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 ١١٥

 :
ـــرا مباركـــاً ، الحمـــد هللا رب العـــالمین ـــا كثی حمـــدا طیب

ة والــصال، كمــا ینبغــي لجــالل وجهــه وعظــیم ســلطانه، فیــه
محمـــد بـــن ، والـــسالم علـــى مبعـــوث الهـــدى وخـــاتم النبیـــین

:وبعد، عبد اهللا وعلى آله وصحبه أجمعین
، فــإن حیــاة اإلنـــسان قــد تطــورت فـــي جوانــب كثیـــرة
، وأخــذت أشــكاال جدیــدة لــم تكــن معهــودة لألجیــال الــسابقة

ومن هذه المتغیـرات التـي جـرت فـي حیـاة اإلنـسان المعاصـر 
فـي البحـث عـن حیث اسـتمر اإلنـسان صور التعامل المالي 

فـــي أبدعـــهفكـــان ممـــا ، وســـائل أكثـــر أمانـــا وحمایـــة لمالـــه
االقتصادي بطاقاتفي المجالالعصر الحدیث 

. الجامعة األردنیة، كلیة الشریعة، مشاركأستاذ*

نجـــــح ابتكـــــارات القـــــرن العـــــشرین أالتـــــي تعـــــد مـــــن ، االئتمـــــان
إصــدارها وتطــویر وتــسابقت المنظمــات الدولیــة فــي ، المــیالدي
، وظهـــــرت مـــــستجدات كثیـــــرة فـــــي نظـــــام خـــــدماتها، مجاالتهـــــا

ــــي إطــــار نظــــام  ــــى مــــستوى العــــالم ف وتوســــع التعامــــل بهــــا عل
ونظـــرا النتـــشار ، لكترونیـــةمتكامـــل للمعلومـــات واالتـــصاالت اإل

صـــدارها والتعامـــل بهـــا  ٕ هـــذه البطاقـــات فـــي العـــالم اإلســـالمي وا
جمیــع لةإلــى دراســفــإن هــذه البطاقــات تحتــاج، مـن قبــل البنــوك

، لنقــف علــى األحكــام الــشرعیة والقانونیــة المتعلقــة بهــا، جوانبهــا
وهــذا البحــث سیقتــصر ، ولتــؤدي دورهــا دون مخالفــات شــرعیة

علـــى بیـــان حكـــم انـــضمام البنـــوك اإلســـالمیة إلـــى المنظمــــات 
مقابـل إصـدارالبنـوكتأخذها التيالرسوم وبیان حكم ، العالمیة
. االئتمانیةاتالبطاق

 

*

م١٧/٨/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٤/٢/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

منظمـــات األصـــل عـــنيفـــتـــصدرلبطاقـــات وهـــذه ا، المختلفـــةبأنواعهـــاأصـــدرت المـــصارف اإلســـالمیة بطاقـــات االئتمـــان 
المالیــة تؤولیاوالمــستبــاع اإلجــراءات او ، المنظمــاتلهــذهالقواعــد الثابتــة واحتــرام األنظمــةتبــاعابتلــزم كــل مــن یــصدرها ، عالمیــة

. التي تحددها هذه المنظمات
علىرضفالعالمیة التي تتالمنظماهذهشتراك المصارف اإلسالمیة فياما حكم : وتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالین

والتي تلتزم بها المصارف اإلسالمیة تجاه ، ورسوما مقابل الخدمات التي تقدمها، ةهذه البطاقإلصدارالمشتركین رسوما 
وكذلك ما حكم الرسوم التي تأخذها المصارف اإلسالمیة من ؟صاحبة حق االمتیاز إلصدار هذه البطاقاتالمنظمات العالمیة

؟وما تأخذه من نسبة من التجار الذین یقبلون التعامل بهذه البطاقات، األفراد مقابل إصدار هذه البطاقة 

Abstract
Many credit cards with various types have been issued by Islamic banks. And those cards are

originally issued by international organizations which require that their rules and regulations be followed.
As well as the procedures and financial regulations defined by those organizations should be taken into
consideration

What is the Islamic ruling of the participation of the Islamic banks in these international organizations
which impose certain fees for issuing those cards, and impose other fees for the services which they
offer? Taking into consideration the fact that the Islamic Banks are committed to follow and abide to
their rules since they are the world Franchise for issuing those cards. And what is the Islamic ruling
concerning the fees taken from the individuals for issuing those cards. And what about the Islamic ruling
for the proportion taken by the bank from the merchants who accept dealing with those cards.
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 ١١٦

:
یتكفــل هــذا البحــث بدراســة كیفیــة انــضمام المــصارف 

لهـذه البطاقـات الراعیـة ، اإلسـالمیة إلـى المنظمـات العالمیـة
حكـــم الرســـوم التـــي تأخـــذها البنـــوك بیـــانوكـــذلك ، البنكیـــة

ومنتهیــا بخاتمــة تــضم أهــم ، مقابــل إصــدار هــذه البطاقــات
. والمقترحاتالنتائج وبعض التوصیات 

:
علـى المـنهج الوصـفي القـائم علـى الدراسة اعتمدت 

مــع االســتعانة بطریقــة ، عــرض المــادة ووصــفها كمــا هــي
ـــــ، التفـــــسیر مـــــن المـــــنهج التحلیلـــــي مـــــن ةوطریقـــــة المقارن

المنهجیــةفجــاءت ، المــنهج المقــارن فــي بعــض الجزئیــات
:متمثلة باآلتي

الرجــــــوع إلــــــى المــــــصادر التــــــي تناولــــــت الموضــــــوع -١
أغلبهــا أبحــاث قــدمت ، وهــي مــصادر حدیثــة، لدراســةبا

علمیـــــة أو أبحـــــاث منـــــشورة فـــــي مجـــــالت ، لمـــــؤتمرات
. وهناك بعض الرسائل الجامعیة، محكمة

جمــع المــادة المتعلقــة بالموضــوع مــن تلــك المــصادر -٢
ودراســـــتها بتحلیـــــل بعـــــض عباراتهـــــا إن لـــــزم األمـــــر 
وصــــــیاغتها بــــــصیاغة تقــــــرب الفكــــــرة وتــــــدل علیهــــــا 

. ویسیربأسلوب مبسط
. استخالص النتائج والتوصیات والمقترحات-٣

:
ال یوجــد حــسب علمــي دراســة مــستقلة فــي موضــوع 

انــــــــضمام المــــــــصارف اإلســــــــالمیة (وهــــــــو بعنــــــــوان ، بحثــــــــي
ولــم أجــد ) لمنظمــات بطاقــات االئتمــان ومــا تأخــذه مــن رســوم

وقــــــد تركــــــزت ، دراســــــة علمیــــــة جمعــــــت أطــــــراف الموضــــــوع
ــم تبــرز ، حــول البطاقــات المــصرفیة بــشكل عــامالدراســات  ول

ـــــضمام المـــــصارف  ـــــشكل واضـــــح حكـــــم ان هـــــذه الدراســـــات ب
اإلسـالمیة لمنظمــات بطاقــات االئتمــان ومــا تأخــذه مــن رســوم 
كمــا هــو موضــوع بحثــي هــذا الــذي جــاء یــسلط الــضوء علــى 

فكــان ال بــد مـن إكمــال هـذا الجهــد وجمــع . حكـم هــذه المـسألة
. دشتات الموضوع في بحث واح

وهنــــاك مــــصنفات كثیــــرة بحثــــت الجوانــــب المتعــــددة 

:شهر الدراسات السابقةأللبطاقات المصرفیة ومن 
الناشـــر ، لعبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، البطاقـــات البنكیـــة- ١

م وقـد أشـتمل الكتـاب ١٩٩٨عـام ، دار القلم في دمشق
وكـان الغـرض ، علي تعریف عام بالبطاقـات المـصرفیة

دون ، كلــــــي بهــــــذه البطاقــــــاتمــــــن الكتــــــاب التعریــــــف ال
وذكــــــر مــــــذاهب ، الخــــــوض فــــــي تفــــــصیالت األحكــــــام

. وذكر وجهات النظر المختلفة، العلماء
تقــدم بهــا الباحــث ، وهــي رســالة علمیــة، بطاقــات االئتمــان- ٢

ــــصور القــــضاة ــــى جامعــــة الیرمــــوك عــــام ، األســــتاذ من إل
م للحــــصول علـــــى درجــــة الماجـــــستیر فــــي الفقـــــه ١٩٩٨

ــــــاول الباحــــــث، وأصــــــوله ــــــث تن ــــــي هــــــذه حی الحــــــدیث ف
األطروحة عن بطاقـات االئتمـان منـذ النـشأة إلـى أن أتـى 

ـــم ، علـــى جمیـــع األحكـــام المتعلقـــة بهـــا فـــي یخـــصص ول
ــــــاً  ــــــضمام المــــــصارف (عــــــنللحــــــدیث الرســــــالة مبحث ان

اإلســـالمیة لمنظمـــات بطاقـــات االئتمـــان ومـــا تأخـــذه 
.من رسوم

ـــــات - ٣ ـــــشرعیة والمـــــصرفیة والمحاســـــبیة لبطاق ـــــب ال الجوان
للـدكتور محمـد عبـد الحلـیم عمـر نـشر إیتـراك ، ناالئتما

وكــان الكتــاب . م١٩٩٧عــام ، القــاهرة/للنــشر والتوزیــع 
. یتحـــدث عـــن أحكـــام البطاقـــات المـــصرفیة بـــشكل عـــام

والفـــرق بـــین دراســـتي والدراســـات الـــسابقة هـــو أننـــي لـــن 
أتحــــدث فیهــــا عــــن جمیــــع األحكــــام المتعلقــــة ببطاقــــات 

حـدیث عـن جانـب بـل سـأكتفي بال، االئتمان بـشكل عـام
واحـــــد مـــــن جوانـــــب البطاقـــــات المـــــصرفیة وهـــــو حكـــــم
انــــــضمام المــــــصارف اإلســــــالمیة لمنظمــــــات بطاقــــــات 

وبـــسط أقـــوال العلمـــاء ، االئتمـــان ومـــا تأخـــذه مـــن رســـوم
وجمــــــع شــــــتات الموضــــــوع وتــــــرجیح مــــــا ، ومناقــــــشاتهم

. واهللا ولي التوفیق. یرجحه الدلیل

 
 


:
: 

ـــات المعاصـــرین لبطاقـــات االئتمـــان ، اختلفـــت تعریف
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 ١١٧

ومــــا یتولـــد عنهـــا مـــن عالقــــات ، لتعـــدد صـــورها وأنواعهـــا
لـم وكـذلك، متعددة متشابكة یصعب إخضاعها لمفهـوم واحـد

دول التـــي تـــشرع لهـــا أحكـــام خاصـــة بهـــا فـــي كثیـــر مـــن الـــ
ولــم یتــشكل مــن هــذه األحكــام أحكامــا دولیــة ، تتعامــل بهــا
ن أطـــراف هـــذه البطاقـــة أطـــراف محلیـــةإثـــم ، أو خاصـــة

فربمــا یكــون الحامــل لهــا مــن بلــد ویــستعملها فــي ، ودولیــة
. بلد آخر والراعي لهذه البطاقة في بلد ثالث

، تعــــددت تعریفاتهــــا بتعــــدد الكتــــاب، ولهــــذه األمــــور
بـــل نجـــد أن بعـــض ، علـــى جانـــب واحـــد منهـــافكـــل یركـــز 

، المــــــؤلفین یجعــــــل لكــــــل نــــــوع منهــــــا تعریفــــــًا خاصــــــًا بهــــــا
. وسنستعرض بعضها

عــرف مجمــع الفقــه اإلســـالمي الــدولي بطاقــات االئتمـــان ) ١
بأنهــا مــستند یعطیــه مــصدره لــشخص طبیعــي أو اعتبــاري 
بنــاء علــى عقــد بینهمــا یمكنــه مــن شــراء الــسلع والخــدمات 

تند دون دفــع الــثمن حــاًال لتــضمنه التــزام ممــن یعتمــد المــس
المـــصدر بالـــدفع ومنهـــا مـــا یمكـــن مـــن ســـحب النقـــود مـــن 

. )١(المصارف
وهذا التعریف یعتبر مقبوًال ولكن یحتاج إلـى بعـض 

ال حاجـــة إلـــى الـــنص علـــى الـــشخص . التوضـــیحات منهـــا
ألن كلمــة شــخص تــشملهما ؛باعتبــاره طبیعیــًا أو اعتباریــاً 

ألشــــخاص وألنهــــا فــــي العـــادة تمــــنح ،القمعـــًا عنــــد اإلطـــ
ــــة و ، طبیعیــــین البطاقــــة مالحظــــة أخــــرى أنــــه یــــتم إصــــدار ثمَّ

وكــذلك یــتم عقــد ، بموجـب عقــد بــین مــصدر البطاقـة وحاملهــا
الـــنص وكـــان یجـــب ، بـــین البنـــك المـــصدر للبطاقـــة والتـــاجر

علـــى علـــى ذلـــك فـــي التعریـــف إضـــافة إلـــى رجـــوع المـــصدر
. )٢(الحامل الستیفاء حقه

بأنهــا البطاقــة الــصادرة عــن "وعرفهــا معجــم أكــسفورد ) ٢
بنك أو غیـره تخـول صـاحبها الحـصول علـى حاجاتـه مـن 

. )٣("البضائع دیناً 
بطاقــــة (وعرفهــــا المعجــــم االقتــــصادي العربــــي بأنهــــا ) ٣

خاصـــة یـــصدرها المـــصرف لعمیلـــه تمكنـــه مـــن الحـــصول 
علـــى الـــسلع والخـــدمات مـــن محـــالت وأمـــاكن معینـــة عنـــد 

ویقـوم بـائع الـسلع أو الخـدمات بتقـدیم ، ه البطاقـةتقدیمه لهـذ
مــــصدر –الفــــاتورة الموقعــــة مــــن العمیــــل إلــــى المــــصرف 

ویقـدم المـصرف للعمیـل كـشفًا ، فیسدد قیمتها لـه–البطاقة
هـحسابلخصمها من أولتسدیدهاالقیمةبإجمالاـً شهری

. )٤()الجاري لطرقه
والعالقــاتویؤخــذ علــى هــذا التعریــف أنــه شــمل اآلثــار 

التــــي تنــــشأ بــــین األطــــراف المتعاملــــة بهــــذه البطاقــــة وهــــم 
. المصرف والعمیل والتاجر

ومــن خــالل اســتعراض التعریفــات الــسابقة یتبــین أن 
وأمـــا ، أوضـــحها وأوجزهـــا تعریـــف مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي

وعلـــى العمـــوم فـــإن . بـــاقي التعریفـــات فلـــم تمثـــل حقیقتهـــا
ن ٕ اختلفـت فـي ألفاظهـا إال أنهـا جمیع التعریفات السابقة وا

تركــز علــى أن هــذه البطاقــة وجــدت لتكــون أداة دفــع لــثمن 
سلع تم شراؤها من قبل حامل البطاقة مـن تـاجر یعتمـدها 

مــن قبــل المــصدر لوجــود عنــصر األمــان والثقــة والــضمان 
تـــؤدي وظیفـــة كمـــا أن هـــذه البطاقـــة أصـــبحت، لهـــا وحاملهـــا

قدي فـي حـدود أخرى هي اإلقراض عن طریق السحب الن
معینــــة منــــصوص علیهــــا فــــي العقــــد بــــین حامــــل البطاقــــة 

. )٥(والجهة المصدرة لها

 :   
: 

یكاد یجمع كل من كتب عـن نـشأة بطاقـات االئتمـان 
عنــدما ، أن بدایــة التعامــل بهــا كــان فــي أوائــل القــرن العــشرین

األمریكیــــــة ي الوالیــــــات المتحــــــدة بــــــدأت بعــــــض الفنــــــادق فــــــ
الــذین یحتــاجون إلــى ، بإصــدار بطاقــة لزبائنهــا المفــضلین
وكــــان الغــــرض مــــن ، اإلقامــــة فــــي الفنــــدق مــــرات متكــــررة

واختـصار أوقـاتهم فكانـت أول ، البطاقة تسهیل معامالتهم
شـــركة أصـــدرت هـــذه البطاقـــة هـــي شـــركة وســـترن یونیـــون 

ــنف١٩١٤ســنة  وســكك ، طم ثــم تبعهــا بعــد ذلــك شــركات ال
ولكـــن ضـــمن حـــدود ، وبعـــض الفنـــادق الـــضخمة، الحدیـــد

. )٦(خاصة ولبعض األشخاص
قامـت شـركة جنـرال بترولیـوم فـي ١٩٢٤وفي سـنة 

علـــى تــوزع ، كلفورنیــا بإصــدار أول بطاقــة ائتمـــان حقیقیــة
ـــــاع لهـــــم مـــــن محطاتهـــــا  ـــــزین المب ـــــدفع قیمـــــة البن الجمهـــــور ل

المبـالغ المــستحقة د علـى أن تــسد، المنتـشرة فـي أنحــاء الـبالد
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. علیهم في تواریخ الحقة
بل توقـف العمـل بهـا خـالل، ولم تستمر هذه البطاقات

ــــة ــــة الثانی الحــــرب هــــذهوبعــــد أن انتهــــت، الحــــرب العالمی
العالمیــــــة ظهــــــرت أول شــــــركة متخصــــــصة فــــــي إصــــــدار 

فــي ســنة " دایــزر كلـوب"وهـي شــركة ، البطاقـات االئتمانیــة
دایـــة علـــى إصـــدار بطاقـــة م وقـــد اقتـــصرت فـــي الب١٩٤٩

انتقلــت عملیــة ١٩٥١وفــي ســنة ، خاصــة بــرواد المطــاعم
وكـــــان هـــــذا ، إصـــــدار البطاقـــــات االئتمانیـــــة إلـــــى البنـــــوك

االنتقــال إلــى البنــوك هــو التطــور الحقیقــي الســتخدام هــذه 
فقــــد أصــــدرت عــــدة بنــــوك لعمالئهــــا بطاقــــات ، البطاقــــات

لبطاقـات لتسهیل شراء احتیاجاتهم الیومیة وكـان ظهـور هـذه ا
ــــذانًا بعــــصر جدیــــد فــــي المعــــامالت المالیــــة وكانــــت أول ، إی

نیویـورك فـرانكلین فـي هي بنكمؤسسة أصدرت هذه البطاقة
وتبعتـــههلعمالئـــ١٩٥١حیـــث أصـــدر بطاقـــة خاصـــة عـــام 

ــــك عــــدة مــــصارفبعــــد ــــة ، ذل ــــى نحــــو مائ زاد عــــددها عل
ثم ظهرت في خالل تلك الفترة بعض األسالیب ، مصرف

فكرة بطاقـة ضـمان الـشیك التـي تقـوم علـى االئتمانیة مثل 
ولمـا ، ضمان البنك للـشیكات التـي یحررهـا حامـل البطاقـة

اجتمعـــت الفكرتـــان معـــًا ظهـــرت البطاقـــات االئتمانیـــة مـــرة 
. )٧(أخرى

قــــام بنــــك أمریكــــا وبنــــك تــــشیزمنهاتن١٩٥٨وفــــي عــــام 
وهمــا أكبــر بنكــین فــي العــالم فــي ذلــك الوقــت بإصــدار بطاقــة 

ــة فــي جمیــع أنحــاء الوالیــات أ، بنكیــة المتحــدة صــبحت مقبول
. ةـاألمریكی

ثــــــم ظهــــــرت بطاقــــــات االئتمــــــان فــــــي فرنــــــسا ســــــنة 
عندما ظهرت بطاقة ونداینرز كلب وانتشر بعد ، م١٩٥٤

أصـدرتها ذلك استخدام هذه البطاقة وخاصة الزرقـاء التـي 
. )٨(م١٩٦٧مجموعة من البنوك الفرنسیة سنة 

مرحلـــــة جدیـــــدة منـــــذ أوائـــــل الـــــسابقةالمرحلـــــةتلـــــت 
حیــث بــدأت الهیئــات المالیــة ، الــسبعینات مــن القــرن العــشرین

تمكــــن المــــستفیدین مــــن الحــــصول ، بإصــــدار بطاقــــات بنكیــــة
علــــى ســــلع وخــــدمات مــــن الفنــــادق الكبــــرى وشــــركات النقــــل 

ویمكـن القـول بـأن ، وصارت هذه البطاقات عالمیة، السیاحیة
حینمـــــا اتفقـــــت بعـــــض ، م١٩٧٧هـــــذه المرحلـــــة بـــــدأت عـــــام 

البنــوك األمریكیــة علــى إنــشاء جمعیــة أو منظمــة غیــر ربحیــة 
فیزا(، )visa card(إلصدار بطاقة جدیدة سمیت ببطاقة

وســـــمحت ألي بنـــــك فـــــي أنحـــــاء العـــــالم أن یكـــــون ، )كـــــارت
طبقــًا الشــتراطات خاصــة تتــولى الجمعیــة أو ، عــضوًا بهــا

ــــادة البنــــوك األ، المنظمــــة التنــــسیق بینهــــا عــــضاء ومــــع زی
األولـى ، المنتسبة إلیها قامت منظمة الفیزا بإنشاء شـعبتین

.Visa Uشــعبة الفیــزا األمریكیــة  S. A ،تتــولى واألخــرى
وتــــــــسمى ، شـــــــئون البطاقــــــــة فــــــــي جمیـــــــع أنحــــــــاء العــــــــالم

International، ــــوالى فــــي ــــدأت بطاقــــات االئتمــــان تت ــــم ب ث
وبـــــدأت عـــــدة منظمـــــات إصـــــدار هـــــذه ، شــــتى أنحـــــاء العـــــالم

، والماســـتر كـــارد، مـــن أشـــهرها اآلن بطاقـــة الفیـــزاالبطاقـــات و 
ـــوب، واألمریكـــان أكـــسبرس ـــدانیزر كل ن كانـــت بطاقـــات ، ال ٕ وا

والفیـــزا كـــارت األكثـــر انتـــشارًا فـــي أمریكـــا حتـــى ، الماســـتركارد
ثـم نـشأ فـي ، ثم انتشرت في جمیع أنحاء العـالم، ١٩٨٦سنة 

وفـــي الیابـــان مؤســـسة ، ویـــورو كـــارد، كـــسبرسإأوربـــا بطاقـــة 
J.C.B . إال أن البطاقـات األمریكیـة تبقـى هـي األكثـر انتـشارًا

في العالم سواء من حیـث اشـتراك البنـوك فـي دول العـالم فـي 
ـــــدى التجـــــار فـــــي شـــــتى أنحـــــاء  عـــــضویتها أو فـــــي قبولهـــــا ل

. )٩(العالم
ـــة ـــى األســـواق العربی ـــات إل ومـــع دخـــول هـــذه البطاق

تــيأصــدرتها البنــوك ومــن ضــمنها المــصارف اإلســالمیة ال
واتجهــت إلــى ربــط ، بــدأت تتعامــل بــبعض هــذه البطاقــات

ألنهـا جـزء ؛أجهزتها الحاسـوبیة بأنظمـة الـشبكات العالمیـة
أمـــا ، ومرتبطـــة بـــه ارتباطـــًا وثیقـــاً ، مـــن االقتـــصاد العـــالمي
فمــثًال أول ، ســبق فــي التعامــل بهــاأالبنــوك الربویــة فكانــت 

بطاقـــة دخلـــت األردن كانـــت عـــن طریـــق بنـــك البتـــراء فـــي 
حیـــث كـــان هـــذا البنـــك هـــو الوحیـــد فـــي ، ایـــة الثمانینـــاتبد

ثـم اسـتفاد بنـك ، المنطقة الذي یقـوم بإصـدار هـذه البطاقـة
،القــاهرة عمــان بالتعــاون مــع بنــك البتــراء بإصــدار البطاقــة

ـــراء ـــك البت ـــة لبن ـــى أن حـــصلت األزمـــة المعروف فأنهـــت ، إل
وأوقفـــــت جمیـــــع ، ارتباطهـــــا بـــــه) فیـــــزا(المنظمـــــة العالمیـــــة 

. ت الصادرة عنهالبطاقا
أعیــد إصــدارها عــن طریــق خمــسة١٩٩٢وفــي عــام 

وهــي ، بنــوك أردنیــة محلیــة مجتمعــة بقیــادة بنــك اإلســكان
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وبنـــــك ، وبنـــــك االســـــتثمار األردنـــــي، بنـــــك القـــــاهرة عمـــــان
لالستثماراألردني كـوالبن،المؤسسة العربیة المصرفیة

" یــزاف"فأســست الــشركة األردنیــة لخــدمات الــدفع ، والتمویــل
وذلــك بــشرائها رخــصة الفیــزا العالمیــة التــي كانــت ممنوحــة 

. )١٠(لبنك البتراء
العالمیــة ) الفیــزا(ثــم قــام البنــك العربــي بإصــدار بطاقــة 

فـــإن ) الماســـتركارد(أمـــا بطاقــة ، منفــردًا مـــع فرعــه فـــي لنــدن
ـــــر أول مـــــن أصـــــدرها عـــــام  ـــــي یعتب ـــــي األردن ـــــك األهل البن

فوقـــع اتفاقیـــة إلصـــدار ثـــم تبعـــه بنـــك األعمـــال ، م١٩٩٣
ثم بنك األردن والخلیج في نفس ١٩٩٤هذه البطاقة عام 

. العام
ودخلــت هــذه البطاقــات المــصرفیة إلــى الــسوق المــصریة 

وقــــد ، م١٩٨١مــــن خــــالل البنــــك العربــــي األفریقــــي فــــي ســــنة 
ثــم )١١("فیــزا كــارد البنــك العربــي"عرفــت فــي ذلــك الوقــت باســم 
ثـم أصـدر ، م١٩٩٢عـام ) فیـزا(بدأ بنك مـصر إصـدار بطاقـة 

ثــم أصــدر البنــك األهلــي المــصري بطاقــة ) ماســتركارد(بطاقــة 
. وكذلك بطاقة ماستر كارد) فیزا(

تــشهد ســوق البطاقــات االئتمانیــة فــي المملكــة العربیــة و 
وتقــدر المــصادر المالیــة ســوق . عالیــةالــسعودیة نــسب نمــو

ـــة ائتمان٨٠٠البطاقـــات بحـــوالي ـــف حـــساب بطاق فـــي ، یـــةأل
حـــین یـــصل عـــدد العملیـــات التـــي تـــشهدها الـــسوق الـــسعودیة 

فیمــــا تقـــدر حـــسابات هــــذه ، ملیـــون عملیـــة٤٠٠نحــــوإلـــى
خـالل الـشبكة الـسعودیة والمـصارف بـأكثر مـنالعملیـات مـن

ممـــا یـــضعها فـــي مقدمـــة أســـواق ، ســـعوديملیـــار لایر٣٠٠
. األوسطئتمان في منطقة الشرقبطاقات اال

ـــة ا ـــة تـــأتي دول ـــة المتحـــدة فـــي المرتب إلمـــارات العربی
الــشرق األوسـط اسـتخدامًا لبطاقــات الثانیـة بـین أكثـر دول

ـــاة المـــستهلك. االئتمـــان ـــد أظهـــر اســـتبیان ألســـلوب حی وق
مـــــن حـــــاملي البطاقـــــات فـــــي % ٥٠أجـــــري مـــــؤخرًا قیـــــام

إلــى ٦العربیــة المتحــدة باســتخدام بطاقــاتهم مــنمــاراتاإل
فــضًال عــن ، هر واحــدمــرات خــالل شــ١٠علــىمــا یزیــد

مــرات خــالل ٥إلــى٣مــنهم باســتخدامها مــن% ٣٢قیــام
العملیــات الــشرائیة وتخطــت قیمــة أغلبیــة هــذه. ذات الفتــرة

. دوالر أمریكي٣٠٠أل حاجز 

تفوقــــت عملیــــات ، وفـــي المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة
الـــصغیرة والمتوســـطة بواســـطة بطاقـــات االئتمـــان الـــشراء

مــن % ٥٦حیــث تراوحــت قیمــة، بیــرةعلــى العملیــات الك
المملكـــة عملیـــات الـــشراء بواســـطة بطاقـــات االئتمـــان فـــي

فـــــي ، دوالر أمریكـــــي٣٠٠و٣٠العربیـــــة الـــــسعودیة بـــــین
٣٠من حملة البطاقات بإنفـاق أقـل مـن% ٢٦حین قام

. بواسطة بطاقاتهم االئتمانیةدوالرًا أمریكیاً 
ـــام، وفـــي الكویـــت ـــات البطمـــن حـــاملي% ٣٦ق اق

باســــتخدام بطاقــــاتهم بــــصورة متكــــررة خــــالل شــــهر واحــــد 
مـن % ٣٠كما استخدم أكثر مـن، مرات١٠وصلت إلى

حـــــاملي بطاقـــــات االئتمـــــان فـــــي جمهوریـــــة مـــــصر العربیـــــة 
مــرات خــالل ١٠إلــى٦بطاقـاتهم فــي عملیــات الــشراء مـن

. واحدشهر
وتحظى عملیـات الـدفع باسـتخدام بطاقـات االئتمـان 

فــــي كــــل مــــن المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة ســــعبقبــــول وا
تــوفر وذلــك بــسبب، واإلمــارات العربیــة المتحــدة والكویــت

یفائهـــا بالمتطلبـــات، عوامـــل األمـــان المناســـبة لهـــذه البطاقـــات ٕ وا
. للمستهلكین في هذه الدولاالئتمانیة

باســتخدام شــهدت عملیــات الــشراء، وفــي ســلطنة عمــان
كبیـــرًا فـــي اآلونـــة األخیـــرة مـــن البطاقـــات االئتمانیـــة إقبـــاالً 

وارتفعــــت نــــسبة الــــشراء . المــــستهلكینقبــــل كافــــة شــــرائح
فــي بعــض % ٣٥باســتخدام البطاقــات إلــى مــا یزیــد علــى

ثــــالثبعــــد أن كانـــت قبـــل، المحـــالت والمراكـــز التجاریـــة
. فقط% ٥سنوات ال تتعدى
النـساء فـي سـلطنة عمـان علـى النـصیب وقد حازت
حیــث مثلــت نــسبة، ة الــشراء بالبطاقــاتاألكبــر مــن عملیــ

ـــات شـــرائیة باســـتخدام البطاقـــات ـــي أجـــرین عملی ـــساء الالت الن
من مجموع العملیات المنجزة% ٨٠

أما بالنـسبة للمـصارف اإلسـالمیة فقـد تـأخرت قلـیًال 
إال أنهــا اضــطرت أخیــرًا ، فــي إصــدار مثــل هــذه البطاقــات

تحقــق مــن أربــاح ثــم لمــا ، لخدمــة عمالئهــا أوالً هاإلصــدار 
. ١٩٩٠وكان ذلك بعد عام ، كبیرة ثانیاً 

ـــة  ـــزا(فقـــد أصـــدر البنـــك اإلســـالمي األردنـــي بطاق )الفی
وأصــــبح حاملهمــــا یــــستطیع شــــراء الــــسلع) الماســــتر كــــارت(و
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بأنواعهــا وتلقــي المنــافع لــدى مالیــین المؤســسات والمحــال 
ومـن ضـمنها الفنـادق ومكاتـب ، التجاریة فـي أنحـاء العـالم

وكـــــذلك الـــــسحب ، وشـــــركات الطیـــــران، لـــــسیاحة والـــــسفرا
بیـت وكذلك فعل ، النقدي من خالل أجهزة الصرف اآللي

ـــل الكـــویتي لراجحـــي المـــصرفیة لالســـتثمار اوشـــركة ، التموی
وغیرها وأخذت هذه المؤسسات العقود التي هي موحدة فـي 
العــالم فــي الغالــب وقــدمتها إلــى الهیئــات الــشرعیة لــدى هــذه 

رت فیهــا التعــدیالت الــشرعیة الالزمــة التــي المؤســسات فــأج
وأهــم مــا ، ال تغیــر مــن ســالمة التطبیــق وســهولة االســتخدام

ــــد القــــرض، حــــذفت مــــن هــــذه البنــــود وبنــــد فوائــــد ، بنــــد فوائ
ألن معظــم البطاقــات االئتمانیــة ترتــب فوائــد علــى ؛التــأخیر
حامل البطاقة لما استحق علیـه وعلى تأخیر دفع ، القرض

فالمؤســـــــــسات ، المطالبـــــــــةالـــــــــسماح أوإذا تجـــــــــاوز فتـــــــــرة 
واستعاضــــت عنــــه بــــأن تلــــزم ، اإلســــالمیة ألغــــت هــــذا البنــــد

ــــدیهاالعمیــــل بــــأن یكــــون لدیــــه وأن یكــــون هــــذا ، حــــساب ل
الحـــــــــساب ملیئـــــــــًا بمقـــــــــدار مـــــــــن المـــــــــال یـــــــــشكل تأمینـــــــــًا 

. )١٢(لمدفوعاته
التنــافس ودخلــت جمیــع المــصارف الــسعودیة حلبــة

. ه وخططهكل وفق برامج، في هذا المجال
مــع الــشریعةفــي الغالــب وجمیــع هــذه البطاقــات تتوافــق 

، البنــوكتلــك ســالمیة وهــي مجــازة مــن الهیئــات الــشرعیة فــياإل
. ن كان هناك خالف في بعض المسائل الجزئیةإ و 

ومــــن المعلــــوم أن المــــصارف اإلســــالمیة ال تعطــــي 
ـــههـــذه البطاقـــة إال لمـــن تثـــق بمال ، والتزامـــه وانـــضباطهئت

فـــإذا تخلـــف فـــي الـــسداد فإنهـــا تجعـــل مـــا ترتـــب فـــي ذمتـــه 
قرضًا حسنًا لفتـرة معینـة ثـم تطالبـه قـضائیا بـسداد مـا فـي 

. ذمته من دیون
ن العمولــة علــى المــشتریات عــادة مــا تقــسمإوكــذلك فــ

والمنظمـة ، والبنـك القابـل لهـا، بین البنك المصدر للبطاقـة
حامــل البطاقــة وبنــك أي بــین بنــكالعالمیــة راعیــة البطاقــة

. )١٣(متفق علیها مسبقاً التاجر والمنظمة العالمیة بنسب
إن حامــل البطاقــة االئتمانیــة مــن البنــوك اإلســالمیة 
،ال یتحمــل أیــة عمولــة تحــت أي مــسمى علــى عملیــة الــشراء

ـــةأإال ، أم خارجهـــا، ســـواء كـــان داخـــل الدولـــة نـــه یـــدفع عمول

واشـــترطت . ماتعلـــى الـــسحب النقـــدي وهـــي مقابـــل الخـــد
الهیئـــات الـــشرعیة أن ال تكـــون هـــذه العمولـــة متفاوتـــة حـــسب 

بـــل تكـــون واحـــدة علـــى جمیـــع المبـــالغ ، المبلـــغ المـــسحوب
ن اختلفت مقادیرها ٕ . المسحوبة وا

ومـــن المعـــروف أن البنـــوك اإلســـالمیة تـــرفض أخـــذ 
الفائــدة علــى القــروض المقدمــة لمــن یطلبهــا لقیامهــا علــى 

ــــت هــــذه البنــــوك تمثــــل ، ســــالمیةأحكــــام الــــشریعة اإل وكان
البــدیل اإلســالمي للمعــامالت المالیــة الربویــة التــي نــشأت 

ها المؤســــسات المالیــــة الغربیــــة وانتقلــــتتومارســــ، فــــي الغــــرب
. إلى بالد المسلمین في القرن العشرین

وأهـــم األســـس التـــي تقـــوم علیهـــا المـــصارف اإلســـالمیة
د علـــــى مبـــــدأ واالعتمـــــا. رفـــــض تقـــــدیم القـــــروض الربویـــــة

. المشاركة في الربح والخسارة

:
: 

ال تــستطیع البنــوك ومنهــا المــصارف اإلســالمیة إصــدار
بطاقـــات االئتمـــان بأنواعهـــا المختلفـــة إال بعـــد إبـــرام عقـــود 

ــــاع واح ــــزم بموجبهــــا بإتب ــــرام مــــع المنظمــــات العالمیــــة تلت ت
تبــــاعإ األنظمــــة والقــــوانین والقواعــــد الثانیــــة لهــــذه المنظمــــات و 

. اإلجراءات والتسویات المالیة التي تحددها هذه المنظمات
هـــذه المنظمـــات العالمیـــة مثـــل منظمـــة الفیـــزا والماســـتر

كــارد والیوروكــارد وغیرهــا تقــوم برعایــة هــذه البطاقــات مــن 
:وجوه عدة منها

المنظمـــات تمتلـــك عالمـــة أن كـــل منظمـــة مـــن هـــذه-١
خاصــة بهــا وتــسمح للبنــوك) Trade Marks(مــسجلة 

باســتعمال عالمتهــا المــسجلة وعنــد اســتعمال البنــوك 
لهــــذه العالمــــة إلــــى جانــــب شــــعارها تحظــــى بقبــــول 
عالمي ویثـق بهـا التجـار وأصـحاب الخـدمات وحتـى 

. من یحمل هذه البطاقات
ضـــع تقــوم هـــذه المنظمـــات بتحدیــد نوعیـــة البطاقـــات وو -٢

ــــصنیعها فــــي معــــاییر لكــــل بطاقــــة واإلشــــراف علــــى  ت
مـــصانع معتمـــدة مـــن قبـــل المنظمـــة الراعیـــة حرصـــًا 
منهـــا علـــى جـــودة مـــادة البطاقـــة ومنـــع تزویرهـــا وكـــذلك 
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ـــــــــة ـــــــــة الذهبی ـــــــــسمیتها كالبطاق ـــــــــضیة، ت ـــــــــة ، والف وبطاق
. الماستركارد وغیرها

تـــضع المنظمـــات الدولیـــة القواعـــد والـــضوابط الموجـــودة-٣
تزامــــات كــــل عــــضو فــــي المنظمــــة لبیــــان حقــــوق وال

لــضمان اســتقرار النظــام العــام لهــذه البطاقــات علــى 
خاصــة أن هــذا العــصر هــو بو ، مــستوى العــالم وثباتهــا

عــــصر بطاقــــات االئتمــــان وأي اضــــطراب فبهــــا قــــد 
. یؤدي إلى كوارث اقتصادیة عالمیة

تــساعد المنظمــات الدولیــة البنــوك فــي تعقــب البطاقــات -٤
ــــوب حجزهــــا ووضــــعها ع ــــى القائمــــة المطل الممنوعــــة ل

وتعریفهــــا لـــــدى المـــــصارف والتجــــار وأجهـــــزة الـــــصرف
. )١٤(اآللي

ـــالخبرات-٥ ـــة البنـــوك األعـــضاء ب تـــزود المنظمـــات العالمی
الفنیــة واإلداریــة وتقــدم الحلــول للمــشاكل التــي تحــدث 
نتیجــة اســتعمال هــذه البطاقــات وتعمــل علــى تطــویر 

. النظام العام لهذه البطاقات
لعالمیــــة مــــسئولیة المقاصــــة بــــین تتــــولى المنظمــــات ا-٦

. البنوك المختلفة وتحدد أسالیب التسویة بینها
ولهــذه األســباب ال تــستطیع البنــوك منفــردة إصــدار 
هـذه البطاقــات والـدخول فــي النظــام العـالمي لهــا وال یــؤذن 
للبنوك والمؤسسات المالیة بإصدار هذه البطاقات إال بعد 

طلبــات تــي تقــوم بدراســة أخــذ األذن مــن هــذه المنظمــات ال
ذا ظهــر مالئ ٕ ة مقــدم الطلــب وقدرتــه المالیــة مــاالنــضمام لهــا وا

البطاقــات بإصــدار هــذه التــي تطمــأن لهــا المنظمــة أذنــت لــه 
الــذي ، ویكــون لكــل بنــك أو مؤســسة مالیــة رقمــه الخــاص بــه

وبهـذا الـرقم ، المالیـةوالمؤسـسات یمیزه عـن غیـره مـن البنـوك 
ترعاهــــا هـــــذه العالمیــــة التـــــي یــــستطیع الـــــدخول إلــــى الـــــشبكة 

أو شـــراء ویـــستطیع مـــن خاللهـــا الـــسحب النقـــدي، المنظمـــات
. السلع والخدمات

وبنــاء علــى مــا ســبق فإنــه ال یوجــد أي محــذور شــرعي
فـــي انـــضمام المـــصارف اإلســـالمیة إلـــى هـــذه المنظمـــات 

برام العقود معها ٕ . وا
ومقابــل االشــتراك فــي هــذه المنظمــات فإنهــا تفــرض 
علــى المــشتركین مبلغــًا مــن المــال مقابــل تقــدیم هــذه الخــدمات

التــي مــرت أنفــا وهــذه األمــوال التــي تلتــزم بهــا المــصارف 
اإلســالمیة تجــاه المنظمــات العالمیــة هــي مــن قبیــل أجــور 
وخــدمات حقیقیــة تقــدمها للمــشتركین وال یجــوز النظــر إلیهــا

. )١٥(على أنها من قبیل الفوائد
ظمــــات العالمیــــة علــــى نــــسبة مــــن وكـــذلك تحــــصل المن

وتكـــون النـــسبة ، األمـــوال التـــي تقتطعهـــا البنـــوك مـــن التجـــار
المخـــــصوصة مـــــن التجـــــار مقتـــــسمة بـــــین البنـــــك المـــــصدر 

بنـاء علـى العقـد المبـرم بـین البنـك ، للبطاقة والمنظمة العالمیـة
وهــذه النــسبة التــي تكــون ، والمنظمــة العالمیــة الراعیــة للبطاقــة

مقابـل خـدمات حقیقیـة تقـدمها المنظمـة للمنظمة العالمیة هي
. للبنك وللتاجر ولحامل البطاقة

وال یــــستطیع البنــــك أو التــــاجر أو حامــــل البطاقــــة مــــن 
التعامـــل بهـــذه البطاقـــة إال مـــن خـــالل هـــذه المنظمـــة العالمیـــة 

وتطــور خـدماتها لتواكــب التحـول الكبیــر ، التـي نرعــى البطاقـة
فهـــي التـــي صـــنعت هـــذا ،فـــي المعـــامالت المالیـــة المعاصـــرة

وتقــوم عبــر أجهزتهــا وخبراتهــا ، النظــام العــالمي وتهــیمن علیــه
بخـدمات ال تــستطیع البنــوك األعــضاء العمــل واالســتفادة مــن 

فهــذه األمــوال التــي تحــصل علیهــا ، هــذه البطاقــة مــن غیرهــا
أجـور الخـدمات المنظمات العالمیة راعیـة البطاقـة هـي مقابـل 

البنـــــوك اإلســـــالمیة فـــــي حـــــال وثمـــــن البـــــرامج إال انـــــه علـــــى 
الــشرعیة انــضمامها إلــى هــذه المنظمــات أن تتجنــب المخالفــات 

. )١٦(اإلمكانبقدر 
والظــــاهر أن المنظمــــات العالمیــــة قــــد احتكــــرت هــــذه 
ــــل هــــذه  ــــة إصــــدار مث ــــستطیع أي جهــــة محلی الخدمــــة وال ت
البطاقــات إال بــإذن المنظمــة العالمیــة الراعیــة لهــا والــبعض 

قـة بـین المنظمـات العالمیـة والبنـوك كالعالقـة شبه هـذه العال
ـــــوك المحلیـــــة ـــــك المركـــــزي والبن ـــــك ، بـــــین البن ـــــث إن البن حی

المركـــزي هــــو الــــذي یهـــیمن علــــى بقیــــة البنـــوك فــــي داخــــل 
الدولـــة فهـــو الجهـــة المخولـــة بمـــنح التـــراخیص لفـــتح البنـــوك 

. الجدیدة مع الهیمنة واإلشراف التام علیها
العالقــة بــین المنظمــة العالمیــةوالتكییــف الــشرعي لهــذه 

التي ترعى البطاقة والبنك العضو هي مـن قبیـل بیـع حـق 
االنتفاع في هذا النظـام مقابـل مـال یدفعـه العـضو مـا دام 

وأن البنـك المحلـي بملكیتـه لحـق ، مشتركًا في هذه الخدمة
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. االنتفاع یمكنه أن یـصدر البطاقـة لعمالئـه وفـق شـروطه
المیة أصــــــدرت هــــــذه ومــــــن هنــــــا فــــــإن المــــــصارف اإلســــــ

ألنظمتهـــــا الخاصـــــة علـــــى أســـــاس وأخـــــضعتهاالبطاقـــــات 
ــــــة أعمالهــــــا للــــــشریعة اإلســــــالمیة دون تــــــدخل مــــــن  موافق

. )١٧(المنظمات العالمیة راعیة البطاقة
وبنــاء علــى هــذا التخــریج فــإن مــا تدفعــه المؤســسات 
المالیــــة ومنهــــا البنــــوك اإلســـــالمیة مــــن أمــــوال إلــــى هـــــذه 

نمــا هــو ثمــن االنتفــاع إراعیــة البطاقــة المنظمــات الدولیــة 
بالحق المعنوي الثابت لهـذه الجهـات المـصدرة أصـًال للبطاقـة 

المعاصــرین وهــذه الحقــوق المعنویــة أقرهــا أكثــر ، والراعیــة لهــا
وجـــرى العمـــل بهـــا فـــي العـــرف التجـــاري وعـــدها العلمـــاء مـــال 

مــن االنتفــاع بــه إال بعــد یجــوز بیعــة وحیازتــه ومنــع اآلخــرین 
. لهم بذلكاألذن 

ـــــة  ـــــوق المعنوی ـــــة الحق ـــــى مالی ومـــــستند مـــــن ذهـــــب إل
وهـي ، المصالح المرسلة المتعلقة بالحقوق الخاصـة والعامـة

مرعیــة فــي الــشریعة اإلســالمیة فــإذا ثبــت أن حــق االبتكــار 
مــال یجــوز المعاوضــة علیــه وأن ابتكــار نظــام البطاقــة حــق 

ن ویلـــزم مـــن ذلـــك تمكـــین صـــاحبه مــــ، للجهـــة الراعیـــة لهـــا
فــإن التــرخیص الــذي تمنحــه ، االنتفــاع بــه والمعاوضــة عنــه

الجهـــة الراعیـــة للمـــصرف المحلـــي هـــو نـــوع مـــن بیـــع حـــق 
االنتفــاع بهــذا االبتكــار ویتحــدد مقــدار هــذا االنتفــاع حــسب 

. )١٨(ما یتم االتفاق علیه بین الجهتین

 
 

 

:: 
هناك عقد یبـرم بـین البنـك مـصدر البطاقـة والتـاجر 
یـــتم بمقتـــضاه التـــصریح للتـــاجر بالتعامـــل مـــع حامـــل البطاقـــة
علــى أن یقــوم البنــك مــصدر البطاقــة بــسداد ثمــن المــشتریات 

الفــــواتیر التــــي تــــتم والعـــودة علــــى حامــــل البطاقــــة لتحـــصیل 
. باستخدام البطاقة

وهـــذه العالقـــة بـــین مـــصدر البطاقـــة والتـــاجر ترتـــب 
وهــــذه ، للبنــــك أخــــذ عمولــــة علــــى إجمــــالي مبــــالغ الفــــواتیر

النسبة یقوم مـصدر البطاقـة بخـصمها مـن مـستحقات التـاجر

حیــث یحــق للبنــك اقتطــاع هــذه النــسبة مــن قیمــة الفــواتیر 
التــي یــسددها للتــاجر تتــراوح نــسبة هــذه العمولــة بــین نــصف 

وبــین اثنــین ونــصف فــي المائــة وذلــك وفقــًا لمــا فــي المائــة 
هــو منــصوص علیــه فــي العقــد المبــرم بــین البنــك مــصدر 

. )١٩(البطاقة والتاجر
والـــسبب فـــي اخـــتالف نـــسبة الخـــصم مـــن تـــاجر إلــــى 
آخــر یرجــع إلــى حــال التــاجر فــإن كانــت المحــالت التجاریــة 
كبیــرة قلـــت النـــسبة حیـــث تكــون أرقـــام المبیعـــات مرتفعـــة جـــدًا 

ن كانت المحالت التجاریة صغیرة ارتفعت النسبة ٕ . )٢٠(وا
ــة بــین تــاجر وتــاجر نظــرًا  وقــد تختلــف نــسبة العمول
للـــسیاسة االقتـــصادیة التـــي یتبعهـــا البنـــك مـــصدر البطاقـــة 
بحیــث یراعــي مــا یــدر منهــا ربحــًا عالیــًا علــى التــاجر فترتفــع 

ـــة علیـــه ـــسبة العمول ـــسعر ، ن والـــربح ومـــا كـــان منهـــا محـــدد ال
. )٢١(سمیًا منخفض فتنخفض النسبة علیهر 

وهــــذه النــــسبة التــــي یحــــصل علیهــــا البنــــك مــــصدر 
ونجــد البنــوك ، البطاقــة هــي مــن أهــم مــصادر الــربح للبنــك

الیــــــوم تــــــروج لهــــــذه البطاقــــــة وتــــــسوقها وتعــــــرض بعــــــض 
وذلــك لمــا تــدره مــن أربــاح عالیــة ، المغریــات لمــن یحملهــا

احة فــي العقــد المبــرمولهــذا فــإن البنــوك تــنص علیهــا صــر ، لهــا
. )٢٢(بینها وبین التجار وتحدد هذه النسبة

والــسؤال مــا حكــم هــذه العمولــة أو النــسبة التــي یخــصمها
البنـــك مـــصدر البطاقـــة مـــن التـــاجر المتعامـــل مـــع حامـــل 
بطاقـــة البنـــك؟ ومـــاذا تمثـــل هـــذه العمولـــة؟ ومـــا الخـــدمات 

أسـئلة ؟التي یقدمها البنك للتـاجر حتـى یـستحق هـذه النـسبة
. كثیرة تحتاج إلى إجابة

اختلــف الفقهــاء المعاصــرون فــي حكــم هــذه النــسبة 
:وفي تكییفها الشرعي إلى اتجاهات منها

ذهــب بكــر أبــو زیــد إلــى القــول أن هــذه النــسبة فوائــد ) ١
ربویــة معجلــة مقابــل إقــراض البنــك لحامــل البطاقــة ولكنهــا 

عـادت العملیـة ف، مأخوذة من التاجر فهو قرض ربـوي مـستتر
القــرض بفائــدة إلــى العنــصر الــذي قامــت علیــه البنــوك وهــو 

غــــراء وخــــداعإ لكنهــــا بطریقــــة ذكیــــة فیهــــا قلــــب و  ٕ ، بــــدال وا
وخاصــة فــي البطاقــات ذات الخــصم الــشهري أو القــرض 
ـــه ولكـــن عـــن  ـــدة من المتجـــدد فكلمـــا اقتـــرض اقتـــصت الفائ
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. )٢٣(طریق التاجر
دخـل لحامـل البطاقـةإال أن هذا التعلیـل مـستبعد ألنـه ال

عنـــدما یـــشتري ، وذلــك ألن حامـــل البطاقــة؛بهــذه العمولـــة
الـــسلع مـــن التـــاجر فإنـــه یقـــوم بتـــسدید كامـــل المبلـــغ للبنـــك 

وال یأخـــذ منــه البنـــك أیــة مبـــالغ زائـــدة ، الــذي یتعامـــل معــه
ــة أو النــسبة إنمــا تؤخــذ مــن ، علــى قیمــة مــشتریاته والعمول

. التاجر ال من حامل البطاقة
ثــم إن هــذه النــسبة التــي تخــصم علــى التــاجر لمــصدر
البطاقــة هــي مقابــل خــدمات یقــدمها البنــك للتــاجر منهــا علــى

:سبیل المثال
یقدم المـصدر للتـاجر خـدمات إضـافیة سـوى التزامـه . أ

لـــسداد الـــدین تمثـــل فـــي اإلعـــالن عـــن التـــاجر الـــذي 
فالدعایـــــة والتـــــرویج جهـــــد . یقبـــــل التعامـــــل بالبطاقـــــة

.یحتاج إلى مال
إمـــداد المـــصدر للتـــاجر بـــأدوات العمـــل بالبطاقـــة وربـــط.ب

. متجره بشبكة الحاسب اآللي
ومــن وجــه آخــر فــإن قیــام المــصدر بتحــصیل الــدین 
مــن حملــة البطاقــات وتوصــیله للتــاجر یمكــن النظــر إلیـــه 
علـــــى أنـــــه أدى خدمـــــة إضـــــافیة قـــــام بهـــــا خـــــالف الـــــضمان 

ـــي وبـــذلك ننتهـــي إلـــى أن، ال یلزمـــهوالتزامـــه بمـــا ـــة الت العمول
الــضمان یحــصل علیهــا المــصدر مــن التــاجر لیــست مقابــل 

بــل هــي مقابــل خــدمات إضــافیة خــالف الــضمان یؤدیهــا 
فــإن اشــتراطها فــي االتفاقیــة مــع ومــن ثــمَّ المــصدر للتــاجر 

. )٢٤(التاجر ال یفسد التعامل بالبطاقة شرعاً 
وقـــال محمـــد القـــري بـــأن هـــذه النـــسبة تـــشبه إلـــى حـــد ) ٢

إذ یمكـــن أن تـــصور –رف بحـــسم الكمبیالـــة كبیـــر مـــا یعـــ
" حامل البطاقة"على أن الفاتورة التي وقع علیها المشتري 

ـــدفع یقـــوم التـــاجر بحـــسمها لـــدى  ـــة مـــستحقة ال هـــي كمبیال
البنـــك المـــصدر مقابـــل نـــسبة محـــددة متفـــق علیهـــا وحـــسم 
الكمبیالــة عقــد ربــوي فــال یجــوز ألنــه مــن قبیــل دفــع شــيء 

. )٢٥(في مقابل التأجیل
وذهـــب نزیـــه حمـــاد إلـــى القـــول أن هـــذه النـــسبة أجـــرة )٣

ـــرع فـــال یجـــوز العـــوض أو  ـــد تب ـــة والكفالـــة عق ـــى الكفال عل

. )٢٦(العمولة فیها لذا قالوا بعدم جواز هذا الحسم
كمــا أن القــول بأخــذ األجــرة علــى الكفالــة یؤخــذ مــن 

ـــه(التـــاجر  ال " المكفـــول عنـــه"ال مـــن الحامـــل ) المكفـــول ل
ذلــك أن الكفالــة عقــد إحــسان ال ؛قــة شــيءیغیــر مــن الحقی

فهـي ، مقابل علیه سواء من التاجر أو من حامـل البطاقـة
. )٢٧(تبرع غیر مأجور ابتداء ومطلقاً 

ولكــــن القــــول بمنــــع أخــــذ األجــــرة علــــى الكفالــــة فــــي 
، ألن النـاس قلمـا یعملـون دون مقابـل؛عصرنا غیر دقیـق

ن كانــت إســالمیة ٕ صور تــیمكــن فــال، فمــا بالــك بــالبنوك وا
، هـــذه المثالیـــة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي العـــصور الماضـــیة

. نها الفقهاء في كتبهمودوّ 
ثم إن األجرة علـى الكفالـة التـي ال تجـوز هـي األجـرة 
المدفعوعـة إلـى المكفــول عنـه وهنـا األجــرة ال تـدفع للمكفــول 

تنطبـق علیـه مـا عنه إنما یطالب بها المكفول لـه ولـذلك ال 
. )٢٨(جرة على الكفالةقیل في األ

وذهــب إلــى هــذا الــرأي عبــد اهللا المنیــع حیــث صــرح 
والتعلیــل أن الكفالــة مــن عقــود التبرعــات ال یمنــع مــن :بقولــه

أن یكــون مــن عقــود المعاوضــات وفــي هــذا إخــراج مــا یأخــذه 
جار من دائـرة الربـا وأكـل أمـوال النـاس تمصدر البطاقة من ال

. )٢٩(رة الضمانبالباطل إلى كسب مباح هو أج
ومــــن العلمــــاء مــــن أجــــاز أخــــذ األجــــرة علــــى الــــضمان 
مــنهم عبــد الــرحمن بــن ســعدي وعبــد اهللا بــسام وجمــال الــدین 

ال یوجــد نــص علــى أن الكفالــة مــن عقــود "عطیــة وممــا قالــه 
معاوضــــة وعقــــود التبــــرع وأمــــا تــــصنیف العقــــود إلــــى عقــــود 

فإنمـــا هـــي صـــناعة فقهیـــة لتـــسهیل دراســـة األحكـــام ، تبـــرع
ن جریـــان العـــرف فـــي زمـــن مـــا علـــى تقـــدیم الكفالـــة مـــن  ٕ وا

مـن ب الشهامة والمروءة ال یمنـع مـن تقـدیمها بعـوض نجا
إلـزام قبل من یتخـذ ذلـك مهنـة ویعـرض نفـسه للمخـاطر دون

. )٣٠("شرعي
ــة المحــددة بنــسبة  وقــد ذهــب إلــى جــواز أخــذ العمول

تطعهـــا مـــصدر البطاقـــة مـــن فـــاتورة التـــاجر الـــدكتور معینـــة یق
ـــاجر نزیـــه حمـــاد مـــع أنـــه خـــرج عالقـــة مـــصدر البطاقـــة  بالت

ــة  علــى أنهــا كفالــة ال علــى جــواز أخــذ األجــرة علــى الكفال
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یــشترط: "ولكــن علــى أســاس آخــر فــي مــذهب الحنفیــة وقــال
البنك المصدر لبطاقة االئتمـان علـى التـاجر فـي االتفاقیـة 

عمولة محددة یقتطعها من فاتورة التـاجر ثـم المبرم یبنهما 
وهذه المسالة مقبولة مـن الناحیـة الـشرعیة بنـاء علـى : قال

ــــى الــــصحیح المفتــــى بــــه فــــي  مــــا ذهــــب إلیــــه الحنفیــــة عل
المذهب من أن الكفیل بأمر الـدین إذا صـالح المكفـول لـه 

نــه إذا وهــب لــه بعــض الــدین أو أكثــره فإنــه یعــود علــىأعلــى 
. )٣١("ال بما أدىالمكفول بما ضمن 

ویــرى بعـــض العلمـــاء أن مـــا یقتطعـــه البنـــك مـــن التـــاجر ) ٤
أجــرة علــى الخــدمات التــي یقــوم بهــا البنــك نیابــة عــن التــاجر 

ــــسلع والخــــدماتاإلعــــالنمثــــل  ــــب المتعــــاملین، عــــن ال ، وجل
وتحــصیل مــستحقات التــاجر مــن حامــل البطاقــة علــى أســاس 

، ى نفقــاتالخــدمات تحتــاج إلــوهــذه ، أنــه وكیــل عــن التــاجر
. وهذه النسبة التي یأخذها تكون لتغطیة ذلك

إذن هنـــــاك أعمـــــال حقیقیـــــة یقـــــدمها البنـــــك للتـــــاجر 
كالدعایـــــــة والتـــــــرویج وتـــــــأمین الزبـــــــائن وتحـــــــصیل قیمـــــــة 

كــاإلعالن عبــر ، البــضائع وهــي بحاجــة إلــى إنفــاق كبیــر
ـــــــصحف واإلذاعـــــــة والت ـــــــون وتخـــــــصیص مـــــــوظفین لال فزی

مـــة المبیعـــات ومـــا یتبعهـــا مقیمـــین ومتجـــولین لتحـــصیل قی
جـــراءات إداریـــة هـــي أعمـــال توكـــل إلـــى أكفـــاء  ٕ مـــن أعمـــال وا
یتقاضـــون أجـــورًا عالیـــة علـــى مثـــل هـــذه األعمـــال ومـــن غیـــر 

الخــدمات المقبــول أن یقــدم البنــك مــصدر البطاقــة مثــل هــذه
. )٣٢(نیابة عن التاجر مجاناً 

وذهــب الــشیخ تقــي الــدین العثمــاني إلــى جــواز أخــذ هــذه ) ٥
. ة من التاجر واعتبرها من قبیل السمسرة ألمرینالنسب

أن البنك المصدر للبطاقـة یقـدم للتـاجر خدمـة وهـي أن . أ
. یجلب له العمالء من خالل إصدار هذه البطاقة

أن نسبة هذا الخصم تختلف غالبًا عن نـسبة الفائـدة .ب
فیمكن تكییف هذا الخصم علـى ، السائدة في السوق

طالـــب بهـــا البنـــك أســـاس أنـــه أجـــرة علـــى السمـــسرة ی
. المصدر للبطاقة

التــاجرورأى الــبعض أن النــسبة التــي یقتطعهــا البنــك مــن ) ٦
، علــى اعتبــار أن العالقــة هــي حوالــة بحــق، أجــرة علــى الحوالــة

اســتیفاء ثــم ، والبنــك یتحمــل فــي ســبیل إیفــاء الــدین إلــى التــاجر
ولمـــا ، ومـــصاریفتهـــذا الـــدین مـــن حامـــل البطاقـــة نفقـــا

، اســــتفاد مــــن هــــذه الوثیقــــة واســــتوفى حقــــهكــــان التــــاجر قــــد 
. )٣٣("فینبغي أن یعوض البنك عن هذه النفقات

والــــراجح أن هــــذه العمولــــة أو النــــسبة التــــي یأخــــذها 
البنك مصدر البطاقـة مـن التـاجر هـي أجـرة مقابـل خـدمات 
یقــدمها البنــك للتــاجر ممثلــة بالدعایــة للتــاجر بإصــدار نــشرات 

التــي تقبـل التعامـل مـع األشــخاص یـضمنها المحـالت التجاریـة 
تـــــأمین الزبـــــائن وكـــــذلك ، الـــــذین یحملـــــون بطاقـــــات االئتمـــــان

هــذه األجــرة تــشبه أجــرة السمـــسار ، وتحــصیل قیمــة البــضائع
یــستحق علیــه فعــادة العمــل الــذي یقــوم بــه السمــسار مكلــف 

األجر من البائع أو مـن المـشتري أو مـن كلیهمـا معـًا ولـه 
. الحق في أخذها من أیهما شاء

ال وقد مال إلى هذا الرأي كثیر مـن المعاصـرین وقـالوا 
حاجة إلـى تكییـف العالقـة التـي تحكـم هـذه العمولـة بالحوالـة أو 

ــة أو الــضمان وأن حقیقــة هــذه العمولــة  كمــا یظهــر مــن الوكال
وأن ، واقـــع التعامـــل بهـــا أنهـــا أجـــرة علـــى خـــدمات البنـــوك

هــــر واهللا مثـــل هـــذه األجـــور جـــائز وال بـــأس فیـــه فیمـــا یظ
. )٣٤(أعلم

ــــي  ــــشرعیة بــــشركة الراجحــــي ف ــــت الهیئــــة ال وقــــد أفت
النـسبة بجواز حـصول الـشركة علـى هـذه ) ٤٧(قرارها رقم 

الــشركة ال تــرى الهیئــة مانعــًا مــن حــصول"نــه أفنــصت علــى 
مـا دامـت ، على نسبة مـن قیمـة مـا یـشتریه حامـل البطاقـة

تــــم وقـــد ، هـــذه النـــسبة تــــستقطع مـــن ثمـــن خدمــــة أو ســـلع
المـصدر التعارف علـى اسـتقطاعها مـن البـائع لـصالح البنـك

. "للبطاقة وشركة الفیزا العالمیة
وأفتت الهیئة الشرعیة في بیـت التمویـل الكـویتي والبنـك 

علــــى ، بــــأن هــــذه النــــسبة أجــــر وكالــــة، اإلســــالمي األردنــــي
ومــا ینــتج بــسببها مــن ، الوســاطة بــین التــاجر وحامــل البطاقــة

كمـا ، وتحـصیل الـدیون، وتـأمین الزبـائن، مل معـهترویج التعا
؛أنــه ال یوجــد أثــر للــضمان الــذي یوجــد فــي بعــض الحــاالت

. وال ینظر للمبلغ المضمون، ألن العمولة ال تزداد مقابله
وســـواء تقـــررت هـــذه العمولـــة فـــي صـــورة مبلـــغ مقطـــوع 

فهذا ال یؤثر شرعًا علـى ، من قیمة المبیعاتأو نسبة، به
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فقــد أصــبح األســلوبان معمــوًال بهمــا فــي العــرف ، صــحتها
. )٣٥(المحلي الخاص والعالمي العام

ـــد أوصـــى العلمـــاء المجتمعـــون فـــي نـــدوة البركـــة  وق
بـأن تكـون هـذه النـسبة ، الثانیة عشرة لالقتـصاد اإلسـالمي
لتكـــون مقابـــل الخـــدمات ، المقتطعـــة مـــن الفـــواتیر محـــددة

ـــاجر ـــة فـــي تحـــصیل، المقدمـــة للت ـــشراءوالمتمثل ـــواتیر ال ، ف
. وتسهیل تعامله معهم، وجذب العمالء إلیه

كما أجاز مجمع الفقـه اإلسـالمي الـدولي أخـذ نـسبة 
١٠٨من القرار رقـم " ب"من التاجر حیث جاء في الفقرة 

جــــواز أخـــــذ البنــــك المـــــصدر مـــــن التــــاجر عمولـــــة علـــــى "
مــشتریات العمیــل شــریطة أن یكــون بیــع التــاجر بالبطاقــة 

ویبـــــدوا أن المجمـــــع " سعر الـــــذي یبیـــــع بـــــه النقـــــدبمثــــل الـــــ
الفقهــي الــدولي قــد أجــاز أخــذ النــسبة علــى أســاس األجــرة 

. )٣٦(على جلب الزبون اعتبارًا بالسمسرة

 :    
: 

تفـــــرض بعـــــض المؤســـــسات المالیـــــة التـــــي تـــــصدر 
. ختلفةبطاقات االئتمان على العمیل رسومًا م

ویـــدفع العمیـــل هـــذا الرســـم مـــرة واحـــدة . رســـم العـــضویة-أ
علــى عنـدما یوافــق البنــك علــى طلـب العمیــل الحــصول

. البطاقة أول مرة
ویــــدفع العمیــــل هــــذه الرســــوم عنـــــد : رســــوم التجدیــــد- ب

تجدیــد صــالحیة البطاقــة مــن أجــل اســتمرار عــضویته
. في االشتراك بإصدار البطاقة

نـد طلـب العمیـل تجدیـدوذلـك ع: رسـم التجدیـد المبكـر- ج
. البطاقة قبل انتهاء موعدها بسبب السفر

ویــدفع العمیــل هــذا الرســم عنــد ضــیاع:رســم اســتبدال-د
بطاقته أو تلفها أو سرقتها فیـصدر البنـك بـدًال عنهـا 

علمـــًا أن بعــض المؤســـسات ، )٣٧(عنــد إبالغـــه بــذلك
المالیــــــة المــــــصدرة لبطاقــــــات االئتمــــــان ال تتقاضــــــى 

. راك أو التجدیــــد أو االســــتبدالرســــومًا مقابــــل االشــــت
وذلك لتشجیع النـاس علـى حملهـا ولمـا تعـود بـه مـن 
الفائـدة علـى البنـوك مـن جـراء خـصم نـسبة مـن ثمــن 

المــشتریات التــي تؤخــذ مــن التجــار عنــد الــدفع بهــذه 
والــسؤال مــا حكــم هــذه الرســوم؟ ومــا تكییفهــا، البطاقــة

ن هــذه إفهــل هـي فائــدة محرمــة مـن حیــث الـشرعي؟
غ إنما تـدفع مقابـل المبـالغ التـي تـدفعها الـشركة المبال

نهــا رســوم عــضویة لالســتفادةإأو البنــك إلــى التــاجر؟ أو 
منهــا والحــصول علــى التــسهیالت التــي تقــدمها البطاقــة 
لحاملهـــا وال تـــرتبط هـــذه الرســـوم بالمبـــالغ التـــي تـــدفعها 

. الشركة والبنك نیابة عن صاحب البطاقة للتاجر

 :
: 

یمكـــن تكییــــف رســـوم العــــضویة التـــي یــــدفعها حامــــل 
ــــــرض رســــــومًا علــــــى  ــــــة للبنــــــك أن مــــــن حقــــــه أن یف البطاق
ـــثمن  البطاقـــات التـــي تـــصرف للعمیـــل وهـــذه الرســـوم هـــي ال
الذي یبذله طالب البطاقة نظیـر الـسماح لـه بحملهـا والتمتـع 

م العــضویة التــي بخــدماتها فهــي رســوم عــضویة شــبیه برســو 
یدفعها البنك إلى المنظمـة العالمیـة فـي حـال انـضمامه الـى 

. عضویتها
فهـذه الرســوم أجــر علــى عمــل تؤدیــه شــركة البطاقــة 
ووكالئها لحامل البطاقة لتمكینه من شـراء وبیـع الـسلع أو 
ــــود مــــن أجهــــزة  ــــى الخــــدمات أو ســــحب النق الحــــصول عل

. كة فـي تلـك الخدمـةالصراف اآللي التابعة للبنـوك المـشتر 
أحكــام هــذه وهـذا رأي أكثــر البـاحثین الــذین تــصدوا لدراسـة 

والهیئــات وهــو مــا صــدر عــن المجــامع الفقهیــة، البطاقــات
. الشرعیة

:على ذلك بعدة أدلة منهاواستدلوا
أن هــذه الرســوم فــي مقابــل تقــدیم الخــدمات المــصرفیة ) ١

ـــسحب  ـــة ال ـــسلع والخـــدمات وعملی نقـــدي مـــن المـــن شـــراء ال
وهـــي أجـــرة ، فـــروع بعـــض البنـــوك أو األجهـــزة التابعـــة لهـــا

فهــي ، مقطوعــة ال عالقــة لهــا بمقــدار دیــن حامــل البطاقــة
. أجرة في مقابل عمل

"االئتمــان"إن مــن أهــم الخــدمات المــصرفیة : وقــد ُیقــال
فقـــد یكـــون فیـــه شـــبهة أخـــذ األجـــرة ، القـــائم علـــى الـــضمان

. على الضمان

mailto:f@s
mailto:N@k
mailto:@P
mailto:@W
mailto:@�H
mailto:@P
mailto:@�G


.......................................................................................................... . 

 ١٢٦

ذه البطاقات تكلـف البنـك أعمـاًال إداریـة إن إصدار ه) ٢
جـــراءات فـــتح  ٕ رســـال اإلشـــعار وا ٕ كثیـــرة كتجهیـــز البطاقـــة وا
الملـــف وتعریـــف الجهـــات التـــي قـــد یحتـــاج حامـــل البطاقـــة 
التعامــل معهــا ومـــا یترتــب علــى ذلـــك مــن أعمــال مكتبیـــة 
جــــراء اتــــصاالت  ٕ ومــــوظفین واســــتئجار مواقــــع لألجهــــزة وا

فهـــذه الرســـوم ، منظمـــاتهاتفیـــة وتكـــالیف االشـــتراك فـــي ال
. )٣٨(في مقابل هذه التكالیف

:على أقسام منهاالرسوم التي یأخذها البنكإن
ــم تكــن إذاوهــذه جــائزة ، التكــالیف والنفقــات الفعلیــة. أ ل

تكــــالیف أمــــور محرمــــة كالتــــأمین وتــــم تقــــدیرها بدقــــة 
. وعدل

. وهذه ال یجوز أخذها لما مضى، رسوم الضمان.ب
وهــذه فــي ، دمــة لحامــل البطاقــةأجــور الخــدمات المق.ج

الواقــع تابعــة للــضمان؛ لــذا ال یجــوز أخــذها؛ للقاعــدة 
وحكــم رســوم الخــدمات تابعــة ، )التــابع تــابع(الفقهیــة 

ولمــا جــاء فــي القاعــدة األخــرى ، لحكــم رســوم الــضمان
لّـب جانـب الحـرام( مـا وهـذا) إذا اجتمع الحالل والحـرام ُغ

. )٣٩(الشیخ الفوزانرجحه
ق مــن العلمــاء إلــى القــول بحرمــة أخــذ هــذهوذهــب فریــ) ٣

الرســـوم مطلقـــا مـــنهم الـــدكتور محمـــد القـــري والـــشیخ علـــي 
:السالوس واستدلوا على قولهم بعدة أدلة منها

، أن العالقـــة بـــین المـــصدر وحامـــل البطاقـــة ضـــمان. أ
، وأخـــذ هـــذه الرســـوم مـــن أخـــذ األجـــر علـــى الـــضمان

. وهو محرم
، بـــالقرضأن االئتمـــان الـــذي یقدمـــه المـــصدر شـــبیه.ب

فمــا یأخــذه مـــن رســوم فیـــه شــبهة الربـــا باعتبــاره مـــن 
. المنفعة المشروطة في القرض

أن بعــــض البطاقــــات كالبطاقــــة الذهبیــــة تقــــدِّم خــــدمات . ج
وهــــــذا مــــــأخوذ فــــــي ، محرمــــــة كالتــــــأمین علــــــى الحیــــــاة
. فیحرم أخذها لذلك، االعتبار عند تقدیر هذه الرسوم

دة حامـــلأن هــذه الرســوم فـــي مقابــل عــدد مـــرات اســتفا.د
،البطاقــة مــن التـــسهیالت المالیــة التـــي تمنحهــا البطاقـــة

فالعقـــد ال یخلـــو ، وهـــذه المـــرات غیـــر معلومـــة العـــدد
. )٤٠(من غرر وجهالة

أمــا بالنــسبة لرســم التجدیــد الــسنوي الــذي یدفعــه العمیــل 
ــــف  ــــى أســــاس التكیی ــــه عل ــــة یمكــــن تكییف ــــد البطاق حــــین تجدی

ــــي رســــم العــــضویة دمــــة لرســــم االشــــتراك ألن الخ؛المتقــــدم ف
تنتهي بانتهاء السنة وتحتاج إلى إجـراءات أخـرى لتحدیـد فتـرة 

. )٤١(تقدیم الخدمة للعمیل حامل البطاقة
ــــد المبكــــر عنــــد طلــــب  وكــــذلك بالنــــسبة لرســــم التجدی
العمیل تجدیـد البطاقـة قبـل موعـد االنتهـاء بـسبب سـفره قبـل 

ن كــان حلــول تجدیــد البطاقــة یمكــن تكییفــه كرســم التجدیــد ٕ وا
عنـد ألن كافـة اإلجـراءات التـي یقـوم بهـا البنـك ؛قبل موعده

قبــل أجــل التجدیــد یقــوم بهــا عنــد طلــب العمیــل تجدیــد البطاقــة
. موعد انتهائها

وأما مـا یؤخـذ مـن رسـوم عنـد اسـتبدال البطاقـة عنـد 
فینبغــي أن یكــون أقــل مــن ، الــضیاع أو التلــف أو الــسرقة

نّ إتاج إلى كلفة وال مـشقة حیـث رسوم التجدید ألنه ال یح
الداخلیـة البنك قد أتم إجـراءات التعریـف بالبطاقـة للجهـات 

والخارجیة وال مانع من أخذ رسوم خـدمات االسـتبدال ولكـن 
مـــن غیـــر مبالغـــة ألنهـــا فـــي مقابـــل خـــدمات إعـــادة إصـــدار 

مــسالة بــسیطة البطاقــة الــذي ال یحتــاج إلــى إجــراءات وهــي
. بالنسبة للبنوك

إن البنـــك: وقــد یعتــرض علــى هـــذا التكییــف بــأن یقــال
یقـــوم بعـــدة إجـــراءات وخاصـــة فـــي حالـــة الـــسرقة أو الـــضیاع 

ــــة والدولیــــة بــــسرقة  ــــإبالغ البنــــوك المحلی ــــة أو فیقــــوم ب البطاق
ثم عنـد ، ویطلب منهم عدم التعامل في البطاقة، ضیاعها

، اسـتبدال البطاقـة یقـوم مـن جدیـد بتحدیـد رقـم خـاص للبطاقــة
بــال ٕ وبهــذا یمكــن ، غ الجهــات الداخلیــة والخارجیــة بهــذا الــرقموا

اســتبدال البطاقــة أن یكــون األجــر الــذي یتقاضــاه البنــك عنــد 
. هو مثل أجر رسم التجدید

ـــم أن هـــذه الرســـوم التـــي یحـــصل والـــذي یتـــرجح واهللا أعل
أو سـواء رسـوم العـضویة ، علیها البنك من طالب البطاقـة

، حاجــــة لبیـــــان تكییفهــــا الـــــشرعيالتجدیــــد أو االســـــتبدال ال 
نمـــا هـــي أجـــر خـــدمات تقـــدمها البنـــوك لطالـــب  ٕ ـــةوا ، البطاق

وأن مثـــل هـــذه ، نظیـــر الـــسماح لـــه بحملهـــا والتمتـــع بخـــدماتها
مقابــــل الرســـوم البـــد منهــــا ألن البنـــك یقـــوم بأعمــــال مختلفـــة 

دخـال معلوماتهـا فـي الـشبكة ، ذلك ٕ منها إصدار البطاقـة وا
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خبــار البنــوك ال، العالمیــة ٕ محلیــة والعالمیــة والتجــار بهــذه وا
وكــذلك الــسماح لحامــل البطاقــة مــن الــدخول ، المعلومــات

علــى الــشبكة العالمیــة التــي یكــون البنــك عــضوًا فیهــا للــشراء
. وسحب النقود وغیر ذلك من الخدمات

:: 
، لخـــدماتبطاقـــة االئتمـــان تتـــیح لحاملهـــا شـــراء الـــسلع وا

كمـــا أنهـــا تتـــیح لحاملهـــا خدمـــة الـــسحب النقـــدي المباشـــر مـــن 
أجهــزة الــصرف اآللــي بــالعمالت المختلفــة حــسب مكــان تواجــد 

وكـــذلك مـــن البنـــوك األعـــضاء فـــي البطاقـــة المـــشاركة ، حاملهـــا
وهــــذا بعــــد أن یتأكــــد جهــــاز الــــصرف ، فــــي المنظمــــة العالمیــــة

وفـي حـدود ،اآللي من معلومـات حامـل البطاقـة المدونـة علیهـا
أي فــي حــدود ســقف ، االســتخدام المــسموح بــه لحامــل البطاقــة

. االئتمان المتفق علیه بین البنك وحامل البطاقة
أن الـسحب النقـدي ببطاقـة الخـصمعلـىویجب التنبیه 

الفــوري أي البطاقــة التــي لهــا رصــید لــدى البنــك ال شــيء 
ـــة یـــسحب مـــن رصـــیده الموجـــود ، فیهـــا ألن حامـــل البطاق

ى البنـــك وســـواء تـــم ذلـــك عـــن طریـــق البطاقـــة أو عـــن لـــد
. طریق الشیك ال شيء فیه

ـــة ذا أخـــذ البنـــك عمول ٕ ـــك فهـــو مـــن قبیـــل وا ـــى ذل عل
وأن هــــذه األجــــرة مقابــــل الخــــدمات التــــي یقــــدمها ، األجــــرة
واســتعمال ، كــاألذن بالــدخول إلــى شــبكته المــصرفیةالبنــك
، لمعــامالتومــا یقــوم بــه الموظفــون مــن متابعــة هــذه ا، جهــازه

یحمـــل بطاقـــة أمـــا الـــذي. وكـــل هـــذا جهـــد یحتـــاج إلـــى مقابـــل
ن ال رصـــید لهمـــا یالخـــصم الـــشهري وبطاقـــة االئتمـــان اللتـــ

فـــي البنـــك ویحتـــسب البنـــك علـــى هـــذا الـــسحب مبلغـــًا مـــن 
أي یحـــصل حامـــل البطاقـــة علـــى قـــرض ، المــال لـــصالحه

بفائدة فهذه الفائدة المتفق علیهـا بـین البنـك وحامـل بطاقـة 
تمـــان هـــي مـــن الربـــا المحـــرم الـــذي ال تجیـــزه الـــشریعة االئ

اإلســالمیة وهــو امــر متفــق علیــه بــین الفقهــاء كمــا مــر ســابقًا 
االئتمــان وهــي عنــد الحــدیث عــن النــوع الثالــث مــن بطاقــات 

. بطاقات اإلقراض
ومن المعلوم أن البنوك الربویة قد تقدم قروضًا مـن 

ــــشهر  ي ولكنهــــا غیــــر فائــــدة كمــــا فــــي بطاقــــات الخــــصم ال
تخصم نسبة مقابـل الخـدمات التـي تقـدمها إذا كـان الـسحب 

نقدًا وكذلك تفعل البنوك اإلسـالمیة فـي حـال الـسحب النقـدي 
من البنوك أو أجهزة الـصرف اآللـي مقابـل تمكـین الـساحب 

ــــود ــــات . مــــن ســــحب النق الــــشرعیة فــــي وقــــد اختلفــــت الهیئ
. تصویر هذه المعاملة وحكمها على أقوال منها

ال یجــوز أخــذ الرســوم مطلقــًا ســواء كــان مقابــل :األولالقــول
مـن ألنـه نفقات فعلیة أم ال ودلـیلهم أن هـذا مـن الربـا المحـرم 

وهـــــذا مـــــا ذهـــــب إلیـــــه الـــــدكتور الـــــسالوس. فوائـــــد القـــــروض
. )٤٢(والدكتور القري والهیئة الشرعیة في شركة الراجحي

ًا أنــه یجــوز أخــذ الرســوم بــشرط أن تكــون مبلغــ:القــول الثــاني
وال ، اإلقــــراضمقطوعــــًا فــــي مقابــــل النفقــــات الفعلیــــة لعملیــــة 

نـدوة یجوز الزیادة على التكلفة الفعلیة وهذا ما ذهبت إلیـه 
ال مـانع شـرعًا مـن اسـتخدام بطاقـة " ...بركة في عمـان فقالـت

المــصدر للبطاقــة أو االئتمــان فــي الــسحب النقــدي مــن البنــك 
لــــى تمكــــین فروعـــه أو البنــــوك األعــــضاء المتفــــق معهــــا ع

ـــدى  ـــة مـــن الـــسحب ســـواء كـــان لـــه رصـــید ل حامـــل البطاق
ووافــق البنــك البنــك المــصدر لبطاقــة أم لــم یكــن لــه رصــید 

المــصدر للبطاقــة علــى تقــدیم تــسهیالت لحامــل البطاقــة دون 
تقــاض فوائــد علــى ذلــك كمــا ال یمنــع شــرعًا اســتخدام البطاقــة 

الـــصرف اآللــــي المنتـــشرة فــــي للـــسحب النقـــدي مــــن أجهـــزة
لم ویجوز أخـذ العمولـة علـى ذلـك سـواء كانـت لـصالح العا

البنـــك المــــصدر للبطاقــــة أم لغیـــره مــــن البنــــوك األعــــضاء 
وســواء كانــت العمولــة مبلغــًا مقطوعــًا أم نــسبة مئویــة مــن 

الــــسحب علــــى المبلــــغ بــــشرط أال تزیــــد العمولــــة فــــي حالــــة 
المكـــشوف وذلـــك علـــى أســـاس أن العمولـــة تقابـــل خدمـــة فعلیـــة 

بمقــدار الــدین وال بأصــل ساحب وال تــرتبط لتوصــیل المــال للــ
. )٤٣(الوفاء

وذهــب مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي إلــى جــواز أخــذ
مبلغ من المال على السحب النقدي حیث جـاء فـي اجتماعـه 

السحب النقدي من قبـل حامـل البطاقـة اقتـراض "في الریاض 
یترتــب علیــه زیــادة مــن مــصدرها وال حــرج فیــه شــرعًا إذا لــم

التـي ال تـرتبط وال یعد من قبیلهـا الرسـوم المقطوعـة ، یةربو 
وكـل زیـادة علـى ،بمبلغ القرض أو مدته مقابـل هـذه الخدمـة

ـــــــا المحـــــــرم  ـــــــة محرمـــــــة ألنهـــــــا مـــــــن الرب الخـــــــدمات الفعلی
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.)٤٤(شرعاً 
وكـــذلك ذهبـــت اللجنـــة الـــشرعیة لبنـــك دبـــي اإلســـالمي 

أن و : "إلــى جــواز أخــذ مبلــغ مــن المــال مقابــل الــسحب النقــدي
ــــى  ــــالغ عل ــــة تغطیــــة ســــحب مب مــــا یأخــــذه البنــــك فــــي حال
المكــشوف هــو عمولــة مقابــل خــدمات یقــوم بهــا البنــك مثلهــا 
مثــل غیرهــا مــن حــاالت شــراء البــضائع وال عالقــة لهــا بعــدم 

ومـن ثـم ، كفایة رصـید العمیـل وقیـام البنـك بالـسداد نیابـة عنـه
. )٤٥(ال توجد شبهة حول تحصیلها في هذه الحالة

لقـــول الـــراجح فـــي هـــذه المـــسالة واهللا أعلـــم أن ســـحبوا
حامــل البطاقــة النقــود مــن البنــك ســواء كــان لــه رصــید فیــه 

إال أن ، ال جــائز شــرعًا إذا كــان قرضــًا مــن غیــر فائــدةأو
ـــى  ـــوم بأخـــذ أجـــر عل ـــة وحتـــى اإلســـالمیة تق البنـــوك الربوی
المبــالغ المــسحوبة نقــدًا وهــي جــائزة شــرعًا ألنهــا فــي مقابــل 

التــي یقــدمها البنــك لتمكــین صــاحب البطاقــة الــدخول الخــدمات
ـــة ـــى شـــبكتها االلكترونی ـــة ، عل مـــن قبـــل وتـــسجیل هـــذه المعامل

المــوظفین ومتابعتهــا وتحــصیل مقــدار القــرض وغیــر ذلــك 
بـــشرط أن تكـــون فـــي حـــدود الخـــدمات الفعلیـــة وأن ال تـــرتبط

. )٤٦(بمقدار القرض وال أجله

: 
فـــردةال تـــستطیع من، ســـالمیةن البنـــوك اإلإوأخیـــرا فـــ

إال بعــــد أن تأخــــذ اإلذن مــــن ، إصــــدار بطاقــــات االئتمــــان
. المنظمات العالمیة صاحبة حق االمتیاز في إصدارها

وهـــذه المنظمـــات العالمیـــة تمتلـــك حـــق الـــسماح للبنـــوك
ووضــع ، وتحدیــد نوعیتهــا، تهــذا النــوع مــن البطاقــاصــدارإب

، تـــصنیفهاشـــراف علـــى واإل، لكـــل نـــوع مـــن أنواعهـــارمعـــایی
كــل عـــضو توكــذلك وضــع الـــضوابط لبیــان حقــوق والتزامـــا

. البطاقاتهلضمان استقرار هذ، في المنظمة
ور شـــرعيظـــنـــه ال یوجـــد محإف، وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق

فـــــي انـــــضمام البنـــــوك والمـــــصارف اإلســـــالمیة إلـــــى هـــــذه 
ـــرام العقـــود معهـــا، المنظمـــات ب ٕ ـــغ مـــن المـــال ، وا ودفـــع مبل
مقابل تقـدیم الخـدمات التـي تقـدمها وهـي ، ظماتلهذه المن

وال ، مــن قبیــل أجــور وخــدمات حقیقیــة تقــدمها للمــشتركین
یجــوز النظــر إلیهــا علــى أنهــا مــن قبیــل الفوائــد المحظــورة 

تومـا تدفعـه لبنـوك اإلسـالمیة مـن أمـوال لهـذه المنظمـا، شرعا
العالمیــة راعیــة البطاقــة إنمــا هــو ثمــن االنتفــاع بــالحق المعنــوي 

ـــة ا ـــة لهـــاو لثابـــت لهـــذه الجهـــات المـــصدرة أصـــال للبطاق ، الراعی
مــا النــسبة التــي تحــصل علیهــا البنــوك مــن حامــل البطاقــة أو أو 

نهــا تكــون مقابــل إصــدار البطاقــة والتــي تقتــسمها مــع إالتــاجر ف
وهــي أجــرة مقابــل خــدمات ، المنظمــات العالمیــة حــسب االتفــاق
ذه األجـور جـائز ومثـل هـ، یقدمها البنك لحامل البطاقة والتاجر

ـــهأبـــوال  ـــغ ، س فی ـــة فـــي صـــورة مبل وســـواء تقـــررت هـــذه العمول
شــرعا علــى رفهــذا ال یــؤث، أو نــسبة مــن المبیعــات، مقطــوع بــه

.صحتها

:
ـــــةعـــــرض المـــــسائل الخالفیـــــة-١ ـــــى مـــــؤتمرات فقهی عل

لمناقــشتها مــن أهــل ، ومجــامع فقهیــة عالمیــة، دولیــة
للخــــروج ، أهــــل القــــانوناالختــــصاص وهــــم الفقهــــاء و 

حكــم لتقلیــل شــقة الخــالف فــي مــسألة، بـرأي مــشترك
والرســوم، انــضمام البنــوك اإلســالمیة للمنظمــات العالمیــة

. البنوك على إصدارهاالتي تأخذها هذه
إقامــــة دورات تدریبیــــة للعــــاملین فــــي البنــــوك اإلســــالمیة-٢

لبیــــان كیفیــــة التعامــــل مــــع ، علــــى وجــــه الخــــصوص
اصـة فـي المـسائل خبو ، الناس واإلجابة عن أسـئلتهم

. الخالفیة مثل موضوع البحث
وهي محاولـة ، هناك توصیة هامة أرى أن یؤخذ بها-٣

، إقامـــة منظمـــة إســـالمیة عالمیـــة، البنـــوك اإلســـالمیة
تلتــــزم بالمعــــاییر ، تقــــوم بإصــــدار بطاقــــات االئتمــــان

. الشرعیة اإلسالمیة

:

قــــرارات وتوصــــیات المجتمــــع الفقهــــي فــــي دورتــــه الــــسابعة )١(
أیــــــضًا دورة . م١٩٩٢الموافــــــق ه١٤١٢المنعقــــــدة بجــــــدة 

المنعقدة في الریاض في جمـادى اآلخـرة ١٢المجمع رقم 
. فقرة رابعا٦٥/١/٧رقم . ه١٤٢١

بطاقــات االئتمــان ماهیتهــا والعالقــات محمــد عبــد الحلــیم عمــر، )٢(
ـتخدامها،  ـئة عـــن اســ بحـــث مقـــدم إلـــى مـــؤتمر األعمـــال الناشــ
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مـارات كلیـة الـشریعة والقـانون جامعـة اال/ المصرفیة االلكترونیـة
. ٦٦٤العربیة، المجلد الثانیة، ص

، قــضایا فقهیــة معاصــرة فــي المــال واالقتـــصادنزیــه حمــاد، )٣(
. ١٤١ص

معجـــم المـــصطلحات التجاریـــة والتعاونیـــة،أحمــد زكـــي بـــدوي، )٤(
حــسین :وانظــر. ٦٢، ص١٩٨٤، بیــروت، دار النهــضة

. ٣ص، موسوعة المصطلحات االقتصادیة، عمر
، أحكـــام التعامـــل ببطاقـــة االئتمـــان، أحمـــد محمـــد الـــسعد)٥(

. ٣، صبحــــــث مقــــــدم لمــــــؤتمر جامعــــــة الزرقــــــاء األهلیــــــة
، أحكـــام عقـــود التجـــارة االلكترونیـــة، نـــضال ســـلیم بـــرهم

جامعـــــة عمـــــان العربیـــــة / رســـــالة ماجـــــستیر فـــــي القـــــانون
. ٠٢. ٣٤٦بـرقم ، ٦٧، صموجودة في الجامعة األردنیة

طاقــــات النظــــام القــــانوني لبفــــداء یحیــــى لحمــــود، : وانظــــر
. ١٥ص،م١٩٩٩ط، ، دار الثقافــة للنــشر والتوزیــعاالئتمــان

ـاء، ومحمـــد ســـالم،  الطبعـــة الحمایـــة الجنائیـــة لبطاقـــة الوفــ
مخــــاطر وحیــــاة شــــحادة، . ١٢٠ص، األولــــى، دار النهــــضة

م، ١٩٨٩رســـالة دكتـــوراه، االئتمـــان فـــي البنـــوك التجاریـــة، 
محاضــــــرات فــــــي التــــــشریعات . وممــــــدوح أرشــــــیدات. ٣٤ص

ــــــات . ٢٠٧ص، لمــــــصرفیةالمالیــــــة وا ــــــادیر، بطاق ورفعــــــت أب
ــــــوى ، القانونیــــــةاالئتمــــــان مــــــن الوجهــــــة ــــــة إدارة الفت مجل

ـــة الكویـــت ـــشریع بدول ، الـــسنة الرابعـــة العـــدد الرابـــع، والت
. ٨ص ، م١٩٨٤

ـــویتي مجلـــة ، بحـــث بطاقـــات االئتمـــان)٦( ـــل الك ـــین التموی ب
النظـــام ، محمـــود كیالنـــي. د. ٧/٢/٤٥٩، مجمـــع الفقـــه

ـــــات االئتمـــــانالقـــــانوني لبطا ، دار النهـــــضة العربیـــــة، ق
، حمــــــد حــــــاجي األزهـــــــريأ. د. ٢٣ص، ١٩٩٨، مــــــصر

، مــــؤتمر األعمــــال المــــصرفیة، بطاقــــة الــــسحب النقــــدي
. ٣٦٧ص، ةاألمارات العربی

الطبعـــة الثانیـــة، الناشـــر األوراق التجاریـــة، ســـمیحة القلیـــوبي، )٧(
م، ١٩٩٢، دار النهـــــضة العربیـــــة، ومطبعـــــة جامعـــــة القـــــاهرة

ــــان، محمــــد علــــي المقــــري.٣٠٧ص ــــة االئتم بحــــث ، بطاق
. ٥٧٨،١٩٩٤ص، ٢ج، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي

عملیــات البنــوك مــن الوجهــةعلــي جــالل الــدین عــوض، . د)٨(
رفعــــــــت فخــــــــري . د. ٦٦٤ص، م١٩٨٩ط ، القانونیــــــــة

ـــة ، بطاقـــات االئتمـــان مـــن الوجهـــة القانونیـــة، إبـــادیر مجل
، نعـــیم رضـــوانفـــایز . د. م١٩٨٤، الكویـــت، دار الفتـــوى

ــــاء ، م١٩٩٠، مكتبــــة الجــــالء بالمنــــصورة، بطاقــــات الوف
. ٦ص

، بطاقـــات محمـــد توفیـــق ســـعودي: وانظـــر. المراجـــع الـــسابقة)٩(
ســـــــــــمیحة . ١٨م، ص١٩٩٠، دار األمـــــــــــیناالئتمـــــــــــان، 

ــــة، القلیــــوبي،  ، دار النهــــضة العربیــــة، ٣طاألوراق التجاری
عملیــات البنــوك جمــال الــدین عــوض، . ٤٦٢، ص١٩٩٩
. ٦٦٤ص، ١٩٨٩طبعة جهة القانونیة، من الو 

الــسنة ، العــدد الرابــعمجلــة الدراســات المالیــة والمــصرفیة، )١٠(
ــــــة عمــــــاد علــــــي الخلیــــــل، . د. ١٩٩٨، الــــــسادسة الحمای

، دار وائــــل للنــــشر والتوزیــــعالجزائیــــة لبطاقــــات الوفــــاء، 
منـــــــــــصور القـــــــــــضاة، . ٤٦٣م، ص٢٠٠٠، األردن، ١ط

، ة الیرمــــوك، جامعــــبطاقــــات االئتمــــان رســــالة جامعیــــة
. ١٨ص، م١٩٩٨

منـصور . ٤ص، مرجـع سـابق، محمد عبد الحلیم عمـر)١١(
جامعـــة ، بطاقـــات االئتمـــان رســـالة جامعیـــة، القـــضاة

األعمــــالإدارةزیــــاد رمــــضان، . ١٨م ص١٩٩٨الیرمــــوك 
عمـــاد علـــي . م١٩٩٧، عمـــان، دار صـــفاء، المـــصرفیة

الحمایــــة الجزائیــــة لبطاقــــات الوفــــاء دراســــة ، الخلیــــل
ـــة م ـــةتحلیلی –عمـــان ، دار وائـــل للنـــشر والتوزیـــع، قارن

، فــــداء علــــي أحمــــد الحمــــود. ١٦ص، م٢٠٠٠، األردن
، مكتبــة دار الثقافــة، النظــام القــانوني لبطاقــة االئتمــان

. ٢١ص، ١٩٩٩، عمان
. هـــذه اإلحـــصائیات وجـــدتها فـــي بعـــض مواقـــع االنترنـــت)١٢(

الــدورة الــسابعة،مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي، : وانظــر
. ٣٦٩ص، ١ج، م١٩٩٢، لسابعالعدد ا

، مرجــــع ســــابق، بطاقــــات االئتمــــان، منــــصور القــــضاة)١٣(
. ١٦ص، م١٩٩٨، رسالة دكتوراه

ــدي، منظــور أحمــد حــاجي) ١٤( ــسحب النق ــة ال مــؤتمر ، بطاق
األعمـــال المـــصرفیة االلكترونیـــة بـــین الـــشریعة والقـــانون

، ٢، مــج٢٠٠٣عــام العربیــةاإلمــاراتبجامعــة المنعقــد
. ٦٦٤ص 

نظــر مــا كتبـــه الــدكتور عمـــر األشــقر فـــي بحثــه المقـــدم ی)١٥(
إلى جامعة الزرقاء األهلیة عـن بطاقـات االئتمـان بحـث 

ـــــــر منـــــــشور البیـــــــان ، مـــــــصطفى الزرقـــــــا. ٦٣ص، غی
، ١ح،٧العـدد الختامي لمؤتمر مجمـع الفقـه اإلسـالمي، 

. ٦٧١ص
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 ١٣٠

. ١٤- ١٢ص، الحلقة الفقهیة السادسة لمجموعة دلة البركة)١٦(
. ٥ص، البطاقـــات البنكیـــة، اب أبـــو ســـلیمانعبـــد الوهـــ)١٧(

بحـــــــث البطاقـــــــات علـــــــي محمـــــــد الموســـــــى، . د: وانظـــــــر
، م٢٠٠٤، مقدمـــة إلـــى جامعـــة الزرقـــاء األهلیـــةالمـــصرفیة

. ١٦ص
ــار، ســىالــدكتور علــى المو )١٨( بحــوث فقهیــة ، حقــوق االبتك

مقارنـــة بحـــث غیـــر منــــشور مقـــدم إلـــى جامعـــة الزرقــــاء 
. ١٦ص، األهلیة

دار ، م٢٠٠٠طبعـة ، بطاقـات االئتمـان،محمد سعودي)١٩(
. ٤٩ص، األمین

الطبیعــــة القانونیــــة لبطاقــــات ، عــــصام حنفــــي موســــى)٢٠(
، اإلمــارات العربیـــة، –بحــث األعمــال المــصرفیة–، االئتمــان

. ٨٤٧ص، ٢ج
، المرجــــع الــــسابق، أبــــو ســــلیمانمعبــــد الوهــــاب إبــــراهی)٢١(

. ١٣٢ص
بطاقــات ركــة عــنالحلقــة الفقهیــة الــسادسة لمجموعــة دلــة الب)٢٢(

. ٣٤، صاالئتمان
. ٦٠-٥٩ص، بطاقة االئتمان، بكر أبو زید)٢٣(
الجوانـــب الـــشرعیة والمـــصرفیة محمـــد عبـــد الحلـــیم عمـــرو، )٢٤(

، عبــد الوهــابأبــو ســلیمان، . ٧٥، صلبطاقــات االئتمــان
بطاقـــات ، رفعـــت أبـــادیر. ١٥٥ص، البطاقـــات البنكیـــة

. ٢٦ص، االئتمان
، ٨ع، المولــد مجلــة المجتمـــعاالئتمــان ، محمــد القــري)٢٥(

. ٥٩٠ص
ــات االئتمــان، نزیــه حمــاد)٢٦( ــشة موضــوع بطاق عــدد ، مناق

. ٦٦٥ص، ١ح، ٧
، بحــث فـي مجلـة المجمــع بطاقــة االئتمـانوهبـة الزحیلـي، )٢٧(

. ٦٢١، ص٢الفقهي الدورة الثامنة العدد الثامن، م
. ٦٧٥، ص١، العدد السابع، حمجلة المجمع اإلسالمي)٢٨(
. ٣٣٢ص، مجموع فتاوى وبحوث، المنیععبد اهللا)٢٩(
علــــــي . دبحــــــث :وانظــــــر. ٣٣٥ص، المرجــــــع الــــــسابق)٣٠(

ـــصرفیة، محمـــد الموســـى ، مرجـــع ســـابق، البطاقـــات الم
. ٣٣ص

ونــدرة ، الــدورة العاشــرة، مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي)٣١(
بطاقــــة ، عبـــد الــــستار أبـــو غــــدة. ١٢البركـــة قـــرار رقــــم 

ــــان ــــة المجمــــع، االئتم . ٦٤٥ص، ١ح، ٩العــــدد ، مجل

وأســـــاس ذلـــــك كمـــــا قـــــال الكاســـــاني الحنفـــــي فـــــي بـــــدائع 
فإنـــه ، لـــو وهــب صـــاحب الـــدین المــال للكفیـــل"الــصنائع 

یرجع به على األصیل ألن الهبة في معنـى األداء ألنـه 
لما وهب منه فقد ملك ما في ذمة األصیل فیرجع علیـه 

، بــدائع الــصنائع الكاســاني، )"بــه كمــا إذا ملكــة بــاألداء
٦/١٣ .

رفیـق . ١٥٥، صالبطاقـات البنكیـةعبد الوهاب أبـو سـلیمان، )٣٢(
ـات االئتمـــان دراســـة شـــرعیةیـــونس المـــصري،  ، دار بطاقــ
ــة مجمــع الفقــه اإلســالميو. ٤١٠القلــم، دمــشق، ص ، مجل
. ٦٧٦، ص١، ح٧الدورة السابعة، عدد

بطاقــات االئتمــان مــن منظــور عبــد الفتــاح محمــود إدریــس، )٣٣(
:وانظــر. ١٠٤صم، ٢٠٠١ة ، طبعــة أولــى، ســنإســالمي

ــل ببطانــة االئتمــان، أحمــد الــسعد ــام التعام بحــث ، أحك
. ٨ص، م٢٠٠٤، مقدم إلى جامعة الزرقاء

مـــال إلـــى هــــذا الـــرأي الـــدكتور عبــــد الوهـــاب أبـــو ســــلیمان )٣٤(
: انظـر. والدكتور عمر األشـقر والـدكتور منـصور القـضاة

ــــدكتور ــــة ال ــــات البنكی . ١٥٥، عبــــد الوهــــاب، صالبطاق
. ٧٠، صبطاقـات االئتمـانعمر األشـقر عـن . وبحث د

ــــــصور القــــــضاة،  بطاقــــــات االئتمــــــان وتطبیقاتهــــــا ومن
. ٢١٦، صالمعاصرة

مناقــــــشة موضــــــوع بطاقـــــــة ، محمــــــد المختــــــار الـــــــسالمي)٣٥(
، االئتمــــان فــــي مجمــــع الفقــــه اإلســــالمي الــــدورة الــــسابعة

. ٣٧٦ص، ١ح، ١٢عدد 
/١٦/٧الحلقــــــــة الفقهیــــــــة الــــــــسادسة المنعقــــــــدة فــــــــي األردن )٣٦(

، المحــــــــور األول، الــــــــضوابط الــــــــشرعیة إلصـــــــــدار ١٩٩٦
فتــاوى وتوصــیات نــدوة البركــة . واســتخدام بطاقــات االئتمــان

ـــــة دكتـــــور أحمـــــد الـــــسعد، بحـــــث : وانظـــــر. فـــــي هـــــذه الحلق
. ١٨، غیر منشور، صبطاقات االئتمان

مجلــة المجمــع ، بطاقــة االئتمــان، محمــد تقــي العثمــاني)٣٧(
ــــــي ــــــس، ٧الــــــدورة ، الفقه . ٦٧٤ص، ١ح، ابعالعــــــدد ال

. ١٦الندوة الفقهیة السادسة لمجموعة دلة البركة ص
محمـد تقـي العثمــاني فـي مجلـة مجمـع الفقــه . هـو قـول د)٣٨(

وهـذا . ٦٧٦ص، ٣ح، ١٢العـدد ، )٣٨(مج، اإلسالمي
إلیــه الــدكتور عمــر األشــقر فــي بحثــه الــسابق مــا ذهــب

. ٧١ص
. ٨ص، بطاقات االئتمان، الفوزان)٣٩(
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ــة لــي القــري، بحــث محمــد ع. د)٤٠( بطاقــات االئتمــان فــي مجل
ــع الفقــه،  والهیئــة الــشرعیة . ٣٩٣ص، ١ح، ٧العــدد مجم

. ٤٧لراجحي المصرفیة قرار رقم افي شركة 
، ٧العدد ، الدورة السابعة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي)٤١(

والـدورة . ٥٩٦ص، ٢ح، والعدد الثـامن. ٣٩٠ص، ١ح
. ٦٦٤ص، ٦٤٨ص، ٢٤٢ص، ٣ح، ١٢

ـات االئتمـــان فـــي كتور محمـــد علـــي القـــري، بحـــث الـــد)٤٢( بطاقــ
والهیئـــة . ٣٩٣ص، ١ح، ٧العـــدد مجلـــة مجمـــع الفقـــه، 

. ٤٧الشرعیة في شركة الراجحي المصرفیة قرار رقم 
عبـــــد . م١٩٩٦نـــــدوة البركـــــة المنعقـــــدة فـــــي عمـــــان عـــــام )٤٣(

ــــامالت المالیــــة، الوهــــاب أبــــو ســــلیمان ، بطاقــــات المع
. ١٠٢ص

مي الــدولي المنعقــد فــي الریــاض فــي مجمــع الفقــه اإلســال)٤٤(
. ٢\١٢\١٠٨قرار رقم ٢٠٠٠سبتمبر سنة 

. ٩٠فتـــوى الهیئـــة الـــشرعیة لبنـــك دبـــي اإلســـالمي فتـــوى رقـــم )٤٥(
ـان عبــــد الحمیــــد البعلــــي. بحــــث د: وانظــــر ـات االئتمـــ ، بطاقـــ

المقــدم إلــى مــؤتمر األعمــال المــصرفیة اإلمــارات المــصرفیة
. ٧١٨ص، ٢ح، العربیة

هــــب إلیــــه الــــدكتور عمــــر األشــــقر فــــي بحثــــه وهــــذا مــــا ذ)٤٦(
وكــــذلك الــــدكتور أحمــــد الــــسعد فــــي بحثــــه . ٨١الـــسابق ص
وهمـــا بحثـــان مقـــدمات إلـــى مـــؤتمر جامعـــة ١٦الـــسابق ص

.م وغیـــــــــــر منـــــــــــشورین٢٠٠٤الزرقـــــــــــاء األهلیـــــــــــة، عـــــــــــام 
وهـو . ١٦٣ص، قضایا فقهیة معاصرة، نزیه حماد. ود

جمــع لراجحــي ومامـا ذهبــت إلیـه الهیئــة الــشرعیة لـشركة 
. الفقه اإلسالمي الدولي
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