
  )كاش باكاالسترداد النقدي ( شروط وأحكام برنامج
 البرنامج .1

 

تجمیع األموال ب("البرنامج") المقدم من دار التمویل (ش.م.ع) لحاملي البطاقات المؤھلین  )كاش باك( االسترداد النقدي یسمح برنامج .1.1
من دار المستردة على المعامالت المؤھلة التي یتم احتسابھا على بطاقاتھم االئتمانیة من دار التمویل باستثناء بطاقة التیتانیوم االئتمانیة 

االسترداد "حساب  3-5التمویل ("البطاقة/البطاقات") خالل فترة الحملة وفقًا للحد األدنى و / أو الحد األقصى للمبلغ الموضح في الفقرة 
 " أدناه والمعدلة من قبل دار التمویل من وقت آلخر. النقدي

 
 التعریفات .2

والمستخدمة في ھذه الوثیقة المعاني المسندة إلیھا  بخط عریض، تحمل الكلمات والعبارات المكتوبة على خالف ذلك تعریفھاما لم یتم 
 بموجب "الشروط واألحكام التي تحكم البطاقات االئتمانیة" المقدمة من دار التمویل:

والتي سیتم خاللھا استخدام جمیع المعامالت المؤھلة لحساب  2019ینایر  12وتنتھي في  2018 ابریل01 " تعني الفترة التي تبدأ في فترة الحملة"
 .االسترداد النقدي

" یعني "حامل / حاملو البطاقة" مالك البطاقة األساسیة و / أو البطاقة اإلضافیة، ما لم یتناول السیاق بشكل صریح ومحدد حامل / حاملو البطاقة"
 أحدھما.

" یعني المبلغ المستحق المكتسب على المعامالت المؤھلة بمعدالت تقررھا دار التمویل من وقت آلخر حسب تقدیرھا المطلق؛ االسترداد النقدي"
سیتم احتساب مبلغ الفاتورة  ذي الصلة. االسترداد النقديوالتي یمكن إضافتھا إلى حساب البطاقة الخاص بحامل البطاقة األساسي في تاریخ استحقاق 

 .االسترداد النقديمالت المؤھلة اعتباًرا من تاریخ المعاملة في حساب إلحدى المعا
" تعني معامالت الشراء المنفذة بحسن نیة، بما في ذلك عملیات الشراء عبر اإلنترنت، والتي یتم استكمالھا باستخدام بطاقة المعامالت المؤھلة"

تعتبر فقط المعامالت المؤھلة المنشورة  تمویل من وقت آلخر، حسب تقدیرھا المطلق.من قبل دار ال النقديسترداد الصالحة، ویتم تحدیدھا كمؤھلة ل
المعامالت التي یتم استبعادھا بشكل دائم من قائمة و. نقديالسترداد اللمؤھلة -في حساب البطاقة لحامل البطاقة األساسي خالل فترة الحملة 

 أدناه. 5-5المعامالت المؤھلة مدرجة في الفقرة 
" یعني في الیوم التالي من صدور كشف الحساب الشھري أو تاریخ آخر تحدده دار التمویل من وقت آلخر االسترداد النقديتاریخ استحقاق "

 إلى حاملي البطاقات المؤھلین. االسترداد النقديوسیتم إرسال إخطار رصید مبلغ  المتراكم. االسترداد النقديلغرض حساب 
 
 أھلیة حامل البطاقة .3

البرنامج متاح لحاملي البطاقات على النحو الذي تحدده دار التمویل من وقت آلخر والذین ال یتم حظر بطاقاتھم ویكونون في وضع جید  .3.1
 وفقًا لتعریف دار التمویل.

 لن یكون حاملو البطاقات التالیة مؤھلین لالشتراك في البرنامج: .3.2
 المتعثرونالبطاقات  و(أ) حامل
 بطاقات الشركات و(ب) حامل
 بطاقة التیتانیوم و(ج) حامل

 تعتبر أھلیة حامل البطاقة األساسي محددة ألھلیة حامل البطاقة اإلضافیة. .3.3
  . التسجیل والمشاركة4

 التسجیل في البرنامج تلقائي لجمیع حاملي البطاقات المؤھلین. .4.1
 طریق إخطار دار التمویل كتابیًا بذلك.یجوز لحامل البطاقة االنسحاب من البرنامج عن  .4.2

 قد تفرض دار التمویل رسوًما للمشاركة في البرنامج وفقًا لتقدیرھا المطلق، والتي قد تختلف من وقت آلخر. .4.3
 .التمویلن یكون حاملو البطاقات الذین ھم جزء من ھذا البرنامج مؤھلین ألي برنامج (برامج) استرداد نقدي یقدمھ دار ل .       4.4
 االسترداد النقدي .5

االسترداد "حساب  3-5سیحصل حامل البطاقة على استرداد نقدي حسب النسبة المئویة الساریة من المعامالت المؤھلة وفقًا للفقرة  .5.1
بالدرھم اإلماراتي (درھم دولة " وكما ھو محدد من قبل دار التمویل من وقت آلخر بشرط أن یفي إجمالي المعامالت المؤھلة المتكبدة النقدي

 اإلمارات العربیة المتحدة) خالل فترة الفاتورة بالحد األدنى للمبلغ على النحو الذي تحدده دار التمویل.

 ال یمكن لحامل البطاقة الحصول على استرداد نقدي ألي معاملة مؤھلة تم نشرھا على حساب البطاقة قبل فترة الحملة. .5.2



 االسترداد النقديحساب  .5.3
 .االسترداد النقدي(أ) سیتم تضمین جمیع المعامالت المؤھلة في حساب 

 (ب) سیعود مبلغ االسترداد النقدي المكتسب من قبل حامل البطاقة اإلضافیة لحساب البطاقة الخاص بحامل البطاقة األساسي المعني.

 المعمول بھ خالل فترة الحملة: النقدياالسترداد (ج) ترد القیم المحددة للمعامالت المؤھلة و

 فترة الفاتورة  نطاق حد البطاقة
 االسترداد النقديالحد األقصى ل نسبة االسترداد النقدي المطبق المستویات المصروفات بالدرھم اإلمارتي

 بالدرھم اإلماراتي لكل فترة فاتورة

 آالف 10أقل من 
 %10 3المستوى  6,000أكبر من 

 %5 2المستوى  5,999 – 3,000 250
 %0 1المستوى  2,999أقل من 

 ألف 20 -آالف   10.1
 %10 3المستوى  9,000أكبر من 

 %5 2المستوى  8,999 – 5,000 400
 %0 1المستوى  4,999أقل من 

 ألف 30 -ألف 20.1
 %10 3المستوى  15,000أكبر من 

 %5 2المستوى  14,999 – 10,000 600
 %0 1المستوى  9,999أقل من 

 ألف 45 -ألف   30.1
 %10 3المستوى  25,000أكبر من 

 %5 2المستوى  24,999 – 15,000 1,000
 %0 1المستوى  14,999أقل من 

 ألف 45أكبر من 
 %10 3المستوى  45,000أكبر من 

 %5 2المستوى  44,999 – 25,000 1,500
  %0 1المستوى  24,999أقل من 

 الحد األقصى السترجاع المال المستحق عن كل فترة فاتورة لكل حامل بطاقة أساسي كما ھو موضح في الجدول أعاله. 
 آالف" 10للنطاق الحدي "أقل من  :مثال(د) 

 السیناریو
نفقات دورة كشف 

 الحساب
 بالدرھم اإلماراتي

 1المستوى 
 بالدرھم اإلماراتي

 2نفقات المستوى 
 بالدرھم اإلماراتي

 3نفقات المستوى 
 بالدرھم اإلماراتي

 %0بنسبة  2المستوى 
 بالدرھم اإلماراتي

بنسبة  2المستوى 
5% 

 بالدرھم اإلماراتي

بنسبة  3المستوى 
10% 

 بالدرھم اإلماراتي

إجمالي المال 
 المسترد

 بالدرھم اإلماراتي
1 6,200 2,999 3,000 201 - 150 20 170 
2 7,500 2,999 3,000 1,501 - 150 150 250  

 مستویات كما ھو مذكور في الجدول أعاله؛ 3سیتم تقسیم مبلغ نفقات فترة الفاتورة للعمالء إلى   •
 ) كما ھو مذكور في الجدول أعاله؛%0ألي استرداد نقدي (أي بنسبة  1ال یعتبر مبلغ اإلنفاق الذي یقل عن المستوى  •
عل���ى الت���والي عل���ى  %10و  % 5س���وف یتأھ���ل الس���ترداد نق���دي بنس���بة  3والمس���توى  2مبل���غ اإلنف���اق ال���ذي یق���ل ع���ن المس���توى  •

 النحو المذكور في الجدول أعاله؛
) كم����ا ھ����و م����ذكور 3+ المس����توى  2+ المس����توى  1س����یتم تطبی����ق الح����د األقص����ى عل����ى إجم����الي االس����ترداد النق����دي (المس����توى  •

 وموضح في الجدول أعاله.

الف���اتورة، فس���یتم تطبی���ق ش���بكة االس���ترداد النق���دي ال���واردة أع���اله وفقً���ا للح���د الق���دیم  ف���ي حال���ة زی���ادة الح���د أو انخفاض���ھ خ���الل فت���رة .5.4
 خالل فترة الفاتورة ثم یتم تطبیق الشبكة الجدیدة من فترة الفاتورة التالیة.

 یتم استبعاد أنواع المعامالت التالیة بشكل دائم من تعریف المعامالت المؤھلة كما ھو محدد أدناه: .5.5

 عملیات تحویل الرصید؛(أ) 
 (ب) السلف النقدیة (ماكینة الصراف اآللي أو غیر ذلك)؛

 (ج) السیولة النقدیة (إیزي كاش)؛
  (د) المشتریات التي تستفید من خطط السداد السھلة؛

 (ھـ) الرسوم والنفقات المالیة و / أو الرسوم المخصومة من حساب البطاقة؛
 جار ألي سبب كان؛(و) المعامالت المرتجعة من قبل الت
 (محالت الصرافة والمجوھرات)؛ 6051(ز) المعامالت ذات كود فئة التاجر 

 (ح) البطاقة المدرجة على القائمة السوداء؛



 (ط) معامالت ال تكتسب أي دخل على رسوم التبادل لدى دار التمویل؛ و
 (ي) أي معاملة أخرى تحددھا دار التمویل من وقت آلخر.

االس���ترداد النق���دي المت���راكم م���ن قب���ل حام���ل البطاق���ة ف���ي البطاق���ة أو اس���تخدامھ م���ع اس���ترداد نق���دي م���ن بطاقات���ھ  ال یمك���ن دم���ج .5.6
 األخرى أو تحویلھ إلى أي بطاقة أخرى أو برنامج والء العمیل ما لم یتم اإلخطار بذلك كتابیاً من قبل دار التمویل.

انون أو غی����ر ذل����ك ألي ش����خص أو كی����ان آخ����ر. االس����ترداد النق����دي مبل����غ یع����د االس����ترداد النق����دي غی����ر قاب����ل للنق����ل بموج����ب الق���� .5.7
مس���تحق الس���داد وال���دفع فق���ط وفقً���ا لتق���دیر دار التموی���ل وھ���و رص���ید حس���اب غی���ر قاب���ل للمص���ادرة وال یج���وز تحویل���ھ إل���ى أي ش���خص 

 أو كیان آخر.

 بطاقة حامل البطاقة األساسي فقط.یتضمن االسترداد النقدي المستحق قیمة نقدیة ویمكن استردادھا كرصید لحساب  .5.8

ق����د تق����وم دار التموی����ل بإخط����ار حام����ل البطاق����ة األساس����ي بش����كل دوري، م����ن خ����الل كش����ف الحس����اب و / أو م����ن خ����الل وس����ائل  .5.9
 مناسبة أخرى، لالسترداد النقدي المتراكم من قبل حامل البطاقة من وقت آلخر.

، وإع����ادة اء، والمص����ادرة، واإلض����افة، والخص����ماء الفت����رة، واإللغ����یعتب����ر ق����رار دار التموی����ل بش����أن الحس����اب وانقض���� .5.10
 إنشاء االسترداد النقدي، نھائیًا وقاطًعا وحاسًما وملزًما لحاملي البطاقات.

 المصادرة .6
أو ت����أخر ف����ي الس����داد أو موقوفً����ا أو محظ����وًرا أو ملغیً����ا أو ت����م إنھ����اؤه م����ن قب����ل دار  متعث����ًراإذا أص����بح حام����ل البطاق����ة المش����ارك  .6.1

فل���ن یك���ون حام���ل البطاق���ة م���ؤھالً بع���د اآلن ألي اس���ترداد  ،التموی���ل أو تكب���د رس���وم الس���داد المت���أخر أو رس���وم زی���ادة الح���د عل���ى البطاق���ة
 نقدي وستتم مصادرة أي استرداد نقدي.

طاق���ة األساس���ي طواعی���ة م���ن قب���ل حام���ل البطاق���ة األساس���ي أو إنھائ���ھ م���ن قب���ل دار التموی���ل، ف���إن أي ف���ي حال���ة إغ���الق حس���اب الب .6.2
 استرداد نقدي متراكم لم یتم تسجیلھ بعد في حساب البطاقة سینتھي تلقائیاً وتتم مصادرتھ.

رداد واإلرج����اع، وغی����ر قاب����ل االس����ترداد النق����دي غی����ر قاب����ل للمقایض����ة / التب����ادل بالمكاف����آت األخ����رى. وھ����و غی����ر قاب����ل لالس����ت .6.3
 لالستبدال وغیر قابل للنقل تحت أي ظرف من الظروف.

درھ��م حت��ى ی��تمكن م��ن االس��تفادة م��ن االس��ترداد النق��دي ع��ن فت��رة  1یج��ب أن یك��ون ل��دى العمی��ل قیم��ة اس��ترداد نق��دي بح��د أدن��ى  .6.4
 الفاتورة ھذه بموجب ھذا البرنامج.

 بنود عامة .7
و / أو س�����وء االس�����تخدام الم�����رتبط بالكس�����ب أو االس�����تحقاق و / أو اس�����ترداد قیم�����ة االس�����ترداد النق�����دي ف�����ي ق�����د ی�����ؤدي االحتی�����ال  .7.1

 البرنامج إلى مصادرة االسترداد النقدي، فضالً عن إنھاء البطاقة وإلغائھا.

وأحك���ام البرن���امج أو أس���اس تح���تفظ دار التموی���ل ب���الحق ف���ي إلغ���اء أو إیق���اف أو تغیی���ر أو اس���تبدال االس���ترداد النق���دي أو ش���روط  .7.2
 حساب االسترداد النقدي في أي وقت، دون إعطاء أي إخطار لحامل البطاقة.

البرن���امج یس���تكمل، ولك���ن ال یع���دل أو یح���ل مح���ل ب���أي ح���ال م���ن األح���وال "الش���روط واألحك���ام الت���ي تحك���م البطاق���ات االئتمانی���ة"  .7.3
اإلخ���الل ب���أي ش���يء وارد ف���ي ھ���ذه الوثیق���ة، ف���ي ح���ال وج���ود أي تع���ارض  القائم���ة ب���ین حام���ل البطاق���ة األساس���ي ودار التموی���ل. ودون

 بین شروط وأحكام البرنامج و"الشروط واألحكام التي تحكم البطاقات االئتمانیة"، فیجب أن تكون الغلبة لتلك األخیرة.
استفس���ار م���ن حام���ل البطاق���ة .س���وف تعتب���ر دار التموی���ل أنھ���ا تص���رفت بحس���ن نی���ة اس���تجابة ألي تعلیم���ات ش���فھیة أو إلكترونی���ة أو 7.4

فیم���ا یتعل���ق ب���أي مس���ألة تتعل���ق بھ���ذا البرن���امج والوف���اء ب���أي اس���ترداد. ال یح���ق لحام���ل البطاق���ة المطالب���ة أو اّدع���اء أي خس���ارة أو ض���رر 
وم���ا یُنس���ب إل���ى أي إج���راء بحس���ن نی���ة منف���ذ م���ن قب���ل دار  ،أو مطلوب���ات أو نفق���ات وم���ا ش���ابھ ذل���ك، بش���كل مباش���ر أو غی���ر مباش���ر

 ویجب على حامل البطاقة تعویض وإبراء ذمة دار التمویل عن ذلك. التمویل

 


