


آفاق.  من  االئتمان  بطاقات  أسرة  في  عضواً  أصبحت  لكونك  تهانينا 
نشكرك ألنك أصبحت أحد عمالئنا األوائل ولثقتك بنا ومنحنا الفرصة 
والمزايا  المتمّيزة  الخدمات  من  مجموعة  وتقديم  تجربتك  إلثراء 

الرائعة.

إن بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية هي كل ما تحتاجه لتلبية 
جميع احتياجاتك حيث ُتمّكنك من اإلنفاق من دون متاعب مع ميزات 

آمنة وباستخدام تقنية الدفع بدون اللمس.

بطاقات آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية تمنحك كل المزايا الفريدة 
مثل:

ر المزيد عند إنفاقك باستخدام برنامج SaveBack الفريد. وفِّ

برنامج مكافآت آفاق ستار خصيصًا  لك.

غير  وامتيازات  وعروض  تخفيضات  آفاق  مزايا  برنامج  يمنحك 
محدودة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

العديد من مزايا السفر والترفيه ومزايا لألفراد. 

 أ - 

ب -

ت -

ث -

الشكر  جزيل  نشكرك  أخرى  مرًة  متطلباتك.  ونفهم  نفهمك  نحن 
لمنحنا الفرصة لخدمتك.

الرئيس التنفيذي

عزيزي حامل البطاقة
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إيليت  وورلد  رويال  آفاق  بطاقة  اختيار  على  نشكرك 
بك  نرحب  و  للتمويل  اإلسالمية  آفاق  من  االئتمانية 

في عائلتنا.

تمتع بالعديد من المزايا والعروض والخدمات التي ال تضاهى مع مستوى 
عاٍل من األمان مع بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية الجديدة. 
صممنا هذه البطاقة لتتماشى مع احتياجاتك األساسية ومتطلباتك 
وامتيازاتك التي تستحقها دائمًا. فهي بطاقة مليئة بالميزات الفريدة 
والعروض اإلضافية مثل المكافآت واالدخار وحزمة التكافل المتعددة 
والخصومات وخدمات الكونسيرج في المحالت التجارية، باالضافة الى 

الفنادق وخدمات السفر وغيرها الكثير.

إنه من دواعي سرورنا أن نخدمك وأن نكون جزءاً من حياتك اليومية.

أهال بكم 
في آفاق اإلسالمية للتمويل

لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا يرجى زيارة موقعنا على 
www.aafaq.ae
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حزمة البدء

سوف تتلقى بطاقتك في حزمة الترحيب الخاصة بنا والتي تحتوي على 
رسالة الترحيب، بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية الخاصة بك 
واألحكام  الشروط  كتيب  المزايا،  كتيب  خاص،  ظرف  داخل  ملصقة 

ونشرة تتضمن جدول الرسوم .

إجراءات تفعيل البطاقة
االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  لبطاقة  استالمك  عند 
المخصصة  المنطقة  في  التوقيع  يرجى  بك،  الخاصة 
بطاقتك  ولتفعيل  للبطاقة.  الخلفية  الجهة  على  لذلك 
الرقم  التعريف الشخصي، يرجى االتصال على  واختيار رقم 

549994 600  واتباع التعليمات البسيطة المزودة.

www.aafaq.ae قم بزيارة
آفاق  بطاقة  عن  والتفاصيل  المعلومات  لجميع 
االئتمانية  وغيرها من المنتجات، يرجى زيارة موقعنا 

على االنترنت.

آفاق اونالين
أونالين  آفاق  بالتسجيل للحصول على خدمة  ننصحك 
عبر اإلنترنت. لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يرجى 

 www.aafaq.ae زيارة

ألي استفسار أو دعم يرجى االتصال بنا على 549994 600  من داخل دولة 
اإلمارات العربية المتحدة أو 3306444 4  971 + من خارج دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

تطبيق آفاق موبايل
المتحرك  للهاتف  ذكي  تطبيق  بتصميم  قمنا  لقد 
وقت.  أي  في  المصرفية  بمعامالتك  قيامك  لتسهيل 
يمكنك تحميل تطبيق آفاق موبايل من متجري أبل ستور 
لخدمات  لدينا  المعتمدة  بياناتك  استخدم  بالي.  وجوجل 
آفاق اونالين لتسجيل الدخول أو تسجيل حساب الكتروني.

كشف الحساب اإللكتروني
استخدام  من  والتقليل  البيئة  على  حرصنا  من  انطالقًا 
الشهري  اإللكتروني  الحساب  كشف  بإرسال  نقوم  الورق، 
الشهري  الكشف  لتلقي  اإللكتروني.  بريدك  إلى  مباشرة 
بشكل منتظم يرجى تحديث البريد اإللكتروني الخاص بك 

لدينا.

كيفية االستخدام؟
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رحلتك المذهلة تبدأ هنا. . .

الصفحةالــوجــهــة

 حزمة البدء

إيليت  وورلد  آفاق  بطاقة  عن  معلومات 
االئتمانية الخاصة بك

SaveBack برنامج آفاق  للتوفير

حزمة التكافل المتعددة

برنامج مكآفآت آفاق ستار

برنامج مزايا آفاق

المزايا المالية 

طرق السداد

أسلوب الحياة والسفر والمزايا األخرى

ميزات األمان والدعم على مدار الساعة 
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برنامج آفاق للتوفير  
SaveBack

اكسب:

SaveBack قد صمم بشكل فريد وبعد  إن عرضنا الخاص بالتوفير 
تفكير عميق بكيفية توفير نقودك ومنحك قيمة مضافة على نفقاتك. 
على   %2 إلى  يصل  ما  كسب  من  ستتمكن   SaveBack برنامج  مع 
جميع مشترياتك من محالت التجزئة. باستخدام بطاقة آفاق وورلد 
إيليت االئتمانية سوف تكسب SaveBack %1 من قيمة مشترياتك 
المحلية )داخل دولة اإلمارات( و SaveBack %2 على عمليات الشراء 

الدولية )خارج دولة اإلمارات(.  

إنفاقك هو طريقك لكسب المزيد من نقاط SaveBack. كلما أنفقت 
.SaveBack أكثر كلما كسبت المزيد مع برنامج آفاق للتوفير

االنفاق الدولي نوع البطاقة
)خارج اإلمارات(

40 درهم20 درهم20 درهم2,000 درهم1,000 درهم

االنفاق المحلي 
)داخل اإلمارات(

SaveBack
التوفير الدولي

SaveBack
 التوفير المحلي

إجمالي 
SaveBack

آفاق رويال
 وورلد إيليت
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معلومات عن بطاقة آفاق 
رويال وورلد إيليت االئتمانية 

الخاصة بك
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حزمة التأمين التكافلي 
المتعددة

لضمان حياة مستقرة وآمنة قمنا بتصميم حزمة تكافل خاصة تلبي 
احتياجاتك المستقبلية. مع  بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية:

تأمين درع االئتمان المجاني: يغطي الدرع االئتماني رصيد بطاقتك 
أو فقدان  الدائم  العجز  أو  الوفاة  المسدد في كل شهر في حالة  غير 

الوظيفة أو اإلصابة بمرض خطير.

تأمين مجاني على السفر*: تأمين السفر على بطاقتك يغطي حوادث 
السفر، مضايقات السفر، تأخر الحقائب، ضياع الحقائب أو الممتلكات 

الثمينة في أي مكان في العالم وفي أي وقت.

تأمين مجاني على الحياة: حياة آمنة مع تغطية تأمينية على الحياة 
بقيمة 25,000 درهم على بطاقتك.

ستحصل تلقائيًا على حزمه التكافل المتعددة فور استالمك ل بطاقة 
آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية. لالستمرار في االستفادة من المزايا 
500 درهم شهريًا  إنفاق  التكافل المتعددة عليك  المجانية لحزمة 

كحد أدنى على المشتريات.

تنطبق التغطية التأمينية لحزمة التكافل المتعددة لحاملي البطاقة 
الرئيسية فقط. تعتبر باقة التكافل المتعددة مجانية إذا كنت تنفق 
كل شهر 500 درهم أو أكثر على مشتريات التجزئة باستخدام  بطاقة 
آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية )ال يحتسب الدفع نقداً، التحويل عبر 
الهاتف أو تحويل الرصيد(. إذا كان إنفاقك أقل من 500 درهم في أي 
المتعددة  التكافل  حزمة  على  اشتراك  رسوم  فرض  سيتم  شهر، 

بنسبة 0.89% من إجمالي المبلغ المستحق شهريًا.

باستخدام   السفر  تذكرة  شراء  يجب  السفر،  تأمين  من  لالستفادة   *
من  التحقق  سيتم  فقط.  االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  بطاقة 
صحة عملية الشراء إلصدار شهادة التأمين. سيتم تطبيق الشروط 

واألحكام الخاصة بحزمة التأمين التكافلي المتعددة.

لمزيد من التفاصيل حول حزمه التكافل المتعددة، قم بزيارة موقعنا 
 549994 600على اإلنترنت www.aafaq.ae أو اتصل على 
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برنامج مكافآت
آفاق ستار*

ثقتكم ووالءكم هما مكافأتنا ونحن نتعهد مقابل إلتزامكم تجاه 
مستوى  على  الحفاظ  في  االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  بطاقة 
عاٍل من الخدمات المتميزة. برنامج مكافآت آفاق ستار يكافئك من 

وقت آلخر على أساس األداء العام لبطاقتك االئتمانية.

لذلك، استمر باإلنفاق وحافظ على دورة سداد المبالغ المترتبة عليك 
بشكل منتظم.

آفاق  لشركة  المطلق  للتقدير  يخضع  ستار  آفاق  مكافآت  برنامج   *
اإلسالمية للتمويل. هذا البرنامج ليس إلزاميًا لهذا العرض وال يرتبط 

بأي عروض أخرى.

االسترداد: 
بطاقتك  على  المتراكمة   SaveBack التوفير  قيمة  استرداد  يمكن 
 SaveBack رصيد  من  األدنى  الحد  مراعاة  مع  وقت،  أي  في  االئتمانية 
لديك  استرداد.  خيار  لكل   SaveBack  100 عن  يقل  أال  يجب  الذي 

خيارات االسترداد التالية:

الخاص   SaveBack قيمة  استرداد  يمكنك   :SaveBack رصيد    •
بك بشكل نقدي يضاف إلى بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية 
بطاقة  إلى  بك  الخاصة   SaveBack قيمة  إضافة  سيتم  بك.  الخاصة 
آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية في وقت تقديم الطلب وستظهر 
في كشف الحساب التالي للبطاقة. الحد األدنى المطلوب لالستفادة 

.SaveBack 100 هو SaveBack من رصيد

الخاص   SaveBack قيمة  استرداد  يمكنك   :SaveBack *قسائم    •
بك على شكل “قسائم “SaveBack يمكن صرفها في مختلف المحالت 
التجزئة  تجار  بيع  منافذ  في  وذلك  والمطاعم  البدنية  واللياقة  التجارية 
الحد األدنى المطلوب للحصول على قسيمة    المدرجة أسماؤهم معنا. 
القسائم  قيمة  استرداد  يمكنك   .SaveBack  100 هو  االسترداد 
بمضاعفات 100 فقط مساوية لقيمة SaveBack الخاصة بك. للحصول 
االستخدام،  وأحكام  وشروط  الكاملة   SaveBack قسائم  قائمة  على 

www.aafaq.ae  يرجى زيارة موقع



برنامج مزايا آفاق
الذي  آفاق  مزايا  برنامج  خالل  من  لها  حصر  ال  إمكانيات  لك  نقدم 

صمم خصيصًا لبطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية.

الرائعة  االمتيازات  مع  أكثر،  ومجزيًا  ممتعًا  إنفاقك  أصبح  معنا 
تسوقك  عند  عليها  ستحصل  التي  المجزية  والخصومات 
المطاعم،  مثل  المشاركة  والمحالت  المتاجر  مختلف  في 
اإللكترونيات، المجوهرات، التجميل، المنتجعات الصحية، الترفيه، 

السفر وغيرها الكثير.

محالت  في  االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  بطاقة  استخدم 
التجزئة المشاركة لالستفادة من العروض الترويجية والخصومات 

المباشرة على إجمالي إنفاقك.

بعض شركائنا ...
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تحويل الرصيد: 
األخرى*  البنوك  من  عليك  المتبقي  بطاقتك  رصيد  تحويل  يمكنك 
)BT( من دون أي أرباح بما يعادل 90% من الحد االئتماني المتاح على 
إلى  الرصيد  بتحويل  قم  االئتمانية.  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  بطاقتك 

أقساط لمدة 3 أو 6 أو 9 أشهر أو 12 شهراً.

يمكنك تقديم طلبك لالستفادة من هذه الميزة في أي وقت من خالل 
مركز اتصال آفاق الذي يعمل على مدار الساعة.  

* الحد األدنى لتحويل الرصيد هو 2,000 درهم إماراتي. سيتم تطبيق 
تطبق  االئتمان.  بطاقة  رسوم  لجدول  وفًقا  المعاملة  على  رسوم 

الشروط واألحكام الخاصة بتحويل الرصيد .
   

التمويل عبر الهاتف:
احصل على تمويل عبر الهاتف* )FOP( بكل سهولة ويسر وبحد أقصى 
يصل إلى 20,000 درهم مع 2,000 درهم كحد أدنى لتحويل الرصيد. 
التمويل عبر الهاتف هو الحل االسهل لجميع نفقات الطوارئ الخاصة 
بك ومتطلبات التمويل**. احصل على التمويل الالزم وقم بتسديده 

خالل 3 أو 6 أو 9 شهور من دون أي أرباح.

بطاقة  رسوم  لجدول  وفقًا  المعاملة  على  رسوم  تطبيق  سيتم   *
آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية  كما سيتم تطبيق شروط وأحكام 
التمويل عبر الهاتف. التمويل عبر الهاتف سيتم  باستخدام الرصيد 

المتاح للحد النقدي لبطاقتك.

** يتم تحويل المبلغ الذي تم طلبه على الهاتف إلى حساب العميل 
أن  للعميل  يمكن  المتحدة.  العربية  اإلمارات  في  بنك  أي  في  الخاص 
مبلغ  إجمالي  يتجاوز  ال  أن  على  تمويل  من  أكثر  الهاتف  عبر  يطلب 
التمويل ضمن خدمة التمويل على الهاتف أكثر من 20,000 درهم. 

تطبق الشروط واألحكام الخاصة بالتمويل عبر الهاتف.

المزايا المالية
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سدد براحة:

حول نفقاتك إلى خطط الدفع السهلة *)EPP( من دون أرباح. أنفق 
لدى أي من المحالت التجارية المشاركة في خطط الدفع السهلة 
دفع  خطة  إلى  المحل  في  تواجدك  أثناء  معاملتك  بتحويل  وقم 
بدون إضافة أي نسبة ربح وذلك من خالل دفعات شهرية لمدة 3 
أو 6 أو 9 أشهر وحتى 12 شهراً. كل ماعليك القيام به هو االتصال 

بنا على رقم مركز اتصال آفاق الذي يعمل على مدار الساعة.

*الحد األدنى لإلنفاق لالستفادة من خطط الدفع السهلة من دون 
أرباح هو 1,000 درهم إماراتي وال يوجد أي رسوم إضافية يترتب 
دفعها عند الشراء من المحالت المشاركة في برنامج مزايا آفاق.

المحالت  من  لشركائنا  الكاملة  والقائمة  التفاصيل  من  لمزيد 
التجارية المشاركة، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.

www.aafaq.ae 
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تلقائي  خصم  جدولة  يمكنكم  المباشر:  الخصم  تسهيالت   •
شهري لدفع المبالغ الشهرية المستحقة على بطاقتكم تلقائيًا من 
حسابكم لدى أي بنك في اإلمارات العربية المتحدة. وللتسجيل في 
العمالء  خدمة  موظف  إلى  التحدث  يرجى  المباشر،  الخصم  تسهيل 

الخاص بنا.

الشيكات  خالل  من  الدفع  يمكنكم  حديثًا:  المؤرخة  الشيكات   •
المؤرخة بالتاريخ الحالي وإيداعها في اي فرع من فروعنا لدى مراكز 
مع  الحساب  كشف  دفع  قسيمة  إرفاق  من  التأكد  ويرجى  تسهيل. 
االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  “بطاقة  لصالح  وتحريره  الشيك 
>رقم البطاقة االئتمانية المكون من 16 رقمًا<”  على سبيل المثال 
“بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية رقم 7890 3456 1712 

5191 ويرجى عدم تدبيس الشيكات مع قسيمة الدفع. 

آفاق  مراكز  من  أي  في  بشيك*  أو  نقًدا  الدفع  يمكن  آفاق:  مراكز   •
لدى مراكز تسهيل خالل ساعات العمل. للحصول على قائمة مراكز 

www.aafaq.ae آفاق يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

رويال  آفاق  بطاقة  فاتورة  تسديد  يمكنك  اإللكتروني:  التحويل   •
مصرفك،  من  اإللكتروني  التحويل  طريق  عن  االئتمانية  إيليت  وورلد 
وذلك عبر إضافة رقم بطاقتك إلى قائمة المستفيدين لمرة واحدة، 

ويمكنك بعدها التحويل إلكترونيا بشكل شهري.

* تستغرق عملية اتمام إجراءات الدفع بالشيكات 3 أيام إضافية مع 
الرسوم  الرجاء مراجعة جدول  المعاملة.  احتساب رسوم على هذه 

على البطاقات االئتمانية.

طرق السداد
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خطة دفع سهلة في أي وقت:
إلى  لمشترياتك  النقدية  القيمة  لتحول  بنا  واتصل  بال  براحة  تسٌوق 
نفقات  أي  بجعل  سنقوم  أرباح*.  دون  من  سهلة  شهرية  دفعات 
طارئة أو كبيرة مترتبة عليك سهلة ومريحة الدفع. يمكنك تحويل 
مشترياتك إلى دفعات شهرية سهلة تصل إلى 3 أو 6 أو 9 أشهر وحتى 
السهلة.  الدفع  بخطط  الخاصة  واألحكام  الشروط  تطبق  شهراً.   12

سيتم احتساب الرسوم وفقًا لجدول رسوم بطاقة االئتمان. تطبق 
الشروط واألحكام الخاصة بخطط الدفع السهلة.

* ينطبق ذلك على جميع المشتريات التي تتم خارج برنامج مزايا آفاق. 
الحد األدنى للمعاملة في خطة الدفع السهلة هو 1,000 درهم إماراتي. 
سيتم تطبيق رسوم على المعاملة لمرة واحدة وفقًا لجدول رسوم 

بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية.

خطة تأجيل الدفع: 
األقساط  خطة  على  الدفع  عطلة  شهر  بإنشاء  قمنا  خاصة،  كميزة 
الخاصة بك، حيث يمكنك االستمتاع بتأجيل القسط األول الخاص بك 
لمدة شهر واحد. ال تنطبق خطة عطلة الدفع إال في حالة وجود خطة 
أقساط معتمدة، مثل خطط تحويل الرصيد لبنك آخر )BT(  وخطط 
جميع   )FOP(. الهاتف  على  التمويل  وخطط   )EPP( السهلة  الدفع 
النقدية ال تنطبق عليها هذه  التجزئة األخرى والمشتريات  مشتريات 

الخطة.

* سيتم احتساب رسوم رمزية فقط على كل معاملة خاصة بخطة 
عطلة الدفع.
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التسديد الشهري  المرن:
الحد  اختيار  يمكنك  االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  بطاقة  مع 
األدنى للدفع الشهري من 5%, 10%, 25%, 50% أو 100%. يجب 
تاريخ  قبل  شهر  كل  بك  الخاصة  الدفعة  لقيمة  األدنى  الحد  تسديد 
االستحقاق، وسيتم ترحيل باقي رصيدك المستحق إلى كشف الشهر 

التالي.

النقد السريع: 
االئتمانية للحصول على نقد  إيليت  الرويال وورلد  استخدم بطاقتك 
من  أكثر  في  بك  الخاص  االئتماني  الحد  من   %40 حتى  يصل  سريع 
850,000 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء العالم. بطاقتك مقبولة 

في أي جهاز صراف آلي يحمل شعار أو رمز ماستركارد.

السحب(  عمليات  جميع  )على  السريع  النقد  رسوم  تطبيق  سيتم 
ورسوم تحويل العمالت على عمليات السحب الدولية.

فترة السداد:
 55 أقصاها  مدة  تمنحك  االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  بطاقة 

يومًا للتسديد بدون أي رسوم إضافية.*

*يشترط االستمرار في دفع المبلغ المستحق على بطاقتك بالكامل، 
بحلول تاريخ االستحقاق.

آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية 18



عضوية ديسكفري المميزة 
من التحالف الفندقي العالمي

 550 من  أكثر  عبر   ”DISCOVERY”من السوداء  بالعضوية  استمتع 
فندق ومنتجع في 76 دولة حول العالم.

تمنحك مرتبتك مزايا حصرية أينما ذهبت، بما فيها:

•  ضمان توافر الغرف للحجز حتى قبل 24 ساعة من الوصول.

•    الترقية الى غرف مزدوجة.

•    استالم الغرفة باكراً ابتداًء من الساعة 9:00 صباحًا.

•    المغادرة المتأخرة حتى الساعة 6:00 مساًء.

كيفية التحصيل على هذه الخدمات:

عليك فقط ان تتصل بخدمة وورلد إيليت كونسيرج من ماستركارد 
السوداء  للعضوية  الفورية  الترقية  على  والحصول  لإلنضمام 

.”DISCOVERY”من
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االستفادة من صاالت استراحة 
المطار الالمحدودة

)Loungekey( عضوية غير محدودة لصاالت المطار

كل رحلة تقوم بها يجب أن تكون مميزة، و مع برنامج صاالت المطار 
من وورلد إيليت من ماستركارد، ستشعر بذلك بالتأكيد.

من  ستستفيد  االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  لبطاقة  كحامل 
الخاصيات التالية:

•  دخول مجاني غير محدود لك ولضيف مرافق )في كل زيارة(.

•   أكثر من 900 صالة مطار في أكثر من 450 مدينة ضمن 135 بلد  
      حول العالم.

•  مشروبات ووجبات خفيفة مجانية.

اإلضافية  البطاقات  حاملي  و  األساسية  البطاقات  حاملي  على  يجب 
إظهار بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية في الصاالت المشاركة 

لتجنب دفع رسوم الزوار.

.”LoungeKey“ تطبق شروط وأحكام

آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية 20



تخفيضات تأجير السيارات 
والسائقين من آيفس

ليالي إقامة مجانية لدى 
مجموعة مختارة من فنادق 

Marriott Bonvoy

سواء كنت مسافراً برفقة عائلتك أو في رحلة عمل، استمتع بمزايا 
حصرية مع آيفس. مع بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية الخاصة 

بك أصبح بإمكانك اآلن التمتع بما يلي:

• خصم يصل إلى 25% عند استئجار سيارتك المقبلة.

• ترقية مجانية مع كل حجز تقوم به على مستوى العالم.

.Premium Chauffeur Drive خصم 10% على خدمات  •

كيف تحصل على هذه الخدمات:
ببساطة اتصل بخدمة وورلد إيليت كونسيرج من ماستركارد أو قم 
بزيارة www.avisworld.com/mastercardmea واستخدام بطاقة 
آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية الخاصة بك لحجز سيارتك اليوم. و

احصل على ليالي إقامة مجانية في أكثر من 200 فندق مشارك من 
فنادق Marriott Bonvoy  في الشرق األوسط وأفريقيا.

احجز إقامتك باستخدام آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية الخاصة بك 

واحصل على:

• ليلة واحدة بالمجان عند حجز 2 ليالي.

•  ليلة واحدة بالمجان عند حجز 3 ليالي

•  ليلتين بالمجان عند حجز 6 ليالي.

كيف تحصل على هذه الخدمات:
www. بزيارة  قم  أو  كونسيرج  إيليت  وورلد  بخدمة  اتصل  ببساطة 

رويال  آفاق  بطاقة  واستخدام   marriott.com/mastercardmea

وورلد إيليت االئتمانية الخاصة بك لحجز  إقامتك  في الفندق للحصول 
على ليالي اإلقامة المجانية .و
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عضوية مميزة - برنامج 
مكافآت Gold Plus من 

شركة هيرتز

عضوية  امتيازات  مع  اآلن  بعد  متعبا  أمرا  السيارات  استئجار  يعد  لم 
دائرة الرئيس من شركة هيرتز لتأجير السيارات. تمتع بامتيازات خاصة 

وفوائد، مثل:

•   تجاوز طابور اإليجار في العديد من المطارات المزدحمة حول العالم.

•   ترقية لفئة واحدة من السيارات في المواقع المشاركة.

•  العودة السريعة مع خدمة اإلسترجاع الفورية من شركة هرتز.

• خصم يصل إلى 15% على أفضل األسعار المتاحة للجميع على مواقع 
شركة هرتز المشاركة حول العالم.

الشريك  )للزوج/  إضافية  تكاليف  بدون  إضافي  سائق  على  الحصول   •

.)Gold Plus ألعضاء مزايا

كيف تحصل على هذه الخدمات:
ببساطة زر موقع www.hertz.com/worldelite للتسجيل والترقية 
 Gold مكافآت  برنامج  عضو  كنت  حال  في  الرئيس.  دائرة  درجة  إلى 
 1795034CD يُرجى الدخول لحسابك الشخصي وإدخال الرقم Plus

للترقية إلى خدمة دائرة الرئيس.
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ليالي إقامة مجانية
 من سونيفا

خصومات على الشقق 
الفندقية الفاخرة

زيارة  أو  المالديف  جنة  من  الهندي  للمحيط  الخالبة  بالمناظر  تمتع 
بالطائرة  بانكوك  من  ساعة  رحلة  يبعد  والذي  التايالندي،  المنتجع 

الخاصة، مزيج ال مثيل له من الفخامة.

يتضمن عرضك الخاص ما يلي :

•  ليلتان مجانيتان في فيال بغرفة نوم واحدة لشخصين في سونيفا 
فوشي أو سونيفا كيري.

هات”  “مشروم  تجربة  أو  فوشي  سونيفا  في  مجانية  سونو  رحلة    •
مجانية في سونيفا كيري.

كيف تحصل على هذه الخدمات:
واحجز  ماستركارد  كونسيرج  إيليت  وورلد  بخدمة  اتصل  ببساطة 

رحلتك المقبلة.

 Onefinestay الخصومات المفضلة لدى

مجاني،  فاي  واي  خصم،   %10 تتضمن  استثنائية  بإقامة  استمتع 
من  أكثر  في  المحلية  والمكالمات  للبيانات  ايفون  هاتف  واستخدام 
2,500 منشأة في جميع أنحاء لندن، باريس وروما ونيويورك ولوس 

أنجلوس والمزيد.

كيف تحصل على هذه الخدمات:
واحجز  ماستركارد  كونسيرج  إيليت  وورلد  بخدمة  اتصل  ببساطة 

شقتك.

آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية 24



19 aafaq Islamic Finance Credit Cards
27آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية



19 aafaq Islamic Finance Credit Cards

تخفيضات الطيران من 
)Cleartrip( كليرتريب

كونسيرج المطار من 
ماستركارد

اآلن  تذكرتك  احجز  عمل؟  رحلة  أو  أجازة  في  للذهاب  تخطط  هل 
االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  بطاقة  باستخدام  كليرتريب  عبر 

واستمتع ب :

•    خصم 10% على أي رحلة دولية ذهابًا وإيابًا.

•     ال قيود على الحد األدنى لإلنفا ق.

•     تسري الخصومات على تذاكر السفر على جميع شركات الطيران.

•    استخدام غير محدود للعروض.

كيف تحصل على هذه الخدمات:
رحالتك  وتحديد   ،*me.cleartrip.comإلى الذهاب  سوى  عليك  ما 
الدفع  من  وتأكد   MCWORLD الترويجي  الرمز  وإدخال  الجوية 

باستخدام بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية الخاصة بك.

سواء كنت في المطار بهدف المغادرة، الوصول أو استكمال الرحلة 
ماستركارد  من  المطار  كونسيرج  لك  توفر  ثانية،  طائرة  متن  على 

خدمة االستقبال والترحيب بمجرد وصولك للمطار.
استمتع بخصم 15 % على خدمة كبار الشخصيات في أكثر من 470 

مطار حول العالم. تتضمن الخدمة على:

•    خدمة االستقبال والترحيب بمجرد الوصول.

وتسريع  الطائرة،  بوابة  أو  الدخول،  تسجيل  مكتب  حتى  المرافقة     •
االجراءات األمنية.

•     اجراءات الهجرة.

•   المساعدة في إصدار أي تأشيرة أو أي وثائق أخرى.

كيف تحصل على هذه الخدمات:
لحجز  ماستركارد  كونسيرج  إيليت  وورلد  بخدمة  اتصل  ببساطة 

خدمتك. 
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عروض قرى التسوق 
األوروبية مجموعة بيستر 

فيلج الفاخرة

العالمات  على  باحتوائها  الفاخرة  فيلج  بيستر  مجموعة  تمتاز 
حتى  تصل  خصومات  وتقدم  العالم  مستوى  على  الفخمة  التجارية 
في  بها  الموصى  التجزئة  أسعار  على  األحيان  بعض  في  أكثر  أو   %60

متاجرهم الفاخرة، وذلك على مدار العام.

يحصل حاملي بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية على:

•     دعوة لكبار الشخصيات )يمكن استبدالها ببطاقة كبار  
       الشخصيات للحصول على خصم إضافي بقيمة 10% على   

       المشتريات في المتاجر المشاركة(.  

 •    خصم بقيمة 15% على باقات التسوق.

•   خصم بقيمة 15% على تجربة السائق الشخصي في القرى  

       المشاركة.

•     إمكانية الدخول لصاالت كبار الشخصيات )شريطة التوفر(.

أو  أكثر  لمعلومات  كونسيرج  ماستركارد  إيليت  وورلد  على  اتصل 

www.thebicestervillageshoppingcollection.com/ بزيارة  قم 

mastercard-mea  لتستفيد من الخدمة.
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وورلد إيليت كونسيرج

وورلد إيليت كونسيرج هو مفتاح مساعدتك العالمية وعلى مدار 24 
البطاقات  حاملو  يخطط  حيث  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  ساعة 

جدولة وتحسين أسلوب حياتهم:
العروض  أفضل  على  والحصول  بالرفاهية  مفعمة  لرحلة  للتخطيط 

الحصرية.

•   حجز طاولة الشيف للمناسبات الخاصة.

•   التخطيط لرحلة العمر.

•    ضمان حضور المشاهير للحفالت والفعاليات التي تحييها.

•  جدولة شخصية لتجربة تسوق الرفاهية في محالت بيع التجزئة   

      لبيع العالمات التجارية.

وورلد إيليت كونسيرج هي خدمات استقبال وإرشاد ممتازة على مدار 
الساعة ومقرها دبي.

•   المزود الوحيد للسفر وأسلوب الحياة.

•    المساعدة باللغتين العربية واإلنجليزية.

•  خدمات السفر الفورية.

•    إمكانية التعرف على الزبائن.

•  عدم وجود عمليات تسليم.
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امتيازات لش اسكيبس 
)Lushescapes(

وورلد  رويال  آفاق  لبطاقة  كحامل   Lushescapes عبر  الحجز  عند 
إيليت االئتمانية، يمكنك االستفادة من ميزات Virtuoso في 1,200 

فندق حول العالم. تتضمن الميزات:

•  إفطار مجاني خالل إقامتك.
•  استالم الغرفة باكراً ابتداًء من الساعة 9:00 صباحًا. *

•  المغادرة المتأخرة حتى الساعة 6:00 مساًء.*

•  ترقيات مجانية للغرفة عند توفرها.  
**.)SPA( قسيمة طعام أو النادي الصحي والمسبح  •

•  أفضل سعر مضمون قابل لالسترداد.

كيف تحصل على هذه الخدمات:
ببساطة اتصل بخدمة وورلد إيليت كونسيرج أو قم بزيارة

 virtuoso.com/member/lushescapes ثم اختر الفندق
 سيتواصلون معك من لك، ارسل طلبك عبر اإلنترنت.

سيتواصلون معك من “لش اسكيبس” خالل 24 ساعة لتأكيد 
الحجز.
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MyUS عضوية بريميوم من
الواليات  في  بالتجزئة  للبيع  موقع   100,000 من  أكثر  عبر  تسوق 
المتحدة بما فيها آبل وأمازون ورالف لورين واحصل على شحن دولي 
سريع وموثوق وبتكلفة أقل من MyUS، والتي تعّد الشركة األولى في 
قطاع الشحن، برصيد يفوق العشرة ماليين طرد تم شحنه منذ عام 

.1997

المزايا  ستنال  االئتمانية،  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  لبطاقة  كحامل 
التالية:

•  عنوان MyUS لإلستخدام أثناء الدفع في مواقع   
التسوق اإللكترونية المفّضلة لديك.

•  عضوية بريميوم مجانية لمدة عامين كاملين )بقيمة 120 دوالر 

أمريكي(.

•   إنشاء حساب بالمجان )بقيمة 20 دوالر أمريكي(.

•  خصم بقيمة 30% على الشحن للشهر األول بعد التسجيل.  

•  خصم بقيمة 30% على الشحن لمدة المتبقية من العضوية لمدة 

عامين.

كيف تحصل على هذه الخدمات:
myus.com/ التالي  الرابط  عبر   MyUS موقع  بزيارة  قم  ببساطة 

رويال  آفاق  بطاقة  واستخدم   ,welcome/Mastercardpremium

وورلد إيليت االئتمانية الخاصة بك عند القيام بالتسجيل.
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عروض ماستركارد اشتر 1 
واحصل على 1 مجانًا

هناك المئات من العروض المجانية في المطاعم والمقاهي وأماكن 
أنحاء  جميع  في  الصحية  والمنتجعات  السياحية  والمعالم  الترفيه 

الشرق األوسط وأفريقيا مثل:

•  طبق رئيسي مجاني عند شراء طبق رئيسي واحد.  

•   جلسة منتجع صحي عالجية مجانية لمدة 60 دقيقة عند شراء 

     60 دقيقة جلسة منتجع صحي عالجية.

•  أكثر من 900 عرض متاح عبر بلدان متعددة. 

•  استرداد / استخدام غير محدود على جميع العروض.  

كيف تحصل على هذه الخدمات:

قم بتنزيل تطبيق ماستركارد اشتر 1 واحصل على 1 مجانًا على هاتفك 
أرقام   8 أول  أو جوجل بالي وقم بتسجيل  أبل ستور  المحمول من 
للبدء  بك  الخاصة  االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  بطاقة  من 

بالتوفير.
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خصومات على رحالت 
التوصيل مع سائق من كريم

آفاق  بطاقة  باستخدام  األوسط  الشرق  دول  عبر  تسافر  عندما  اآلن 
رويال وورلد إيليت االئتمانية، تمتع بـ: 

•  رحلتك األولى مجاًنا )لعمالء كريم الجدد فقط(.   

•   خصم 20٪ على 3 رحالت كل شهر.

كيف تحصل على هذه الخدمات:
 Google متجر  أو   Apple Store متجر  من  كريم  تطبيق  حّمل 
آفاق  بطاقة  أضف  ببساطة  مجاًنا،  األولى  برحلتك  لالستمتاع   Play

الترويجي  الرمز  أدخل  ثم  بك  الخاصة  االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال 
MC1RIDE عند الحجز.

الرمز  أدخل  الشهر،  في  رحالت  الثالث  على   ٪20 ال  خصم  لتفعيل 
الترويجي MASTERCARD عند الحجز.
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التأمين الطبي أثناء السفر
معززة  وقائية  خيارات  لك  نوّفر  السفر  خالل  البال  راحة  لضمان 
أثناء  عاليتين  فعاليّة  و  بسرعة  الطبية  احتياجاتك  تلبية  لضمان 
االئتمانية  إيليت  وورلد  رويال  آفاق  لبطاقة  حامل  لكونك  رحالتك. 
ستحصل على تغطية تأمين لك ولعائلتك ولشخص مساعد أيضا *: 

•  تأمين ضد حوادث السفر - تصل قيمته الى 500,000 دوالر 
أمريكي.

•  االجالء الطبي الطارئ والعودة إلى الوطن - بقيمة تصل إلى  

     500,000 دوالر أمريكي.

•   النفقات الطبية )حادث أو مرض( - بقيمة تصل إلى 500,000 

دوالر أمريكي.  

•   إعانة نقدية يومية داخل المستشفى - 100 دوالر أمريكي في 

اليوم.

كيفية المطالبة بالتعويض:
إلى  الذهاب  سوى  عليك  ما  اإلنترنت،  عبر  بالتعويض  للمطالبة 

Mastercard على تطبيق هاتفك المحمول.
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التأمين ضد مشّقات السفر

عملية المطالبات للتأمين 
عبر اإلنترنت

تأخير  أعاق  حال  في  أو  الخطأ،  طريق  عن  أمتعتك  فقدت  سواء 
إيليت  وورلد  رويال  آفاق  بطاقة  ستعوضك  مخططاتك،  الرحالت 

االئتمانية في حال: 

•  تضرر أو فقدان األمتعة – بقيمة تصل إلى 3,000 دوالر أمريكي.

•   تأخر وصول األمتعة 500 - دوالر أمريكي.

•   تأخر الرحلة/  تفويت الرحلة 500 - دوالر أمريكي.  

•   إلغاء الرحلة / تقصير الرحلة  – بقيمة تصل الى 7,500 دوالر 

أمريكي.

كيفية المطالبة بالتعويض:
إلى  الذهاب  سوى  عليك  ما  اإلنترنت،  عبر  بالتعويض  للمطالبة 
Mastercard على تطبيق هاتفك المحمول أو بالذهاب مباشرة إلى 

أصبحت المطالبة بالتأمين امر سهل وتتطلب منك أربع خطوات فقط. 
لكونك حامل لبطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية يمكنك إكمال 
أو  المحمول  هاتفك  على  أو  اإلنترنت  عبر  بأكملها  المطالبة  عملية 

باستخدام الحاسوب، بسالسة وعلى الفور.
إلى  الذهاب  سوى  عليك  ما  اإلنترنت،  عبر  بالتعويض  للمطالبة 
إلى  مباشرة  بالذهاب  أو  المحمول  هاتفك  تطبيق  على   Mastercard

www.mcpeaceofmind.com/worldelite  واتباع الخطوات.

1. اتصل باالنترنت. ٢. أدخل تفاصيل 
 المطالبة بالتعويض.

٣. التقط صورة
 للوثائق الداعمة.

٤. حمل الصورة
 وأرسل طلبك.
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خدمة الطوارئ العالمية
 من ماستركار د

الخدمات المحسنة

•  توفر لك بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية خدمات طوارئ 
كثيرة والتي تشمل:

•  اإلبالغ عن البطاقة المفقودة أو المسروقة.
•  استبدال البطاقة عند الطوارئ  )ECR( – استبدال خالل 24 

ساعة بمجرد موافقة المصدر.

•  سلفة نقدية طارئة )ECA( - يمكن تلقيها في غضون ساعة  
     بمجرد الموافقة عليها من قبل المصدر. 

•  خدمة الدفع االلكترونية .  

•   معلومات عن مواقع أجهزة الصراف اآللي، ماستركارد / سيروس.

•  الوصول إلى معلومات الحساب عن طريق التحويل إلى المصدر.

•  الوصول إلى مزايا البطاقة عن طريق التحويل إلى مزودي الخدمات 
األخرى.
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1. اتصل باالنترنت ٣. اختر البريد٢. أدخل تفاصيل 
 اإللكتروني وأرسل.

٤. استلم رسالتك على
 البريد اإللكتروني.

اإلعفاء من تحّمل
 حوادث المركبات

خطاب تأكيد - تأمين السفر 

أخطاء  أو  أخطائنا  بسبب  سواًء  األحيان،  بعض  في  الحوادث  تقع 
اآلخرين. ومع ميزة اإلعفاء من تحمل الخسائر الناجمة عن تصادم 
المركبات  يمكن لحاملي بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية 
االستفادة من هذه الخاصية  إذا تم الحجز والدفع للمركبة من خالل 

البطاقة. والتي تغطي:

•  األضرار المادية على السيارات المستأجرة أو في حال السرقة                     
    تصل قيمتها إلى 50,000 دوالر أمريكي.

•  سحب السيارة - تصل قيمتها إلى 100 دوالر أمريكي.

•  رسوم نقل المركبة - تصل قيمتها إلى 100 دوالر . 

كيفية المطالبة بالتعويض:
تطبيق  على   Mastercard إلى  الذهاب  سوى  عليك  ما  ببساطة 

هاتفك المحمول أو بالذهاب مباشرة إلى
www.mcpeaceofmind.com/worldelite

سهولة.  أكثر  السفر  تأمين  تأكيد  خطاب  على  الحصول  أصبح 
كحامل لبطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية يمكنك الحصول 
على خطاب تأكيد عبر اإلنترنت بسهولة و بشكل فوري الحتياجاتك 
المتعلقة بإصدار تأشيرة دخول لدول منطقة الشنغن أو أي بلد آخر.

كيفية االستفادة:
تطبيق  على   Mastercard إلى  الذهاب  سوى  عليك  ما  ببساطة 

هاتفك المحمول أو بالذهاب مباشرة إلى
www.mcpeaceofmind.com/worldelite
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خدمة صف السيارات 
المجانية

تمتع بخدمات مجانية من فالترانس لخدمة صف السيارات أقصاها 
4 زيارات في مواقها المختارة أدناه:

مدينة وافي

ابن بطوطة مول

مطارات دبي الدولية )جميع المباني(
أول ساعة فقط

سيتي ووك  1

سيتي ووك ٢

بالم ويست بيتش

المير

المنطقة الحرة بمطار دبي

محاكم دبي

مطار آل مكتوم الدولي

واحة للتسوق

 

ياس مول

دلما مول

مارينا مول

ديرفيلدز مول

عالم فيراري

 ياس ووترورلد

عالم وارنر براذرز

جيمي مول 
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 العين

الشروط واالحكام:

•  تتوفر خدمة صف السيارات مجانًا ألربع مرات شهريا، ولكل  
     خدمة صف أخرى سيتم احتساب مبلغ 100 درهم.

•   خدمة صف السيارات تشمل فقط المواقف العادية.

•   تحتفظ آفاق بالحق في إضافة أو حذف أي موقع.

•  تحتفظ آفاق بالحق في تعديل معايير الحد األدنى لإلنفاق الشهري 

     وفًقا لتقديرها الخاص.
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بطاقة آفاق
لإلنترنت

المزايا:

•   آمنة ومضمونة.

•   مصصمة لالستخدام اآلمن والسهل للتسوق عبر اإلنترنت.

•   ال توجد رسوم إصدار للبطاقة.

•   إمكانية تتبع عمليات الشراء عبر اإلنترنت.

تجربة تسوق سهلة و آمنة عبر اإلنترنت مع بطاقة آفاق 
لالنترنت و بإمكانية تتبع اإلنفاق.
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بطاقة ائتمانية بشريحة ورقم تعريف شخصي :
شخصي  تعريف  ورقم  شريحة  تتضمن  التي  االئتمانية  البطاقات  إن 
هي بطاقات ذكية توفر حماية إضافية من خالل طلب رقم تعريف 
شخصي فريد مكون من 4 أرقام إلكمال معامالت البطاقة. يمكنك 
استخدام نفس رقم التعريف الشخصي لعمليات السحب النقدي في 

ماكينات الصراف اآللي.

رسائل قصيرة مجانية:
على  القصيرة  الرسائل  عبر  إشعاراً  ستتلقى  شراء،  عملية  لكل 
هاتفك المحمول. سيتم تسجيلك تلقائيًا لهذه الخدمة عند تفعيل 

بطاقتك.

رمز آمن للحماية عبر اإلنترنت:
لحماية معامالتك على اإلنترنت والحفاظ عليها آمنة، عقدنا شراكة 
جميع  في  الستخدامه  بك  خاص  آمن  برمز  لتزويدك  ماستركارد  مع 
بطاقتك  ستكون  الرمز  هذا  باستخدام  اإلنترنت.  على  معامالتك 
حيث  تام  بأمان  اإلنترنت  عبر  التسوق  بإمكانك  وسيكون  محمية 
المحمول  هاتفك  رقم  إلى   SecureCode الرمز  هذا  سيرسل 
المسجل لدينا الستخدامه لمرة واحدة فقط في كل مرة تقوم فيها 

بالشراء.

للخطر  ومشترياتك  بطاقتك  بيانات  تعرض  عدم  ذلك  سيضمن 
مطلقًا، ولن يتم إكمال أي معاملة عبر اإلنترنت بدون استخدام الرمز 

اآلمن.
للمزيد من المعلومات حول SecureCode يرجى زيارة

master.ae/consumers/features-benefits/securecode

دعم على مدار الساعة 
 نحن في خدمتك على مدار الساعة  365 يومًا في السنة.

مركز االتصال
www.aafaq.ae  الموقع اإللكتروني 

Cards.support@aafaq.ae  البريد اإللكتروني 

600 549994

مزايا األمان
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