بطاقات االئتمان
الدورة اخلامسة عشرة 2004/3/11-6م مسقط (سلطنة عُمان)
إعداد
األستاذ الدكتور وىةة مصطفى الزحيلي
رئيس قسم الفقو ادلقارن كلية الشريعة  -جامعة دمشق
تقديم
احلمددد ر را العددادلال والعاقةددة للمتقددال والصددعة والسددعم علددى إمددام األنيةيددا و ددا ادلرسددلال وعلددى هلددو
وأصحابو أمجعال وبعد:
فد ن بطاقددة اائتمددان أصددةحل الصالددا عص درنيا احلارددر بددعد الصددرا والشددر ل وبنسددةة زلدددودة
الةعد العربية واإلسعمية ىي أداة الوفا ادلستعملة لعلتزامات النقدية الةيدو واألردربة والقدروت وميقدد
اخلدددمات كسددداد الفدواميس والرسددوم والضدرائا واحلصددوى علددى احلاجددات مددو الةضددائل والسددللل وذلد بدددا
مددو ددن النقددود اوليددة أو صددرفجا بعمددعت أجنةيددةل أو الوفددا بالشدديًات وضلوىددال وميفاديددا ألرددًاى وأنيدوا
النصدا وااحتيداى والسدرقات والصصددا والنجدا وضلوىدال ورسدا ادلسددتقةن القريدا الدن بطاقدات اائتمددان
زلددن النقددودل وىددو ميطددور اقتصددادم واجتمدداعي ملمددوسل واودداه سدريل ضلددو ىددنه الصايددة سددا يددتم مددو ااعتمدداد
على ىنه الةطاقات حاليا.
وىدنا مددا يسدمى بالو يفددة اائتمانييددة للمصدارمل الددل ميتمودن القددرت وفددتح ااعتمدادات والسددحا علددى
ادلًشد ددوم بفائد دددة ربويد ددةل وىد ددي الو يفد ددة الوالود ددة للمصد ددارم بعد ددد الو يفد ددة النقديد ددة (قةد ددوى الودائد ددل مد ددو
ادلسدًوكات والعمددعت) ل الو يفددة ااسدتومارية (اسددتومار أمدواى ادلصدرم اخلاصددة والودائددل ااسددتومارية
التجارة وغيجا وعمليات التسليف واإلقرات).
وإذا كانيددل ى ددنه الشدداىرة ر ددائعة بل دددان النشددام الرأم دداا القددائم عل ددى نيش ددام الفائدددة الةنًي ددة اورم ددة
اإلسددعمل فًيددف ديًددو إصدددار بطاقددات ائتمددان إسددعمية كمددا ميفعددن بعددس ادلةسسددات ادلصددرفية اإلسددعمية
احل درام وونددا نيشددام الفائدددة الربويددة حددال يطمددمو ادلسددلم إ سددعمة ميعاملددو

احلاليددة دون ميددورل بددالوقو
مو غس اقرتام للحرام.
وديًو ذل بعد حبث ادلورو مو عى ما يأيت:
 -ميعريف اائتمان وبطاقة اائتمان وأمهيتجا العامة واخلاصة وزلاذيرىا.

 أنيوا بطاقات اائتمان وحًم كن نيو . التًييف الشرعي لةطاقة اائتمان صورهتا األصلية والععقات با أطرافجا. -الةدائن الشرعية لةطاقة اائتمان.

 احلًم الشرعي لةعس الةطاقات ادلعاصرة ادلصدَّرة مو بعس الةنوك اإلسعمية.تعريف االئتمان وبطاقة االئتمان
أص ددن مع ددن اائتم ددان ااقتص دداد :الق دددرة عل ددى اإلقد دراتل واص ددطعحا :ى ددو التد دزام جج ددة ج ددة أ ددر
بدداإلقرات أو ادلداينددةل وي دراد بددو ااقتصدداد احلددديث :أن يقددوم الدددائو سددنح ادلددديو سددنح ادلددديو مجلددة مددو
الوقدلل يلتدزم ادلدديو عندد انيتجائجدا بددفل قيمددة الدديو()1ل فجدو صديصة يويليدة اسدتومارية ميعتمددىا ادلصددارم
بأنيواعجا.
ميةيان معن اائتمان أو ااعتماد :Credit
واألد
ىو عملية مةادلة ري ذم قيمة أو كمية مو النقود احلاررل مقابن وعد بالدفل
وينشر إليو مو نياحيتا(:)2

ادلستقةن.

 .1مددو نياحيدة ادلجلددة الددل دينحجددا الةددائل للمشددرتمل لًددي يدددفل تددو السددلعة الددل ميسدلَّمجال وفيجددا يزيددد
السعرل ألن الومو مةجن .وىنا يسمى ((اائتمان التجارم)).
 .2ىو العملية الل سوجةجا يقرت رخص غسه مةلصا متأمع إعادميدو ادلسدتقةن مضدافا إليدو الفائددة
ادلرتميةة عليو.

ولعئتمان أرًاى سلتلفة:
 اائتمان قصس األجن (أقن مو تانيية عشر رجرا). اائتمان متوسط األجن (وىو النم يصن إ مخس سنوات). اائتمان طوين األجن (ويًون أكور مو مخس سنوات).والةطاقات ىي الواقل القائم بطاقات اإلقرات.
ف ن كان السحا ادلةارر مو الرصيد ا يوصف باإلقراتل فتسمى بطاقات الدفل أو بطاقدات ادلعدامعت
ادلالية(. )3
وبطاقة اائتمان  Credit cardعند ااقتصداديا :ىدي بطاقدة اصدة يصددرىا ادلصدرم لعميلدول يًندو
مددو احلصددوى علددى السددلل واخلدددمات مددو زلددعت وأمدداكو معينددةل عنددد ميقدديددو ذلددنه الةطاقددةل ويقددوم بددائل
ص طددر الةطاقدةل فيسدداد قيمتجدا
السلل أو اخلددمات بالتداا بتقدد الفداميورة ادلوقعدة مدو العميدن إ ادلصدرم ُم ا
لددول ويقدددم ادلصددرم للعميددن كشددفا رددجريا ب مجدداا القيمددة لتسددديدىا أو حلسددمجا (خلصددمجا) مددو حسددابو
ا ارم لطرفو(.)1
وبعةددارة أ ددر  :ىددي مسددتند مددو ور ميد مسددطح أو بعسددتيًيل يصدددره الةند أو غددسه حلاملددول وعليددو
بعددس الةيانيددات اخلاصددة حباملددو .وا ج ددة ادلصدددرة للةطاقددة :ىددي مص ددرم أو مةسسددة ماليددة ميق ددوم ب ص دددار
الةطاقة بنا على مير يص معتمد مو ادلنشمة العادلية ذلنه الةطاقات.

وعرفجا رلمل الفقو اإلسعمي الددوا بأادا :مسدتند يعطيدو ُمصددره لشدخص طةيعدي أو اعتةدارمل بندا علدى
عقد بينجمال دي ًّنو مو ررا السلل أو اخلددمات شلدو يعتمدد ادلسدتند دون دفدل الدومو حداال لتضدمنو التدزام
ط
ادلصدر بالدفل.
ومو أنيوا ىنا ادلستند :ما دي اًو مو سحا نيقود مو ادلصارم.
ولةطاقات اائتمان صور:
 منجا ما يًدون السدحا أو الددفل سوجةجدا مدو حسداا حاملجدا ادلصدرمل ولديس مدوحساا ط
ادلصدرل فتًون بنل مصطاة.
 ومنجا ما يًون الدفل مو حساا طادلصدرل ل يعود على حاملجا مواعيد دورية.
 ومنجددا مددا يفددرت فوائددد ربويددة علددى رلمددو الرصدديد غددس ادلدددفو ددعى فددرتة زلددددة مددومياريخ ادلطالةةل ومنجا ما ا يفرت فوائد.
 وأكورىا يفرت رما سنويا على حاملجال منجا ما ا يفرت فيو طادلصدر رما.
أهميتها:

حققل بطاقة اائتمان صلاحا ملموسا مو نيواح متعددة سلةية وإجيابية .فقد حققدل فعدع األمدان حلامليجدا
مو السدطو وسدرقة النقدود أو ردياعجال أو لجدال اكتفدائجم حبملجدا وىدي صدصسة ا ميتجداوز  9/5سدم2ل
شلصنطة المن رقما رمزيا.
ورددمنل ألصددحاا احلقددو أدا حق ددوقجم بعددد التوةددل بواسددطة ججدداز الًددرتو (كمةي دومير) مددو مددع ة
حسابو.

صاحا الةطاقةل واستطع ا جاز ادلعلومايت اخلاص بادلصدر عو مقدار ادلةلغ ادلاا ادلود
وصارت ىي األداة ادلفضلة على النقود ذاهتا التجارة وادلطاعم والفناد وغسىا.
وكاني ددل س ددةةا لزي ددادة ادلةيع ددات او ددعت التجاري ددةل وحقق ددل أرباح ددا ملموس ددة ورلدي ددة ونيش ددطة دلص دددرم
الةطاقة.
ددون عليجدا
كن ذل بسدةا هليتجدا السدريعة العمدن وردمان وفدا احلقدو ل حيدث يدنشام التداجر فداميورة ي ا
ص طددرة الدل ميتدو دفدل القيمدة ادلدونيدة
أىم بيانيات الةطاقةل وخيتمجدا بتوقيدل العميدنل ل يرسدلجا إ ا جدة الا ُم ا
فيجال إما مو حساا العمينل أو السا دينا عليو بضمان حسابو لد ا جة ادلصدرة.
ويتو إصدار الةطاقات العادلية ججتان رئيسدتان ومهدا(( :أمريًدان إكسد يس) و((فيدزا)) العادليتدانل ويطلدق
على ط
ادلصدر اسم :راعي الةطاقة(. )1
محاذيرها:
لدديس لةطاقددات اائتمددان غالةددا رلدداى التعامددن ااقتصددادم أيددة زلدداذيرل عنددد مددو يتعامددن بالفوائددد الةنًيددة
استعداده لسداد ىنه الفوائد إذا ميأ ر عو ميصطية رصيده الةن النم يود فيو حسابو.

وإمنا اونور وارح بالنسةة للمسلم ادللتزم بأصوى دينول حيث يًتسدا اإلل الًةدس أو ادلعصدية إذا ميعامدن
بالربا أو بالفوائد ادلصرفيةل كما كان عليو عرا ا اىلية(( :أميقضي أم ميريب )).
ص طدرىا فاسدل لوجود الشرل الفاسددل وىدو اسدتعداده لددفل الفائددة
وم ا
وااميفا النم يوقعو حامن الةطاقة ُ
إذا ميددأ ر عددو الدددفل الوقددل اوددددل ومددو عقددد عقدددا فاسدددال كددان هتددا بالعقددد ذاميددول سدوا دفددل حامددن
الةطاق ددة الفائ دددة أو ه ي دددفعجال ألن الش ددرل الفاس ددد ادلعاور ددات ادلالي ددة عن ددد ا مج ددور يفس دددىال وق ددرر
احلنابلددة أن الشددرل الفاسددد ادلنددا دلقتضددى العقددد ا يفسددد العقدددل كار درتال أا سددارة عليددول أو أا يةيددل
ادلةيل أو ا يجةو لصسهل وإمنا يةطن الشرل وحده العقد صحيحل لقولدو (ص)(( :مدو اردرتل ردرطا لديس
كتاا ار فجو باطن وإن كان ممة ررل))( . )1ويةيد ىنا ااواه مدا أ دنت بدو بعدس دان الفتداو
ادلصارم اإلسعميةل وىو أن حامن الةطاقة إذا اختدن مدو ااحتياطدات مدا يًفدن عددم ميطةيدق الشدرل اودرم
عليو وىو دفل الفائدةل ا بأس عليو ااستفادة مو الةطاقة وميوقيعو على اميفاقيتجال علدى الدرغم مدو ىدنا
الشددرلل ألنيددو معددرت اإللصددا رددرعال بدددلين قددوى النددل (ص) الصددحيحا لعائشددة ررددي ار عنجددا
رددأن بريددرة ررددي ار عنجددا (( :ددنيجا وارددارطي ذلددم الددوا ل ف منددا الددوا دلددو أعتددق)) و روايددة(( :ار درتيجا
وأعتقيجددا وارددرتطي ذلددم ال ددوا )) وادل دراد أنيددو ا قيمددة ذلددنا الشددرل ادلخددالف للحددق والش ددر ل ويش ددن ال ددوا
للمعتق(. )2
أنواع بطاقات االئتمان وحكم كل نوع:

يتمًو أصحاا بطاقات اائتمان مو السدحا مدو أرصددهتم نيقددا بنحدو سدريل (الصدرام ا ا)ل أو مدو
احلصوى على قرتل أو دفل أتان ادلشرتيات ومقابن اخلدمات سجرد إبدراز الةطاقدةل وميوقيدل صداحةجا علدى
الفداميورةل واستًشددام وفددرة حسددابو الةند ل وميضددمو مةسسددة اإلصدددار اسددتيفا ادلدددفوعات ا جلددة عددو
طريددق ااقتطددا الشددجرم أو السددنوم حسددا ااميفددا ل ويددنح بعددس ادلةسسددات لعمعئجددا بعددس ادلي دزات
التجارية كنسةة حسم ( صم) بعس اوعت التجارية أو رمان السلعة ادلشرتاة.
وىي ثعثة أنيوا  :بطاقة احلسم الفورمل وبطاقة اائتمان واحلسم ا جنل وبطاقة اائتمان ادلتجدد.
وديًو معرفة حًم كن نيو مو ىنه األنيوا فيما يأيت(: )3
النوع األول  -بطاقة الحسم الفوري (أو بطاقة السحا ادلةارر الرصيد) Debit Card
ىدي الددل يًدون حلاملجددا رصديد بالةند ل فيسدحا ممددة مةاردرة قيمددة مشدرتياميو وأجددور اخلددمات ادلقدمددة لددول
بنا على السندات ادلوقعة منو.
يدددى ىددنا التعريددف علددى أن ىددنه الةطاقددة ميعطددى دلددو لددو رصدديد دائددو حسددابول يدددفل منددو أتددان السددلل
ومقابن اخلدمات حدود رصيده ادلوجودل ويتم احلسم منو فورال وا حيصن على ائتمان (إقرات).
ويددنح غالةددا رلانيددال فددع يتحمددن العميددن الصالددا رسددوما ذلددنه الةطاقددة إا إذا سددحا نيقددودال أو ارددرت
عملة أ ر ل عو طريدق مةسسدة أ در غدس ادلةسسدة ادلصددرة للةطاقدةل فتصددر ىدنه الةطاقدة برسدم أو مدو

غس رسم إا حاى سحا العمين نيقدودا أو ردرائو عملدة أ در عدو طريدق مةسسدة أ در غدس ادلةسسدة
ادلصدرة للةطاقة.
وميستخدم غالةدا زلليدا دا دن الدولدة أو منداطق فدرو الةند ادلتصدلة سجداز حاسدا هال يتةدا فيدو حسداا
العمين ورصيده.
وميتقاردى بعددس ادلةسسدات مددو قابدن الةطاقدة نيسددةة مدو أتددان ادلشدرتيات أو اخلددمات( .)1ويشددرتل دواز
إصدار بطاقة احلسم الفورم ررطان:
 .1أن يسحا حاملجا مو رصيده أو وديعتو.
 .2أا يرتميا على التعامن هبا فائدة ربوية.
وفائدة هذه البطاقة :ىي يًا صاحةجا مو احلصوى على النقودل والسللل واخلددمات وغدس ذلد بيسدر
وسجولةل دون ميعرت دلخاطر ن النقود أو السفر هبال ولًو ليس لو ااستدانية هبا لتحقيق مصاحلو.
وقد ميشمن ىنا الةطاقة على اميفاقية إقراتل وحينمن ميعد مو أدوات اإلقراتل عفا لقانيون مينشيمجا.
وحًمجا الشدرعي :ا دواز أو اإلباحدةل مدادام حاملجدا يسدحا مدو رصديده أو وديعتدول وا يرتميدا عليدو أم
فائدة ربويةل ألنيو استيفا مو مالول وجيدوز لدو أيضدا أن يسدحا مدو ادلصدرم أكودر مدو رصديده إذا مدح لدو
ادلص ددرم ب ددنل ل وه يش ددرتل علي ددو فوائ ددد ربوي ددةل ألني ددو ق ددرت مش ددرو م ددو ادلص ددرمل وجي ددوز للمص ددرم أن
يتقارى مو قابن الةطاقة نيسةة معينة مو أتان ادلةيعات.
وكن ذل ا يرتميا عليو زلشور ررعيل واألصن ادلعامعت اإلباحة.
والفدر بينجدا وبدا بطاقدة اائتمدان ادلتجددد (أو اإلقدرات) الربويدة :أنيدو ا ععقدة للةند بالنسدةة للددَّياول بددن
حيوى مةاررة مو حامدن الةطاقدة ليحسدم مدو رصديدهل إ حسداا التداجر دون أم إجدرا ه درل أمدا بطاقدة
َّ
اإلقرات فيلزم الةن بددفل ادلةدالغ ادلوردحة بالسدنداتل ادلقدمدة لدو مدو التداجر العميدن بزيدادة متفدق عليجدال
وىي غس مشروعة.
وفي الجملة :جيوز إصددار بطاقدة احلسدم الشدجرم بالشدرول السدابقةل ألادا ا ميتضدمو زلشدورا ردرعيال وا
ديح عقدىا بتسجيعت ائتمانيية حلاملجا يرتميا عليجا فوائد ربوية.
وميًييفجددا بالنسددةة للةن د ادلصدددر وععقتددو بالتدداجر :أاددا حوالددةل واحلوالددة مشددروعة

اإلسددعم باإلمجددا ل

فجددي حوالددة مددو حامددن الةطاقددة علددى الةن د ادلددود فيددو حسدداا العميددنل فيقددوم الةن د بتحويددن ادلةلددغ إ
التاجر اواىل وقةوى احلوالة مو الةن اواى عليو واجا رأم داود الشاىرم وأ د بو حنةن(. )1
الن وووع ال وواني  -بطاق ووة االئتم ووان والحس ووم ا وول (أو بطاق ددة اإلقد درات ادلةق ددل م ددو غ ددس زي ددادة ربوي ددة
ابتدا (CHARG CARD .) )2

وىي الل دينح فيجدا الةند ادلص طددر حامدن الةطاقدة قرردا حددود معيندةل حبسدا درجدة الةطاقدة :فضدية أو
ذىةيدةل ولددزمو معدال جيددا ميسددديده كدامع وقددل زلددد متفددق عليددو عندد اإلصدددارل يرتميدا علددى حاملجددا
لد ميأ س السداد زيادة مالية ربوية .وىي الصورة األصلية لةطاقة اائتمان.
فجددي ا ميشددتمن علددى ميسددجيعتل أم ا يقسددط ادلةلددغ ادلسددتحقل وإمنددا ىددي طريقددة ميسددرة للحصددوى علددى
ق ددرت مفت ددوح ر ددمو ح ددد أقص ددىل يس دددد ك ددن ر ددجرل أم إا ددا أداة ائتم ددان ح دددود س ددقف مع ددا لف ددرتة
زلددةل وىي أيضا أدا وفا .
وخصائصها :ما يأيت (:)3
 .1ميس ددتعمن ميس ددديد أت ددان الس ددلل واخل دددمات والس ددحا النق دددم
زلدودةل دون ميقسيط.

ح دددود مةل ددغ مع ددال ولف ددرتة

 .2ليس فيجا ميسجيعت ائتمانيية متجددة حلاملجال وإمنا عليو ميسديد أتدان مشدرتياميو ومقابدن دماميدو
مدو بعدس التجدار ادلقةدولا لدد ججدة اإلصددارل فدرتة زلدددة سجدرد ميسدليمو الًشدوم ادلرسدلة
إليددول أو ددعى ميعدداد قصددس حبسددا نيددو الةطاقددة مددو مةسسددة إصدددار الةطاقددةل فجددي أداة إقدرات
وأداة وفا معال كما ميقدم.
 .3ا ميفرت على حامن ىنه الةطاقة زيادة ربوية الفدرتة ادلسدموح هبدال وإمندا إذا ميدأ ر حاملجدا عدو
السددداد الفددرتة اوددددةل فترتميددا عليددو فوائددد ربويددة .وىددنا الةنددوك التجاريددة التقليديددةل أمددا
ادلصارم اإلسعمية فع ميرتميا عليو فوائد ربوية.
الوف ددا ب ددومو الس د دلل ومقابد ددن

 .4واحلاص ددن فع ددع :أن يتمت ددل حام ددن ى ددنه الةطاق ددة بأج ددن فعل ددي
اخلدماتل ولنا ميل :بطاقة الوفا ادلةجن.
 .5ا يدفل حامن الةطاقة دلةسسة اإلصدار أم زيدادة علدى أتدان ادلشدرتيات واخلددماتل وإمندا الصدن
ادلةسسة على عمولة مو قابن الةطاقة (التاجر) على مةيعاميدو أو دماميدول أم ا ية دن ردي مدو
حامن الةطاقة.
 .6ميسداد ادلةسسة حدود سقف اائتمان لقابن أتان السلل واخلدمات.
 .7دلةسسددة إصدددار الةطاقددة حددق رخصددي ومةارددر علددى حامددن الةطاقددة حدددود اسددرتداد مددا دفعتددو
عنول أم إاا بصفة كفينل والًفين يرجل على ادلًفوى لو سا أد عنو.
 .8يدفل العمين رسوم اررتاك مرة واحدةل ورسوم وديد سنويةل وقد ا يدفل.
الفر با بطاقة اائتمان واحلسم ا جن وبا بطاقة اائتمان ادلتجدد:
ختتلف األو عو الوانيية نيواح أمهجا ثعث:
 .1ميتقارى الةنوك رسوما على إصدار ىنه الةطاقة وعلى التجديدل وا ميتقارى عدادة رسدوما سدنوية
وا رسوما على التجديد لةطاقة اائتمان ادلتجدد.

 .2عمع الةطاقة األو يطالةون بدفل ما عليجم كدامع اايدة الشدجرل أمدا عمدع بطاقدة اائتمدان
ادلتجددل فيقدم ذلم قرت بنًيل وحلامن الةطاقة حق اا تيار طريقة الدفل.
 .3الةطاقة األو يوجد حد أعلدى للمديونييدةل ويلدزم حاملجدا بالددفل اايدة الشدجرل أو ميعداد
قصددسل أمددا بطاقدة اائتمددان ادلتجدددد فددع يوجددد حددد أعلددى للمديونييددةل ويسددمح حلاملجددا ميأجيددن
السداد عى فرتة زلددةل مل ميرمييا فوائد عليو.
احلًم الشرعي لةطاقة احلسم ا جن :حًمجا على ىدنا النحدو أادا زلشدورة ردرعال لوجدود التعامدن الربدوم
فيجا .ولًو جيوز إصدار ىنه الةطاقة ررعا بالشرول ا ميية:
 .1أا يشرتل على حاملجا فائدة ربويةل إذا ميأ ر عو سداد ادلةلغ ادلستحق عليو.
 .2أا يتعامن هبا فيما حرمتو الشريعةل وإا سحةل منو الةطاقة.
 .3حداى إيددا حامدن الةطاقدة مةلصددا نيقدديا بصدفة ردمانل جيددا الدنص علدى أن ادلةسسدة ميسددتومره
لصاحلو بطريق ادلضاربةل مل قسمة الربح بينو وبا ادلةسسة حبسا النسةة اوددة.
النوع ال الث  -بطاقة االئتمان المتجدد:

أو بطاقددة اإلق درات الرب ددوم والتس ددديد عل ددى أقسددال  CARD CREDITوى ددي ال ددل ينحج ددا الةن ددوك
ادلص دددرة ذل ددا لعمعئج ددال عل ددى أن يً ددون ذل ددم ح ددق الشد درا والس ددحا نيق دددا ح دددود مةل ددغ مع ددال وذل ددم
ميسجيعت دفل قرت مةجن على أقسال و صيصة قرت شلتد متجدد على فدرتاتل بفائددة زلدددة ىدي
الزيادة الربوية .وىي أكور الةطاقات انيتشارا العاهل وأرجرىا :فيزال وماسرتكارد.
وذلا ثعثة أنيوا :
 .1بطاقددة فضددية أو عاديددة :وىددي الددل ا يتجدداوز فيجددا القددرت ادلمنددوح حلاملجددا حدددا أعلددىل كعشددرة
هام دوار موع.
 .2بطاقددة ذىةيددة أو شلتددازة :وىددي الددل يتجدداوز فيجددا القددرت حلاملجددا احلددد السددابقل وقددد ا حيدددد فيجددا
مةلغ معال مون بطاقة أمريًان إكس يسل الل ينح لألثريا ل مل دفل رسوم باىشة.
 .3الةطاقددة الةعميينيددة :وىددي ذات مواصددفات ومزايددا إرددافية حبسددا كفددا ة العميددن ادلاليددة ومددد ثقددة
ادلصددرم بددو .وبطاقددة اائتمددان ادلتجدددد ميشددتمن علددى إق درات عددادمل وإق درات كةددسل وميددأما رددد
الفندداد ل واسددتمجار السددياراتل وميقددد

احل دوادثل وميعددويس رلانيددا عددو فقدددااال وختفيضددات
ريًات سياحية مو دون عمولة.
وأمولتجا :الفيزال وادلاسرتكاردل والدانيسكاردل واألمريًان إكس يسل وىي األكور رواجا
و صائصجا ما يأيت:
 .1ىدي أداة حقيقيدة لرقدرات
وىي أداة وفا .

عصرنيا.

حددود سدقف معددا متجددد علدى فدرتاتل حيدددىا مصددر الةطاقددةل

 .2يسدددد حاملجددا أتددان السددلل واخلدددماتل والسددحا نيقدددا
ادلمنوحل وإذا ه يًو ذلا سقفل فجي مفتوحة مطلقا.

حدددود سددقف اائتمددان (اإلق درات)

 .3دينح حاملجا فرتة ماح مو دون فوائد لتسدديد ادلسدتحقات عليدول كمدا ديدنح لدو فدرتة زلدددة يةجدن
فيجا السدادل مل فرت فوائد عليول إا أنيو حالة السحا النقدم ا ديدنح حاملجدا فدرتة مداحل
عى فرتة متفق عليجال وعلى دفعات.
أم إن وفا أو ميسديد القروت ا يًون فورال بن
 .4قد ينح ىنه الةطاقة دلو ليس لو رصيد الةن ل أو دون اعتةار دلد واهتم ادلالية.
 .5قدد ا ميفدرت علدى إصدددارىا رسدوم سدنويةل كمددا بريطانييدال و مية دن رسددوم اميدة متدنييدة كمددا
أمري ل وميعتمد الةنوك إيراداهتا على الرسوم ادلأ وذة مو التجار.
حكمها الشرعي:
حيددرم التعامددن هبددنه الةطاقددةت ألاددا ميشددتمن علددى عقددد إقدرات ربددومل يسدددده حاملجددا علددى أقسددال مةجلددةل
بفوائد ربوية.
األحًام العامة للةطاقات:
ألنيوا الةطاقات أحًام عامة ىي ما يأيت(:)1
 .1اانيضدمام للمنشمددات راعيددة الةطاقددات :ا مدانيل رددرعا مددو انيضددمام الةنددوك اإلسددعمية إ عضددوية
ادلنشم ددات العادلي ددة الراعي ددة للةطاق ددات()2ل بش ددرل اجتن دداا ادلخالف ددات الش ددرعية إن وج دددت أو
ررطتجا ميل ادلنشمات .وحينمن جيوز ذلنه ادلةسسة دفل رسوم اردرتاك وإصددار ووديدد ددمات
س ددنح الرت دديص وإجد درا عملي ددات ادلقاص ددة وغسى ددا لتلد د ادلنشم دداتل عل ددى أن وتن ددا أم فائ دددة
ربويةل مةاررة أو غس مةاررةل كأن ميتضمو األجرة مقابن اائتمدان (اإلقدرات) .وأن يًدون ميعامدن
ادلصارم اإلسعمية مقصورا علدى بطاقدة احلسدم الفدورمل وبطاقدة اائتمدان واحلسدم ا جدن اخلاليدة
مددو ار درتال الفائدددةل ا بطددا اائتمددان ادلتجدددد .وميًييددف ىددنه العمليددة فقجددا :أن ىددنه الرسددوم
ىددي رلددرد أجدرة يأ ددنىا ادلصددرم مقابددن منفعددة اخلدمددة والتسددجيعت الددل يقدددمجال واإلجددارة الددل
ىي يلي منفعة بعوت مشروعة.
صد طددر الةطاقددة أ ددن العمولددة مددو قابددن الةطاقددة بنسددةة مددو
 .2العمولددة والرسددوم :للمصددرم اإلسددعمي ُم ا
أتددان السددلل واخلدددماتل ألاددا مددو قةيددن أجددر السمسددرة والتسددويق وأجددر دمددة الصددين الددديو.
وللمصدرم ادلدنكور أيضددا أ دس رسدم عضددوية ورسدم وديدددل ورسدم اسدتةداى مددو حامدن الةطاقددةل
ألن ىنه الرسوم ىي مقابن السماح للعمين سملجا وااستفادة مو دماهتا.
 .3رسم السحا النقدم بالةطاقة:
 حلامددن الةطاقددة أن يسددحا بالص درام ا ا وغددسه مةلصددا نيقددديا مددو رصدديده و حدددودرصيده أو أكور منو سوافقة ادلصرم اإلسعمي ادلصدر للةطاقة مو غس فوائد ربوية.

 وللمص ددرم اإلس ددعمي ادلص دددر للةطاق ددة أن يف ددرت رم ددا مقطوع ددا متناس ددةا م ددل دم ددةالسحا النقدمل مو غس ارميةال سقدار ادلةلغ السحوا أو بنسةة منو ثابتة.
 وىددنه الرسددوم مشددروعةت ألن األجددرة مقطوع دةل ا مي درميةط بنسددةة ادلةلددغ ادلسددحوال الددلينطةق عليجا حًم الفائدة الةنًية اوشورة ررعا.
 إذا ارد ددرتل ادلصد ددرم إيد دددا حامد ددن الةطاقد ددة رصد دديدا للسد ددماح لد ددو باسد ددتخدامجال فلد دديسللمصرم منل صاحا الةطاقة مو استومار ادلةالغ ادلودعدة حسدابول ألنيدو أودعدو علدى
أساس ((ادلضاربة)) الشرعية.
 .4ادلميزات ادلمنوحة مو ا جة مصدرة الةطاقة:
 -جي ددوز م ددنح حام ددن الةطاق ددة شلي د دزات مس ددموحا هب ددا ر ددرعال كاألولوي ددة

احلص ددوى عل ددى

اخلدماتل أو ختفيس األسعار لد الفناد وادلطاعم ورركات الطسان وضلو ذل .
 وا جيددوز إعطددا امتيددازات حلامددن الةطاقددة الرمجددا الشدريعة اإلسددعميةل كالتددأما التجددارمعلد ددى احليد دداةل أو د د ددوى األمد دداكو اوشد ددورة رد ددرعال كاخلمد ددارات وادل د دراقص ودور اللجد ددو
ادلاجنةل وبعجات الةحر ادلختلطةل أو ميقد اذلدايا اورمدة وضلدو ذلد مدو روافدد القمدار
واليانيصيا.
 .5ر درا ال ددنىا أو الفض ددة أو النق ددود الورقي ددة بالةطاق ددات :جي ددوز ر ددرعا ر درا ال ددنىا أو الفض ددة أو
النق ددود (مية ددادى العم ددعت ادلختلف ددة ا ددنس والن ددو ) بةطاق ددة احلس ددم الف ددورمل ألن الشد درا هب ددا في ددو
ميقددابس حًمددي معتد رددرعال بددالتوقيل علددى قسدديمة الدددفل حلسدداا ا جددة القابلددة للةطاقددةل وجيددوز
أيضا بةطاقة اائتمان واحلسم ا جن إذا دفل ادلصرم اإلسعمي ادلةلغ إ قابن الةطاقدة مدو دون
أجنل على أنيو وكين للمشرتم.
التكييف الشرعي لعالقات أطراف التعاقد على البطاقات:
مينحصر الععقة با أطرام التعاقد على الةطاقات
 .1الععقة با مصدر الةطاقة وحامن الةطاقة.
 .2الععقة با مصدر الةطاقة والتاجر.

ثعثة أنيوا ل لوجود ثعثة أطرام :وىي:

 .3الععقة با حامن الةطاقة والتاجر.
ص طددر الةطاقدةل
علما بدأن الععقدة بدا كدن طدرم وه در ععقدة ثنائيدة مسدتقلةل وقدد ميًدون الععقدة ثعثيدةُ :م ا
وحامددن الةطاقددةل والتدداجر (قابددن الةطاقددة أو العميددن) والعقددود حينمددن ثعثددة عقددود منفصددلة لددد اسددتعماى
الةطاقة.
 - 1العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها:

ىي ععقة إقراتل يتمًو هبا حامن لةطاقة مو سدحا ادلةلدغ بالقددر اوددد لدو بااميفاقيدة بشدرل أا يددفل
مقابن القرت فائدة ربويةل ألن كن قرت ررل فيو زيادةل فجو حدرام .أمدا رسدم ااصددار فدع مدانيل مندو
كما ميقدمل ألنيو مقابن التًلفة و دمات ادلواطنا.
ودلصدر الةطاقة احلق إاا أو فسخ العقد أم وقل را ل فيعود لو حق ملًية الةطاقدة وإعادهتدا إليدو
أم وقل يريدل وىنا موافق ألحًام الشدرعيةل حيدث جيدوز للمقدرت ادلطالةدة بةددى القدرت احلداى أو
ادلسددتقةنل وىددو فسددخ القددرت .وعلددى حامددن الةطاقددة ميسددديد القدددر ادلتفددق عليددو مددو القددرت مددل مصدددر
الةطاقدة الوقدل اوددددل وىدنا واجددا عليدو رددرعا رد بددى القدرت .وحييددن حامدن الةطاقددة التداجر علددى
مصدرىال لسداد تو السلعة أو اخلدمةل ومي أ ذمة اوين مو الديو ررعال ويلتزم عليو بالديو كلو.
وىددنا يعد أن ميًييددف بطاقددة اائتمددان بددا حامددن الةطاقددة ومصدددرىا ىددي جانيددا حاملجددا ععقددة حوالددة
مطلقةل وىي :أن حيين رخص غسه بالدديو علدى فدعنل وا يقيدده بالدديو الدنم عليدول ويقةدن اوداى عليدو
أدا احلوالدة .وىددي جددائزة عنداحلنفيدة( )1عفددا لصددسىمل ويتفدق اإلماميددة والزيديدة علدى الدراجح عندددىم مددل
احلنفية.
وىنه احلوالة دا لة عموم احلديث النةوم( :مو أحين على ملدي فليتةدل)( )2و روايدة أ دد وابدو أيب
مشددروعية ىددنه احلوالددة بددا أن ميًددون علددى رددخص

ردديةة( :ومددو أحيددن علددى ملددي فليحتددن) .وا فددر
واحد أو على مةسسة أو ججة ميررى بوفا الديو.
والواقددل أن ىددنه الععقددة أصددلجا عنددد مصدددرم الةطاقددة ىددي ععقددة كفالددةل أم إن مصدددر الةطاقددة كفيددن
بادل دداى حلاملج ددا و دداه ال دددائنا م ددو التج ددار وغ ددسىمل والععق ددة بينجم ددا ععق ددة ر ددمان .وى ددنا م ددا ج ددنح إلي ددو
بعضجمل وىي عقا اإلصددار  -قةدن نيشدو الدديو ادلضدمون  -ميعدد ردمانيا دلدا ه جيدال وىدو جدائز ردرعا
عند ا مجور غس الشافعية(.)3
وىددو اودداه صددحيح منطددق النشددام الرأمدداا أو ااودداه الق دانيو ل لًنددو رددرعا اودداه وإن بدددا الشدداىر
مقة ددوال إا أن م ددا يعقة ددو الواق ددل غ ددس س ددديد رد دريعتنا ألن الض ددمان أو الًفال ددة عق ددد ميد د زل ددسل
وليسددل ادلةسسددات ادلصدددرة للضددمان صددندوقا سيددال وإمنددا ميةصددي الدربح أو الفائدددة إمددا عددو طريددق الفائدددة
الربوية إذا ه يسدد حامن الةطاقة التزاماميو وميسدديده ادلةلدغ ادلسدتحق عليدو أجدن معدال وإمدا مدو التداجر
حيث ميأ ن منو نيسةة معينة مو ادلاى ادلستحق لول أم مو أتان السلل أو اخلدماتل ادلعت مو قةيدن أجدر
السمسرة والتسويقل وأجر دمة الصين الديول كما ميستو رسوما قد ميًدون باىشدة عندد إصددار الةطاقدة
أو التجديددد السددنومل وكددن ىددنا غريددا عددو منطددق الًفالددة أو الضددمان الش دريعة اإلسددعميةل وإن كددان
سداد الفدواميس مدو مصددر الةطاقدة ىدو أدا لدديو ميرميدا عليدول كمدا يرتميدا ذلد علدى الًفيدن الدنم ردمو
ادلديو.

وكدنل بالنسددةة حلامدن الةطاقددة ا يصدلح ميوصدديف ىددنه الععقدة بأاددا وكالدة علددى أجدرل ألن حامددن الةطاقددة
ا يصدر منو ىدنا التوكيدن بدادلعن ا درد للوكالدةل وا يددفل أجدرا دلصددر الةطاقدة علدى وفدا الدديو بالتوكيدنل
لًو معن الوكالة وارح حينما يسدد ادلصرم عو وكيلو ادلةلغ ادلطلدوا إذا كدان ادلةلدغ مصطدى مدو العميدن
ويفي بتسديد ادلةلغ ادلسحوا.
ف ددرتجح ل دددم أن الععق ددة ب ددا مص دددر الةطاق ددة وحاملج ددا الفق ددو اإلس ددعمي ى ددي بالنس ددةة حلاملج ددا ععق ددة
حوالددةل واحلوالددة وإن كانيددل عقددد ميد أيضددا كالًفالددةل لًنجددا ميتضددمو حقيقتجددا ععقددة دائنيدة ومديونييددة
إمددا قدديددة وىددي احلوالددة ادلقيدددةل وىددي مينطةددق علددى حالددة الددديو ادلصطددىل أو السددحا مددو حسدداا حامددن
الةطاقددةل وإمددا نيارددمة حدداى احلوالددة ادلطلقددةل وا ينددل ىددنه احلوالددة عددادة مددو وجددود مًاسددا أو القيددق
مصاحل مو ورائجال كأجور الصين الدديول علدى عًدس الًفالدة الدل ىدي ميد زلدس وعقدد إرفدا وميعداونل
ومينة

األصن على دوافل ادلرو ة والشجامةل وا ية ن على الت عات مقابن.

 -2العالقة بين مصدر البطاقة والتا ر

ىنه ععقة وارية زلضةل قائمة على أساس الوكالة بأجرل حيدث يعد ّد الةند ادلصددر للةطاقدة وكديع للتداجر
قددةس اسددتحقاقات قيمددة ادلةيعددات مددو حدداملي الةطاقددات ورددمجا إ حسددابول كمددا أنيددو وكيددن عنددو

السحا مو رصيدهل فيما ىو مستحق عليو مو بضاعة مروعةل وىنا ىو الوارح مو الععقة.
وقد أجاز الفقجا بااميفدا الوكالدة بدأجر وبصدس أجدرل والوكالدة بدأجر ذلدا حًدم اإلجداراتل وبصدس أجدر ىدي
معروم مو الوكين(.)1
ويس ددتحق مص دددر الةطاق ددة عمول ددة يأ ددنىا م ددو الت دداجر مقاب ددن إرس دداى العم ددع للشد درا ل ومي ددروي الس ددلعة
وميس ددويقجال والقي ددق الش ددجرة للمح ددن التج ددارم أو الفن ددد وضلوى ددال والص ددين لقيم ددة الةض ددائلل وك ددن ميلد د
األعماى ميتطلا ميًاليف إدارية ومًتةية.
ص طددر للةطاقدة علدى التداجر :ىدي حسدم ( صدم) مدو قيمدة ادلةيعداتل
وىدنه العمولدة الدل يشدرتطجا الةند ادلُ ا
وليسددل زيددادةل فددع ربددا فيجددال كمددا أاددا ليسددل مددو قةيددن ((رددل وميعجددن)) أم إسددقال رددي مددو الددديو
بسددةا ميعجيددن التسددديدل ألن ميسددديد الةند الضددامو ادلصدددر للةطاقددة فددورمل لددد ميسددليم سددندات الةيددل
الصحيحة(.)1
وإذا كانيددل الععقددة قائمددة علددى أسدداس الوكالددةل ولدديس علددى أسدداس اميفاقيددة القددرت أو الدائنيددة وادلديونييددةل
فجي ععقة مةاحة ررعا وقانيونيا.
والقائن بأن الععقة ععقة رمان أو كفالة مو مصدر الةطاقة للتاجرل احتاج أن يسدو ذلد علدى أسداس
الًفال ددة ال ددل ينتق ددن فيج ددا ال ددديو إ ذم ددة الًفي ددن عن ددد بع ددس الفقج ددا كالشاىري ددةل ول دديس لل دددائو مطالة ددة
األصددينل أم إن الًفالددة سعددن احلوالددةل وىددنا الددوى للعقددد

الواقددل( .)2و رأم مقددارا ذلددنا أن الةن د

الدنم يصددر الةطاقدة نييابدة عددو الشدركة العادليدة للةطاقداتل يًفدن عميلددو
وىنه الًفالة مو قةين الت عاتل فع ية ن عليجا مقابن(.)3

أدا مدا عليدو مدل حدق الرجددو ل

 -3العالقة بين حامل البطاقة والتا ر

ىددي ععقددة بيددل وردرا للسددلل والةضددائل وميقددد ادلدواد ااسددتجعكية ادلطدداعمل أو ععقددة إجددارة واسددتمجار
ص د طددر الةطاق ددة اس ددتيفا ال ددومو أو األج ددرةل وا ميً ددون
الفن دداد ل وحيي ددن حام ددن الةطاق ددة الت دداجر عل ددى ُم ا
زلشورة ررعا.
وإمنددا احلش در أو ادلنددل بطاقددة اائتمددان واحلسددم ا جددن وبطاقددة اائتمددان ادلتجددددل بسددةا وجددود الربددا أو
اررتال دفل الفائدة الربوية القروتل أو بسةا ارميًاا ادلخالفات واوشورات الشرعية.
وأمددا بطاقددة السددحا ادلةارددر مددو الرصدديد (أو احلسددم الفددورمل أو القيددد ادلةارددر علددى احلسدداا ادلص ددر )
فليسل معددودة بطاقدات اإلقدراتل وا ميطةدق عليجدا أحًدام القدرت ادلقدررة الفقدو اإلسدعميل ومنجدا
قاعدة(( :كن قدرت ج ّدر نيفعدا فجدو ربدا)) إا إذا سدحا حامدن ىدنه الةطاقدة مدو غدس بنًدو قرردا ليسدتو
مددو بنًددول ويسددجن عليددو عمولددة علددى أنيددو قددرتل فيعددد حينمددن مددو بدداا اإلق دراتل وميسددرم عليددو أحًددام
القرت حع وحرمة.
وحيث ا ميعد الععقة ىنه الةطاقة ععقة إقراتل فدع يندل الزيدادة ادلضدافة إ قيمدة الشدرا ل أو سدحا
عمددعت أجنةيددة مددو قةيددن الزيددادة الربويددةل ألنيددو ا يوجددد إقدرات شلنددو ل فددع ميوجددد زيددادة ربويددةل وإمنددا يًددون
ذل مو قةين الت أو القرت احلسو اوسل وميًون ىنه الةطاقة مةاحة ررعا.
السحب على المكشوف

السددحا علددى ادلًشددوم أو السددحا غددس ادلصطددى :ىددو أن يسددحا حامددن الةطاقددة مةلصددا مددو ادلدداى مددو
ودائل الةن دون أن يًون حسداا العميدن مصطدى مدو قةلدول حيدث ا يوجدد حسدابو مدا يفدي بتسدديد
ادلةلغ ادلسحوال مل إرافة فائدة مصرفية بنسةة  %18-15حسا كفا ة العمين ادلالية.
وىنا شلنو ررعال ألنيو ربا حرام ويويدن بفائددةل يدد ن الدل مدا يسدمى بربدا النسديمة أو ربدا ا اىليدةل وىدو
حرام باإلمجا ل ألنيو زيادة ألجن األجن(.)1
لًو جيوز حلامن الةطاقة أن يسحا أكور مو رصيده الةن إذا مح لدو بدنل ل وه ميشدرتل عليدو فوائدد
إباحددة السددحا مددو الرصدديد الددنم

ربويددة علددى ادلةددالغ ادلسددحوبةل ألنيددو يعددد قررددا مشددروعا .وا إرددًاى
يصطي ادلةلغ ادلسحوا وزيادةت ألنيو استيفا مو مالو.
وليس للةند أن ديندل العميدن مدو اسدتومار ادلةدالغ ادلودعدة حسدابول علدى أسداس ادلضداربة ادلشدروعةل فد ن
منعو مو ذل ه جيزل ألنيو يعد مو مشتمعت قاعدة(( :كن قرت جر نيفعا فجو ربا)).
وقددد نيددص ق درار رلمددل الفقددو اإلسددعمي الدددوا رقددم  )12/2( 108أم الدددورة الوانييددة عشددرة بالريددات
على ما ذكرل أربل فقرات موجزىا:

 .1ا جيددوز إصدددار بطاقددة اائتمددان غددس ادلصطدداةل وا التعامددن هب دا إذا كانيددل مشددروطة بزيددادة فائدددة
ربوية.
 .2جيوز إصدار الةطاقة غس ادلصطداة إذا ه ميتضدمو ردرل زيدادة ربويدة علدى أصدن الدديو .ويتفدر علدى
ذل أمران:
أ -ج دواز أ ددن مصدددر الةطاقددة مددو العميددن رسددوما مقطوعددة عنددد اإلصدددار أو التجديددد
بصفتجا أجرا فعليا على قدر اخلدمات ادلقدمة منو.
ا -جددواز أ ددن الةند ادلصدددر مددو التدداجر عمولددة علددى مش درتيات العميددن منددو ر دريطة أن
يًون بيل التاجر بالةطاقة سون السعر النقدم.
 .3السحا النقدم مدو قةدن حامدن الةطاقدة اقدرتات مدو مصددرىال وا حدرج فيدو ردرعا إذا ه يرتميدا
عليو زيادة ربويةل وا يعد منجدا الرسدوم ادلقطوعدة الدل ا ميدرميةط سةلدغ القدرت أو مدميدو مقابدن ىدنه
اخلدمة .وكن زيادة على اخلدمات الفعلية زلرمةل ألاا مو الربا اورم ررعا.
 .4ا جيددوز ر درا الددنىا والفضددة وكددنا العمددعت النقديددة بالةطاقددة غددس ادلصطدداة .وا ميعددارت ىددنه
الفقدرة مدا ميقددم الةحدثل ألن مدا سدةق ميصدريح سفجدوم ىدنه العةدارة مدل ردي مدو التوسدلل ألن
ادلجددم حدددوث الدددفل الف ددورم مددو غددس ميأجيددنل ول ددو مددو الةن د ل وألن الش ددرل الش ددرعي للتعامددن
بالةطاقددة ر درا ال ددنىا أو الفضددة أو العم ددعت ى ددو التق ددابسل وقددد الق ددق س دوا باألص ددالة أم
بالوكالة.
البدائل الشرعية لبطاقة االئتمان CREDIT CARD

م ددو ادلمً ددو ااعتم دداد عل ددى ب دددائن ر د درعية لةطاق ددات اائتم ددان الش ددائعة والص ددادرة م ددو الةن ددوك التجاري ددة
التقليديةل حبيث يع ّدى نيشام الةطاقات وجيرد مو اوشورات الشرعيةل وأمهجا ونا الفوائد الةنًية.
إا أن ميددداوى ىددنه الةطاقددات ادلعدلددة رسددا حيتدداج حللددوى عمليددة ويًددا مددو التددداوى العملدديل وىددو مددا ي دزاى
زلن إرًاىل ومو ىنه احللوى :بطاقة اخلصم الشجرمل وبطاقة ادلراحبة.
 -1بطاقة الحسم (الخصم) الشهري CHARGE CARD

وىددي الةطاقددة الددل ميصدددرىا ادلصددارم اإلسددعمية علددى أن يددتم الديددد سددقف السددحوبات بالةطاقددة سقدددار

الراميددا الشددجرم بعددس ادلصددارمل وبنسددة  %80مددو الراميددا ادلصددارم األ ددر ل بضددمان الراميددا أو
أم رمان ه ر لد ادلصرمل على أا يستو ادلصرم أم فائدة بنًية على ذل .
وميًييددف ىددنه الةطاقددة أاددا ميقددوم علددى أسدداس الوكالددة إذا كددان حسدداا العميددن يفددي سميددل ادلةلددغ الددنم
سحةو عو طريق بطاقة اائتمانل والوكالة بأجر مشروعة

اإلسعم كما ميقدم.

أما إذا كان حساا العمين ا يفي بادلةلغل ف ن ادلصرم يقوم بتسديده علدى أسداس القدرت احلسدو الدنم
يقدمددو ادلصددرم لعميلددول بضددمان الراميددا الشددجرم أو أم رددمان ه ددر ي دراه مناسددةا وكافيددال وىددنا مشددرو
ومندوا إليو.
وعليدو فد ن ادلصدارم اإلسدعمية ميقدوم هبدنه اخلدمدة رلدردة مدو ادلندافلل وبعيددة عدو ردائةة الربدال أو مدا يدةدم
إليددول وىددو ادلطلددوا رددرعال ألن الفوائددد ادلفرورددة علددى التمويددن نيددو مددو أني دوا الربددا اوددرمل باعتةدداره قررددا
بفائدةل وكن قرت جر نيفعا فجو ربا( .)1وىنه طريقة قابلة للتطةيق بسجولة.
 -2بطاقة المرابحة
وىي الةطاقة القائمة على الةيو ل وىي أن حامن الةطاقة يشرتم ما يشا مو السللل بالنيابة عدو ادلصدرم
الددنم يسدددد القيمددة احلدداىل ويتمل د الشددي ادلشددرتمل ويقةضددو عنددو وكيلددول ل يةيعددو إ وكيلددو مراحبددةل
حددال يًددون الةيددل دلملددوك مقةددوت .وىددنه صددورة ادلراحبددة لقمددر بالش درا ل وقددد أقددر رلمددل الفقددو اإلسددعمي
الدوا ىنه ادلعاملة بشرل التمل والقةس.
لًدو اللجدو إ ىدنه ادلراحبدة صددعا التطةيدق ويتعدنر عمليدال ألن حامددن الةطاقدة يتنقدن بةطاقتدو الةلدددان
ادلختلفددة والدددوىل ويصددعا عليددو كددن صددفقة ااميفددا مددل ادلصددرم بلددد معددال كمددا أن ىددنه العمليددة
ميتوقف على جعن ادلواعدة على الشرا ملزمة للطرفا قضا ل قياسا على الوعد ادللزم ديانيةل وىو زلدن نيشدر
وميوقددف مددو أكوددر العلمددا ل وألن حامددن الةطاقددة حيتدداج ألدا دددمات ادلطدداعم والفندداد ا ميوفرىددا لددو
ىنه الةطاقة.
حكم بطاقات االئتمان التي تصدرها بعض البنوك اإلسالمية

يوجد ا ن أمنوذجا لةطاقات اائتمان الل ميصدرىا بعس الةنوك اإلسعمية ومها(:)2
األول  -فيزا التموين الل أصدرىا بيل التموين الًويل هبنا ااسم :أجرت ىيمة الفتو والرقابة الشدرعية
بيل التمويدن الًدويل ميعدديعت ردرعية علدى بطاقدة اائتمدان السدائدةل واردرتطل ردروطا فيجدال
أمهج ددا :إلص ددا فوائ ددد الت ددأ سل وربط ددل الةطاق ددات حبس دداا العم ددع ل وميس دددد التزام ددات الشد درا م ددو
حساا حامن الةطاقات إما مسدةقا أو عندد وصدوى الفدواميسل وإذا انيًشدف احلسداا أردعر العميدن
بضرورة ميوفس رصيد لتل ادلديونيية .وىنه الضوابط وعن ىنه الفيدزا ردةيجة بةطاقدة احلسدم الفدورمل
حيث ميسدد الديون مو حساا حامن الةطاقدة باسدتونا ميدزة التدأما علدى احليداةل حيدث ه يصدلوا
إ حن ذلنه ادلسألة .وقدد اردتملل عمليدات ىدنه الةطاقدة علدى وكالدة بدأجرل وكفالدة رلانيدال وقدرت
يسس أحيانيا بصس فائدة.
ال واني  -فيدزا الراجحددي الدل أصدددرهتا ردركة الراجحددي ادلصدرفية لعسدتومار :فقددد أقدرت اذليمددة الشدرعية ىددنه
الةطاقة بعد حنم بند :فوائد التأ سل ويًون سداد الفواميس مو احلسداا ا دارم للعميدنل فد ن ه
يوجددد فيددو مددا يًفددي حيسددم (خيصددم) مددو التددأما النقدددمل علددى أن يلتددزم بتددوفس مةلددغ التددأما ادلقددرر

عليدو احلداى .ولديس حلامددن الةطاقدة حدق التسدجيعت علددى السدلف أو السدحا علدى ادلًشددوم.
وأقددرت اذليم دة ىددنه الض دوابط بشددرل أا يرتميددا علددى إصدددار الةطاقددة مددو رددركة الراجحددي أ ددن أو
إعط ددا أم فائ دددة زلرم ددة بش ددًن دداىر أو مس ددترتل س دوا ذل د م ددل عمعئج ددا أو م ددل ر ددركة فيد دزا
العادليددة أو أم رددركة وسدديطة بددا رددركة الراجحددي ورددركة فيدزا العادليددة أو غسىددا مددو أطدرام ادلعاملددة.
وجعلددل اذليمددة سددعر الويددن العمددعت األجنةيددة حبسددا السددعر ادلعلددو مددو قةددن رددركة الراجحددي
ذل د الي ددوم للمتعدداملا بالةطاقددة .ومنعددل اذليمددة ميقارددي عمولددة علددى السددحا النقدددم وأجددازت
الرسوم ادلتعلقة ب صددار الةطاقدة والرسدوم السدنوية وسدداد الفدواميسل مدل حسدم جدز مدو مةالصجدا علدى
أصحاا الةضائل واخلدمات.
ىددنان النموذجددان يعدددان بددديلا إسددعميا صدداحلا عددو الةطاقددات األ ددر الةنددوك التجاريددة التقليديددةل
على أن يًون أجن استخدام الةطاقة ىو األجن ادلأذون بو عادة.
ويوجد أمنوذج ثالث للمةسسة العربية ادلصرفية الةحريو مشاهبة دلا ذكرل وىو زلن وربة ا ن.
الخاتمة

العقود القائمة با مصدر الةطاقدة وحاملجدا ىدي عقددان :عقدد إقرارديل وعقدد وكالدةل حيدث خيد اوى مصددر
الةطاقة سوجا العقد األوى حاملجدا التصدرم حددود مةلدغ زلددد لدول وأمدا سوجدا العقدد الودا فيفدوت
حامن الةطاقدة الةند ادلص طددر ذلدا السدحا مدو رصديدهل لقضدا ديندو وميسدديد حقدو التجدار وغدسىم نييابدة
ُ
عنو كافة ادلستحقات والعموات للةن نيفسو ولصسه.
والعقود احلادثة با مصدر الةطاقة والتاجر :عقدان أيضا:
 -1عق ددد ر ددمان م دداا :يلت ددزم ب ددو الةند د ادلص دددر للةطاق ددة للت دداجر دف ددل قيم ددة مةيعامي ددو وأج ددورهل
والضمان يصح أو يفسد حبسا األصن ادلرتميا عليو.
 -2وعقد وكالة :حا يلتزم الةن بتحصين مستحقات التاجر مو حداملي الةطاقدةل ووردعجا
حسابول بعد اقتطا أو حسم عمولتو.
والعقددود الواقعددة بددا حامددن الةطاقددة والتدداجر :إمددا بيددل وإمددا إجددارة وإمددا غددس ذلد مددو العقددود ادلاليددة الددل قددد
يرميةط هبا حامن الةطاقة مل اوعت التجارية وادلالية.
وبنا عليول ميًون بطاقة اائتمان واحلسم ادلةجنل وبطاقة اائتمان ادلتجددد غدس اإلسدعمية زلشدورة ردرعال
مادامل مشتملة على فوائد ربويةل والًمجا ععقة اإلقراتل ألن األو فيجا إقرات بزيادة ربويةل وميسددد
علددى أقسددالل والوانييددة إقدرات مةقددل د ب
داى مددو الربددا ابتدددا ل وفيددو رددرول مفسدددة للعقدددل والضددمان فاسددد
لفساد العقد ادلة عليول ومو ادلفسدات :عدم بيان نيسةة الزيادات والعموات الدورية قصدا.
ميدر أرباحا طائلة على الةنوك الربوية التقليديدةل فتًدون ذلدا
ومو ادلعلوم أن بطاقات اإلقرات سميل أنيواعجا ّ
األفضليةل وفيجا إغرا ات بسيطة أو جانيةية ميوقل العمع ل ومنجم ادلسلمونل مصيدة اإلل واحلرام.

وحيسددو بيددان حًددم رددمان الةن د ادلصدددر بطاقددة اائتمددان ديددون عمعئددو :وىددو أن جيددوز للةن د ادلصدددر
ردركة اائتمدان مدل سدقوم ائتمدان عمعئدول
رمان سقوم اائتمان لعمعئو إذا ميناسةل حصة الةن
ألن ذل مو قةين ردمان الةند لشدريًو أو عمدع ردريًول مدوع :إذا أصددر الةند ألدف بطاقدةل سدقف
كددن منجددا ألددف دينددارل أم إن رلمددو سددقوم اائتمددان لعمعئددو ميةلددغ مليددون دينددارل ل أسددجم الةن د
الشددركة سليددون دينددارل علمددا بددأن حصددص الةنددوك رددركة اائتمددان متصددسة ميةعددا لتصددس عدددد سددقوم ائتمددان
الةطاقددات الددل يصدددرىا كددن بن د لعمعئددول فجددنا ا م دانيل منددو حلصددوى التناسددا بددا ملًيددة كددن بن د
رركة اائتمانل ومقدار الضمان النم الملو عو سقوم عمعئو.
ملخص البحث

اائتمان :ىو عملية مةادلة ذم قيمة أو كمية مو النقود

احلاررل مقابن وعد بالدفل

ادلستقةن.

وبطاقددة اائتمددان :ىددي بطاقددة اصددة يصدددرىا ادلصددرم لعميلددو ي ًّنددو مددو احلصددوى علددى السددلل واخلدددمات
مو زلعت وأماكو معينةل عند ميقدديو ذلنه الةطاقةل ويقوم بائل السدلل أو اخلددمات بالتداا بتقدد الفداميورة
صد طددر الةطاقددةل فيسدداد قيمتجددا لددول ويقد ّدم ادلصددرم للعميددن كشددفا رددجريا
ادلوقعددة مددو العميددن إ ادلصددرم ُم ا
ب مجاا القيمة لتسديدىا أو حلسمجا (خلصمجا) مو حسابو ا ارم لطرفو.
وقددد أصددةح لةطاقددة اائتمددان أمهيددة ملموسددة حيددث صددارت حلامليجددا أداة حلمايددة النقددود مددو أني دوا ااعتدددا
عليجال ورمنل ألصدحاا احلقدو أدا مسدتحقاهتمل وأصدةحل ىدي األداة ادلفضدلة علدى النقدود ذاهتدا
ادلعامعت اولية واخلارجيةل وكانيل سةةا زيادة ادلةيعات اوعت التجارية.
وليس ذلا زلاذير عمليةل إا بالنسةة للمسلم النم يتدورل بدأدا الفوائدد الةنًيدة إذا ميدأ ر عدو سدداد ادلةدالغ
ادلسددتحقة عليددو مددو حسددابول لًنددو إذا احتدداج للةطاقددة كددان قةولددو بشددرل الفائدددة معددرت اإللصددا رددرعال
والشددرل الفاسددد ادلعاورددات ادلاليددة عنددد احلنابلددة ا يفسدددىال وإمنددا يةطددن الشددرل فقددطل ويةقددى العقددد
صحيحا.
وأنواع بطاقات االئتمان ثالثة:

 -1بطاقة احلسم الفورم :وىي الل يًون حلاملجا رصيد بالةند ل فيسدحا مندو مةاردرة قيمدة مشدرتياميو
وأجددور اخلدددمات ادلقدمددة لددول بنددا علددى السددندات ادلوقعددة منددو .وىددي جددائزة رددرعال ألن األصددن
العقود اإلباحةل وا ميشتمن على زلشور ررعيل والعقد مو العمين عقد حوالة.
 -2بطاقة اائتمان واحلسم ا جدن :وىدي الدل ديدنح فيجدا الةند ادلصددر حامدن الةطاقدة قرردا حددود
معينددة حبسددا درجددة الةطاقددة فضددية أو ذىةيددةل ولددزمو معددال جيددا ميسددديده كعمددع وقددل زلدددد
متفق عليو عند اإلصدارل يرتميا على حاملجدا لدد ميدأ س السدداد زيدادة ماليدة ربويدةل وىدي الصدورة
األصلية لةطاقة اائتمان .وىي أداة إقرات وأداة وفدا معدا .وحًمجدا علدى ىدنا النحدو :أادا شلنوعدة

ررعال لوجود التعامن الربدوم فيجدا .ولًدو جيدوز قةوذلدا وإصددارىا ردرعا إذا ه يشدرتل علدى حاملجدا
فائدة ربويةل إذا ميأ ر عو سداد ادلةلغ ادلستحق عليول وبشرل أا يتعامن هبا فيما حرمتو الشريعة.
 -3بطاقددة اائتمددان ادلتجدددد :وىددي الددل ينحجددا الةنددوك ادلصدددرة ذلددا لعمعئجددا .علددى أن يًددون ذلددم حددق
الشدرا والسددحا نيقدددا حدددود مةلددغ معددال وذلددم ميسددجيعت دفددل قددرت مةجددن علددى أقسددالل
و صيصة قرت شلتد متجددد علدى فدرتاتل بفائددة زلدددة ىدي الزيدادة الربويدة .وىدي أكودر الةطاقدات
انيتشارا العاهل وأرجرىا :فيزا وماسرت كارد.
وحكمهووا :الددر التعامددن هبددال ارددتماذلا علددى عقددد إق درات ربددومل يسدددده حاملجددا علددى أقسددال مةجلددة
بفوائد ربوية.
التكييف الشرعي لعالقة أطراف التعاقد على البطاقات
ميوجد ععقات ثنائية مستقلة با كن طرفا مو أطرام التعامن هبنه الةطاقاتل وقدد ميصدس الععقدة ثعثيدة
ص طدر الةطاقةل وحاملجال والتاجر (قابن الةطاقة).
با ُم ا
أمددا الععقددة بددا مصدددر الةطاقدة وحاملجددا :فجددي ععقددة إق دراتل و جانيددا حاملجددا ععقددة حوالددة مطلقددةل
و جانيا ادلصرم حينما يسدد عو العمين ادلةلغ ادلطلوا مو حسدابو (أم حسداا العميدن) ىدي وكالدة
على أجر.
وأمددا الععقددة بددا مصدددر الةطاقددة والتدداجر :فجددي ععقددة واريددة زلضددةل قائمددة علددى أسدداس الوكالددة بددأجرل
ويس ددتحق مص دددر الةطاق ددة عمول ددة يأ ددنىا م ددو الت دداجر مقاب ددن إرس دداى العم ددع للشد درا ل ومي ددروي الس ددلعة
وميسويقجال والقق الشجرة للمحن التجارم أو ادلطعم أو الفند وضلومهدال والصدين لقيمدة الةضدائلل والسدم
(ختصم) ىنه العمولة مو قيمدة ادلةيعداتل ا بالزيدادة علدى األتدانل فدع ميًدون ربدا والععقدة قائمدة علدى أادا
عقد رمان ماا وعقد وكالة.
وأما الععقة با حامن الةطاقة والتاجر :فجي ععقة بيل وررا للسدلل والةضدائل وميقدد ددماتل ل حييدن
حامن الةطاقة التاجر على مصدر الةطاقة اسدتيفا الدومو أو األجدرةل ولديس ذلد زلشدورا ردرعال فالععقدة
ععقة بيل أو إجارة وضلوىا.
وإمنا احلشر بطاقة اائتمان واحلسم ا جنل وبطاقة اائتمان ادلتجدد بسةا وجود الربا أو اردرتال دفدل
الفائدة الربوية القروتل أو بسةا ارميًاا ادلخالفات واوشورات الشرعية.
وأما بطاقة السحا ادلةارر مدو الرصديد (احلسدم الفدورم) فدع ميعدد بطاقدات اإلقدراتل وا ميشدتمن علدى
فوائد أو منافل شلنوعةل إا إذا سحا حامن ىنه الةطاقة مو غس بنًو قررا ليسدتو مدو بنًدول ويسدجن
عليو عمولة على أنيو قرتل وميًون الععقة حينمن ععقة إقراتل والعقد مو العمين حوالة.
وىددنا ىددو السددحا علددى ادلًشددوم أو السددحا غددس ادلصطددى :وىددو أن يسددحا حامددن الةطاقددة مةلصددا مددو
ادلاى مو ودائل الةن دون أن يًون حساا العمين مصطدى مدو قةلدول حيدث ا يوجدد حسدابو مدا يفدي

بتسديد ادلةلغ ادلسحوال مل إرافة فائدة مصرفية بنسةة  %18-15حسا كفدا ة العميدن ادلاليدة .وىدو
ار حرام ارتمالو على الربا.
ومددو الةدددائن الشددرعية لةطاقددة اائتمددان السددائدة :بطاقددة احلسددم الشددجرم سقدددار الراميددا الشددجرم بعددس
ادلصددارمل وبنسددة  %80مددو الراميددا ا دلصددارم األ ددر ل وبطاقددة ادلراحبددةل وكلتددا الةطدداقتا ا إرددًاى
فيجمال لًو األو عمليةل والوانيية غس عملية.
وىناك منوذجان لةطاقات اائتمان بعس الةنوك اإلسعمية ومها:
 -1بطاقة فيزا التموين الل أصدرىا بيل التموين.
 -2وفيزا الراجحدي .وكعمهدا مدو الةطاقدات ادلعدلدة ردرعال حلدنم الفائددة الربويدةل وسدحا مدا يسددد عندو
مو حساا العمينل ف ن نيقصو ادلةلغ أنينر حال يسدد النقص احلاى.
مشروع القرار

جيوز للةن اإلسدعمي إصددار بطاقدة احلسدم الفدورم مدا دام حاملجدا يسدحا مدو رصديدهل وا يرتميدا علدى
التعامددن هبددا فائدددة ربويددةل ألن إصدددارىا بطاقددة احلسددم الفددورم ا يرتميددا عليددو زلشددور رددرعي واألصددن
ادلع ددامعت اإلباح ددةل واألص ددن ع دددم ج د دواز بطاق ددة اائتم ددان واحلس ددم ا ج ددنل وبطاق ددة اائتم ددان ادلتج دددد
ارتماذلا علدى قدروت ربويدةل والربدا حدرام أ دنا وعطدا ل لًدو جيدوز للةندوك اإلسدعمية إصددارمها إذا أزيلدل
اورمدات وادلنًدرات ردرعال
منجما اوشورات الشرعية ومنجا الربدا أو الفائددة الةنًيدةل واسدتعماى الةطاقدة
ّ
والتسجيعت اائتمانيية حلاملجا الل يرتميا عليجا فوائد ربويةل والشرول ادلنافية دلقتضى العقد ررعا.
وديًددو اعتمدداد بعددس النمدداذج للةطاقددات الددل أصدددرهتا بعددس ادلصددارم اإلسددعمية موددن :فيدزا التمويددن وفيدزا
الراجحددي وفيدزا ادلةسسددة العربيددة ادلصددرفية الةحدريول خللوىددا مددو اوشددورات وادلخالفددات الشددرعيةل ووجددود
القرت اليسس فيجا بصس فائدة ربوية.
أ .د .وىةة الزحيلي
عميد كلية الشريعة ورئيس قسم الفقو اإلسعمي ومناىةو سابقا

