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  هاي اعتباري كارتتعريف 
روز هر جامعه، نيازهاي به پاسخ براي بانكداري صنعت 

 يكي .كند مي ارائه نوي ابزارهاي و گذارد مي پيش به گامي
  .است اعتباري هاي كارت ابزارها، اين از
در را هايي كارت اعتباري، و مالي هاي مؤسسه و ها بانك 

 احتياج بدون آنان تا دهند مي قرار معتبر مشتريان اختيار
 خود نياز مورد خدمات و كاالها نقد، پول داشتن  همراه به
  ضوابط طبق و بخرند خدماتي مراكز و ها فروشگاه از را

  خدمات و كاالها قيمت كارت، ناشر مؤسسه يا بانك
  كارت ها كارت نوع اين به ،بپردازند را شده خريداري
.گويند مي اعتباري



 هاي اعتباري كارتمنافع استفاده از 
اقتصادي فراوان مزاياي بر افزون اعتباري، كارت از استفاده 

 دقت وقت، در جويي صرفه مانند دارد، كارت دارندة براي كه
  آسايش و امنيت نقد، پول حمل به نياز عدم ، محاسبه در

  .هست نيز ملّي اقتصاد نفع به روحي،
مردم دست به دست ها اسكناس از فراواني حجم ساله همه 

  كهنه هاي اسكناس .شوند مي كهنه تدريج به و چرخند مي
 براي را سنگيني هزينه ساله هر بهداشتي مشكالت بر افزون
  تحميل دولت بر چاپ تجديد و بردن بين از آوري، جمع
  را ها هزينه اين جلو اعتباري هاي كارت از استفاده كه دنكن مي
.گيرد مي



  هاي اعتباري كارتعناصر تشكيل دهنده 
  هاي كارت انتشار به كه است اعتباري مؤسسه يا بانك :كارت صادركنندة .1

  مشتريان اختيار در را ها آن خاص، ضوابط طبق كرده، اقدام اعتباري
  .گذارد مي

 ،بانك به مراجعه با كه است حقوقي يا حقيقي شخص هر :كارت دارندة .2
 پول پرداخت بدون بتواند آن وسيله به تا كند مي دريافت اعتباري كارت
  به را ها آن قيمت ضوابط، مطابق و بخرد را نياز مورد خدمات و كاالها نقد،
.بپردازد بانك

 با ،قرارداد براساس كه خدماتي تجاري، مراكز كلية :كارت پذيرندة .3
 كارت، دارندگان مراجعة صورت در تا كنند مي توافق كارت صادركنندة

 از را هاآن بهاي سپس كنند؛ تقديم را آنان نياز مورد خدمات و كاالها
.كنند دريافت كارت صادركنندة

  تجاري مركز بانك با كارت دارنده بانك كه مواردي در :پذيرنده بانك .4
 به آن از كه هست، ديگري بانك به نياز است متفاوت كارت پذيرنده
.شود مي ياد پذيرنده بانك عنوان



هاي اعتباري كارتروش معامله در
هاي كارت دهندة تشكيل عناصر بين حقوقي رابطة ربوي بانكداري در 

 از را كاال كارت دارندة .است حواله و بيع قراردادهاي اعتباري
 قرار )pos( فروش پايانه دستگاه در را كارت خرد، مي فروشگاه

  .دهد مي حواله بانك به كاال قيمت دريافت براي را فروشنده دهد، مي
بدهكار بانك به كارت دارندة ،بانك وسيله به بدهي پرداخت با 

 بدهي زير هاي روش از يكي به اعتباري كارت ضوابط طبق و شود مي
.پردازد مي را خود

بهره بدون ؛ تنفس فرصت در پرداخت .1    
تقسيط بهره با ؛ تقسيط تقاضاي .2    
ديركرد بهره با :جريمه .3    



هاي اعتباري كارتدرآمد صادر كنند گان 
عوارض صدور، تمديد و تجديد كارت. 1
فروش از مراكز فروش عوارض. 2
از دارنده كارت خريد عوارض. 3
بهرة تقسيط. 4
بهره دير كرد. 5
عوايد غيرمستقيم. 6



 هاي اعتباري طراحي كارت
در بانكداري بدون ربا

اعتباري، هاي كارت اصلي خاستگاه كه جا آن از  
 است، ربوي بانكي نظام با غربي كشورهاي

  اعتقادات و فرهنگ با ها كارت اين حقوقي ماهيت
  اين بر .ندارد الزم سازگاري اسالمي جوامع
 ها آن حقوقي و فقهي ابعاد است الزم اساس،
  در بتوان تا گيرد قرار نظر تجديد و مطالعه مورد

 استفاده ها كارت اين از نيز مسلمان كشورهاي
  .كرد



  هاي اعتباري طراحي كارتراهكارهاي 
در بانكداري بدون ربا

طراحي كارت اعتباري براساس . 1    
الحسنه قرارداد قرض                    

طراحي كارت اعتباري براساس . 2   
قرارداد مرابحه         



طراحي كارت اعتباري براساس 
الحسنه قرارداد قرض                    

ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك پيش سال چند  
 بر را خريداعتباري كارت راهبري و صدور دستورالعمل

.كرد ابالغ بانكي نظام به الحسنه  قرض قرارداد اساس
ماهيت اعتباري هاي كارت دستورالعمل پنج تا دو ادوم 

 را كارت آن با معامله اقتصادي و حقوقي ابعاد و داد قرار
.دهد مي نشان

هاي كارت صدور در محوري قرارداد مواد، اين مطابق 
 .است الحسنه قرض عقد اعتباري،



كارت اعتباري براساس مدل عملياتي 
)1(الحسنه قرارداد قرض                    

اعتباري موسسه يا بانك عنصر؛ چهار راهكار اين در
كارت، پذيرنده اعتباري موسسه يا بانك كارت، ناشر
كارت پذيرنده خدماتي مركز يا فروشگاه و كارت دارنده
  .دارند حضور

با متناسب مشتري سنجي اعتبار از بعد ناشر بانك
طبق و گذارد مي وي اختيار در اعتباري كارت وي اعتبار

براي الزم منابع اعتبار، سقف تا شود مي متعهد قرارداد،
در الحسنه قرض صورت به را وي خدمات و كاالها خريد
بگذارد، وي اختيار



كارت اعتباري براساس مدل عملياتي 
)2(الحسنه قرارداد قرض                  

دستگاه در را كارت هكرد خدمت يا كاال خريد به اقدام كارت دارنده  
  دهد، مي قرار )pos(فروش پايانه

درخواستي اعتبار پذيرنده، بانك طريق از اعتبار، تاييد از بعد ناشر بانك 
گذارد، مي وي اختيار در الحسنه قرض صورت به را كارت دارنده

  يا كاال و پردازد مي را خود بدهي اعتبار آن از استفاده با كارت دارنده 
  گيرد، مي تحويل را شده خريداري خدمت

دارد بدهي پرداخت براي راه دو و شده ناشر بانك بدهكار كارت دارنده.
  اضافي مبلغ و بهره بدون ؛تنفس مهلت در پرداخت .1        
 عنوان به اضافي مبلغي پرداخت با :تنفس مهلت از بعد پرداخت .2         

.التزام وجه



كارت اعتباري براساس مدل عملياتي 
)3(الحسنه قرارداد قرض                    

بانك ناشر 
كارت

بانك 
پذيرنده

فروشگاه  
  پذيرنده

دارنده 
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4

5



كارت اعتباري براساس اشكاالت 
الحسنه قرارداد قرض                    

الحسنه   محدوديت منابع قرض. 1

عدم قابليت تقسيط. 2

گسترش باب جريمة تأخير. 3

عدم قابليت براي گسترش كمي و كيفي. 4



طراحي كارت اعتباري براساس قرارداد مرابحه

قالب در تنها بانك ها مركزي بانك جديد آئين نامه اساس بر 
.مي كنند اعتباري كارت طراحي به اقدام مرابحه قرارداد

؛دارند حضور عنصر چهار نيز راهكار اين در  
 كارت، ناشر اعتباري مؤسسه يا بانك١.
 كارت، پذيرنده اعتباري مؤسسه يا بانك .2
،كارت دارنده .3
  .كارت پذيرنده خدماتي مركز يا فروشگاه .4



كارت اعتباري براساس قرارداد مرابحهشيوه كار در 

  كارت وي اعتبار با متناسب مشتري اعتبارسنجي از بعد ناشر بانك
  در وكيل را كارت دارنده قرارداد، طبق و مي گذارد وي اختيار در اعتباري
 سقف تا مي شود متعهد و مي كند بانك براي كارت وسيله به خريد
 را كارت دارنده نياز مورد خدمات و كاالها خريد براي الزم منابع اعتبار،
  اقدام كاال خريد به بانك وكيل جايگاه در كارت دارنده كه زماني ،بپردازد
  بانك مي دهد، قرار )POS( فروش پايانه دستگاه در را كارت مي كند،

  و كاالها قيمت پذيرنده، بانك راه از اعتبار، تاييد و شناسايي از بعد ناشر
 را كاال و مي پردازد كارت پذيرنده خدماتي مركز يا فروشگاه به را خدمات
  الكترونيكي فروشگاه جايگاه در ناشر بانك سپس مي كند، تملك

 به صورت كارت دارنده به را شده خريداري خدمات و كاالها اعتباري،
مي فروشد، معين سود نرخ با و معين مدت زمان براي نسيه مرابحه 



درصد 10 سود نرخ احتساب با را شده خريداري خدمات و كاالها مثال، به طور 
 خدمات و كاالها كارت دارنده مي فروشد، كارت دارنده به ماه شش سررسيد به

 بدهكار كارت دارنده آن، از بعد مي گيرد، تحويل كرده تملك را شده خريداري
:دارد بدهي پرداخت براي گزينه چند و بود خواهد ناشر بانك

1. نسيه و نقد قيمت مابه التفاوت صورت اين در :تنفس مهلت در پرداخت 
 را خدمات و كاالها نقد قيمت فقط كارت دارنده و مي شود داده تخفيف

مي پردازد؛
2. قيمت از بخشي يا كل مي تواند كارت دارنده :اقساطي به صورت پرداخت 

 بپردازد، مقرر سررسيد تا اقساط به صورت را شده خريداري خدمات و كاالها
 داده تخفيف تناسب به نسيه و نقد قيمت مابه التفاوت از بخشي صورت اين در

مي شود؛
3. كاالها نسيه قيمت كارت دارنده صورت اين در :درسررسيد دفعي پرداخت 

  مي پردازد؛ را خدمات و
4. و كاالها نسيه قيمت بر افزون صورت اين در :سررسيد از بعد پرداخت 

.بپردازد نيز التزام وجه به صورت مبلغي بايد خدمات



رت اعتباري كامدل عملياتي 
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كارت

دارنده كارت
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رت اعتباري كامباني فقهي و حقوقي 
 قرارداد اساس بر اعتباري كارت معامالت ساماندهي در

 مي شود استفاده قرارداد چند تركيب از مرابحه،
 صحت به منوط اعتباري باكارت معامله شرعي وصحت

 .است آن ها همه
  خريد؛ در وكالت .1
  وكالتي؛ خريد .2
  نسيه؛ مرابحه اي فروش .3
  بدهي؛ در تخفيف .4
.تاخير جريمه .5



قصد خريد وكالتي
خدمات و كاالها خريد در بانك وكيل كارت دارنده راهكار اين در 

 كند وكالتي خريد قصد بايد خريدها صحت براي بنابراين مي گردد
  وكالتي خريد از غافل كارت دارنده زيادي موارد در كه حالي در

  و مي كند واگذار ديگران به را كارت مواردي، در اينكه كما است،
.ندارند وكالت قرارداد از اطالعي آنان

گفت مي توان مشكل اين درحل:  
مي كند كفايت ارتكازي توجه وكالتي خريد قصد درتحقق اوال؛،  
مي گذارد، ديگري اختيار در را كارت كه هم مواردي در ثانيا؛ 

  .هستند وكالتي خريد براي وي ابزار و وسيله ديگران
وكالتي خريد خريد، در وكالت قصد نبود جهت به كه فرض بر ؛لثاثا 

  شد خواهد نسيه اي و نقد فضولي بيع به تبديل معامله باشد، باطل
  .كرده اند اعالم را خودشان رضايت قرارداد طرفين پيشاپيش كه



تخفيف در بدهي
فرصت در دفعي صورت به را خود بدهي بخواهد كارت دارنده اگر  

  به نسبت بانك بپردازد، سررسيد تا تدريجي صورت به يا تنفس
است؟ جايز تخفيفي چنين آيا،مي دهد تخفيف بدهي مبلغ

 ت دار معامالت در مي گوييم؛ پاسخ درو سلف نسيه، بيع مانند مد  
  معين زمان بندي طبق را خود بدهي است متعهد مديون كه ...

  از بخشي كم كردن مقابل در دارد عالقه مديون گاهي بپردازد،
  گاهي چنان كه بپردازد؛ مقرر موعد از زودتر را خود دين بدهي،
  بخشي از سررسيد از زودتر دريافت برابر در دارد دوست طلبكار

  سوال محل امامان زمان از موضوع اين .كند صرف نظر بدهي از
  .داده اند مثبت پاسخ ائمه و بوده

در بدهي مبلغ كاهش اصل با روايات استناد به شيعه فقيهان  
  تصوير در و هستند موافق سررسيد از زودتر پرداخت مقابل
  ،ابراء ه،لحاصم :مانند ،مي دهند پيشنهاد راهكارهايي آن فقهي
  .دين خريد و هبه



)وجه التزام(بررسي فقهي جريمه تاخير 

مدت، تمديد مقابل در بدهي مبلغ افزايش نوع هر نيست شكي 
  جاهلي رباي مسلّم مصاديق از ربا نوع اين و است حرام و ربا
.برآمد آن تحريم درصدد قرآن كه بود
قرارداد در طلبكار آيا كه است اين دارد وجود اينجا كه بحثي 

 موقع به پرداخت به بدهكار الزام براي تواند مي آن غير يا قرض
كند؟ پرداخت، در تأخير جريمه شرط بدهي

 چند هر زياده نوع هر گرفتن خميني، امام مانند فقها مشهور  
  مقابل در دانند مي ربا مصاديق از را كرد دير جريمه عنوان به

.مي شمارند مجاز را التزام وجه گرفتن فقها از برخي



)وجه التزام(بررسي حقوقي جريمه تاخير
كردن قانوني پي در ،ديون تاخير رفع براي اعتبار و پول شوراي  

  را طرحي رو اين از د؛بو آن شرعي تأييد و تأخير جريمه أخذ
  اگر پذيرفت، مي شرط صورت به بدهكار آن در كه كرد تهيه
  شوراي .شود بدهكار نيز را جريمه نپردازد، سررسيد در را بدهي

  شرط صورت به گيرنده، وام اگر كه كرد تصويب نيز نگهبان
  مبلغي بايد سررسيد، در بدهي نپرداختن صورت در بپذيرد
.بپردازد بانك به را سال هر براي بدهي مانده درصد 12 معادل

ه با بود؛ درصد 12 جريمه ميزان ،69 سال تانرخ افزايش به توج  
  بر نظارت مديريت درصد، 12 جريمه كارايي عدم و بانكي سود
  را تأخير جريمه ميزان نگهبان، شوراي با مشورت از پس ها بانك
.كرد تعيين درصد شش اضافه به تسهيالت سود نرخ معادل



ويژگي هاي راهكار مرابحه

اعتباري؛ خريد قابليت  
تنفس؛ مهلت در پرداخت قابليت 
اقساطي؛ پرداخت قابليت  
دار؛ مدت دفعي پرداخت قابليت 
باالتر؛ اعتباري سقف براي طراحي  
مشتريان، و بانك ها استقبال انتظار  
التزام وجه(تاخير جريمه بودن واقعي(.



از بذل توجه
استادان ارجمند  

و دانشجويان محترم
كمال تشكر را دارم  


