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. ع إال إذا كنـت تفهـم بوضـوح وتوافـق علـى محتـوى بيـان الحقائــق الرئيســية المتوفــر باللـتيــن ايزيليويـة والعربيــةيتوقـتقم بالاقـرأ هـذا المسـتند بعنايـة وال  :تحذير

يحـق لــك الحـــوع علــى . المؤسسات المالية األخرى /هـذا المسـتند لمقارزـة منتيـات أو خدمـات بطاقات االئتمان المختلفـة التـي تقدمهـا البنـوككما يمكنـك اسـتخدام 

 .المؤسسات المالية األخرى يجراء تلـك المقارزـة /بيـان الحقائـق الرئيسـية مـن البنـوك

 معلومات المنتج

فـي كرــ  وسـيلة دفـع تسـمح لحاملهــا بدفــع مقابــل المرــتريات أو الســحق النقــدـ والســداد إلـى ـفـات بحلــوع تاريــا اســتحقات الدفــع المـذكور بطاقة االئتمان هـي 

وموايــا أســلوب حيــاة مـن زوعـ  دًا تقدم ـفات ايسالمية للتمويل أزواًعا متعـددة مـن البطاقـات ويقــدم كـل منتــج برزامــج مكافــيت فريـ. بطاقة االئتمان الرـهرـ حسـاب

 .وتسهيالت، مثـل خطة السداد الميسـرة وتحويـل الرصيـد

البطاقة المـطاة  التفاصيل

 للتيوئة

 بطاقة روياع وورلد ايليت المـطاة ألعماعالبطاقة المـطاة ل

معدع رسوم سنوية و)  (معدع ربح شهرـ)

  (ربح شهرـ

   (رسوم سنوية ومعدع ربح شهرـ)

   

 

    بالدرهم ايماراتي –الرسوم والتكالي  

 %3.25 %3.25 %3.25 1معدع الربح الرهرـ 

 %3.99 %3.99 %3.99 2معدع الربح الرهرـ 

 5000 399 0  * الرسوم السنوية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد *رسوم البطاقة التكميلية 

 %90 %90 %90 *حد السحق النقدـ 

 1,000 100 100 * السحق النقدـ لكل معاملة رسوم

 ال ال  ال  رسوم التأخير 

 ال ال  ال  رسوم تياوز الحد 

الدرهم  بعملة أخرى بخالفرسوم المعامالت 

 ايماراتي 
3.50% 3.50% 3.50% 

 3,000 50 50 *رسوم استبداع البطاقة 

 100 100 100 * رسوم رجوع الخـم المباشر والريكات

 25 25 25 *كر  المبيعات  /زسخة من قسيمة 

خطة السداد (: قبل ازتهاء المدة)رسوم ايلـاء 

 * التمويل عبر الهات  /تحويل الرصيد /الميسرة
200 200 200 

كر  حساب )زسخة كر  حساب إلكتروزية 

 * (شهرـ
15 15 15 

 25 25 25 * (كر  حساب شهرـ)كر  حساب ورقي 

 5 5 5 * (مرابحة معاملة)رسوم الوكالة 

 25 25 25 * رسوم التحقيق في زواعات المعامالت

 300 300 300 * رسوم تأجيل سداد الدفعة

 50 50 50 * رسوم خطاب االلتوام

    المعلومات األخرى

 زعم زعم زعم برزامج حوافو زيوم ـفات 

 مكافيت التوفير 

العربية  ايمارات)على المعامالت المحلية % 1

 (المتحدة

 زعم زعم زعم
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البطاقة المـطاة  التفاصيل

 للتيوئة

 بطاقة روياع وورلد ايليت المـطاة ألعماعالبطاقة المـطاة ل

معدع رسوم سنوية و)  (معدع ربح شهرـ)

  (ربح شهرـ

   (رسوم سنوية ومعدع ربح شهرـ)

 على المعامالت الدولية 2%

 ميازا ميازا ميازا    على أساس دورـكر  حساب إلكتروزي شهرـ 

 الثازي عرر الثازي عرر الثازي عرر (كل شهر)تاريا كر  الحساب 

 يوًما 24 يوًما 24 يوًما 24 (من تاريا كر  الحساب)تاريا استحقات السداد 

 يوًما 54 يوًما 54 يوًما 54 الحد األقـى لمدة إعادة السداد 

 (من الرصيد الرهرـ)الحد األدزى للدفعة الرهرية 

درهم  %100  )5

 (إماراتي حد أدزى

درهم  %100  )5

 (إماراتي حد أدزى
 (درهم إماراتي حد أدزى %100  )5

 

 وتستمر حتى تاريح انتهاء صالحية البطاقة. 2023األول من يناير تاريخ قبل  تللبطاقات التي صدر - قدم للعميل مقابل البطاقة المـطاةتي تتمويل المرابحة الزسبة ربح  ،يُقـد بمعدع الربح الرهرـ 1

 .2023من يناير للبطاقات التي ستصدر بعد تاريخ األول  -نسبة ربح تمويل المرابحة التي تقدم للعميل مقابل البطاقة المغطاة ، يُقـد بمعدع الربح الرهرـ 2

 

 

 **(2023مايو  12تنتهي صالحيته اعتباراً من ) تسهيالت التمويل -بطاقة ـفات االئتمازية 

 تسهيل التمويل

الحد 

األدزى 

للمبلغ 

درهم )

 (إماراتي

درهم ) الحد األقـى للمبلغ 

 (إماراتي

المدة 

 (باألشهر)

درهم )قائمة المبالغ 

 (إماراتي

رسوم 

المعالية 

درهم )

( إماراتي

 *(ثابتة)

رسوم تأجيل 

سداد الدفعة 

 (درهم إماراتي)

 12و 9و 6و 3 من الحد المتاح %90 2,000 تحويل الرصيد

2,000-10,000 200 

300 

10,001-15,000 350 

15,001-25,000 550 

25,001-40,000 750 

 950 فما فوت-40,001

 12و 9و 6و 3 من الحد المتاح %90 2,000 التمويل عبر الهات 

2,000-5,000 250 

300 
5,001-10,000 450 

10,001-15,000 650 

 850 فما فوت--15,001

 300 250 قيمة المعاملة 12و 9و 6و 3 قيمة المعاملة 1,000 خطة السداد الميسرة العادية
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 *(**للمتعاملين الحاليين 2023مايو  13اعتباراً من )تسهيالت التمويل  -بطاقة ـفات االئتمازية 

 تسهيل التمويل

الحد األدزى 

درهم )للمبلغ 

 (إماراتي

الحد األقـى للمبلغ 

 (درهم إماراتي)
 (باألشهر)المدة 

( درهم إماراتي)رسوم المعالية 

* 

رسوم تأجيل سداد 

درهم )الدفعة 

 (إماراتي

 12و 9و 6و 3 من الحد المتاح %90 1,000 تحويل الرصيد

 50)بحد أدنى اً %  شهري1

ً درهم ً إماراتي ا ( غير شامل ا

 ضريبة القيمة المضافة.

300 

التمويل عبر 

 الهات 
 12و 9و 6و 3 من الحد المتاح 90% 1,000

 50%  شهرياً )بحد أدنى 1

درهماً إماراتياً( غير شامل 

 ضريبة القيمة المضافة.

300 

خطة السداد 

 الميسرة العادية
 12و 9و 6و 3 قيمة المعاملة 1,000

 50%  شهرياً )بحد أدنى 1

درهماً إماراتياً( غير شامل 

 ضريبة القيمة المضافة.

300 

 

 يثما ينطبق ذلك.. سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة حجميع الرسوم والعموالت والرسوم لدينا ال تشمل ضريبة القيمة المضافة* 

 .2023مارس  8 قبللهم  تااقبطال راصدإم ن تيذالن يلمعاتمى اللعتطبق ** 

 .2023مارس  8 عدبلهم البطاقات ن تم إصدار يتطبق على المتعاملين الذ ***
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 مسؤوليةالإخالء 

٪ على جميع الرسـوم التـي 5تُطبق ضريبة قيمة مضافة بنسبة . ضريبة القيمة المضافة www.aafaq.aeال ترمل جميع الرسوم المذكورة أعاله والواردة على موقع . 1

 .تفرضها ـفات وسيتم إدراجها في كر  حساب بطاقتك الرهرـ

( 60)ن ومراجعة الرسوم والتكالي  والمكافيت والرروط واألحكام في أـ وقت بموجق إرساع إخطار خطي مسبق مدت  ستتحتفظ ـفات ايسالمية للتمويل بالحق في . 2

 .يوًما إليك حسق تفاصيل االتـاع المسيلة لدينا

 .تطبق الرسوم السنوية بعد تفعيل البطاقة بالنسبة للبطاقات اليديدة ثم تطبق سنويًا باستثناء البطاقات الميازية. 3

 .استحقات السداد أو قبل  تُطبق الرسوم الرهرية عند عدم دفع إجمالي المبلغ المستحق بالكامل في تاريا. 4

5 . ً لتجديد حساب الوكالة الخاص بك )الرصيد آفاق بدفع مبلغ أكثر من الحد األدنى المستحق والمطلوب للدفعات الشهرية وفقا آلخر كشف حساب صادر عن  ينصح دائما

 متاح لالستخدام. يغطي رسوم وتكاليف البطاقة فقط ويبقى مبلغ قليل كرصيد ألنهالمتاح لالستخدام( 

( علاى بسااي ياوبي األرباح )الصاافي بايأ بربااح البرابحال والو الال احتساب رسوم آفاقواصل تفي حال إختيار دفع الحد األدنى فقط بحلول تاريخ االستحقاق، فس. 6

 الحساب. البستحق  ابال )الرصيد البتاح للبطاقل(. يتضبأ ذلك البعابالت الجديدة التي تبت بعد إصدار  شف ببلغ الو الل دفعحتى يتم 

 لغ البستحق بال ابل.تم تسويل إجبالي الببي( حتى الصافي بيأ برباح البرابحل والو اللإذا بخفقت في دفع بي ببلغ، فستواصل آفاق احتساب الربح ). 7

إليهاا  رسوم الخادبات ييار البشاارا  بيضآفاق اإلسالبيل للتبويل دوأ إشعار بسبق. لتقدير  ا  تخضع جبيع الرسوم والبصاريف البذ ورة للتغيير بأ وقت آلخر وفق. 8

، ، والبرياد الساريعتاليوحات، والبثاال سايتم فارس رساوم علاى رساوم البريادلا ليبسا ى، علافي قائبل الرساوم والبصاروفات هاذت بتاوفرة عناد الطلاب. نفقاات إضاافيل

 عند ت بدها.و، ، وبا إلى ذلك، والرسوم القانونيلوالفا ي

  ييق أن تعرف

ألهليـة تحتفظ ـفات ايسالمية للتمويل بالحق في اســترداد كرــ  حســابك المـرفــي وتقريـــرك االئتمـازي وفحـهمـــا ومراجعتهمـــا لتحديـــد ا :إصدار بطاقة االئتمان

 .وتعييــن حــد ائتمازــي مناســق للبطاقــة التــي ســيتم إصدارهــا

ـــرأت بموجــق إقــرارك باستالم البطاقــة، فإزـــك تمنـــح موافقتـــك ـيـــر القابلـــة ل لــاء علـــى أزـــك بـفتـــك حامـــل بطاقـــة قـــد ق :استالم البطاقــة واســتخدامها

 .www.aafaq.aeوفهمــت وقبلــت ووافقــت علــى الرــروط واألحكام المنرــورة علــى الموقــع 

عليــك حـــر البطاقــة علــى الفــور واســتبدالها عبــر ينبــي فـــي حالـــة فقـــدان بطاقتــك أو ســرقتها،  :البطاقــة أو ســرقتها والمعامــالت غيـــر المــــرب بهـــا فقــد

 .600502006االتـاع بنــا علــى الرقــم 

 .أو المســروقة حتــى حـرهــا مســؤولية حامــل البطاقــة بالكامــل تكــون المعامالت التــي تيــرى علــى البطاقــة المفقــودة :تحذير

 . أـ ـرامــةيُعــرف خيــار الرــرط بأزــ  فتــرة زمنيــة تلــي االتفات علــى العقــد ويمكــن خاللها للمرــترـ إلـــاء العقــد دون تكبــد  :فتــرة خيــار الشــرط

يمكــن للعمـالء . أيـام عمـل كاملـة اعتبـاًرا مـن تاريـا توقيـع بيان الحقائق الرئيسية الماثـل لتقــرر مواصلــة طلــق بطاقتــك مــن عدمــ  5توفر ـفات خيـار الرـرط لمـدة 

 .مقـدم مـن ـفات ايسالمية للتمويلأيـام عمـل كاملـة عـن طريـق التوقيـع علـى تنـازع خطـي  5التنـازع عـن فتـرة خيـار الرـرط البالــة 

قبـل وأثنـاء عالقات العميـل مـع ـفـات، ييــوز لرـركة ـفـات اتخــاذ ايجـراء المناســق التـي تـراه ضـروريًا  ـفاتفـي حالـة عـدم اسـتيفاء العميـل لرـروط وأحـكام  :تحذير

 .عـدم السـداد أو عـدم الوفـاء بالرـروط واألحكام زتيية

 :راءات التي تتخذها ـفات ما يليقد ترمل ايج

 .تـني  سلبي لدى شركة االتحاد للمعلومات االئتمازية أو المـرف المركوـ •

 .ايجراءات القازوزية عن طريق المحكمة •

 .بالضمازات إجــراءات التحـيــل، ومنهــا تقديــم شــيكات الضمــان للمقاصــة والمطالبــة •

والرـــيكات مؤجلـــة الدفـــع ومـــا إلـــى ذلـــك، يمكـــن اســـتخدام هـــذه  ماليـــة إضافيـــة مـــن حيـــا ضمازـــات الرهـــن ايضـافيةفــي حالــة الحـــوع علــى أورات 

 .إزفاذهـا فـي حالـة التقـيـر فـي السـداد أو عـدم الوفـاء بـأـ شـروط وأحـكام أو أـ عقـد ـخــر موقــع األورات الماليــة أو
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 والمقترحاتالركاوى 

ـــى مو ـــ  خدمـــة العمــالء ـــا أو شـــفهيًا إل ــديمها كتابيً ـــا وتق ـــارة أـ مـــن فروعن ـــم . للرــكاوى والمقترحــات، يمكنـــك زي ـــر الهاتـــ  علـــى الرق كمــا يمكنـــك االتـــاع عب

 . www.aafaq.ae بداًل من ذلك، يمكنك أيضا زيارة موقعنا على شبكة ايزترزت. وسـنكون سـعداء بمسـاعدتك 600502006

 مالحظة مهمة للعميل وآفاق

كمــا ييــق علــى ـفـات تقديــم . لخدمــةييـق توقيـع بيـان الحقائـق الرئيسـية الماثـل حسـق األصوع مـن قبـل ممثـل ـفات والعميـل قبـل االستفادة مــن المنتــج المالــي أو ا

 .الموقـع الطالعك عليها وحفـها في سيالتك فـي أـ وقـت مـن األوقات أثنـاء مـدة العالقة أو بنـاًء علـى طلبـك زسـخة أصليـة مـن المسـتند

يـدًا  ها ليميــع أصحــاب الحســابفـي حالـة العالقة المرـتركة، ييـق االتفات على زسـخة بيـان الحقائـق الرئيسـية وتوقيعهـا مـن قبـل الطـرف المرـترك أيضــا وتســليم 

 .بيدًا

 .600502006إلـاء االشتراك في خدمة تلقي المراسالت التسويقية والتروييية، يمكنــك االتـاع بنــا فــي أـ وقــت علــى الرقــم  /إذا كنــت ترـــق في االشتراك 

 ال   نعم   بيازات خاصة بالمنتيات من ـفات /تسويقية  /أوافق على تلقي مراسالت تروييية 

 الرسائل النـية القـيرة  البريد ايلكتروزي  (إذا كازت ايجابة زعم)لتواصل المفضلة طريقة ا

 :اإلقرار والتوقيع

 .أقر بموجق هذا البيان أزني قد قرأت وفهمت وأوافق على محتوى بيان الحقائق الرئيسية الماثل

 :اسم العميل

 : المنتج المختار

 :البريد ايلكتروزي

 :توقيع العميل

 :كبير مسؤولي المبيعات /اسم مدير العالقات 

 :التاريا

 :مرترك /أحادـ 

 :رقم الهات  المتحرك

 :تم التحقق من التوقيع

 : كبير مسؤولي المبيعات /اسم مدير العالقات 

 

جميــع . المنتيات والخدمات المالية في ايمارات العربية المتحدةلتنفيذ ا وتفويضـه اخ بموجـق هـذا البيـان أزـ  قـد تـم ترخيــه.م.تعلن شركة ـفات ايسالمية للتمويل ش

للحـــوع علــى تفاصيــل عــن الموافقــة، يرجــى زيــارة . منتياتنـا وخدماتنـا متوافقـة مـع أحــكام الرــريعة ايسـالمية ومعتمــدة مــن لينــة الرقابــة الرــرعية الداخليــة

  .www.aafaq.aeالموقـع 

 

 

 . قرأزا بيان الحقائق الرئيسية /أزنا قد قرأت /زرـق في تأكيد أزني /أرـق       

 .لبدء ايجراءات  أيام 5الرـبة في التنازع عن فترة االزتـار التي تبلغ مدتها  /أيام 5بعد  بدء ايجراءاتطلق        
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