فتوى هيئة الرقابة الشرعية عن حساب “لبشارة”
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده،
محمد وآله وصحبه أجمعين:
ٍ
فقد اطلعت الهيئة الشرعية على هيكلة عمل حساب “لبشارة” المقدم من بيت التمويل الكويتي –
البحرين وعلى شروطه وأحكامه ،والمبني على إيداع الزبائن مبالغ ال تقل عن حد معين لالدخار في حساب
توفير استثماري مبني على أساس مبدأ المضاربة اإلسالمية ،ويعامل معاملة حساب التوفير العادي،
وتوزع األرباح الناتجة حسب الشروط واألحكام ،مع السحب في فترات محددة على جوائز معينة ومعلومة
مقدمة من قبل المساهمين على سبيل التبرع وتوزع على من يقع عليه السحب من المودعين.
وعليه ترى الهيئة جواز العمل بحساب “لبشارة”.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
هذا ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا
ٍ

الشيخ الدكتور  /عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور  /خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور  /محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة الشرعية

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية
رسالتنا ..هي توفير أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتكم
مدعوم بقوة وضعنا المالي وتراثنا العريق
المصرفية .كما أن التزامنا
ٌ
والتفكير القائم على القيادة واإلبداع.
بيت التمويل الكويتي  -البحرين ش.م.ب (مقفلة)
ص.ب ،2066 :المنامة ،مملكة البحرين،
هاتف ،)+973( 7777 7777 :فاكس)+973( 7700 0600 :
مركز اإلتصال)+973( 7777 7777 :
www.kfh.bh

«لبشارة» هو حساب توفير استثماري يمكن فتحه
بالدينار البحريني أو الدوالر األمريكي ،متوافق مع مبادئ
الشريعة اإلسالمية يتم فيه استثمار األموال على أسس
المضاربة.
وتعد «لبشارة» مصطلح شعبي لكلمة البشارة والتي
تعني الخبر السار الذي ال يعلمه سامعه.
إن أصحاب حسابات «لبشارة» مؤهلون للحصول على
الجوائز التالية المقدمة من قبل المساهمين في البنك.

الجوائز الكبرى
الجائـــــزة

العـــــدد

3
3

شقق فاخرة في درة مارينا

المواصفات
غرفة واحدة
غرفتان

 +شقة مؤثثة بالكامل + .خدمة مجانية لمدة سنتين
*إدخار مبلغ  50دينار كحد أدنى في حسابك لمدة  90يوم قبل نهاية الشهر المسحوب عليه يؤهلك للدخول في
السحب على الجائزة الكبرى.

الجوائز الشهرية
الجائـــــزة

العـــــدد

1
40

جائزة كبرى نقدية بقيمة  50,000دوالر أمريكي
جائزة نقدية بقيمة  1,000دوالر أمريكي

*ادخار مبلغ  50دينارًا كحد أدنى في حسابك لمدة  30يومًا قبل نهاية الشهر المسحوب عليه يؤهلك للدخول في
السحب على الجوائز النقدية الشهرية.

العـــــدد

جوائز خاصة لفئات لبشارة
الجائـــــزة
نسائنا ( 10جوائز بقيمة  500دوالر أمريكي لكل جائزة)
عيالنا ( 10جوائز بقيمة  500دوالر أمريكي لكل جائزة)
بطاقاتنا ( 10جوائز بقيمة  500دوالر أمريكي لكل جائزة)

60

مدخرينا ( 10جوائز بقيمة  500دوالر أمريكي لكل جائزة)
جزيل (جوائز بقيمة  500دوالر أمريكي لكل جائزة)
 10( VIVAقسائم إلكترونية ك ً
ال منها بقيمة  500دوالر أمريكي)

* جوائز الفئات الخاصة سيتم السحب عليها شهريًا أثناء فترة الحملة.

برنامج الوالء لحساب لبشارة
فترة االستثمار

فرص السحب مقابل كل  50د.ب.

 90يومًا

1

 180يومًا

2

 360يومًا

3

خدمة “التعبئة” لحساب لبشارة
هي خدمة تتيح للعمالء تحويل مبالغ نقدية لحساب «لبشارة» بإستخدام بطاقات السحب اآللي الخاصة بهم من
أي بنك في البحرين .هذه الخدمة متاحة اآلن على الموقع اإللكتروني (.)www.kfh.bh

حساب لبشارة عن طريق جزيل
قم بفتح حسابك من خالل تطبيق جزيل من  KFH-Bahrainعلى هاتفك الذكي في دقائق بسيطة دون الحاجة
إلى زيارة الفرع.

رقم
السحب

الشهر

1

يناير

2

فبراير

3

مارس

4

أبريل

5

مايو

6

يونيو

7

يوليو

8

أغسطس

9

سبتمبر

10

أكتوبر

11

نوفمبر

12

ديسمبر

نوع الجائزة

إجمالي قيمة الجوائز

جائزة نقدية كبرى

 50,000دوالر أمريكي

جائزة نقدية شهرية

 40,000دوالر أمريكي

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

الجائزة الكبرى شقة في درة مارينا

شقة راقية مفروشة (غرفة واحدة)

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

جائزة نقدية كبرى

 50,000دوالر أمريكي

جائزة نقدية شهرية

 40,000دوالر أمريكي

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

الجائزة الكبرى شقة في درة مارينا

شقة راقية مفروشة (غرفتان)

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

جائزة نقدية كبرى

 50,000دوالر أمريكي

جائزة نقدية شهرية

 40,000دوالر أمريكي

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

الجائزة الكبرى شقة في درة مارينا

شقة راقية مفروشة (غرفة واحدة)

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

جائزة نقدية كبرى

 50,000دوالر أمريكي

جائزة نقدية شهرية

 40,000دوالر أمريكي

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

الجائزة الكبرى شقة في درة مارينا

شقة راقية مفروشة (غرفتان)

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

جائزة نقدية كبرى

 50,000دوالر أمريكي

جائزة نقدية شهرية

 40,000دوالر أمريكي

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

الجائزة الكبرى شقة في درة مارينا

شقة راقية مفروشة (غرفة واحدة)

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

جائزة نقدية كبرى

 50,000دوالر أمريكي

جائزة نقدية شهرية

 40,000دوالر أمريكي

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

الجائزة الكبرى شقة في درة مارينا

شقة راقية مفروشة (غرفتان)

جوائز للفئات الخاصة

 30,000دوالر أمريكي

* تاريخ السحب خاضع للتغيير بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

تاريخ
السحب*

2019/2/6

2019/3/6

2019/4/7

2019/5/7

2019/6/5

2019/7/7

2019/8/7

2019/9/4

2019/10/6

2019/11/6

2019/12/8

2020/1/8

نظرة عامة
تعد «درة مارينا» مشروعًا مبدعًا على مستوى العالم
تبلغ قيمته  1.3مليار دوالر أمريكي ،وقد تم تصميمه
وتشكيله من قبل بعض المصممين الرائدين في
العالم ،ومن المتصور أن يكون أحد أرقى األمثلة
على التخطيط الحضري في العالم اليوم.

تفاصيل التطور
خصيصا
يغطي هذا المشروع الذي تم تصميمه
ً
على الواجهة البحرية ،مساحة تبلغ  600٫000متر
مربع ،ويقدم الطعام لما يقرب من  4000أسرة .منازل
وشقق سكنية مساحة تجارية؛ المرافق الترفيهية؛
المطاعم والمقاهي .سوف يستوعب المارينا ما
يصل إلى  400مرسى للقوارب واليخوت ،مع جميع
المرافق والخدمات الالزمة.

نمط حياة درة مارينا
مزيج من سحر المياه ونسيم البحر والرمال
الشاطئية يأخذك حيث الراحة واإلسترخاء والرفاهية.
ُصممت درة مارينا بإتقان خاص لإلستمتاع بالتجربة
الفريدة من نوعها مع البحر .وتتمتع جميع الوحدات
السكنية من الفلل والشقق الفاخرة ،بكل المرافق
من مطاعم ،ومقاهي ،وحدائق وغيرها لنقدم بين
أيديكم مجتمع نابض بالراحة والرفاهية معًا.
https://www.durrat-marina.com/

مكونة من غرفة نوم واحدة
شقة
ّ
• ثالث شقق مكونة من غرفة نوم واحدة
مخطط تفصيلي للشقق
غرفة نوم واحدة

مكونة من غرفتين نوم
شقة
ّ
• ثالث شقق مكونة من غرفتين نوم
مخطط تفصيلي للشقق
غرفتين نوم

المؤهالت
• يجب أن يبلغ مقدم الطلب  18سنة أو أكثر أو يمكن فتح حساب (لبشارة) للقاصر من قبل ولي أمره.
• متاح للزبائن البحرينيين وغير البحرينيين.
• متاح للمؤسسات والشركات أو أي منشأة قانونية.
	متاح لعمالء فيفا من فئة قطاع األعمال ،حيث لكل  50د.ب تنفقها تمنحك فرصة لدخول السحب.
•

جوائز الفئات الخاصة مقسمة على النحو التالي
•
•
•

•

•
•

نسائنا
◊ عمالء لبشارة من السيدات ( 18سنة فما فوق).
عيالنا
◊ عمالء لبشارة لمن هم دون الـ  18سنة.
مدخرينا
فعالة تأهلهم لدخول السحب ولم يتسنى لهم فرصة الفوز
◊ عمالء لبشارة لمن لديهم حسابات ّ
في سنتين ( 24شهر) من تاريخ السحب األخير.
بطاقاتنا
◊ عمالء لبشارة ممن هم أصحاب بطاقات اإلئتمانية الدائمين ،بشرط أن يكون حساب بطاقة اإلئتمان
“فعال” إلى نهاية الشهر السابق.
جزيل لبشارة
◊ فتح حساب لبشارة من خالل تطبيق جزيل.
فيفا لبشارة
◊ عمالء فيفا من فئة قطاع األعمال والذين ينفقون  50دينا ًرا بحرين ًيا أو أكثر على باقات فيفا لقطاع
األعمــــال.

المستندات المطلوبة
•
•
•

للبحرينيين :البطاقة الذكية أو البطاقة الهوية ساريتا المفعول.
لغير البحرينيين :البطاقة الذكية سارية المفعول أو البطاقة السكانية وجواز السفر مع تأشيرة صالحة.
بالنسبة للمؤسسات أو الشركات أو أي منشأه قانونية أخرى:
◊
◊
◊
◊

نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
نسختان أصليتان من البطاقات الشخصية للمخولين بالتوقيع.
المادة من الجمعية العمومية (إن وجد)
قرار مجلس اإلدارة (إن وجد)

جزيل من بيتك  -البحرين
بيت التمويل الكويتي  -البحرين يقدم لكم المنصة الرقمية المتطورة «جزيل» ،أحدث إضافات (بيتك)
وأول صيرفة مجتمعية رقمية في مملكة البحرين .عبر تطبيق «جزيل» سيتمكن المستخدم بفتح حساب
«لبشارة» خالل دقائق دون الحاجة لزيارة الفرع باإلضافة إلجراء معامالته المصرفية والمجتمعية عبر هاتفه
الذكي بطريقة عصرية.

المستندات المطلوبة لعمالء بيتك  -البحرين
•
.i

للبحرينين والغير بحرينين
البطاقة الذكية سارية الصالحية

المستندات المطلوبة للغير بحرينين لتكون عميل بيتك  -البحرين
• للبحرينين والغير بحرينين
 .iبطاقة ذكية سارية الصالحية
 .iiجواز سفر ساري الصالحية
 .iiiعنوان ثابت
◊ شهادة سياقة سيارة أو..
◊ فاتورة رسمية
 .ivالتوقيع
• لغير البحرينين
 .iفيزا سارية الصالحية

األسئلة الشائعة
• كيف يكون حساب «لبشارة» متوافقًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية؟
يستند الحساب على مبدأ المضاربة ويتم فيه توزيع الجوائز تبرعًا من أموال المساهمين في البنك وال يتم
خصمها من أرباح المضاربة وال من رأسمالها.
• من يستطيع فتح حساب «لبشارة»؟
حساب «لبشارة» متاح للعمالء من جميع الجنسيات ،ويمكن فتحه لألفراد من  18سنة أو أكثر ويمكن أيضا
فتح الحساب للقاصر (أقل من  18سنة) من قبل ولي أمره ويمكن أيضًا فتح الحساب للمؤسسات والشركات
أو أي منشأة قانونية أخرى.
لدي حساب في بيت التمويل الكويتي  -البحرين ،هل يلزمني فتح حساب جديد
	إذا كان
•
َّ
خاص بـ«لبشارة»؟
نعم يجب أن تفتح حسابًا جديدًا خاصًا بـ«لبشارة» ،لكي تكون مؤه ً
ال للدخول في سحب الجوائز.
• كيف يمكنني فتح حساب «لبشارة»؟
يمكنك فتح حساب عن طريق زيارة أقرب فرع لبيت التمويل الكويتي  -البحرين.
• هل يمكنني فتح حساب «لبشارة» دون زيارة أحد فروع بيتك  -البحرين؟
نعم ،عبر تطبيق جزيل ،يمكنك فتح حساب «لبشارة» دون الحاجة لزيارة الفرع خالل دقائق .حمل التطبيق
عبر  App storeو .Google Play Store
• هل يمكنني اإليداع بأي عملة؟
يتم فتح حساب «لبشارة» بالدينار البحريني أو الدوالر األمريكي .ولإليداع بأي عملة أخرى ،يتوجب عليك
تحويل العملة للدينار البحريني أوالً.
• ما هي قيمة اإليداع حتى أكون مؤهال للدخول في السحب؟
إن الحد األدنى لإليداع في حساب «لبشارة» هو  50دينارًا بحرينيًا حتى تتأهل للدخول في السحب .ويستمر
إيداع المبلغ في الحساب لمدة  30يومًا قبل نهاية الشهر المسحوب عليه .كلما ضاعفت إيداعك كلما زادت
فرصتك للربح.
• إذا كان هذا الحساب هو حساب مضاربة ،هل يمكنني أن أتوقع الحصول على أرباح؟
بما أن هذا الحساب هو حساب مضاربة ،فإن أي أرباح ناتجة من هذا الحساب سوف يتم توزيعها على
أصحابها المودعين .إن معدل األرباح المتوقع توزيعها متوفرة على موقعنا اإللكتروني ()www.kfh.bh
وتطبيق الهواتف الذكية.
	كيف يتم توزيع األرباح؟
•
يتم توزيع األرباح شهريًا.

• كيف يمكنني إيداع أو سحب مبالغ من حساب لبشارة الخاص بي؟
يمكنك إيداع وسحب مبالغ غير محدودة من خالل إحدى الطرق التالية:
 −زيارة أحد فروعنا.
	−تحويل المبالغ إلكترونيًا إلى حساب لبشارة الخاص بك من خالل حساب الخدمات المصرفية اإللكترونية
الحالي الخاص بك في بيت التمويل الكويتي  -البحرين أو أي بنك آخر.
	−إيداع المبالغ باستخدام بطاقات السحب اآللي الخاصة بك من أي بنك في مملكة البحرين عبر خدمة
التعبئة المتوفرة على موقعنا اإللكتروني .)www.kfh.bh( :ومع ذلك ،وباعتبارك صاحب حساب لبشارة،
فإنك غير مؤهل للحصول على بطاقة صراف آلي أو دفتر شيكات.
 −يمكنك إيداع وتحويل المبالغ النقدية عبر تطبيق جزيل من بيتك  -البحرين.
	إذا فتحت حساب لبشارة ،هل يمكنني استخدام بوابة الخدمات المصرفية اإللكترونية
•
لبيت التمويل الكويتي  -البحرين؟
نعم ،يمكنك استخدام بوابة الخدمات المصرفية اإللكترونية من خالل تعبئة «استمارة طلب الحصول
على الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت» ،أو عبر زيارة أقرب فرع لبيت التمويل الكويتي  -البحرين.
• هل سأتلقى إشعارات عن حساب لبشارة الخاص بي من خالل خدمة الرسائل النصية القصيرة؟
نعم ،يمكنك تسجيل رقم هاتفك النقّ ال عند فتح الحساب.
• هل يمكنني تغيير رقم الهاتف الذي أتلقى عليه الرسائل النصية القصيرة؟
نعم ،يمكنك ذلك من خالل تعبئة استمارة خدمة الرسائل النصية القصيرة في أقرب فرع
لبيت التمويل الكويتي  -البحرين.
ً
إطالقا؟
• هل يوجد لديكم جوائز خاصة للعمالء الذين لم يفوزوا من قبل
نعم ،يحق للعمالء الذين لم يتسنى لهم الفوز خالل آخر  24شه ًرا دخول سحب خاص في فئة «مدخرينا».
• هل يوجد جوائز خاصة لعمالء جزيل؟
نعم ،يتسنى لعمالء حساب جزيل وحساب «لبشارة» دخول سحب خاص في فئة «جزيل».
• ما هي فئة  Vivaالخاصة؟
يتسنى لعمالء  vivaلقطاع األعمال دخول سحب خاص في هذه الفئة والفوز بـ  10جوائز خاصة شهرية قيمة
كل منها  500دوالر أمريكي.
كل  50د.ب تنفق على  vivaموبايل لقطاع األعمال وبرودباند تمنحك فرصة واحدة لدخول سحب لبشارة

أوقات العمل لفروع بيت التمويل الكويتي  -البحرين
 .1فرع مركز البحرين التجاري العالمي
(الفرع الرئيسي)
األحد  -الخميس
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 2:00 -
ً
 .2فرع العدلية
األحد ،الثالثاء والخميس
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 1:00 -
ً
مساء
مساء 6:00 -
4:00
ً
ً
األثنين واألربعاء
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 2:00 -
ً
 .3فرع الرفاع الغربي
األحد ،الثالثاء والخميس
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 1:00 -
ً
مساء
مساء 6:00 -
4:00
ً
ً
األثنين واألربعاء
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 2:00 -
ً
 .4فرع الرفاع الشرقي
السبت ،األثنين واألربعاء
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 1:00 -
ً
مساء
مساء 6:00 -
4:00
ً
ً
األحد والثالثاء
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 2:00 -
ً
 .5فرع المحرق
األحد ،الثالثاء والخميس
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 1:00 -
ً
مساء
مساء 6:00 -
4:00
ً
ً
األثنين واألربعاء
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 2:00 -
ً

ساعات عمل جزيل
السبت  -الخميس
مساء
 8:00صباحًا 11:00 -
ً
الجمعة
مساء
مساء 11:00 -
2:00
ً
ً

 .6فرع شارع المعارض
السبت ،األثنين واألربعاء
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 1:00 -
ً
مساء
مساء 6:00 -
4:00
ً
ً
األحد والثالثاء
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 2:00 -
ً
 .7فرع مدينة عيسى
األحد ،الثالثاء والخميس
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 1:00 -
ً
مساء
مساء 6:00 -
4:00
ً
ً
األثنين واألربعاء
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 2:00 -
ً
 .8فرع عراد
السبت ،األثنين واألربعاء
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 1:00 -
ً
مساء
مساء 6:00 -
4:00
ً
ً
األحد والثالثاء
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 7:30صباحًا 2:00 -
ً
 .9فرع ديار المحرق
السبت  -األربعاء
النقد وخدمات الزبائن
مساء
 10:00صباحًا 5:30 -
ً

