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 الستـرداد النقـدي دبـي فيرسـت لـام برنامـج بطاقـة ائتمـان أحك

 

، باإلضــافة ـلـــ  األحكــام الموضــحة فــي الســترداد النقــديدبــي فيرســت لائتمــان  ةتســري األحكــام التاليــة علــ  بطاقــ

ــية لشـــروط ال ــادرة عـــن الرئيسـ ــان الصـ  – 2.0 النســـخة – 2022ش.م.ع. )فبرايـــر  بنـــك أبـــوظبي األولبطاقـــات امئتمـ

ــة) ) اللغــة ال ــا الرئيســية لبطاقــات اائتمــانشــر ط العربي ــة جــزأام م يتجــزأ منتــا ويجــب قراأتت  ) التــي تشــكل هــثه الوزيق

م ـل  جنب مع الشروط المدرجة في نموثج طلب بطاقة امئتمان.  معتا، جنبا

 

ــطلحات  ــون ألي  مص ــفيك ــا تعري ــرد لت ــم ي ــي  ل ــا ف دد لت ــ  ــ  المح ــروط المعن ــام والش ــثه األحك ــي ه ــية شــروط الف الرئيس

 بطاقات امئتمان:ل

 

 تعريـــف المصطلحــات:

ــة أ)  ــي فيرســت ل  بطاق ــتردادب ــديالس ــان د النق ــة ائتم ــي بطاق ــي فيرســت ل  تعن ــن دب ــدي الصــادرة ع ــترداد النق ــك الس بن

 ؛(بنك أبوظبي األول)أبوظبي األول ش.م.ع. 

 

 ؛نقديالسترداد دبي فيرست لال  يعني الشخص الثي يحمل بطاقة دبي فيرست لالسترداد النقديب)  حامل بطاقة 

 

ــامج  ج) ــدي برن ــترداد النق ــت لالس ــي فيرس ــاملي دب ل ح ــو  ــثي يخ ــامج ال ــي البرن ــات  يعن ــي  البطاق ــات دب ــتخدام بطاق اس

 ؛عل  معامالت مؤهلة نقديب استرداد كسلالخاصة بتم فيرست لالسترداد النقدي 

 

ــا المتــراكم امســترداد النقــدي  يعنــي  د) ــ  معــامالت  المكتســب المبل ــ  النحــو المنصــوص عليــ  فــي هــثا مؤه  عل ــة عل ل

م لمــا قـد يقـر   الســترداد دبــي فيرسـت لره البنــك بنـاأم علــ  تقـديره المطلـ  والــثي يـتم  قيــده لحسـاب بطاقـة المسـتند، وفقـا

م كون مبلا امسترداد النقدي مساوي النقدي بحيث ي   أو أكبر من درهم واحد؛ ا

 

ـــل المعــامالت المؤه   هـ) ــي كافـ ـــة  تعن ـــة معامــ ــة،ـ ــ  اإل الت التجزئ ــع أو عل ـــة البي ــد نقطـ ـــواأم عن ــت، التــيسـ ـــيت  نترن م  ـ

 ل البطاقــة.ـــدبي فيرست لالسترداد النقدي العائدة لحامة ــقيدها عل  بطاق

 

 الستـــرداد النقـــدي دبــي فيرســت لبرنامــــــج 

ــ  لحــاملي   -1 ــات يح ــت لبطاق ــدي المشــدبــي فيرس ــترداد النقــديالســترداد النق ــي فيرســت لالس ــي برنــامج دب ، اركة ف

 .دبــي فيرســتصــادرة عــن  كاردبطاقــات فيــزا ومأو ماســتر أي شــك، م ينطبــ  هــثا البرنــامج علــ  أي   جنــبولت 

 في كافة األوقات لألحكام والشروط الموضحة في هثه الوزيقة.برنامج دبي فيرست لالسترداد النقدي ويخضع 
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ــري -2 ــت  يس ــي فيرس ــات دب ــ  بطاق ــتم  عل ــي ت ــة الت ــامالت المؤهل ــ  المع ــدي عل ــترداد النق ــت لالس ــي فيرس ــامج دب برن

 ـالت) المؤه لــة التابعـة لتا:ـة )المعاملالسترداد النقدي، ويتم منح معد ل امسترداد النقدي التالي عل  المعامل

 

ــات الســوبرماركت 6 )1 ــن  نلق ــدي م ــة٪ اســترداد نق ــتم  من   والبقال ــامالت المؤه  حــ  ي ــة المع ــ  كاف ــة عل ــتم  ل ــي ت  الت

 ؛دبي فيرست لالسترداد النقدي بطاقةبطاقة حامل التي يتم  قيدها عل  حساب في السوبرماركت والبقالة 

 

 التــي تــتم   المؤه لــة معــامالتالمنحــ  علــ  جميــع   ، يــتم  علــ  شــبكة اإلنترنــت النلقــات٪ اســترداد نقــدي مــن  3 )2

 بطاقة حامل بطاقة دبي فيرست لالسترداد النقدي؛قيدها عل  حساب  تي يتم  وال عل  شبكة اإلنترنت

  

ــة األخــر  التــي تــتم  منحــ  علــ  جميــع المعــامالت المؤه   ٪ اســترداد نقــدي مــن جميــع النلقــات األخــر  يــتم  1 )3  ل

 ؛النقديبطاقة حامل بطاقة دبي فيرست لالسترداد قيدها عل  حساب  بالدرهم اإلماراتي والتي يتم  

  

فئــة اإلنلــاى علــ  شــبكة  % اســترداد نقــدي بموجــب3كــي تكســب نســبة مؤه لــة لفقــط أنــواع المعــامالت التاليــة تكــون  -3

 .اإلنترنت

 

حــين يقــوم حامــل بطاقــة دبــي فيرســت لالســترداد النقــدي بشــراأ ســلع علــ   –عمليــات شــراأ علــ  اإلنترنــت  أ.

 ـلكترونية.شبكة اإلنترنت أو بواسطة معاملة تجارية 

 

رة بال ب. ن ــــــحــين يقــوم حامــل بطاقــة دبــي فيرســت لالســترداد النقــدي بتخزي  –طاقــة ب عمليــات شــراأ متكــر 

ــاجر  ــد  ت ــدي ل ــترداد النق ــي فيرســت لالس ــة دب ــات بطاق ــا بيان ــي) م ــع ـلكترون ــي موق ــاتلي أو ف ــ  ه ــي تطبي )ف

ــت  ــوم اش ــة أو رس ــراأ محق ــات ش ــشن عملي ــاتورة بش ــاجر أن يصــدر ف ل الت ــو  ــ  ويخ ــة عل ــة وتلقائي راكات دوري

 بطاقة دبي فيرست لالسترداد النقـدي

 

 بتخــزين بيانــات بطاقتــ  حــين يقــوم حامــل بطاقــة دبــي فيرســت لالســترداد النقــدي –معــامالت محلظــة رقميــة  ج.

 بعمليات شراأ عل  شبكة اإلنترنت ة ويقومــفي محلظة رقمي 

   

ج اســـتنادام ـلـــ  -3ب و -3أ، -3بخصـــوص اللئـــات المـــثكورة فـــي ت ـــــاإلنترن اى علـــ  شـــبكة ـــــم  تحديـــد اإلنلـــــيت  -4

ــع )  ــة نقطــة البي ــد معامل ــة قي ــ طريق ــتم  نقطــة البي ــاه). ي ــة )راجــع الجــدول أدن ــا مــن أجــل المعامل ــتم  ـنتاجت ــي ي  ) الت

ــاه). و ــاجر )راجــع الجــدول أدن ــة رمــز الت ــ  أســا  فئ ــة عل ــي الســوبرماركت والبقال ــاى ف ــا اإلنل ــتم  نشــر تحديــد مبل ي

هــثه الرمــوز مــن قبــل ماســتركارد مــن وقــت  خــر، ويجــوز لــــ ماســتركارد تغييــر تلــك الرمــوز بــدون ـخطــار مســب  

م لثلك.   ويتم  تحديزتا في نظامنا تبعا
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 دينسبة ااسترداد النق  التأهيـل   أد ات اإلنفـــــاق فئــــة

 –البيع  الدخول ـل  نقطة طريقة  *+ اإلنلـاى عل  شبكة اإلنترنت

 * 10و  09، 81

 من قيمة المعاملة % 3

 

 % من قيمة المعاملة 6 5411 -رمز فئة التاجـر  السوبرماركــت والبقالـــة 

 % من قيمة المعاملة 1 كافة معامالت الشراأ األخر     * كافة عمليات اإلنلاى األخر 

 

ــتح   * ــاى بالتجزئــة )تس ــبكة اإلنترنــت  علــ عمليــات اإلنل ــع ونقــاطش ــد  ســواأ البي ) مــن رمــوز فئــات التجــار علــ  ح

 % استرداد نقدي فقط0.25نسبة دناه الموضحة أ

 

 البيـــان رمـز فئـة التاجــر 

 حكوميـــةالمعامــالت ال 9399

 عقــاراتال 6513

 التشميــنمبيعــات واكتتــاب وأقســاط  6300

ية وال والمراف  والغاز الكترباأ 4900  ميــاهالصح 

 

 % استرداد نقدي فقط1نسبة ز فئات التجار الموضحة أدناه عمليات اإلنلاى بالتجزئة من رموتستح   *

 

 البيـــان ز فئة التاجر رم

ة 5309  متاجــر الســوى الحـــر 

 )ـضافيةدون خدمات ب محطات الخدمة )مع أو  5541

 تشجير الغيار وال، قطع التصليح، الخدماتمبيعات، ال –والشاحناتتجار السيارات  5511

 

 مئويــةأعلــ  نســبة  تنطبــ ، بموجــب أكزــر مــن قطــاع واحــدمؤهلــة لالســترداد النقــدي معاملــة الشــراأ  كانــتفــي حــال  -5

اإلنترنـــت تحـــت رمـــز فئـــة تـــاجر  شـــبكة معاملـــة علـــ  ـثا تـــم  ـجـــراأ. علـــ  ســـبيل المزـــال، النقـــدي ســـتردادلال

  استرداد نقدي تحت فئة اإلنلاى في سوبرماركت.% 6نسبة  تستح  ، فإنتاسوبرماركت

 

ــي  -6 ــة دب ــل بطاق ــة حام ــاب بطاق ــ  حس ل عل ــج  ــراأ تس ــة ش ــل  معامل ــا ك ــ  مبل ــتنادام ـل ــدي اس ــترداد النق ــب امس يُحتس

ــبة الم ــومي، مضــروبة بالنس ــا  ي ــ  أس ــدي عل ــترداد النق ــثكورة فيرســت لالس ــة )الم ــوع المعامل ــ  بن ــي تتعل ــة الت ئوي

يكــون أقــل  ولكنــ   لــن  ودفعــ ، بالــدرهم اإلمــاراتي ـلــ  أدنــ  رقــم كامــلمبلــا امســترداد النقــدي  تقريــبأعــاله). ويــتم  

 من درهم واحد.
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 عل  سبيل المزال:

ــا ل كــانفــي حــا أ. ــدي المحتســب  مبل ــدفع، 100م73هــو امســترداد النق ــا  ي ــي الحســاب بمبل امســترداد النقــدي ف

 ؛101

امســترداد النقــدي فــي الحســاب بمبلــا  يــدفع، 100م21امســترداد النقــدي المحتســب مبلــا فــي حــال كــان  ب.

 ؛100

ــا امســترداد النقــدي المحتســب  ج. ــة فــي حــال كــان مبل ــة مؤه ل ــل  مــن ألي  معامل ــا امســترداد 0م50أق ، يكــون مبل

 )0م00النقدي صلر )

 

ــوفير نســبة   -7 م بت ــا ــك ملزم ــون البن ــن يك ــث التجــارم أصــحاب 6ل ــي مناف ــتم  ف ــ  مشــتريات ت ــدي عل ــن امســترداد النق % م

 التجار المخصصة للسوبرماركت. تحت رمز فئةاممتياز الثين لم يسجلوا أنلستم 

 

الــن يكــون البنــك   -8 ــتم  مشــتريات علــ  شــبكة اإلنترنــت ل% مــن امســترداد النقــدي 3تــوفير نســبة ب  ملزمــم ــم ي فــي حــال ل

ل بموجــب فئــة اإلنلــاى 4نقطــة البيــع المحــد دة فــي البنــد  الــدخول ـلــ تســجيل المعاملــة بطريقــة  علــ  شــبكة  لكــي تتشهــ 

 .اإلنترنت

ــدي  -9 ــترداد النق ــت لالس ــي فيرس ــة دب ــطة بطاق ــتم  بواس ــي ت ــة الت ــامالت المؤه ل ــتح ضــافية اإلالمع ــترداد تس م اس ــا  ام أيض

 حامل بطاقة دبي فيرست لالسترداد النقدي.العائد لبطاقة الحساب  سدادها فيويتم   انقديم 

 

 اإلنلــاى للحصول عل  استــرداد نقــدي. اتم يوجـــد حـــد  أدنــــ  لمتطلـب   -10

 

ــة  -11 ــي أي  دورة يســتح  حامــل البطاق ــة لف ــا، حســابكشــف معين ــدي بمبل ــ   كســب اســترداد نق درهــم  400يصــل ـل

ص لبطاقــة امســترداد النقــدي، أيتمــا يكــون  ـجراؤهــا ضــمن حــد  امئتمــانتم  للمعــامالت التــي يـــمــاراتي أو  المخصــ 

 .أقل

 

المعـــامالت ـلـــ  ســـحب امســـترداد النقـــدي الممنـــو .  ـعـــادة تحصـــيل قيمـــةيـــؤد ي أي  ـبطـــالم ـلغـــاأ جزئـــي أو  -12

ــ ــك بحق ــتلظ البن ــييح ــاب    ف ــن حس ــرةم م ــا مباش ــو  ـم ــثكور الممن ــدي الم ــترداد النق ــة لالس ــة المعادل تحصــيل القيم

ــل اســترداد  ــ  التعــديل مقاب ــدي دون ـشــعار مســب ، أو عــن طري ــة دبــي فيرســت لالســترداد النق ــة حامــل بطاق بطاق

 ه لة في المستقبل.نقدي عل  المعامالت المؤ

 

امســترداد النقــدي فــي أي  وقــت بشــكل  الحصــول علــ يجــوز لحامــل بطاقــة دبــي فيرســت لالســترداد النقــدي  -13

ك. عن طري فوري   تطبي  دبي فيرست عل  التاتف المتحر 
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حـــاملو يــتم  تطبيـــ  المقاصــة بـــين أي  مبلـــا اســترداد نقـــدي مـــدفوع وـجمــالي الرصـــيد المســـتح ، ولكــن يبقـــ   -14

ــون  ــبما يك ــتحقة حس ــدفوعات المس ــن الم ــ  م ــد األدن ــداد الح ــزمين بس ــدي مل ــترداد النق ــت لالس ــي فيرس ــات دب بطاق

م في كشف الحساب الشتري.  موضحا

 

ــة دبــي فيرســت لالســترداد النقــدي -15 ر حامــل بطاق م  امســترداد النقــدي لطالمــا بقــي فــي اكتســاب يســتم  حســاب  ملتوحــا

 .ائتماني جيد ولدي  سجل

 

 .الحصول علي لـم يتــم  و مستح أي  استـرداد نقـدي لن تُكتسب أو تَستح  أي فائدة عل   -16

 

ـــم    -17 ــة دبــي فيرســت لالســترداد النقــدي ســوف يتـ ــة حامــل بطاق ــده لحســاب بطاق ــتم  قي ــم ي أي  اســترداد نقــدي متــراكم ل

 ـلغاؤه م مصادرتـــ  في حـــال:

 

 بي فيرست لالسترداد النقدي؛ـغـــالى حساب بطاقة حامل بطاقة د أ. 

 .دــائتماني جي  سجلحساب بطاقة حامل بطاقة دبي فيرست لالسترداد النقدي لــم يعــد ل ب. 

 انتتت صالحية بطاقة حامل بطاقة دبي فيرست لالسترداد النقدي ولم يتم تجديدها؛ ج. 

 ؛ أوانـــبطاقات امئتمالرئيسيـــة لشروط الحكام واألانتتاك هثه األحكام والشروط، أو انتتاك  د.

ــ  ـلغــاأ برنــامج دبــي فيرســت لالســترداد  ــ  للبنــك ـل ــدير المطل ــ  التق ــاأم عل هـــ. أي  حــدث يخــر يجــب أن يــؤد ي بن

 النقدي، ومأو أي  مزايا ممازلة )حسبما قد ينطب ).

 

مؤه لــة ألغــراس امســترداد النقــدي ومأو يحــد د أي  قــرار يبــت مــا ـثا كــان اإلنلــاى علــ  المشــتريات يعتبــر معاملــة  -18

كيليــة التصــنيف بالنســبة لكــل  فئــة مــن امســترداد النقــدي ســوف يــتم  اعتمــاده بنــاأم علــ  الســلطة التقديريــة المطلقــة 

 لبنك أبوظبي األول ويتم  ـبالغ النتيجة ـل  حامل البطاقة.

  

ــامالت ال  -19 ــع المع ــإن  جمي ــثلك، ف ــالف ل ــص  مخ ــرد ن ــم ي ــا ل ــت م ــي فيرس ــة دب ــدها لصــالح بطاق ــتم  قي ــي ي ــة الت مؤه ل

ــات المحــد دة أعــاله وفيمــا عــدا امســتزناأات  م لللئ ــا ــدي وفق ــ  امســترداد النق ــدي تســتح  الحصــول عل لالســترداد النق

 التاليـــة:

 

ــ أ.  ــنوي والرسـ ــت لالست  ةم السـ ــي فيرسـ ــة دبـ ــل بطاقـ ــة حامـ ــاب بطاقـ ــة بحسـ ــد المتعلقـ ــوم التجديـ ـــأو رسـ رداد ـــ

 دي؛ـــالنق

 السلليـــات النقديــــة؛ ب.
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 المعامـالت النقديـة القانونيـة؛ ج.

لـــة ـل  خطة أقســاط؛ د.  معامــالت التجزئــة المحو 

 رســـوم التمويـــل؛ هـ.

 رســوم الدفـع المتشخــر؛ و.

ومأو الرســـوم   األعباأ، تحويـــل الرصـــيد، ـعـــادة ســـداد القـــروس المصـــرفيةم الرســـوممالســـياحيةيكات شـــال ز.

 األخر  غير المصر   بتا؛

 ؛الصرافـــة بيتمبيوتالمعامالت التي تتـم  في   .

 شــراأ شتــادات امدخــار والسنــدات وأدوات الديـــن األخــر ؛ أو ط.

 األجنبيــة؛شــراأ العمــالت  ي.

ــ ك. ــة ب ــدفوعات األخــر  المتعلق ــاط أو الم ــاهمات أو األقس ــامجشي  المس ــل برن ــان ل ــشمين ضــد  ميدرع امئتم درع الت

م للحصول علي  الحوادث  ؛يكون حامل البطاقة قد قدم طلبا

 بمزابــةبنــاأم علــ  تقــديره الخــاص  دهاحــد  ي  قــد وأخــر  يقــوم البنــك بتســجيلتا ومأ ونلقــاتجميــع أو أي  رســوم  ل.

 لة؛معامالت غير مؤه  

ر البنــك أنتــا تشــكل موضــوع نــزاع، أو أنتــا خاطئــة، غيــر مصــر   بتــا، غيــر قانونيــة  م. المعــامالت التــي يقــر 

 ومأو احتيالية؛

 دورة كشف الحساب؛ و خاللحد  البطاقة المحد د  تتجاوزأي  معامالت  ن.

 نظام الخصم المباشر اإلماراتي؛ أو باستخدام عن طري  معاملة تتم   أي    .

 

ــاط  -20 ــن خــالل محطــات نق ــة م ــامالت وهمي ــدي إلجــراأ مع ــي فيرســت لالســترداد النق ــة دب أي  ـســاأة اســتخدام لبطاق

البيــع فــي منافــث التجــار أو مــن خــالل وســائل أخــر  لــن تكــون مؤه لــة لالســترداد النقــدي. يجــوز للبنــك بنــاأم علــ  

ضـــيف أو يزيـــل أي  بنـــود مـــن قائمـــة امســـتزناأات المـــثكورة أعـــاله. يكـــون قـــرار البنـــك تقـــديره المطلـــ  أن ي 

م.بخصوص  م وملزمـا م وحاسمـا  ما يشكل معاملة مؤه لة أم م، نتائيـا

 

ــي  -21 ــة دب ــتخدام بطاق ــال اس ــي ح ــط، وف ــتخدام الشخصــي فق ــدي لالس ــترداد النق ــت لالس ــي فيرس ــامج دب يُخصــص برن

ــترداد  ــو  ومأو فيرســت لالس ــدي الممن ــترداد النق ــي ســحب امس ــالح  ف ــك ب ــتلظ البن ــة، يح ــدي ألغــراس تجاري النق

ـة بثلـــك.  تعلي  بطاقة دبي فيرست لالسترداد النقدي ومأو ـبالغ السلطات المختص 

 

م لمـــدة ســـنتين ) -22 عنيـــة، وتنتتـــي صـــالحية امســـترداد ) مـــن تـــاريا المعاملـــة الم2يبقـــ  امســـترداد النقـــدي صـــالحا

 ما لم يتم  استخدام  قبل تاريا انتتاأ صالحيت .نقدي في التاريا المثكور ال
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ــالح  فــي -23 ــل أو  أو ســحب أو اقتطــاع تحديــد يحــتلظ البنــك ب ــا اســترداد نقــدي )ســواأ قب ومأو ـعــادة احتســاب أي  مبل

ــة مــن المشــاركة فــي برنــامج اســتبعاد أي  و بعــد امســتبدال) ــ  الســترداد النقــدي دبــي فيرســت ل حامــل بطاق ــاأم عل بن

 ، في حال:تقديره الخاص

 

قيــام حامــل بطاقــة دبــي فيرســت لالســترداد النقــدي بمعــامالت علــ  برنــامج دبــي فيرســت لالســترداد النقــدي  أ.

 مسيئة أو مشبوهة.احتيالية أو  يحتمل أن تكون

ــة  ب. ــاني المحــد د لبطاق ــات شــراأ تتخطــ  الحــد  امئتم ــدي بعملي ــي فيرســت لالســترداد النق ــة دب ــل بطاق ــام حام قي

عــادة ســداد علــ  إلعمليــات عــدة  ـجــراأ ضــمن دورة كشــف حســاب مــا )أي النقــديدبــي فيرســت لالســترداد 

الرصــيد  علــ  البطاقــة لزيــادةمبــالا زائــدة  ترتيــبالل دورة كشــف حســاب منلــردة أو ـــــــة خــــــالبطاق

 لبطاقة).ل الدائن

 

م. اعتماد ج. م تالعبيــا  حامل بطاقة دبي فيرست لالسترداد النقدي سلوكا

 

حامــل بطاقــة دبــي فيرســت لالســترداد النقــدي فيمــا يتعلــ  ببطاقــة دبــي فيرســت عــدم تطــاب  اســتخدام  د.

 المعتـاد؛ أولالسترداد النقدي مع أنماط اإلنلاى الشخصي 

 

 أحكام برنامج دبي فيرست لالسترداد النقدي. انتتاك هـ.

 

ــ  أن  حامــل  -24 ــديره المطل ــ  تق ــاأم عل ــك بن ــر البن ــي حــال اعتب ــةف ــدي بطاق ــي فيرســت لالســترداد النق ــام  دب ــاك ق بانتت

ــام و ــروط أحك ــدي ش ــترداد النق ــت لالس ــي فيرس ــة دب ــكالبطاق ــن األش ــكل م ــشي ش ــلطت  ب م لس ــا ــك، وفق ــوز للبن ، فيج

ــدة، ــة الوحي ــ  التقديري ــتبعاد و تعلي ــال اس ــاأ ومأو ـبط ــوـلغ ــات امس ــع عملي ــي جمي ــدي الت ــبتاترداد النق ــل  اكتس حام

 .دبي فيرست لالسترداد النقدي بطاقة

 

ــت  -25 ــي أي  وق ــالح  ف ــك ب ــتلظ البن ــي يح ــتبدال أو ف ــراأات امس ــامالت أو ـج ــات المع ــالا أو فئ ــات أو مب ــر متطلب تغيي

ــات تــواتر عمليــات امســتبدال، أو أي  وجــ  مــن أوجــ  برنــامج دبــي فيرســت لالســترداد النقــدي. ويحــتل ظ البنــك أوق

 بالح  في ـنتاأ برنامج دبي فيرست لالسترداد النقدي في أي  وقت كان ألي  سبب من األسباب.


