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HSBC ميزات وفوائد البطاقات االئتمانية للشركات من

برنامج مكافآت إير مايلز*: اكسب 1 إير مايل على كل درهمين )أو 2 إير مايل على كل دوالر أمريكي تنفقه من خالل البطاقات الدوالرية( 
تنفقهم من خالل بطاقتك االئتمانية للشركات من HSBC في أي مكان في العالم. يمكن استبدال اإلير مايلز بمجموعة من المكافآت، منها 

تذاكر طيران من اختيارك واإلقامة في السفر واألجهزة اإللكترونية والتبرعات لألعمال الخيرية وغيرها الكثير

دخول مجاني إلى صالة المطار: تمتع بدخول مجاني مميز لعدد من أفضل صاالت المطارات في المنطقة، بمجرد تقديم بطاقة   •
الشركات من HSBC. العرض مقدم من ماستر كارد، وينطبق على:

دبي - صالة مرحبا  -

الكويت - صالة اللؤلؤة  -

القاهرة - الدرجة األولى )مبنى الركاب 1( وصالة الخدمة الحصرية )مبنى الركاب 3(  -

تدفقات نقدية محسنة: توفر بطاقات الشركات من HSBC فترة ائتمان بدون فوائد تصل إلى 53 يوًما.  •

خيار فوترة مرن: خيار فوترة مركزي )تسوية من حساب رئيسي واحد( أو فوترة فردية )تسويات من بطاقة فردية(.  •

تنبيهات الرسائل القصيرة: ترسل التنبيهات دون أي تكلفة إضافية على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى HSBC عن كل معاملة.  •

كشوفات الحساب: يرسل كشف حساب موجز بتفاصيل المستحقات الشهرية لجميع بطاقات ائتمان الشركات. إضافة إلى ذلك،   •
سيتلقى كل حامل بطاقة كشف حساب شهري مخصص يسرد تفاصيل معامالته على البطاقة من أجل سجالته الخاصة.

المعلومات اإلدارية: تعد المعلومات اإلدارية عنصًرا أساسًيا في تحليل ومتابعة نفقات األعمال ومراقبتها، وقد تتطلب الكثير من   •
العمالة وتستهلك الكثير من الوقت إلنتاجها. توفر بطاقات الشركات من HSBC إعداد التقارير عبر اإلنترنت من خالل حزمة البيانات 

الذكية النسخة SDG2( **2(، والتي تجعل من إعداد التقارير ومطابقتها أمًرا بسيًطا. يمكن استخدام حزمة البيانات الذكية النسخة الثانية 
فيما يلي:

مراجعة تاريخ المعامالت لكل بطاقة على مدار الساعة بشكل يومي، في أي مكان في العالم عبر اإلنترنت  -

تحديث وصف النفقات والتكلفة وتخصيص المعامالت لمراكز التكلفة الخاصة بها داخل شركتك.  -

HSBC ميزات وفوائد بطاقات المشتريات من

إجراءات مبسطة: تساعد بطاقات المشتريات من HSBC في تبسيط عملية الطلب بأكملها وتدير على نحو فعال دفع نفقات األعمال   •
وذلك من خالل التحكم في إنفاق الشركة وتتبعه والحد من التكاليف اإلدارية.

أمن اإلنفاق وضوابطه: يمكن أن يقتصر االستخدام على فئات مختارة من التجار، إلى جانب خيار الحد من اإلنفاق بالبطاقة ليناسب   •
متطلبات العمل.

تدفقات نقدية محسنة: توفر بطاقات المشتريات من HSBC فترة ائتمان بدون فوائد تصل إلى 58 يوًما.  •

تنبيهات الرسائل القصيرة: ترسل التنبيهات دون أي تكلفة إضافية على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى HSBC عن كل معاملة.  •

كشوفات الحساب: يرسل كشف حساب موجز بتفاصيل المستحقات الشهرية لجميع بطاقات ائتمان الشركات. إضافة إلى ذلك،   •
سيتلقى كل حامل بطاقة كشف حساب شهري مخصص يسرد تفاصيل معامالته على البطاقة من أجل سجالته الخاصة.

المعلومات اإلدارية: تعد المعلومات اإلدارية عنصًرا أساسًيا في تحليل نفقات األعمال ومراقبتها، وقد تتطلب الكثير من العمالة   •
وتستهلك الكثير من الوقت إلنتاجها. توفر بطاقات الشركات من HSBC إعداد التقارير عبر اإلنترنت من خالل حزمة البيانات الذكية 

النسخة SDG2( **2(، والتي تجعل من إعداد التقارير ومطابقتها أمًرا بسيًطا. يمكن استخدام حزمة البيانات الذكية النسخة الثانية فيما 
يلي:

مراجعة تاريخ المعامالت لكل بطاقة على مدار الساعة بشكل يومي، في أي مكان في العالم عبر اإلنترنت  -

تحديث وصف النفقات والتكلفة وتخصيص المعامالت لمراكز التكلفة الخاصة بها داخل شركتك.  -
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HSBC ميزات وفوائد بطاقة الضيافة من

إجراءات مبسطة: توفر بطاقات الضيافة من إتس إس بي سي تذاكر وخدمات متعلقة بالسفر، وتدير على نحو فعال دفع النفقات المتعلقة 
بالسفر، وذلك من خالل التحكم في إنفاق الشركة وتتبعه والحد من التكاليف اإلدارية.

أمن اإلنفاق وضوابطه: يقتصر االستخدام على فئات متعلقة بالسفر، إلى جانب خيار الحد من  اإلنفاق بالبطاقة ليناسب متطلبات   •
العمل.

تدفقات نقدية محسنة: توفر بطاقات الضيافة من HSBC فترة ائتمان بدون فوائد تصل إلى 58 يوًما.  •

تنبيهات الرسائل القصيرة: ترسل التنبيهات دون أي تكلفة إضافية على رقم الهاتف المحمول  المسجل لدى HSBC عن كل معاملة.  •

كشوفات الحساب: يرسل كشف حساب موجز بتفاصيل المستحقات الشهرية لجميع بطاقات ائتمان الشركات. إضافة إلى ذلك،   •
سيتلقى كل حامل بطاقة كشف حساب شهري مخصص يسرد تفاصيل معامالته على البطاقة من أجل سجالته الخاصة.

المعلومات اإلدارية: تعد المعلومات اإلدارية عنصًرا أساسًيا في تحليل نفقات األعمال  ومراقبتها، وقد تتطلب الكثير من العمالة   •
وتستهلك الكثير من الوقت إلنتاجها. توفر بطاقات الشركات من HSBC إعداد التقارير عبر اإلنترنت من خالل حزمة البيانات الذكية 

النسخة SDG2( **2(، والتي تجعل من إعداد التقارير ومطابقتها أمًرا بسيًطا. يمكن استخدام حزمة البيانات الذكية النسخة الثانية فيما 
يلي:

مراجعة تاريخ المعامالت لكل بطاقة على مدار الساعة بشكل يومي، في أي مكان في العالم عبر اإلنترنت  -

تحديث وصف النفقات والتكلفة وتخصيص المعامالت لمراكز التكلفة الخاصة بها داخل شركتك.  -
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