)البطاقات االئتمانية من بنك دبي اإلسالمي (بطاقة اإلسالمي االئتمانية
Dubai Islamic Credit Cards (Al-Islami Credit Card)

DIB Al-Islami Credit Cards are based on the Sharia
principles of Qard-Hasan (interest-free loan / benevolent
loan), service Ijara and Kafala (guarantee) whereby the
Bank will provide an interest free loan to the credit card
Customers and guarantee payment to the merchants who
accept the use of the subject credit cards.
The Bank will fix a credit limit for the Customer to whom
it will issue the Credit Card allowing him/her to use the
Credit Card for cash withdrawals, retail purchases, making
payments for utility bills or for any other use as permitted
by Sharia and facilitated by the Bank.

The amount withdrawn or utilized by the Customer under
the subject credit card will be considered Qard-Hasan and
will be due from the Customer to the Bank at the end of
the credit period as clearly defined in the Credit Card
Terms and Conditions.
The Bank will allow the Customer to pay the due amounts
either in lump sum within the required period, or through
a revolving payment mechanism. Customers delaying the
payment of the due amounts under the credit card shall
undertake to make a donation amount to be paid through
the Bank to the designated charitable institutions on
behalf of the Customer under the guidance of the Internal
Sharia Supervision Committee of the Bank and in
accordance with the resolutions of the Higher Sharia
Authority of the Central Bank of UAE.

تستند بطاقات اإلسالمي االئتمانية من بنك دبي اإلسالمي إلى

 القرض/ األحكام الشرعية للقرض الحسن (قرض بدون فائدة

ً والكفالة (الضمان) حيث يقدم البنك قرضا، وإجارة الخدمات،)الحسن
 ويضمن سداد الدفعات،من دون فائدة لمتعاملي بطاقات االئتمان
.للتجار الذين يقبلون استخدام هذه البطاقات االئتمانية

يحدد البنك حداً ائتماني ًا لبطاقة االئتمان للمتعامل الذي يصدر له
البنك البطاقة مما يسمح له باستخدام بطاقة االئتمان إلجراء عمليات
 وسداد دفعات فواتير، والشراء من محالت التجزئة،السحب النقدي

 أو ألية استخدامات أخرى متوافقة مع الشريعة وييسر له،الخدمات
.البنك القيام به

ويتم اعتبار المبلغ المسحوب أو المستخدم من قبل المتعامل من خالل

 ويكون على المتعامل سداده للبنك،بطاقة االئتمان بمثابة قرض حسن
في نهاية الفترة االئتمانية على النحو الموضح في شروط وأحكام

.بطاقة االئتمان

يسمح البنك للمتعامل بدفع المبالغ المستحقة إما دفعة واحدة خالل
 ويقوم المتعاملون. أو عن طريق آلية دفع متجددة،المهلة المحددة
الذين يتأخرون في سداد المبالغ المستحقة بموجب بطاقة االئتمان
 يصرف إلى المؤسسات الخيرية المعينة عن،بالتعهد بدفع مبلغ تبرع
طريق البنك نيابة عن المتعامل تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية
 وبما يتوافق مع ق اررات الهيئة العليا الشرعية للمصرف،الداخلية للبنك
.المركزي لدولة اإلمارات
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The Bank charges for entitlement to the services packages
made available to these Customers depending on the
classification of the cards i.e. Infinite, Signature and
Platinum. These charges are against the services packages
offered to these Customers and are totally independent
from the interest free loan offered to them under the
credit card.
The Bank will take a fixed annual subscription, renewal or
replacement fee from the Customers for providing the
Credit Card services as these fees are in exchange for the
right given to the Customers to carry the card and to
benefit from these services. Such a fee will be levied
irrespective of the debit balance, repayment time and
utilization of the Credit Card and can be paid by the
Customer in lump sum, bi-annually, quarterly or in equal
monthly installments, as agreed upon. The Bank may in
its own discretion waive off such fee on a case by case
basis.
It is permissible to purchase gold, silver or currency with
these Cards. Purchasing with a credit card constitutes
constructive possession as endorsed by the Sharia.
The Bank stipulates in the documentations that the
Customer must not use the Credit Card for purposes
prohibited by Sharia and that the Bank has the right to
withdraw the Card in case this condition is breached by
the Customer.

ويفرض البنك رسوماً لقاء باقات الخدمات المتوفرة للمتعاملين بحسب
 والبطاقة، وسيغنيتشر، وهي بطاقة إنفنيت،صنف البطاقات
، هذه الرسوم هي مقابل باقات الخدمات المتوفرة للمتعاملين.البالتينية
وهي مستقلة تماماً عن القرض الحسن الممنوح لهم بموجب بطاقة
.االئتمان
 أو،ويستوفي البنك من المتعاملين رسوماً سنوية ثابتة مقابل االشتراك

، أو استبدال البطاقة مقابل تقديم خدمات بطاقة االئتمان،التجديد

حيث إن هذه الرسوم هي مقابل الحقوق الممنوحة للمتعاملين لحمل
 ويتم فرض هذه الرسوم بغض.البطاقة ولالستفادة من هذه الخدمات
، او استخدام البطاقة، أو موعد السداد،النظر عن رصيد البطاقة

 أو، أو بصورة نصف سنوية،ويمكن للمتعامل سدادها دفعة واحدة

 أو عن طريق أقساط شهرية متساوية حسب ما يجري،ربع سنوية
 ويمكن للبنك بحسب تقديره الخاص التنازل عن هذه.عليه االتفاق

.الرسوم في بعض األحوال

،يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العمالت عن طريق هذه البطاقات

حيث إن الشراء باستخدام بطاقة االئتمان يمثل قبضاً حكمياً بحسب
.ما نصت عليه أحكام الشريعة
ينص البنك في مستندات البطاقة على أال يستعمل المتعامل البطاقة
 وبأن للبنك الحق في سحب البطاقة،ًاالئتمانية ألغراض محرمة شرعا
.في حال مخالفة المتعامل لهذا الشرط

*****
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