
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/12islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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بطاقة االئتمان  .3 بطاقة الحسم االجل .2 بطاقة الحسم الفوري .1 وجه المقارنة
 المتجدد

 بطاقة مسبقة الدفع .4

 *بطاقة الصراف* اسماء اخرى 
 بطاقة السحب المباشر 

 بطاقة االقراض الربوي  -
 التسديد على اقساط 

- 

بطاقة يصدرها البنك لمن   التعريف 
 له رصيد في حسابه 

تمنح الزبون مبلغ محدد 
يمكن للزبون ان ( دين)

يستفيد من خالله لمدة 
 زمنية معينة 

بطاقة يصدرها البنك 
لزبونه تمكنه من الشراء 
و السحب نقدا في حدود 

 مبلغ معين 

بطاقة تمكن الفرد من 
الشراء و السحب في 

حدود المبلغ الذي تحتويه 
 البطاقة 

وسيلة يمكن الزبون من  مفهوم آخر  
خاللها الوصول الى ماله 

 المحفوظ في البنك 

ال ترتبط برصيدك بل 
تعتمد على قدراتك على 
السداد عن استحقاق 

 الدفع 

االكثر انتشارا في العالم 
 و لها فئات تعتمد على
 قدرة الزبون المالية 

تقديم خدمات بطاقات 
االئتمان و هي ال تعمل 

بتدين الفرد بل باستخدام 
 المبلغ المودع فيها 

 يتقاضى مبلغ معين  - تحويل الراتب  ( ال يوجد ) حساب للفرد  كيف يضمن البنك حقوقه 
ماذا يترتب على عدم 

 الى البنك ( دين)سداد 
 الغاء البطاقة  -

 فؤائد ربوية احتساب 
 الغاء العضوية 

 
 احتساب فوائد ربوية 

 
 ال يوجد دين 

الخدمات التي تتيحها 
 البطاقة لحاملها 

السحب أو تسديد أثمان 
السلع و الخدمات بقدر 
 رصيده البنكي فورا 

الحصول على قرض 
مفتوح ضمن حد اقصى 

 يسدد كل شهر 

الحصول على قرض 
مفتوح ضمن حد اقصى 

 يسدد كل شهر

السحب أو تسديد أثمان 
السلع و الخدمات بقدر 

 رصيده البنكي فورا
الخدمات التي ال تتيحها 

 البطاقة لحاملها 
ال يمنح البنك حاملها  - ال يقسط المبلغ المستحق  ال تقدم لحاملها اي قرض 

 قرض 
 يتقاضى مبلغ معين  فؤائد ربوية  فوائد ربوية  ال تحتسب اي فوائد  فوائد البنك 

 ال يجوز / يجوز  ال يجوز للبنك اصدارها  يجوز / ال يجوز  يجوز  كم استخدام البطاقة ح


