
بطاقات
التخفيض والمسابقات



بطاقات تنتجها إحدى مؤسسات 

التسويق وتقوم بتسويقها 

وبيعها مقابل مبلغ تتقاسمه

الجمعية مع مؤسسة التسويق

د بعد االتفاق بين الجمعية وعد

من المحالت التجارية على منح 

حامل البطاقة تخفيضا في 

أسعار السلع التي تملكها هذه 

المحالت

ال يجوز إصدار بطاقات 

التخفيض المذكورة أو 

شرائها إذا كانت مقابل 

ثمن مقطوع أو اشتراك 

سنوي ؛ لما فيها من 

الغرر

إذا كانت بطاقات التخفيض 

، تصدر بالمجان من غير مقابل

فإن إصدارها وقبولها جائز 

شرعًا، ألنه من باب الوعد 

بالتبرع أو الهبة

لعبيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات في أسعار الس



وز المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز ال تج( كوبونات)بطاقات 

شرعا ؛ ألنها ضرب من ضروب الميسر

واجب المسابقة بال عوض مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص، ولم يترتب عليه ترك

أو فعل محرم

أمر أو المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق

القيام بعوض، أو بغير عوض

بطاقات المسابقات



المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط

:اآلتية

رك أال يترتب عليها ت

واجب أو فعل محرم

أن تحقق مقصدا 

شرعيا

أال يكون العوض 

فيها من جميع 

المتسابقين

أن تكون أهدافها 

مشروعة



ة المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم من أمور مادية أو معنوي•

حرام ؛ لعموم اآليات واألحاديث الواردة في تحريم الميسر

ا كان دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعا إذ•

المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز، منعا ألكل أموال الناس بالباطل

دون االستفادة –ال مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط •

عن طريق المسابقات المشروعة، شريطة أال تكون قيمة الجوائز أو جزء–المالية 

ينمنها من المتسابقين، وأال يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلك



تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة الالحقة للفوز غير جائز شرعا•

بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب •

منافع مباحة، هي جائزة إذا كانت مجانية



طريق الملك عبداهلل الفرعي، : العنوان

.12343الرحمانية، الرياض 

0505849406

https://www.alukah.net/web/doghaither

0505849406

@ Fiqh_issues


