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التحليل الشرعي لبطاقة املرابحة االلكترونية
ي@@عتبر م@@نتج ب@@طاق@@ة امل@@راب@@حة االل@@كترون@@ية م@@نتجا ً ب@@دي@الً ل@@بطاق@@ات االئ@@تمان ال@@تقليدي@@ة ،وب@@رأي@@نا؛ ف@@هو إن@@جاز
م@@ميز يُحس@@ب مل@@صرف ال@@راج@@حي ،وبس@@بب ع@@دم إي@@راد ب@@يان@@ات ك@@اف@@ية ع@@ن امل@@نتج ،اض@@طررن@@ا إل@@ى تح@@ليل
ه@@ذا امل@@نتج امل@@رك@@ب م@@ن نش@@رت@@ه ال@@تسوي@@قية امل@@تاح@@ة ع@@لى م@@وق@@ع م@@صرف ال@@راج@@حي االل@@كترون@@ي1؛ ل@@الط@@الع
على مكونات هذا املنتج؛ ومعرفة إن كان فيه ما يستلزم شرحا ً وتفصيالً؛ حيث وردتنا أسئلة بشأنه.
وصف املنتج:
ذك @@ر م @@صرف ال @@راج @@حي ع @@لى م @@وق @@عه االل @@كترون @@ي ن @@وع @@ني م @@ن ب @@طاق @@ة امل @@راب @@حة م@ @يّز ب @@ينهما ال @@سقف
االئ@تمان@ي وامل@زاي@ا امل@منوح@ة ل@كل م@نهما .وأوض@حت النش@رة ال@تسوي@قية ل@لبطاق@ة أن اله@دف م@نها :ال@سماح
بالسداد املرن عبر التقسيط الشهري للمشتريات بشكل متوافق مع الضوابط الشرعية.
وذك @@ر أن @@ها ب @@طاق @@ة ائ @@تمان @@ية بح @@د ائ @@تمان @@ي م @@رت @@فع ،ف @@كرت @@ها م @@نح ال @@عميل ت @@موي @الً ب @@ال @@طرق امل @@عتادة ل @@دى
املصرف.
ث@@م ذك@@ر ب@@أن@@ه ي@@تم إي@@داع م@@بلغ ه@@ذا ال@@تموي@@ل ف@@ي ح@@ساب ب@@طاق@@ة ال@@عميل الس@@تخدام@@ه ف@@ي املش@@تري@@ات أو
السحب النقدي.
وذك@@ر أن ال@@رب@@ح له@@ذا ال@@تموي@@ل س@@يكون  ٪١شه@@ري @ا ً يحتس@@بها امل@@صرف ع@@ند ت@@قسيط ال@@عميل ملس@@تحقات
البطاقة.
وذك@ر أي@ضا ً ت@مكن ال@عميل م@ن اخ@تيار س@داد ب@قية امل@بلغ املس@تحق ع@لى مش@تري@ات@ه ف@ي الشه@ر ال@تال@ي أو
في الشهور الالحقة.
تحليل املنتج:
إ ّن امل@نتج امل@ال@ي )ب@طاق@ة امل@راب@حة ل@آلم@ر ب@الش@راء االل@كترون@ية( ه@و م@نتج م@رك@ب ي@تأل@ف م@ن م@راب@حة ل@آلم@ر
بالشراء ،وبطاقة سداد الكترونية؛ سواء أكانت مدينة أم دائنة.
 1بنك الراجحي :بطاقة املرابحة سيجنيتشر ،بطاقة املرابحة البالتينية.
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إن امل@صارف ت@قوم ع@ادة ب@دراس@ة ائ@تمان@ية ل@عمالئ@ها مل@عرف@ة م@الءت@هم امل@ال@ية ،ف@إن اس@تحق ال@عميل ت@موي@الً
ائ@@تمان@@يا ً ت@@م تح@@دي@@د س@@قف ائ@@تمان@@ي ل@@ه حس@@ب م@@الءت@@ه ،وبه@@دف ج@@عل ال@@تسوي@@ق ع@@ملية م@@نظمة وم@@عياري@@ة
ل @@لعمالء؛ تُ @@قسم ال @@سقوف االئ @@تمان @@ية إل @@ى رم @@وز؛ ل @@كل م @@نها م @@ا ي @@عادل @@ها كح @@د أع @@لى؛ ك @@ال @@قول ب @@أن @@ها:
ب@ @@الت@ @@ينيوم ،أو ذه@ @@بية ،أو ف@ @@ضية ،وم@ @@ا إل@ @@ى ذل@ @@ك م@ @@ن أوص@ @@اف؛ ف@ @@امل@ @@قصود ه@ @@و ت@ @@وض@ @@يح الح@ @@د األع@ @@لى
لالئتمان.
وب@@ناء ع@@لى م@@ا س@@بق ي@@مكن إن@@تاج ب@@طاق@@ة ال@@كترون@@ية ت@@تحكم ب@@بيان@@ات ح@@ام@@لها وال@@سقف االئ@@تمان@@ي امل@@منوح
ل@@ه ،وم@@تاب@@عة مش@@تري@@ات@@ه ال@@كترون@@ياً ،وم@@تاب@@عة ب@@يان@@ات ق@@اب@@ل ال@@بطاق@@ة ،وم@@عال@@جة األم@@ور امل@@ال@@ية ال@@نات@@جة ع@@ن
استخدام البطاقة .فقد أضحت هذه البطاقات ضرورية في كثير من األسواق حول العالم.
وب@@رأي@@نا الب@@د م@@ن ال@@توق@@ف ع@@ند ب@@عض امل@@الح@@ظات ل@@توض@@يحها أو مل@@عال@@جتها ب@@غية ت@@طوي@@ر ه@@ذا امل@@نتج ال@@ذي
يرفع حرجا ً عن مستخدمي البطاقات االئتمانية ،ومن ذلك:

) :(١التوكيل:
ج@اء ف@ي ال@فقرة  ٣/١/٣م@ن امل@عيار رق@م ) (٨امل@عيار الش@رع@ي ل@لمراب@حة) :األص@ل أن تش@تري امل@ؤس@سة
الس@لعة ب@نفسها م@باش@رة م@ن ال@بائ@ع ،وي@جوز ل@ها ت@نفيذ ذل@ك ع@ن ط@ري@ق وك@يل غ@ير اآلم@ر ب@الش@راء ،وال ت@لجأ
ل @@توك @@يل ال @@عميل  -اآلم @@ر ب @@الش @@راء  -إال ع @@ند ال @@حاج @@ة امل @@لحة وال ي @@تول @@ى ال @@وك @@يل ال @@بيع ل @@نفسه ،ب @@ل ت @@بيعه
املؤسسة بعد تملكها العني حينئذ يراعى ما جاء في البند .(٣/١/٥
وي@بدو أن امل@صرف اع@تمد ع@لى ه@ذه ال@فقرة ،وب@خاص@ة )ح@ال@ة ال@حاج@ة امل@لحة( ،ألن ال@عميل ي@تسوق ب@نفسه
م @ @@ن ال @ @@سوق دون ال @ @@عودة ل @ @@لمصرف ،ودون أن ي @ @@حصل ع @ @@لى م @ @@واف @ @@قة امل @ @@صرف واس @ @@تالم @ @@ه وتس @ @@ليمه
للمش@تري@ات؛ ل@ذل@ك ي@تول@ى ال@وك@يل ال@بيع ل@نفسه وال ت@بيعه امل@ؤس@سة ب@عد ت@ملكها ال@عني ك@ما ج@اء ف@ي امل@عيار
امل@@ذك@@ور .وال ي@@تصور أن ال@@عميل يش@@تري ب@@نية الش@@راء ل@@لمصرف ب@@صفته وك@@يال ف@@ي ه@@ذه الج@@زئ@@ية؛ ب@@ل ه@@و
يشتري لنفسه.
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) :(٢القبض:
ي@قال ال@شيء ن@فسه ب@شأن ال@قبض؛ ف@قد ذك@رت ال@فقرة  ١/٢/٣م@ن امل@عيار رق@م )) :(٨ي@جب ال@تحقق م@ن
ق@بض امل@ؤس@ســة للســ@لعة ق@بضــا ً ح@قيقيا ً أو ح@كميا ً ق@بل ب@يعها ل@عميلها ب@امل@راب@حة( ،ف@يبدو أن امل@صرف
و ّك@@ل ع@@ميله ق@@بض املش@@تري@@ات ب@@دالً ع@@نه ،وي@@بقى م@@ا ج@@اء ف@@ي ال@@فقرة  ٢/٣/٢م@@علقاً ،وذل@@ك ب@@شأن ض@@رورة
وض@@وح) :ن@@قطة ال@@فصــل ال@@تي ي@@نتقل ف@@يها ض@@مان الســ@@لعة م@@ن امل@@ؤس@@ســة إل@@ى ال@@عميل املش@@تري وذل@@ك
من خالل مراحل انتقال السلعة من طرف آلخر(.

) :(٣نوع البطاقة:
ب @@ال @@عودة ل @@وص @@ف امل @@صرف ل @@بطاق @@ته؛ ف @@قد ذك @@ر أن @@ها ب @@طاق @@ة ائ @@تمان @@ية؛ أي أن @@ها  Credit Cardل @@ذل @@ك
فاملشتريات التي يقتنيها العميل هي دين من املصرف للعميل.
ك@@ما ذك@@ر أن@@ه ي@@تم إي@@داع م@@بلغ ه@@ذا ال@@تموي@@ل ف@@ي ح@@ساب ب@@طاق@@ة ال@@عميل الس@@تخدام@@ه ف@@ي املش@@تري@@ات أو
ال@سحب ال@نقدي ،فه@ذا ي@جعلها ب@طاق@ة م@دي@ن أي أن@ها  ،Debit Cardل@ذل@ك ف@املش@تري@ات ال@تي ي@قتنيها
العميل هي من حسابه وليس للمصرف دور سوى الوساطة بني العميل والبائع.
وبما أن لكل من هاتني البطاقتني وظيفتها ،وبالتالي يترتب عليها آثار تخصها ،فلدينا احتمالني:
 إذا اف @@ترض @@نا أن @@ها ب @@طاق @@ة ائ @@تمان @@ية Credit Card؛ ف @@إن امل @@بلغ امل @@ودع ه @@و ض @@مان مل @@ا س @@يقترض @@هال@عميل ،ي@تم اس@تثماره ف@ي امل@صرف ل@صال@ح ال@عميل؛ وق@د ج@اء ف@ي ال@فقرة  ٣/٢/٣م@ن امل@عيار الش@رع@ي
رق@@م ) (٢ب@@طاق@@ة ال@@حسم وب@@طاق@@ة االئ@@تمان ،أن@@ه :ف@@ي ح@@ال@@ة إل@@زام امل@@ؤس@@سة ح@@ام@@ل ال@@بطاق@@ة ب@@إي@@داع ن@@قدي
ض@مان@ا ً ال ي@مكن ل@لحام@ل ال@تصرف ف@يه ب@ل ي@جب ال@نص ع@لى أن تس@تثمره ل@صال@حه ع@لى وج@ه امل@ضارب@ة
مع اقتسام الربح بينه وبني املؤسسة بحسب النسبة املحددة.
وب@@ذل@@ك ي@@كون ال@@عميل م@@دي@@ناً ،وع@@ليه ف@@ال م@@شكلة ف@@ي أن ي@@حصل ال@@عميل ع@@لى م@@زاي@@ا م@@ن امل@@صرف ب@@وص@@فه
دائناً ،أو من أي طرف ثالث ،فالقاعدة أن ال يستفيد الدائن.
 إذا اف@@ترض@@نا أن@@ها ب@@طاق@@ة م@@دي@@ن Debit Card؛ ك@@ما ج@@اء ف@@ي وص@@ف امل@@صرف) :ي@@تم إي@@داع م@@بلغه@ذا ال@تموي@ل ف@ي ح@ساب ب@طاق@ة ال@عميل الس@تخدام@ه ف@ي املش@تري@ات أو ال@سحب ال@نقدي(؛ ف@ال@عميل دائ@ن
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وامل@@صرف م@@دي@@ن ،وب@@ذل@@ك ال ي@@حق ل@@لعميل ب@@وص@@فه دائ@@نا ً االس@@تفادة م@@ن أي@@ة م@@زاي@@ا ي@@منحها امل@@صرف ألن@@ها
م@@ن ال@@رب@@ا؛ ب@@ينما ي@@حق ل@@لعميل أن يس@@تفيد م@@ن م@@زاي@@ا ي@@منحها ط@@رف ث@@ال@@ث ،ج@@اء ف@@ي ال@@فقرة  ٢/٦/٤م@@ن
امل @@عيار الش @@رع @@ي ) :(٢ي @@جوز ل @@لمؤس @@سة أن ت @@منح ال @@حام @@ل م @@يزات ال تح @@رم @@ها الش @@ري @@عة ،م @@ثل أن ي @@كون
ل @@حام @@لها أول @@وي @@ة ف @@ي ال @@حصول ع @@لى الخ @@دم @@ات ،أو ت @@خفيضات ف @@ي األس @@عار ل @@دى ح @@جوزات ال @@فنادق
وشركات الطيران أو املطاعم ونحو ذلك.
ل@ذل@ك ي@جب ع@لى امل@صرف أن ي@صحح ع@بارت@ه) :ي@تم إي@داع م@بلغ ه@ذا ال@تموي@ل ف@ي ح@ساب ب@طاق@ة ال@عميل
الس@تخدام@ه ف@ي املش@تري@ات أو ال@سحب ال@نقدي( ،ف@اس@م ال@بطاق@ة ُي@خبر ب@أن@ها ائ@تمان@ية ،ل@ذل@ك ف@ال@صحيح؛
أن امل@بلغ امل@ودع ك@ضمان م@حجوز ي@تم اس@تثماره ك@ما وص@فته ال@فقرة امل@ذك@ورة آن@فاً؛ أي :ي@حق ل@لعميل أن
يش@تري أو أن ي@سحب م@ن االئ@تمان امل@منوح ل@ه م@ن امل@صرف ،وي@بقى ال@ضمان امل@ودع ض@مان@ا ً مل@ا ي@سحبه
العميل كمشتريات أو نقدا ً.
) :(٤فترة التقسيط:
ذك@ر امل@صرف ف@ي نش@رت@ه ال@تسوي@قية أي@ضا ً) :يح@دد ال@عميل امل@دة ال@الزم@ة ل@لتقسيط ،وي@تقاض@ى امل@صرف
رب@حا ً م@علنا ً ق@دره  ٪١شه@ري@ا ً … واخ@تيار س@داد ب@قية امل@بلغ املس@تحق ع@لى مش@تري@ات@ه ف@ي الشه@ر ال@تال@ي
أو ف@@ي ال@@شهور ال@@الح@@قة( ،وب@@ما أن امل@@صرف يُ@@بقي ت@@كلفة االخ@@تيار ) (٪٠ف@@يما ل@@و اخ@@تار ال@@عميل ت@@مدي@@د
تقسيطه؛ فال بأس بذلك فهذا من باب اإلحسان.

إن@ه رغ@م امل@الح@ظات امل@ذك@ورة ف@إن@نا ن@ؤك@د ع@لى م@ا ذك@رن@اه ف@ي م@قدم@ة التح@ليل ب@أن )م@نتج ب@طاق@ة امل@راب@حة
االل @@كترون @@ية( ب @@ال @@فعل ه @@و م @@نتج ب @@دي @@ل ل @@بطاق @@ات االئ @@تمان ال @@تقليدي @@ة ،ويُخ @@رج املس @@لمني م @@ن ح @@رج ال @@وق @@وع
ب@@أخ@@طاء غ@@ال@@با ً م@@ا ي@@قع ب@@ها ح@@ام@@ل ت@@لك ال@@بطاق@@ات .وم@@ا ن@@رج@@وه م@@ن م@@صرف ال@@راج@@حي ت@@وض@@يح م@@ا أش@@كل
علينا فهمه لزيادة فعالية هذه البطاقة املميزة.
واهلل من وراء القصد.
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