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بنــك أبوظبــي األول 

بطاقـــة بنــــك أبوظبـــي األول جيمــس ال ئتمانيـــة مخصصـــة لعائــالت طلبــة جيمــس 

ـ ـوم الدراسيــة المدفوعــة مقدمــ ا علــى بطاقــــة جيمــس ا لئتمانيـــة  - العام الدراسي    خطـــة خصــم الرس

2023-2022

ـ ـر 2022 ـ ـي شهــر سبتمب ـ ـام الدراســي ف بدايــ ة الع

دورة  

الرسو م

تاريخ استحقاق  

الدف عة

فترة  

الدف ع

المعدل الثاب ت

 % 

عدد الرسوم الشهرية  

 المدفوعة مقدم ا 

الفصل )1(

10 أشه ر4.25% الرسوم عن كامل السنةفي أو قبل تاريخ 31  أغسطس 2022

7 أشه ر3.00% رسوم الفصلين )1( و )2( في أو قبل تاريخ 31  أغسطس 2022

4 أشه ر1.50% رسوم الفصل )1( في أو قبل تاريخ 31  أغسطس 2022

الفصل )2(
6 أشه ر2.50% رسوم الفصلين )2( و )3( في أو قبل تاريخ 31  ديسمبر 2022

3 أشه ر1.25% رسوم الفصل )2( في أو قبل تاريخ 31  ديسمبر 2022

3 أشه ر1.25% رسوم الفصل )3( في أو قبل تاريخ 31 مارس 2023الفصل )3(

المـــدارس اآلسيويــــة 

دور ة الرسو م
تاريخ استحقا ق

الدف عة
المعدل الثابت  %فترة الدف ع

عدد الرسوم الشهرية  

 المدفوعة مقدم ا 

الفصل )1( 

أبريل إلى يونيو 2022
في أو قبل تاريخ 31 مارس 2022

10 أشه ر4.25 % الرسوم عن كامل السنة

7 أشه ر3.00 % رسوم الفصلي ن )1( و )2( 

3 أشه ر1.25 % رسوم الفصل )1( 

الفصل )2( 

سبتمبر إلى  ديسمبر 2022

7 أشه ر2.50 % رسوم الفصلي ن )2( و )3( في أو قبل تاريخ 31  أغسطس 2022

4 أشه ر1.50 % رسوم الفصل )2( في أو قبل تاريخ 31  أغسطس 2022

الفصل )3( 

يناير إلى  مارس 2023
3 أشه ر1.25 % رسوم الفصل )3( في أو قبل تاريخ 31  ديسمبر 2022

ــى التصـــــال بـــــومين  ــومات الرســـــوم ال راســـــية   يرجـــ ــت  ألي إيضـــــاحات بشـــــون تصـــ إن احتجـــ

الصن وق ل ى م رسة جيمس. 



2

ــ ام والشـــروط :  األحكـ

ــوم ال راســـية الم فوعـــة •  ــة مابتـــة مـــن الرسـ ــ  إلـــى نســـبة مةويـ ــتن  تطـــة الخصـ  تسـ

مقــــ م ا ووفقــــا  لتقــــوي  دورر الرســــوم أعــــالط باســــتخ ام بطاقــــة بنــــك أبــــوظبي األول 

جيمس تيتانيوم الئتمانية. 

  

ــ  إل •  ــى ول ينطبـ ــ  أقصـ ــ  ك ـ ــي واحـ ــام دراسـ ــ ر عـ ــ  لمـ ـــ ام الخصـ ــو  استخــــ  يجـ

ـــ   ــي واحــــ ــل دراســ ــية لفصــ ــوم ال راســ ــن الرســ ــى مــ ــ  األدنــ ـــع ال ــ ــ  دفــــ إذا تــ

 مق مــا . 

 للتوهــــل لخصــــ  الرســــوم  يتوجــــ  ســــ اد أي رســــوم مســــت قة وباقيــــة دون الســــ اد • 

بالكامل.

ــ يل •  ــى أي تعـ ــة علـ ــال الموافقـ ــي حـ ــة. فـ ــوم ال اليـ ــة الرسـ ــى هيكليـ ــ  إلـ ــتن  الخصـ  يسـ

ــة فـــي تـــاريخ لحـــ   يتوجـــ  علـــى  ــة الرســـوم مـــن قبـــل الســـلطة التنفيميـ لهيكليـ

حامل البطاقة س اد الفرق. 

ـــة الســــترداد الرســــمية ُ •  ـــ  سياسـ ـــادر ت صــــيل أي مبـــال   تطبـ ـــ  إعـ ـــال توجـ  فـــي حـ

  لمجموعة جيمس  ويت  تع يل الخص  الممنوح سابق ا تبع ا  لذلك. 

ــ ُ •  ــية بعــــــــ ــوم ال راســــــــ ــافي الرســــــــ ــى  ــــــــ ــ  علــــــــ ــ  الخصــــــــ  يطبــــــــ

التسويــة/التخفيــض/ال فعــة المق مــة  إن وج ت. 

البطاقات  • حاملي  كل  على  األول  أبوظبي  ببنك  االئتمان  الرئيسية  الخاصة  وأحكام  بطاقات  شروط  تسري 
أر عليها من حين آلخر.    االئتمانية، وأي تعديل يط
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