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 ة ـرـــــراء الميس  ـــة الشــــخطــ

 األحكـــام والشــــروط 

 

بطاقــات لالرئيســية شــروط الان المؤّهلــة، باإلضــافة ـلــــــب األحكــام الموضــحة فــي ــــة علــب بطاقــات ا ئتمــــام التاليــــاألحكتســري 

الرئيســـية شـــروط ال"عربيـــة   اللغـــة ال – 2.0 النســـخة – 2022الصـــادرة عـــن بنـــك أبـــوظبي األول ش.م.ع.  فبرايـــر ا ئتمـــان 

  "ئتماناال  بطاقاتل

 

ان ـات ا ئتمـــبطاقــلالرئيســية شــروط الص لــف فــي مصــطلل لــم يــرد لــف تعريــف فــي هــره األحكــام والشــروط المعنــب المخصــّ  يكــون أليّ 

 األول ش.م.ع.ي  ــك أبوظبـادرة عن بنـالص

 

رة" -1 رة أو خطـــة  "خطـــة الشـــراء الميســـ    تعنـــي أّي خطـــة للـــدفع يعرضـــيا بنـــك أبـــوظبي األول التقســـيط خطـــة الشـــراء الميســـّ

ــ "ش.م.ع.   ــا  "البن ــل  ليســتديد مني ــة  حام ــل البطاق ــي فيرســت  حام ــة دب ــتمكنبطاق ــة  وي ــة معيّن ــامالت بطاق ــة مع ــن ســداد قيم م

 ة.ــة متساويــعلب أقساط شيري

 

ــراء -2 ــة الش ــتخدام خط ــن اس رة  يمك ــّ ــر الميس ــامالت  لغ ــل مع ــة التحوي ــابطاق ــة قيمتي ــ 500 البالغ ــم ـمارات ـــي أو أكثـدره ر، أو ـ

 ر.ــك من وقت آلخـالبن  اّررهـيق ة أخرىــحديّ   قيمـة

 

ــراء ـّن  -3 ــة الش ــة خط ــة  خدم رة مدتوح ــّ ــار الميس ن ختي ــّ ــات مم ــاملي بطاق ــوزح ــ يح ــت صــالحة صــادرة بطاق ــي فيرس ــان دب ة ائتم

ــة عــ ــل البطاق ــة حام ــك. وتعتمــد أهلي ــان خطــة مــن لالســتدادةن البن ــب مــا ـرا ك رة عل ــة ل الشــراء الميســّ ــل البطاق ــة ائتمــان حام بطاق

 قــد يختــار أخــرى معــاييرـعــادة الســداد وأّي  وســجل، البطاقــة حامــلبطاقــة /حســاب ل الحــاليعلــب الوضــع جيــد، وســجل ائتمــاني 

ــك  ــاالبن ــ تطبيقي ــلل قب ــل تأهي ــة  حام ــيالبطاق ــجيل ف ــون  للتس رة. ويك ــّ ــراء الميس ــة الش ــرارالخط ــأن ق ــراء  بش ــة الش ــر  خط ع

 ده.ــك وحــر البنـتقديعلب بناًء   الميّسرة علب العميل

 

ــيجــوز لحامــل البطاقــة حجــز خطــة الشــراء  -4 رة عب ســائل أخــرى يصــّرا بيــا البنــك مــن ور تطبيــا اليــاتف المتحــّرك أو أّي الميســّ

ــتّم  ــت آلخــر. وي ــل البطاقــة  ـبــال وق ــب  عنــدحام ــز وتأكيــد الطل ــل تداصــيل األقســاط بالحج رة مث ــراء الميســّ أحكــام خطــة الش

 .والندقات، الرسوم  الدائدة  أسعارالشيرية، مّدة خطة الشراء الميّسرة،  

ــب  -5 ــيطتترت ــة التقس ــن خط ــتديد م ــري يس ــة ال ــل البطاق ــب حام ــوم عل ــة الرس ــن أو كاف ــل  أي م ــ  حام ــتّم تبلي ــك وي ــددها البن ــي يح الت

 :خطة التقسيطـجمالي رصيد   علب  مدينةالبطاقة بيا عند حجز خطة الشراء الميسرة وتقيّد  

 

 ما ينطباالبنك حيث  بالسعر الري يحددهئدة  رسوم الدا °

 تحويل المعاملة ـلب خطة شراء ميّسـرةلم المعالجة  ورس °
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ــادل -6 ــالي  يع ــ ـجم ــوع  مبل رة مجم ــّ ــراء الميس ــة الش ــ خط ــراء  مبل ــدة  والش ــوم الدائ ــال  "رس ــ إجم رة مبل ــة الشــراء الميســ   . "خط

 .ة تلك الخطةالشراء الميّسرة علب مدّ خطة    مبل ـجمالي    تقسيماألقساط الشيرية عبر مبل   حتسب  يو

 

ــد األقســاط الشــيريخطــة التقســيط وضــعبعــد  -7 ــتّم قي ــب حســاب البطاقــة  ة، ي رة عل ــاراً مــن كشــف حســاب لخطــة الشــراء الميســّ اعتب

رة  مبلــ ي يلــي علــب الدــور تــاريو الحجــز وفــي كــّل شــير مــن بعــد رلــك حتــب يــتّم قيــد ـجمــالي رالبطاقــة الــ خطــة الشــراء الميســّ

 بالكامل.

 

حســاب البطاقــة فــي األوقــات التــي  مــن وتخصــم رات الصــلة خطــة التقســيطبموجــب  ا ســداد الدائــدة فيمــا يتعلــا بكــّل قســطـيستحــ -8

 .بياة  ــيحّددها البنك ويتّم تبلي  حامل البطاق

 

الــري تــاريو الحســاب البطاقــة فــي أو حــوالي  مــن خصــم تلــك الرســومويــتّم  تقســيطم معالجــة لكــّل خطــة ورســ تحديــديجــوز للبنــك  -9

 .  فعالة  المركورة  خطة التقسيطتصبل فيف  

 

قبــل التــواريو المحــددة فــي الجــدول مقــّدماً  خطــة التقســيطـجمــالي الرصــيد بموجــب بســداد حامــل البطاقــة  قــامفــي حــال  -10

ــي ــي  الزمن ــاء  خطــة التقســيطالموضــل ف ــام بغلغ رةوق ــّدة خطــة الشــراء الميســّ ــب تخديضــيا م ــر  ، أو طل ــد رســت حينئ م تســوية وقي

ــت آلخــر  امبكــرة  يحــّدده ــك مــن وق ــاالبن ــرد بياني ــي جــدول الرســوم   وي ــةً ف ــي أو  مدين ــة ف ــب حســاب البطاق ــاريو  حــواليعل ت

 الدفعة المبكرة المركورة.سداد  

 

ــب  ـرا -11 ــّد األدن ــن الح ــر م ــادل أو أكب ــة تع ــة دفع ــل البطاق ــّدد حام ــم يس ــة لل ــتحقة اللدفع ــاليين أو المس ــدي حســاب متت ــّددة لكش  ـرامح

ــة،  ــّم ـقــالا حســاب البطاق ــر  ت ــديره  حينئ ــب تق ــاًء عل ــك بن ــوم البن ــايق ــب مســؤوليةودون  المطل ــل عل ــاء خطــة  حام ــة، بغلغ البطاق

رة  دالشــراء الميســّ ا األقســاط الشــيرية  فــوًرا ويقيــّ ا يعــادل ـجمــالي مبلــ  خطــة الشــراء الميســرة ناقصــً علــب حســاب البطاقــة مبلغــً

ــكل مب ــب ش ــة عل ــل البطاق ــاب حام ــب حس ــابقًا عل دة س ــّ ــا المقي ــة بموجبي ــوم المترتب ــب رس ــك بترتي ــوم البن ــد. ويق ــ  مقطــوع واح ل

 تسوية مبكرة حسبما هو موضل في جدول الرسوم فيما يتعلا بما ورد أعاله.

 

ــتل -12 ــي حــال اس ــال  ف ــة أّي مب ــل البطاق ــاد ســدادهام حام ــا  مع ــا يتعل ــا خطــة فيم ــّم تطبي ــة ت ــة بطاق رةبمعامل ــّ ــا  الشــراء الميس عليي

لإليدــاء  المعــاد ســداده المــركورهــرا المبلــ   يســتخدممشــتراة ، البطاقــة ســلع  حامــل  علــب ســبيل المثــال، فــي حــال ـعــادة

ــة ــاب البطاق ــب حس ــداد عل ــاقي دون س ــتحا والب ــ  المس ــالي المبل ــن  .بغجم ــؤديول ــال   ت ــدادهاأّي مب ــاد س ــي  مع ــتالميا ف ــتّم اس ي

ــة ــب حســاب البطاق ــي   ـل ــاتـنيــاء أو تخد رة. و ا لتزام ــا بخطــة الشــراء الميســّ ــّدم فيمــا يتعل ــة أن يق ــب حامــل البطاق ينبغــي عل

 .معاد سدادهافيما يتعلا بمعاملة بطاقة    خطة التقسيططلباً مندصالً للبنك في حال رقبتف في ـنياء  
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رة  مــن حيــ  المــّدة  -13 ّم ـم المعالجــة  اســتناداً ـلــب فئــة المعاملــة التــي يتــوالدائــدة ورســ وســعريختلــف تســعير خطــة الشــراء الميســّ

رة أو ـتحويليــ ــب ا ـلــب خطــة شــراء ميســّ ــب تقــديره  يصــندف حســبماقطــاع العميــل  ـل ــاًء عل ــاالبنــك بن ــة التاجــالمطل  ر أوـ  أو فئ

االبطاقــة  حامــل ـخطــارالمعاملــة حســبما يــتّم تحديــده مــن قبــل البنــك مــن وقــت آلخــر ويــتّم  مبلــ  لــرلك فــي وقــت الحجــز.  بــف تبعــً

 ومّدة خطة الشراء الميّسرة من معاملة ـلب أخــرى.واجبة التطبيا   ندقات أخرىالدائدة وأّي    رسوم أن تتغيرويجوز 

 

رة فــي حــال  غجراءبــ البنــك يصــّرا -14 ــة خطــة شــراء ميســّ ــ جمــالي ـ كــانمعامل رة خطــة الشــرا مبل ـجمــالي  حــدود ضــمنء الميســّ

ــت ا حــّد ا ئتمــان ــف وكان ــي بطاقت ــة ف ــوفر لحامــل البطاق ــةلمت ــك البطاق ــاً ل فــي وضــع ائتمــاني تل ــد وفق ــي نظمــة األقواعــد ولجي الت

 المعاملة.  في وقت تنديرالبنك  يعتمدها  

 

ــوز -15 ــة ل يج ــل البطاق ــوم بحام ــرأن يق ــة ش ــب خط ــة ـل ــل معامل ــان اتحوي ــت ك ــي أّي وق رة ف ــّ ــة ء ميس ــتحقاا الدفع ــاريو اس ــل ت قب

 .فيف  لمعاملةا  تسجيلالري تّم    الحساب  كشفي  ـــف  الموضحة

ــي -16 ــب للدفعــة المســتحقة حــال  ف رة، يكــون الحــّد األدن ــة شــراء بموجــب خطــة الشــراء الميســّ ــة بعملي ــام حامــل البطاق ــي ق  كشــفف

ــو مجمـــوع الحســـاب ــبة  هـ ــداً نسـ رة زائـ ــّ ــراء الميسـ ــة الشـ ــيرية لخطـ ــاط الشـ ــن 5القسط/األقسـ ــن % مـ ــتحا عـ ــيد المسـ الرصـ

ــتريات  ــة مش ــحوباتالتجزئ ــ والس رة ، زا ةالنقدي ــّ ــراء الميس ــة الش ــيرية لخط ــاط الش ــتثناء األقس ــب  باس ــال  فائضــة عل ــداً أّي مب ئ

 ، ـن وجدت.  سابقًامستحقة  الوجميع المبال     حّد ا ئتمان

 

ــال  -17 ــي ح ــي الكشــف ف ــّدد ف ــتحقاا المح ــي تــاريو ا س ــتحقة ف ــة المس ــب للدفع ــن الحــّد األدن ــّل م ــاً أق ــل البطاقــة مبلغ ــداد حام س

ــدة لالشــيري لبطاقــة ا ئتمــان  ــة، العائ ــر  تنطبــاحامــل البطاق ــاً ل رســوم حينئ بطاقــات ا ئتمــان التــي تحكــم الرئيســية لشــروط لوفق

 .واستخدام بطاقة ائتمان دبي فيرستـصدار  

 

ــك  -18 ل البن ــّ ــن يتحم ــؤولية أّي أضــرار أو ل ــائرمس ــة  خس ــل البطاق دها حام ــّ ــئةويتكب ــون ناش ــتخدام أو  تك ــب واس ــراء وتركي ــن ش ع

رة.  أّي شــكوى فيمــا وتــتّم ـحالــة قيــر رلــك فيمــا يتعلــا بالسلعة/الســلع و/أو الخدمة/الخــدمات بموجــب خطــة الشــراء الميســّ

ــلع المشــتراة أو الخدمة/ال ــا بجــودة السلعة/الس ــاجر يتعل ــوّرد أو الت ــب الم رة، ـل ــّ ــراء الميس ــن خــالل خطــة الش ــة م ــدمات المقّدم خ

 ولن تؤثرعلب واجبات حامل البطاقة في ا ستمرار بسداد األقساط الشيرية للبنك بموجب خطة الشراء الميّسرة.

 

رة أو  -19 يحــا للبنــك فــي أّي وقــت كــان ودون التــزام تجــاه حامــل البطاقــة بــأّي طريقــة ميمــا كانــت، أن ينيــي خطــة الشــراء الميســّ

ــن، لــن يــؤثر  ــروط الماثلــة. ولك ــن األحكــام والش ــاء أّي بنــد م ــر أو ـضــافة أو ـلغ ــا أو ســماتيا أو تغيي ــاء أو تغييــر ميزاتي ـلغ

زهــا حامــل البطاقــة وتــّم قبوليــا مــن قبــل البنــك بموجــب خطــة الشــراء الميســرة قبــل اإلنيــاء المــركور علــب المعــامالت التــي أنج

ــب  ــ  الشــراء األدن ــب لمبل ــك أيضــاً أن يحــّدد الحــّد األدن ــرار اإلنيــاء. ويحــا للبن رة ق ــف بموجــب خطــة الشــراء الميســّ المصــّرا ب

 لكّل عر   معيّـن.

 



 

مقره  عنوان ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي   وخاضع لتنظيم مرخص  وهو بنكبنك أبوظبي األول ش.م.ع. قبل دبي فيرست هي عالمة تجارية مملوكة من 
 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  6316ص.ب   الرئيسي

 عربيـةة الـــاللغ – 2 النسخة - 2022فبراير   - خطة الشراء الميّسرةشروط أحكام و  -دبي فيرست 

ــك ب -20 ــتدظ البن ــيح ــي  فحق ــل ف ــل أّي حام ــدم تأهي ــة ع ــاركةبطاق ــرة للمش ــراء الميس ــة الش ــي خط ا ف ــً ــف  حق ــين ل ــاً  ـرا تب ــفوفق  لرأي

ــة  ــل البطاق ــاص، أّن حام ــة االخ ــأي طريق ــك ب ــد ولانتي ــة األقواع ــي  الموضــحةنظم ــة أو ف ــره الوثيق ــك ه ــروط الانتي ــية ش الرئيس

ــات ــؤّدي  لبطاق ــن ي ــان. ل ــب ـنيــاء الالا ئتم ــل ـل ــاء التأهي ــا أو ـلغ ــي تعلي ــامالت الت ــلمع ــّم ـنجازهــا مــن قب ــة ت ــل البطاق ــّم  حام وت

 القرار المركور.  اتخار  البنك قبل  قبل قبوليا من

 بموجب خطة الشراء الميّسرة.لف  يحا للبنك منع/رف  أّي معاملة يقّدميا حامل البطاقة   -21

 

ــك  -22 ل البن ــن يتحمــّ ــف  ـراالمســؤولية ل ــتمكن مــن أداء واجبات ــم ي ــة،  الناشــئة عــنل ــر  مباشــرة كنتيجــةاألحكــام والشــروط الماثل أو قي

ــر ــا ت ةمباش ــام اتص ــة أو نظ ل أّي ماكين ــّ ــرب أو لتعط ــدني، ح ــزاع صــناعي أو م ــاء وال، ن ــاءالقض ــدر، وب ــة،  أو أّي  ، ق جائح

ــار   ــيء خ ــنش ــك،  ع ــيطرة البن ــن س ــ   ول ــرف ثال ــّددين أو أّي ط ار المح ــّ ــن التج ــأخير م ــن أّي ت ــؤولية ع ــك المس ل البن ــّ يتحم

 آخر في ـرسال اإلثبات علب خطة الشراء الميّسرة ـلب البنك.

 

ــة -23 ــة مكمل ــره الوثيق ــي ه ــروط الموضــحة ف ــام والش ــون األحك ـــ تك ــالل با ل ــروط لودون اإلخ ــية لش ــي الرئيس ــان الت ــات ا ئتم بطاق

ر. وفــي حــال عالمــة دبــي فيرســتام بطاقــة ائتمــان تحمــل تحكــم مســألة اســتخد وجــود أي ، وتنطبــا علــب خطــة الشــراء الميســّ

، تكــون الســيادة ليــره األحكــام الرئيســية لبطاقــات ا ئتمــانشــروط البــين األحكــام والشــروط الماثلــة و تعــار  أو تضــارب

 والشروط.

 

ر أو فيمــفــي أّي وقــت كــان نــزاع  نشــوءفــي حــال  -24 األحكــام والشــروط الماثلــة، يكــون قــرار البنــك ا يتعلــا بخطــة الشــراء الميســّ

 حا في ـنياء خطة الشراء الميّسرة.لبالنزاع المركور نيائياً وملزماً. ويحتدظ البنك با  فيما يتعلا

 

 بواجــب مترتــبيمــا يتعلــا البنــك ف مســؤولية اســتبعادأو مــن حــّد ال يــؤدي ـلــبمــن شــأنف أن أي نــص هــره األحكــام والشــروط  تتضــمن  

 القانون واجب التطبيا.  باستثناء ما يجيزهعلب عاتا البنك بموجب القانون واجب التطبيا،  

 

 

 

 

 


