
 

بنك الرياض خاضع لرقابة وإشراف
الــبـــنـــك الــــمـــركــزي الـــســـعـــودي

ماستر كارد وورلد إيليت  

ماستر كارد وورلد 

فيزا سيجنتشر 

فيزا / ماستر كارد بالتينيوم

ماستر كارد تيتانيوم 

لكل 8 ريال تم إنفاقها 

لكل 8 ريال تم إنفاقها

لكل 10 ريال تم إنفاقها

لكل 10 ريال تم إنفاقها

لكل 15 ريال تم إنفاقها

نقطة واحدة

نقطة واحدة

نقطة واحدة

نقطة واحدة

نقطة واحدة

لكل 6 ريال تم إنفاقها

لكل 6 ريال تم إنفاقها

لكل 8 ريال تم إنفاقها

لكل 8 ريال تم إنفاقها

لكل 10 ريال تم إنفاقها

نوع البطاقة االئتمانية 

ماستر كارد وورلد إيليت  

ماستر كارد وورلد

فيزا سيجنتشر

فيزا / ماستر كارد بالتينيوم

ماستر كارد تيتانيوم

نوع البطاقة االئتمانية 

ماستر كارد وورلد إيليت  

ماستر كارد وورلد

فيزا سيجنتشر

فيزا / ماستر كارد بالتينيوم

ماستر كارد تيتانيوم

دفع فواتير سداد عبر أون الين الرياض أو موبايل الرياض
(ال يشمل الدفع باستخدام البطاقة االئتمانية)

دفع فواتير سداد عبر الين الرياض (الهاتف المصرفي )
(ال يشمل الدفع باستخدام البطاقة االئتمانية)

تحويل الرواتب 

التسجيل في أون الين الرياض 

بطاقة مدى 

4.5 نقطة 
الحد األقصى 100 ريال  

2.8 نقطة 
الحد األقصى 100 ريال 

100 نقطة 

20 نقطة 

نقطة واحدة لكل 125 ريال 

8 نقاط بحد اقصى لتعليمات ألكثر من 1,000

نوع البطاقة االئتمانية 

100 نقطة

100 نقطة

50 نقطة

50 نقطة 

20 نقطة

النقاط المكتسبة 

النقاط المكتسبة نوع الخدمة 

عدد النقاط المكتسبة استخدام العمليات 

40,000 ريال 

25,000 ريال 

10,000 ريال 

8,000 ريال 

5,000 ريال  

مقدار اإلنفاق في أول 3 أشهر 

4,000 نقطة

 1,600 نقطة

1,200 نقطة

800 نقطة 

400 نقطة 

النقاط المكتسبة

مقدار الصرف الدولي

نقطة واحدة

نقطة واحدة

نقطة واحدة

نقطة واحدة

نقطة واحدة

عدد النقاط المكتسبة

كيفية احتساب نقاط حصاد للخدمات والمنتجات :

نقاط حصاد للخدمات ألول 3 أشهر من استخدام البطاقات االئتمانية :

النقاط المكتسبة لتنشيط البطاقة االئتمانية :

المنتجات والخدمات :

الشروط واألحكام
فيما يلي الشروط واألحكام المتعلقة ببرنامج حصاد للمكافآت المقدم من بنك الرياض والمتفق مع األنظمة 

واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

1. العميل المؤهل:
يستطيع عميل بنك الرياض التسجيل في برنامج حصاد للمكافآت من خالل أونالين الرياض وموبايل الرياض. أ .   

ب . الحاصلين على بطاقات بنك الرياض االئتمانية يتم تسجيلهم تلقائيا في برنامج حصاد للمكافآت.

2. العمليات المؤهلة: 
تمنح نقاط حصاد لكل عملية مؤهلة تتم داخل وخارج المملكة سواء عن طريق استخدام البطاقة االئتمانية أو 

اجراء العمليات البنكية األخرى من خالل قنوات بنك الرياض الرقمية أو نقاط البيع. 

3. اكتساب النقاط:
يتم احتساب النقاط حسب الجدول ادناه، ويحتفظ بنك الرياض لنفسه الحق في تعديل نسبة النقاط المكتسبة 

دون إشعار مسبق للعميل، وسيتم اإلعالن عن طريق موقع بنك الرياض الرسمي وتعد نقاط برنامج حصاد 
المكتسبة غير قابلة للتحويل المالي.

4. صالحية النقاط:
تنتهي صالحية نقاط حصاد بعد 12 شهر من اكتسابها حيث ال يمكن استرجاعها بعد فترة االنتهاء.

5. استبدال نقاط برنامج حصاد:
يمكــن اســتبدال نقــاط برنامــج حصــاد للمكافــآت بقســائم إلكترونيــة، هدايــا أو تحويلهــا لبرامــج الشــركاء والتجــارب 
مــن خــالل حصــاد مــول اإللكترونــي حســبما هــو موضــح فــي موقــع بنــك الريــاض اإللكترونــي (صفحــة برنامــج حــصاد 
ــاض  ــك الري ــر المنتجــات التــي ســبق طرحهــا فــي موقــع بن للمكافــآت) ويحتفــظ البنــك لنفســه حــق تعديل/تغيي
التجــار  وحصــاد مــول دون إشــعار مســبق، إذ أن المنتجــات والخدمــات المطروحــة متعلقــة بشــروط وأحــكام 

المعتمدين لدى بنك الرياض.

6. االستبدال:
للمشــتركين فــي برنامــج حصــاد الحاصليــن علــى القســيمة المســتبدلة الحــق فــي طلــب مكافاتهــم مــن التاجــر عــن 

طريق استخدام القسيمة الشرائية لدى التاجر، وينبغي إبراز الهوية للتاجر للحصول على المكافأة.

7. التحويل أو االسترداد:
قســائم برنامــج حصــاد غيــر قابلــة للتحويــل أو االســترداد طالمــا تــم إصدارهــا أو اعتمادهــا، كمــا ال يمكــن اســتبدال 
النقــاط بمبلــغ نقــدي أو اســتخدامها لدفــع أي رســوم يســتحق ســدادها مالــم يكــن قــد تــم تحديــد ذلــك مســبقا 
فــي الموقــع اإللكترونــي أو تــم اإلعــالن عــن ذلــك مــن قبــل بنــك الريــاض. إضافــة الــى ذلــك نقــاط برنامــج حــصاد 

غير قابلة للتحويل أو االستخدام في حالة وفاة العميل ال سمح الله.

8. الحد األدنى الستبدال النقاط:
ينبغي على المشتركين في برنامج حصاد اكتساب 1,000 نقطة كحد أدني الستبدال النقاط.

9. تحويل النقاط:
بإمــكان مشــترك حصــاد تحويــل النقــاط المكتســبة لمشــترك آخــر عــن طريــق أوناليــن الريــاض أو موبايــل الريــاض 

بشرط اكتساب الحد األدنى من النقاط.

10. حظر استرداد النقاط:
ال يمكــن اســتبدال نقــاط حصــاد فــي حــال تزويــر القســائم، حــاالت العجــز عــن الســداد الكلــي علــى البطاقــات 

االئتمانية وحظر أو اقفال الحساب من قبل بنك الرياض.

11. المسؤولية: 
ال يمنــح بنــك الريــاض أي ضمانــات علــى أي نوعيــة مــن المنتجــات أو الخدمــات التــي تقــدم بواســطة طــرف ثالــث 
ســواء كان شــريك (التاجــر) فــي برنامــج حصــاد أو مقــدم خدمــة، فبنــك الريــاض ال يعتبــر مســؤوال امــام المشــتركين 
فــي برنامــج حصــاد أو أي طــرف ثالــث عــن أي فقــد، خســائر أو مطالبــات نتنــج عــن أو ذات عالقــة بمنتجــات أو 
بضائــع. خدمــات تقــدم باســطة الشــركاء فــي برنامــج حصاد/حصــاد مــول اإللكترونــي أو نتيجــة ألي منتــج خدمــة لم 
ــا أو  ــر عنهــا صراحــة أو ضمن ــات ســواء تــم التعبي يقــم الشــركاء فــي البرنامــج بتوفيرهــا، كمــا أن الشــروط والضمان
ظهــرت مــن خــالل أي نظــام أو الئحــة ذات عالقــة بالتناســب، نوعيــة أو ســالمة منتجــات حصــاد المقدمــة يعتد 
بهــا نظامــا وقانونــا وأي مســؤولية ال يمكــن اســتبعادها تعــد محــدودة، حيــث يتــم الســماح باســتبدال أو اصــالح أو 

اعتماد قيمة المنتج تحت تقدير بنك الرياض.

12. الشروط العامة السرية:
يلتــزم بنــك الريــاض بعــدم اإلفصــاح عــن اســم العميــل، عنوانــه أو تفاصيــل االتصــال بــه للشــركاء (التجــار) ويكتــفي 
فقــط موجــز اإلفصــاح لذكــره فــي القســيمة وقــت االســترداد، علمــا بــأن جميــع المعلومــات التــي يتــم تحصيلــها 
ســيتم اســتخدامها ألغــراض ترويجيــة فقــط. وســيتم االحتفــاظ بهــا فــي مســتوى ســرية عاليــة وفقــا لسياســات 

البنك.

13. تسجيل الدخول في حصاد مول:
ســيتم مشــاركة بيانــات المشــترك المتطلبــة فــي برنامــج حصــاد مــع مزودي خدمة حصاد مــول اإللكتروني. وهم 
شــركة مايليســت الســعودية للخدمــات التجاريــة، شــركة االتصــاالت الســعودية وشــركة الحلــول التقنيــة المثالية 
المصرحــة مــن قبــل هيئــة االتصــاالت والمعلومــات وذلــك لغــرض ارســال القســيمة اإللكترونيــة المســتبدلة عبر 
الرســائل القصيــرة والبريــد اإللكترونــي التــي تــم تزويــده مــن قبــل العميــل. علمــا بــأن مزودي الخدمة لــن يقوموا 

بتخزين أو استخدام البيانات ادناه ألي غرض اخر.
- رقم عضوية حصاد

- البريد اإللكتروني
- رقم الجوال 

14. معلومات التواصل:
يجــب علــى المشــترك التأكــد مــن تزويــد البنــك بمعلومــات التواصــل الصحيحــة حتــى يســتطيع اســتبدال نقاطــه 
والحصــول علــى القســيمة وفــي حــال تقــدم المشــترك بعمــالت تواصــل خاطئــة ال يحــق للعميــل المطالــبة 
بالقســائم المســتبدلة، وفــي حــال رغــب العميــل فــي ارســال القســيمة كهديــة لشــخص اخــر ال يتحمــل بنــك الريــاض 
نتيجــة المدخــالت الخاطئــة لبيانــات التواصــل مــن قبــل العميــل وال يمكــن المطالبــة بالقســيمة فــي حــال ضياعــها 

وال يلتزم البنك بأي مسؤولية ناتجة عن ذلك الخطأ.


