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 شروط وأحكام برنامج العائد النقدي

 
 البرنامج    1

" لدى دار التمویل (البرنامج) لحاملي بطاقات دار التمویل العائد النقديیسمح  برنامج القیمة النقدیة المستردة " 1.1
خدام بطاقة المؤھلین (حاملي البطاقات) بتجمیع رصید القیمة النقدیة المستردة على المعامالت المؤھلة التي تتم باست

والموضحة أدناه /أو القصوى المحددة ونیا  المبالغ الدُ  مدة البرنامج وفقاالئتمان من دار التمویل (البطاقات) خالل 
 .من قبل دار التمویلو  5.3في الفقرة 

 
اص على حساب البطاقة الخ استرداد الرصید المجّمع على بطاقات ائتمان دار التمویل فقط بقیدھا دائنةً  یتم 1.2

 .دحدّ بحامل البطاقة الرئیسیة في تاریخ االسترداد الم
 
 تعریفات -2
 

والتي تعود على "الشروط واألحكام النص خالف ذلك، في ھذه الشروط واألحكام یكون للتعابیر التالیة  ما لم یقتضِ 
 نة قرین كل منھا:المعاني المبیّ الخاصة ببطاقات دار التمویل االئتمانیة" 

 
حیث  2016أغسطس  31وحتى تاریخ  2016مایو  1تي تبدأ من تاریخ تعني الفترة ال

 یتم احتساب المعامالت المؤھلة لحساب القیمة النقدیة المستردة.    
 "مدة البرنامج"

 "البطاقة/ البطاقات" .تعني بطاقات دار التمویل االئتمانیة
التابعة ما لم ینّص  یعني حامل بطاقة االئتمان الرئیسیة من دار التمویل و/أو البطاقة

 السیاق صراحة على مخاطبة أحدھما تحدیًدا.
 "حامل البطاقة"

تعني المبلغ المتراكم المكتسب على المعامالت المؤھلة وذلك بالنسب المحددة من وقت 
آلخر من قبل دار التمویل وفق استنسابھ المطلق، والتي یمكن قیدھا حسب البطاقة 

ة في تاریخ االسترداد المطبق. وسوف یؤخذ مبلغ الخاصة بحامل البطاقة الرئیسی
فاتورة المعاملة المؤھلة بعین االعتبار كما في تاریخ القید لحساب رصید القیمة النقدیة 

 المسترّدة.

 "القیمة النقدیة المستردَّة"

تعني معامالت الشراء التي تتم بنیّة حسنة باستخدام بطاقة ائتمان ساریة المفعول من 
ع بمیزة القیمة النقدیة ل، وھي المعامالت المحددة بوصفھا مؤھلة للتمتّ دار التموی

. وقد أدرجت المعامالت المستثناة بشكل دائم ستردة حسب مطلق خیار دار التمویلالم
 أدناه. 5.5من قائمة المعامالت المؤھلة في الفقرة 

 

 "المعامالت المؤھلة"

كما یُشار إلیھ في الفقرة نقدیة المتراكم السترداد رصید القیمة الیعني التاریخ المحدد 
 قسم (ج). – 5.3

 "تاریخ االسترداد"
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 األھلیة 3
 

یتاح ھذا البرنامج لحاملي بطاقات ائتمان دار التمویل حسبما یتم تحدیده من وقت إلى آخر من قبل دار التمویل،   3.1
 دار التمویل.ممن لم یتم تجمید بطاقاتھم والذین یتمتعون بمركز جید حسب تعریف 

 
 خالل مدة البرنامج، یكون حاملي البطاقات المؤھلون ھم: 3.2

 
ج، مالحالیین الذین قاموا بإتمام معامالتھم الشرائیة باستخدام بطاقتھم االئتمانیة خالل مدة البرنا (أ)  حاملي البطاقات

 و
 وا معامالتھم الشرائیة خالل مدة البرنامج.وأتمّ قاموا بإتمام عملیة تفعیل البطاقة الذین الجدد (ب) حاملي البطاقات 

 
 

  خالل مدة البرنامج، یكون حاملي البطاقات غیر المؤھلون ھم: 3.3
 

 تعثرین عن السداد(أ) حاملي البطاقات المُ 
 (ب) حاملي بطاقة "تایتانیوم"

 بطاقات الشركات(ج) حاملي 
 عائد النقدي"ركین في أي برنامج آخر من برامج "ال(د) حاملي البطاقات المشت

) وشنغھاي للخدمات المصرفیةھونغ كونج  –كل من (بنك اتش اس بي سي الموظفین في بطاقات ه) حاملي ال(
والبنك العربي المتحد وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الخلیج األول أو أي شركة تمویل محددة من قبل دار 

 التمویل. 
 

 البطاقة الرئیسیة". حاملتناًدا إلى أھلیة "" اسابعةالبطاقة الت حاملیتم تحدید أھلیة " 3.4
 

 التسجیل والمشاركة 4
 

 التسجیل في البرنامج تلقائي لجمیع حاملي البطاقات المؤھلین. 4.1
 

 .كتابیًا دار التمویل بذلك إخطار عن طریقویمكن لحامل البطاقة أن یختار االنسحاب من البرنامج  4.2
 

ًما على البرنامج وفقًا لسلطتھ التقدیریة ولھ أن یعّدل تلك الرسوم من وقت ویمكن لدار التمویل أن یفرض رسو 4.3
 آلخر.
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 "العائد النقدي" القیمة النقدیة المستردة

 
قة على المعامالت المؤھلة حسبما ھي محددة في سیكتسب حامل البطاقة القیمة النقدیة المستردة بالنسب المطبّ  5.1

یل شریطة أن یفي إجمالي المعامالت المؤھلة التي تم تكبدھا بالدرھم اإلماراتي (درھم من قبل دار التمو 5.3الفقرة 
 اإلمارات العربیة المتحدة) خالل دورة الفواتیر بمبلغ الحد األدنى المحدد من قبل دار التمویل.

 
حساب البطاقة من قبل ال یحق لحامل البطاقة أن یجمع القیمة النقدیة المستردة ألي معامالت مؤھلة مسجلة على  5.2

 تاریخ التسجیل الخاص بھ/ بھا.
 

 حساب القیمة النقدیة المستردة 5.3
 

 یتم احتساب كافة المعامالت المؤھلة وفق برنامج "العائد النقدي".س(أ) 
 لبطاقة الرئیسیةفي حساب حامل ا ابعةسیتم تجمیع القیمة النقدیة المستردة المكتسبة من قبل حامل البطاقة الت(ب) 

 ذات الصلة.
 (ج) یتم احتساب كافة المعامالت المؤھلة وفق برنامج "العائد النقدي" خالل مدة البرنامج على النحو التالي: 

 
 

 العمالء الجدد العرض
 )2016مایو،  1العمالء الجدد بعد تاریخ  جمیع(

 العمالء الحالیون
 2016أبریل،  30من  (جمیع العمالء الحالیون اعتباًرا

فاق عرض اإلن
 الصیفي

 1.5عائد نقدي یصل حتى % ال ینطبق

 ال ینطبق %5عائد نقدي یصل حتى  سّجل واربح
الحد األدنى  المعاییر 

لإلنفاق 
 (شھریًا)

الحد األعلى 
 للعائد النقدي

 (شھریًا)

 العائد النقدي
(%) 

 الحد األدنى
 لإلنفاق 
 (شھریًا) 

الحد األعلى 
 للعائد النقدي

 (شھریًا)

 يالعائد النقد
(%) 

البطاقة االئتمانیة 
 الزرقاء والذھبیة

  درھم 100 درھم 2,500 1% درھم 100 درھم 2,500
%1.5 

 درھم 200 درھم 4,000 5% درھم 200 درھم 4,000 البطاقة البالتینیة 
 ال ینطبق ال ینطبق تایتانیوم بطاقة

 2017و وینایر، في شھري یولی 2016في شھري یولیو وأكتوبر،  دفع العائد النقدي
 2016أغسطس،  31وحتى  2016مایو،  1 مدة البرنامج

 
 

 
  بتاریخ االستحقاق. النقدیة المستردة تقوم دار التمویل بدفع كافة القیَم 5.4

 
 

 المؤھلة: المعامالت الشرائیةوقد تم استثناء أنواع المعامالت التالیة بصفة دائمة من تعریف  5.5
 (أ) تحویالت األرصدة

 اف اآللي أو غیر ذلك)ة جھاز الصرّ (بواسط السحب النقدي (ب)
 (ج) النقد المیسر 
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 (د) شیكات بطاقات االئتمان
 (ه) معامالت یتم سدادھا وفق خطة السداد المرنة 

 المقیدة مدینة على حساب البطاقة الرسوم والتكالیفل) رسوم التمویل/(
 أو الباعة ألي سبب من األسبابار ) المعامالت التي یتم عكس قیدھا من قبل التجّ م(
 حقق دخل رسوم تبادل لدار التمویل) المعامالت التي ال تو(
 ددھا دار التمویل من وقت إلى آخر) أي معاملة أخرى یحي(
 

ال یجوز لحامل البطاقة أن یضم أو یستخدم القیمة النقدیة المستردة المتراكمة على البطاقة، بالتزامن مع القیمة  5.6
لمستردة المتراكمة على بطاقاتھ األخرى كما بتاریخ استردادھا أو تحویلھا إلى أي بطاقة أخرى أو إلى النقدیة ا

 برنامج والء العمالء ما لم یصدر عن دار التمویل إخطاًرا محدًدا بخالف ذلك.
 

لتقدیریة، وال یشكل إن القیمة النقدیة المستردة ھي رصید متراكم یستحق دفعھ فقط بناًء على سلطة دار التمویل ا 5.7
 بالتالي رصید حساب قابل للحجز أو رصید یجوز تحویلھ إلى أي شخص أو كیان آخر.

 
إن للقیمة النقدیة المستردة المتراكمة قیمة نقدیة فقط عند االسترداد، ویمكن استردادھا فقط كرصید دائن في  5.8

 حساب حامل البطاقة بنفس الطریقة كأي سداد آخر.
 

ر التمویل أن یقوم دوریًا بتبلیغ حامل البطاقة الرئیسیة من خالل كشف حساب و/أو بأي طریقة مالئمة یجوز لدا 5.9
أخرى برصید القیمة النقدیة المستردة المتراكم لصالح حامل البطاقة من وقت إلى آخر. ولكن ال یجوز استعادة القیمة 

 النقدیة المستردة إال بتاریخ االسترداد ذي الصلة.
 

تبر قرار دار التمویل بشأن احتساب وانقضاء وإلغاء ومصادرة القیمة النقدیة المستردة والقید المدین أو یع 5.10
 الدائن وإعادة حساب القیمة النقدیة المستردة قراًرا نھائیًا وحاسًما وملزًما لحاملي البطاقات.

 
 االسترداد والمصادرة  6
 

البطاقة في حال كان (حامل البطاقة) عمیالً حالیًا وفي مركز جید  یتم تحویل القیمة المستحقة إلى حساب حامل 6.1
 وفقًا لما تقرره دار التمویل. 

 
ال یجوز أن تترتب على بطاقة ائتمان دار التمویل مبالغ باقیة دون سداد أو أن یقف العمل بھا أو یتم تجمیدھا أو  6.2

و/أو تراكم المبالغ المستحقة. في أي حالة كھذه یقرر دار  إلغاؤھا أو إنھاؤھا من قبل دار التمویل بتاریخ االسترداد
 التمویل وفق استنسابھ المطلق استحقاق المبالغ أو استردادھا أو سقوط الحق فیھا.

 
في حال اإلقفال الطوعي لحساب البطاقة الرئیسیة من قبل حامل البطاقة الرئیسیة أو إنھاء الحساب من قبل دار  6.3

لفات في إدارة حساب البطاقة، سینتھي تلقائیًا رصید القیمة النقدیة المستردة الذي لم یتم بعد التمویل بسبب أي مخا
قیده دائنًا في حساب البطاقة  ویعتبر مصادًرا. وتكون إعادة حساب رصید القیمة النقدیة المستردة في ھذه الحالة 

 حسب مطلق خیار واستنساب دار التمویل.
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قت إلى آخر تواریخ االسترداد ویمكن لھ تغییر التواتر بین كل تاریخي استرداد متتالیین یحدد دار التمویل من و 6.4
 حسب مطلق خیاره واستنسابھ.

 
تتم إعادة رصید القیمة النقدیة المستردة المتراكم في حساب حامل البطاقة الرئیسیة إلى الصفر تلقائیًا في تاریخ  6.5

 االسترداد. 
 

النقدیة المستردة مقابل أي مكافآت أخرى. وھي غیر قابلة للرد نقًدا أو لالستبدال أو  ال یمكن تبدیل القیمة 6.7
 التحویل في أي ظرف من الظروف.

 
 أحكام عامة  7
 

قد یسفر االحتیال و/أو إساءة االستخدام فیما یتعلق باستحقاق أو الرصید المتجّمع و/أو استرداد القیمة النقدیة  7.1
 عن مصادرة رصید القیمة النقدیة المستردة وكذلك إنھاء أو إلغاء البطاقة.المستردة في البرنامج 

 
یحتفظ دار التمویل بالحق في إلغاء أو تعلیق أو تغییر أو تبدیل القیمة النقدیة المستردة أو أحكام وشروط  7.2

   إلى حامل البطاقة.البرنامج أو أساس حساب القیمة النقدیة  المستردة في أي وقت من األوقات دون إشعار مسبق 
 

إن البرنامج یكّمل ولكن ال یعّدل أو یحّل بأي حال من األحوال محل "األحكام والشروط التي تخضع لھا بطاقات  7.3
االئتمان" ساریة المفعول فیما بین دار التمویل وحامل البطاقة. ویفسر أي تعبیر مشار إلیھ ولكن غیر معرف طیًا، 

ي تخضع لھا بطاقات االئتمان" كما ھي مبرمة بین دار التمویل وحامل البطاقة. وبصرف وفقًا لألحكام والشروط الت
النظر عن أي شيء متضمن طیًا، وفي حالة أي تناقض بین ھذه األحكام والشروط وبین "األحكام والشروط التي 

 ئتمان".تخضع لھا بطاقات االئتمان" تكون السیادة  "لألحكام والشروط التي تخضع لھا بطاقات اال
 

یعتبر دار التمویل أنھ قد عمل بحسن نیة استجابة ألي تعلیمات أو استفسارات شفویة أو إلكترونیة من قبل حامل  7.4
البطاقة فیما یتعلق بأي أمر یتعلق بالبرنامج والوفاء بأي استرداد. وال یحق ألي حامل بطاقة أن یزعم أو یطالب 

و نفقات إلخ... منسوبة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى أي إجراء بتعویض عن أي خسارة أو ضرر أو التزام أ
متخذ بحسن نیة من قبل دار التمویل، ویتعین على حامل البطاقة تعویض دار التمویل وحفظة في مأمن من أي 

 مسؤولیة في ھذا الصدد.
 
 
 
 
 

 
 


