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بطاقة "وورلد" من ماستركارد
نرحب بك في عالم الفخامة والرفاهية



World Mastercard®

المزايا



بصفتك حامًال لبطاقة "وورلد" من ماستركارد 
ستحصل على:

LoungeKey عضوية مجانية لصاالت مطار •

• دخول مجاني غير محدود إلى أكثر من 900 صالة 

مطار في أكثر من 450 مدينة ضمن 135 دولة 
حول العالم

• إمكانية الوصول إلى مراكز ا�عمال مثل البريد 
ا�لكتروني، شبكة ا�نترنت، الهواتف، أجهزة 

الفاكس وا�ماكن المخصصة للمؤتمرات في 
بعض الصاالت

• مشروبات ووجبات خفيفة مجانية

خدمات السفر
تمّتع بالراحة والرفاهية قبل السفر

 LoungeKey ُتطّبق شروط وأحكام @ 



Marriott Bonvoy™ Mastercard®

ٍ 3  •
ٍ 4  •
ٍ 6  •

ٍ ّ

احصل على ليالٍِِ مجانية

https://www.emea.marriott.com/en/offers/mastercard


استمتع بإقامة رائعة مع خصم بقيمة 10% على أسعار الشقق الفندقية الفاخرة وخدمة التدبير المنزلي اليومي 
المجاني للمدد التي تزيد عن 7 لياٍل، وذلك في أكثر من 2000 شقة فندقية  تابعة لـ nestay�One في كل من 

لندن، باريس، ميالنو، فلورنس، روما، نيويورك، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، وسيدني.

تفضل بزيارة www.mastercard.com/world للمزيد من المعلومات ولالستفادة من العروض.

تمّكنك بطاقة "وورلد" من ماستركارد من الحصول بشكل تلقائي على مزايا "جولد بلس ريوردز" ذات الخمسة نجوم من شركة 
هيرتز لتأجير السيارات والتي تشمل:

تجاوز طابور االنتظار في العديد من المطارات المزدحمة حول العالم  •
ترقية لفئة واحدة من السيارات في المواقع المشاركة (حسب التوافر)  •

العودة السريعة مع خدمة العودة الفورية من شركة هيرتز  •
خصم يصل إلى 15% على أفضل ا�سعار المتاحة على مواقع شركة هيرتز المشاركة حول العالم  •
الحصول على سائق إضافي دون تكاليف إضافية (للزوج/ الشريك المحلي �عضاء مزايا "جولد بلس")  •

تفّضل بزيارة www.hertz.com/mcworld  وانقر على "انضم اÄن" للمشاركة والحصول على تحديٍث إلى حالة الخمس نجوم. 
 (CDP 814540) وسجل الدخول إلى ملفك وأدخل  www.hertz.com/mcworld تفّضل بزيارة Hertz Gold Plus Rewards في Åإذا لم تكن عضو

للحصول على تحديٍث إلى حالة الخمس نجوم.
 

انعم بالراحة أثناء السفر وكأنك في منزلك

استأجر سيارة دون عناء

www.hertz.com/mcworld
https://www.mastercard.co.uk/en-gb.html


تمتع بخصم 10% على أي رحلة دولية ذهاب± وإياب± عند 
استخدامك لبطاقة "وورلد" من ماستركارد عن طريق 

الحجز من خالل موقع "كليرتريب". 

قم بزيارة موقع Cleartrip واختر أي رحلة طيران 
دولية ثم أدخل الرمز الترويجي (MCWORLD) عند 

تسجيل الخروج.

احجز عطلتك من خالل كليرتريب 
وسافر بتكاليف أقل

احصل على سائقك الخاص

احجز سيارة من كريم واحصل على سائق 
شخصي ليصحبك إلى أي مكان تريده. اختر نوع 

السيارة التي تناسبك واستمتع برحلة مريحة 
مريحة. كما يمكنك أن ترتب حجز  فوري أو حجز 

لوقت الحق.



يمكنك اÄن مع بطاقة "وورلد" من ماستركارد التمّتع بخصم بقيمة 20% على 3 رحالت شهري± عند السفر عبر 
بلدان الشرق ا�وسط.

سواء كنت مسافرÅ برفقة عائلتك أو في رحلة عمل، احصل على مزايا حصرية مع إيفيس. من خالل بطاقة 
"وورلد" من ماستركارد الخاصة بك أصبح بإمكانك اÄن التمّتع بما يلي:

خصم يصل إلى 25% عند استئجار سيارتك المقبلة  •
ترقية مجانية مع كل حجز تقوم به على مستوى العالم  •

خصم 10% على خدمات السائق الشخصي  •

تفضل بزيارة الموقع www.avisworld.com/mastercardmea لالستفادة من العرض.

خدمات تأجير السيارات من شركة إيفيس

استخدم بطاقتك "وورلد" من ماستركارد وتمتع بخصم يصل إلى 10% على حجزك الفندقي مع مئات اÄالف 

 Hotels.com من الفنادق المختارة في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم من خالل موقع

وجهتك المثالية لقضاء عطلتك المقبلة

www.avisworld.com/mastercardmea
https://ar.hotels.com/?pos=HCOM_ARABIC&locale=ar_AE


استخدم بطاقتك "وورلد" من ماستركارد لحجز أكثر من 6 ماليين فندق وشقة سكنية وغير ذلك من أماكن ا�قامة من خالل موقع 
Booking.com وتمتع باسترجاع نقدي يصل إلى 10% من تكاليف الحجز ُترد إلى رصيد بطاقتك االئتمانية.

قم بالتسجيل في موقع www.booking.com/mastercardmea ثم قم بإجراء حجزك. أدخل معلومات بطاقتك المؤهلة من 
ماستركارد عند الدفع.

كافئ نفسك با£قامة التي تستحقها

www.booking.com/mastercardmea


World Mastercard®

أسلوب حياة
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تعرف على مجموعة قرى The Bicester Village حيث 
تقّدم العالمات التجارية الرائدة عالمي± خصومات 

تصل لغاية 60% وأكثر على سعر التجزئة في 
متاجرها الفاخرة على مدار السنة.

عالم من التسوق الفاخر

تفضل بزيارة الموقع   /https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/ar/the-villages لتعرف أكثر عن هذه العروض.



• دعوة لكبار الشخصيات (يمكن استبدالها ببطاقة كبار الشخصيات للحصول على خصم إضافي بقيمة 10% على 
المشتريات في المتاجر المشاركة)

• خصم بقيمة 15% على حزم التسوق
• خصم بقيمة 15% على تجربة السائق الشخصي في القرى المشاركة

• خصم بقيمة 15% على التسوق السريع (إكسبرس)
• إمكانية الدخول لصاالت كبار الشخصيات (حسب إمكانية التوافر)

• قرية بيستر – لندن، المملكة المتحدة
• قرية فيدنزا – ميالن، إيطاليا
• إنغولشتات – ميونخ، ألمانيا
• قرية كيلدير – دبلن، أيرلندا

• قرية الروكا - برشلونة، إسبانيا

• قرية الس روزاس – مدريد، إسبانيا
• قرية ال فالي - باريس، فرنسا

• قرية ماسميخيلين – بروكسل، بلجيكا
• قرية فرتهايم – قرية فرانكفورت

تفضل بزيارة الموقع   /https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/ar/the-villages لتعرف أكثر عن هذه العروض.

يمكن لحاملي البطاقات "وورلد" من ماستركارد الحصول على:

كل هذا و أكثر متوفر في القرى التالية:

https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/ar/the-villages/


تمنحك بطاقة "وورلد" من ماستركارد إمكانية الوصول 
إلى مئات العروض من نوع "Priceless Specials" في 

جميع أنحاء الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا. حّمل 
 Google Play  أو App Store من "Priceless Specials" تطبيق

لالّطالع على أفضل العروض مع ما يزيد عن 900 عرض 
في أكثر من 90 وجهة وأكثر من 600 تاجر.

احصل على عروض
"Priceless Specials"

على ا¯نشطة الترفيهية، 
االستجمام ، وغيرها



World Mastercard®

خدمات التأمين



فقدان ا�متعة

تأّخر وصول ا�متعة

إلغاء الرحلة

خفض عدد الرحالت

تأخير الرحلة

فقدان االتصال

تصل لغاية 3,000 دوالر أمريكي

تصل لغاية 300 دوالر أمريكي

تصل لغاية 7,500 دوالر أمريكي

تصل لغاية 7,500 دوالر أمريكي

مبلغ 300 دوالر أمريكي

مبلغ 300 دوالر أمريكي

استمتع برحلتك وأنت مطمئن

الحد ا¯قصى للتغطيةالبند

ال تجري الرحالت دوم± وفق± للمخططات، ولهذا السبب تقدم لك بطاقة "وورلد" من ماستركارد المساعدة في تخطي 
العقبات التي قد تواجهك. سواء فقدت أمتعتك عن طريق الخطأ، أو في حال أعاق تأخير الرحالت مخططاتك، ستعوضك 

بطاقة "وورلد" من ماستركارد في حال:



البند

المساعدة الطبية أثناء السفر
تستحق أنت ومن تحب أن تنعم بالطمأنينة في كل رحلة تقومون بها. و�ننا نحرص على ذلك، تضمن لك بطاقة "وورلد" 

ماستركارد تعويضات مقابل أية حاالت طارئة قد تتعرض لها. ولضمان راحة البال القصوى، نوّفر لك خيارات وقائية معززة 
لضمان تلبية احتياجاتك الطبية بسرعة وفعالّية أثناء رحالتك. إذ يمكن لحامل بطاقة "وورلد" من ماستركارد الحصول على:

تأمين ضد الحوادث الشخصية

نفقات ا�خالء الطبي والعودة إلى
الوطن في الحاالت الطارئة

نفقات الحاالت الطبية الطارئة

تكاليف ا�قامة اليومية في المستشفى

تصل لغاية 500,000 دوالر أمريكي

تصل لغاية 500,000 دوالر أمريكي

تصل لغاية 500,000 دوالر أمريكي

مبلغ 100 دوالر أمريكي يومي±

الحد ا¯قصى للتغطية



أصبح با�مكان اÄن الحصول على رسالة تأكيد لتأمين السفر بشكل أكثر سهولة من أي وقت مضى. يمكنك كحامل 
لبطاقة "وورلد" من ماستركارد الحصول على رسالة تأكيد عبر ا�نترنت بسهولة و بشكل فوري الحتياجاتك المتعلقة بإصدار 

تأشيرة دخول لدول منطقة الشنغن أو أي موقع آخر.

 www.mastercard.com/world لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع

رسالة تأكيد لتأمين السفر

نقدم لك إمكانية الوصول إلى عالم مليء با�مكانيات عبر تزويدك بكل ما تحتاج معرفته لتحقيق االستفادة القصوى 
من بطاقتك. حّمل التطبيق من خالل App Store أو Google Play اÄن لتصبح كافة المزايا والعروض المتعلقة ببطاقتك في 

متناول يديك.

"Mastercard For You" حّمل تطبيق

https://www.mastercard.co.uk/en-gb.html


كيف أحصل على
بطاقة "وورلد" من ماستركارد؟

يرجى مراجعة مدير العالقة الخاص بك

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال على خط جاه 
المباشر رقم: 5209009 6 962 + أو زيارة الموقع 

ا�لكتروني:

www.mastercard.com/world

https://www.mastercard.co.uk/en-gb.html



