
 

 

والفتاوى ذات العالقة  2019املنتجات الجديدة خالل العام   

لثالث اتقوم فكرة البطاقات االئتمانية االسالمية الدوارة "بطاقة املرابحة االلكرتونية" بأنواعها   بطاقة املرابحة االلكرتونية الدوارة:  .1

" الكالسيك, التيتانيوم, الوورلد " بأنها تعتمد يف الية عملها عىل صيغة املرابحة لآلمر بالرشاء بحيث ستصلك رسالة التقسيط مبارشة 

فور اتمام عمليات الرشاء الخاصة بك من خالل نقاط البيع اينما كنت او من خالل التسوق االلكرتوني عرب االنرتنت تعرض عليك تقسيط 

كما و ستعرض عليك الرسالة ان تقوم بتسديد كامل  كة بمدة التقسيط التي تناسبك و بنسبة املرابحة الخاضعة لها "االيجاب" الحر

الحركة يف نهاية الدورة املحاسبية للبطاقة وهي يف الثاني و العرشين من كل شهر, عند الرد برقم الخيار املناسب لك "القبول" ستصلك 

  اسم التارر و رقم الحركة ومبل  الحركة بعد اتتساب االربا  و نسبة الرب..رسالة تأكيد تحتوي عىل

  
 والتي يقوم البنك من خاللها بتملك الدوارة،اطلعت هيئة الرقابة الرشعية عىل إجراءات والية عمل بطاقة املرابحة االلكرتونية  :الفتوى

وبعد الدراسة املستفيضة لعقود  بأركانه،ويتم اكتمال صيغة العقد  مرابحة،عىل املتعامل لرشائها  عرضها ثممن  و العقدالسلعة محل 

تجربة البطاقة من قبل عضو الهيئة ، اقرت هيئة الرقابة الرشعية للبنك املنتج واجازته من  البطاقة، وبعدورشوط واحكام استخدام 

  الناحية الرشعية

  

البضائع  غريها منووسلع تقوم فكرة املنتج من خالل من. تمويل للمتعاملني لتسديد قيمة مشرتياتهم املحلية من بضائع  املساومة:منتج       .2

 اضافية. وبدون اربا النقدي  وبنفس السعراالخرى رشيطة ان تكون متوافقة مع الرشيعة االسالمية عىل اقساط شهرية 

  
وحيث يتملك البنك السلعة محل العقد من خالل توقيع  املساومة،هيئة الرقابة الرشعية عىل إجراءات والية عمل منتج  اطلعت: الفتوى

هيئة  لعقود وضوابط املنتج ، اقرت  الدارسة واملتعامل. وبعدويتم اكتمال أركان عقد املساومة بني البنك  واملورد،اتفاقية رشاء بني البنك 

 نك منتج املساومة وأجازته من الناحية الرشعية الرقابة الرشعية للب

   

يتقدم املتعامل  تيث املرابحة،بصيغة  أسهمتقوم فكرة املنتج عىل اساس توفري تمويل للمتعاملني الراغبني برشاء  األسهم:منتج مرابحة    .3

طلب املتعامل برشاء االسهم من خالل رشكة وساطة مالية  وبناء عىليقوم البنك  ومن ثممعينة  أسهممن خالل البنك لطلب تمويل رشاء 

 للمتعامل.ثم يقوم البنك ببيعها مرابحة ومن مملوكة للبنك 

  

وتملك االسهم  البنك برشاءومن خالل قيام  األسهم،هيئة الرقابة الرشعية عىل إجراءات والية عمل منتج مرابحة  اطلعت :الفتوى

ية أن للمتعامل حر واملتعامل، وحيثبني البنك  املرابحة بصيغةوابرام عقد بيع االسهم    للرشكات املتوافقة مع الضوابط الرشعية

 أقرت هيئة الرقابة الرشعية للبنك منتج املنتج،وبعد الدراسات للعقود والنماذج وضوابط  ملكه،الترصف يف األسهم بعد ان أصبحت يف 

 .ابحة األسهم وأجازته من الناحية الرشعيةمر


