برنامــج بطاقــــة ائتمـــان االستـــرداد النقــدي
اإلسالميـــة الصــادرة عــن بنـــك أبوظبـــي األول
األحكـــــام والشــــروط
تســـري األحكـــام التاليـ ـة علـــط بطاقـــة ائتمـــان االســـترداد النقـــدي اإلســـالمية مـــن بنـــك أبوظبــــــي األول،
باإلضـــاإة لـــط األحكـــام الـــواردة إـــي طـــروط وأحكـــام بطاقـــة االئتمـــان اإلسالميـــــــة الصـــادرة عـــن بنـــك
النب ـا لــط النــب م ـ
أبــوظبي األول ،التــي تشــكه هــلو الو يقــة الــت زجا ال هت ــتأ من ــا وه ـب قراجت ــا مع ــا ،ز
الشروط المدرالة إي نموذج طلب بطاقة االئتمان.
يكررون ألي مصررحاحات غيررر معرررا عن ررا فرري هرر ه األحكررام والشرررو المعنررا المحررد ل ررا فرري طــروط
وأحكام بطاقة االئتمان اإلسالمية الصادرة عن بنك أبوظبي األول:
تعرهـــف المصطلحــات:
أ) "بحاقرررة اردرررتر ا النقررردي اإلدرر مية مرررن بنرررك أبررروظبي األول" ةعنررري بحاقرررة ارئتمررران اإلد ميررررررررة
ل درررتر ا النقررردي مرررن بنرررك أبررروظبي األول الصرررا رة عرررن أبررروظبي األول اإلد مررررري (فيمرررا ياررري
"بطاقــة االستــرداد النقــدي اإلسالمية")؛
ب) "حامررل بحاقررة اردررتر ا النقرردي اإلد ر مية مررن بنررك أبرروظبي األول" يعنرري الش ر ص ال ر ي يحمررل بحاقررة
ادرررتر ا يقررردي دررر مية مرررن بنرررك أبررروظبي األول (فيمرررا ياررري "حامـــه بطاقـــة االســـترداد النقـــدي
اإلسالمية")؛
ج) "بريرراما اردررتر ا النقرردي اإلدرر مي مررن بنررك أبرروظبي األول" يعنرري البريرراما الرر ي ي ررول حرراماي
بحاقررة اردررتر ا النقرردي اإلد ر مية ادررتر ا مبررالن يقديررة عاررا المعررام ت الماهاررة ل ر ا ال ررر (فيمررا
ياي "برنامج االسترداد النقدي اإلسالمي")؛
) "اردررتر ا النقرردي" يعنرري مبا ررا يسررتحع عاررا المعررام ت الماهاررة عاررا النحررو المنصرروص عايرر فرري
هرر ا المسررتند ،وفقررا لمررا قررد يقرررره البنررك بنررا عاررا ةقررديره المحاررع والرر ي يررتم قيررده لحسرراب بحاقررة
اإلد ر مية عاررا أدررار ر ري بحي ر يكررون مباررن اردررتر ا النقرردي مسرراويا أو أكبررر
اردررتر ا النقرردي ٍ
من رهم واحد؛
هر) "المعررام ت الماهاررة" ةعنرري كافررة معررام ت الت زئررة ،درروا عنررد يقحررة البيررأ أو عاررا اريتريرري ،الترري
يررتم قيرردها عاررا بحاقررة ارئتمرران اإلدرر مية الترري ةتدررمن ميررزة اردررتر ا النقرردي والصررا رة عررن بنررك
أبوظبي األول ،فيما عدا المعام ت المستثنررررراة في الفقرة ( )14أ يررراه.
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و) "الفئات الم تارة" ةعني رائح اإليفاق المدرجة أ ياه والتي يمكن ةعديا ا من وقي آلخر:
الفئات المختارة

التعايم

استرداد نقدي  %0.25علط رمت إئة التاالر "للفئات المختارة"
8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351

ال دمات الحكومية

7800, 9399, 9311, 9223, 9222, 9211, 9402, 9405, 9406,

المادسات ال يرية

8398, 8661

قحاع النقل
التضجير
التضمين
الوجبات السريعة

4111, 4112, 4119, 4121, 4131, 4411, 4468, 4511, 4722, 4784,
4789, 7523, 3000-3299, 7523, 7531, 7534, 7535, 7692, 7699
3351–3500, 4457, 5978, 6513, 7296, 7394, 7512, 7513, 7519,
7538, 7542, 7549, 7841
3429, 5960, 6300
5462, 5811, 5813, 5814, 7832

برنامــــــج االستـــرداد النقـــدي
اإلد ر مية المشرراركة فرري بريرراما اردررتر ا النقرردي اإلد ر مي،
 -1يحررع لحرراماي بحاقررات اردررتر ا النقرردي ٍ
ولتفررا ي أي ررك ،ر ينحبررع هرر ا البريرراما عاررا أي بحاقررات ائتمرران فيررزا وسأو مادررتر درر مية صررا رة
عررن بنررك أبرروظبي األول ،وي دررأ هرر ا البريرراما فرري كافررة األوقررات لضحكررام والشرررو المو ررحة فرري
ه ه الوثيقة.
 -2يحررع لحرراماي بحاقررات اردررتر ا النقرردي اإلدرر مية الحصررول عاررا مكافررضة اريدررمام لمرررة واحرردة مررن
بنررك أبرروظبي األول ةعررا ل  300رهررم مرراراةي عاررا رركل ادررتر ا يقرردي خرر ل السررنة األولررا مررن
يشررا حسرراب البحاقررة ،و ذا قررام حامررل ه ر ه البحاقررة بإعررا ة ةقررديم ا ر خررر لاحصررول عاررا بحاقررة مررن
يفر النروع لررن يحرع لر أن يحصرل عاررا يفر المكافرضة مرررة ثاييرة ،كمررا أن العمر الر ين يحمارون بحاقررة
ائتمرران ةقايديررة ل دررتر ا النقرردي مررن بنررك أبرروظبي األول وحصرراوا عاررا مكافررضة اريدررمام ،لررن يحررع ل ررم
الحصول عاا مكافضة اريدمام الم كورة أع ه وال اصة ببحاقررة اردتررر ا النقرردي اإلد مية.
 -3ينحبررررع بريرررراما اردررررتر ا النقرررردي اإلدرررر مي عاررررا المعررررام ت الماهاررررة الترررري ةررررتم عاررررا
بحاقررررات اردررررتر ا النقرررردي اإلدررر مية ،ويررررتم ةقريررر مباررررن اردررررتر ا النقرررردي لررررا أ يررررا رقررررم
كامل بالدرهرررم و فعررر .
أ.

بالنسرربة لمرروا ني ولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة ،يررتم مررنح معرردل اردررتر ا النقررررردي التالرررري
عارررا المعاماررة (المعامرر ت) الماهاررة:
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( ٪12 )1ادرررتر ا يقررردي عارررا "اإليفررراق فررري السررروبرماركي" خرر ل أول  90يومررا مرررن صررردار
البحاقررة و  ٪6ادررتر ا يقرردي بعررد ذلررك يررتم منح ر عاررا جميررأ المعررام ت الماهاررة الترري ةمرري
بالدرهم اإلماراةي في مح ت السوبرماركي ،والتي يتم قيدها عاا حساب حامل البحاقة؛
( ٪6 )2ادررتر ا يقرردي عنررد اإليفرراق عاررا " فررواةير ال رردمات والوقررو " ،يررتم منحرر عاررا جميررأ
المعرررام ت الماهارررة التررري ةرررتم بالررردرهم اإلمررراراةي عنرررد فرررأ فرررواةير ال ررردمات ومححرررات
الوقو والتي يتم قيدها عاا حساب حامل البحاقة؛
( ٪2 )3ادررتر ا يقرردي عاررا "اإليفرراق الرردولي ب يررر الرردرهم اإلمرراراةي" ،يررتم منحرر عاررا جميررأ
معررام ت الت زئررة الترري ةررتم بعماررة أجنبيررة (بعماررة غيررر الرردرهم اإلمرراراةي) والترري يررتم قيرردها
عاا حساب حامل البحاقة؛
( ٪1 )4ادررتر ا يقرردي عاررا جميررأ النفقررات األخررر( (المعتمرردة مررن قبررل ل نررة الشررريعة) ،يررتم منحر
عاررا جميررأ المعررام ت الماهاررة األخررر( الترري ةررتم بالرردرهم اإلمرراراةي والترري يررتم قيرردها عاررا
حساب حامل البحاقة.
ب .بالنسررررربة لامقيمرررررين ،يرررررتم مرررررنح معررررردل اردرررررتر ا النقررررردي الترررررالي عارررررا المعاماررررررررة
(المعامرر ت) الماهاررة:
( ٪5 )1ادرررتر ا يقررردي عارررا "يفقرررات السررروبرماركي وفرررواةير ال ررردمات والوقرررو " عارررا كافرررة
المعررام ت الماهاررة الترري ةررتم بالرردرهم اإلمرراراةي عنررد فررأ فررواةير ال رردمات ومححررات الوقررو
الترري يررتم قيرردها عاررا حسرراب حامررل البحاقررة ،ررريحة أن يكررون ه ر ا اردررتر ا محرردو ا بسررق
ر يت اوز  150رهم ماراةي في الش ر؛
( ٪2 )2ادررتر ا يقرردي عاررا "اإليفرراق الرردولي ب يررر الرردرهم اإلمرراراةي" ،يررتم منحرر عاررا جميررأ
معررام ت الت زئررة الترري ةررتم بعماررة أجنبيررة (بعماررة غيررر الرردرهم اإلمرراراةي) والترري يررتم قيرردها
عاا حساب حامل البحاقة؛
( ٪1 )3ادررتر ا يقرردي عاررا جميررأ النفقررات األخررر( يررتم منحرر عاررا جميررأ المعررام ت الماهاررة
األخر( التي ةتم بالدرهم اإلماراةي والتي يتم قيدها عاا حساب حامل البحاقة؛
( %0,25 )4ادرررتر ا يقررردي عارررا "فئرررات خاصرررة" يرررتم منحرر عارررا جميرررأ المعرررام ت الماهارررة
األخررر( الترري ةررتم بالرردرهم اإلمرراراةي والترري يررتم قيرردها عاررا حسرراب حامررل البحاقررة برردون أي
دق محد ريا عاا مبان اردتر ا .
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 -4يررررتم ةحديررررد مباررررن اإليفرررراق فرررري السرررروبرماركي ولا رررردمات والوقررررو عاررررا أدررررار رمررررز الترررراجر
المنشرررررور مرررررن قبرررررل مادرررررتركار مرررررن وقررررري آلخرررررر (راجرررررأ ال ررررردول أ يررررراه) ،وي ررررروز لررررررر
مادرررتركار ة ييرررر ذلرررك الرمرررز بررردون خحرررار مسررربع ويرررتم ةحديثر ر فررري يظامنرررا ةبعرررا لر ر لك .كمرررا
يتم أيدا ةحديد مبان اإليفاق الدولي عاا أدار رمز العماة المست دم في المعاماة.
قطـــاع اإلنفـــــاق

نسبــة االستــرداد النقـــدي

نسبـــة االستـــرداد النقـــدي

ورمـــت إئـــة التاالـــر

(المواطنــون اإلماراتيـون)

( المقيمون)

السوبرماركرري – 5411

 %12خ ل أول  90يوما بعد صدور

( %5محد ة بسق

ري أقصا ر

البحاقة

يت اوز

و  %6بعد ذلك

 150رهم ماراةي)

الوقررو – 5542 ،5541

%6

%5

ال دمررات – 4900

%6

%5

اإليفرراق الدولرري ب يررر

%2

%2

الدرهرم اإلماراةرري
كافة يفقررات الت زئررة األخررر(

%1

%1

(المعتمرردة مررن قبررل ل نررة
الشريعررة)
فئررات يفرراق م تررارة

-

%0,25

 -5ن أيررواع الت ررار أ يرراه محظررورة بسررب عرردم ارمتثررال لاشررريعة وفقررا لتعايمررات ل نررة الرقابررة الشرررعية
الداخايررة التابعررة لررر أبرروظبي األول اإلدرر مي .وبالتررالي ،لررن يررتمكن العميررل مررن جرررا المعررام ت مررأ
الت ار أ ياه:
نـــوع التاالــــر
رمــت إئــة التاالــر
األمرراكن الم صصررة لامشررروبات الكحوليررة)  -البررارات والحايررات والنرروا ي
5813
الاياية وصارت الكوكتيل وم هي الرقص
متاجر ال مررور — البيرة والنبي والمشروبات الكحولية
5921
متاجررر وأكشرراك السي رررار
5993
خدمررات المواعرردة والمرافقررة
7273
الرهرران ،بمررا فرري ذلررك ةرر اكر اليايصرري  ،رقررائع ألعرراب الكررازينو ،المراهنررة
7995
خارج المدمار ،والرهايات في حابات السباق
مراكررررز التدليرررك
7297
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 -6لررن يكررون أبرروظبي األول اإلد ر مي مازمررا بترروفير ادررتر ا يقرردي أعاررا لامشررتريات الترري ةررتم فرري مناف ر
الت رررار س أصرررحاب ارمتيررراز الر ر ين لرررم يسر ر اوا أيفسر ر م بموجر ر رمررروز فئرررات الت رررار الم صصرررة
لاسوبرماركي والوقو وال دمات والفئات الم تارة من قبل مادتركار .
 -7يررتم ة ميررأ المعررام ت الماهاررة الترري ةررتم بادررت دام بحاقررة اردررتر ا النقرردي اإلدرر مية اإل ررافية مررأ
المعامرررررررر ت الماهارررة التررري يقررروم ب رررا حامرررل البحاقرررة الرئيسررري ،وذلرررك ألغررررا احتسررراب مبارررررررن
اردتر ا النقدي ،ثم يتم قيد م موع مبالن اردتر ا النقدي لحساب البحاقة المعنية.
 -8ر يوجرررد حرررد أ يررررا لإليفرراق لاحصول عاا ادتررر ا يقرردي.
 -9يقتصررر اردررتر ا النقرردي عاررا الحررد ارئتمررايي لاعميررل بالنسرربة لامعررام ت الماهاررة الترري ةررتم ررمن
ورة كشرر الحسرراب ،ممررا يعنرري أيرر ر يمررنح ادررتر ا يقرردي عارررا المعررام ت المن ررزة فرروق الحرررد
ارئتمايي لحساب البحاقة خ ل ورة كش واحدة معينة.
 -10يررا ي أي بحررال س ل ررا جزئرري لامعررام ت لررا دررح اردررتر ا النقرردي الممنررو  .يحررتفظ أبرروظبي
األول اإلدرر مي بحررع ةحصرريل القيمررة المعا لررة ل دررتر ا النقرردي الممنررو مررا مبا رررة مررن حسرراب
البحاقررة ون ررعار مسرربع ،أو عررن ريررع التعررديل مقابررل ادررتر ا يقرردي عاررا المعررام ت الماهاررة
في المستقبل.
 -11يررتم ةحبيررع المقاصررة بررين أي مباررن ادررتر ا يقرردي مرردفوع و جمررالي الرصرريد المسررتحع ،ولكررن يبقررا
حرراماو بحاقررات اردررتر ا النقرردي اإلدرر مي ماررزمين بسرردا الحررد األ يررا مررن المرردفوعات المسررتحقة
حسبما يكون مو حا في الكش الش ري.
 -12أي ادرررتر ا يقررردي مترررراكم لرررم يرررتم قيرررده لحسررراب البحاقرررة دررروا يرررتم ل ررراؤه س مصا رةرررررر فررري
حرررال:
أ .غررر ق حسررراب حامررل بحاقررة اردتررر ا النقرردي اإلد ميررة؛
ب .لررم يعررد حساب حامررل بحاقررة اردتررر ا النقرردي اإلد ميررة في و أ جيرررد؛
ج .ايت ي ص حية بحاقررة اردتررر ا النقرردي اإلد ميررة ولم يتم ة ديدها؛
 .ايت رررراك هرر ر ه األحكررررام والشرررررو الصررررا رة عررررن بنررررك أبرررروظبي األول ،أو ايت رررراك أحكررررام
و رو بحاقات ارئتمان اإلد مية الصا رة عن بنك أبوظبرري األول؛ أو
هررر .أي حرردآ خررر ي رر أن يررا ي بنررا عاررا التقرردير المحاررع ألبرروظبي األول اإلدرر مي لررا ل ررا
بريرراما اردررتر ا النقرردي اإلدرر مي مررن بنررك أبرروظبي األول ،وسأو أي مزايررا مماثاررة (حسرربما قررد
ينحبع).
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 -13أي قرررار يبرري مررا ذا كرران اإليفرراق عاررا المشررتريات يعتبررر معاماررة ماهاررة ألغرررا اردررتر ا النقرردي
وسأو يحررد كيفيررة التصررني بالنسرربة لكررل فئررة مررن اردررتر ا النقرردي درروا يررتم اعتمررا ه بنررا عاررا
الساحة التقديرية المحاقة لبنك أبوظبي األول ويتم ب غ النتي ة لا حامل البحاقة.
 -14مرررا لرررم يرررر يرررص م ررال لرر لك ،فرررإن جميرررأ المعرررام ت الماهارررة التررري يرررتم قيررردها لصرررالح بحاقرررة
اردرررررتر ا النقررررردي اإلدررر ر مية ةسرررررتحع الحصرررررول عارررررا اردرررررتر ا النقررررردي وفقررر را لافئرررررات
المحد ة أع ه وفيما عدا اردتثنرررا ات التاليرررة:
( )1مدفوعررررات الردوم السنوية المتعاقة بحساب حامل بحاقة اردتر ا النقدي اإلد ميرررة؛
( )2السح النقدي؛
( )3الردررروم الماليرررة؛
( )4مبالن اإللتزام بالتبرع عند التضخر عن السدا ( ن وجرردت)؛
( )5الشرريكات السررياحية ،ةحويررل الرصرريد ،و فررأ التمويررل المصرررفيس الردررومس وسأو الردرروم األخررر(
غير المصر ب ا؛
( )6ررررا العمرر ت األجنبيررة؛
( )7المساهمررررررررررات أو األقسرررررررررررا أو المررردفوعات األخرررر( المتعاقرررة ببريررراما Credit Shield
( Plus / Wallet Shieldةكافل) وما لا ذلك؛
( )8المنت ررات س البررراما س أي بررراما أو منت ررات ةررضمين أخررر( قررد ي تررار أبرروظبي األول اإلدرر مي
عر ا س ةوزيع ا؛
( )9المعام ت التي ةتم في مكاة الصرافة؛
ا ات ار خار والسندات وأ وات الدين األخر(؛ أو
( )10را
( )11المعررام ت الترري يقرررر ألبرروظبي األول اإلدرر مي أي ررا ةشرركل مو رروع يررزاع ،أو أي ررا خا ئررة،
غير مصر ب ا ،غير قايويية وسأو احتيالية؛
( )12أي معاماة ةتم من خ ل أو بادت دام يظام ال صم المبا ر اإلماراةي؛ و
( )13المعام ت التي يتم ةحويا ا لا خحة فأ د اة وبنسبة ربح صفر بالمائة.
عر ر وة عارررا مرررا ور أعر ر ه ،فرررإن درررا ة ادرررت دام بحاقرررة اردرررتر ا النقررردي اإلدر ر مية إلجررررا
معررام ت وهميررة مررن خ ر ل مححررات يقررا البيررأ أو فرري مناف ر الت ررار أو مررن خ ر ل ودررائل أخررر( لررن
ةكرررون ماهارررة ل درررتر ا النقر ردي .ي ررروز ألبررروظبي األول اإلدر ر مي بنرررا عارررا ةقرررديره المحارررع أن
يدررري أو يزيرررل أي بنرررو مرررن قائمرررة اردرررتثنا ات المر ر كورة أعر ر ه .يكرررون قررررار أبررروظبي األول
اإلد مي فيما يتعاع بما يشكل صفقة ماهاة أم ر ،ي ائيا وحادما ومازما.
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 -15يبقررا اردررتر ا النقرردي صررالحا لمرردة دررنتين ( )2مررن ةرراريم المعاماررة المعنيررة ،ومررا لررم يررتم ادررت دام
قبل ةاريم ايت ا ص حيت  ،ةنت ي ص حية اردتر ا النقدي في التاريم الم كور.
 -16ي صرررص بريررراما اردرررتر ا النقررردي اإلدر ر مي ل درررت دام الش صررري فقر ر  ،وفررري حرررال ادرررت دام
البحاقرررة ال اصرررة ب ر ر ا البريررراما ألغررررا ة اريرررة ،يحرررتفظ أبررروظبي األول اإلدر ر مي برررالحع فررري
دح اردتر ا النقدي الممنو وسأو ةعايع البحاقة وسأو ب غ الساحات الم تصة ب لك.
 -17يحرررتفظ أبررروظبي األول اإلدرر مي برررالحع فررري ادرررتبعا أي حامرررل بحاقرررة مرررن المشررراركة فررري بريررراما
اردتر ا النقدي اإلد مي من بنك أبوظبي األول ،في حال:
أ.

دررا ة ادررت دام بريرراما اردررتر ا النقرردي اإلدرر مي مررن قبررل حامررل البحاقررة أو دررا ة ادررت دام
المزايا المتاحة بموج ذلك البرياما؛

ب .قيررام حامررل البحاقررة بنررا عاررا التقرردير المحاررع ألبرروظبي األول اإلدرر مي بايت رراك هرر ه األحكررام
والشرررو بررضي رركل مررن األ رركال وسأو أحكررام و رررو البحاقررة .قررد يررا ي التعايررع واردررتبعا ،
وفقر را لتقررردير أبررروظبي األول اإلدر ر مي المحارررع ،لرررا ل رررا جميرررأ عمايرررات اردرررتر ا النقررردي
اإلد مي التي يتاقاها حامل البحاقة.
 -18يحرررتفظ أبررروظبي األول اإلدرر مي برررالحع فررري ي رررا بريررراما اردرررتر ا النقررردي اإلدرر مي أو ةعرررديل
األحكررام والشرررو ال اصررة برر فرري أي وقرري وفقررا ألحكررام و رررو بحاقررة ارئتمرران اإلدرر مية لبنررك
أبوظبي األول.
 -19فرري حررال وجررو أي ةعررار بررين ه ر ه األحكررام والشرررو وأحكررام و رررو بحاقررة ارئتمرران اإلد ر مية
الصررا رة عررن بنررك أبرروظبي األول يتعاررع ببريرراما اردررتر ا النقرردي اإلدرر مي ،ةكررون السرريا ة ل رر ه
األحكام والشرو .
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