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*تطبق الشروط واألحكام 

الشروط واألحكام - برنامج السيدات
عليها في  المنصوص  الشروط  إلى  باإلضافة  للسيدات،  االئتمانية  فيزا  بطاقات  التالية على  األحكام  تطبق 
الشروط واألحكام العامة لبنك الرياض التي تشكل هذه الوثيقة جزءًا اليتجزأ منها ويجب قراءتها باالقتران مع 

الشروط الواردة في نموذج طلب بطاقة االئتمان. 

تطبق الشروط واألحكام التالية على بطاقات فيزا للسيدات التابعة لبنك الرياض:  

التعاريف
أ) "البنك" يعني بنك الرياض

ب) "بطاقة ائتمان السيدات" أو "بطاقة" تعني بطاقة فيزا االئتمانية للسيدات الصادرة عن بنك الرياض
ج) " برنامج االسترداد النقدي" يعني البرنامج الذي يّمكن حامال لبطاقة من استخدام بطاقة ائتمان السيدات 

للحصول على االسترداد النقدي على العمليات المؤهلة
د) "االسترداد النقدي" يعني المبلغ المكتسب من العمليات المؤهلة على النحو المنصوص عليه في هذه 
الوثيقة أو على النحو الذي يقرره البنك وفقًا للتقدير المطلق والذي يتم قيده في حساب بطاقة االئتمان 

كل شهر في غضون 5 أيام عمل من إنشاء كشف حساب بطاقة االئتمان
هـ) "حساب التوفير لالسترداد النقدي" يقصد بحساب التوفير اإللزامي الذي يتم فتحه مع كل بطاقة استرداد 
نقدي، ويتم قيد استرداد األموال المكتسبة من بطاقة ائتمان إلى حساب االسترداد النقدي شهريًا (استنادًا 

لدورة كشف الحسابات التالية) 
و) "العمليات المؤهلة" تعني جميع  العمليات الشرائية، في نقاط البيع أو عبر اإلنترنت، على بطاقة ائتمان 

السيدات الخاصة بحامل البطاقة، باستثناء العمليات المستثناة أدناه (البند 16)
ز) "االستخدام العادل" يعني أن استخدامات البطاقات يجب أن تلبي احتياجات اإلنفاق الشخصي وأال تستخدم 

ألغراض تجارية
ح) يشير " مجموع العمليات الشرائية" إلى مجموع العمليات المؤهلة، وهذا يحدد النسبة المئوية لالسترداد 
البطاقة الحصول عليها في   التي يحق لحامل  الفئة  النقدي على مستوى  النقدي  الحد األعلى لالسترداد 

كشف حساب شهر معين
ط) تشير "فئات االسترداد النقدي" إلى فئات التاجر المؤهلة للحصول على االسترداد النقدي وفقًا لشروط 

 (MCCs) وأحكام برنامج االسترداد النقدي. تشمل فئات االسترداد النقدي رموز فئات التجار المتعددة

برنامج االسترداد النقدي لبنك الرياض لبطاقة السيدات  
العمالء حاملي بطاقة السيدات االئتمانية يمكنهم االستفادة من برنامج االسترداد النقدي. نود التنوية   -1
بأن برنامج االسترداد النقدي من بنك الرياض ال ينطبق برنامج االسترداد النقدي لبنك الرياض على بطاقات 
االئتمان األخرى إال في حال تم ذكرها في وصف المنتج. يخضع برنامج االسترداد النقدي للشروط واألحكام 

المبينة فيما يلي: 
يحق لبنك الرياض، في أي وقت ودون إشعار مسبق لحامل البطاقة بأي شكل من األشكال، إنهاء برنامج   -2
االسترداد النقدي أو إلغاء أو تغيير فوائده أو مميزاته، أو تغيير أو إضافة أو حذف أي من الشروط واألحكام 
المبينة في هذه الرسالة، أو تعديل أو الحد من قيمة االسترداد النقدي الممنوحة، أو الطريقة التي يتم بها 
منح االسترداد النقدي وإلزام حامل البطاقة بهذه االختالفات والتعديالت. وستكون أحدث األحكام المتعلقة 
في برنامج االسترداد النقدي متاحة على الموقع اإللكتروني لبنك الرياض، وتقع على عاتق حاملي البطاقات 
مسؤولية التأكد من إطالعهم على األحكام وأية تغييرات تحصل متعلقة بالبطاقة. يكون قرار بنك الرياض 

بشأن جميع األمور المتعلقة ببرنامج االسترداد النقدي نهائًيا وملزًما لحامل البطاقة. 
ينطبق برنامج االسترداد النقدي على العمليات المؤهلة التي تتم على البطاقات وسيتم تقريب مبلغ االسترداد   -3
النقدي المحسوب ودفعه إلى أقرب ريال، كما سيتم تطبيق مستويات اإلنفاق التالية ومعدل االسترداد النقدي 

والحدود القصوى الشهرية على العمليات المؤهلة المقابلة التي تتم ضمن فئات االسترداد النقدي.

* تشمل جميع العمليات المؤهلة المذكورة في كشف الحساب الشهري لشهر معين
**ينطبق فقط على العمليات المؤهلة التي تتم في فئات االسترداد النقدي المؤهلة 

4- سيتم تحديد تصنيف فئات التجار وتحديدها من قبل  البنك المستلم للتاجر. يجب على  البنوك المستلمة 
 AMEX / اتباع المعايير والتعريفات العالمية لتصنيفات التجار كما هو مبين في المخططات( فيزا / ماستركارد
Diners / وما إلى ذلك). ال يمكن محاسبة بنك الرياض على اإلحالة/التقسيم غير الصحيح ويحتفظ بحقه في 

تعديل مخصصات االسترداد النقدي حسب تقديره. 
حامل  يجريها  التي  العمليات  مع  اإلضافية  البطاقة  باستخدام  تتم  التي  المؤهلة  العمليات  تجميع  يتم   -5
البطاقة األساسي ألغراض حساب المبالغ المستردة، كما يتم منح المبالغ المستردة لحساب االدخار الخاص 

بحامل البطاقة. 
6- سيتم احتساب االسترداد النقدي بعد طلب إجراء كشف حساب لبطاقة االئتمان، وبناًء على إجمالي إنفاق 
المئوية  النسب  يتم تحديد فئة  الحساب،  إجراءها وفقًا لكشف  التي تم  المؤهلة)  العمليات  الفرد (مجموع 
المؤهلة لالسترداد النقدي لحاملي البطاقة. وتطبق على مجموع العمليات المؤهلة التي أجريت في فئات 
االسترداد. ويتم إضافة المبلغ المسترد إلى حساب االدخار في غضون 5 أيام عمل من تاريخ كشف الحساب. 
7- سيتم احتساب االسترداد النقدي مرة واحدة في كل شهر، في نهاية كل دورة فوترة وعند إصدار كشف 

الحساب الشهري. 
8- سيتم احتساب االسترداد النقدي فقط على العمليات المؤهلة التي تم ترحيلها في كشف حساب حامل 

البطاقة. ال يتحمل بنك الرياض مسؤولية أي تأخير في ترحيل العمليات بسبب التأخير من التجار المعنيين.
9- سيقتصر االسترداد النقدي الممنوح على العمليات المؤهلة في دورة كشف الحساب على الحد االعلى 

لكل فئة على النحو المحدد في الجدول أعاله.
10- سيتم خصم أي عملية منعكسة أو جزء منها من العمليات المؤهلة في كشف الحساب الذي يتم فيه 
إجمالي االسترداد  يؤثر على  االئتمان. وقد  أو تحويل جزء منها /عمليات بطاقة  تسجيل عمليات عكس/ 

النقدي لدورة كشف الحساب.
11- يتم إضافة مبلغ االسترداد النقدي في حساب االدخار. 

12- أي استرداد نقدي يتم الحصول عليه في أي فترة معينة يعد الغًيا وباًطال إذا كانت البطاقة في وقت 
كشف الحساب:
• موقوفة.

• انتهاء البطاقة االئتمانية وعدم تجديدها.
• حدث  تجاوز لشروط اتفاقية البطاقة. أو في حال تم إلغاء البرنامج من قبل بنك الرياض.

13- ال يمكن استبدال المبالغ المستردة بأي مكافآت أخرى، وال يمكن استبدالها أو تحويلها تحت أي ظرف 
من الظروف. يمكن االستفادة منه فقط بعد إيداعه في حساب التوفير النقدي.

14-  أي قرار ينص على االنفاق على المشتريات على العمليات المؤهلة لالسترداد النقدي أو كيفية االنفاق على 
الفئات المصنفة يعود على بنك الرياض وتوجهاته، وسيتم نقلها وإبالغ حامل البطاقة بأي تغييرات. 

15- ما لم ينص على خالف ذلك، فإن جميع العمليات التي يتم تحصيلها من البطاقات، مؤهلة للحصول على 
االسترداد النقدي وفًقا للفئات المحددة في البند 3  أعاله، باستثناء الحاالت التالية: 

I. دفع الرسوم السنوية المتعلقة بالبطاقة / البطاقة اإلضافية؛
II.  سحب/تحويل نقدي؛

III. رسوم األرباح/التمويل؛
IV. رسوم الدفع المتأخر (إن وجدت)؛

V. شيكات المسافر، تحويل الرصيد، سداد القروض المصرفية/ الرسوم و/أو غيرها من الرسوم غير المصرح بها؛
VI. شراء العمالت األجنبية؛ 

VII. المساهمات أو األقساط أو المدفوعات األخرى فيما يتعلق بالدرع االئتماني أو أي برامج تأمين أو 
منتجات أخرى قد يختار بنك الرياض تقديمها؛

VIII. مدفوعات سداد التي تتم من خالل الرياض أون الين  أو باستخدام أي قناة دفع أخرى يقدمها بنك الرياض؛
IX. العمليات المؤهلة التي يقرر بنك الرياض أنها متنازع عليها، خاطئة، غير مصرح بها، غير قانونية أو احتيالية. 

16- سياسة االستخدام العادل: يتم تفسير إساءة استخدام البطاقة إلجراء عمليات وهمية من خالل محطات 
نقاط البيع في منافذ البيع أو من خالل وسائل أخرى على أنها خرق لسياسة االستخدام العادل وقد تؤدي 

إلى عدم أهلية البطاقة (البطاقات) المعنية للحصول على استرداد نقدي
17- يجوزلبنك الرياض، وفقًا لتقديرها الخاص ودون إشعار مسبق لحامل البطاقة، إضافة قائمة االستثناءات 
المذكورة أعاله أو إزالتها منها. يجب أن يكون قرار بنك الرياض بشأن ما يشكل عملية مؤهلة واستخدامًا عادًال 

نهائيًا وملزمًا.  
18- سياسة االستخدام العادل: برنامج االسترداد النقدي صالح لالستخدام الشخصي فقط. في حالة استخدام 
الممنوح، وتعليق بطاقة االئتمان  النقدي  البطاقة ألغراض تجارية، يحتفظ بنك الرياض بالحق في االسترداد 

واإلبالغ عنها للسلطات المختصة باعتبارها خرًقا لالستخدام العادل
19- سياسة االستخدام العادل: يحتفظ بنك الرياض بالحق في استبعاد أي حامل بطاقة من المشاركة في 
برنامج االسترداد النقدي، إذا كان حامل البطاقة قد انتهك بأي شكل من األشكال هذه الشروط واألحكام أو 
شروط وأحكام اتفاقية  بطاقة فيزا سيغنتشر للسيدات الخاصة ببنك الرياض وسياسة االستخدام العادل، مما 
قد يؤدي اإليقاف والحرمان، وًفقا لتقدير بنك الرياض وحده، وإلغاء جميع االسترداد النقدي الذي حصل عليه 

حامل البطاقة.
20- يحتفظ بنك الرياض بالحق في إنهاء برنامج االسترداد النقدي أو تعديل أحكامه وشروطه في أي وقت. 
اللغتين  بين  اختالف  حالة وجود  والعربية. وفي  اإلنجليزية  باللغتين  واألحكام  الشروط  تنفيذ هذه  يتم   -21
العربية واالنجليزية، تكون الغة العربية هي األرجح. ويحال كل نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الشروط 

واألحكام إلى السلطة القضائية المختصة في المملكة. 

إجمالي اإلنفاق

15000 ريال سعودي وأكثر

7500 – 14999 ريال سعودي

2500 – 7499 ريال سعودي

أقل من 2500 ريال سعودي

االسترداد النقدي
للفئات المؤهلة

%10

%5

%3

الحد األعلى لالسترداد النقدي

الفئة 

 مشتريات األزياء

و االكسسوارات

الحد األعلى
لالسترداد النقدي

500 ريال سعودي

250 ريال سعودي

150 ريال سعودي

غير مؤهل 
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