
EN AR 
1. The campaign covers the following Wednesdays ,13/11/2019 , 20/11/2019 

,  27/11/2019 ,4/12/2019. 
2. The campaign offers 10% cash back for Arab bank customers who uses 

their Visa credit card and/or  Visa debit card on selected Merchants 
categories. 

3. The cash back will be 15% instead of 10% on Arabi Mobicash 
transactions  

4. Purchases included in the campaign :- 

 The eligible POS transactions and Online purchase transaction are 
those executed on below merchants types only 
 

 Merchant category 
1 Grocery Stores and Supermarkets 

2 Department Stores 

3 Eating Places and Restaurants 

4 Telecommunication 

5 Drug Stores and Pharmacies 

6 Bakeries 

7 Beauty spas and Barber Shops 

8 Book Stores 

9 Gift, Card, Novelty, and Souvenir Stores 

10 Pet Foods, and Pet Supplies 

11 Cosmetic Stores 

12 Transportation Services 

13 Candy, Nut, and Confectionery Stores 

 

 Purchases through Arabi MobiCash application 
 

All purchases made through Arabi MobiCash are included in 
this campaign with all merchants who have this service 

 
5. The Maximum cash back each Wednesday is 50 JD on customer level,  If 

the customer uses Arabi Mobi Cash, the maximum will be 75 JD. 

6. The minimum no. of POS  transactions to be eligible for the cash back is 

two transactions, for Arabi Mobicash users they are eligible starting from 

the first transaction. 

7. The Spend on  supplementary Cards will be added on Primary Card . 

8. Delinquent Cards are excluded . 

9. Merchant categories will be determined based on the classification of the 
points of sale provided by the companies that provide the POS machines . 

10. The bank reserves the right to terminate this campaign at any time upon 
announcement though official website in case ending the campaign or 
amending any of its terms and conditions at any time 

11. The prizes are not transferable under any circumstances. 
 

 

 4/12/2019, 27/11/2019,   20/11/2019,  13/11/2019تشمل الحملة ايام االربعاء التالية   .1

و/او % استرداد نقدي لعمالء البنك العربي الذين يستخدمون بطاقات فيزا االئتمانية 10الحملة تمنح  .2

 محددين.بطاقات فيزا الدفع لدى فئات  تجار 

  موبي كاش عربي عند الشراء من % 10% بدال من 15االسترداد النقدي سيصبح  .3

 :حركات الشراء املشمولة بالحملة .4

 البيع نقاط خالل من الشراء عمليات (POS) خالل من الشراء او  العادية 

 :- فقط التالية الفئات ضمن تكون   االنترنت

  فئات التجار

 1 محالت البقالة والسوبر ماركت

 Department Stores 2 المتاجر الشاملة

 3 المطاعم و االستراحات

 4 اتصاالت

 5 األدوية والصيدليات

 6 المخابز

 7 سبا الجمال ومحالت الحالقة

 8 متاجر الكتب

 9 متاجر الهدايا ، البطاقات ، التحف والهدايا التذكارية

 10 األليفةأغذية الحيوانات األليفة ، ومستلزمات الحيوانات 

 11 متاجر مستحضرات التجميل

 12 خدمات النقل

 13 الحلوى والمكسرات  والحلويات

 

 كاش موبي عربي تطبيق خالل من الشراء عمليات  

هذه جميع المشتريات المنفذة من خالل تطبيق عربي موبي كاش مشمولة في 

 الحملة لدى كافة التجار المتوفر لديهم هذه الخدمة

على مستوى  دينار  50هو  لكل يوم اربعاء لقيمة االسترداد النقدي الحد األقص ى .5

 دينار . 75، وفي حال استخدم العميل عربي موبي كاش سيصبح الحد االعلى العميل

علما ان على بطاقات فيزا  الحد االدنى لعدد حركات الشراء للتأهل لالسترداد النقدي هو حركتين .6

 .مؤهلين من الحركة االولى مستخدمين عربي موبي كاش

 يتم احتساب عمليات الشراء التي تتم على البطاقات الفرعية لصالح حامل البطاقة الرئيسية.. .7

 املتعثرة من الحملة . تستثنى البطاقات .8

 نقاط االجهزة تمنح التي الشركات من املقدمة البيع نقاط تصنيف على بناء   التجار فئات تحديد سيتم .9

 .البيع

 إنهاء حالة في الرسمي املوقع خالل من اإلعالنو  وقت أي في الحملة هذه إنهاء في بالحق البنك يحتفظ .10

 .وقت أي في وشروطها أحكامها من أي تعديل أو الحملة

 .تحت أي ظرف الفائز العميلآخر غير  لعميل الجوائز ال يتم تحويل  .11

. 

 


