر     المنافع

التجاريففة البنوك أن ذلك الئاتمانية، البطاقة تصدر التجارية البنوك مئات إن
إلففي سففعت " ، بفائاففدةا : " القففرض سففيما " ل : " الربففا علففي قففامت التي

مففن اليففرادات و المففدفوعات تدفق لستقبال لديها، السيولة حوض توسيع
المتففأخرةا، و النففاجزةا، الفوائاففد، و المسففتحقات، و الرسففوما، عمولت خلل
ًا لهففا الئاتمانيففة" تجلففب "البطاقة استحداثها وإن ًا قففدر ، الربففاحا مففن كففبير

من التاجر جيب من و جهة من البطاقة حامل جيب من – البنوك – تمتصها
ً أخففري، جهففة عمليففات إكسففبرس" مففن شففركة: "أمريكففان تحصففلت فمثل

ًا الئاتمانية، بطاقتها إصدار دولر  " مليففون500"  بمبلغ قدرت صافية أرباح
البطاقففات مففن واحد إصدار في المدفوعات هذه تجتمع ما. وقد1989 لعاما

الخر. دون بعضها يحصل وقد الئاتمانية،
: هي للبنك المدفوعة العائادات وأ المنافع هذه وأ

،655 ،654 ،652 ،653 ،560 ،559 ،458 ،456 ،408،410 ،386 ،381 ،375  ،359 / 7:  المجتمع - مجلة  1
8/610،641.

.641. 612-8/611. 653 ،560- 559 ،457 ،410 – 409 ،408 ،382 ،381 ،363 – 362/ 7:   المجمع - مجلة 2

12



ً :1 البطاقة حامل من : المدفوعات أوأل
رسففوما أو ، البطاقففة  منح : رسوما يقال . و حاملها من الصدار رسوما .1

" مفن تففتراوحا المملكفة ففي هفي و السنوي، الشتراك رسوما أو العضوية،
.  " ريال1000"  إلي  " ريال500

السنوية. البطاقة رسوما ويقال مدتها انتهاء عند تجديدها رسوما .2
انتهففاء موعففد قبففل السفففر يريففد كأن المدةا، انتهاء قبل تجديدها رسوما .3

بالتجديد. فيرغب مدتها
. فقدها عند استبدالها رسوما.4
. التحويلت أو بها المسدد الشيكات تحصيل تكاليف رسوما .5
الفوائاففد تصففل قففد و التأخير، : فوائاد يقال و التسديد، عن التأخير غرامة.6

في بلغت قد و القروض، علي المعتادةا الفائادةا ضعف إلي المتأخرات علي
% .23 إلي المتحدةا الوليات

بعض بيع مثل مساندةا، خدمات من البطاقة حامل من آخر دخل تحقيق .7
أو البطاقففة، حامففل حيففاةا علففي التففأمين أو البطاقة، لحاملي بالبريد السلع

. الفنادق في الحجوزات عمل و التذاكر، كقطع بالسفر المتعلقة الخدمات
بالعملة تسديد عند الجنبية العملة سعر قروض من عائاد علي الحصول .8

. المحلية
ًا : 2 التاجر من : المدفوعات ثاني

: نوعين علي هي وأ
الففدخل و الساسففي الففدفع هففو هففذا البضففاعة قيمففة مففن نسففبة حسففم .1

الجهففة فففإن الئاتمففان بطاقة عليه تقوما الذي هو و الصدار، لجهة الرئايسي
جهففة فففإن بضففاعة بواسففطتها حاملهففا يشففتري حينمففا للبطاقففة المصففدرةا

حسففم بعففد إل الفففواتير فففي المستحق المبلغ نفس للتاجر تدفع ل الصدار
النسبة هذه تختلف و ، البطاقة مصدر ىلإ التاجر يدفعها كفائادةا منه، نسبة

% إلففي1  مففن تففتراوحا هي و ،ىأخر إلي بطاقة من و آخر، إلي مصدر من
8. %

النففوع هففذا و ،الكمبيففالت"  : "خصم باسم البنوك لدي يسمي بما شبيه هو و
. العملية ةعيشر علي يرد إشكال أهم هو المدفوعات من
البضففاعة- لمصففدر التففاجر- صففاحب يففدفعها عمففولت و رسففوما هنففاك .2

الجهففزةا لقاء أو البطاقة، عملء من الستفادةا في اشتراكهم لقاء البطاقة
ًا هي و للمحلت، المقدمة .3 الجرةا تستحق خدمة أيض

توسففعه علففي – للبطاقففة المصففدر – البنك تحمل بأنواعها المدفوعات هذه
. تقدما كما متعددةا جيوب و قنوات من علية تتدفق للسيولة، حوض
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ففي البنففك سفمعة و العففالمي،  النتشار: لها المصدر البنك يستفيد.3
.4 الخارج

4.
ًا :  2  "      " العميل     :     لحاملها     : منافعها     ثاني

بجانب للعميل، تقدمها التي المصرفية الخدمات إحدى البطاقة أصبحت
و " ، السففهولة و : " المففان عنصر في الشيكات علي تتفوق لكنها الشيكات،

ًا لها استخداما مأمونة" و جاهزةا دفع : "وسيلة أنها ًا، أو محلي الحاجة دون دولي
حففاملي عففدد قدر حتى العالم في انتشرت لهذا التحويل، أو النقود، حمل إلي

فرد. " مليون800" بنحو العالم في البطاقة
تختلففف هففي ثففم معنويففة، كلها منافع عدةا لحاملها تحقق بطاقة من فهذه

: منها أخري إلي بطاقة من
. سطو و اعتداء أي من أمواله علي المان-1
. النقود من معه لما عليه الهجوما من نفسه علي المان -2
. طارئاة أو سابقة للشراء رغبة أي أماما الشراء من التمكن -3
المتعددةا. العملت حمل إلي الحاجة دون عملة بأي الخرين مع التعامل-4
. الحسابات و المصاريف لضبط وسيلة هي -5
. نحوهم و البضائاع لصحاب المطالبات سداد لتوثيق وسيلة هي و -6
ًا حاملها تعطي -7 ًا أن إذ الدبيففة، القيمففة من قسط لففذوي إل يمنففح ل غالبفف

ًا صارت لذا و المرتفع، الدخل للمباهاةا. رمز
علي الحصول أي للبنك، اللي الصرف أجهزةا من للنقد الفوري السحب -8

ًا المال ًا أي مصدرها من نقد إليففه، الحاجة دعت " كلما البنك من " قرض
العالم. من مكان أي في و

بالتقسففيط الشففراء مففن الحيففان، مففن كففثير في البطاقة حامل يستفيد -9
. واحدةا جملة الفواتير سداد بدفع يلزمه ل البنك لن بموجبها،

مسففتوفية المشففتراةا السففلعة كون في البنك من حماية علي -  الحصول10
مهلففة المتحففدةا الوليففات فففي القانون أعطي لهذا و ، المطلوبة للمواصفات

ًا ستين . المطالبة فواتير محتويات علي للعتراض يوم
علي لحاملها- الحصول البطاقة " توفر المشتروات قيمة في -  " تخفيض11

تففتراوحا معينة بنسبة السوق، سعر عن التاجر من خصم – تخفيض و حطيطة
الخففدمات فففي و التجاريففة المنشففأةا و السففلعة، % حسففب30 % إلففي5 بيففن

الحجوزات.  و الفندقية،
ًا التأمين ميزةا علي حاملها حصول-12 ضففد سفففره حففال الحيففاةا علي مجان

البطاقة بتلك السفر تذاكر شراء عند الحوادثا علي أو السفر، مخاطر
.
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فففي و للسفففر، : الحجففز مثففل الدوليففة، الولوية خدمات علي حصوله -13
الفنادق.

ًا. المبلغ علي للحصول الدولية، اللي الصرف أجهزةا استخداما -14 نقد
المصدر.  البنك بضمان البريدي الشراء من التمكن -15
. لها الحامل بشخص تعريف وسيلة -16
. لها المصدر يرصدها جوائاز علي السحب في المشاركة-17
مبلغ من أكثر حاملها يخسر ل أن – لها- البنك المصدرةا الجهة ضمان -18

آخففر شففخص مففن اسففتعمالها أو سففرقتها، أو صففياغتها حففال فففي معين
. نظامي غير بشكل

: الخر الطرف من أو مصدرها، من هدايا و جوائاز علي  حاملها حصول-19
التاجر.

ل فففأنه البطاقففة، مصدر من حقه علي الحصول يستطع لم إذا التاجر -20
يطففالب مصدرها و مصدرها، يطالب فهو حاملها، علي الرجوع يستطيع
حاملها.

ًا :     1     للتاجر     منافعها     ثالث
: منها 

الصفدار جهفة توفرهفا الفتي المنفافع و الحوافز طريق : عن الزبائان تكثير-1
ن حفتى المسفتهلكين، بكفثرةا للتفاجر النفافع بفالمردود لتعفود ، لحاملهفا م

. بواسطتها الشراء يمكنهم بطاقة يحملون الذين المفلسين
البطاقة، مصدر بها يقوما التي الدعاية حملت طريق : عن الزبائان تكثير -2

يففوزعه الذي الدليل بواسطة و منه، للشراء الدعاية حملة في اسمه بذكر
ًا بهذا فيستقطب البطاقة، حاملي علي المصدر . العملء من مزيد

لهففذا و نسففيئة، الففبيع بمثابففة فهففي بالبطاقة، البيع بواسطة الزبائان تكثير -3
مباشففرةا التففاجر من التقسيط علي يتفوق البطاقة طريق عنهن البيع صار

المصرف قبل من المدفوعات ضمان و الدارية، التكاليف انخفاض بسبب
. البطاقة مصدر –

المتجففر، مففن الشراء حاملها تمنح البطاقة أن : بما التسويق في -   الزيادةا4
الشففراء، علففي القففدرةا و بالغني، شعوًر حاملها عند توجد فإنها البنك، بضمان
نظففره، عليففه يركز و يده، عليه تقع بما رغبته إشباع إلي الشعور، هذا فيدفعه

رغبته. و
بطاقففات لففدي بالتعامففل المشففارك التففاجر لسففوق تحريففك ذاته حد في هذا و

الئاتمان.
أضففاف ربمففا التففاجر، " إن البنففك منففه يتقاضففاها الففتي النسففبة -   "  تففوفير5

السلعة. قيمة هي هذه أن علي ، القيمة إلي البنك منه يأخذها التي النسبة
السففطو من المحل، في لديه بالنقود الحتفاظ مخاطر من للتاجر أسلم-6

.هعلي والعتداء
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لدي محفوظة هي إذ النقود لسرقة العتداء و السطو من لمحله أسلم -7
البنك.

فل للبطاقففة، المصففدر البنك لدي مضمون السلع لقياما التاجر استحقاق-8
مليئة.  جهة المصرف أن معلوما و ،حاملها ىعل يرجع

يقبلونهففا. و ل الففذين التجففار من أقرانه علي للبطاقة القابل التاجر تميز-9
. المباهاةا و التنافس، ميزةا هذه

ًا :  1     حاملها     وأ     المصدر     بين     الوسيطة     للمنظمة      منافعها  ..      رابع

لصففدار العففالمي للبنففك فففروع أو العالميففة، للشففركات محليففة وكففالت هففذه
العملء بيففن و البنففك، أو العالميففة الشففركة بين للوساطة تستخدما البطاقات،

:  " منها إكسبريس أمريكان " شركة " و الئاتمانية الفيزا مثل: " شركة
الفتي الوسفيطة المنظمفة إلفي للبطاقففة المصدر –البنك يدفعها رسوما .1

الوسففاطة بففدور كالقيففاما المحدودةا، خدماتها مقابل ذلك و البطاقة، ترعي
. البطاقة حامل العميل و البنك بين

و التفففويض و المقاصففة، عمليففات مقابففل للمنظمففة البنك يدفعها رسوما.2
. البطاقة لرعاية الخرى الخدمات

ًا :     2     للعموم     : منافعها     خامس
:  منها

ًا القتصادي، النمو معدل في يزيد مما بتوسع، السوق تحرك.1 مع منسجم
الخدمات. و للسلع العرض

المففان مففن أكففبر قففدر تففوفير إلففي يففؤدي هذا و بالنقود، التعامل تقليل .2
. للفراد

الثامن     المبحث

:3سوالبها وأ مضارها
:  التي في إجمالها يمكن

البطاقففة اشتمال حال  رسوله و الله حرمه ما هتك في المسلم وقوع .1
تلبففس هففذا و ، القرضية المنافع و الربوية، كالمدفوعات محرما هو ما علي

السم على الربا آكلة مع وتعاون للسم وكسب تعمد، و قصد عن بالحراما
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و ،عنففه نهففوا قففد و هأكلفف و الربففا نشففر فففي نشففاطاتهم بتكثيف  والعدوان،
. النهي أشد ذلك عن منهي المسلم

ًا ليفس الشفراء لن للسفلع، الشفراء في الكاذب الطلب اتساع .2 اعتمفاد
الففدخل مستوي توقع علي لكن و البنك، في رصيده علي ل و الدخل، علي
وتراكففم الدخففار، لتقليففل البطاقة حامل الفرد يفاجأ بحيث المستقبل، في

عففبر بالتسففديد بالمطالبففة غد في فيفاجأ البنك، ائاتمان وعلى عليه، الديون
. الفواتير

الذمة باشغال الستقرار، بعدما مؤذن هذا و للفرد، الدخار معدل تقليل .3
بالديون.

غرامة لتضاعف التسديد، عن تأخر كلما الفرد علي الديون حجم زيادةا .4
. البطاقة مصدر " للبنك الربوية التأخير: " الفوائاد

شراؤها. يتم لم مبالغ بتحميلها للبطاقة، المتاجر أصحاب بعض استغلل .5
لقطها. من استغللها سوء ثم سرقتها، : احتمال مخاطرها أعظم من .6
و السففلمي، العففالم كدول النامية، الدول علي المضار هذه أشد من و .7

مسففتخدميها علي يجر الئاتمانية، البطاقة استخداما أن استهلكية، دول هي
ً بتضففاعف " المتضاعفة التأخير : " فوائاد  الغرامات لقاء الديون، من سيل

" حامففل العميففل يصففبح يسففير وقففت " . ففففي المركففب : "الربففا التففأخير
ً البطاقة البطاقففة هففذه مديونيففة لنتهاء للبنوك، المتراكمة بالديون " مثقل

. عليه التأخير غرامات تضاعف و لها، المصدر للبنك
القطاعات و الوطني، القتصاد دعائام يستنفذ التجاه فهذا أخيرا و
ًا ينعكس مما فيه، المنتجة الحياةا و الفراد، حياةا مستوي علي سلب

. القتصادية

التاسع     المبحث

"  1  حكمها  " 
:  التي بيان من لبد حكمها بيان في الدخول قبل

ً الحكم بيان  قبل: أوألً واقففع مففن إجمالي حكم يصدر أن ينبغي تفصيل
شففروطها و العامففة، البطاقففة مواصفففات حسففب حرمففة، أو حل لهففا، التصففور

ًا ًا. أو وجود عدم
ًا و شففروط حسففب يخصففها حكففم بطاقة كل علي يصدر أن : ينبغي ثاني
مجموعها.  و بكليتها، إصدارها مواصفات

ًا إلففي و مراحففل إلففي العقففد يفكففك البففاحثين بعففض أن : يلحففظ ثالثمم
. المباحا في تسليكه إلي  الخر في يخرج و جزئايات،

" بجميع الئاتمان العملية: " بطاقة هذه علي الحكم إخراج المتعين و
. بالبدن الروحا ترابط مترابطة أنها و مراحلها، و مواصفاتها، و شروطها،
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ًا ًا العتبار في يأخذ أن الفقيه ىعل : رابع :  أمور
المتعيففن و الربوية، التجارية البنوك خلق من " ليس الحسن " القرض أن – أ

إلففي تجففره ل حففتى لطففةاالمغ عففن نفسففه يكفف أن بصيرته الله نور من علي
الحكم. في الغلط

بالتعامففل مواردها تسمين علي قامت إنما الربوية، التجارية البنوك أن و – ب
الئاتمانيففة البطاقففة أن " و الرسوما ، الغرامات ، : " الفوائاد شعار تحت بالربا

البنففك جيب في تصب جديدةا ربوية موارد لفتح مغرية كوسيلة البنوك، ولدتها
.

وجففوه عففن لهففا يبحففث أن النازلففة، لهففذه الفقيففه بحففث مففن المراد ليس – ج
ًا، كان إن و الخلف أطراف من الباحة علي يخرجها و العتذار، هففذا فإن شاذ

يصففح مففا علففي ينزلهففا أن المففراد إنمففا و الثواب، من الثم مواطن إلى أقرب
المطهر. الشرع من فهمه

ًا في : الحل هو الشرعي الصل : أن الفقيه نظر عن يغيب ل : خامس
لعبففاد يسرها و سعتها، و الشريعة، محاسن من هذا الشروط. و و المعاملت

. الله
ًا : " الصففل هففذا مففن تنتقففل ل فيهففا شففرط أو معاملففة أي أن : سادس

علففي باشتمالها لحدهما، أو مضرةا، أو للطرفين ظلم فيها كان إذا " إل الحل
ًا، محرما ة كفل أن و بالباطفل، النفاس لموال أكل شرع هفذا عفن تنقفل معامل

قواعففد مففن واحففدةا إلففي تعففود أن و لبففد التحريم، قالب إلي تحوله و الصل،
: هي و الثلثا، التحريم

ًا جر قرض : كل منه و.  الربا تحريم .1 ًا. فهو نفع رب
بيففع و النجففش، و الركبففان، تلقففي عففن النهففي منففه . و التغريففر تحريففم .2

التدليس.  و المعيب، و المصراةا،
حيففن لعففدمه أو البق، و كالشارد، تسليمه، عن بالعجز إما ،الغرر تحريم .3

ًا، لجهالته أو الحبلة، كحبل العقد مففن مقففدار. و جهالة أو جنس، جهالة أو كلي
. أشكاله و بضروبه التجاري الغرر: التأمين عقود

:  الكلي     الحكم
. قواعد في هو وأ

:  الوألي الحكمية  القاعدة
بالسففحب تسففمح فل حاملهففا مففال مففن كامففل غطففاء لهففا بطاقة كل أن
فهفي مصفدرها، ىلفد رصفيده و حسفابه، ىعلفف إل اللي التحويل ل و الفوري،

. الجواز و : الحل الشرعي الصل علي جارية الوصف بهذا
هففذا " و اللففي الصرف " : " بطاقة : " البطاقات من الول النوع حكم هذا و

ن النوع أي وجفود لعفدما هنفا، بحفث محفل ليفس الوصفف، بهفذا البطاقفات م
ا " الحفل هفو و الصفل تعفتري شائابهة وصفف أو شفرط، لهفا يحصفل لفم " م
التنففبيه مففع بيانه تقدما قد و ه،إلي يحولها و ، المنع إلي الحل من ينقلها إضافي
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الفوائاففد منففه يسففتفيد و الرصففيد، يستثمر البنك : أن تأثير معرفة في المتقدما
؟؟.  الربوية

: الثانية الحكمية القاعدة
ًا المعففروف العففاما بوضففعها الئاتمفان بطاقة أن علففي المحتويفة و عالميفف
الففذي الخصففم و التأخير، : غرامات مثل التحريم، قطعية مواصفات و شروط
تففوفير و العميففل، من الموقعة التاجر فاتورةا - من لها - المصدر البنك يقتصه

" البطاقففة هففذه الخففري، الخففدمات و كففالتخفيض، لحاملهففا المنففافع من قدر
ًا، " . محرمة الئاتمانية . 1الشرعي بالنظر تسويغها ل و قبولها، يمكن ل شرع

يتضففمن الدغال معني فيه أطراف ثلثة من مركب بيع بعقد : وعد حقيقتها و
متضاعفة للتأخير ىأخر فوائاد و التبادل، حال فوائاد و معجلة بفوائاد دراهم بيع

الماليففة السياسففة علففي : السففير منتهاه ربوي عقد فهو  الجل، تضاعف كلما
إلففي فكفه يسفوغ ل " و بفوائافد : " القفراض الربوية البنوك عليها قامت التي

أي عليه ينطبق ل إذ جعالة، أو كفالة، أو حوالة، أو بوكالة، تكييفه ل و عقدين،
. العقود هذه حدود من واحد

:  الثالثة الحكمية القاعدة
.2العقد هذا في المالية المدفوعات حكم في

ًا، عشر أحد هي و – للبطاقففة المصففدر – البنك جيب في تصب منها نوع
إجففراء و ، البطاقففة ترويففج الوسيطة- في لوكيله- المؤسسة البنك من وواحد
العملء. مع عقدها
وهفي: حاملهفا، مفن ثمانيفة منهفا البنك، إلي العشرةا المدفوعات هذه و
انتهائاهففا، قبل تجديد و المدةا، انتهاء بعد وتجديد إصدار، رسوما: رسوما خمسة

. بها المسدد الشيكات تحصيل تكاليف و ، استبدال و
مثلً، شففهر لمففدةا التسديد عن التأخير غرامة هي و  فوائاد،وأالسادس:

. التأخير تضاعف كلما متضاعفة هي ثم
هففذه لحففاملي مسففاندةا خففدمات مففن آخففر دخففل  تحقيففق: السممابع وأ
. البطاقة
عففن المحليففة بالعملففة التسففديد عنففد العملت سففعر  فروق: الثامن وأ
. المسجلة العملة
ثمففن مففن نسففبة : حسففم همففا و البنففك، إلففى التففاجر من اثنان دفعان و
فففي تسففجيلة لقففاء للبنك التاجر يدفعه اشتراك رسم و ، للبنك الشراء فواتير
. البطاقة عملء خدمة دليل

قففامت إنمففا التجاريففة البنوك أن و ، هذه المدفوعات مجمل عرف إذا و
مففن ليس التجارية، البنوك أن " و بفائادةا " : " القرض الربوي " القرض علي

ملييففن علففى أموالهففا تنصففر أن يسففتحيل وأنففه "، الحسففن " القففرض طبيعتها
الصرف أجهزةا من مئات و الوظيفية، القساما من مجموعة مسخرةا البشري

المعروف العاما بوضعها الئاتمان بطاقة أن شك : " ل الزرقاء / مصطفي الشيخ  . قول671- 7/670:  المجمع مجلة 1
ًا، ".000 المعروفة أحكامها كل في الشرعي بالنظر تسويغها و قبولها، يمكن ل عالمي

.394-389 ،368-365/ 7:/  المجمع - مجلة  2
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مففن بهففا يسحب " و له رصيد ل " و ائاتمان بطاقة الواحد ليحوز ، التحويل و ،
ًا البنوك، أموال ً حاملها، مصلحة قاصد ًا مغفل إليهففا، السففيولة تدفق في نجاح

حاملهففا جيب في " لما امتصاص : " عملية هي إنما البطاقة هذه حقيقة أن و
علففي تقضي مستقبليه بديون ذمته إثقال و أمواله، لسحب إغراء وسيلة بل ،

حاملهففا انففدفاع مففن التنففبيه يتلففوه التنففبيه تجففد لهذا و مقبله، لسنين مدخراته
" التففأخير " فوائاففد أن فففاعلم هذا عرف إذا الغربة، بلد في سيما ل بالسحب،

محففل هففذا " و تربففي أن إمففا و تقضي أن : " إما الجاهليه ربا من محرمه هي
. الخلف فيه يجوز ل إجماع

فففي " هي الطاقة مصدر البنك لصالح التاجر فاتورةا من الحسم " فوائاد أن و
البطاقففة، لحامففل البنففك إقففراض " مقابففل معجلففة ربويففة : " فوائاففد حقيقتهففا
" . مستتر ربوي : " إقراض فهو التاجر، من مأخوذةا

بفائاففدةا : " القرض البنوك عليه قامت الذي العنصر إلي العملية فعادت
لعففب و خففداع، و مكففر، و إغففراء، و إبففدال، و قلففب فيها ذكية، بطريقة " لكنها
إلففي النففاس تحيففل و السوق، علي استحواذ و المفلسين، حتى الفراد بعقول
غرامففة يضففاعف البنففك و التسففديد تتففابع و بالففديون، مأسففورين البنوك أبواب

بفائاففدةا بقرض " وعد البطاقة هذه حقيقة أن الناظر لدي تحقق إذا و التأخير،
بعففض لففدي لتكييفهففا وجففه ل أنففه عرفففت متعاقبففة، تففأخير فوائاففد و " معجلففة
:" هففي إنمففا  و000 حوالففة أو كفالففة أو ، ضمان أو ، وكالة عقد بأنها الباحثين

فلسففان التففاجر، طريففق عن منه الفائادةا اقتصت اقترض " فكلما بقرض وعد
ًا التاجر أيها تكن : ل يقول البنك حال إل البطاقففة حاملي علي البيع في شريك

: أنففا للتففاجر يقففول حاملهففا حففال لسان و القرض، فائادةا عنه تدفع أن بشرط
للبنففك القرض فائادةا تدفع أن بشرط البنك، علي بالثمن أحيلك و منك أشتري

ًا الصورةا فاتضحت في بفائادته إل حاملها يد " في واحد " ريال يقع ل أنه تمام
ً  " و بفائادةا : " القرض فهذا ، البنك يد " بفائاففدةا " القففرض البنك، يد في حال
الربا. عين هو و

عففن تففأخر إذا ، بالغرامففة الوعيد فيه لينفذ البنك، قبضة في حاملها صار حينئذ
الحقففوق دائارةا إلي سحبه . ثم التسديد عن تأخر كلما مضاعفتها ثم التسديد،
. الغارمين مأوي ىفإل إل و سدد، نإف للتنفيذ،

ًا يظهففر عندئاذ " لصففدار  ريففال400" : "  الخفيففف : " الرسففم أن جليفف
الرسففوما آخففر إلففي تجديففدها عنففد " بنحففوه الخفيففف " الرسففم و ، البطاقففة
ًا الخمسة، حقيقتهففا فففي الففتي ، البطاقففة بهذه الغراء و للتغرير، رسوما جميع

ً تحمل تراكففم إلى " ثم بفائادةا المحرمة" : " القرض : "المعاملت إلي تحويل
.  للبنك مديونيته
هففذا عليففه يفففوت اسففتعمالها عدما حال في " إذ وجهالة : " غرر فيها ثم

. جدوى بدون المبلغ
بأنهففا ، تخريجهففا عففن البحففث و الرسففوما هففذه لتكييف وجه : فل عليه و
. الدارية التكاليف مقابل
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   ،،  الخري     المنافع
:     فهي     الخري     المنافع     أما   
الفقهيففة القففرارات صففدرت قففد البطاقة. و " لحامل الحياةا علي " التأمين-

المقامرةا.  و ، الجهالة و المخاطرةا، و الغرر علي لبنائاه بتحريمه؛
ًا جر قرض الشريعة: كل قاعدةا " و الهدابا و - " الجوائاز- ًا فهو نفع . رب
الشففريعة قاعففدةا فففي داخلففة هففي " و المعنويففة التسففهيلت و - " المنففافع-

إليهففا جففر قرض فكل معنوي، أو مادي، نفع لكل شاملة هي إذ ، المذكورةا
ًا فهو ً. شرعا محرما رب

:     عندي     الخلصة     وأ
، إكسبريس أمريكان : فيزا، " بأنواعها الئاتمان : " بطاقة أن

ًا غيرها، أو ماستركارد، الستتار علي مبني ربوي، عقد حقيقتها في جميع
علي ( التعاوأن:  على الربعة أو الثلثة أطرافها اتفقت التي بالبطاقة

يريدوأا أن ( وأ:  يقول سبحانه الله . و) الربا أكل وأ العدوأان وأ الثم
بالفائادةا بالقرض قبل من خانوه هنا  و) قبل من الله خانوا فقد خيانتك

ًا : "بطاقة يسمي بما غلفوه " ثم ائاتمان : " ببطاقة تغليفها دون علن
و غضبه الله صب قد و الله، محارما انتهاك علي تحايل كلهما الئاتمان" و

( فبما:  سبحانه فقال اليهود من بالحيل محارمه استحل من علي لعنته
الكلم يحرفون قاسية قلوبهم جعلنا وأ لعناهم ميثاقهم نقضهم

ًا نسوا وأ مواضعه عن خائانة علي تطلع تزال ل وأ به ذكروأا مما حظ
. . الية)  منهم
ل المصفرفية الخفدمات منظمففات نظفاما أن و كففذلك، الحفال كففان إذا و
مففع يتعففارض ل بمففا الئاتمانيففة، البطاقففة إصففدار من فيها العضو البنك تعارض
ة الفرصفة ففإن الفداخلي، نظامه " إصفدار ففي السفلمية للمصفارف مفتوح
ًا عليها " تتفق ائاتمان بطاقة و بعلمهففم، الموثوق الشريعة علماء بفتوي جميع
تصففحيح فففي كففثير خيففر و عظيم أجر هذا في و بصيرتهم، و خبرتهم، و دينهم،

صففلى رسففوله و اللففه حرمه فيما الوقوع من حمايتهم و المسلمين، معاملت
: النكداء الربوية الئاتمان بطاقة لينابذوا و ، وسلم عليه الله
تكن ل فزردق يا الصحيفة ألق

" المتلمس " صحيفة مثل نكداء
. العالمين رب لله الحمد و

كتب وأ

 بكر
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 أبو اللهعبد بن
زيد

 هف25/3/1416

البحث ملحق

هف.1416 /1/ 27 تاريخ  ) و17611(  رقم فتوى
: بعد  و00 بعده لنبي من علي السلما و الصلةا و وحدةا لله الحمد

إلففي ورد مففا علففي الفتاء و العلمية للبحوثا الدائامة اللجنة اطلعت فقد
بفالحرس التفوجيه و الرشفاد جهفاز رئايففس فضفيلة مفن العاما المفتي سماحة
المانففة مففن اللجنففة إلففي المحال و عباةا أبو محمد بن إبراهيم الشيخ الوطني
سففأل قففد و هففف20/1/1416 تاريففخ )  و337( برقففم العلماء كبار لهيئة العامة

ً المستفتي بطاقففة الحاضففر الففوقت في الناس بين : ( يتداول نصه هذا سؤال
إذا البطاقففة هذه قيمة و المريكي السعودي البنك من صادرةا ) سامبا ( فيزا
485ً(  ذهبية كانت 245ً( فضية كانت إذا و  ) ريال القيمففة هففذه تسففدد ) ريال
ًا . سنوي منها-كاشتراك للستفادةا فيزا بطاقة يحمل لمن للبنك سنوي

أن البطاقفة هففذه يحمففل لمفن يحق أنه البطاقة هذه استعمال طريقة و
القيمففة بنفففس يسففدد ) و ة( سففلف يريده الذي المبلغ البنك فروع من يسحب

ًا خمسين و أربعة تتجاوز ل مدةا خلل المسففحوب المبلففغ يسففدد لففم إذا و يوم
المبلفغ مفن ريفال مائافة كفل عففن البنك يأخذ ، المحددةا الفترةا خلل ( السلفة

ً قيمتها فوائاد ،(السلفة)  المسحوب  )1 , 95(  هللة تسعين و خمس و ريال
 ) ريففال3,5(  البطاقففة لحامل نقدي سحب عملية كل عن يأخذ البنك أن كما
45ً( يأخذون أو منهم تسحب  ) ريال100(  كل عن كففل عن أدنى كحد ) ريال

نقدي. سحب عملية
التجاريففة المحلت مففن البضففائاع شففراء البطاقففة هذه يحمل لمن يحق و

ً يدفع أن دون البنك معها يتعامل التي ًا مال للبنففك. و عليه سلفة تكون و نقدي
ًا خمسففين و أربعففة اشففتراه الذي قيمة سداد عن تأخر إذا علففي يأخففذون يومفف

المحلت مففن المشففتراه البضاعة  قيمة من ريال مائاة كل عن البطاقة حامل
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ً قيمتها فوائاد البنك معها يتعامل التي التجارية ( هللففه تسففعين و خمس و ريال
95 ,1.(

البنففك هففذا مففع السففنوي الشففتراك و البطاقففة هففذه استعمال حكم فما
. ) . يرعاكم و يحفظكم الله البطاقة. و هذه من للستفادةا

: " بطاقففة حال كان : إذا يلي بما أجابت للستفادةا اللجنة دراسة بعد و
لمففوال أكففل و المرابيففن أعمففال مففن جديد إصدار فهو ذكر " كما فيزا سامبا
عففن يخففرج ل هففو و تعففاملهم و مكاسففبهم تلففويث و تأثيمهم و بالباطل الناس
تربففي أن إمففا تقضي أن : " إما المطهر الشرع في المحرما الجاهلية ربا حكم

. التوفيق بالله . و بها التعامل ل و البطاقة هذه إصدار يجوز فل " . لهذا
ًا علي الله صلي و ،،، سلم و صحبه و آله و محمد نبي

 الفتاء و العلمية للبحوثا الدائامة اللجنة

هف14/10/1415 تاريخ ) و17289( رقم فتوى

: بعد  و00 بعده لنبي من علي السلما و الصلةا و وحدةا لله الحمد
سماحة إلي ورد ما علي الفتاء و العلمية للبحوثا الدائامة اللجنة اطلعت فقد

تاريخ ) و2591(  برقم تبوك منطقة محاكم رئايس / فضيلة من العاما المفتي
هف.11/7/1415

الدينيففة الشففؤون في العاملين الخوةا من المقدما الستفتاء مشفوعة و
كبففار لهيئففة العامففة المانففة مففن اللجنة إلي المحال وك. وببت الجوية بالقاعدةا
: نصففه مفا فيففه جففاء هففف. الففذي18/7/1415 تاريففخ  ) و3077(  برقم العلماء
فففي العففاملين الخففوةا مففن إلينففا ورد الففذي السففؤال بطيففة لسماحتكم ( أرفع

الجابففة سففماحتكم مففن يرغبففون و الدينية الشؤون في بتبوك ويةجال القاعدةا
الفتففوى تكففون حتى و الناس من كثير به أخذ و فيه الخوض كثر مما لنه عليه

.) . الشكالت من لكثير منهية
البطاقففة و الذهبيففة بالبطاقففة يسففمي مففا حكففم  ( ما: السؤال نص وأ
حسففابات. و فيهففا لهففم يكففن لم لو و للمواطنين البنوك تبيعها التي و الفضية،
ًا بموجبها يقترض أن للمواطن بالنسبة منها الفائادةا الففذي البنففك هذا من مبلغ

ًا أربعيففن خلل المبلففغ هففذا يففرد أن علففي البطاقففة هففذه باعه تاريففخ مففن يومفف
التأخير مقابل بسيطة نسبة يأخذ البنك فإن المدةا هذه عن تأخر فإذا القرض،

فيأخذ بطاقة من أكثر يشتري الناس بعض . و النسبة زادت كلما تأخر كلما و
النسففبة. هففذه يففدفع ل حففتى يفعففل هكذا و البنك هذا يعطي و خرآال البنك من
. ) . المسألتين هاتين في سماحتكم رأي فما

: يلي بما أجابت للستفتاء اللجنة دراسة بعد وأ
يجففوز ل ربويففة بطاقة المذكور الشرط علي الذهبية أو الفضية البطاقة

ًا جففر قففرض علففي لشففتمالها بها العمل ول إصدارها و محففرما ربففا هففذا و نفعفف

23



اللففه صففلي . و التوفيففق بالله العدوان. و و الثم علي التعاون من بها التعامل
ًا علي ،،، سلم و صحبة و آله و محمد نبين

الفتاء و العلمية للبحوثا الدائامة اللجنة
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