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الجزء )أ(: شروط وأحكام عامة

1- مقدمة

عميلنا العزيز/ حامل البطاقة المغطاة، 

اســتناداً إلــى موافقــة مــوارد للتمويــل ش.م.خ علــى تزويدكــم بمميــزات 
وخدمــات البطاقــة المغطــاة، بهــذا توافقــون علــى األحــكام والشــروط التاليــة 

ــكام”(. ــروط واألح ــر )“الش ــت آلخ ــن وق ــا م وتعدياته

ــوك  ــي شــكل صك ــان ف ــب ضم ــة المغطــاة يتطل ــكل البطاق ــى أن هي نظــراً إل
تعــادل مبلــغ الحــد االئتمانــي للبطاقــة ليتــم رهنــه لــدى مــوارد للتمويــل. بهــذا 
نبلغكــم بــأن تقومــوا بتحديــد عــدد مــن الصكــوك المتوفــرة فــي حســابكم لــدى 
شــركة الصكــوك الوطنيــة، مــن أجــل أن تقــدم مــوارد للتمويــل خدمــات 

ــة المغطــاة.  ــا البطاق ومزاي

كما ننصحكم بعدم استخدام البطاقة في النفقات غير الضرورية. 

2- تعريفات

الدرهم: يعني العملة القانونية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ماكينــة الصــراف اآللــي: تعنــي ماكينــة الصــراف اآللــي أو أي ماكينة لتشــغيل 
البطاقــات أو جهــاز ســواء كان يتبــع لمــوارد للتمويــل أو أي مــن المصــارف 
األخــرى المشــاركة أو المؤسســات الماليــة أو شــبكة أجهــزة الصــراف اآللــي 
العالميــة الخاصــة بماســتر كارد، أو الشــبكات التابعــة لهــا، كيفمــا يكــون الحــال 

والتــي تقبــل البطاقــة للمعامــات. 

البطاقــة تعنــي، فيمــا يتصــل بحامــل البطاقــة، كل بطاقــة لمــوارد للتمويــل مــن 
ــة  ــة اإلضافي ــل البطاق ــية أو حام ــة الرئيس ــل البطاق ــتركارد تصــدر لحام ماس
بيــن الحيــن واآلخــر وتشــمل أي بطاقــة  يتــم إصدارهــا الحقــاً أو تجديدهــا أو 

اســتبدالها )إن وجــدت(.

حامــل البطاقــة يعنــي: فيمــا يتصــل بالبطاقــة، الشــخص )األشــخاص( الــذي/ 
ــل  ــك حام ــمل ذل ــل ويش ــوارد للتموي ــل م ــن قب ــة م ــم البطاق ــن تصــدر له الذي

ــة.  ــة اإلضافي ــل البطاق ــة الرئيســية وحام البطاق

حســاب البطاقــة يعنــي حســاب مــوارد للتمويــل الســتثمار المضاربــة ويُفتَــح 
ــتخدَم  ــة ويُس ــي للبطاق ــودَع الحــد االئتمان ــث يُ ــل، حي ــوارد للتموي ــل م ــن قب م
إلجــراء كافــة عمليــات اإلضافــة والخصــم المســتلم أو المتكبــد مــن قبــل حامــل 
ــد  ــد( وأي رصي ــة )إن وج ــة اإلضافي ــل البطاق ــية  و/أو حام ــة الرئيس البطاق
يومــي غيــر مســتخدم يُســتثَمر علــى أســاس المضاربــة مــن قبــل مــوارد 

ــذه الشــروط واألحــكام. ــل بموجــب ه للتموي
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ــذي  ــب وال ــدم الطل ــل مق ــع مــن قب ــة الموق ــب البطاق ــي طل ــة يعن ــب البطاق طل
ــذه الشــروط واألحــكام.  ــن ه يشــكل جــزًء ال يتجــزأ م

الحــد االئتمانــي للبطاقــة هــو مبلــغ الحــد األقصــى الــذي يمكــن اســتخدامه مــن 
خــال البطاقــة الممولــة مــن قبــل حامــل البطاقــة الرئيســية مــن مالــه الخــاص 

أو مــن خــال الدخــول فــي عقــود مرابحــة. 

كشــف حســاب البطاقــة هــو كشــف الحســاب الشــهري لحســاب البطاقــة 
المرســل مــن قبــل مــوارد للتمويــل إلــى حامــل البطاقــة الرئيســية ويوضــح )1( 
مبالــغ الخصــم واإلضافــة فــي حســاب البطاقــة فيمــا يتصــل بالمعامــات )2( 
ــأة )إن وجــد(  ــغ المكاف الربــح المــوزع )إن وجــد( لحســاب البطاقــة و)3( مبل
مــن مــوارد للتمويــل )بنــاًء علــى تقديرهــا الخــاص( إلــى حســاب البطاقــة )4( 

مبلــغ ربــح المرابحــة )إن وجــد(. 

الشــريحة وتعنــي الشــريحة الدقيقــة المثبتــة فــي البطاقــة الباســتيكية الخاصــة 
للبطاقــة  عاليــة  تأميــن  وتمنــح خاصيــة  المقدمــة  الشــامل  الدفــع  بخدمــة 
ــهلة  ــتخدام س ــارات اس ــة وخي ــق متقدم ــة تحق ــاز بآلي ــث تمت ــات( حي )البطاق

تقدمهــا المؤسســات الماليــة إلــى حامــل البطاقــة )البطاقــات(.

التاجــر، تعنــي أي شــخص، مؤسســة، شــركة أو جهــة اعتباريــة تقــدم بضائــع 
ــة كوســيلة  ــام البطاق ــة أو أرق ــل البطاق ــا أخــرى وتقب و/أو خدمــات و/أو مزاي

دفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة. 

ــة  ــل وحامــل البطاق ــن مــوارد للتموي ــرم بي ــد المب ــي العق ــد المرابحــة، يعن عق
الرئيســية والــذي تقــوم مــوارد للتمويــل بموجبــه بالبيــع لحامــل البطاقــة بصيغة 
المرابحــة مقابــل ســعر البيــع، أو علــى أســاس ملكيــة حصــة شــائعة محــددة.    

رقــم التعريــف الشــخصي: يعنــي الرقــم الســري الصــادر أو المعــدل مــن قبــل 
حامــل البطاقــة ليمكنــه/ يمكنهــا مــن اســتخدام البطاقــة. 

نقطــة البيــع: تعنــي جهــاز نقطـــــة البيع التي تقبل البطاقــــة أو أرقام البطاقـــــة 
كوســيلة للدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة لشــراء البضائــع أو الخدمات. 

ــى  ــل إل ــوارد للتموي ــل م ــن قب ــة الصــادرة م ــي البطاق ــة الرئيســة: تعن البطاق
ــة الرئيســة. ــل البطاق حام

حامــل البطاقــة الرئيســية: تعنــي الشــخص باســتثناء حامــل البطاقــة اإلضافيــة 
ــدَر  ــذي تُص ــل وال ــوارد للتموي ــدى م ــة ل ــاب البطاق ــح حس ــوم بفت ــذي يق وال

ــة الرئيســية.  باســمه البطاق

اإلنفــاق المؤهــل يعنــي جميــع  النفقــات التــي تتــم علــى البطاقــات التــي 
تكــون مؤهلــة لكســب نقــاط والء، أو غيرهــا بنــــــــاًء علــى مــا تحــدده مــوارد 
للتمويــل مــن وقــت آلخــر وفقــاً لتقديــــرها الخــاص. يشــمل اإلنفــاق المؤهــل 
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)1( المبلــغ المخصــوم مــن مبلــغ البطاقــة بالدرهــم اإلماراتــي وعندمــا يكــون 
ــاء علــى مــا  ــة أخــرى، تكــون مســاوية لمــا يعادلهــا بالدرهــم بن الشــراء بعمل
ــة األخــرى حســب ســعر الصــرف فــي وقــت الشــراء أو )2(  يعادلهــا بالعمل
ــلة بيــن  المعامــات األخــرى التــي توافــق مــوارد للتمويــل علــى أنهــا مؤهـــ

ــن واآلخــر. الحي

ســعر البيــع يعنــي ســعر البيــع المؤجــل )ويشــمل مبلــغ ربــح محــدد( للســلع أو 
ســهم عــادي فــي الســلع بموجــب عقــد المرابحــة. 

جــدول الرســوم: يعنــي المســتند الــذي يوضــح الرســوم واألتعــاب وأي 
رســوم أخــرى ســارية  وال تقتصــر علــى البطاقــة، المعامــات و/أو حســاب 
البطاقــة الصــادرة مــن مــوارد للتمويــل مــن حيــن آلخــر إلــى حامــل البطاقــة، 
ويتوفــر الجــدول المشــار إليــه فــي كل مــن مكاتــب مــوارد للتمويــل والموقــع 
اإللكترونــي لمــوارد للتمويــل. ويشــكل جــدول الرســوم جــزءاً ال يتجــزأ مــن 

هــذه الشــروط واألحــكام.

عقــد الخدمــات، يعنــي عقــد الخدمــات المصرفيــة بالتاريــخ الموضــح فــي هــذا 
العقــد بيــن مــوارد للتمويــل وحامــل البطاقــة الرئيســية.

الضمــان، يعنــي عــدد الصكــوك المعــادل لمبلــغ الضمــان الــذي يقــوم برهنــه 
حامــل البطاقــة الرئيســية كضمــان. 

ــى  ــل إل ــل مــوارد للتموي ــة الصــادرة مــن قب ــي البطاق البطاقــة اإلضافيــة، تعن
ــة )إن وجــدت(. ــة اإلضافي ــل البطاق حام

حامــل البطاقــة اإلضافيــة: يعنــي كل شــخص تصــدر لــه بطاقــة إضافيــة بنــاًء 
علــى طلــب حامــل البطاقــة الرئيســية. 

المعاملــة: تعنــي شــراء البضائــع و/أو الخدمــات أو الســحوبات النقديــة التــي 
تتــم مــن خــال اســتخدام البطاقــة و/أو البطاقــة والرقــم الســري. 

إ.ع.م تعني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

3- مقدمة: 

استناداً إلى طلب البطاقــة وعقـد المرابحة )إن وجد( 

ــادره/ ــن مص ــة م ــي للبطاق ــد االئتمان ــل الح ــة بتموي ــل البطاق ــام حام ق   )1(
مصادرهاالشــخصية. 

أو

قامــت مــوارد للتمويــل وحامــل البطاقــة الرئيســية بإبــرام عقــد مرابحــة،    )2(
وقــام حامــل البطاقــة الرئيســية بإيــداع مبلــغ الضمــان فــي حســاب 
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ــة،  ــد المرابح ــى عق ــتناداً إل ــع. واس ــعر البي ــداد س ــان لس ــة كضم البطاق
ــل  ــن قب ــان م ــغ الضمــ ــتخدام مبل ــض اس ــل بتفوي ــوارد للتموي ــت م قام
حامــل البطاقــة لســداد المعامــات. وتقــوم مــوارد للتمويـــل بمنــح مبلـــغ 

ــة الرئيســية.  ــل البطاقـ ــأة لمصلحــة حام المكاف

أصــدرت البطاقــة مــن قبــل مــوارد للتمويــل إلــى حامــل البطاقــة بموجــب هــذه 
الشــروط واألحــكام وشــروط وأحــكام عقــد الخدمــات. 

هــــام: قبــل اســتخدام البطاقــة، يجــب علــى حامــل البطاقــة قــراءة هذه الشــروط 
واألحــكام بعنايـــــة. بالتوقيــع و/أو اســتخدام البطاقــــة و/أو التوقيــع علــى أي 
إقــرار باســتام البطاقــــة، يُعتبـَـر حامــل البطاقــــة قــد قــرأ وقبــل هــذه الشــروط 

واألحــكام وســوف يكــون ملزمــاً بهــا. 

4- إصدار البطاقة 

ــة  ــل البطاق ــن حام ــرض م ــة ع ــة بمثاب ــب البطاق ــون طل ــوف يك س    1-4
الرئيسيــــة، حيــث تقــوم لمــوارد للتمويــل وبنــاًء علــى تقديرهــا 
ــروط  ــذه الش ــول له ــرض والقب ــذا الع ــع ه ــه، ويخض ــاص بقبول الخ

واألحــكام.

ــة  ــم إرســال البطاق ــل، يت ــل مــوارد للتموي ــول الطلــب مــن قب بعــد قب    2-4
ــد  ــركة بري ــق ش ــن طري ــل أو ع ــوارد للتموي ــب م ــال مكات ــن خ م
لكــن تحتفــظ مــوارد للتمويــل بالحــق فــي توصيلــه مــن خــال وســائل 

ــة الشــخصية.  ــى مســؤولية حامــل البطاقــ أخــرى عل

مــا لــم يتــم إلغائهــا فــي وقــت مبكــر بموجــب هــذه الشــروط واألحكام،     3-4
ــا أو  ــخ إصداره ــن تاري ــاراً م ــارية اعتب ــة س ــل كل بطاق ــوف تظ س
تجديدهــا حتــى تاريــخ انتهــاء صاحيتهــا   المحــدد مــن قبــل مــوارد 

للتمويــل علــى البطاقــة. 

5- استخدام البطاقة

5-1    يجــب علــى حامــل البطاقــة تأكيــد بياناتــه/ بياناتهــا الشــخصية 
علــى البطاقــة والتوقيــع فــي خانــة التوقيــع علــى الجهــة الخلفيــة مــن 

البطاقــة فــور اســتامها. 

ــى  ــاًء عل ــل بن ــوارد للتموي ــب م ــد تطل ــلة، ق ــراء أي معامــ ــل إج قب    2-5
ــال  ــن خ ــة م ــيط البطاق ــة تنش ــل البطاق ــن حام ــق م ــا المطل تقديره
الهاتــف أو بالطريقــة التــي تحددهــا مــوارد للتمويــل بيــن الحيــن 

واآلخــر. 

تُعتبـَـر أي معاملــة مدعومة بدمغ البطاقــــــة أو التسجيــــل اإللكتروني     3-5
معامـــــلة صحيحــة، مــا لــم يثبــت غيــر ذلــك، بصــرف النظــر عــن 

ــة أم ال.  وجــود التوقيــع علــى قســيمة المعامل
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يقتصــر اســتخدام البطاقــة لحامــل البطاقــة فــي حــدود الحــد االئتمانــي     4-5
للبطاقــة. يجــوز لمــوارد للتمويــل فــي أي وقــت وبنــاًء علــى تقديرهــا 
الخــاص وبإخطــار وبــدون إخطــار إلــى حامــل البطاقــة أن تصــرح 
ــة  ــي حال ــة. وف ــي للبطاق ــي تجــاوز الحــد االئتمان ــة تتســبب ف بمعامل
ــوق  ــاس بحق ــدون المس ــة، وب ــي للبطاقـــــــــ ــد االئتمان ــاوز الح تج
ــية  ــة الرئيس ــل البطاق ــى حام ــل، يجــب عل ــوارد للتموي ــر مـــ وتدابي
ــوراً  ــوم فــ ــت الضــرورة( أن يق ــة إذا دعــ ــة اإلضافي )حامــل البطاق
ــداد  ــل بس ــي عم ــاوز يوم ــرة ال تتج ــال فت ــوال خ ــي كل األحــ وف
ــة. وبالرغــم مــن  ــي للبطاقـــ ــد عــن الحــد االئتمان ــغ الزائ قيمــة المبل
أن مــوارد للتمويـــــل قــد فوضــت بتجــاوز الحــد االئتمانــي للبطاقـــة، 
ــدون  ــار وب ــدون إخط ــق وب ــا المطل ــاً لتقديره ــوارد ووفق ــوز لم يج
تترتــب علــى أي حامــل  أســباب ودون أي مســؤولية  تقديــم أي 
بطاقــة، ســحب  أو الحــد مــن حــق حامــل البطاقـــــــــة فــي اســتخدام 
البطاقــة أو حســاب البطاقــة، ورفــض التصريــح بــأي معاملــة، وأن 
تقــوم مؤقتــاً بزيــادة أو خفــض حــد البطاقــة أو تعديــــــل أو إلغــاء أي 
تســهيات أو مزايــا تقــدم لحامــل البطاقــــــة. ويجــوز لمــوارد للتمويل 
أن تتخــذ هــذا اإلجــراء فيمــا يتصــل بحاملــي البطاقــة بشــكل عـــــام أو 
بحامــل بطاقـــــة محــدد، رغـــــــــم أن حامــل البطاقــة المحـــــدد قد ال 
يكــون مخالفــاً لهــذه الشــروط واألحــكام. وعلــى وجـــــــه الخصــوص 
ال يكــون حامــــــل البطاقــة مســتحقاً ألي أميـــــال ضيف، أو اســترداد 
نقـــــدي أو مزايــــــا أخــرى ممــــاثلة أو مكافــــــأة والء تتصــل بــأي 
معاملــة أو إنفــاق مؤهــــل يتــم مــن خــال استـــــخدام البطاقـــــة 
بتجــاوز الحــد االئتمانــي للبطاقــــــة. وفــي حالة أي تعديـــــل أو  فســخ 
أو إلغـــــــاء بموجــب هــذا البنــــد، تقــوم مــوارد للتمويــــــــــــل بــرد 
أي أتعــاب أو رســوم تســــدد مــن قبــل حامــل البطاقــة الرئيســية علــى 

أســاس تناســبي. 

يجــوز اســتخدام البطاقــة فــي أي مــن أجهــزة الصــراف اآللــي وفــي    5-5
نقــاط البيــع والمتاجــر حــول العالــم التــي تحمــل شــعار ماســتركارد، 
وال تتحمــل مــوارد للتمويــل مســؤولية أي تصــرف إهمــال  أو رفــض 
ألي خدمــة مــن قبــل أي تاجــر أو تعويــض يترتــب نتيجــة أي خلــل 
ــع أو أي  ــاط البي ــي نق ــي أو ف ــراف آل ــاز ص ــة، أو جه ــي أي بطاق ف

ــة أخــرى.  أجهــزة إلكتروني

تعتبــر ســامة والحفــاظ علــى البطاقــة والرقــم الســري المتصــل بهــا    6-5
مســؤولية حامــل البطاقــة. وأي معامــات تتــم علــى جهــاز الصــراف 
ــاً، يعتبــر قــد  اآللــي أو حيــث يكــون إدخــال الرقــم الســري ضروري
ــة بنفســه/ بنفســها، بصــرف النظــر عــن  ــم مــن قبــل حامــل البطاق ت
الشــخص الــذي قــام بإجــراء المعاملــة إذا لــم يتــم التبليــغ عــن فقــدان 

ــة.   أو ســرقة البطاق

ــة وال  ــل البطاق ــط لحام ــتخدام الشــخصي فق ــة لاس أصــدرت البطاق   7-5
يصــرح لــه باســتخدام البطاقــة لألعمــال أو األغــراض المؤسســية و/
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أو األنشــطة. يجــوز لمــوارد للتمويــل وبنــاًء علــى تقديرهــا، الحــد من 
أو إلغــاء البطاقــة و/أو عــدم منــح نقــاط الــوالء وأي مكافــأة أخــرى 
ــاًء  ــل وبن ــوارد للتموي ــررت م ــدي، إذا ق و/أو خصــم االســترداد النق
علــى تقديرهــا الخــاص بــأن البطاقــة قــد تــم اســتخدامها لغــرض غيــر 
ــة ألحــكام  ــي معامــات مخالف ــال أو ف شــخصي، أو لمعامــات احتي

ــون.  ــادئ الشــريعة اإلســامية أو القان ومب

ال يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدام البطاقــة أو الســماح باســتخدامها    8-5
فــي أي غــرض أو معاملــة تحرمهــا الشــريعة اإلســامية أو القانــون 
ــى تقديرهــا  ــاًء عل ــل وبن أو السياســة العامــة، ويحــق لمــوارد للتموي
ــم  ــي تت ــك الت ــذه المعامــات )وتشــمل تل ــن ه الخــاص رفــض أي م

ــة أخــرى(.  ــيلة إلكتروني ــت أو أي وس ــن خــال شــبكة إالنترن م

ــرى  ــة أخ ــماح ألي جه ــة أو الس ــل البطاق ــتخدام حام ــة اس ــي حال ف   9-5
باســتخدامها ألي غــرض أو معاملــة محرمــة بموجــب البنــد 5.9 
أعــاه، يكــون حامــل البطاقــة و/أو الطــرف اآلخــر مســؤوالً بشــكل 
حصــري وملزمــاً بموجــب القانــون جــراء اســتخدامه البطاقــة لذلــك 
الغــرض أو المعاملــة. وال تقــع علــى مــوارد للتمويــل مطالبــة أو 
مســؤولية أيــا كانــت طبيعهــا تنشــأ نتيجــة اســتخدام البطاقــة لغــرض 
ــل أو  ــة أن تتحم ــي حال ــره. وف ــون أو غي ــة بالقان ــة محرم أو معامل
تتكبــد مــوارد للتمويــل أي تكلفــة أو خســارة أو ضــرر أو مصروفــات 
ســواء نتيجــة اســتخدام البطاقــة فــي أي غــرض أو معاملــة يحرمهــا 
القانــون أو السياســة العامــة، فعلــي حامــل البطاقــة الرئيســية )أو إذا 
ــل  ــوارد للتموي ــض م ــة( تعوي ــة اإلضافي ــل البطاق ــر حام دعــى األم
فــوراً عــن كامــل المبلــغ عــن الخســارة أو الضــرر أو المصروفــات 
المذكــورة أعــاه. وعــاوة علــى ذلــك، يجــوز لمــوارد للتمويــل، أن 
تقــوم وبــدون تقديــم إخطــار ودون تحمــل أي مســؤولية تجــاه أي 

ــوري.  ــة بشــكل ف ــة وحســاب البطاق ــاء البطاق ــة بإلغ حامــل بطاق

علــى حامــل البطاقــة عــدم اســتخدام البطاقــة أو الســماح ألي طــرف    10-5
آخــر باســتخدامها فــي المعامــات التــي تحرمهــا الشــريعة اإلســامية 
ــل.  ــوارد للتموي ــة الشــريعة   بم ــوى والرقاب ــة الفت ــا هيئ ــا تحدده كم
ســوف ترفــض كافــة المعامــات التــي تتصــل بمتاجــر تعلــم مــوارد 
ــاً للشــريعة اإلســامية، وتشــمل  ــاطاً مخالف ــر نش ــا تدي ــل بأنه للتموي
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الكحــول، منتجــات الخنزيــر، القمــار، 
ــع  ــي تبي ــة، والمتاجــر الت ــة الليلي ــارات واألندي ــغ، الماهــي والب التب
ــتخدام،  ــذا االس ــل ه ــي مث ــة. ف ــات إباحي ــواد و/أو خدم ــدم م و/أو تق
تحتفــظ مــوارد للتمويــل بالحــق الحقــاً ودون أي إخطــار أو مســؤولية 
تقــع علــى أي حامــل بطاقــة، بإلغــاء البطاقــة، وعلــى حامــل البطاقــة 
بعــد هــذا اإللغــاء أن يقــوم فــوراً بســداد كافــة المبالــغ المســتحقة فيمــا 

يتصــل بالبطاقــة الملغــاة إلــى مــوارد للتمويــل.
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6- السداد

يتم خصم كافة مبالغ المعامات من حساب البطاقة.    1-6

فــي حــاالت محــددة، فــإن أي مصروفــات فعليــة تترتــب ســواء     2-6
كانــت أثنـــــاء التفويــض أو أثنــاء عمليــة الســداد بمــا فيهــا مصاريــف 
ــة.  ــاب البطاق ــن حس ــا م ــم خصمه ــس يت ــف والتلك ــل الهات ــال مث االتص

يخصــم مــن حســاب البطاقــة كافــة األتعــاب بمــا فيهــا األتعــاب     3-6
البطاقــة  حامــل  يتحملهــا  التــي  األخــرى  والمطالبــات  القانونيــة 
وتفرضهــا مــوارد للتمويــل مقابــل اســتخدام البطاقــة وكمــا هــو محــدد 
فــي جــدول الرســوم، إضافــة إلــى الخســائر الفعليــة أو التكاليــف التــي 

ــة.  ــتخدام البطاق ــل اس ــر مقاب ــن واآلخ ــن الحي ــوارد بي ــا م تتحمله

تعتبــر كافــة المعامــات صحيحــة ويعتبــر مبلــغ كافــة المعامـــــات     4-6
مســتحقاً وواجــب الســـــداد مــن قبــل حامــل البطاقــــــة الرئيســية ويتم 
خصمــــه مــن حســـــاب البطاقــة. وأي خــاف أو مطالبــات تنشــأ مــن 
جــراء أي معامـــــــلة يجــب معالجتــــــــه بشــكل مســتقل بنــاء علــى 
ــن  ــون الحــال(. ول ــا يك ــي ماســتركارد )كيفم ــط التشــغيلية ف الضواب
تقــوم مــوارد للتمويــــــل بــرد أي مــن المبالــغ التــي يتــم خصمهــا إذا 
لــم يقــم حامـــل البطاقــــة الرئيســية بتقديــــــم المطالبــــة إلــى مــوارد 
ــة  ــة ذم ــلها وتبرئ ــة وحــ ــي الحال ــق ف ــم التحقيـــ ــى يت ــل وحت للتموي

ــن أي مســؤوليات.   ــة م ــل البطاق حام

طــوال فتــرة ســــــريان البطاقــة، يكــون حامــل البطاقــة مطالبــاً     5-6
بإجــراء الســـــداد شــهرياً بموجــب شــروط وأحــكام عقــــــد المرابحــة 
)إن وجــد( أو طلــب حســاب البطاقــــــة. يكــون مبلــغ قســط المرابحــة 
المســتحق الســداد والمبلــغ المســتخدم المســتحق الســــــــداد مــن 
ــى كشــف  ــغ )إن وجــد( الموضــح عل ــة هــو المبل ــل حامــل البطاق قب

ــة.  ــل بالبطاق ــاب المتص الحس

ــيك،  ــق الش ــداد عــن طري ــة بإجــراء الس ــل البطاق ــوم حام ــا يق عندم   6-6
علــى حامــل البطاقــة االنتظــار لفتــرة خمســة )5( أيــام عمــل لمقاصــة 
الشــيك. وعلــى مــوارد للتمويــل إضافــة الســداد إلــى حســاب البطاقــة 
ــل.  ــل مــوارد للتموي ــغ مــن قب ــد مقاصــة الشــيك واســتام المبل فقــط عن

أي مبالــغ يتــم ســدادها مــن قبــل حامــل البطاقــة يتــم اســتخدامها مــن    7-6
قبــل مــوارد للتمويــل فــي أو مقابــل ســداد حامــل البطاقــة اللتزاماتــه 
ــة  ــكام بالكيفي ــروط واألح ــذه الش ــب ه ــل بموج ــوارد للتموي ــاه م تج

ــا الخــاص.  ــى تقديره ــاًء عل ــل بن ــوارد للتموي ــا م ــي تحدده الت

ــحدد  ــخ المــ ــي التاري ــاً ف ــغ المســتحق كام ــداد المبل ــم ســـ ــم يت إذا ل   8-6 
للســداد، يجــوز لمــوارد للتمويــل حظــر البطاقـــة، وإذا اســتمر حامــل 
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البطاقــة فــي عــدم الســداد، يتــم إلغــاء البطاقــة بعــد ســتين )60( يومــاً 
ــم  ــا ل ــدة م ــة جدي ــدار بطاق ــم إص ــتحقاق. وال يت ــخ اس ــن أول تاري م
ــد )إذا اســتدعى  ــاع إجــراء جدي ــم اتب ــغ بالكامــل ويت ــم ســداد المبل يت

ــر(.  األم

دون المســاس بحقــوق وتدابيــر مــوارد للتمويــل، يجــوز لمــوارد    9-6
للتمويــل خصــم و/أو تجميــد أي مــن حســابات حامــل البطاقــة لــدى 
ــتحقة  ــغ المس ــة المبال ــترداد كاف ــت الس ــي أي وق ــل ف ــوارد للتموي م
الســداد مــن حامــل البطاقــة وبــدون إخطــار مســبق ودون أي التــزام 

ــة.  ــل البطاق ــى حام عل

7- البطاقة اإلضافية

يجــوز لمــوارد للتمويــل وبنــاًء علــى تقديرهــا الخــاص إصــدار    1 -7
بطاقــة إضافيــــة إلــى أي شــخص يتــم اختيــــاره يصبح حامــــل بطاقة 

إضافيــــة بنــاًء علــى طلــب حامــــل البطاقـــــة الرئيســية. 

7-2    تنطبــق هــذه الشــروط واألحــكام علــى اســتخدام البطاقــة اإلضافيــة 
الرئيســية علــى ضمــان أن كل حامــل  البطاقــة  ويوافــق حامــل 
بطاقــة إضافيــة يقــرأ ويفهــم ويتعهــد بالعمــل بموجــب هــذه الشــروط 
واألحــكام وجــدول الرســوم واألتعــاب والتعديــات التــي تجــرى 

ــر.  ــن واآلخ ــن الحي ــه بي علي

7-3   ترتبــط صاحيــــة البطاقـــة اإلضافيــة بالبطاقــة الرئيسيــــــة. وتكون 
صاحيـــــة البطاقــة اإلضافيــة مساويــــة أو أقــل مــن صاحيــة 
ــم  ــة الرئيســية ألي ســبب، يت ــد إلغــاء البطاق ــة الرئيســية. وعن البطاق

ــة.   ــة اإلضافي ــاء البطاق ــاً إلغ تلقائي

يجــوز لحامــل البطاقــة الرئيســية أن يطلــب بطاقــات إضافيــة متعــددة    4-7
ــار  ــي إط ــب )ف ــب/ ترغ ــا يرغ ــا كم ــه/ بطاقته ــاب بطاقت ــى حس عل
السياســة واإلجــراءات الموضوعــة مــن قبــل مــوارد للتمويــل( 
ــة  ــي للبطاق ــد االئتمان ــي الح ــة ف ــات اإلضافي ــة البطاق ــترك كاف وتش

ــة.  ــب البطاق ــب طل بموج

الرئيســية والبطاقــة اإلضافيــة  البطاقــة  ويكــون كل مــن حامــل    5-7
ــف  ــغ مســتحقة وتكالي ــن مســؤولين عــن أي مبال ــن ومجتمعي منفردي

وخســائر تنشــأ مــن جــراء اســتخدام البطاقــة اإلضافيــة. 

8-  فقدان وسرقة البطاقة

ــاع أو الســرقة أو شــك حامــل البطاقــة  إذا تعرضــت البطاقــة للضيــ  1-8
فــي عمليــة احتيــال )حســبما تقــرر مــوارد للتمويــل( أو نشــاط مشــبوه 
يتصــل بالبطاقــة، علــى حامــل البطاقــة أن يبلــغ مــوارد للتمويــل علــى 
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ــاً أو الحضــور  شــخصياً إلــى أحــد فروعهــا. وســيكون  الفــور هاتفي
حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن أي معامــات غيــر قانونيــة تمــت 
قبــل إبــاغ مــوارد للتمويــل هاتفيــاً أو خطيــاً عــن ضيــاع أو ســرقة 
البطاقــة. كمــا يجــب الحصــول علــى بــاغ الشــرطة وتقديــم نســخة 
ــتخدام  ــال أو اس ــأي احتي ــل ب ــا يتص ــل فيم ــوارد للتموي ــى م ــه إل من

ــة.  ــه البطاق مشــبوه تتعــرض ل

بعــد تلقــي مــوارد للتمويــل إخطــاراً  هاتفيــاً  أو خطيــاً  عــن فقــدان أو     2-8
ســرقة البطاقــة، ال يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن أي معامــات 
ــة  ــل البطاق ــون حام ــريطة أن يك ــة، ش ــاب البطاق ــى حس ــرى عل أخ
ــغ  ــة وأبل ــى البطاق ــي المحافظــة عل ــول ف ــد تصــرف بحــرص معق ق

ــى الفــور عــن ضياعهــا أو ســرقتها.  مــوارد للتمويــل عل

أي رســوم/ أتعــــاب تفــرض علــى البطاقـــــة المفقــودة أو المســــروقة     3-8
وتتحملهــا مــوارد للتمويـــــل مثــل إصــدار مكافــأة عــن أي معلومــات 
تقــود إلــى القبــض علــى أي شــخص مســؤول عــن ســرقة البطاقــة، 
ــى حــد اإلهمــال أو  ــة إل ــا مــن حســاب البطاق ــم فرضهــا وخصمه يت
ــل  ــوارد للتموي ــذ م ــة. تتخ ــل البطاق ــل حام ــن قب ــرف م ــوء التص س
قــرار عــدم اإلصــدار فقــط بعــد تقييــم خطـــورة الموقــف. فــي حــــالة 
إذا أثبــت التحقيــق الــذي تقــوم بإجرائـــــه مــوارد للتمويــل أن حامــل 
البطاقــــة غيــر مســؤول عــن فقــدان أو ســرقة البطاقــة، تقــوم مــوارد 

بإعــادة األتعــاب إلــى حســاب البطاقــة. 

إذا طلــب حامــل البطاقــة إصــدار بطاقــة بــدالً عــن البطاقــة المفقــودة     4-8
أو المســروقة، يجــوز لمــوارد للتمويــل ووفقــاً لتقديرهــا الخــاص 
إصــدار بطاقــة بديلــة طبقــاً لهــذه الشــروط واألحــكام. تخصــم رســوم 

ــة.  ــة مــن حســاب البطاق ــة البديل إصــدار البطاق

فــي حالــة العثــور علــى البطاقــة المفقــودة أو المســروقة، يتعيــن علــى     5-8
ــه  ــب علي ــا يج ــدداً. كم ــة مج ــتخدام البطاق ــدم اس ــة ع ــل البطاق حام
ــة وإتافهــا  ــى البطاق ــور عل ــاً عــن العث ــل خطي إبــاغ مــوارد للتموي

ــل.  ــوارد للتموي ــى م ــا إل ــن وإعادته ــى نصفي ــا إل بقطعه

9- رقم التعريف الشخصي )الرقم السري(

ــى  ــد المعامــات عل ــم ســري لتأكي ــد رق ــة بتحدي ــل البطاق ــوم حام يق   1-9
الصــراف اآللــي والمعامــات األخــرى التــي تتطلــب الرقــم الســري، 
ــل  ــوارد للتموي ــي م ــاء ف ــة العم ــال بخدم ــر االتص ــك عب ــم ذل ويت

ــام.  ــة أرق ــن أربع ــون م ــم مك ــار رق واختي

ــى أي شــخص.  ــم الســري إل ــة عــدم إفشــاء الرق ــى حامــل البطاق عل   2-9
ــر  ــة يعتب ــأي معامل ــم ســري يتصــل ب ــإن أي رق ــك ف ــى ذل ــاًء عل وبن

ــة.  ــل البطاق ــه حام ــام ب ــن ق م
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10- كشف حساب البطاقة

ــى حامــل  ــة إل ــل بإرســال كشــف حســاب البطاق ــوم مــوارد للتموي تق   1-10
البطاقــة الرئيســية كل شــهر. وإذا لــم يســتلم حامــل البطاقــة الرئيســية 
كشــف حســاب البطاقــة، عليــه/ عليهــا إبــاغ مــوارد للتمويــل فــوراً 
ــن  ــم تتمك ــة ل ــي حال ــة. ف ــاب البطاق ــن كشــف حس ــب نســخة م وطل
مــوارد للتمويــل مــن إرســال كشــف حســاب البطاقــة ألي ســبب 
ــل  ــن قب ــتامه م ــم اس ــم يت ــة ل ــاب البطاق ــاً كان، أو أن كشــف حس أي
حامــل البطاقــة الرئيســية، لــن تكــون مــوارد للتمويــل مســؤولة عــن 
أي تبعــات بســبب عــدم اســتام حامــل البطاقــة لكشــف حســابه ولــن 
ــروط  ــذه الش ــب ه ــل بموج ــوارد للتموي ــاه م ــه تج ــر التزاماتـــ تتأث
ــب  ــة بموج ــوم المستحقـــ ــاب والرس ــل األتع ــكام وســوف تظ واألح

ــارية.      ــكام س ــذه الشــروط واألح ه

علــى حامــل البطاقــة مراجعــة كافــة المعامــات المدرجــة فــي كشــف    2-10
حســاب البطاقــة وفــي حالــة أي تعــارض، عليــه إبــاغ مــوارد 

ــوراً.  ــل ف للتموي

ــخة  ــتام نس ــي اس ــب ف ــة ويرغ ــة معامل ــل البطاق ــز حام ــم يمي إذا ل    3-10
مــن ســجل المعاملــة، تقــوم مــوارد للتمويــل بإرســال النســخة طبقــاً 
لقوانيــن ونظــم ماســتركارد، وعلــى حامــل البطاقــة أن يتحمــل 
ــم هــذه النســخ حســب جــدول الرســوم  ــى تقدي ــة عل األتعــاب المترتب
واألتعــاب. وفــي حالــة إذا ثبــت مــن خــال التحقيــق الــذي تقــوم بــه 
ــة،  ــن المعامل ــؤول ع ــر مس ــة غي ــل البطاق ــل أن حام ــوارد للتموي م

ــة.  ــاب البطاق ــى حس ــاب إل ــادة األتع ــل بإع ــوارد للتموي ــوم م تق

ــى أحــدث  ــل إل ــوارد للتموي ــل م ــن قب ــة اإلشــعارت م ترســل كافــــ     4-10
البريــد  )ويشــمل  الرئيســي  البطاقــة  لحامــل  معلــوم  عنــوان 
اإللكترونــي( الــذي يقدمــه حامــل البطاقــة خطيــاً إلــى مــوارد للتمويــل 

ويعتبــر صحيحــاً وملزمــا لحامــل البطاقــة. 

يجــب علــى حامــل  البطاقــة الرئيســية إبــاغ مــوارد للتمويــل خطيــاً    5-10
علــى الفــور فــي حالــة أي تغييــرات فــي بياناتــه/ بياناتهــا الشــخصية 
ــم  ــوان الســكن، رق ــس الحصــر عن ــال ولي ــى ســبيل المث وتشــمل عل
الهاتــف المتحــرك، البريــد اإللكترونــي، صنــدوق البريــد، ورقــم 

ــف العمــل.  ــزل، وهات ــف المن هات

11- التجديدات

ــى  ــاًء عل ــل وبن ــة، يجــوز لمــوارد للتموي ــة البطاق ــخ صاحي بعــد انتهــاء تاري
ــوارد  ــن م ــد بي ــراء جدي ــاً إلج ــدة طبق ــة جدي ــدار بطاق ــاص إص ــا الخ تقديره

ــة. ــل البطاق ــل وحام للتموي
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12- الخالف حول المعامالت 

ــة صحيحــة  ــي كشــف حســاب البطاق ــر المعامــات المســجلة ف تعتب  1-12
مــا لــم يتقــدم حامــل البطاقــة باعتــراض علــى المعامــات المســجلة 
خــال فتــرة خمســة عشــر )15( يومــاً مــن تاريــخ كشــف الحســاب 

ــر صحيحــة.  ــا غي ــت أنه ويثب

ــة،  ــى أي معامل ــية عل ــة الرئيس ــل البطاق ــراض حام ــة اعت ــي حال ف   2-12
عليــه إرســال اعتــراض يحمــل توقيعــه إلــى مــوارد للتمويــــــل 
ومــن ثــم تقــوم مــوارد للتمويــل ببــدء التحقيــق وإبــاغ حامــل 
ــق  ــوم تحقي ــرض رس ــل بف ــوارد للتموي ــوم م ــة. وتق ــة بالنتيج البطاق
ــرض  ــلة المعت ــح أن المعامــ ــوم. وإذا اتض ــدول الرس ــع ج ــاً م مقدم
عليهــا صحيحــة، يخصــم رســم اعتــراض علــى معاملــة مــن حســاب 
ــوارد  ــه مــ ــذي تجري ــق ال ــن التحقي ــت م ــة يثب ــي حال ــة. وف البطاقـــ
للتمويــــل أن المعامـــــلة المعتــرض عليهــا غيــر صحيحــة تقــوم 

ــة.  ــاب البطاق ــى حس ــوم إل ــادة الرس ــوارد بإعــ م

مــوارد للتمويــل غيــر ملزمــة بالتقصــي فــي أي معاملــة ال يتــم    3-12
ــرة  ــال الفت ــية خ ــة الرئيس ــل البطاق ــق حام ــن طري ــا ع ــا به إباغه

الزمنيــة المحــددة فــي هــذه الشــروط واألحــكام. 

13- اإللغاء:

يجــوز لحامــل البطاقــــــة الرئيســية وبتقديــم طلــب خطــي إلــى    1-13
مــوارد للتمويــل إلغــاء البطاقــة فــي أي وقــت. ويعفــى حامــل البطاقـــة 
الرئيســية مــن التزاماتــه المترتبـــــة علــى حســاب البطاقة، والبطاقــــة 

ــة بعــد:  الرئيســية والبطاقــات اإلضافيــ

)أ( التنــازل عــن البطاقــة الرئيســية وأي بطاقــات إضافيــة وأي 
بطاقــة أخــرى أو منتــج للحصــول علــى خدمــات مــوارد 
للتمويــل أو خدمــات أي جهــة أخــرى، يتــم إصدارهــا لحامــل 

البطاقــة الرئيســية و/أو اإلضافيــة.

)ب(  ســداد كافــة المبالــغ المســتحقة مــن حامــل البطاقــة الرئيســية 
ــة. ــى البطاق ــل عل ــوارد للتموي ــى م إل

بعــد مضــي فتــرة ثاثيــن )30( يــوم عمــل مــن تاريــخ إلغــاء  )ج(  
البطاقــات وتأكيــد أنــه لــم تعــد هنــاك معامــات معلقــة تحــت 

اإلجــراء. 

أو  البطاقــة  أيقــاف  أو  أو ســحب  إلغــاء  للتمويــل  لمــوارد  يحــق     2-13
اســتخدامها بشــكل كامـــــل أو جزئــي وفــي أي وقــت دون تقديــم 
إخطــار و/أو إبــاغ حامــل البطاقــة الرئيسيـــــة وســداد كافــة المبالــغ 
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المستحقــــة مــن قبــل حامــل البطاقــة إلــى مــوارد للتمويــل مــن أي من 
حســابات حامــل البطاقــة لــدى مــوارد للتمويــل ألســباب تشــمل علــى 
ــال أو نشــاط مشــبوه أو   ــس الحصــر حــاالت احتي ــال ولي ســبيل المث

ــي.  ــن القوم األم

برغــم أي إلغــاء، تظــل هــذه الشــروط واألحــكام ســارية ونافــذة     3-13
بشــكل كامــل إلــى حيــن ســداد المعامــات وكافــة المبالــغ المســتحقة 
المتصلــة بالبطاقــة )البطاقــات( الملغــاة واســتامها مــن قبــل مــوارد 

ــل. للتموي

14- أحكام عامة

الشــروط  هــذه  تعديــــــل  فــي  بالحــق  للتمويــل  مــوارد  تحتفــظ    1-14
األخــرى  والرســوم  واألتعــاب  الرســوم  وجــدول  واألحــكام، 
المســتحقة مــن حامــل البطاقـــــــــــة مــن وقــت آلخــر، وبنــاء علــى 
تقديرهــا الخــاص بإعطــاء إخطــار إلــى حامــل البطاقــة. وإبــاغ هــذه 
التغييــرات بالوســائل التــي تعتبرهــا مــوارد للتمويــل مناســبة وتعتبــر 
إخطــار نافــذ المفعــول إلــى حامــل البطاقــــة. إن اســتخدام البطاقـــــــة 
ــدول  ــكام، أو ج ــروط واألح ــذه الش ــل له ــخ أي تعدي ــد تاري ــي وبع ف
الرســوم  واألتعــاب والرســوم األخــرى المستحقـــــة مــن قبــل حامــل 
ــوارد  ــار م ــي إخط ــح ف ــو موض ــا ه ــذة )كم ــون ناف ــة تك البطاقــــــ
للتمويــل( ســوف يعتبــر قبــوالً دون تحفــظ مــن قبـــل حامل البطاقــــــة 
علــى هــذه التعديــات. تتوفــر أحــدث نســخة معـــدلة من هذه الشــروط 
واألحــكام علــى الموقــع اإللكترونــي www.mawarid.ae يمكــن لحامل 
البطاقــــــة رفــض هــذه التغييــرات بتقديــم عــدم قبولــه/ قبولهــا قبــل 
تاريــخ تطبيقهــا. ويعتبــر رفــض حامــل البطاقــــــــة للتغييــرات 
ــل  ــى حام ــب عل ــة ويج ــاء البطاقـــ ــة إللغ ــل البطاق ــن حام ــاً م طلب
البطاقــة إعــادة البطاقــــــة الرئيســية وأي بطاقــة/ بطاقــات إضافيــــة 
ــض  ــة بتعوي ــل البطاقـــ ــوم حام ــا. يق ــل إللغائه ــوارد للتموي ــى م إل
مــوارد للتمويــل )بصــرف النظــر عــن أي إلغــاء اللتزامــات حامــل 
البطاقــــة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام( عــن أي معامــات 
ورســوم والتزامــات تتصــل بالبطاقــة/ البطاقــــات تترتــب قبــل إعــادة 
البطاقــــــــة/ البطاقــات إلــى مــوارد للتمويــــل وســداد كافـــة المبالــغ 

ــة.  ــكل بطاق ــة ب المســتحقة المتصل

ــع  ــابهة م ــرى مش ــات أخ ــكام أي اتفاقي ــروط واألح ــذه الش ــي ه تلغ   2-14
ــات،  ــة/ البطاق ــل تتصــل بإصــدار أو اســتخدام البطاق ــوارد للتموي م

ــة.  ــة الغي ــك االتفاقي ــك تل ــح بذل وتصب

يتوفــر جــدول الرســوم واألتعــاب باإلضافــة إلــى أي معلومــات    3-14
أخــرى ألي رســوم مطبقــة علــى البطاقــة واســتخدامها فــي أي مــن 
ــدة أو  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــل ف ــوارد للتموي ــب م مكات

ــل.  ــوارد للتموي ــي لم ــع اإللكترون ــى الموق عل
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ــوارد  ــل م ــن قب ــف الشــخصي م ــم التعري ــة ورق ــم إصــدار البطاق يت  4-14
للتمويــل لحامــل البطاقــة علــى مســؤوليته التامــة. لــن تتحمــل مــوارد 
للتمويــل مســؤولية فقــدان أو تلــف البطاقــة ورقــم التعريف الشــخصي 
والتــي ال تكــون بســبب خطــأ أو تقصيــر مــن جانــب مــوارد للتمويــل.

ــم  ــة ورق ــة البطاق ــعه لحماي ــذل مــا بوســ ــة أن يب ــى حامــل البطاق عل  5-14
التعريــف الشــخصي الخــاص بهــا مــن الضيــاع والســرقة أو إفشــائه 
ألي شــخص آخــر وعليــه إبــاغ مــوارد للتمويــل خطيــاً فــور حــدوث 
ــه  ــا تضمنت ــف  لم ــن أي أي شــيء مخال ــك. وبصــرف النظــر ع ذل
هــذه الشــروط واألحــكام، يكــون حامــل البطاقــة ملزمــاً بتحمــل كافــة 
ــي  ــة أو الت ــات المترتبــ ــاب أو االلتزام ــائر واألتع ــف والخس التكالي
ــل أي  ــن قب ــة م ــتخدام البطاقــ ــل تتصــل باس ــوارد للتموي ــا م تتكبده

ــة.  ــة حامــل البطاق ــا بموافق شــخص يحصــل عليه

ــأي شــكل مــن األشــكال مســؤولية   ــل ب ــن تتحمــل مــوارد للتمويــــ ل  6-14
البضائــع أو الخدمــات التــي يقــوم حامــل البطاقــة بشــرائها مــن 
ــة  ــل البطاق ــى حام ــوال عل ــة األح ــي كاف ــة، وف ــى البطاق ــر عل التاج
ــة  ــغ البطاق ــل دم ــا وتحم ــم تنفيذه ــي يت ــع االيصــاالت الت ــول جمي قب
ــة.    ــل البطاق ــع حام ــن توقي ــر ع ــرف النظ ــاً بص ــاً أو يدوي إلكتروني
علــى حامــل البطاقــة حــل أي شــكوى مــع التاجــر مباشــرة وال تتدخــل 
مــوارد للتمويــل أو تتحمــل أي مســؤولية تتصــل بهــذه الشــكوى. 
ــة ضــد أي  ــة مــن حامــل البطاق ــة مقدمـــ يجــب أال تكــون أي مطالب
تاجــر موضــوع شــكوى ضــد مــوارد للتمويــل. تقــوم مــوارد للتمويــل 
بتغذيــــــة حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة بــأي مبلــغ مســترد فقــط عنــد 

ــح.   ــع بشــكل صحي ــداع صــادرة مــن البائ اســتام قســيمة إي

فيمــا يتصــل بــأي معاملــة تجــرى  بعملــة مختلفــة عــن الدرهــم   7-14
ــذه  ــل ه ــل بتحوي ــوارد للتموي ــة م ــل البطاق ــوض حام ــي، يف اإلمارات
ــي ســوق  ــوري ف ــي حســب الســعر الف ــى الدرهــم اإلمارات ــة إل العمل
ــل  ــن قب ــه م ــاره وتطبيق ــم اختي ــذي يت ــة ال ــات األجنبي صــرف العم

ماســتركارد فــي تاريــخ التحويــل.  

للتمويــــــل  لمــوارد  البطاقــة، يكــون  فــي حالــة وفــاة حامــــــل   8.14
الحــق فــي مطالبـــــة ورثــة حامــل البطاقــــــــة بســداد كافــة المبالــغ 
المستحقــــــــة )إن وجدت( فوراً حسب الشـــــروط الشرعيــــــة التي 
تحكــم الميــراث. وإذا أعلن حامــــــل البطاقــــة إفاســـــه، تصبح كافة 
المبالــغ المستحقـــــة مــن حامل البطاقــــة مســتحقة الســداد إلــى موارد 

ــوري. ــل بشــكل ف للتموي

ال يتــم اإلفــراج عــن مبلــغ الضمــان )الصكــوك( المحتفــظ بــه مقابــل   9-14
حســاب البطاقــة مثــل تحويــل الراتــب أو التأميــن أو أي ضمــان آخــر 
إال بعــد مضــي ثاثيــن )30( يــوم عمــل مــن تاريــخ إلغــاء البطاقــة 

وإجــراء الســداد الكامــل للحــد االئتمانــي )إن وجــد(. 
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على حامل البطاقة أن يفهم ويقر ويقبل بأن:   10-14

الخدمــات المقدّمــة لــه باســتخدام البطاقــة قــد يتــم إيقافهــا فــي بعــض  )أ(    
األقطــار وفــي بعــض األيــام بســبب العطــات الدينيــة والقوميــة 

وغيرهــا مــن العطــات الرســمية. 

يجــوز لمــوارد للتمويــل إيقــاف اســتخدام البطاقــة إذا كان هنــاك شــبهة  )ب(   
احتيــال أو اســتخدام غيــر قانونــي للبطاقــة. 

ــة  ــارات العربي ــة  اإلم ــادرة دول ــي مغ ــة ف ــل البطاق ــب حام إذا رغ )ج(   
ــى  ــة إل ــة أخــرى، يجــب إعــادة البطاق ــي أي دول ــة ف المتحــدة لإلقام
ً قبــل مغادرتــه/ مغادرتهــا الدولــة.  مــوارد للتمويــل خــال )60( يومــا

يحــق لمــوارد للتمويــل وفقــاً لتقديرهــا الخــاص أن تقــوم بخصــم   11-14
أي نقــاط والء أو اســترداد نقــدي يكــون قــد تــم إيداعــه بشــكل غيــر 
ــره.  ــغيلي أو غي ــي أو تش ــبب فن ــة بس ــاب البطاق ــي حس ــح ف صحي

14-12 علــى حامــل البطاقــة أن يــزود مــوارد للتمويــل ببيانــات تتصــل 
بوضعــه/ وضعهــا المالــي، فــي أي وقــت تطلــب فيــه مــوارد للتمويــل 
ذلــك.  كمــا يفــوض حامــل البطاقــة مــوارد للتمويــل أن تقــوم بشــكل 
مســتقل بالتحقــق مــن البيانــات المقدمــة مــن أي بنــوك يتعامــل معهــا، 
أو حســابات أو مدققيــن أو أي مكاتــب ائتمــان أو أي جهــات أخــرى 
ــوز  ــا، يج ــد طلبه ــة عن ــات المطلوب ــدم البيان ــم تق ــة. وإذا ل ذات صل
ــة  ــد البطاق ــض تجدي ــاص، رف ــا الخ ــاً لتقديره ــل وفق ــوارد للتموي لم

أو إلغائهــا فــوراً.

يفــوض كل حامــل بطاقــة مــوارد للتمويــل بإفشــاء معلومــات تخصــه   13-14
أو تتصــل بحســاب بطاقتــه إلــى الجهــة التــي تــرى مــوارد أنهــا 
مناســبة أو حيــث يتطلــب القانــون وتشــمل علــى ســبيل المثــال وليــس 
الحصــر مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، أو أي 
ــة.   ــات مالي ــوك أخــرى أو مؤسس ــل أو بن ــة تحصي ــان، وكال ــب ائتم مكت

14-14 تحكــم هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــاً للقوانيــن االتحاديــة لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمطبقــة فــي محاكــم دبــي، ألــى الحــد 
الــذي ال تخالــف هــذه القوانيــن أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية، 
وكمــا تحــدده هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية فــي مــوارد للتمويــل. 
ــاوى  ــم أي نــزاع أو دعـــــــ ــة بتقدي يقــوم أطــراف هــذه االتفاقيـــــــ
تنشــأ عــن أو تتعلــق بهــذه الشــــــــروط واألحــكام إلــى الســلطة غيــر 

الحصريــة لمحاكــم دبــي. 

14-15 يخضــع أي أمــر لــم يضمــن فــي هـــــذه الشــروط واألحــكام لقوانيــن 
وضوابــط ماســتركارد وتعدياتهــا مــن الحيــن لآلخــر، شــريطة أال 
ــا  ــامية وكم ــريعة اإلس ــكام الش ــادئ وأح ــكام مب ــك األح ــف تل تخال

ــل.  ــي مــوارد للتموي ــة الشــرعية ف ــوى والرقاب ــة الفت تحــدده هيئ
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ــى  ــان إل ــي أو شــيك الضم ــة عــن الســند اإلذن ــل البطاق ــازل حام 14-16  يتن
مــوارد للتمويــل كضمــان مقابــل التزاماتــه/ التزاماتهــا بموجــب عقــد 
ــة  ــات حامــل البطاق ــة/ بطاق ــة ببطاق ــود( المتصل ــع المرابحــة )عق بي
المغطــاة. ويجــوز لمــوارد للتمويــل ممارســـة حقوقهــا التأمينيــة علــى 
هــذا الســند اإلذنــي أو شــيك الضمــان فــي حالــة فشــل حامــل البطاقــة 

فــي الســداد. 

الجزء )ب( اآللية العامة للبطاقة المغطاة:

15- آلية البطاقة المغطاة: 

المغطــاة “البطاقــة” علــى أســاس مرابحــة  البطاقــة  آليــة  تقــوم    1-15
الصكــوك، حيــث يوافــق ويتقــدم حامــل الصكــوك الوطنيــة لمــوارد 
للتمويــل بطلــب بطاقــة مغطــاة. وبعــد تقديــم كافــة المســتندات، تقــوم 
ــل شــركة  ــه مــن قب ــة علي ــم الموافق ــي ت ــد ســقف ائتمان مــوارد بتحدي
الصكــوك الوطنيــة حســب قيمــة الصكــوك ومــن ثــم تقــوم بإصــدار 
ــد  ــد إجــراء عق ــة بع ــل البطاق ــم تفعي ــل. يت ــة للعمي ــر مفعل ــة غي بطاق

ــة.  المرابح

ــي المعتمــد  ــوم مــوارد أوالً بشــراء صكــوك تعــادل الحــد االئتمان تق         
ــى  ــد المرابحــة، بســعر أعل ــع عق ــب بتوقي ــدم الطل ــى مق ــم بيعهــا إل ث
)التكلفــة + الربــح( ومــن خــال الدفــع المؤجــل لكامــل الفتــرة، علــى 

ــال × ســنة.  ســبيل المث

ــكام  ــروط واألح ــى الش ــب عل ــدم الطل ــل ومق ــوارد للتموي ــق م تواف         
ويكــون مقــدم الطلــب علــى علــم بمعــــدل الربــح، والفتــرة وإجراءات 

ــداد.  الس

يقــوم مقــدم الطلــب بتعييــن مــوارد وكيــل/ مراســل مــن خــال عقــد          
ــة  ــى مؤسس ــب( إل ــدم الطل ــالة )مق ــل  رس ــه أن ينق ــات وعلي الخدم

ــب.  ــدم الطل ــن مق ــة ع ــلعة بالنياب ــع الس ــة لبي ــوك الوطني الصك

بعــد االنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات المطلوبــة، تفتــح مــوارد         
للتمويــل حســاب البطاقــة لحاملــي البطاقــة وتــودع العائــدات النقديــة 

مــن بيــع الصكــوك لطــرف ثالــث. 

ــتثمار  ــاً باالس ــل وكي ــوارد للتموي ــن م ــة بتعيي ــل البطاق ــوم حام يق         
)وكيــل اســتثمار( ويقــوم بدفــع أجــرة الوكيــل )رســوم الوكالــة( 
الســتثمار الحــد المتوفــر لحامــل البطاقــة وتحقيــق الربــح الــذي 

ســوف يضــاف إلــى حســاب البطاقــة أو يؤخــذ كقســط. 

هــذا المبلــغ مســتحق لحامــل البطاقــة ولــه الحــق فــي اســتخدام          
ــغ لكــن فقــط مــن خــال البطاقــة )بإدخــال رقــم التعريــف  هــذا المبل
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الشــخصي( المقــدم مــن قبــل مــوارد للتمويـــــل، كمــا يصــرح 
لحامــل البطاقـــــــــة اســتخدام البطاقــة لشــراء البضائــع والخدمـــــات 

والســحب النقــدي.

وتصبــح الصكــوك )التــي يمتلكهــا حامــل البطاقــة( رهــن )ضمــان(           
ــة.  ــل البطاق ــه لحام ــي المصــرح ب ــد االئتمان ــل الح مقاب

ــة  ــة الســلع/ الصكــوك وتحمــل مخاطــر المعامل ــد شــراء حصــ 15-1-1 عنـ
ــل  ــب التوصي ــية أن يطل ــة الرئيس ــل البطاق ــق لحام ــة، يح األساسيــ
ــب  ــا الخاصــة )بموج ــه/ نفقته ــى نفقت ــا عل ــه/ حصته ــي لحصت الفعل
شــروط وأحــكام عقــد المرابحــة( أو أن يقــوم ببيــع الحصــة إلــى 

ــث. ــرف ثال ط

ــع عــرض  ــوم بتوقي ــوم/ تق ــع،  يق ــة البي ــل البطاق ــار حام   أ( إذا اخت
بيــع )“عــرض البيــع”( موجــه إلــى المشــتري الطــرف الثالــث الــذي 
ترشــحه مــوارد للتمويــل أو أي مشــتري آخــر يختــاره حامــل البطاقــة 
الرئيسيـــة ليبيــع لــه. يقــوم حامــل البطاقــة بتقديــم عــرض البيــع إلــى 
المشــتري أو يطلــب مــن مــوارد للتمويــل )بصفتهــا مراســل( أن تقــدم 

ــى المشــتري.  ــع إل عــرض البي

15-1-2   بعــد التوقيــع علــى عــرض البيــع وقبــــوله مــن قبــل المشــتري، قــد 
يختــار حامــل البطاقــة الرئيســية توقيــع عقــد خدمــــــــات مع مــــوارد 

للتمويــــل ويوافــق علــى األمــور التاليــة: 

15-1-3 تقــوم مــوارد للتمويــل باســتام ســعر البيــع مــن المشــتري الطــرف 
الثالــث والــذي قــدم لــه عــرض البيــع )شــريطة أن يقبــل ذلــك الطــرف 

لبيع(.  ا

15-1-4 تقــوم مــوارد للتمويــل بايــداع ســعر البيــع فــي حســاب البطاقــة 
اســتناداً إلــى شــرط الضمــان فــي عقــد المرابحــة. عنــد إيــداع ســعر 
البيــع فــي حســاب حامــل البطاقــة لــدى مــوارد للتمويــل، يكــون 
ــه/ رغبتهــا  ــه حســب رغبت ــب الحــق فــي اســتخدام أموال ــدم الطل لمق

ــة.  ــن خــال البطاق م

15-1-5 تصــرح مــوارد للتمويــل لحامــــل البطاقة الرئيسيــــة باســتخدام المبلغ 
)الــذي يمثــل الحــد االئتمانــي للبطاقــــة( مــن خــال البطاقة. 

اســتناداً إلــى عقــد الخدمــات، تقــوم مــوارد للتمويــل )نيابــة عــن حامــل   2-15
ــتخدام  ــن اس ــتحقة م ــغ المس ــة المبال ــية( بســداد كاف ــة الرئيس البطاق

ــة.  ــي حســاب البطاق ــر ف ــي المتوف ــن الحــد االئتمان ــة م البطاق

ــة أن يطلــب ســحب نقــدي باســتخدام  يحــق لحامــل البطاقــة الرئيسيـ  3-15
ــات.  ــع والخدم ــط لشــراء البضائ ــس فق ــة ولي ــي للبطاق الحــد االئتمان



وإذا اختــار حامــل البطاقــة الرئيســية اســتخدام البطاقــة للســحب 
ــي  ــح ف ــو موض ــا ه ــة كم ــوم خدم ــداد رس ــه س ــن علي ــدي، يتعي النق

ــدي.  ــحب نق ــة س ــل كل عملي ــوم مقاب ــدول الرس ج

ــد المرابحــة  يكــون ربــح مــوارد للتمويــل كمــا هــو محــدد فــي عقـــ  4-15
)إذا كان هنــاك عقــد مرابحــة(. ليصبــح المبلــغ المتبقــي مــن الســداد 
الشــهري لســعر المرابحــة المؤجــل )بعــد التســوية بينــه وبيــن الربــح 
الناتــج عــن حســاب البطاقــة( هــو المبلــغ الــذي يجــب ســـداده مــن قبل 
ــا  ــاً لتقديره ــل وفق ــوارد للتموي ــة. يجــوز لم ــة الرئيسيـ ــل البطاق حام
ــض هــذا  ــا  تخفي ــب عليه ــد  يترت ــي ق ــأة والت ــاء مكاف الخــاص إعطـ

ــغ.   المبل

تمــت مراجعــة واعتمــاد اآلليــة المذكــورة أعــاه للبطاقـــة وإجراءاتها   5-15
وعقـــودها والمســتندات  التنفيذيــــة األخــرى مــن قبــل هيئــة الفتــوى 

والرقابـــة الشــرعية فــي مــوارد للتمويــل. 

16- عروض مكافآت ماستركارد         

تُقــدم عــروض ماســتركارد بشــكل مســتقل مــن قبــل ماســتركارد. ولــكل 
عــرض شــروطه وأحكامــه الخاصــة التــي تقدمهــا ماســتر كارد. يجــب علــى 
حاملــي البطاقــات قــراءة وفهــم شــروط وأحــكام ماســتركارد ذات الصلــة قبــل 

ــن  ماســتركارد. ــدم م اســتخدام أي عــرض مق

إخالء مسؤولية: 
ا( تصــدر بطاقــة ســهولة االئتمانيــة مــن قبــل مــوارد للتمويــل حصريــاً لعمــاء شــركة الصكــوك الوطنيــة ش م خ. ال تضــع الخدمــات المقدّمــة 
للبطاقــة االئتمانيــة ذات العامــة التجاريــة المشــتركة عــن طريــق طــرف ثالــث أي إقــرار أو توصيــة مــن شــركة الصكــوك الوطنيــة. ال تقــع 
أيــة مســؤولية أو مطالبــة علــى شــركة الصكــوك الوطنيــة بشــأن الخدمــات التــي يقدمهــا طــرف ثالــث مــع البطاقــة ذات العامــة التجاريــة 
المشــتركة. فــي حيــن أن شــركة الصكــوك الوطنيــة ســتتخذ أقصــى درجــات الحــذر عنــد اختيــار شــريك البطاقــة ذات العامــات التجاريــة 
المشــتركة، فــإن شــركة الصكــوك الوطنيــة لــن تكــون مســؤولة عــن أي مشــاكل تتعلــق بالخدمــة بســبب الشــركاء الخارجيــن عــن ســيطرتها. 
علــى وجــه الخصــوص، ال يجــوز أن تعتبــر شــركة الصكــوك الوطنيــة فــي أي وقــت، وكيــا أو شــريكاً أو شــركة مشــتركة لمقدمــي الخدمــات 

كطــرف ثالــث فيمــا يتعلــق بــأي بطاقــة ذات عامــات تجاريــة مشــتركة.
ب( استبعاد المسؤولية مع العميل

لــن تتحمــل شــركة الصكــوك الوطنيــة أيــة مســؤولية تجــاه حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق ببطاقــة االئتمــان ذات العامــة التجاريــة المشــتركة 
ــا  ــآت أو المزاي ــم المكاف ــوص تقدي ــتركة بخص ــة المش ــة التجاري ــة ذات العالم ــة االئتماني ــذه البطاق ــريك له ــب الش ــن جان ــاق م أو أي إخف

ــق عليهــا. المتف
ج( دور شركة الصكوك الوطنية ألحكام البطاقة االئتمانية 

ــة  ــة التجاري ــان ذات العام ــة االئتم ــغل بطاق ــل مش ــن قب ــا م ــم إجراؤه ــرات يت ــؤولية أي تغيي ــة مس ــوك الوطني ــركة الصك ــل ش ــن تتحم ل
المشــتركة علــى الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا. يقتصــر دور شــركة الصكــوك الوطنيــة علــى تنفيــذ متطلبــات التعهــد / الرهــن الموقــع 

مــن قبــل العميــل.
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