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. ع إال إذا كنـت تفھـم بوضـوح وتوافـق علـى محتـوى بیـان الحقائـق الرئیسـیة المتوفــر باللغتیــن اإلنجلیزیـة والعربیــةی توقـتقم بالاقـرأ ھـذا المسـتند بعنایـة وال    :تحذیر
یحـق لـك الحصــول علــى . المؤسسات المالیة األخرى /االئتمان المختلفـة التـي تقدمھـا البنـوككما یمكنـك اسـتخدام ھـذا المسـتند لمقارنـة منتجـات أو خدمـات بطاقات 

 .المؤسسات المالیة األخرى إلجراء تلـك المقارنـة /بیـان الحقائـق الرئیسـیة مـن البنـوك

 معلومات المنتج

ات أو السـحب النقـدي والســداد إلـى آفـاق بحلــول تاریــخ اســتحقاق الدفــع المـذكور فـي كشــف بطاقة االئتمان ھـي وسـیلة دفـع تسـمح لحاملھـا بدفـع مقابـل المشـتری 
ومزایــا أســلوب حیــاة مـن نوعـھ تقدم آفاق اإلسالمیة للتمویل أنواًعا متعـددة مـن البطاقـات ویقـدم كل منتـج برنامـج مكافــآت فریـدًا .  بطاقة االئتمان الشـھري  حسـاب

 .خطة السداد المیسـرة وتحویـل الرصیـدوتسھیالت، مثـل 

البطاقة المغطاة   البطاقة المغطاة لألعمال  البالتینیةآفاق  التفاصیل
 للتجزئة 

 بطاقة رویال وورلد ایلیت المغطاة 

رسوم سنویة ومعدل  ( )#  رسوم ثابتة(
 1 )ربح شھري

)  معدل ربح شھري(
1   

   1 ) رسوم سنویة ومعدل ربح شھري(
    

 
     بالدرھم اإلماراتي –الرسوم والتكالیف  

 0 0 0 349 الرسوم الثابتة الشھریة  
 % 3.25 % 3.25 % 3.25 % 0 1معدل الربح الشھري 

 5000 0 399 0 الرسوم السنویة  
  3أول  (رسوم البطاقة التكمیلیة الرابعة وما یلیھا  

 ال یوجد  100 100 100 ) بطاقات مجانیة دون رسوم

عند حد أدنى ) *  التأمین(حزمة التكافل المتعددة 
 %)  0.89* (مجانًا %)  0.89* (مجانًا %)  0.89* (مجانًا درھم إماراتي  500من اإلنفاق بقیمة 

 %) 0.89* (مجانًا
عند حد أدنى من اإلنفاق بقیمة * 

 درھم إماراتي  10,000
 % 40 % 40 % 40 % 40 حد السحب النقدي  

الحد األقصى  . (رسوم السحب النقدي لكل معاملة
 1,000 100 100   100 )درھم إماراتي 3000لمبلغ كل عملیة سحب  

 ال ال  ال  ال  رسوم التأخیر  
 ال ال  ال  ال  رسوم تجاوز الحد  
المعامالت   بخالفرسوم  أخرى  الدرھم    بعملة 

 % 3.50 % 3.50 % 3.50 % 3.50 اإلماراتي 

 3,000 50 50 50 رسوم استبدال البطاقة  
 100 100 100 100 رسوم رجوع الخصم المباشر والشیكات

 25 25 25 25 كشف المبیعات  /نسخة من قسیمة 
اإللغاء   المدة(رسوم  انتھاء  السداد  ):  قبل  خطة 

 200 200 200 200 الھاتفالتمویل عبر   /تحویل الرصید /المیسرة

إلكترونیة   حساب  كشف  حساب  (نسخة  كشف 
 15 15 15 15 ) شھري

 25 25 25 25 ) كشف حساب شھري(كشف حساب ورقي 

 5 5 5 0  ) معاملة مرابحة(رسوم الوكالة 

 25 25 25 25 رسوم التحقیق في نزاعات المعامالت 
 300 300 300 300 رسوم تأجیل سداد الدفعة 
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البطاقة المغطاة   البطاقة المغطاة لألعمال  البالتینیةآفاق  التفاصیل
 للتجزئة 

 بطاقة رویال وورلد ایلیت المغطاة 

رسوم سنویة ومعدل  ( )#  رسوم ثابتة(
 1 )ربح شھري

)  معدل ربح شھري(
1   

   1 ) رسوم سنویة ومعدل ربح شھري(

 50 50 50 50 خطاب االلتزام رسوم 

     المعلومات األخرى 
 نعم نعم نعم نعم برنامج حوافز نجوم آفاق  

 مكافآت التوفیر  
العربیة    اإلمارات(على المعامالت المحلیة    1٪

 ) المتحدة
 على المعامالت الدولیة  2%

 نعم نعم نعم نعم

شھري   إلكتروني  حساب  أساس  كشف  على 
 مجانا مجانا مجانا مجانا     دوري

 الثاني عشر الثاني عشر الثاني عشر الثاني عشر  ) كل شھر (تاریخ كشف الحساب 
السداد   استحقاق  كشف (تاریخ  تاریخ  من 

 یوًما 24 یوًما 24 یوًما 24 یوًما 24 ) الحساب 

 یوًما 54 یوًما 54 یوًما 54 یوًما 54 الحد األقصى لمدة إعادة السداد  
الشھریة   للدفعة  األدنى  الرصید (الحد  من 

 ) الشھري
درھم   %100  ( 5

 ) إماراتي حد أدنى
درھم   %100  ( 5

 ) إماراتي حد أدنى
درھم   %100  ( 5

 ) إماراتي حد أدنى
درھم إماراتي حد   %100  ( 5

 )أدنى
 

    تسھیالت التمویل   - بطاقة آفاق االئتمانیة 

 

الحد   تسھیل التمویل
األدنى 
للمبلغ  

درھم  (
 )إماراتي

* الحد األقصى للمبلغ 
 ) درھم إماراتي(

المدة 
 ) باألشھر(

درھم  (قائمة المبالغ 
 )إماراتي

رسوم  
المعالجة  

درھم  (
) إماراتي

 )ثابتة(

رسوم تأجیل  
سداد الدفعة  

 ) درھم إماراتي(

 12و 9و 6و 3 من الحد المتاح  %90 2,000 تحویل الرصید 

2,000 -10,000 200 

300 
10,001-15,000 350 
15,001-25,000 550 
25,001-40,000 750 
 950 فما فوق -40,001

 9و 6و 3 * 20,000 2,000 التمویل عبر الھاتف

2,000 -5,000 250 

300 5,001 -10,000 450 
10,001-15,000 650 
15,001-20,000 850 

 " مزایا "خطة السداد المیسرة 
 300 0 قیمة المعاملة  12و 9و 6و 3 قیمة المعاملة  1,000 )" مزایا"لتجار خطة السداد المیسرة (

 300 250 قیمة المعاملة  12و 9و 6و 3 قیمة المعاملة  1,000 خطة السداد المیسرة العادیة 
 . بغض النظر عن استخدام البطاقة من عدمھسیتم فرض رسوم شھریة ثابتة كل شھر  #
 . یُقصد بمعدل الربح الشھري السعر الذي یقدم عنده تمویل المرابحة للعمیل مقابل البطاقة المغطاة 1

 . الرسوم والتكالیف عرضة للتغییر دون إخطار مسبق
 . ال تشمل الرسوم والشروط واألحكام المطبقة ضریبة القیمة المضافة
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 مسؤولیة الإخالء 

٪ على جمیع الرسوم التـي 5تُطبق ضریبة قیمة مضافة بنسبة .  ضریبة القیمة المضافة www.aafaq.aeال تشمل جمیع الرسوم المذكورة أعاله والواردة على موقع  .  1
 .تفرضھا آفاق وسیتم إدراجھا في كشف حساب بطاقتك الشھري

) 60(ن ومراجعة الرسوم والتكالیف والمكافآت والشروط واألحكام في أي وقت بموجب إرسال إخطار خطي مسبق مدتھ ست تحتفظ آفاق اإلسالمیة للتمویل بالحق في  .  2
 .یوًما إلیك حسب تفاصیل االتصال المسجلة لدینا

 .تطبق الرسوم السنویة بعد تفعیل البطاقة بالنسبة للبطاقات الجدیدة ثم تطبق سنویًا باستثناء البطاقات المجانیة. 3

 .استحقاق السداد أو قبلھ تُطبق الرسوم الشھریة عند عدم دفع إجمالي المبلغ المستحق بالكامل في تاریخ. 4

  یجب أن تعرف

حالـــة حـــدوث بعـــض تمنحــك حمایـــة الـــدرع االئتمـاني خیـــار التنـــازل عـــن الرصیـــد المســـتحق علـــى بطاقتـــك االئتمانیـة فـــي  ):التكافل ا(الدرع االئتماني  
یغطــي الــدرع االئتمـاني مزایــا الظــروف غیــر المتوقعــة كفقـدان الحیـاة ألي سـبب واإلعاقة الدائمـة واإلصابة بمـرض خطیـر وفقـدان الوظیفـة غیـر الطوعـي كمـا 

تكـــون تغطیـــة أول شـــھرین مجانیـــة للعمـالء ثـــم یتـــم فـــرض رســـوم . فرإضافیـة مثـل الضمـان الممتـد وحمایـة المشــتریات والمحفظــة اآلمنة وحـــوادث الســـ
 .600502206إذا كنــت ترغــب فــي االنسحاب مــن ھــذه التغطیــة، یمكنــك االتصال بنــا فــي أي وقــت علــى الرقــم .  علیھــا

 :مثال

 درھم إماراتي 10,000المستحق على العمالء 

 )ةثابت رسوم ٪ من الرصید المستحق بسعر 0.95(درھًما إماراتیًا  95= المفروض  الدرع االئتماني

ألھلیـة تحتفظ آفاق اإلسالمیة للتمویل بالحق في اســترداد كشــف حســابك المصرفــي وتقریــرك االئتماني وفحصھمـــا ومراجعتھمـــا لتحدیـــد ا  :إصدار بطاقة االئتمان
 .ـب للبطاقــة التــي ســیتم إصدارھــاوتعییــن حــد ائتمانــي مناسـ

ـــرأت بموجــب إقــرارك باستالم البطاقــة، فإنــك تمنــح موافقتــك غیـــر القابلـــة لإللغـاء علـــى أنـــك بصفتـــك حامـــل بطاقـــة قـــد ق  :استالم البطاقــة واســتخدامھا
 .www.aafaq.aeورة علــى الموقــع وفھمــت وقبلــت ووافقــت علــى الشــروط واألحكام المنشــ

علیــك حظــر البطاقــة علــى الفــور واســتبدالھا عبــر ینبغـي  فــي حالــة فقـــدان بطاقتــك أو ســرقتھا،    :فقــد البطاقــة أو ســرقتھا والمعامــالت غیــر المصــرح بھــا
 .600502006االتصال بنــا علــى الرقــم 

 .تكــون المعامالت التــي تجــرى علــى البطاقــة المفقــودة أو المســروقة حتــى حظرھــا مســؤولیة حامــل البطاقــة بالكامــل :تحذیر

 . الشــرط بأنــھ فتــرة زمنیــة تلــي االتفاق علــى العقــد ویمكــن خاللھا للمشــتري إلغــاء العقــد دون تكبــد أي غرامــة یُعــرف خیــار :فتــرة خیــار الشــرط

یمكــن للعمـالء . ك مــن عدمــھأیـام عمـل كاملـة اعتبـاًرا مـن تاریـخ توقیـع بیان الحقائق الرئیسیة الماثل لتقـرر مواصلـة طلــب بطاقتــ  5توفر آفاق خیـار الشـرط لمـدة  
 .أیـام عمـل كاملـة عـن طریـق التوقیـع علـى تنـازل خطـي مقـدم مـن آفاق اإلسالمیة للتمویل 5التنـازل عـن فتـرة خیـار الشـرط البالغـة 

آفـاق، یجــوز لشـركة آفـاق اتخــاذ اإلجـراء المناســب التـي تـراه فـي حالـة عـدم اسـتیفاء العمیـل لشـروط وأحـكام المصـرف قبـل وأثنـاء عالقات العمیــل مــع    :تحذیر
 .عـدم السـداد أو عـدم الوفـاء بالشـروط واألحكام ضروریًا نتیجة

 :قد تشمل اإلجراءات التي تتخذھا آفاق ما یلي

 .تصنیف سلبي لدى شركة االتحاد للمعلومات االئتمانیة أو المصرف المركزي •
 .القانونیة عن طریق المحكمةاإلجراءات  •
 .بالضمانات إجــراءات التحصیــل، ومنھــا تقدیــم شــیكات الضمــان للمقاصــة والمطالبــة •

ـــتخدام ھـــذه والشـــیكات مؤجلـــة الدفـــع ومـــا إلـــى ذلـــك، یمكـــن اس  فــي حالــة الحصــول علــى أوراق مالیــة إضافیــة مــن حیــث ضمانــات الرھــن اإلضـافیة
 .إنفاذھـا فـي حالـة التقصیـر فـي السـداد أو عـدم الوفـاء بـأي شـروط وأحـكام أو أي عقـد آخــر موقــع األوراق المالیــة أو
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 الشكاوى والمقترحات

ـا أو شــفھیًا إلــى موظــف خدمــة العمـ كمـا یمكنــك االتصـال عبــر الھاتــف علــى الرقــم . الءللشكاوى والمقترحات، یمكنــك زیــارة أي مــن فروعنــا وتقـدیمھا كتابیـً
 . www.aafaq.ae بدًال من ذلك، یمكنك أیضا زیارة موقعنا على شبكة اإلنترنت. وسـنكون سـعداء بمسـاعدتك 600502006

 مالحظة مھمة للعمیل وآفاق

كمــا یجــب علــى آفـاق تقدیــم . الرئیسـیة الماثـل حسـب األصول مـن قبـل ممثـل آفاق والعمیـل قبـل االستفادة مـن المنتـج المالـي أو الخدمـةیجـب توقیـع بیـان الحقائـق  
 .طلبـك نسـخة أصلیـة مـن المسـتند الموقـع الطالعك علیھا وحفظھا في سجالتك فـي أي وقـت مـن األوقات أثنـاء مـدة العالقة أو بنـاًء علـى

ھا لجمیــع أصحــاب الحســاب یـدًا فـي حالـة العالقة المشـتركة، یجـب االتفاق على نسـخة بیـان الحقائـق الرئیسـیة وتوقیعھـا مـن قبـل الطـرف المشـترك أیضـا وتسـلیم 
 .بیدًا

 .600502006یجیة، یمكنــك االتصال بنــا فــي أي وقــت علــى الرقــم إلغاء االشتراك في خدمة تلقي المراسالت التسویقیة والترو /إذا كنــت ترغــب في االشتراك 

 ال   نعم   بیانات خاصة بالمنتجات من آفاق /تسویقیة  /أوافق على تلقي مراسالت ترویجیة 

 الرسائل النصیة القصیرة  البرید اإللكتروني  )إذا كانت اإلجابة نعم(طریقة التواصل المفضلة 

 :والتوقیعاإلقرار 

 .أقر بموجب ھذا البیان أنني قد قرأت وفھمت وأوافق على محتوى بیان الحقائق الرئیسیة الماثل

 :اسم العمیل

 : المنتج المختار

 :البرید اإللكتروني

 :توقیع العمیل

 :كبیر مسؤولي المبیعات /اسم مدیر العالقات 

 :التاریخ

 :مشترك /أحادي 

 :رقم الھاتف المتحرك

 :التحقق من التوقیعتم 

 : كبیر مسؤولي المبیعات /اسم مدیر العالقات 

 

جمیـع . لتنفیذ المنتجات والخدمات المالیة في اإلمارات العربیة المتحدةا  وتفویضـھ  اخ بموجـب ھـذا البیـان أنـھ قـد تـم ترخیصـھ.م.تعلن شركة آفاق اإلسالمیة للتمویل ش
للحصــول علــى تفاصیــل عــن الموافقــة، یرجــى زیــارة . حـكام الشـریعة اإلسالمیة ومعتمـدة مـن لجنـة الرقابــة الشــرعیة الداخلیــةمنتجاتنـا وخدماتنـا متوافقـة مـع أ
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