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 سيجنيتشر فيزا سوبر سيفربنك دبي التجاري االئتمانية بطاقة 

 الشروط واألحكام

 . التعريفات والتفسيرات1.1

 . التعريفات1.1.1

 يقصد به بنك دبي التجاري."بنك" أو "البنك" 

البنكك لىكأ هنهكا فكرا)فو تفكرا)فو (د فك     يصنفهابها فئات اإلنفاق التي  يقصد" B.E.S.T"فئات 

)عىفم ت دارس وجا عات   )سرق ونقل توقرد  لىحصرل لىأ االستوداد النقدي بفن الحكفن واخ(كو 

 حسب )قديوه المطىق.

  ي وفقاً لىتقريم المفالدي.تقريميقصد به الشهو ال" التقويمي "الشهر

ففكاا  سكربو سكففويقصد بهكا بطاقك  تبطاقكات  بنكك دبكي التجكاري االةتمانفك  "البطاقة )البطاقات(" 

 سفجنفتشو.

يقصد به الحسكا  المفتكرم  كن قبكل البنكك إلوكدار وفكر)وب وحفك  بطاقكات بنكك "حساب البطاقة" 

 .سربو سففو ففاا سفجنفتشودبي التجاري االةتمانف  

سكربو يقصد به حا ل بطاقك  تبطاقكات  بنكك دبكي التجكاري االةتمانفك  "حامل البطاقة )البطاقات(" 

 .سففو ففاا سفجنفتشو

فكي  يقصد بكه المبىكب بالكدرام اإل كارا)ي العاةكد لىكأ المعكا الت الم اىك "مبلغ االسترداد النقدي" 

 التي يقوراا البنك  ن وقت خ(و حسب )قديوه المطىق. لألسعاروفقاً  B.E.S.Tفئات 

وجككوا التكك  فن لىفككه يقصككد بككه الشككي  الككلي يتعا ككل  صككوففاً  كج بنككك دبككي التجككاري  "العميلل"

 .هساسيباالستناد إلأ الرثاةق المقد   وُونف لىأ هنه 

 يقصد به )اريخ )فعفل البطاق ."تاريخ التسجيل" 

يقصكد بهكا الوسكرل المفووعك  لىكأ حسكا  بطاقك  حا كل "رسوم التسلجيل أو الرسلوم السلنوية" 

 نفسه سنرياً.  كل )اريخ ساسف  لند التسجفل في البونا ج وفيالبطاق  األ

الكلي )سكتيد ه ففكاا  هلكداد 4الو ا الوقمي الم لكف  كن يقصد بها (" MCC"رموز فئة التاجر )

 " لتصنفف التّجار واأللمال حسب نرع البضاةج هو اليد ات المقد  .إنتوناشفرنالالدولف  "ففاا 

اإلجمالي الشهوي المتكواكم لعمىفكات بطاقك  الشكوال بالتجاةك  يقصد به "إجمالي اإلنفاق الشهري" 

بحضككرر حا ىهككا  ولمىفككات التجككارب اإلللتوونفكك  لبطاقكك  الشككوال بالتجاةكك  دو  حضككرر حا ىهككا  

األكشكا،  ولمىفكات  ولمىفات سداد فرا)فو اليد ات في  تجكو التكاجو هو لبكو المرقكج اإلللتوونكي 

 . B.E.S.Tجويها التاجو عمن الفئات األ(وا وفئات اإللغال واالستوداد التي ي

يقصككد بهككا جمفككج المعككا الت التككي لفسككت  عككا الت   اىكك  والتككي ال "المعللام ت ريللر الم" لللة" 

)قتصو لىأ  عا الت دفج فرا)فو اليد ات المسددب لبو قنرات البنك الوقمف   والسحب النقكدي  كن 

(الل هجهاب الصكوا  و هو  لا)كب الصكواف   و)حكريالت الووكفد  والنقكد )حكت الطىكب  ودفعكات 
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هي )عكديالت يجويهكا البنكك و هو هي  عكا الت ه(كوا بنكك  واألقساط  وهي )ك  فن ورسكم يفوعكه ال

لىأ البطاق  يحدد البنك بفن الحفن واخ(و ب نها غفو   اى  لىحصرل لىأ االستوداد النقدي حسكب 

  )قديوه المطىق. 

يقصكداا بهكا فئكات اإلنفكاق  كا لكدا الفئكات التكي يصكنفها البنكك ب نهكا فئكات  "الفئة/الفئات األخلر""

B.E.S.T الحفن واخ(و حسب )قديوه المطىق. بفن 

يقصد بها بطاق  ه(وا غفكو البطاقك  اإلعكافف  وللنهكا  و)بطك  بكنف  حسكا  "البطاقة األساسية" 

 البطاق  اإلعافف .

يقصد به شي  آ(و غفو حا ل البطاق  اإلعافف  اللي يصدر له البنك "حامل البطاقة األساسية" 

 هوالً.بطاق  هساسف  ويفتح له حسا  البطاق  

يقصد به التاريخ المحدد في كشف الحسا  لند استالل  عا ى  بطاق   كن قبكل البنكك "تاريخ القيد" 

 وقفداا في حسا  البطاق .

 .2.1يلر  له المعنأ المنسر  إلفه في البند "البرنامج" 

يقصككداا بهككا لمىفككات بطاقكك  الشككوال بالتجاةكك  بحضككرر حا ىهككا  ولمىفككات "المعللام ت الم" لللة" 

التجارب اإلللتوونف  لبطاق  الشوال بالتجاة  دو  حضرر حا ىهكا  ولمىفكات سكداد فكرا)فو اليكد ات 

األكشكا،  ولمىفكات اإللغكال واالسكتوداد التكي يجويهكا  في  تجو التاجو هو لبو المرقج اإلللتوونكي 

بكفن  . وهي  عا الت ه(وا لىأ البطاق  يحدد البنككB.E.S.Tالتاجو عمن الفئات األ(وا وفئات 

 الحفن واخ(و ب نها   اى  لىحصرل لىأ االستوداد النقدي حسب )قديوه المطىق.  

يقصد بها حسا  االستوداد النقدي اللي يحتف  به البنك للل لمفل ويحتري "حساب سوبر سيفر" 

وكافي  كن لمىفكات اإللغكال  الميالفكات  المصكادرات وهي  –لىأ  بىب االستوداد النقكدي المتكواكم 

 ويلر   تام لالستوداد. –انتهال والحف  

يقصككد بهككا بطاقكك  ه(ككوا غفككو البطاقكك  األساسككف  وللنهككا  و)بطكك  "البطاقلة )البطاقللات( اإليللافية" 

 بنف  حسا  البطاق  األساسف .

لبطاق  األساسف  السكتيدال حسكا  يقصد به الشي  اللي ييرله حا ل ا"حامل البطاقة اإليافية" 

 البطاق  ويصدر البنك باسمه بطاق  إعافف .

 يقصد به التاريخ المحدد في كشف الحسا  اللي جوت ففه  عا ى  لىأ البطاق ."تاريخ المعاملة" 

 . التفسير2.1.1

   وللنكه ال ته  يعتبو الا البونا ج  لمالً ال)فاقف  بطاق  االةتمكا  المبو ك  بكفن البنكك وحا كل البطاقك

يعدلها ب ي شلل  ن األشلال  وهي  صكطىح  شكار إلفكه فكي اكله اال)فاقفك  دو  )عويفكه  فسنكه يُفسكو 

اتفاقيللة بطاقلللة وفقككاً ال)فاقفكك  بطاقككات االةتمككا  المبو كك  بككفن حا ككل البطاقكك  األساسككف  والبنككك ت"

 " .االئتمان

ا  انكا، هي )عكارب بكفن ت   بصو  النظو لما ار  نصرص لىفه في اله الرثفق   فكي حكال كك

اله الشووط واألحلال  ن جانب وا)فاقف  بطاق  االةتما   ن جانب آ(و  فسنه يسوي  فعرل شكووط 

 بطاق  االةتما . 

 . البرنامج2.1
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لحكا ىي البطاقك  المك اىفن  سكربو سكففو ففكاا سفجنفتشكو)تفح بطاقكات بنكك دبكي التجكاري االةتمانفك  

ا الت الم اى  المقفدب لىكأ بطاقا)هكا (كالل الشكهو المكفالدي وفقكاً )جمفج االستوداد النقدي لىأ المع

" . ال ) (كل بااللتبكار سكرا البرنلامجلىحد األقصأ  ن المبىب اللي يحدده البنك  كن وقكت خ(كو ت"

فقككا المقفككدب فككي كشككف حسككا  البطاقكك  (ككالل الشككهو  B.E.S.Tعككمن فئككات  المعككا الت الم اىكك 

عكمن  المفالدي  ن قبل البنك بالنسب  إلأ البونا ج. ي (ل بااللتبار  بىب الفا)ررب لىمعا ىك  الم اىك 

 لحسا  االستوداد النقدي في اللشف اللي )ظهو ففه المعا ى  الم اى . B.E.S.Tفئات 

 . األ لية2

 ىي البطاقكات وفقكاً لمكا يحكدده البنكك  كن وقكت خ(كو والكلين )لكر  . يعتبو البونكا ج  تاحكاً لحكا1.2

 بطاقا)هم غفو  حظررب وفي وعج جفد وفقاً لما يحدده البنك حسب )قديوه الياص.

حسكا  لىأ المعا الت إلكأ  . يعرد االستوداد النقدي اللي يحصل لىفه حا ل البطاق  اإلعافف 2.2

 حا ل البطاق  األساسف .

 . التسجيل3

1.3.  ً اللين حصىرا لىأ البطاقك    للاف  حا ىي البطاقات الم اىفنيعتبو التسجفل في البونا ج )ىقاةفا

  ن البنك.

 . يجرز لحا ل البطاق  االستموار باستيدال بطاقته كما يفعل في العادب.2.3

لىككأ البونككا ج حسككب )قككديوه  التسككجفل هو الوسككرل السككنري . يجككرز لىبنككك ه  يفككوب رسككرل 3.3

 المطىق.

 . االسترداد النقدي4

درام كحد هدنأ شهوياً لبدل الحصرل لىأ االستوداد النقدي  3,000يُطىب إنفاق  بىب إجمالي . 1.4

. ويحصككل حا ككل البطاقكك  لىككأ االسككتوداد النقككدي B.E.S.Tلىككأ المعككا الت الم اىكك  عككمن فئككات 

 . المفالديالمقفدب (الل الشهو  B.E.S.Tكنسب   ئري   ن قفم  المعا ى  الم اى  عمن فئات 

 ال )حصل المعا الت غفو الم اى  المقفدب في حسا  البطاق  لىأ هي استوداد نقدي.. 2.4

لىككأ هسككاس الفئكك   B.E.S.T)لككر  النسككب  المئريكك  لالسككتوداد النقككدي المتحصككل لىككأ فئككات . 3.4

 هدناه. 1و)و)با بسجمالي اإلنفاق الشهوي لىأ النحر المفصل في الجدول 

. يلر  الحد األقصكأ لالسكتوداد النقكدي الكلي يحصكل لىفكه ككل لمفكل لىكأ ككل فئك   كن فئكات 4.4

B.E.S.T  دراكم  800درام شكهوياً. ويلكر  الحكد األقصكأ إلجمكالي االسكتوداد النقكدي  200حتأ

 شهوياً.

 1ول الجد

 
 نسبة االسترداد النقدي )%( لكل فئة إنفاق م" لة

 إجمالي اإلنفاق الشهري بالدر م
 نقل تسوق تعليم فواتير

0- 2,999.99 0% 0% 0% 0% 

3,000- 9,999.99 3% 3% 3% 3% 
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10,000- 19,999.99 5% 5% 5% 5% 

 %10 %10 %10 %10 و ا فرق 20,000 

 

شهرياً الحد األقصى ل سترداد النقدي 

 بالدر م
200 200 200 200 

لىأ  جمرل   ن ر رز فئ  التكاجو  B.E.S.Tفي كل  ن فئات  التاجو)صنفف يعتمد )حديد . 5.4 

 هدناه. 2و ا ار  نصرص لىفه في الجدول )حدده ففاا الدولف  وفق  ا   MCCت

خ(كو. ال    وقكد يطكوه لىفهكا )عكديل  كن وقكتMCC)صنف ففاا الدولفك  ر كرز فئك  التكاجو ت. 4.6

يتحلم البنك بتصنفف ر رز فئ  التاجو وال يقبل هو يتحمل هي  س ولف  لن هي  طالبات باالستوداد 

 النقدي  ن قبل حا ل البطاق  ففما يتعىق بالتصنفف غفو الصحفح لو رز فئ  التاجو هو )فسفواا.

 2الجدول 

فئات المكافآت/ رموز فئة 

 التاجر
 وقود تسوق تعليم فواتير

 5542  5541 5411 8299  8241  8220  8211 9399  4900  4814 فئة التاجررموز 

. ال يحصككل حا ككل البطاقكك  لىككأ هي اسككتوداد نقككدي إيا كككا  إجمككالي اإلنفككاق الشككهوي هقككل  ككن 7.4

 .المفالديدرام في الشهو  3,000

هو ر ككرز فئك  التككاجو المسككتيد    B.E.S.Tفئكات  يجكرز لىبنككك حسكب )قككديوه اليكاص )عككديل. 8.4

 لتحديد المعا الت الم اى  لىحصرل لىأ االستوداد النقدي. 

السككتوداد النقككدي والحككد األقصككأ لقفمكك  ا. يحككدد البنككك  عككدل النسككب  المئريكك  لالسككتوداد النقككدي 9.4

لىككأ المرقككج  و)نشككوويجككرز لككه )غففواككا حسككب )قككديوه المطىككق  المككفالديالمتحصككى  فككي الشككهو 

 www.cbd.ae –للتووني لىبنك اإل

(ككو وفككق )قككديوه المطىككق  )حديككد الحجككم األدنككأ لىمعا ىكك  فككي . يحككق لىبنككك  بككفن الحككفن واخ10.4

 المعا الت الم اى  لغوب  نح االستوداد النقدي. 

حكق لحكا ىي البطاقكات   لندةل يسربو سففوفي حال كا  لدا حا ىي البطاقات لدب حسابات . 11.4

 حسابات سربو سففو التي يقوراا البنك بحسب )قديوه المطىق. اكتسا  االستوداد النقدي في هحد 

بمرجكب الحسكا  األساسكي المقفكدب فكي  B.E.S.Tعمن فئك   )لر  كاف  المعا الت الم اى . 12.4

 التالف :الا البونا ج   اى  لىحصرل لىأ استوداد نقدي. والا يشمل المعا الت 

 في  تاجو التجاة    ثال المعا الت لند نقاط البفج الطوفف . البطاق  بحضرر حا ىها عا الت ه  

 في  تاجو التجاة    ثال  عا الت التجارب اإلللتوونف . البطاق  دو  حضرر حا ىها    عا الت 

ج   عا الت سداد فرا)فو اليد   في  رقج التكاجو اإلللتوونفك  ت ثكال: ا)صكاالت  شكوك  اإل كارات 

لال)صككاالت المتلا ىكك   افئكك  كهوبككال و فككاه دبككي  افئكك  كهوبككال و فككاه الشككارق   شككوك  هبككر بي 

المعنفك  التي يجوي ففها التسديد  باشوب في  تجو التاجو هو لبو المراقج اإلللتوونفك  لىترزيج  إلخ. 

 هو األكشا، .

د  لمىفات اإللغال  االستوداد التي يجويها التاجو لىأ المعا ى  األوىف . و)عكرب اكله المعكا الت 

http://www.cbd.ae/
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نفقات التجاة  في الشهو المفالدي اللي هجوا ففه التاجو لمىف  االسكتوداد هو اإللغكال وفقكاً لفئك  في 

 ي نفسه.اإلنفاق و)عديل هربام االستوداد النقدي لىشهو المفالد

 . ال ) ال المعا الت التالف  ألي استوداد نقدي و)صنف ب نها  عا الت غفو   اى :13.4

 ه  جمفج المعا الت  ا لداد المعا الت الم اى .

   دفعات فرا)فو اليد   ت ثال: ا)صاالت  ا)صاالت  شوك  اإل ارات لال)صاالت المتلا ى   افئ  

  افئ  الطوق والمراوالت الشارق   شوك  هبر بي لىترزيج كهوبال و فاه دبي  افئ  كهوبال و فاه

والدفعات األ(وا  المسددب لبو قنرات البنك الوقمف    ثكال (كد ات بنكك دبكي التجكاري المصكوفف  

 لبو اإلنتونت  )طبفق بنك دبي التجاري لبو الها)ف المتحو،. 

 لا)ب الصكواف  هو  كن (كالل  السحربات النقدي  ت ن (الل هجهاب الصوا  اخلي هو البنر، هو  ج

 .هي قنرات سحب ه(وا 

 د  )سهفالت )حريالت الووفد والنقد )حت الطىب المترفوب. 

 ه  رسرل الت  فن التي يفوعها البنك.

 و  الوسرل واألجرر التي يفوعها البنك.

ز  هي )عديالت تإ  وجدت  يفوعها البنك لىأ البطاق  هو هي  عكا الت ه(كوا يحكدداا البنكك  كن 

 حفن خ(و. 

 فككياككله المعككا الت )عككرب . فككي حككال إلغككال لمىفكك    اىكك  هو اسككتوداداا فككي )ككاريخ الحككق  14.4

وفقكاً لفئك  اإلنفكاق  المعا الت الم اى  المنفلب في الشهو المفالدي اللي جوا ففه اإللغكال  كن التكاجو

 هربام االستوداد النقدي لىشهو المفالدي نفسه.في و)عرب كللك 

أللىأ هو هدنكأ لكدد وكحفح  B.E.S.T. يجرز )قويو رقم االستوداد النقدي في كل  ن فئات 15.4

 لتحديد  بىب االستوداد النقدي.

قبكل  عا ىك    اىك  حصكل لىفكه . ال يملن لحا ل البطاقك  الحصكرل لىكأ اسكتوداد نقكدي ألي 16.4

 )اريخ )سجفىه.

لىفككه حا ككل البطاقكك  لىككأ بطاقكك   عفنكك  هو . ال يملككن جمككج االسككتوداد النقككدي الككلي يحصككل 17.4

استيدا ه إلكأ جانكب االسكتوداد النقكدي لبطاقا)كه األ(كوا لنكد االسكتوداد هو )حريىكه إلكأ هي بطاقك  

ك لىأ وجه التحديكد  كن قبكل ه(وا هو بونا ج والل آ(و لحا ل البطاق   الم يتم اإلشعار بيال  يل

 البنك.

لمالً بالقانر  هو غفكو يلكك إلكأ هي شكي  هو كفكا  آ(كو.  . ال يملن )حريل االستوداد النقدي18.4

يعتبو االستوداد النقدي  بىب  ترجب الدفج حسب )قديو البنك دو  سراه. ال يعتبو االسكتوداد النقكدي 

  روفداً  ىحقاً بالحسا  كما هنه لف  روفداً يملن )حريىه إلأ هي شي  هو كفا  آ(و.

نقكدي فكي الشكهو المكفالدي بقفمك  المعكا الت الم اىك   عكمن . يجرز )قففد هربام االسكتوداد ال19.4

  إيا كككا  الحككد و ككن هجككل الترعككفححتككأ الحككد االةتمككاني الميصكك  لىبطاقكك .  B.E.S.Tفئككات 

دراككم  )لككر  القفمكك  اإلجمالفكك  لىمعككا الت الم اىكك  فقككا عككمن فئككات  50,000االةتمككاني لىبطاقكك  

B.E.S.T  درام في الشهو المفالدي.  50,000الم اى  لالستوداد النقدي اي 
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 . االسترداد والمصادرة5

 يلر  االستوداد النقدي الملتسب  تاحاً لالستوداد في حسا  سربو سففو. .1.5

. يككرفو البنككك لحا ككل البطاقكك  األساسككف   قنككاب واحككدب هو هكثككو السككتوداد  بىككب االسككتوداد النقككدي 2.5

في يلك لىأ سكبفل الكلكو ال الحصكو  وككا اال)صكال اليكاص بالبنكك  و نصك  (د ا)كه  المجمج بما

المصوفف  لبو اإلنتونت  و)طبفقه لبو الها)ف المتحو،. ويحق لحا ل البطاق  األساسف  فقا طىكب 

 استوداد  بىب االستوداد النقدي.

دراكم  هو  50هي حالك  اكر . يلر  الحد األدنأ لمبىب االستوداد النقدي المسمرم باسكتوداده فكي 3.5

 هي  بىب آ(و يقوراا البنك بتقديوه المطىق.

. يحق لىبنك إيداع  بىب االسكتوداد النقكدي المطىكر  فكي حسكا  حا كل البطاقك  األساسكف  (كالل 4.5

  هيكال لمكل  كن )كاريخ اسكتالل طىكب االسكتوداد. ولنكد االسكتوداد  ييصكم  بىكب االسكتوداد 3ثالث  ت

 لووفد المترفو بالدرام في حسا  سربو سففو.النقدي )ىقاةفاً  ن ا

. يلككر  لمبىككب االسككتوداد النقككدي فككي حسككا  سككربو سككففو قفمكك  نقديكك  لنككد االسككتوداد. ولككدا 5.5

استوداده  )ظهكو القفمك  المعادلك  كسيكداع فكي حسكا  حا كل البطاقك  األساسكف  بالطويقك  نفسكها كك ي 

  )سديد آ(و.

برعج جفد  ج البنك في لالقا)ه المصوفف  بما في يلكك هي . يجب لىأ حا ل البطاق  ه  يلر  6.5

حسككابات هو وداةككج هو قككووب هو سككحربات لىككأ الملشككر  هو )سككهفالت بطاقكك   لفلككر   كك االً 

لىحصرل لىأ االستوداد النقدي. ولىأ وجه التحديد  يجب ه  )لر  بطاقا)كه االةتمانفك  لكدا البنكك  

هو  عىق  هو  حظررب هو  ىغاب هو )م إنهالاا  ن قبل البنكك. بما في يلك البطاق   غفو  ت (وب السداد 

  فسنككه يجككرز لىبنككك حسككب )قككديوه 6.5وفككي حككال لككدل االسككتففال بالشككووط المككلكررب آنفككاً فككي البنككد 

وإنهكال وكالحف  االسكتوداد النقكدي المتكرفو فكي حسكا  سكربو  الياص لدل إ)اح  االستوداد النقكدي

  سففو. 

ىكب االسكتوداد النقكدي إال فكي حسكا  بطاقك  سكاري وفكي حكال لكم يلكن انكا، . ال يجرز إيكداع  ب7.5

حسا  بطاقك  سكاري ألي سكبب  كن األسكبا   يجكرز إيكداع  بىكب االسكتوداد النقكدي فكي هي حسكا  

جاري هو حسا  اد(ار ساري يمىلكه حا كل البطاقك . ويقكو حا كل البطاقك  ب نكه يقكج لىكأ  سك ولفته 

 طاق  هو حسا   صوفي ساري.حصوياً عما  الحفا  لىأ حسا  ب

  12. يمىك  بىب االستوداد النقدي المترفو في حسا  سربو سففو  دب والحف   ن اثنكا لشكو ت8.5

شهو  ن )اريخ الحصرل لىفكه. ويحكق لىبنكك وفكق )قكديوه المطىكق )عكديل هو )غففكو  كدب الصكالحف . 

صكالحف  وييصكم  كن الووكد يصادر  بىب االستوداد النقدي الملتسب وغفو المستود (الل  دب الو

 المترفو الظااو في حسا  سربو سففو.

  12. في حال لم يلسب العمفل هو لكم يسكتود هي  بىكب اسكتوداد نقكدي فكي األشكهو االثنكا لشكو ت9.5

 درام.  0السابق   يجرز لندةل  صادرب كا ل روفده المترفو في حسا  سربو سففو و)يففضه إلأ 

  . أحكام عامة6

االحتفكال و هو اسكالب االسكتيدال فكي اكتسكا  االسكتوداد النقكدي والحصكرل لىفكه فكي . قد ي دي 1.6

 البونا ج إلأ  صادرب االستوداد النقدي باإلعاف  إلأ إنهال هو إلغال البطاق .

. يحككتف  البنككك بككالحق فككي إلغككال هو )عىفككق هو )غففككو هو اسككتبدال االسككتوداد النقككدي هو شككووط 2.6

س حسا  االستوداد النقدي هو شووط وهحلكال البونكا ج فكي هي وقكت  دو  االستوداد النقدي هو هسا
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 إلطال هي إشعار إلأ حا ل البطاق .

. يعتبو البنك هنه يتصو  بحسن نف  رداً لىأ هي )عىفمكات هو استفسكارات شكفهف  هو إللتوونفك  3.6

اسكتوداد. ال   ن قبل حا كل البطاقك  بيصكرص هي  سك ل  ففمكا يتعىكق بهكلا البونكا ج وهدال هي طىكب

يحق لحا ل البطاق  المطالب  هو االدلال بك ي (سكارب هو هعكوار هو  سك ولف  هو  صكاريف  نسكرب  

بشلل  باشو هو غفو  باشو ألي  ن اله التصوفات التي )مت بحسكن نفك   كن جانكب البنكك ويتعكفن 

 لىأ حا ل البطاق  )عريض البنك وإبوال ي ته بيصرص يلك.

شكك   حسككا  وانقضككال وإلغككال و صككادرب واةتمككا  و(صككم وإلككادب دفككج . يعتبككو قككوار البنككك ب4.6

 االستوداد النقدي قواراً نهاةفاً وحاسماً و ىا اً لىأ حا ل البطاق .

. يجرز لىبنك حسب )قديوه الياص ه  يقور االستعان  بمصادر (ارجف  لبونا ج وإنشال وحف  5.6

واليكد ات األ(كوا المو)بطك  بحسكا   حسا  وا   كج كفكا  قكانرني طكو  ثالكد لتقكديم االسكتوداد

 . سربو سففو

. يكككتم نشكككو هي )غففكككو و هو )عكككديل و هو )نقكككفح و هو )بكككديل لىشكككووط واألحلكككال لىكككأ المرقكككج 6.6

و)حككل  حككل الشككووط واألحلككال السككابق  الموسككى  إلككأ حا ككل www.cbd.ae اإلللتوونككي لىبنككك 

 البطاق .

 

 

**************************** 

http://www.cbd.ae/
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