
 برنامج مكافآتي؟ماهو 

 ورلد إيليتماستركارد مكافآتي" هو برنامج مميز يمنح العميل نقاط بمجرد استخدامه لبطاقة “برنامج 

 االئتمانية في أي عملية شرائية، حيث يمكنه استبدالها فيما بعد مقابل قسائم شرائية.

 مكافآتي"؟ "ماهي طريقة عمل برنامج  

لنقاط تظهر تفاصيل ا االئتمانية، و ورلد إيليتماستركارد ستخدامه لبطاقة ايقوم العميل بتجميع النقاط عند 

في كشف حساب البطاقة الشهري بحيث يوضح الكشف رصيد نقاط الكشف السابق ،النقاط الجديدة 

 المستخدمة، النقاط الملغاة، صافي رصيد النقاط لكشف حساب الشهر الحالي.

 في برنامج "مكافآتي"؟  هبطاقت جل العميليسكيف 

حت سيتم إدراجه تلقائياً تبعد تفعيلها  االئتمانية وورلد إيليت ماستركارد بمجرد حصول العميل على بطاقة 

 "مكافآتي". برنامج

 هل يفرض البنك رسوم لالشتراك في البرنامج؟ 

 يتم فرض أي رسوم اشتراك أو تسجيل.  البرنامج مجاني و ال

 هل جميع بطاقات الجزيرة االئتمانية مدرجة تحت هذا البرنامج؟ 

 ال، فقط بطاقات ماستركارد االئتمانية.

 البدء بالحصول على نقاط ؟  للعميل نكيف يمك

 بمجرد استخدام العميل لبطاقته االئتمانية لعملياته الشرائية سيبدأ بتجميع النقاط.

 ة للسحب النقدي ؟ هل يمكن الحصول على نقاط باستخدام البطاق

ال ، تجميع النقاط يكون فقط للعمليات الشرائية على نقاط البيع و االنترنت وال يشمل عمليات السحب 

النقدي من أجهزة الصراف اآللي أو عمليات التحويل النقدي من البطاقة للحساب الجاري أو عمليات الدفع 

 عبر سداد.

 دال النقاط؟ببطلب است يقوم العميلكيف 

 ن للعميل طلب استبدال النقاط بقسيمة شرائية عبر االتصال بخدمة الهاتف المصرفي لبنك الجزيرةيمك

 .6262 244 800على الرقم 

 على القسيمة الشرائية؟ حصل مكن للعميل أن يكيف ي

يتم إرسالها للعميل عبر خدمة التوصيل  تصدر القسيمة الشرائية من قبل عمليات بطاقات االئتمان و

 السريع.

 الحصول على نقاط إذا استخدم  البطاقة خارج المملكة ؟  ن العميلهل بإمكا

 نعم.

 



 اذا أجرى العميل عملية مشتريات عن طريق االنترنت، هل سيحصل على نقاط؟ 

 نعم. 

 هل سيتم الحصول على نقاط  إذا استخدم العميل البطاقة اإلضافية؟ 

 نعم.

 هل يوجد حد أدنى لعدد النقاط للحصول على قسائم شرائية؟ 

 010111الحد األدنى لعدد النقاط الذي يشترط توافره للعميل ليتسنى له استبدالها بقسيمة شرائية هو 

 لاير. 011تعادل قيمتها قسيمة شرائية ب  نقطة و

ورلد استركارد م بطاقة باستخدام تمت  شرائية عملية أي صحة عدموجود خطأ أو  حال في

 ما الذي يتوجب على العميل؟،إيليت

 المملكة خارج من و 6262 244 800 المملكة داخل المصرفي من بالهاتف االتصال يتوجب على العميل

+966 11 431 6262 

 االئتمانية؟ لبطاقة ماستركارد ورلد إيليت هل يوجد تاريخ صالحية

 الوجه األمامي للبطاقة. ، يوجد مدة صالحية للبطاقة كما هو ظاهر علىنعم

 هل يوجد تاريخ صالحية للنقاط؟

 الشرائية. لقسائمل ، و لكن يوجد تاريخ صالحيةال

 هل يوجد متاجر محددة للشراء منها و الحصول على النقاط ؟ 

 ال.

بالغ المحل أو البائع للحصول على إام البطاقة هل يتوجب على العميل في حال استخد

 النقاط؟ 

 تحسب للعميل تلقائياً و ستظهر في كشف حساب بطاقته الشهري. ال داعي ألنها

 هل يستطيع حامل البطاقة اإلضافية استخدام نقاط حامل البطاقة األساسية ؟ 

 ضافية طلبال يحق لحاملي البطاقات اإل ال، استخدام النقاط متاح للعميل حامل البطاقة األساسية فقط و

 استخدام النقاط.

 اط من بطاقة العميل إلى بطاقة أخرى في بنك الجزيرة ؟ هل يمكن تحويل النق

 ال غير ممكن. 

 االئتمانية هل سيحصل العميل على النقاط؟  ورلد إيليتفي حال إلغاء بطاقة 

 ال، سيتم إلغاء جميع النقاط المكتسبة في حال إلغاء البطاقة. 

 ؟هل يحق للعميل منح القسيمة الشرائية بعد الحصول عليها لشخص أخر 



 نعم.

في حال التأخير في سداد المستحقات على البطاقة االئتمانية هل سيحصل العميل على 

 نقاط؟ 

يوم فأكثر، يصبح  01ال، إذا أخل العميل بسداد المبلغ المستحق على بطاقته في موعدها المحدد لمدة 

لمستحقة سيكون غير غير مؤهل للحصول على نقاط مقابل عمليات الشراء الجديدة. كما أن رصيد النقاط ا

 قابل لالستخدام من قبل العميل حتى يتم سداد كامل مستحقات البطاقة.

يوم فأكثر  01أما إذا أخل العميل بسداد المبلغ المستحق على بطاقته االئتمانية في موعدها المحدد لمدة 

تنشيط البطاقة لن  إعادة في حال سداد كامل المستحقات المالية و سيتم إلغاء رصيد النقاط المستحقة. و

 يتم إعادة رصيد النقاط الملغاة إلى حساب البطاقة. 

 هل يكون رصيد النقاط متاح إذا تم إلغاء البطاقة إما من قبل العميل أو البنك؟

 ال ، رصيد النقاط لن يكون متاح لالستخدام.

 


