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 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين          وبعد :

بشكل ، اج إليها المسلم في هذا الزمانفإن فقه المعامالت المالية من أهم المواضيع التي يحت

 لم يشهد له التاريخ مثيل ، فتنوعت في الشكل والمضمون .

المصارف ، حيث كثرت الدعاية لها ، وغلفت بأغلفة براقة  صومن هذه المعامالت ما يخ

 وبأسماء جذابة ، فسموها بغير اسمها لجذب العمالء .

التمر بممر تتصفح صحيفة ، و دومن هذه المعامالت ما يسمى بـ )بطاقة االئتمان( فال تكا

 ها بعض ضعاف النفوس وتسارعوا إليها.فتهافت عليالدعاية لها ، دفي مدينة إال وتج

بيان حقيقتها، كما في هذه المعاملة ،بعلى  وفي هذا البحث المتواضع نلقي الضوء

 المصارف اليوم ، ثم الحكم عليها.

 وتحت كل فصل مباحث وهي كالتالي : ،وقد قسمت هذا البحث إلى فصلين

 

 الفصل األول : تصوير عام لبطاقة االئتمان .

 وتحته خمسة مباحث

 المبحث األول  : تاريخها.

 المبحث الثاني : تعريفها.

 المبحث الثالث: أنواعها .

 المبحث الرابع : أطرافها

 المبحث الخامس : منافعها.

 وتحته أربعة مطالب :

 المطلب األول : منافعها للشركة الراعية لها .

 ثاني : منافعها للبنوك ) المصدر ( .المطلب ال

 المطلب الثالث  : منافعها لحاملها ) العميل ( .

 المطلب الرابع : منافعها للتاجر .

 

 الفصل الثاني : النظرة الشرعية لبطاقة االئتمان .

 وتحته ثالثة مباحث :

 المبحث األول : تكييف عقد بطاقة االئتمان .

 طاقة االئتمان.المبحث الثاني : الحكم الشرعي لب

 الباطلة على صحة عقود البطاقات البنكية . طالمبحث الثالث: آثار الشرو

 الخاتمة : وفيها أهم النتائج.

 الفصل األول : تصوير عام لبطاقة االئتمان .
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 المبحث األول  : تاريخها.

 المبحث الثاني : تعريفها.
 المبحث الثالث: أنواعها .

 المبحث الرابع : أطرافها
 بحث الخامس : منافعها.الم

 وتحته أربعة مطالب :
 المطلب األول : منافعها للشركة الراعية لها .

 المطلب الثاني : منافعها للبنوك ) المصدر ( .
 المطلب الثالث  : منافعها لحاملها ) العميل ( .

 المطلب الرابع : منافعها للتاجر .
 
 
 

 املبحث األول: اترخيها :
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الئتمان يف مطلع القرن العشرين امليالدي يف أمريكا عندما أصدرت بعض الشركات ظهرت احلاجة لبطاقة ا
من وقود ، على أن يتم تسوية هذه املشرتايت من قبل  هالبرتولية األمريكية بطاقات لعمالئها لشراء ما حيتاجون

 العمالء يف هناية كل مدة متفق عليها .
تمان ابملفهوم احلديث إمنا يرجع لألمريكيني ) فرانك بكنمارا ويرى البعض أبن البداية احلقيقية لبطاقات االئ

م عندما كاان يف مطعم وقد نسيا نقودمها فحصل شجار مع صاحب املطعم ، 1950،ورالف شيندر ( يف عام 
 0فأحدث هلم هذا املوقف  التفكري إىل إنشاء مؤسسة تضمن للمطاعم املشرتكة إليها دفع احلساب

م مث تبعه البنك األمريكي 1952اقات هو بنك انشيوانل فرانكلني عام وأول من أصدر تلك البط
 االنطالقة . تم    ومن هنا كان1958عام

من خدمات الفنادق  ةم لتمكن حاملها من االستفاد1958مث ظهرت بطاقة األمريكان إكسربس عام 
 0بدفعه  موالشركات مع ضمان اسرتداد ما تقو 
 0م ونشطت نشاطا كبريا 1970يف عام مث ظهرت فكرة )بطاقة االئتمان ( 

مث أتسست مجعية بنكية إبصدار بطاقة منافسة هلا ، مث تكونت مجعية تعاونية فأصدرت البنوك بواسطتها         
 (1)0) بطاقة فيزا( 

 املبحث الثاين :
 تعريف بطاقة االئتمان :

 التعريفات :تعددت التعريفات لبطاقة االئتمان لكن سأذكر تعريفني أرى أهنا أقرب 
 عرفها جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر: -1

ميكنه من شراء  –بناء على عقد بينهما  – يأبهنا ) مستند يعطيه مصدره ، لشخص طبيعي أو اعتبار 
 ممن يعتمد املستند ، دون دفع الثمن حاال ، لتضمنه التزام املصد ابلدفع ، ومن تالسلع ، أو اخلدما

 
 
 
.                              20فداء أمحد احلمود. النظام القانوين لبطاقة االئتمان . ص انظر القاضي (1)

 .22-20وبكر أبو زيد . بطاقة االئتمان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها الشرعية.ص 
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 (1أنواع هذا املستند ما ميكن من سحب نقود من املصارف ( )
 
اسم حاملها  ورقم حسابه ، تصدرها جهات معينة عادة ما ) بطاقة تتضمن معلومات معينة من  -2

مالية ، حيث متكن حاملها من سداد قيمة مشرتايته عن طريقها حبيث تقوم  ةبنكا أو مؤسس نتكو 
الحقا من احلامل على دفعات  ااجلهة املصدرة بتعجيل وفاء فيمة املشرتايت للتاجر على أن تسرتده

 0(2ليها ( )مضافا هلا عمولة أو فائدة متفق ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 .717ه ص7/1412(    انظر جملة اجملمع الفقهي  . ع 1)

 .20القاضي فداء احلمود . مرجع سابق .ص (2)
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 املبحث الثالث :
 أنوعها :

 
 (1بطاقات ائتمان قرضية غري متجددة)-1

اح معينة، ال حاملها عليها ابلكامل ، خالل فرتة مس تهذه البطاقات وجود سداد مسحواب زوأهم ما ميي
، فإذا أتخر حاملها عن الوفاء يف هذه الفرتة لزمته غرامة  نيف الغالب ثالثني يوما، ً وقد تصل إىل شهري ىتتعد

 أتخر، فإن  ماطل ألغيت عضويته ، وسحبت منة البطاقة ، واختذت ضده إجراءات املطالبة القضائية .
 

 : ةفهذه البطاقة تعتمد العناصر التالي
صدارها وجود حساب للعميل يف بطاقة "أمريكان اكسربس" و"الداينرز كلوب" وقد إل مال يلز  -1

 تشرتط بعض جهات إلصدار ذلك.
 يقوم البنك إبقراض العميل مبلغاً له حد أعلى يسمي "احلد االئتماين" -2

 يلزم حاملها ابلتسديد خالل شهر غالبًا. -3

 وفوائداالقراض، والتأخر. أربعة: رسم االشرتاك، ورسم التجديد، تيلزم حاملها مبدفوعا -4

 (2يف حال عدم السداد يطالب قضائياً، وتلغى عضويته وتسحب منه البطاقة . )     -  5
 
 
 
 
 
 
 
 االعتماد الشهري ، أو اخلصم الشهري، أو البطاقة على احلساب... ة(   وتسمى بطاق1)
 .246التاجر جهله ص عاملصلح ، وصالح الصاوي، ماال يس (عبد هللا2)

 .143نزيه محاد ، قضااي فقهية معاصرة. ص وانظر
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 ( :1بطاقات ائتمان قرضية متجدد  ) -2
وهي األكثر انتشاراً يف الدول املتقدمة ،  وهذه خيري صاحبها بني سداد مسحوابت عليها ابلكامل خالل 

 ة فائداتن :جزء منها وأتجيل الباقي إيل الفاتورة املقبلة ، وعند التأخري تفرض علي دفرتة السماح ، أو سدا
 :على التأخري .  واألخرى : على املبلغ غري املسدد . اإحدامه

لزمته فائدة التأجيل فحسب ، وليس للمسحوابت عليها  -أما إذا سدد جزء من الفاتورة يف امليقات احملدد
فيزا،  حد أعلى مادام صاحبها مستمراً يف السداد اجلزئي للديون والفوائد، واشهر هذا النوع من الطاقات )

 كارد( .وماسرت 
 

 وهذه البطاقة تعتمد العناصر اآلتية:
 
 0وجود حساب للعميل  اال يلزما إلصداره -1
مبلغاً له حد أعلى يسمى "اخلط  -حامل البطاقة –إبقراض العميل  – ااملصدر هل –يقوم البنك  -2

 االئتماين"

 0التسديد يكون ابلتقسيط على شكل دفعات ، وليس حمدداً بشهر -3

اإلقراض،  دها بدفوعات أربعة : رسم االشرتاك "العضوية" ، ورسم التجديد، وفوائيلزم حامل -4
 (2)0وفوائد التأخري

 
 
 

 
 
 
 (  وتسمى بطاقة التسديد ابألقساط .1)
 .34. بكر أبو زيد،ص144-143(  نزيه محاد ، مرجع سابق .ص2)

 
 املبحث الرابع :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

8 

8 

 :أطراف بطاقات االئتمان
 بعة أطراف:من أر  نتتكون بطاقة االئتما

 0الشركة اليت ترعى البطاقة ، وهي عادة شركة عاملية -1
 0وكاالت حملية ، وبنوك حملية للوساطة -2

 0البطاقة( عأصحاب املتاجر واخلدمات)عمالء بي -3

 (1)عمالء شراء البطاقة() 0محلة البطاقات -4

 
 املبحث اخلامس :

 منافعها:
كل طرف منافع ختصه وفيما يلي نذكر منفعة  على أربعة أطراف ، ول – قكما سب  –تقوم بطاقة االئتمان 

 0كل طرف من هذه األطراف:
 املطلب األول:

 0اواًل: الشركة اليت ترعى البطاقة
رسوم يدفعها البنك إىل املنظمة الوسيطة اليت ترعى البطاقة، وذلك مقابل خدماهتا احملدودة،   -1

 0كالقيام بدور الوساطة بني البنك والعميل حامل البطاقة 
دفعها البنك للمنظمة مقابل عمليات املقاصة ، والتفويض واخلدمات األخرى لرعاية رسوم ي -2

 0البطاقة

 
 
 
 
 
) بطاقة االئتمان وتكييفها الشرعي ( جملة االقتصاد اإلسالمي ،                               ه(  عبد الستار أبو غد1)

 .339هـ( ،ص8/1412) 129ع  
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 املطلب الثاين
 ) املصدر( :منافعها للبنوك 

 توظيف املصرف أمواله . -1
للمصرف يشجعون على  ضمان جزء كبري من األفراد املستفيدين من البطاقة عمالء رئيسيني -2

 التعامل معه ، واالستفادة من خدماته .

اضطرار حامليها والتجار فتح حساب لدى املصرف ، وابلتايل االستفادة من خدمات املصرف  -3
 األخرى .

 ، ومسعة البنك يف اخلارج ،.االنتشار العاملي  -4

 املدفوعات من قبل حامل البطاقة ، وتتمثل يف اآليت : -5

االشرتاك  مالعضوية ، أو رسو  مرسوم اإلصدار من حامليها ، ويقال رسوم دفع البطاقة ، أو رسو  -أ
 السنوي .

 رسوم جتديدها عند أنتها مدهتا ، ويقال رسوم البطاقة السنوي .-ب

 ها املدة ، كأن يريد السفر قبل موعد انتهاء مدهتا فريغب التجديد .رسوم جتديدها قبل أنت -ج
 رسوم استبداهلا عند فقدها.-د
 . تأو التحويال احتصيل الشيكات املسدد هب فرسوم تكالي-هـ

 غرامة التأخري عن التسديد، ويقال فوائد التأخري.-و

ض السلع ابلربيد حلامل حتقيق دخل آخر من حامل البطاقة من خدمات مساندة ، مثل بيع بع-ز
املتعلقة ابلسفر كقطع التذاكر ن وعمل  تالبطاقة أو التأمني على حياة حامل البطاقة ، أو اخلدما

 اجلوازات يف الفنادق .

 احلصول على عائد من قروض سعر العملة األجنبية عند التسديد ابلعملة احمللية .-ح
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 املدفوعات من فبل التاجر: وهي على نوعني : -6

األساسي والدخل الرئيسي جلهة  اإلصدار وهو  عحسم نسبة من قيمة البضاعة هذا هو الدف -أ
تقوم عليه بطاقة االئتمان ، فإن اجلهة املصدرة حينما يشري حاملها بواسطتها بضاعة فإن  يالذ

حسم نسبة منه كفائدة  دللتاجر نفس املبلغ املستحق من الفواتري إال بع عجهة  اإلصدار ال تدف
 فعها التاجر إىل مصدر البطاقة ، وهذه شبيهة مبا يسمى عند البنوك بـ )) خصم الكمبيالة ((.يد

ملصدر البطاقة لقاء اشرتاكهم يف  –صاحب البضاعة  –رسوم وعمالت يدفعها التاجر  -ب
األجهزة املقدمة للمحالت ، وهي أيضا خدمة تستحق  ءاالستفادة من عمالء البطاقة ، أو لقا

 األجرة .

 ثلب الثالاملط
 منافعها حلاملها. ) العميل ( :

 األمانة على أمواله من أي اعتداء أو سطو. -1
 األمانة على نفسه من اهلجوم عليه ملا معه من النقود . -2

 . ةالتمكن من الشراء أمام أي رغبة للشراء سابقة أو طارئ -3

 التعامل مع اآلخرين أبي عملة دون احلاجة إىل محل العمالت املتعددة . -4

 سيلة لضبط املصاريف واحلساابت .هي و  -5

 وهي وسيلة لتوثيق سداد املطالبات ألصحاب البضائع وحنوهم. -6

الدخل املرتفع ،  يإال لذو  حتعطي حاملها قسطا من القيمة األدبية ، إذ أن غالبها ال مين -7
 ولذا صارت رمزا للمباهاة .

املال نقدا من  السحب الفوري للنقد من أجهزة الصرف اآليل للبنك ، أي احلصول على -8
 مصدرها أي ) قرضا من البنك ( كلما دعت احلاجة إليه ، ويف أي مكان من العامل .
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يستفيد حامل البطاقة  يف كثري من األحيان ، من الشراء ابلتقسيط مبوجبها ، ألن البنك  -9
 بدفع سداد الفواتري مجلة واحدة . هال يلزم

ة املشرتاه مستوفية للمواصفات املطلوبة ، احلصول على محاية من البنك يف كون السلع -10
وهلذا أعطى القانون يف الوالايت املتحدة مهلة ستني يوما لالعرتاض على حمتوايت فواتري 

 املطالبة

  -احلصول على حطيطة وختفيض-) ختفيض يف قيمة املشرتوات ( توفر البطاقة حلامليها   -11
% حسب السلعة ، 30% إىل 5بني خصم من التاجر عن سعر السوق ،بنسبة معينة ترتاوح 
 واملنشأة التجارية ، ويف اخلدمات الفندقية ، واحلجوزات.

 
السفر، أوعلى  رحصول حامليها على ميزة التامني جماان على احلياة حال سفره ضد خماط -12

 السفر بتلك البطاقات . راحلوادث عند شراء تذاك
 ، ويف الفنادق . حصوله على خدمات األولوية الدولية ، مثل احلجز للسفر -13

 استخدام أجهزة الصرف اآليل الدولية ، للحصول على املبلغ نفدا . -14

 التمكن من الشراء الربيدي بضمان البنك املصدر . -15

 وسيلة تعريف بشخص احلامل هلا. -16

 .ااملشاركة يف السحب على جوائز يرصدها املصدر هل -17

مبلغ معني يف حال  أن الخيسر حاملها أكثر من –البنك  -ضمان اجلهة املصدرة هلا -18
 من شخص آخر بشكل غري نظامي . ا، أو استعماهل اضياعها أو سرقته

 -التاجر –حصول حاملها على جوائز وهدااي من مصدرها ، أومن الطرف اآلخر  -19

الرجوع  عالتاجر إذا مل يستطع احلصول على حقه من مصدر البطاقة ، فإنه ال يستطي -20
 درها يطالب حاملها.على حاملها ، فهو يطالب مصدرها ، ومص

 
 
 
 

 املطلب الرابع
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 منافعها للتاجر:
تكثري الزابئن : عن طريق احلوافز واملنافع اليت توفرها جهة اإلصدار حلاملها ، لتعود ابملردود -1

 النافع للتاجر بكثرة املستهلكني ، حىت من املفلسني الذين حيملون بطاقة ميكنهم الشراء بواسطتها.
ن طريق محالت الدعاية اليت يقوم هبا مصدر البطاقة ، بذكر امسه يف محلة تكثري الزابئن : ع-2

الدعاية للشراء منه ، وبواسطة الدليل الذي يوزعه املصدر على حاملي البطاقة ، فيستقطب هبذا 
 مزااي من العمالء.

يئة عن طريق تكثري الزابئن بواسطة البيع ابلبطاقة ، فهي مبثابة البيع نسيئة ، وهلذا صار البيع نس-3
البطاقة يتفوق على التقسيط من التاجر مباشرة بسبب اخنفاض التكاليف اإلدارية ، وضمان 

 . -مصدر البطاقة  –املدفوعات من قبل املصرف 

الزايدة يف التسويق : مبا أن البطاقة متنح حامله الشراء من املتجر ، بضمان البنك ، فإهنا توجد -4
القدرة على الشراء، فيدفعه هذا الشعور إىل إشباع رغبته مبا تقع عليه عند حاملها شعورا ابلغىن ، و 

 يده ، ويركز عليه نظره ، ورغبته .

 وهذا حبد ذاته حتريك لسوق التاجر املشارك ابلتعامل لدى بطاقة االئتمان .
بنك إىل ) توفري النسبة اليت يتقاضاها من البنك ( إن التاجر رمبا أضاف النسبة اليت أيخذها منه ال-5

 القيمة ، على أن هذه هي قيمة السلعة .
 أسلم للتاجر من خماطر االحتفاض ابلنقود لديه يف احملل ، من السطو واالعتداء عليه . -5

 أسلم حملله من السطو واالعتداء لسرقة النقود ، إذهي حمفوظة لدى البنك . -6

على حاملها   عال يرجاستحقاق التاجر ألقيام السلع مضمون لدى البنك املصدر للبطاقة ، ف -7
 ومعلوم أن املصرف جهة مليئة .

. وهذه ميزة التنافس واملباهاة  امتيز التاجر القابل للبطاقة على أقرانه من التجار الذين ال يقبلوهن -8
(  .1) 

 7/359(جملة اجملمع ،مرجع سابق  ع1)
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 املطلب اخلامس:
 مثاهلا : 

نفرض أهنا ابعت ما معدله عشر مليون رايل عن طريق بطاقات شركة قزاز تبيع ابلنقد وببطاقة االئتمان ف
 –مصدرة من البنك السعودي األمريكي والبنك لن يفي الشركة يف احلال وإمنا يفيها املبلغ بعد شهر من اترخيه 

فإذا حل األجل فإن البنك ال يعطي الشركة كامل املبلغ  –وبعضهم بعد مخسة عشرة يوماً  وبعضهم بعد شهر 
مليون وسبعمائة ومخسني ألف رايل رغم  9%  أي : سيسلمه 2% وبعضهم  2.5خيصم جزءاً منه غالباً  وإمنا

 أن املبلغ عشر مليون.
والبنك يرجع على العميل ويستويف املبلغ منه كامالً الذي سجل عليه عند التاجر ويكون ذلك منتصف الشهر  

 بنك خصم على الشركة جزءاً من املبلغ .امليالدي ) مخسة عشر من كل شهر ميالدي ( فنجد أن ال
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الفصل الثاني : النظرة الشرعية         
 لبطاقة االئتمان .

 وتحته ثالثة مباحث :
المبحث األول : تكييف عقد بطاقة  

 االئتمان .
المبحث الثاني : الحكم الشرعي لبطاقة  

 االئتمان.
ة  الباطل  طالمبحث الثالث: آثار الشرو 

 على صحة عقود البطاق ات البنكية ..
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 تكييف عقد بطاقة االئتمان:. 0
 :اختلف العلماء المعاصرون في تكييف العقد في بطاقة االئتمان على أقوال

 

 :هرأي الدكتور : عبد الستار أبو غد0
يرى أن نظام البطاقة يتضمن :  اواًل: توكيالً وكفالة، وقرضاً حسناً ابلنسبة للبنوك اإلسالمية يرى أن نظام 

 البطاقة يتضمن :  اواًل: توكيالً وكفالة، وقرضاً حسناً ابلنسبة للبنوك اإلسالمية
شرحه إلجراءات  ويف جوابه على السؤال عن تصوره للتكييف الشرعي هلذا العقد للبطاقة يقول بعد 000

 العمل ابلبطاقة:
إن البطاقة تتضمن مروراً هبذه التصرفات حسب احلاجة فهي تقوم أساساً على احلوالة مع جزء من  000"

الوكالة ، وفيها ضمان من مصدر البطاقة حلاملها، كما أهنا تصبح قرضاً، ولكنه ابلنسبة للبنوك اإلسالمية 
 يكون يف إطار القرض احلسن"

 املناقشة 
حسب الضابط  لأما عقد احلوالة فإنه ال يشك 0يسلم له أن هذا العقد يتضمن الوكالة والضمان -1

الفقهي يف املذهب احلنفي)أن الكفالة بشرط براءة األصل حوالة اعتباراً للمعىن، كما أن احلوالة بشرط  
 هبا احمليل تكون كفالة( أأال يرب 

 0كل العقود اليت يتضمنها نظام البطاقة  نال ميثال هذان اجلانبان نقطتا اتفاق بيننا، على أهنما 
يعترب أن هذا النظام يتضمن قرضاً حسناً ابلنسبة للبنوك اإلسالمية  وهذا صحيح إذا مل يكن  -2

هناك زايدة على مبلغ القرض والقول أبن نظام البطاقة هو عقد حوالة فقط فيه صرف لألنظار عما 
 0ضرورةحيتوي علية من عمليات ربوية حمرمة ابل

 عقد الوكالة يف تصوره يتمثل يف اآليت :. -3

"يف حتصيل البنك دين التاجر من حامل البطاقة، وأن البنك قام بدفع هذا الدين من ماله الختصار 
االجراءات، مث ذهب ليحصل على مستحقاته على هذا الذي محل البطاقة" فالوكالة هي يف دفع البنك 

أما القول أبن البنك قام بدفع هذا الدين        0حامل البطاقة    مصدر البطاقة ماتوجب للتاجر يف ذمة
من ماله الختصار االجراءات فهذا مستبعد فالقضية األساس هي القرض ، والبنك يقوم بتسديد الدين عن 

 (1) 0حامل البطاقة حبكم الوكالة املخول هبا من قبل حامل البطاقة ،حسب العقد املربم بينهما
 

 
 208-206بد الوهاب أبو سليمان ، البطاقات البنكية ،ص( انظر: ع1) 
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 الرأي الثاين
 رأي الدكتور وهبه الزحيلي -5

أن عقد البطاقة حوالة أو وكالة أبجر حيث قال :"إهنا من قبيل احلوالة، واليوم احلواالت املصرفية تكون 
ل الوكالة ابألجر، ابستيفاء من قبي -كما ذكر  -مقابل أجر، فيمكن أن نعتربها من هذا القبيل ، أو نعتربها

 ابلقبض، أو وكالة ابلدفع، وهذا كله سائغ عند الفقهاء" ةمبلغ أو وكال
 املناقشة:

 (1انقش هذا الرأي الدكتور حممد رواس قلعه جي )
 من حالتني : وأواًل: إن حامل البطاقة ال خيل  

 0مكتملة أن يكون له رصيد أو أتمني عند املصدر ويف هذه احلالة شروط احلوالة -1
األيكون له رصيد أو أتمني عند املصدر ويف هذه احلالة التكون أمام حوالة، بل تكون أمام  -2

 0معاملة أخرى

 اثنياً:يف كوهنا وكالة:
العالقة التعاقدية يف الوكالة بني طرفني هي املوكل والوكيل أما يف البطاقة فإن العالقة بني ثالثة  -1

 0أطراف احلامل، والتاجر، واملصدر
إلية مجهور الفقهاء  بالوكالة يشرتط أن يكون حمل الوكالة موجوداً حني العقد ، وهو ما ذه يف -2

ويف قول للشافعية أنه جتوز الوكالة إذا كان حمل الوكالة موجوداً حني التصرف، ولو مل يكن موجوداً حني 
 0العقد

الجتوز مطالبة األصيل . يف الوكالة جتوز مطالبة كل من األصيل والوكيل ابلدين ويف دين البطاقة  -3
  0بل تنحصر املطالبة ابلوكيل

 الرأي الثالث:
 0أن العقد يف بطاقة االئتمان عقد كفالة 00رأي الدكتور نزيه محاد 
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 املناقشة:
أبن                                            (                 1) نأبو سليما بانقش الدكتور عبد الوها

القول ابلكفالة أو الضمان صحيح فيما يتعلق بضمان مستحقات التاجر على حامل البطاقة، ولكن من 
غري املسلم به أن يكون هو العقد الوحيد يف تكييف عقود نظام البطاقة فقد اغفل العقد بني مصدر البطاقة 

 0ني التاجر ،وبني التاجر ومصدر البطاقة من جهة آخرىوحاملها من جهة وبينة  وب
 الرأي الرابع:

 رأي الدكتور مصطفى الزرقاء -6
حيث قال :" الواقع أن بطاقة االئتمان تتضمن وكالة وكفالة، فحامل البطاقة الذي يفتح حساابً يف 

كياًل للمصرف املصرف، وأيخذ البطاقة منة، هذه عملية إصدار البطاقة وأخذها من املصرف تتضمن تو 
علية من التزامات مالية، وأن حيتسب مادفعة  عمصدر البطاقة ، أبن يدفع عن مستعملها وحاملها ما يق

 عنة ، تقطعه من حسابة، يعين إذ فيها توكيل ، وفيها كفالة وضمان"
 الرتجيح: 

قة بني مصدرها فهي يف العال 0لعل أقرب خترج أمجايل لبطاقات االئتمان أهنا عقد مركب من مجلة عقود 
 وحاملها تتكون من ثالثة عقود:
 الكفالة ، واإلقراض ، والوكالة:

فاجلهة املصدرة قد كفلت حامل البطاقة أمام التجار وأقرضته قيمة مسحوابته على البطاقة، وحامل البطاقة  
 وكلها يف الوفاء هبذه القيمة إىل التاجر.

 ن أيضا:مصدرها والتاجر تتكون من عقدي ويف العالقة بني
 الكفالة والوكالة:

فاجلهة املصدرة قد ضمنت للتاجر الوفاء مبستحقاته من قبل حامل البطاقة ، كما أهنا قامت بتحصيل هذه  
املستحقات للتاجر من قبل حاملي هذه البطاقات ووضعها يف حسابه بعد خصم نسبة العمولة املتفق 

 عليها.
مها البيع أو اإلجارة حبسب طبيعة املعقود علية بينهما ، ويف العالقة بني حامل البطاقة والتاجر حيك 

ابإلضافة إىل احلوالة حيث أحال حاملها التاجر على جهة أصدار البطاقة. إن كان له رصيد أو اتمني عند 
 0املصدر

 .210( مرجع سابق  ،ص1)
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 احلكم الشرعي لبطاقة االئتمان:

شروط لتنظر يف مدى صتحها يف الفقه اإلسالمي تشمل بطاقة االئتمان على شروط عديدة نعرض هلذه ال
ونقسمها إىل قسمني شروط صحيحة تتمشى مع مقاصد الشريعة ومنا فاسدة ألهنا تتناىف مع مقاصد 

 0الشريعة
 0الشروط الصحيحة اواًل:

  0اشرتاط االلتزام ابملسؤوليات والوفاء يف التسديد -أ
اطه على حامل البطاقة االلتزام ابلوفاء اشرتاطه االلتزام مبسؤلياتة املالية من جهة ، واشرت  -1

 0حسب املتفق علية
 0إصدار بطاقة للمقرتض ختوله احلصول على السلع واخلدمات -2

 0استمرار اإلقراض يف القدر احملدد ابالتفاقية -3

 0أحقيته يف ملك البطاقة -4

 0مسؤولية مصدر البطاقة عن أعمال وكلية -5

 0هذه الشروط كلها من مقتضى العقد ومصلحتة
اط  فتح حساب ابلبنك املصدر للبطاقة هذا الشرط الحرج فيه شرعاً ألنة من قبيل اشرت  -ب

 0الرهن

ــ هناك بعض الشروط اختلف فيها ولن أعرض لكل الشروط املختلف  فيها بل أعرض املهم منها  
 مثل :
 0اشرتاط رسوم دفع االكتتاب يف نظام البطاقة -1

 ( 1ا للبنك)وقد سبق ذكر هذه الرسوم يف احلديث عن منافعه
 0اختلف الفقهاء املعاصرون يف الرسوم

القول األول : حيرم أخذ رسوم إصدار أو جتديد على بطاقة االئتمان  وقد ذهب إىل هذا للجنة 
 الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .

وذلك ألن هذه الرسوم ذريعة للراب، ألنة ميكن الشخص من احلصول على البطاقة اليت تغرية  
 يون وترتاكم داخلارج عن حد البطاقة، فترتاكم علية ال ابلشراء

 
 .9ص  (1)
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 0(1علية الفوائد _ الراب_ اليت يفرضها علية املصدر)
 

أبو سليمان  بوعبد الوها -القول الثاين: جيوز وقد ذهب اليه الدكتور رفيق املصري ، ونزيه محاد
 0وغريهم 

طباعة واملوظفني وأتعاب إجراءات ألن هذه الرسوم أجور خدمات كقيمة البالستيك وأجور 
 ( 2املوافقة وغري ذلك فالعالقة هلا ابلقرض الكماً والكيفاً )

 
 0العوائد اليت أيخذها املصدر من التاجر -2

 (3وقد سبق بياهنا يف احلديث عن املدفوعات اليت أيخذها املصدر من التاجر)
 اختلف العلماء يف حكمها:.

وغريه وذلك ألن هذا اخلصم يشبه إىل حد كبري خصم  دبو زيذهب الية بكر أ 0األول : التحرمي 
األوراق النقدية إذ يقدم التاجر للمصدر الفاتورة اليت وقع عليها حامل البطاقة  وهي مبثابة صك 
الدين فيخصمها له ويعطيه قيمتها أقل من القيمة املسجلة فيها ، وهذا بيع للدين لغري من هو 

 (4علية أبقل من قيمته وهو راب)
، رفيق املصري ، وهبة  نأبو سليما بالرأي الثاين: اجلواز ذهب الية نزيه محاد ، عبد الوها

 0الزحيلي ، وغريهم
إن هذه العوائد مقابل اخلدمات اليت يقدمها املصدر للتاجر كاملكاملات اهلاتفية وربط املتجر 

 0سرة للتاجروكذلك هذه العوائد مقابل أجرة السم 000بشكبة احلاسب اآليل للبطاقة
 
 
 

                                                                                                          
 .13/522(   فتاوى اللجنة الدائمة،1)

. أبوسليمان ، مرجع 151. نزيه حماد، مرجع سابق، ص49(  انظر رفيق المصري،المصارف اإلسالمية ص2)

 .145سابق ص

 ( ص3)

 .43-42( بكر أبوزيد ، مرجع سابق ،ص4)
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 كما أن هناك شروط ربوية تشرتطها البنوك وهي:.
زايدة ربوية على كل معاملة مالية تسدد عن طريق البطاقة حتسب على العميل ترتاوح  -1

 0% على قيمة البطاقة2,5% إىل 1مابني 
 0فرض نسبة معينة عقوبة على أتخري السداد -2

ى الشراء ابلبطاقة أبزيد من املبلغ املسموح به قرضاً حسب االتفاقية دفع نسبة معينة عل -3
0 

%  لسحب كل مخسة آالف 10القرض مفتوحاً دون حد أعلى تقرض نسبة  نإذا كا -4
  0راي ل مث تتضاعف النسبة حسب مقدار القرض

 0فرض نسبة معينة على حتويالت العمالت األجنبية   -5            

 0نسبة معينة على تسديد الدفع للعمليات النقدية، حتسب من يوم الشراءفرض  -6            

 فهذه كلها حمرمة لسببني:. 
أن هذه الزايدات املفروضة على مقدار القرض خباصة مقابلة التأجيل متثل حقيقة " راب  -1

"راب اجلاهلية"  ىالنسيئة " اليت أمجعت األمة اإلسالمية على حترميه دون خالف ، وهو ما يسم
حيث تضاف زايدة إىل مقدار القرض من أجل أتجيل الدفع ، فهو املعين ابآلية الكرمية" أييها 

 [130الراب اضعافاً مضاعفة واتقو هللا لعلكم تفلحون" ]آل عمران :  اال أتكلو  االذين آمنو 
  0(1فهو راب") تدخل يف عموم احلديث "كل قرض جر منفعاةأهنا  -2

خيرج عقد القرض أن يكون "عقد ارفاق" وقربة فإذا شرط  إن اشرتاط أي نفع لصاحل املقرض
 0فيه الزايدة أقرض من موضوعة، والفرق بني الزايدة يف القدر أو الصفة

 
 
 
 
 
 

 . 2/29الحارث ابن أبي اسامه كما ذكره ابن حجرفي بلوغ المرام وقال "اسناده سافط" ( أخرجه1) 
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 البنكيةآثار الشروط الباطلة على صحة عقود البطاقات  •

 انقسم الفقه املعاصر عند نظره يف هذه البطاقات إىل قسمني:
مىت غلب على ظن املتعامل قدرته على التحوط   -صحة العقد وبطالن الشرط -القسم األول: قسم يرى اجلواز

من الوقوع حتت طائلة هذا الشرط ، ألن هذا الشرط الفاسد ىف معرض اإللغاء شرعاً، وهو مستنكر ومعمول 
 استبعاد مفعوله، ومستند هؤالء ما أيتى: على

لعائشة عندما أرادت أن تشرتي بريرة فأىب  -عليه وسلم صلى هللا –قول النيب  (2)
وهو شرط على خالف الشرع ألن  –أصحاهبا بيعها إال بشوط أن يكون الوالء 

لعائشة :"خذيها   -صلى هللا علية وسلم  -فقال النيب –الوالء شرعا ملن أعتق 
 (. 1هلم الوالء فإمنا الوالء ملن أعتق") واشرتطي

ذلك لإلابحة، بل املقصود اإلهانة وعدم  نفال يكو ومعىن احلديث: التباىل ألن اشرتاطهم خمالف للحق، 
 املباالة ابالشرتاط وأن وجوده كعدمه.

إبرام العقد ويفهم من هذا أنه إذا تعنت أحد بفرض شرط خمالف للشرع فيما تعم احلاجة إليه من العقود وأىب 
هذه العقود بسبب هذا التعنت ، واليفىت بعدم مشروعيتها بل جترى  لفال تتعطهذا الشرط الفاسد  ىإال عل

إبطال هذا الشرط الفاسد إما من خالل السلطان ، أو ابلتحوط ىف عدم الوقوع حتت  يفرغم هذا، وجيتهد 
 طائلته عند خلو الزمان من السلطان القائم على أمر هللا.

به البلوى ىف كثري من البالد من تضمن عقود الكهرابء واهلاتف وغريها  تعم ما -
نصوصا مماثلة، حبيث إذا ختلف املشرتك عن السداد تعرض لتطبيق هذه الغرامات 

 علية، ومل يقل أحد حبرمة االشرتاك ىف هذه املرافق نظرا لوجود هذه الشروط .

النيب  -ط ويصح عقد القرض لقولبفساد الشروط بل تبطل الشرو  دأن القرض ال يفس -
أقوام يشرتطون شروطا ليست ىف كتاب هللا ؟! من  ل:  " ما اب -صلى هللا عليه وسلم 

 (2اشرتط شرطا ليس ىف كتاب هللا فليس له وإن اشرتاط مائة شرط )
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 وهو صريح مذهب املالكية والشافعية.    -طالن العقدب –القسم الثاين: يرى املنع 
ويناقشون استدالل الفريق األول حبادثة بريرة أبن القياس فيه مع الفارق لوجود القدرة  •

على إبطال هذا الشرط ىف واقعة بريرة ملخالفته للشريعة ىف واقع قام على سيادة الشريعة 
فأين هذا من واقع الشرط الربوي ىف وتتوىل دولته حراسة الدين وسياسة الدنيا به ، 

بطاقات االئتمان وهو اشرتاط يعتمد على مرجعية علمانية قامت ابتداء على الفصل 
 بني الدين والدولة والكفر مبرجعية الشريعة املطهرة ىف عالقة الدين ابحلياة؟!

ق كما انقشوا القياس على عقود الكهرابء واهلاتف بشدة احلاجة إىل مثل هذه املراف   •
 0وتعلق مصاحل األمة احليوية هبا

واألمر ىف بطاقات االئتمان أدىن من ذلك، فقد يستطيع اإلنسان أن حييا حياته بصورة عادية أوشبه عادية 
 (       1أن يفعل ذلك بدون هاتف وكهرابء.   ) عبدون بطاقات ائتمان، ولكنه ال يستطي
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 الخاتمة                                              
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا    وبعد :

 فقد انتهى بي هذا البحث إلى النتائج التالية :

،  يبطاقة االئتمان ) مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتبار (1

ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن  تن شراء السلع أو الخدمايمكنه م

يمكن  اومن أنواع هذا المستند م عحاال، لتضمنه التزام المصدر بالدف

 من سحب نقود من المصارف (.

 بطاقة االئتمان تنقسم إلى قسمين : (2

 بطاقات قرضية. -أ

 بطاقات غير قرضية .-ب

 لبطاقة االئتمان أطراف أربعة : (3

 المية الراعية لها.الشركة الع-أ

 المصدر . -ب

 العميل. -ج

 التاجر.-د

(لبطاقة االئتمان منافع متعددة لكل األطراف السابقة ن والنصيب األكبر 4

 من المنافع للمصدر.

انتهى البحث بأن التكييف الشرعي لبطاقة االئتمان أنهاعقد مركب من  (4

 جملة عقود ، الكفالة ، اإلقراض ، الوكالة...

الئتمان التحريم لمافيهامن زيادات على القرض وللمنافع حكم بطاقة ا (5

 التي ترجع للمقرض ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.

 ،،،،،،،،،،دوصلى هللا وسلم على نبينا محم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

24 

24 

 

 المراجع                                               
       

 صحيح البخاري . -1

 صحيح مسلم . -2

 بلوغ المرام . -3

م القانوني لبطاقة االئتمان ، القاضي فداء يحيى أحمد النظا -4

 .1999الحمود ، ط

المصارف اإلسالمية ، رفيق يونس المصري ، مركز النشر  -5

 جامعة الملك عبد العزيز.–العلمي 

قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد، نزيه حماد، دار القلم  -6

 هـ .1421ط/األولى 

ظمة المؤتمر اإلسالمي، العدد مجلة المجمع الفقهي التابع لمن -7

 السابع.

( 129مجلة االقتصاد اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، العدد ) -8

 هـ .1412شعبان 

 ، مؤسسة الرسالة ، دبطاقة االئتمان ، بكربن عبد هللا أبو زي -9

 هـ.1422ط/ الثانية 

والشريعة ، محمد  هالمعامالت المالية المعاصرة في ضؤ الفق-10

 هـ1420ر النفائس ، ط/األولى :رواس قلعه جي، دا

 

البطاقات البنكية ، عبد الوهاب أبو سليمان ، -11

 هـ.1424دار القلم ، ط/ الثانية : 

التاجر جهله ، عبد هللا المصلح  عماال يس  -12                        

 هـ.1422، دار المسلم ،ط/ األولى ،وصالح الصاوي

       

جنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتاوى الل   -13            

 هـ.1419، جمع أحمد الدويش ،ط/ األولى :
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