
 
 

 

ي األول شير االئتمانية كة - بطاقات بنك أبوظب   ذات العالمات التجارية المشير

وط واألحكام  الشر

 

 التعريفات   .1

 

ي األول ش.م.ع .1.1 اف مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومقرها بنك أبوظب  كة مساهمة عامة مرخصة وخاضعة إلشر ، شر

  ، ي ي أبو ظب 
، ما لم يقتض السياق خالف  "FAB" يشار إليه فيما يلي باسم) .اإلمارات العربية المتحدةالرئيسي ف  ، ويشمل هذا التعبير

كائذلك،   مالمسموح له و  هشر

 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة مسجلة لدى ماجد الفطيم ريواردز ذ.م.م .1.2
كة ذات مسؤولية محدودة منظمة وقائمة ف  ، وهي شر

ي ص.ب.  دائرة  
، وعنوانها المسجل ف  ي ي دب 

، اإلمارات العربية المتحدة )المشار إليها فيما يلي 91100التنمية االقتصادية ف  ي ، دب 

" ذلك،  MAFRباسم  خالف  السياق  يقتض  لم  ما   ، التعبير تشمل  أن  يجب  ي 
والب  كائه"   .مله المسموحو  شر

 

ي دولة اإلمارات  1.4البند    -برنامج األسهم )المحدد أدناه  هي مشغل شبكة البيع بالتجزئة متعددة القنوات و   MAFRمجموعة   .1.3
( ف 

ي MAFRالعربية المتحدة. مجموعة 
كات التابعة لها من وقت آلخر MAFRتعب   .والشر

 

1.4. "" ي برنامج الوالء الذي تديره مجموعة    برنامج شير
ي قد يتم اكتسابها أو منحها    MAFRيعب 

أو نيابة عنها حيث تكون مزايا الوالء الب 

.  فيما يتعلق بذلك هي نقاط وط وأحكام برنامج  شير  ( )أدخل الرابط شير  عل موقع شير  يمكن االطالع عل شر

 

1.5. " نامج  "نقاط شير ي يمكن اكتسابها أو منحها فيما يتعلق بي 
ي مزايا الوالء الب 

. تعب   شير

 

ي األول شير االئتمانية "البطاقة" .1.6 ي بطاقات بنك أبوظب 
 .تعب 

 

وط" .1.7 ي األول  االئتمانية للبطاقات  الرئيسية واألحكام الشر ي األول المطبقة عل  "من بنك أبوظب  وط وأحكام بنك أبوظب 
ي شر
تعب 

عل عليها  العثور  يمكن  ي 
والب  االئتمان  -https://www.bankfab.com/en-ae/personal/terms-and  بطاقات 

conditions-consolidated 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ي األول شير االئتمانية"" .1.8 ي    –  بطاقات بنك أبوظب 
ي األول كجزء من برنامج  تعب  بطاقة ائتمان سارية المفعول صادرة عن بنك أبوظب 

كة معبطاقة العالمة التجارية  ي األول MAFR المشي  ، تحمل شعار مزود نظام الدفع باإلضافة إىل العالمات التجارية لبنك أبوظب 

ي الجدول )أ( من هذه  
ي األول المدرجة ف  ي األول شير االئتمانية منتجات بنك أبوظب  وماجد الفطيم. تشمل بطاقات بنك أبوظب 

ي برنامج شير 
 .الوثيقة، لتكون مؤهلة لإلدراج ف 

 

ي األول لبطاقة""حامل ا .1.9 ي األفراد الذين تم إصدار بطاقات بنك أبوظب 
 . شير االئتمانية لهم ألغراض هذا القسم يعب 

ي حساب بطاقة االئتمان الذي    "حساب البطاقة" .1.10
ي األول    يقوميعب  لغرض إدخال جميع األرصدة المستلمة بفتحه  بنك أبوظب 

ي يتكبدها حامل البطاقة فيما يتعلق بال
 بطاقة وجميع الديون الب 

 

 

ي األول"" .1.11 ي  – عميل بنك أبوظب 
 .عميل البطاقة الرئيسي أو عميل البطاقة اإلضافية، الذي يصدر البنك البطاقة لهيعب 

 

 

ي المعامالت المؤهلة"  " .1.12 ي يتم خصمها من بطاقة بنك أبوظب 
نت، والب  ي نقاط البيع أو عي  اإلني 

ي جميع معامالت التجزئة، ف 
تعب 

ي القسم األول شير 
 أدناه؛  4.7االئتمانية الخاصة بحامل البطاقة، باستثناء المعامالت المستثناة ف 



 
 

 

 

ي وحيث  المبلغ المخصوم من حساب   (1)
ا عنه بالدرهم اإلماراب  اء تمتالبطاقة معي  ما يعادل أي  بعملة أخرى،    تكون عملية الشر

ي البورصة السائدة لدى
ي كما تم تحويله ف 

اء  بالدرهم اإلماراب  ي وقت الشر
ي األول ف   . بنك أبوظب 

ي األول عل قبولها لألهلية من وقت آلخر (2) ي قد يوافق بنك أبوظب 
 .المعامالت األخرى الب 

 

. 

ي  - الحساب األساسي  .1.13
ي العميل الذي يحتفظ البنك باسمه   يعب 

 الرئيسية   ""حساب بطاقةف 

 

ة والسلوك .1.14 ي أن  – حسن السير
ي األولحساب بطاقة ائتمان بنك يعب  ي السدادوال توجد به أي متأخرات  مفعل شير  أبوظب 

 ف 

 

 

 التطبيق  .2

إىل   .2.1 باإلضافة  االئتمانية  ي األول شير  أبوظب  بنك  بطاقات  وط واألحكام"( عل  التالية )"الشر وط واألحكام  الشر و  تطبق  وط  الشر

ي األول أبوظب  ببنك  الخاصة  االئتمان  لبطاقات  الرئيسية  تواجد  .  األحكام  ي 
وط واألحكام    ف  الشر بير  هذه  و  أي تعارض  وط  الشر

ي األول، تسود مان األحكام الرئيسية لبطاقات االئت وط و األحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان الخاصة ببنك أبوظب   .  الشر

 

ب .2.1.1 وط واألحكام، باإلضافة إىل المعلومات األخرى المتعلقة  ي األول شير االئتمانية،  بيقر العميل بأن هذه الشر طاقات بنك أبوظب 

ي أحدث أشكاله
نت ف   ا. يمكن الوصول إليها عي  اإلني 

 

ي  .2.2
ي هذه الوثيقة،  ف 

ي أي سياسة مضمنة باإلشارة إليها ف 
وط واألحكام الواردة ف  وط واألحكام والشر حالة وجود تعارض بير  هذه الشر

وط واألحكام ي األول شير االئتمانية، تسود هذه الشر ة ب بطاقات بنك أبوظب   .إىل الحد الذي يرتبط فيه هذا التعارض مباشر

ي األول بالحق   .2.3 ي هذه الوثيقة.    الخاص  وفقا لتقديره. يحتفظ بنك أبوظب 
ات المنصوص عليها ف  ي تغيير أو تعديل المزايا أو المير 

ف 

ي أقرب وقت ممكن عمليا. 
ات ف  ات قد تؤثر عل الفوائد أو المير  ي األول إىل إخطارك بأي تغيير  سيسىع بنك أبوظب 

 

 

ي برنامج  .3
 
 شير التسجيل ف

ي برنامج  يكون   .3.1
ي ذلك عميل )عمالء(    شير التسجيل ف 

ي وضع جيد( بما ف 
ي وكل عميل )الذي هو / ف 

يمتلكون ضافية ،  اإل بطاقة  التلقاب 

ي برنامج 
ي الجدول )أ( المرفق بهذه الوثيقة يتم تسجيله تلقائيا ف 

ي األول المدرجة ف  . واحد أو أكير من منتجات بنك أبوظب   شير

 

ي األول شير  مؤهل لمنتج  ي  ألتسجيل  العند   .3.2 . تؤهل ،  بطاقة ائتمان بنك أبوظب  سيتم إنشاء حساب شير لعميل الحساب األساسي

ي قد يتم  
ويجية الب  ي األول لالستفادة من العروض الخاصة والعروض الي  العضوية عمالء بطاقة شير االئتمانية من بنك أبوظب 

 تقديمها بموجب برنامج شير 

 

 

ي حالة إزالة عميل الحساب .3.3
ي األول شير االئتمانية المؤهلة،   الرئيسي  ف  أو عمالء البطاقة اإلضافية من منتجات بطاقات بنك أبوظب 

ي برنامج شير  األساسي  لحسابفإن هذا العميال
 .أو عميل )عمالء( البطاقة اإلضافية لم يعد مؤهال للمشاركة ف 

 

 

ي إلغاء أي نقاط مستحقة .3.4
ي األول بالحق ف   .يحتفظ بنك أبوظب 

 

 



 
 

 

 نقاط شير  .4

 

 

ي األول، من وقت آلخر، وفقا لتقديره .4.1 ي األول االئتمانية المؤهلة لإلدراجالخاص  يحدد بنك أبوظب  االستبعاد أو    ، بطاقات بنك أبوظب 

ي برنامج شير و 
ي حالة    وحد االكتسابنقاط شير )يشار إىل كل منها، "المعاملة المؤهلة"(،  اكتساب  ف 

أي   إرجاع)إن وجدت(. ف 

ي حساب نقاطشير   معاملة مؤهلة، سيتم خصم نقاط
 شير  نتيجة لهذه المعامالت المؤهلة من رصيد نقاط شير  المودعة ف 

اكم وفقا لمعايير الحساب المحددة   شير إىل تقليل رصيد نقاط    شير ستؤدي المبالغ المستحقة عل حساب برنامج    . ةالمستحق المي 

ي شير االئتمالبطاقة   وط واألحكام والو   حقي معينة. ال  نيةبنك أبوظب  ات عل معايير األهلية والشر ي األول إجراء تغيير  الءلبنك أبوظب 

وط الطرف الثالث للتغيير من وقت آلخر   ي األول شير االئتمانية. قد تخضع شر ونطاق المزايا المقدمة باستخدام بطاقة بنك أبوظب 

وط وأحكام الطرف الثالث  ي شر
 ذات الصلة. وفقا لألحكام المعمول بها ف 

 

 

ائية مؤهلةمقابل كل معاملة   شير  ، يتم كسب نقاط4.1وفقا للبند   .4.2 ي األول  باستخدام    شر ي شير  بطاقات بنك أبوظب 
االئتمانية )ف 

نت( وفقا لمعايير كسب نقاط . يوفر الجدول   شير  ، ولن يتم منح نقاطشير  أجهزة نقاط البيع أو المعامالت عي  اإلني  بأثر رجىعي

عن طريق تقريب قيمة المعاملة إىل أقرب   شير . يمكن حساب نقاط   .شير  المرفق قائمة باالستثناءات اإلضافية ألرباح نقاط)ب( 

ي األول   (. 4.1االئتمانية )البند شير  عدد صحيح ووفقا للمعايير المحددة لكل منتج من منتجات بطاقات بنك أبوظب 

 

ي  .4.3 ي حالةطاقات بنك أبوظب 
ي حالة حدوث تغيير ف 

االئتمانية )مثل ترقيتها أو تخفيضها(، يتم تعديل حسابات نقاط شير شير  األول    ف 

 .وفقا لذلك

 

 

ي غضون شهراألحد الإىل  اكتساب نقاط شير سيتم تحديد   .4.4
 .قىص الستخدام البطاقة ف 

 

ي األول شير االئتمانية شير نقاط  .4.5  .هي نقاط مكافآت مقدمة فقط لبطاقات بنك أبوظب 

 

ي األول شير االئتمانية مؤهلة أيضا لكسب جميع أنواع .4.6 اضية بموجب بطاقات بنك أبوظب    معامالت البطاقات االفي 

ي سيتم كسبها فقط عند تفعيل البطاقة نقاط شير 
اك الب   .الفعلية، باستثناء نقاط مكافأة االشي 

 

ي األول شير االئتمانية  يما لم  .4.7 ي يتم خصمها من بطاقة بنك أبوظب 
نص عل خالف ذلك، فإن جميع المعامالت المؤهلة، الب 

 .التالية المعامالتمؤهلة للحصول عل نقاط شير باستثناء ا

  ف. أ( جميع الرسوم والمصاري

 . النقدية ةب( السلف

 . ( النقد السهل، النقد الشي    ع ت

   . يل الرصيد ( تحو ث

ها منج اء العمالت األجنبية وشهادات االدخار والسندات وغير  المديونيات أشكال   ( شر

  .( رسوم التمويلح

ي حساب البطاقةخ
  .( أي مدفوعات أو مبالغ مودعة أو مقيدة ف 

ية؛د عات الخير   ( التي 

ي أيذ
ي تتم ف 

  رصافة ؛ مراكز  ( المعامالت الب 

ي ( معامالت البطاقة ر
 .باستخدام مبالغ تزيد عن الحد االئتماب 

ي ز
 . / درع المحفظة وما إىل ذلك  بلس( المساهمات أو األقساط أو المدفوعات األخرى فيما يتعلق بالدرع االئتماب 

امج / أي برامجس ي األول تقديمها / توزيعها  ( المنتجات / الي     . تأمير  أخرى أو منتجات قد يختار بنك أبوظب 

 . معاملة تتم من خالل أو باستخدام نظام الخصم المباشر لدولة اإلمارات العربية المتحدة( أي ش

ي المئة.  نظام الدفع المري    ح( المعامالت المحولة إىل ص
 بسعر فائدة صفر ف 



 
 

 

ي يحددها البنك، وفقا لتقديره الخاص، ض
مرصح  متنازع عليها أو خاطئة أو غير بحيث تكون المعاملة  ( المعامالت الب 

 بها أو غير قانونية و / أو احتيالية؛ أو 

ي حال  ستبعاد  اال يتم  (  ط
ي األول االئتمانية  ف  إلجراء معامالت وهمية من خالل   شير إساءة استخدام بطاقة بنك أبوظب 

ي أي منفذ )منافذ( تجارية أو من خالل وسائل أخرى ألغراض التأهل للحصول عل نقاط 
 . شير أجهزة نقاط البيع ف 

 

ي األوللب  حقي .4.8 ، وفقا لتقديره الخاص، أن يضيف إىل القائمة المذكورة أعاله للمعامالت غير المؤهلة أو أن يحذف منها.    نك أبوظب 

ي يتخذها 
ي األولجميع القرارات الب  تكون وفقا لتقديره الخاص، ويكون كل قرار نهائيا وقاطعا وملزما لحامل البطاقة،      بنك أبوظب 

ت أن  يجب  ذلك،  عل  الخاصة  وعالوة  المعلومات  من  ها  وغير والدفاتر  السجالت  األول    ببنككون  ي  عل أبوظب  قاطعا  دليال 

 .الحسابات الواردة أدناه

 

 

ي األول شير االئتمانية. إذا أخل حامل البطاقة   .4.9 يتم كسب نقاط شير عند إجراء المعامالت المؤهلة باستخدام بطاقة بنك أبوظب 

اماته بالدفع، ي ي األول    حقبالي   ي األول االئتمانية ورصيد نقاط شير حب   لبنك أبوظب  حامل  يقوم  تعليق استخدام بطاقة بنك أبوظب 

ي األول قد يختار  .بالدفعالبطاقة   . المتأخرة الدفع عملية عدم تحويل / إيداع نقاط شير بأثر رجىعي بعد بنك أبوظب 

 

 

اكمة للمعامالت المؤهلة من قبل   شير  يتم إضافة نقاط .4.10 الخاص بحامل البطاقة   شير  حامل البطاقة اإلضافية إىل حسابالمي 

 .الرئيسية

 

ي األول شير االئتمانية الخاصة بك حب  تكون مؤهال  .4.11 يجب أن تكون عل اطالع دائم عل جميع مدفوعاتك عل بطاقة بنك أبوظب 

ي األول شير  . إذا تأخرت أي دفعة عل بطاقة بنك أبوظب  ي أي مرحلة من المراحل انتهكت  للحصول عل نقاط شير
االئتمانية، أو ف 

ي األول االئتمانية الخاصة  ي األول، أو إذا تم تعليق أو إلغاء أو حظر بطاقة بنك أبوظب  وط واألحكام العامة لبنك أبوظب 
أيا من الشر

ي األول، فإن نفقاتك لن تكون مؤهلة للحصول عل نقاط شير   بك من قبل بنك أبوظب 

 

 

وط واألحكام، لن يتم إضافة نقاط شير إذا؛ باإلضافة إىل ا .4.12 ي هذه الشر
وط األخرى الموضحة ف   لشر

ي وضع جيد وفقا 
 ,أو لقدير البنك الخاصب( حساب البطاقة ليس ف 

 ج

ي األول  ه( أي حدث آخر، والذي وفقا لتقدير   لحامل    شير المطلق يجب أن يؤدي إىل إلغاء االستفادة من برنامج  بنك أبوظب 

ي األول شير االئتمانية بنك أبو  البطاقة  ظب 

 

نت عي  تطبيق شير  االطالع عليمكن  .4.13 ي أي وقت عي  اإلني 
تقع عل عاتقك مسؤولية التأكد من أن برنامج   .نقاط شير المتاحة ف 

ي عدم القيام بذلك أنك لم تعد مؤهال لكسب مفعلالخاص بك  شير 
وط. شير ب نقاط ب . قد يعب   موجب هذه الشر

 

 استبدال نقاط شير  .5

  

وط وأحكام برنامج شير الصادرة عن مجموعة   .5.1 لمجموعة   حق. يMAFRيمكن استبدال نقاط شير من وقت آلخر وفقا ألحدث شر

MAFR    من لمزيد  مسبق.  إشعار  دون  شير  برنامج  ي 
ف  المقدمة  والخدمات  والمزايا  المنتجات  تعديل  الخاص  لتقديرها  وفقا 

 ط( شير )أدخل للراب  المعلومات، يرج  الرجوع إىل موقع

 

 

ي األول  .5.2 ي أي وقت موردا لنقاط شير أو وكيال أو ممثال لها، ولن يكون بنك أبوظب 
ي األول ال يعتي  وال يجوز اعتباره ف  بنك أبوظب 

ي تقديم نقطة
وطه وأحكامه المعلنة نقاطأو مسؤوال عن فشل المورد ف   .شير وفقا لشر



 
 

 

 

ي األول شير االئتمانية )ارب  ح  سحوبات .6  عربتك مرة أخرى( قيمة بطاقة بنك أبوظب 

 

ي األول شير  باإلضافة إىل نقاط .6.1 ي السحب  شير المذكورة أعاله، يمكن لحاملي بطاقات بنك أبوظب 
االئتمانية أيضا طلب الدخول ف 

 .عربتك كل شهر" عند استيفاء معايير األهليةقيمة  رب  حالشهري ضمن فئة "ا

 

 .سيتم إجراء السحب مرة واحدة كل شهر تقويمي  .6.2

 

أخرى"    قيمة عربتكارب  ح  " .6.3 للجائزة  - واحد كل شهر    فائز سيكون هناك  مرة  لكل  1,000 بحد أقىص  ي 
إماراب  يشي    فائز. درهم 

 خالل شهر تقويمي فقط  MAFR ة لمجموعةالتجار أو المتاجر التابعلدى  الذي تم السحب عل اإلنفاق 

 

 

ي أي معامالت يتم إجراؤها بخالف تجار .6.4
 .للسحب MAFR لن يتم النظر ف 

 

ي قام بها  مساويا لمبلغ المعاملة  الذي فاز فيه العميل المبلغ  قيمة سيكون .6.5
 .درهم( ا 1000)بحد أقىص  الب 

 

ي األول شير االئتمانية بفرصة الفوز  .6.6 مرة    عدة مرات خالل العام.  يمكن إعادة اختيار الفائز كفائز ليتمتع حاملو بطاقات بنك أبوظب 

ة التقويميةأخرى   .من خالل السحب، خالل الفي 

 

ي األول من هذا العرض .6.7  موظفو بنك أبوظب 
 .يستثب 

 

 

 عرض سينما فوكس .7

 

مقابل تذكرة واحدة" عل جميع أنواع المنتجات. سيتم تمويل هذا العرض من   2"  العاديسينما: يشي العرض    وكسڤعرض   .7.1

ي األول  .قبل بنك أبوظب 

 

وط   .7.2 ي شر
وط المنصوص عليها ف  ي األول شير االئتمانية، باإلضافة إىل الشر   الرئيسية للبطاقة تطبق األحكام عل بطاقات بنك أبوظب 

ي األول ش.م.عاالئتمانية من بنك أب   .وظب 

 

ي   .7.3
ف  المحدد  المعب   وط واألحكام  الشر وط غير محددة ضمن هذه  االئتمان  يكون ألي شر لبطاقات  الرئيسية  وط و األحكام  الشر

ي األول  الخاصة ببنك أبوظب 

ي جميع مواقع  .7.4
ي اإلمارات العربية المتحدة  وكسڤيشي العرض ف 

  سينما ف 

 

 .لعادية فقطيشي العرض عل تذاكر ثنائية األبعاد ا .7.5

 

نت   .7.6 ي تتم من خالل تطبيق اإلني 
 وتطبيق الهاتف المتحرك يشي العرض فقط عل الحجوزات الب 

 

يميير ال ينطبق العرض عل حجوزات كبار الشخصيات / أجنحة اللؤلؤ / عروض    .7.7 ي    ثالثية األبعاد / أفالم    الي  أو مع أي عرض ترويج 

 آخر مستمر.  

 

ي األول  .7.8 ي أي وقت يحق لبنك أبوظب 
 تعديل / تغيير / إلغاء العرض ف 

ي األول شير االئتمانية.  .7.9  يشي هذا العرض فقط إذا قمت بالحجز باستخدام بطاقة بنك أبوظب 

 



 
 

 

 

 المسؤولية والتعويض  .8

 

ار أو النفقات أو المطالبات أو أي مسؤولية أخرى من أي نوع، سواء  .8.1 ي األول مسؤوال عن الخسائر أو األرص  لن يكون بنك أبوظب 

، ك داد نقاط شير ي األول نتيجة السي  ة أو تبعية أو عرضية أو خاصة أو عقابية، يتكبدها عميل بنك أبوظب 
ة أو غير مباشر انت مباشر

ي نقاط  
ه من   شير أو بأي طريقة أخرى ناشئة عن العضوية ف  ي أو غير

أو فيما يتعلق بها، أو عن أي إهمال،  خرق الواجب القانوب 

ي األول،الواجبات من جانب بنك أبوظ أي مورد أو مصدر أو تاجر و / أو أي شخص آخر مرتبط بأي شكل من األشكال ، بشكل   ب 

نامج   . شير مباشر أو غير مباشر ، بي 

 

ي األول أي تعهد وال يقدم أي ضمان عل اإلطالق، رصيحا أو ضمنيا، ويتعهد وال يتحمل أي مسؤولية من أي  .8.2 ال يقدم بنك أبوظب 

بجودة أو قابلية تسويق أي من نقاط شير أو مالءمتها ألي استخدام أو غرض. يتم قبول جميع نقاط شير من قبل  نوع، فيما يتعلق  

ي األول عل مسؤوليته الخاصة  .عميل بنك أبوظب 

 

 

. أي   .8.3 ي تنطوي عل نقاط شير أو أي جانب آخر من جوانب برنامج شير
اعات الب  ي األول غير مسؤول عن الي   مسؤولية  بنك أبوظب 

 .شخصية تنشأ عن استالم أو استخدام نقاط شير هي مسؤولية العميل وحده

 

ي األوليحق  .8.4 ي أي وقت وفقا لتقديره الخاص، ودون أن يكون مسؤوال تجاه حامل البطاقة بأي شكل من األشكال،  لبنك أبوظب 
، ف 

، و/أو تغيير  أو ت وط واألحكام  إنهاء المزايا المستحقة لحامل البطاقة بموجب برنامج شير عديل أو إضافة أو حذف أي من الشر

و/أو طريقة استحقاق و/أو  شير مستحقة و/أو تعديل أو الحد من قيمة نقاط   شير الموضحة هنا، و/أو سحب و/أو إلغاء أي نقاط  

  .تحويل نقاط شير 

 

 

 

وط واألحكام  .9  خرق الشر

  

ي أي   .9.1
وط واألحكام أو أي أحكام سارية ف  ي حالة خرق لهذه الشر

ي حالة فشل  ف 
ي هذه الوثيقة، أو ف 

سياسة مضمنة باإلشارة إليها ف 

ي األول أو ألي سبب آخر  شير   أحد عمالء نقاط  ي دفع أي مستحقات / مستحقات خالل الوقت المحدد من قبل بنك أبوظب 
ف 

ي 
ي األول بالحق، وفقا لتقديره، ف    :عل اإلطالق،  يحتفظ بنك أبوظب 

ي األول شير االئتمانية؛أ( إغالق بطاقة بنك أبو             ظب 

 المستحقة؛ شير  ب( رفض منح نقاط       

 

 

 الرسوم  .10

 

ي األول   .10.1 أبوظب  بنك  بطاقات  الخاصة  شير  يخضع استخدام  والمصاريف  الرسوم  ي جدول 
ف  المنصوص عليها  للرسوم  االئتمانية 

ي األول شير االئتمانية  وط واألحكام الرئيسية  طالع عليها هنا( ) يمكن اال بمنتجات بطاقات بنك أبوظب  ي يتم فرضها وفقا للشر
والب 

ي األول  .من بنك أبوظب 

 

 

 



 
 

 

 

 

وط .11  تغيير الشر

 

ي األول  .11.1 وط واألحكام الرئيسية ل  يحق لبنك أبوظب  وط واألحكام وفقا للشر  اإلئتمان الخاصة  بطاقاتمن وقت آلخر تغيير هذه الشر

ي األول ب  بنك أبوظب 

 

  المطبقالقانون  .12

وط واألحكام من جميع النواحي للقوانير  االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. تخضع جميع   اعات  تخضع هذه الشر الي  

ي الحرصي لمحاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وط لالختصاص القضائ   المتعلقة بهذه الشر

  الجدول أ 

ي األول شير االئتمانية   منتجات بطاقات بنك أبوظب 

 : ي عل النحو التاىلي
 أصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة بطاقات ائتمانية تهيمن عليها الدرهم اإلماراب 

ي األول شير سيغنتشر االئتمانية. 1   بطاقة بنك أبوظب 

ي وما فوق  30أ( الحد األدب  لمتطلبات الدخل:         
 ألف درهم إماراب 

يبة القيمة المضافة 1,500ب( رسوم العضوية السنوية:        درهم + رص 

اك         شير  نقطة 15,000عند تفعيل البطاقة الفعلية:  الإلضافيةج( نقاط مكافأة االشي 

 

ي األول 2  االئتمانية  شير بالتينيوم  . بطاقة بنك أبوظب 

ي وما فوق 10أ( الحد األدب  لمتطلبات الدخل:        
 آالف درهم إماراب 

يبة القيمة المضافة 1,000ب( رسوم العضوية السنوية:       درهم + رص 

اك        نقطة شير  10,000عند تفعيل البطاقة الفعلية:  الإلضافيةج( نقاط مكافأة االشي 

 

ي األول 3  االئتمانية  مكافآت شير . بطاقة بنك أبوظب 

ي وما فوق  5أ( الحد األدب  لمتطلبات الدخل:       
 آالف درهم إماراب 

 ب( رسوم العضوية السنوية: ال توجد رسوم عضوية سنوية    

اك       شير عيل البطاقة الفعلية: ال توجد نقاط عند تف الإلضافيةج( نقاط مكافأة االشي 

 

 

 

  



 
 

 

 بجدول 

ي األول شير االئتمانية   كسب نقاط شير باستخدام بطاقات بنك أبوظب 

 

 التفاصيل 
ي األول شير   بطاقة بنك أبوظب 

   سيغنتشر االئتمانية

ي األول  شير  بطاقة بنك أبوظب 

االئتمانية  بالتينيوم     

ي األول  شير  بطاقة بنك أبوظب 

  مكافآت االئتمانية  

لدى  عند اإلنفاق كسب معدالت ال 

نت  *متجر كارفور وعي  اإلني 

  1من نقاط شير لكل  6.5٪ 

 .درهم يتم إنفاقها

درهم   1من نقاط شير لكل  6.5٪

 .يتم إنفاقها

درهم   1من نقاط شير لكل  6.5٪

 .يتم إنفاقها

عند اإلنفاق   كسبمعدالت ال 

ي  وجميع مراكز  مول اإلماراتلدى
سيب 

ي جميع أنحاء دولة اإلمارات  سني  
ف 

 *العربية المتحدة

درهم   1من نقاط شير لكل  5٪

 .يتم إنفاقها

درهم يتم   1من نقاط شير لكل  3٪

 .إنفاقها

درهم   1من نقاط شير لكل  2٪

 .يتم إنفاقها

لدى  عند اإلنفاق كسب معدالت ال 

التسوق بالتجزئة األخرى   مراكز 

نت و واإلنفاق الدوىلي   ** عي  اإلني 

درهم   1من نقاط شير لكل  2.5٪

 .يتم إنفاقه

درهم يتم   1من نقاط شير لكل  2٪

 .إنفاقه

درهم   1من نقاط شير لكل  1.5٪

 .يتم إنفاقه

عند اإلنفاق لدى   كسبمعدالت ال 

ي ذلك 
تجار مختارين*** بما ف 

المرافق والوقود ومنافذ البقالة 

 األخرى

درهم   1لكل  شير  من نقاط 0.5٪

يتم إنفاقها )غير مؤهل لتحويل 

ي للكسب(
 .الراتب اإلضاف 

درهم   1لكل  شير  من نقاط 0.5٪

يتم إنفاقها )غير مؤهل لتحويل 

ي للكسب(
 .الراتب اإلضاف 

درهم   1لكل  شير  نقاطمن  0.5٪

يتم إنفاقها )غير مؤهل لتحويل 

ي للكسب(
 .الراتب اإلضاف 

ي األول لكسب  خيارات كسب إضافية  ٪ نقاط إضافية لكل معاملة. 0.25قم بتحويل الراتب الشهري إىل حساب بنك أبوظب 

 

كة ماجد تشمل )من داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة(: قائمة مختارة من   (1*) ي مراكز التسوق والعالمات التجارية التابعة لشر
التجار ف 

 .الفطيم

 ( أعاله1)للبند  ( يشمل جميع التجار )داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة( الذين ليسوا جزءا من القائمة المختارة أعاله وفقا 2** )

 ( فئات التجار منخفضة الدخل 3)***

 

ي نقاط من ٪ 0.5 لكسب  ضمن فئات مختارةرمز التجارة  الفئات 
شر  

 5542 ,5541 ,4784 ,4131 ,4121 ,4111 الوقود  

 4812 ,4814 ,4900 ,5411  السوبرماركت والخدمات

 8299 ,8249 ,8244 ,8241 ,8220 ,8211 التعليم 

 9405 ,9402 ,9399 ,9311 ,9223 ,9222 ,9211 الخدمات الحكومية 

ية  8661 ,8398 الجمعيات الخير

 7523 النقل 

 6513 استئجار 

 6300 ,5960 التأمير  

 


