
 

 

 األسئلة المتكررة 

 

 
 الخاصة بك " Aspenمعلومات حول بطاقة "

 

 الخاصة بك ليست بطاقة ائتمانية. " Aspenبطاقة " •
 

 . Home Officeال يمكن تمويل بطاقتك إال من قبل   •
 

 ال ترتبط البطاقة بحساب مصرفي، لذا ال يمكنك استخدامها إلرسال/استالم المدفوعات.  •
 

 قبل الشخص المخصصة له فقط. تقع مسؤولية الحفاظ على سالمة البطاقة على عاتقك.يمكن استخدام البطاقة من  •
 

 من خالل حفظه.  PINيجب عليك اتخاذ التدابير الالزمة لحماية رقم التعريف الشخصي  •
 

 لن تتمكن من إجراء مدفوعات بدون تالمس أو عبر الهاتف أو اإلنترنت.  •
 

 خدمات معينة. قد يتم تقييد استخدام بطاقتك لشراء سلع و •
 

 مراجعة استخدام البطاقة للحماية من االحتيال وللمساعدة في حماية مستخدمي خدمتنا. Home Officeيمكن لـ  •
 

 يجب عليك تفعيل بطاقتك كما هو موضح أدناه قبل أن تتمكن من استخدامها. •

 
 

 الخاصة بك للقيام بما يلي: " Aspenستكون قادًرا على استخدام بطاقة "

الدفع مقابل المعامالت التجارية حتى قيمة تساوي رصيدك المتاح في معظم المتاجر التي تُظهر شعار   •
Mastercard . 

 التحقق من رصيدك المتبقي في ماكينة الصراف اآللي، والتي تسمى أيًضا ماكينة الصرافة.  •

 فة قد تفرض رسوًما على ذلك. يمكنك سحب النقود من ماكينات الصرافة، ولكن كن حذًرا ألن بعض ماكينات الصرا •
يمكنك إنفاق األموال المتاحة على البطاقة فقط. ينبغي عليك التأكد أن هناك أمواالً كافية متاحة قبل شراء السلع ألنه قد يتم  •

 رفض الدفع إن لم تكن األموال كافية. 

 
 

 هل يتم فرض رسوم على المعامالت عند استخدام بطاقتي في المملكة المتحدة 

 الخاصة بك في المملكة المتحدة. " Aspenيتم فرض رسوم على المعامالت عند استخدام بطاقة "ال  •



 

 

 الخاصة بك" Aspenقم بتنشيط بطاقة "

 

 
 ساعة  24باستخدام خدمة الهاتف اآللي لدينا على مدار 

 

 +44(  0) 800 246 1327هاتف:  ✓

 اختر لغتك المفضلة  ✓

 الخاص بك PINللكشف عن رقم التعريف الشخصي  1بعد ذلك، حدد الخيار  ✓

 وتاريخ ميالدك" Aspenرقًما الموجود على الجهة األمامية من بطاقة " 16سيُطلب منك إدخال الرقم المكون من  ✓

، يجب عليك إدخال األرقام من لوحة مفاتيحك بهذا  1975 فبراير 5على سبيل المثال، إذا كان تاريخ ميالدك هو  ✓
 050275التنسيق: 

 

 
 سيتم تنشيط بطاقتك بمجرد اكمال الخطوات الموضحة أعاله.  •

 

 من خالل تنشيط بطاقتك، فإنك توافق بأنك قد قرأت وفهمت الشروط واألحكام.  •
 

 وستكون بطاقتك جاهزة لالستخدام.  Aspenالتوقيع على الجهة الخلفية لبطاقة يرجى  •

 
 

 
 تحقق من الرصيد الموجود على بطاقتك

 
 

 باستخدام ماكينة الصرافة 
 

 الخاصة بك، فيرجى " Aspenإذا كنت مخوالً لسحب النقود من ماكينة الصراف اآللي باستخدام بطاقة " ✓

 مسبقًا. التأكد من تنشيط بطاقتك 

الخاص بك، واختر االستعالم عن   PINأدخل بطاقتك في جهاز الصراف اآللي، وأدخل رقم التعريف الشخصي   ✓

 الرصيد، وسيتم عرض رصيدك )بالجنيه االسترليني( على الشاشة 

 

 
 أو 

 
 ساعة  24باستخدام خدمة الهاتف اآللي لدينا على مدار 

 

 +44(  0) 800 246 1327هاتف:  ✓

 ضلة اختر لغتك المف ✓

 للتحقق من رصيدك 2بعد ذلك، حدد الخيار  ✓

ورقم التعريف  "، Aspenرقًما الموجود على الجهة األمامية من بطاقة " 16سيُطلب منك إدخال الرقم المكون من  ✓
 أرقام  4الخاص بك والمكون من  PINالشخصي 

 سيتم الكشف عن الرصيد )بالجنيه االسترليني( عبر الهاتف  ✓



 

 

 اإلبالغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة 

 
 ساعة  24باستخدام خدمة الهاتف اآللي لدينا على مدار 

 

 +44(  0) 800 246 1327هاتف:  ✓

 اختر لغتك المفضلة  ✓

 لإلبالغ عن بطاقتك المفقودة أو المسروقة  3بعد ذلك، حدد الخيار  ✓

ورقم التعريف  " Aspenالموجود على الجهة األمامية من بطاقة "رقًما  16سيُطلب منك إدخال الرقم المكون من  ✓

 أرقام.  4الخاص بك والمكون من  PINالشخصي 

 بمجرد االنتهاء، سيتم حظر جميع المعامالت مع أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع.  ✓
 

 
بطاقة بديلة، فيرجى االتصال  الخاصة بك وترغب في إلغاء حظرها، أو إذا كنت بحاجة إلى " Aspenإذا وجدت بطاقة " •

 . 0808 8010 503بخدمة مساعدة المهاجرين على الرقم 
 

 ساعة في اليوم على مدار األسبوع.  24خط الهاتف لدينا متاح  •



 

 

 الخاصة بك " Aspenشروط وأحكام بطاقة "

 

 
 Prepaid Financialأدناه والمقدمة من قبل "  تحكم هذه الشروط واألحكام )"االتفاقية"( استخدام خدمات الدفع المحددة •

Services Ltd, Fifth Floor, Langham House, 12 Little Portland Street, Marylebone, 

London, W1W 8BJ . 
 

الرابط:   • على  والموجودة  لدينا  الخصوصية  سياسة  شروط  أيًضا،  االتفاقية  هذه  تتضمن 

policy-http://prepaidfinancialservices.com/en/privacy 
 

 تفاقية. بتنشيط بطاقتك، فإنك توافق أنك قد قرأت وفهمت شروط هذه اال •
 

 اإلشارة إلى العملة )الجنيه اإلسترليني £( تعني ذلك المبلغ أو ما يعادله بالعملة المحلية والتي تم تحديدها في بطاقتك.  •
 

ستتطلب أي معاملة تتم على بطاقتك بعملة غير الجنيه االسترليني، تحويل العملة باستخدام سعر الصرف المعمول به. إذا   •

القياسية  "  Mastercardلذي يقدمه التاجر أو ماكينة الصراف اآللي، فسيتم تطبيق أسعار "كنت ال تقبل سعر الصرف ا

 . / rates-https://prepaidfinancialservices.com/en/exchangeكما هو موضح على موقعنا اإللكتروني 
 

 لن يحقق الرصيد المتاح في بطاقتك أي فائدة.  •
 

خدمات الدفع هي خدمات الدفع المسبق وليست منتًجا ائتمانيًا أو بنكيًا، لذلك، يجب عليك التأكد أن لديك رصيًدا كافيًا متاًحا   •

 ي رسوم سارية. من وقت آلخر للدفع مقابل معامالتك وأ
 

من أجل حمايتك وحمايتنا من االحتيال، قد يطلب التجار تفويًضا إلكترونيًا قبل معالجة أي عملية دفع. إذا لم يتمكن التاجر   •

 من الحصول على تفويض إلكتروني، فقد ال تتمكن من متابعة عملية الدفع. 
 

والذي قد يخرق هذه الشروط واألحكام، أو إذا كانت لدينا أسباب  يجوز لنا أن نرفض منح اإلذن بأي استخدام لخدمات الدفع   •

معقولة لالشتباه في أنك أو طرف ثالث قد ارتكبت أو تخطط الرتكاب عملية احتيال أو أي استخدام آخر غير قانوني أو  

 غير مسموح به لخدمات الدفع. 
 

ثالث   • أي طرف  قبل  من  إلى حسابك  الوصول  رفض  لنا  يجوز  االقتضاء،  غسيل  عند  بأنشطة  يتعلق  فيما  خطًرا  نعتبره 

 األموال أو تمويل اإلرهاب أو االحتيال أو أي نشاط إجرامي آخر. 
 

في بعض الحاالت، قد يطلب التجار التحقق من أن رصيدك المتاح سيغطي مبلغ الدفع ويضع حجًزا على رصيدك المتاح   •

في حالة قيام التاجر بطلب تفويض مسبق على حسابك، فلن    بقيمة هذا المبلغ. تشمل األمثلة استئجار السيارات والفنادق.

  30تتمكن من الوصول إلى هذه األموال حتى يتم إكمال الدفع أو تحريره من قبل التاجر، والذي قد يستغرق ما يصل إلى  

 يوًما.
 

ياسة كل تاجر. ال نتحمل  قد ال يقبل بعض التجار الدفع باستخدام خدمات الدفع لدينا. تقع على عاتقك مسؤولية التحقق من س •

 أي مسؤولية، إذا رفض التاجر قبول الدفع باستخدام خدمات الدفع لدينا. 
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فيما يتعلق بأي نزاع بينك وبين التاجر، سنحاول مساعدتك بقدر ما هو ممكن عمليًا، شريطة أن تكون قادًرا على إقناعنا  •

النزاع مع التاجر ذي الصلة. إذا كان هناك نزاع غير قابل للحل مع تاجر في ظروف  بأنك قد بذلت بالفعل كل الجهود لحل 

 تم فيها استخدام البطاقة للدفع، فستكون مسؤواًل عن الدفع، وسيتعين عليك حل هذا النزاع مباشرةً مع التاجر المعني. 
 

 . PINأنت مسؤول عن حماية بطاقتك ورقم التعريف الشخصي  •
 

الخاص بك آمنًا ومنفصاًل عن بطاقتك أو أي سجل لرقم بطاقتك، وعدم   PINالتعريف الشخصي يجب عليك إبقاء رقم   •

 الكشف عنه ألي شخص آخر. 
 

 إذا كنت تعتقد أن شخًصا آخر يعرف تفاصيل أمان حسابك أو بطاقتك، فيجب عليك االتصال بنا على الفور.  •
 

 (. ال يمكن استخدام البطاقة بمجرد انتهاء صالحيتها.تاريخ انتهاء صالحية بطاقتك مطبوع عليها )بتنسيق شهر / سنة •
 

 بالحق في إصدار بطاقة بديلة لبطاقة منتهية الصالحية حتى لو لم تطلب واحدة.  Home Officeو  PFSتحتفظ  •
 

إنهاء أو تعليق استخدامك لخدمات الدفع كليًا أو جزئيًا، أو معالجة ألي معاملة   Home Officeأو  PFSيجوز لـ  •

 )معامالت(، في أي وقت إذا: 
 

o  كان هناك أي خطأ أو فشل في نظام )أنظمة( معالجة البيانات ذات الصلة 
 

o   كنا نعتقد إلى حد معقول أنك استخدمت أو من المحتمل أن تستخدم خدمات الدفع أو تسمح باستخدامها ألغراض

 تنتهك هذه االتفاقية أو الرتكاب جريمة
 

o   االحتيال أو سوء االستخدام كان أي رصيد متاح عرضةً لخطر 

o  كنا نشك أنك قدمت معلومات خاطئة أو مضللة 
 

o   كنا مطالبون بالقيام بذلك بموجب القانون أو أمر محكمة أو الحتياجات الشرطة أو أي سلطة حكومية أو تنظيمية

 ذات صلة 
 

o أ استخدامها،  أو  بطاقتك  إلى  االحتيالي  أو  به  المصرح  غير  الوصول  في  اشتباه  هناك  من  كان  أي  تعرض  و 

 ميزات األمان الخاصة بها للخطر، بما في ذلك الضلوع في معاملة غير مصرح بها أو احتيالية 
 

o كان لدينا أسباب معقولة لالعتقاد بأنك تقوم بنشاط محظور أو غير قانوني 
 

o  بمعاملة خاصة بك كنا غير قادرين على التحقق من هويتك أو أي معلومات أخرى تتعلق بك أو بحسابك أو 
 

أنت توافق على أنك لن تستخدم خدمات الدفع بطريقة غير قانونية، وتوافق على تعويضنا ضد أي مطالبة أو إجراء ناتج  •

 عن هذا االستخدام غير القانوني لخدمات الدفع من قبلك. 
 

التوسط فيها، لكننا غير ملزمون   أنت المسؤول الوحيد عن تعامالتك مع التجار. لنا الحق في مراقبة مثل هذه النزاعات أو •

 بذلك.
 

إذا كنت ترغب في التقدم بنزاع معنا، يجب أن يكون تواصلك األولي مع مركز االستجابة األولية لمساعدة المهاجرين  •

 للتحدث مباشرةً  0808 8010 503



 

 

الذي سيبذل قصارى جهده لحل مشكلتك بشكل سريع (،  FRCالمهاجرين )مع أحد أعضاء فريق مركز االستجابة األولية لمساعدة  

المهاجرين من حل المشكلة، فسيقومون بتحويل مكالمتك إلى فريق   يتمكن فريق مركز االستجابة األولية لمساعدة  إذا لم  وعادل. 

"ASPEN  " فيHome Office  .الذي سيتولى بعد ذلك معالجة المشكلة 

 

ولم تكن راٍض عن النتيجة، فيرجى االتصال بمركز االستجابة األولية  " PFSخدمة عمالء "  إذا تلقيت رًدا من فريق •

للتحدث مباشرةً إلى أحد أعضاء فريق مركز االستجابة األولية   0808 8010 503لمساعدة المهاجرين على الرقم 

م بعد ذلك بالتحقيق في  والذي ستقو"، PFSالذي سيسجل شكواك ويوجهها إلى قسم شكاوى " لمساعدة المهاجرين،,

 الشكوى والرد عليك. 
 

تحقيقًا وستتلقى رًدا في غضون   • لدينا  الشكاوى  الشكوى، سيجري فريق  تلقي  قبل    5بمجرد  الشكوى من  أيام من استالم 

والهجرة   التأشيرات  إدارة  إلى  الشكوى  تصعيد  أيًضا  سيتم  المهاجرين.  لمساعدة  األولية  االستجابة  مركز  بالمملكة  فريق 

أيام وسيقومون باإلشراف على الحل. إذا لم نتمكن من حل الشكوى في هذه المرحلة، فسنقدم المزيد من   8المتحدة بعد  

يوًما بعد    35يوًما من استالم الشكوى، مع ذكر سبب التأخير وتحديد موعد نهائي للرد ال يزيد عن    15التحديثات بعد  

 استالم الشكوى. 
 

إذا كان فريق الشكاوى غير قادر على حل شكواك وترغب في تصعيد شكواك بشكل أكبر، فيرجى  باإلضافة إلى ذلك،   •

تتوفر تفاصيل  .  E14 9SRمارش وول، لندن،    183التواصل مع ديوان المظالم المالية على العنوان: ساوث كي بالزا،  

 / ombudsman.org.uk-https://www.financialالخدمة التي يقدمها ديوان المظالم المالية على 
 

• "PFS  "  الرقم تحت  المتحدة  المملكة  في  المعلومات  مفوضي  مكتب  لدى  مسجلة  البيانات،  في  تحكم  وحدة  هي 

Z1821175 . 
 

ة ببطاقتك، نحن مطالبون بجمع ومعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بك، بموافقتك أو على  لكي نوفر لك الخدمات المتعلق •

 أساس قانوني للوفاء بالتزاماتنا تجاه تشريعات مكافحة غسيل األموال أو أي هيئة حكومية أخرى. 
 

ترفض   • عندما  الرفض.  أو  الموافقة  في  الحق  ولك  بياناتك  جمع  على  موافقتك  طلب  ومعالجة  سيتم  جمع  على  الموافقة 

 بياناتك، فإننا نحتفظ بحقنا في إيقاف الخدمة بسبب التزاماتنا كمؤسسة خدمات مالية. 
 

قد نكشف عن بياناتك الشخصية أو نتحقق منها مع منظمات أخرى، ونحصل على مزيد من المعلومات الخاصة بك، من   •

للوائح الحكومية المعمول بها. سيتم وضع سجل الستفساراتنا في  أجل التحقق من هويتك واالمتثال لقواعد غسيل األموال وا

 ملفك.
 

• " مع  المتعاقدين  الثالثة،  األطراف  من  الخدمة  مزودي  إلى  الشخصية  بياناتك  بتمرير  نقوم  مع  "  PFSقد  التعامل  أثناء 

فقط للقيام بالخدمة التي    حسابك. تلتزم أي جهات خارجية قد نشارك بياناتك معها بالحفاظ على أمان بياناتك، واستخدامها

 يقدمونها لك نيابةً عنا.
 

يجوز لنا تحديث أو تعديل هذه الشروط واألحكام )بما في ذلك جدول الرسوم والقيود(. سيتم عرض إشعار بأي تغييرات   •

 . على موقعنا اإللكتروني، أو عن طريق البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة قبل شهرين من التغيير على األقل 
 

التي تمت من خالل   • المعامالت  قيمة  التحديد لغرض استرداد  العميل، على وجه  بأموالك في حساب أموال  يتم االحتفاظ 

 فإن أموالك اإللكترونية محمية. "، PFSبطاقتك المدفوعة مسبقًا. هذه األموال محمية بموجب القانون وفي حالة إفالس "
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