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 وصف المنتج 
 مغطاة البطاقة ال 

 
 الصيغة اإلسالمية

 األشخاص المؤهلين
 أو المقيمين  المتحدة العربية اإلماراتدولة  أن يكون من مواطني 
 عامأ 21 عن عمره يقل ال أن  
  المغطاةبطاقة الاألشخاص المؤهلين للحصول على  

 بالتنيوم ورلد ورلد ايليت 
تب الحد األدنى للرا

لمصرف حول إلى ا)م
 أو مصرف آخر(

30.000 15.000 7.000 

 نوع البطاقة

اتش ان دبليو ، 
افلونت ، سمارت ، 
ميتال ، بتوصية من 

 الرئيس التنفيذي 

اتش ان دبليو ، 
 افلونت ، سمارت

اتش ان دبليو ، افلونت ، 
 سمارت

 المستثمرون 
شركة قائمة منذ أكثر 

 من سنتين

 معدل الرصيد 
+50.000  

 د الرصيمعدل 
+50.000 

 معدل الرصيد 
+50.000  

 رهن وديعة ألجل

 المغطاةبطاقة الحد من  %120رهن 
 درهم  60.000الحد األدنى للرهن 

درهم إذا كان الدخل السنوي أقل  60.000رهن وديعة ثابتة ال تقل قيمتها عن 
 ال يتجاوز حد درهم أو في حالة عدم تقديم دليل يثبت الدخل. 60.000من 
 في تلك الحاالت. من المبلغ المرهون  %50تمان االئ

 .هذا  تستند البطاقة المغطاة إلى الهيكل الشرعي لمرابحة السلع من خالل مركز دبي للسلع المتعددة
بيع متوافق مع الشريعة اإلسالمية حيث يفصح المصرف عن التكلفة الفعلية المتكبدة في شراء السلع 

 ثم يبيع هذه السلع للعمالء مقابل ربح متفق عليه.
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كان من حد االئتمان إذا  %120يكون الحد األدنى للوديعة الثابتة المرهونة 
 درهم. 60.000الدخل السنوي أكثر عن 

  100.000  500.000 ال يوجد الحد األقصى لالئتمان
 %75 %75 %75 حد النقد المقدم

الحد األقصى لتحويل 
 الرصيد

صيد من حد الر  90%
 اةالمغطلبطاقة لالحالي 

من حد الرصيد  90%
 اةالمغطلبطاقة لالحالي 

من حد الرصيد  90%
 المغطاةلبطاقة لالحالي 

 ايزي كاش

الحد األدنى للراتب 
 درهم  10.000

ال ينطق على 
 المستثمر

الحد األدنى للراتب 
 درهم  10.000

ال ينطق على 
 المستثمر

الحد األدنى للراتب 
 درهم  10.000

  ينطق على المستثمرال

الحد األقصى 
 للبطاقات التكميلية

9 9 9 

 الرئيسية للراتب المحول إلى المصرفالمغطاة بطاقة السياسة 

 الموظفون لدى الجهات الحكومية / شبه الحكومية  الموظفون 
 "الشركات المعتمدة لدى المصرف"

الحد األدنى لمدة 
الخدمة / العمل / 

 العالقة
 فة ثابتة ي وظيهر فأش 6

 السن
 عامًا( 70عام )المستثمرون: حتى  65-21مواطني اإلمارات العربية المتحدة: 

 عامًا( 70عامًا )المستثمرون: حتى  60-21الوافدون : 
 عاماً  18البطاقة التكميلية: أكثر من 

 معدل االئتمان
 من الدخل  50%

 إذا كان متقاعداً  30%
 مدة في سياسات المصرف الداخليةروط المعتوالش تطبق األحكام القيود

 حد االئتمان
 لمواطني اإلمارات العربية المتحدة  أضعاف 5حتى أكثر من 

 للمقيمين 4و أكثر من 

 شهور  3العادية / تحويل الراتب لمدة    - 1 الشروط
 غير مطلوب / تحويل الراتب تنازل عن الحساب لصالح المصرف   - 2
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طريق التحويل فقط. ال يقبل استالم الراتب نقدًا أو عن راتب تالم الاس  - 3
 بشيك

 أسباب الرفض

 أسباب الرفض:
 أو ضعف التصنيف  يةالئتمانللمعلومات اعدم موافقة االتحاد   - 1
 رجوع الشيكات خالل الشهور الثالثة األخيرة   - 2
 60 حاق ون االستيومًا على أوا 30أن يكون قد فات في الوقت الحالي    - 3

ور لبيع بالتجزئة خالل الشهامرافق من في أي يوماً على أوان االستحقاق 
 الستة األخيرة

عدم تقديم شيكات أخرى )مدرج في القائمة السوداء لدى مصرف االمارت   - 4
 العربية المتحدة المركزي ، الشيكات المرتدة ، قائمة الشيكات العالمية(

رقم الهاتف المتحرك ، 
بريد نوان الع

لكتروني ، العنوان اإل
في الموطن ، رقم 

 الهاتف

 إلزامي 

 المستندات المطلوبة

  البطاقة المغطاةنموذج طلب   - 1
 صورة من بطاقة الهوية   - 2
 صورة من جواز السفر وصفحة اإلقامة سارية المفعول   - 3
 شيك ضمان   - 4
 (فينرو معء الللعمال شهادة الراتب )ضرورية وليست إلزامية  - 5
وفي حالة  %20سند استالم الراتب إذا كان الراتب يختلف بأكثر من  – 6

 عدم تقديم شهادة الراتب 
كشف حساب لمدة شهرين موضح فيه تحويل الراتب إذا كان الراتب  - 7

 محواًل إلى مصرف آخر 
تقديم مستندات إضافية من المستثمرين مثل إثبات ملكية الشركة  - 8

 قانونية إذا كانت مطلوبةلة ووكا لتجاريةوالرخصة ا

 التحقق من البيانات
موافقة المصرف المسبقة والتحقق من البيانات. تصدر البطاقة إذا كانت البيانات 

 صحيحة والمتقدم مؤهالً 
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 *  يتم اعتماد كل التوصيات بناًء على تعليمات المصرف المركزي 
 

 المزايا
 ًا من السنة الثانية.بار ة اعتالسنوي السنة األولى مجانًا. تطبق الرسوم 
 .يستطيع العميل أن يختار نقاط مكافآت المصرف. وفي هذه الحالة تطبق الرسوم اعتبارًا من السنة األولى 
 .تاريخ استحقاق الدفع هو اليوم الخامس والعشرين من الشهر التالي لتاريخ كشف الحساب 
 م الهاتف المتحرك المسجل لدىرق ب إلىى الحساترسل رسالة نصية قصيرة بالمعامالت التي تتم عل 

 المصرف.
  يرسل كشف حساب إلكتروني شهريًا إلى عنوان البريد اإللكتروني المسجل لدى المصرف. ويستطيع العميل

 استخدام المعامالت المصرفية عبر الهاتف المتحرك وعلى شبكة االنترنت لإلطالع على المعامالت.
 خدام بطاقة المصرف ورلد ايليت.استعند  ت متاحةكل هذه المزايا واالمتيازا 

 
 االمتيازات

 المزايا واالمتيازات
 بالتنيوم ورلد ورلد ايليت المزايا واالمتيازات

 نقاط مكافآت المصرف

نقطة عن كل  2.5
في  دوالر أمريكي

 المعامالت الدولية
دوالر نقطة عن كل  2

في المعامالت  أمريكي
 المحلية

نقطة عن كل  0.5
 في كيأمرير دوال
 *امالت ام سي سيمع

نقطة عن كل  1.75
في  دوالر أمريكي

 المعامالت الدولية
نقطة عن كل  1.25

في  دوالر أمريكي
 المعامالت المحلية

نقطة عن كل  0.5
في  دوالر أمريكي

 *معامالت ام سي سي

دوالر نقطة عن كل  1
في المعامالت  أمريكي
 الدولية
نقطة عن كل  0.75

في  دوالر أمريكي
 محليةال امالتالمع
نقطة عن كل  0.5

في  دوالر أمريكي
 *معامالت ام سي سي

 بطاقة ميتال 
 اختيار حسب األهلية

نعم )بطاقة اتش ان 
 ال ال دبليو فقط(

 ال ال نعم  كونسيرج
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خدمة المدير الدولي 
 24/7ألسلوب الحياة 

 عرض سونيفا

 نعم
لدى سونيفا جاني 

وسونيفا كيري. احصل 
صم من خ %20على 
لمدة  ديدير تحغ

دوالر  300اإلقامة و
رصيد مجاني  أمريكي

لإلقامة في فيال لليلة 
واحدة. تطبق شروط 

الحجز الخاصة 
 بالمشتركين

 ال ال

 المالمسةعدم 

 نعم
معامالت في اليوم  3

درهم لكل  500بمبلغ 
 معاملة

 نعم
معامالت في اليوم  3

درهم لكل  500بمبلغ 
 معاملة

 نعم
اليوم معامالت في  3
درهم لكل  500مبلغ ب

 معاملة
 نعم نعم نعم سامسونج باي

استخدام صالة 
 الضيافة في المطار

 نعم
 لمرات غير محدودة
حامل البطاقة + 

 ضيف

 نعم
 لمرات غير محدودة

 حامل البطاقة

 نعم
دخول حامل البطاقة 
لمرات غير محدودة 

صالة مختارة  25إلى 
في مطارات دولية 

 وإقليمية. 
ايسليس عروض بر 

شخصين في ة لالخاص
 كل عرض

 نعم 
يسري العرض على 
األطعمة الخفيفة 

 نعم 
يسري العرض على 
األطعمة الخفيفة 

 نعم 
يسري العرض على 
األطعمة الخفيفة 
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والنشاطات الخفيفة في 
 منطقة الشرق األوسط

والنشاطات الخفيفة في 
 منطقة الشرق األوسط

والنشاطات الخفيفة في 
 سطمنطقة الشرق األو 

 مكو مي.اود

 عمن
 %30خصم حتى 

على الدورات المرغوبة 
على الدورات  %50و 

 الشهرية

 نعم
 %30خصم حتى 

على الدورات المرغوبة 
على الدورات  %50و 

 الشهرية

 نعم
 %30خصم حتى 

على الدورات المرغوبة 
على الدورات  %50و 

 الشهرية

 بوكينغ.كوم

 نعم
 نقدًا.  %10استرجاع 

 قم بالتسجيل على 
www.booking.com/

mastercardmea  

 نعم
 نقدًا.  %10استرجاع 

 قم بالتسجيل على 
www.booking.com/

mastercardmea 

 نعم
 نقدًا.  %10استرجاع 

 قم بالتسجيل على 
www.booking.com/

mastercardmea 

 اليانس لغلوبال هوتي
 ميزةالعضوية الم

 (الكي بسكفر يد)

 نعم
ضمان توفر الغرف ، 

الترقية إلى غرفة 
مزدوجة، الدخول 
المبكر ، الخروج 

 المتأخر

 ال ال

 رينتالكارسز.كوم
 نعم 
 %10خصم حتى 

 نعم 
 %10خصم حتى 

 نعم 
 %10خصم حتى 

 هيرتز

 نعم
مكافآت غولد بلس في 

بريزيدنس سيركل. 
ضمان الترقية إلى 
الفئة األعلى ، عدم 

 ىحت ، خصمنتاار اال
15% 

 نعم
 5مكافآت غولد بلس 

نجوم. الترقية مجانًا 
إلى الفئة األعلى عند 
التوفر ، عدم االنتاار 

 %15، خصم حتى 

 ال

 نعم نعم نعم ايفز

http://www.booking.com/mastercardmea
http://www.booking.com/mastercardmea
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الترقية مجانًا. خصم 
 %25حتى 

الترقية مجانًا. خصم 
 %25حتى 

الترقية )تخضع 
للتوفر(. خصم حتى 

في أوروبا  15%
 والشرق األوسط

 في %12وخصم 
واليات المتحدة ال

 األمريكية / كندا

 كليرترب.كوم
 خصم شركات الطيران

 نعم
من  %10خصم حتى 

غير تحديد للحد 
األدنى للمبلغ. رمز 
 الترويج ام سي ورلد

 نعم
من  %10خصم حتى 

غير تحديد للحد 
األدنى للمبلغ. رمز 
 الترويج ام سي ورلد

 نعم
مع  %30خصم حتى 

صى تحديد الحد األق
 لغللمب

غلوبال بلو في  مةدخ
آي بي السترجاع 

 ضريبة القيمة المضافة

 نعم
استخدام صاالت 

مجانًا في الضيافة 
مدن مختارة. استخدام 
مسار الخدمة السريعة 

 في مطارات مختارة

 نعم
صاالت استخدام 
مجانًا في الضيافة 

مدن مختارة. استخدام 
مسار الخدمة السريعة 

 في مطارات مختارة

 ال

س يو ا خصم ماي
 ريميم شوبينغب

 نعم
عضوية بريميم مجانية 
لسنتين ، تخصيص 

حساب مجانًا ، خصم 
لى التسوق ع 30%

في الشهر األول 
على  %20وخصم 

العضوية للسنتين 
 المتبقيتين

 نعم
عضوية بريميم مجانية 
لسنتين ، تخصيص 

حساب مجانًا ، خصم 
لى التسوق ع 30%

في الشهر األول 
على  %20وخصم 

ين للسنتلعضوية ا
 المتبقيتين

 نعم
عضوية بريميم مجانية 
لسنتين ، تخصيص 

حساب مجانًا ، خصم 
لى التسوق ع 30%

في الشهر األول 
على  %20وخصم 

العضوية للسنتين 
 المتبقيتين
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تغطية األضرار 
 الناتجة عن التصادم

 نعم
 50.000تغطية حتى 

أمريكي على دوالر 
األضرار الجسدية أو 

 لتأجيرسرقة بطاقة ا

 ال ال

 لتأمين على السفرا

 نعم
فقدان / تلف األمتعة: 

 أمريكيدوالر  3.000
 300تأخر األمتعة: 

عن كل  أمريكيدوالر 
 رحلة 
 7.500اإللغاء: حتى 

 أمريكيدوالر 

 نعم
فقدان / تلف األمتعة: 

 أمريكيدوالر  3.000
 300تأخر األمتعة: 

عن كل  أمريكيدوالر 
 رحلة 
 7.500اإللغاء: حتى 

 يأمريكدوالر 

 ال

التأمين الطبي عند 
 السفر

 نعم
الطوارئ الطبية ، 

اإلخالء، اإلعادة إلى 
الموطن: حتى 

دوالر  500.000
 أمريكي

المصروفات الطبية 
)الحوادث أو المرض(: 

 500.000حتى 
 أمريكيدوالر 

النثريات اليومية عند 
الدخول إلى 

 100المستشفى: 
 أمريكيدوالر 

 نعم
،  الطوارئ الطبية

عادة إلى اإلالء، اإلخ
الموطن: حتى 

دوالر  500.000
 أمريكي

المصروفات الطبية 
)الحوادث أو المرض(: 

 500.000حتى 
 أمريكيدوالر 

النثريات اليومية عند 
الدخول إلى 

 100المستشفى: 
 أمريكيدوالر 

 ال
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رسالة التأمين المجاني 
تأشيرة  –عند السفر 

 االتحاد األوروبي
 ال نعم نعم

 نعم نعم منع ردكا سترق ماتطبي

 ال ال حماية المشتريات

 نعم
تغطية )السرقة أو 
األضرار الطارئة( 

دوالر  2.000بمبلغ 
عن كل  أمريكي

مطالبة وبحد أقصى 
 أمريكيدوالر  5.000

 شهراً  12خالل مدة 
 سالكو لشارقة * اختيار ام سي سي يشمل: الخدمات الحكومية وهيئة مياه وكهرباء دبي وهيئة مياه وكهرباء ا

دفع فاتورة استهالك الخدمات ودفع تصاالت ودو والجمعيات الخيرية ومحالت البقالة ومحالت السوبرماركت و وا
والعبور والمواصالت واالتصاالت والعقارات ومحطات الوقود / البنزين /  الفواتير ورسوم المدارس ورسوم التعليم

تأمين الو اسب اآللي وخدمات السيارات والمركبات لحمات اارح وخدصور المتحركة والمسالغاز والصحة والجمال وال
 وكل المشتريات باليورو وفي أوروبا.

 
 الرسوم
  .جدول رسوم المصرف للعمالء األفراد منشور بما يتوافق مع التزام المصرف بعالقة شفافة مع العمالء

 )اضغط هنا لالطالع على جدول الرسوم المصرفية للعمالء األفراد(.
  البطاقات بمراسلتنا على العنوان التالي  مليرف حاالمص صييوinfo@almasraf.ae  إذا كانوا في حاجة

 إلى توضيحات إضافية حول أي رسوم مفروضة على الحساب.
 
 الفترة المحددة إللغاء العرض  -

أيام عمل إللغاء  5شرط لمدة ال خيار عامل حقالخدمات المصرفية اإلسالمية المت –يمنح المصرف 
االتفاقيات الموقعة دون تحمل أي غرامات أو رسوم. وللمتعامل أيضًا حق التنازل عن مدة خيار الشرط 

mailto:info@almasraf.ae
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أيام عمل وفقًا لمتطلبات المصرف المركزي من خالل التوقيع على نموذج التنازل الكتابي  5والتي تبلغ 
 المقدم من البنك.

 
  لة الشائعةئساألة و اإلضافيالمالحظات 

 
  البطاقة المغطاةإصدار   - 1

مصرف  وتعليمات يةالئتمانلمعلومات ابعد الوفاء بمتطلبات االتحاد ل المغطاةبطاقات اليصدر المصرف  
 مصرف وسياسات المخاطر وااللتزام.اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسياسة االئتمان المطبقة لدى ال

 
  التعريف الشخصيورقم  تفعيل البطاقة  - 2

التصال بالرقم اعن طريق يستطيع حامل البطاقة تفعيل بطاقته واختيار رقم التعريف الشخصي الخاص به  
 الستخدام بطاقته. 600529999

 
 عدم المالمسة عند استخدام البطاقة )عدم المالمسة(  - 3

درهم لكل معاملة. ثم  500بقيمة غير مالمسة يوم من معامالت في ال 3يستطيع حامل البطاقة إجراء  
يستطيع بعد ذلك إجراء المعامالت عن طريق إدخال الرقم السري. يكون العميل مسؤواًل عن كل المعامالت 

 وتكون ملزمة له.
 
  وقف البطاقة في حالة التزوير  - 4

غير أي معاملة  بالغ عنلإل 600529999على حامل البطاقة اإلتصال بمركز اإلتصال على الرقم  
صحيحة ووقف استخدام البطاقة. على حامل البطاقة تعبئة طلب الشكوى بالبيانات المطلوبة للمطالبة 

 .لحامل البطاقةباسترجاع المبلغ. يتم إصدار بطاقة بديلة 
 
  اإلبالغ عن فقدان أو سرقة البطاقات  - 5

إلبالغ عن فقدان/سرقة ل 600529999الرقم  على حامل البطاقة اإلتصال فورًا بمركز اإلتصال على 
البطاقة ويقوم المصرف بدوره بوقف استخدام البطاقة. يتم إصدار بطاقة بديلة وإرسالها إلى العميل وقيد 

 الرسوم على حساب العميل وفق جدول الرسوم.
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 . تنبيه: يدفع العميل قيمة أي معامالت تتم حتى تاريخ اإلبالغ عن فقدان / سرقة البطاقة
 
  سنويةالرسوم ال  - 6

 تحتسب الرسوم السنوية مرة واحدة في السنة بغض النار عن اإلستخدام / الوضع. 
 
  تجاوز حد االئتمان  - 7

سوم ر . ومع ذلك ، تحتسب المغطاة لن تتعدى قيمة المعامالت التي تتم الموافقة عليها حد ائتمان البطاقة 
(. يجوز رفض أي معاملة %100االئتمان كاماًل ) نفذ العميل حدا استإضافية ورسوم تجاوز حد االئتمان إذ

 دول الرسوم.جرسوم وفق  تحتسبتزيد عن حد االئتمان و 
 
  البطاقة المرهونة  - 8

مقابل رهن وديعة ثابتة  البطاقة المغطاةمن حد االئتمان إذا قرر العميل الحصول على  %120يتم رهن  
عامالت والرسوم. يحتفظ المصرف بالحق في كسر الوديعة رهن جميع المهذا ال)رهن الوديعة الثابتة(. يغطي 

الثابتة وسداد المبلغ غير المسدد المترتب على البطاقة والرسوم وفقًا لجدول الرسوم إذا فشل العميل في 
ء اسداد المبالغ المستحقة على البطاقة. يكون العميل مسؤواًل عن أي مبالغ متبقية غير مسددة عند إلغ

 طاقة.الب
 
 قة المغطاةربح على رصيد البطاالحساب معدالت   - 9

على كل معامالت الشراء اعتبارًا من تاريخ المعاملة حتى تاريخ كشف الحساب ويستمر  أرباحال تحتسب  
 ذلك حتى تاريخ استحقاق دفع الفاتورة.

 
ر مسدد يمبلغ مستحق غود أي على الرصيد النهائي اليومي من تاريخ المعاملة في حالة وج ربححتسب ي 

عن معامالت سابقة بعد تاريخ استحقاق الدفعة. تاهر هذه التفاصيل في كشف الحساب التالي. يحتسب 
 وفقًا لجدول األسعار. الربح

 
 كون الربحيعلى المبالغ المسحوبة نقدًا اعتبارًا من تاريخ السحب حتى تاريخ السداد التام. الربح حتسب ي 
 األسعار.لجدول الرسوم وفقًا و 
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  اب المرابحةحس
 :إدراج معاملتين في كشف الحساب 

  :)يقيد الربح غير المدفوع على حساب العميل شهريًا.استحقاق دفعة مرابحة التمويل )مدين 
  يدفع الربح إلى العميل شهريًا.حساب الوديعة الخاصة )دائن(:  حافزربح و 

 ح.ل الربيحتسب ربح المرابحة على أساس حد االئتمان ومعد 
 حساب الوديعة الخاصة". حافزه حسابات "استحقاق دفعة مرابحة التمويل" و "ربح و نوضح أدنا 

 

المقيد على/مدفوع إلى  حساب الربح نوع الربح تفاصيل الربح
 حامل البطاقة

استحقاق دفعة تمويل 
 المرابحة 

حد االئتمان*الربح  مدين
المطبق في اليوم*عدد 

 ةياأليام في الدورة الحال

 ةلبطاقد على حامل ايقي

حساب  حافزربح و 
 الوديعة الخاصة 

استحقاق دفعة تمويل  دائن
الربح  –المرابحة 

المحتجز )نقدي + 
 مشتريات(

 يدفع إلى حامل البطاقة

 
 مثال:

سنويًا(.  %36في الشهر ) %3درهم. يكون معدل الربح  10.000أن حد البطاقة المغطاة هو بفرض 
 درهم. 2.000مبلغ المعاملة يكون عندما  درهم 100دفع اجب اليكون الحد األدنى و 

 
 الربح الصافي من الشهر السابق:

زائدًا الربح على  58.00يوم =  29*  %0.1*  2.000إجمالي الربح المؤجل من الشهر السابق = 
يوم(  30*  %0.1*  1900* يوم واحد( + ) %0.1*  2.000رصيد الشهر السابق غير المسدد = )

  117.00=  59.00+  58.00ه يكون صافي الربح المحتسب = وبناًء علي.  59.00= 
 درهم )مدين( 300يوم =  30*  %0.1*  10.000استحقاق دفعة مرابحة التمويل = 

 )دائن( 183=  117 – 300ربح وحافز حساب الوديعة الخاصة = 
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 نى المستحق.دبدفع الحد األلعميل إذا قام امن تاريخ المشتريات بالتجزئة الربح على  يطبقتنبيه: 
 

 تحويل الرصيد وايزي كاش  –خطط الدفع   - 10
يستطيع حامل البطاقة اختيار خطط الدفع المناسبة التي تسمح له بدفع أقساط شهرية بسيطة طوال مدة  

 المغطاة.ال تتوفر خطة الدفع الميسر للبطاقة  التعاقد.
 

ب على حامل البطاقة دفع الربح ، يجد اختيار الخطة. عنالربح على خطط الدفع يطبقتنبيه: 
 بالكامل حتى في حالة السداد المبكر

 
  المعامالت  - 11

تحتسب كل المعامالت بدرهم اإلمارات العربية المتحدة. يتم التعامل مع أي معامالت تتم خارج اإلمارات  
ضغط هنا )يرجى ال العمالت األجنبية. تحويلالعربية المتحدة على أنها دفعات دولية ويجوز احتساب رسوم 

 لالطالع على جدول الرسوم المصرفية للعمالء األفراد(.
 

  إعادة المبالغ المسحوبة(والتعويض )الشكوى   - 12
عويض عن للتيجب على حامل البطاقة اإلتصال بمركز اإلتصال في المصرف فورًا وتقديم نموذج الشكوى  

ليها. يجب على حامل البطاقة تقديم نموذج الشكوى ت التي لم يوافق عمعامالمبالغ المعاملة في حالة ال
يتم إعادة مبلغ المعاملة في حساب بطاقة حامل البطاقة يومًا من تاريخ المعاملة.  42إلى المصرف خالل 

 ولم يعترض التاجر على ذلك.يومًا إذا ثبت أنه لم يوافق عليها  90خالل 
 
 

  نقاط الوالء  - 13
الوالء للمصرف عند استخدام بطاقته. يتم الحصول على نقاط الوالء عند  ل البطاقة على نقاطل حاميحص 

الشراء من متاجر البيع بالتجزئة فقط. ال يتم الحصول على نقاط على المبالغ النقدية أو السحب من جهاز 
ختلف السهلة(. ت قساطالصراف اآللي أو الرسوم أو خطط الدفع )مثل تحويل الرصيد وايزي كاش وخطط األ

نقاط التي يتم الحصول عليها حسب نوع البطاقة كما هي موضحة في المنافع أعاله. تمنح بعض فئات ال
التجار )بطاقة ماستر كارد( نقاط أقل كما هو موضح في المنافع أعاله. يستطيع حامل البطاقة استخدام 

ول إلى موقع الوالء حامل البطاقة الدخ ب علىنقاط الوالء في االسترجاع النقدي أو البنود األخرى. يج
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للمصرف واختيار خيار االسترجاع المناسب. تختلف عروض االسترجاع حسب الجهة التي تقدم العروض 
 وأحكام وشروط الشريك.

 
  انتهاء نقاط الوالء  - 14

 لحصول عليهايتم اسنوات في حالة عدم استخدامها. مثال: النقاط التي  3تنتهي نقاط الوالء للمصرف بعد  
 .2024يناير  31تنتهي بتاريخ  2021يناير  2 بتاريخ

 
  كشوف الحساب اإللكترونية  - 15

ترسل كشوف حساب إلكترونية إلى حاملي البطاقات على عنوان البريد اإللكتروني المسجل لدى المصرف  
ا ضغط هنجى المرة كل شهر مجانًا. تحتسب رسوم على أي كشف حساب إضافي يطلبه العميل )ير 

 ى جدول رسوم المعامالت المصرفية للعمالء األفراد(.لالطالع عل
 

  االخطارات  - 16
يجب على صاحب الحساب تزويد المصرف برقم هاتف متحرك فعال في اإلمارات العربية المتحدة إلرسال  

يد من مز على  الرسائل النصية القصيرة الخاصة بمعامالت حساب البطاقة. )يرجى الضغط هنا لالطالع
عن المعلومات األساسية الخاصة بالرسائل النصية القصيرة والمعامالت المصرفية عبر االنترنت المعلومات 

 والهاتف المتحرك(.
 

  إلغاء البطاقة  - 17
 يستطيع العميل تقديم طلب إلغاء البطاقة عبر واحدة من الطرق التالية: 
  600529999اإلتصال بمركز اإلتصال على الهاتف رقم  
 لفروعزيارة واحد من ا 
 ارسال رسالة إلكترونية من البريد اإللكتروني ألصحاب الحساب المسجل لدى المصرف 

 
يجب على حامل البطاقة سداد كل المتأخرات حتى يتم النار في طلب إلغاء البطاقة. يتم وقف البطاقة مؤقتًا 

مبالغ مستحقة / مدينة  مل البطاقة سداد أيلى حايومًا من تاريخ تقديم الطلب. يجب ع 45ويتم إلغاؤها بعد 
، يومًا من إلغاء البطاقة 45على حساب البطاقة خالل هذه الفترة. إذا استلم المصرف أي معامالت دائنة بعد 

يتم خصمها من حساب صاحب البطاقة من غير تحمل المصرف أي مسؤولية. يتم إلغاء كل وأي من نقاط 



 
 
 

 لمعلومات األساسية ا
 مغطاة لألفراد البطاقة ال

 

Page 15 of 16    

لمتصلة اقة. يلغي المصرف تلقائيًا كل البطاقات التكميلية ايل لطلب إلغاء البطم العمالمصرف المتبقية عند تقدي
 بحساب البطاقة الرئيسية.

 
يوماً من تاريخ  45تنبيه: يتحمل حامل البطاقة وحده المسؤولية عن أي معامالت ائتمانية يستلمها المصرف بعد 

 لب اإللغاء.يخ تقديم العميل لطفي تار طلب اإللغاء. تنتهي أي من وكل نقاط المصرف المتبقية 
 

  البطاقة المغطاةتسليم   - 18
يتم تسليم البطاقة إلى حامل البطاقة بواسطة شركة لشحن الوثائق. يتم إلغاء البطاقة التي ال يتم استالمها  

 يومًا من تاريخ إرسالها إلى حامل البطاقة. 30مجانًا بعد 
 

 بطاقة لحامل ال ات األخرى لمعلوماو المعلومات األساسية تحديث   - 19
يجب على حاملي البطاقات إخطار المصرف بأي تغييرات جوهرية في بياناتهم الشخصية وبيانات العمل.  

 يجب إثبات تلك التغييرات بالمستندات مثل بطاقة الهوية وجواز السفر والسجل الضريبي وغيرها.
 

 ة اإلماراتيةانتهاء بطاقة الهوي  - 20
ء بطاقة الهوية وفقًا لتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. انتها فوربالبطاقة العمل يتم وقف  

يجب على حامل البطاقة إبالغ المصرف وتزويده ببطاقة الهوية المجددة وفقًا لالجراءات المتبعة لدى 
 لمصرف أو زيارة أحد فروع المصرف.المصرف من خالل الصراف اآللي التابع ل

  تحكم في البطاقةال  - 21
يتيح المصرف لحامل البطاقة الرئيسية إمكانية اصدار بطاقات تكميلية والتحكم في االمتيازات الممنوحة لها  

)مثل حد االئتمان والدولة التي تتم المعامالت فيها وغيرها(. يتم رفض المعامالت التي تتم بهذه البطاقة إذا 
 .لبطاقةحدث عطل في ناام التحكم في هذه ا

  الشروطاألحكام و   - 22
يحتفظ المصرف بالحق في تغيير أحكام وشروط البطاقات. يقوم المصرف بإخطار العميل قبل إجراء أي  

تغيير في األحكام والشروط عبر الهاتف المسجل لدى المصرف أو برسالة إلى البريد اإللكتروني المسجل 
 لدى المصرف.
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  أخرى  استفسارات و/أو توضيحات  - 23
ول على المزيد من التوضيحات بإرسال رسالة إلكترونية إلى البريد اإللكتروني يمكن للعميل الحص 

info@almasraf.ae الحساب. يجب على العميل تقديم نسخة عن هذا  قبل التوقيع على نموذج فتح
 في اإلمارات العربية المتحدة بهدف قم هاتف متحرك فعالقامة ور بطاقة الهوية / جواز السفر وصفحة اإل

 يل اإلتصال به في الوقت المناسب.تسه
 

  إقرار
 :البطاقة المغطاةيتعهد العميل بااللتزام باإلجراءات الموضحة أدناه عند إصدار 

 الطالع ط هنا لاستالم وفهم أحكام وشروط المصرف والمعلومات األساسية الخاصة بالبطاقات )يرجى الضغ
 شروط المصرف الخاصة بالبطاقات(.على أحكام و 

  استالم المعلومات الخاصة بحماية البيانات )يرجى الضغط هنا لالطالع على المعلومات الخاصة بحماية
 البيانات(.

  يومًا. 90يقر العميل بأنه يحق للمصرف إلغاء حساب هذه البطاقة في أي وقت بموجب إشعار مدته 
 والشروط في أي وقت )يتم إخطار العميل بأي تعديالت تتم  ق في تعديل األحكامرف بالحيحتفظ المص

 يومًا( وينطبق ذلك على الرسوم. 60على العقد بموجب إشعار مسبق مدته 
  أن هذه الوثيقة توضح األحكام والشروط التي تحكم حساب البطاقة وهي مكملة ألحكام وشروط المصرف

تنطبق األحكام أو الشروط الخاصة لهذه المعلومات ألطراف المشاركين. وشروط االخاصة بالبطاقات وأحكام 
األساسية إذا كانت األحكام أو الشروط الخاصة الواردة في هذه الوثيقة تختلف عن أحكام وشروط المصرف 

 الخاصة بالبطاقات.
 

 : توقيع العميل 
 

 :  التاريخ 
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