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*تطّبق الشروط واألحكام

Cashback Program
The following provisions shall apply to Riyad Bank noon VIP Credit Cards, in addition to 
the terms set forth in the Riyad Bank General Terms and Conditions to which this 
document shall form an integral part and should be read in conjunction with the terms 
included in the credit card application form.

The following terms and conditions are applicable for Riyad Bank Visa Cashback 
Credit Card(s):

De�nitions
■ “Bank” means Riyad Bank

■ “noon VIP Credit Card” or “Card” means noon VIP Credit Card issued by Riyad Bank;

■ “Cashback Program” means the program enabling Cardholder to use their noon VIP 
Credit Card to earn Cashback on eligible transactions;

■ “Cashback” means the amount earned on eligible transactions as set forth in this 
document or as decided by the Bank at its absolute discretion and which shall be 
credited to the customer noon wallet each month (within 5 working days of the 
credit card statement generation);

■ “Eligible Transactions” means all retail transactions, at point of sale or online, 
charged/posted to a Cardholder’s noon wallet, except for the transactions excluded 
below (Clause16)

■ “Fair Usage” means utilization patterns of cards must meet personal spending trends 
and not be used for commercial purposes.

■ “Overall Retail Spend” refers to the sum of Eligible Transactions.  This determines the 
Cashback percentage the cardholder is eligible for in a given billing 
month/statement

■ “Cashback Categories” refers to the Merchant Categories that are eligible for 
Cashback subject to meeting the Cashback Terms & Conditions.  Cashback 
Categories comprise of multiple Merchant Category Codes (MCCs)

Riyad Bank Cashback Program
01. Minimum age required is 18 years old

02. Customers holding noon VIP Credit Card are eligible to participate in the Cashback 
Program. For the avoidance of doubt, the Riyad Bank Noon Cashback Program does 
not apply to other Riyad Bank Credit Cards unless explicitly mentioned in the 
product description. The Riyad Bank noon Cashback Program shall be at all times 
subject to the terms and conditions outlined hereinafter.

03. Riyad Bank is entitled, at any time after 30 days’ notice to the Cardholder in any 
manner  whatsoever, to terminate the Cashback Program and/or cancel and/or vary 
its bene�ts or features, and/or vary, add to or delete any of the terms and conditions 
outlined herein, and/or modify or limit the value of Cashback awarded, and/or the 
manner in which the Cashback is awarded and the Cardholder shall be bound by such 
variations and amendments. The latest provisions in such connection will be 
available on the Riyad Bank website. It is the Cardholders’ responsibility to ensure 
that they are apprised of the provisions and any changes thereof relating to the Card 
at all times. Riyad Bank’s decision on all matters relating to the Noon Cashback 
Program shall be �nal and binding on the Cardholder.

04. This Cashback Program applies to Eligible Transactions made on Cards and the 
calculated Cashback amount will be rounded down and paid to the nearest Riyal. The 
following Spend-Tiers, rate of Cashback and monthly caps will be applied to the 
corresponding Eligible Transaction(s) conducted within the Cashback Categories:

Cashback - earning table

05. Classi�cation of merchant categories will be determined and de�ned by the 
merchant’s acquiring bank; Acquiring banks are required to follow global standards 
and de�nitions of merchant classi�cations as are set forth by the schemes 
(Visa/MasterCard/AMEX/Diners etc.). Riyad Bank cannot be held accountable for 
incorrect assignment/segmentation and reserves the right to adjust Cashback 
allocation at their discretion. 

06. Eligible Transactions made with a Supplementary Card will be aggregated with the 
Eligible Transactions charged by the primary Cardholder for the purposes of 
calculating the Cashback amount. The aggregated Cashback will be awarded on the 
primary Cardholder’s noon wallet.

07. The Cashback will be calculated after the respective credit card statement is 
generated.  Based on the overall retail spend (i.e. Sum of all Eligible Transactions) 
conducted as per the card statement, the cardholders eligible Cashback Percentage 
Tier will be determined. And applied to the sum of eligible transactions conducted in 
Cashback Categories.  The Cashback amount will be credited to the cardholder’s 
noon wallet within 5 working days of the Statement Generation date. 

08. The Cashback will be calculated once every month, at the end of each billing cycle 
and upon the issuance of the monthly statement of account. 

09. Cashback will only be calculated on the eligible transactions posted on the 
statement of account of the cardholder. Riyad Bank cannot be held responsible for:

    - Any late posting of transactions due to delays from the respective merchants.

    - Any delay in depositing the cashback reward by noon.

    - Any delay in depositing the cashback reward in the customer noon wallet.

10. Riyad Bank cannot be held responsible for the di�erence between the email that 
been used at the time of applying for the Noon VIP credit card and the registered 
email with Noon, and the customer will not be compensated for any amounts.

11. It is customer responsibility to verify the email that was used at the time of applying  
for the noon VIP credit card and the email registered with noon.

12. The cashback awarded on eligible transactions in a statement cycle will be limited to 
the caps per category group as de�ned in the table above. 

13. Any reversal/part reversal of transactions will be deducted from the Eligible 
Transactions of the statement month in which the reversals/part-reversals/credit 
transactions were posted.  This may or may not a�ect the total Cashback for that 
statement cycle.

14. The cashback amount earned will be credited into the respective noon wallet.

15. Any Cashback earned in any given statement cycle will stand null and void if the 
Cardholder’s Card (at the time of statement generation) is:

    a. Closed;

    b. Not in good standing in the opinion of Riyad Bank; 

    c. The Cardholder’s Card has expired and was not renewed; 

    d. Change Card Type 

    e. There has been a breach of the Card agreement; or 

    f. Any other event, which, in the sole discretion of Riyad Bank should result in the   
   cancellation of the Cashback, and/or any similar bene�ts (as applicable). 

16. Cashback cannot be exchanged for any other rewards, and is not replaceable or 
transferable under any circumstances.  It can only be availed after it has been 
credited to the respective noon wallet.

17. Any decision about whether spend on purchases qualify as an Eligible Transaction 
for the purposes of Cashback and/or how spend are classi�ed for each Cashback 
category shall be resolved by the Bank based on the Bank’s discretion.  The result of 
the cardholder shall be communicated to the Cardholder.

18. Unless otherwise stated, all transactions, charged to the Cards are eligible for 
Cashback as per the categories de�ned in (Clause3) above, except for the following 
exclusions:

    a. Annual fee payment(s) related to the Cardholder’s Card / Supplementary Card;

    b. Cash advances;

    c. Refund, reversed transactions

    d. Pro�t/Finance charges;

    e. Late payment charges (if applicable);

    f.   Traveler’s cheques, balance transfer, repayment of bank loans/fees/charges   
 and/or other unauthorized charges;

    g. Purchase of foreign currency;

    h. Contributions, premiums or other payments in relation to credit shield or any   
     other insurance programs or products that Riyad Bank may choose to o�er;

    i.   SADAD payments made through Riyad Online and/or by utilizing any other   
      payment channel provided by Riyad Bank;

     j.  Eligible Transactions that Riyad Bank decides are disputed, erroneous,    
      unauthorized, illegal and/or fraudulent.

19. Fair usage policy:

     -   Misuse of the Card to e�ect �ctitious transactions through POS terminals at   
  merchant outlets or through other means shall be construed as a breach of fair  
  usage policy and may result in the respective Card(s) not being eligible for   
  Cashback. 

    -  Riyad Bank may, at its sole discretion and without prior notice to the Cardholder,
  add to, or remove from, the above list of exceptions. Riyad Bank’s decision as to
  what constitutes an Eligible Transaction and Fair usage shall be �nal, conclusive
  and binding.

    -   The Cashback Program is valid for personal use only. In case the Card is used for 
  business purposes, Riyad Bank reserves the right to claw back the Cashback   
  awarded, suspend the credit card and/or report the same to relevant authorities  
  as a breach of fair usage.

    -   Riyad Bank reserves the right to disqualify any Cardholder from further    
  participation in the Cashback Program, if in Riyad Bank’s sole judgment, that   
  Cardholder has in any way violated these Terms and Conditions and/or the terms  
  and conditions of the Riyad Bank Cashback Card agreement and fair usage policy.  
  Suspension and disquali�cation may result, at Riyad Bank’s sole discretion, to the  
  cancellation and nulli�cation of all Cashback earned by the Cardholder.

20. Riyad Bank reserves the right to terminate the Cashback Program or amend its   
    terms and conditions at any time. 

21. These terms and conditions are executed in English and Arabic. In case of
   discrepancy between Arabic and English, the Arabic shall prevail. Every dispute
   arising between the parties in connection with this terms and conditions shall be
    referred to the competent judicial authority in the Kingdom.

Example:
Mr. Nawaf works as CEO and he use his Riyad Bank noon VIP Credit Card for all his 
monthly expenses.  This includes his normal monthly expenses such as his purchases 
from noon website, treating friend’s dinner at nice restaurants, buying groceries form 
supermarket, and refueling his car. 

The below summary shows what Mr. Nawaf's credit card bill looks like and how his Riyad 
Bank noon VIP Credit Card helped him to save SAR 370 this month.

برنامج االسترداد النقدي:
تطبق األحكام التالية على بطاقات نون في أي بي االئتمانية، باإلضافة إلى الشروط المنصوص عليها
في الشروط واألحكام العامة لبنك الرياض والتي تشكل هذه الوثيقة جزًءا ال يتجزأ منها ويجب قراءتها

بالتزامن مع الشروط واألحكام الواردة في نموذج طلب بطاقة االئتمان.

تطبق الشروط واألحكام التالية على بطاقات االئتمان الخاصة ببنك الرياض

التعريفات
■  "البنك" يعني بنك الرياض

■  "بطاقة فيزا نون في أي بي االئتمانية" أو " البطاقة" تعني بطاقة فيزا نون في أي بي االئتمانية –  

  البطاقات االئتمانية الصادرة من بنك الرياض
■  "برنامج االسترداد النقدي" الذي يمّكن حاملي البطاقة من استرداد نقدي على العمليات المؤهلة

■  االسترداد النقدي يعني المبالغ المكتسبة من العمليات المؤهلة كما هو منصوص في هذه الوثيقة

  أو كما هو مقرر من قبل بنك الرياض وفق تقديره المطلق، والتي يتم إضافتها إلى حساب التوفير  
  النقدي كل شهر (خالل 5 أيام عمل من تاريخ إصدار كشف حساب بطاقة االئتمان)؛

■  "العمليات المؤهلة" تعني جميع عمليات األفراد عند نقاط البيع أو أونالين والتي يتم تحصيلها في  

  محفظة نون الخاصة بحاملي البطاقة، باستثناء العمليات المستثناة، أدناه (البند 16)
■  "االستخدام العادل" يعني أن أنماط استخدام البطاقات يجب أن يفي باتجاهات اإلنفاق الشخصي وأال

  تستخدم ألغراض تجارية
■  يعود "االنفاق االجمالي للفرد" إلى العمليات المؤهلة، ويحدد ذلك النسبة المئوية لالسترداد النقدي 

  وذلك على مستوى الفئة الذي يحق لحامل البطاقة الحصول عليها في كشف الحساب الشهري
■  "فئات االسترداد النقدي" تشير إلى فئات التاجر المؤهلة لالسترداد النقدي والتي تخضع الستيفاء  

  الشروط واألحكام.

برنامج بطاقة بنك الرياض نون في أي بي االئتمانية:
01.  يجب ان ال يقل عمر العميل 18 سنة       

02.  يحق لحاملي البطاقة (فيزا نون في أي بي االئتمانية) المشاركة في برنامج االسترداد النقدي، وال  
  يطبق البرنامج على البطاقات االئتمانية األخرى ما لم يتم ذكر ذلك، كما يخضع برنامج االسترداد  

  النقدي لألحكام والشروط المحددة فيما يلي.
03.  يحق لبنك الرياض، في أي وقت بعد إشعار لحامل البطاقة ب 30 يوم، إنهاء برنامج استرداد النقود و / أو

إلغاء و / أو تغيير مزاياه أو ميزاته، و / أو تغيير أو إضافة أو حذف أي من الشروط واألحكام الموضحة   
هنا و / أو تعديل أو تحديد قيمة استرداد النقود الممنوحة و / أو الطريقة التي يتم بها استرداد  

النقود، يجب أن يكون حامل البطاقة ملزم بهذه التغييرات والتعديالت. وستتاح أحدث األحكام في  
هذا الصدد على موقع بنك الرياض على شبكة اإلنترنت. كما تقع على عاتق حاملي البطاقة مسؤولية  

التأكد من أنهم على علم باألحكام وأي تغييرات تطرأ على البطاقة في جميع األوقات. كما أن قرار  
بنك الرياض بشأن األمور المتعلقة ببرنامج استرداد النقود نهائًيا وملزًما لحامل البطاقة.  

04.  يطبق برنامج االسترداد النقدي على العمليات المؤهلة والتي يتم إجراءها على البطاقات، كما
  سيكون المبلغ المسترد التقريبي ريال سعودي. وسيتم تطبيق بنود الصرف وقيمة االسترداد النقدي

  والسعة الشهرية التالية على العمليات التي تتم ضمن فئات االسترداد النقدي:

جدول االسترداد النقدي

  * اجمالي اإلنفاق الشهري يطبق على العمليات المؤهلة والظاهرة في كشف الحساب الشهري فقط.
05. يتم تحديد فئات تصنيف التجار وتعريفها بناء على المعايير والتعريفات العالمية لتصنيفات التجار كما

  هو منصوص (Visa/MasterCard/AMEX/Diers وغير ذلك). وال يمكن تحميل بنك الرياض
  مسؤولية التعيين/التجزئة غير الصحيحة ويحتفظ بالحق في تعديل تخصيص االسترداد النقدي وفًقا لتقديره.

06. يتم تجميع العمليات المؤهلة التي تتم باستخدام البطاقة اإلضافية مع العمليات التي يجريها حامل
  البطاقة األساسي ألغراض حساب المبالغ المستردة، كما يتم ايداع المبالغ المستردة في محفظة

  نون الخاصة بالعميل. 
07. سيتم احتساب االسترداد النقدي بعد طلب إجراء كشف حساب لبطاقة االئتمان، وبناًء على إجمالي

  إنفاق الفرد (مجموع العمليات المؤهلة) التي تم إجراءها وفقًا لكشف الحساب، يتم تحديد فئة
  النسب المئوية المؤهلة لالسترداد النقدي لحاملي البطاقة. وتطبق على مجموع العمليات   
  المؤهلة التي أجريت في فئات االسترداد. ويتم إضافة المبلغ المسترد إلى محفظة نون الخاصة   

  بالعميل في غضون 5 أيام عمل من تاريخ كشف الحساب.
08. سيتم احتساب االسترداد النقدي مرة كل شهر، وفي نهاية دورة كشف الحسابات وعند إصدار

  الكشف الشهري.
09. يتم احتساب العمليات المؤهلة التي يتم إضافتها على كشف حساب حامل البطاقة، وال يعتبر بنك

  الرياض مسؤوًال عن التالي:
■  أي تأخير في إضافة العمليات بسبب تأخير بعض التجار المعنيين

■  أي تأخير في إيداع االسترداد النقدي من قبل نون في محفظة العميل لدى نون.

■  أي تأخير في إيداع االسترداد النقدي في محفظة العميل لدى نون.

10. ال يعتبر بنك الرياض مسؤوًال عن وجود اختالف بين االيميل الذي تم استخدامه وقت التقدم بطلب
  بطاقة نون في أي بي االئتمانية وااليميل المسجل لدى نون, ولن يتم تعويض العميل عن أي مبالغ.

11. يقع على عاتق العميل التحقق من االيميل الذي تم استخدامه وقت التقدم بطلب بطاقة نون في
  أي بي االئتمانية وااليميل المسجل لدى نون.

12. سيتم تقييد المبلغ الذي يتم منحه على العمليات المؤهلة في دورة كشف الحساب لكل مجموعة
  فئات كما هو محدد في الجدول أعاله.

13. سيتم خصم أي عملية منعكسة أو جزء منها من العمليات المؤهلة في كشف الحساب الذي يتم
  فيه تسجيل عمليات عكس/ أو تحويل جزء منها /عمليات بطاقة االئتمان. وقد يؤثر على إجمالي

  االسترداد النقدي لدورة كشف الحساب.
14. يتم إضافة مبلغ االسترداد النقدي في محفظة العميل لدى نون. 

15. أي استرداد نقدي يتم اكتسابه في أي دورة كشف حسابية يصبح ال غيا إذا كانت البطاقة
  (في وقت إنشاء كشف الحساب) هي:

■  مغلق

■  ليس في وضع جيد – وفق بنك الرياض

■  انتهاء الصالحية وعدم التجديد

■  تغيير نوع البطاقة

■  أي خرق التفاقية البطاقة 

■  أي حدث آخر، وفقًا لتقدير بنك الرياض وحده، يجب أن يؤدي إلى إلغاء االسترداد النقود و / أو أي

  مزايا مماثلة.
16. 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 محفظة نون الخاصة بالعميل.
17. أي قرار بشأن ما إذا كان اإلنفاق على المشتريات مؤهًال ألغراض االسترداد و/أو كيفية تصنيف

  اإلنفاق لكل فئة من فئات االسترداد النقدي، يتم حله بناًء على تقدير البنك. كما يتم إبالغ حامل
  البطاقة بالنتيجة.

18. ما لم ينص على خالف ذلك، فإن جميع العمليات التي يتم تحصيلها من البطاقات، مؤهلة   
  لالسترداد النقدي وفًقا للفئات المحددة في (البند 3) أعاله، باستثناء العمليات التالية:

■  دفع الرسوم السنوية المتعلقة ببطاقة حامل البطاقة/والبطاقة اإلضافية.

■  السلف النقدي 

■  العمليات الشرائية التي يتم استرجاعها أو عكسها 

■  رسوم الربح/التمويل 

■  رسوم السداد المتأخر (إن وجدت) 

■  المحافظ الرقمية

■  الشيكات السياحية، تحويل الرصيد، سداد القروض / الرسوم / الرسوم المصرفية و / أو الرسوم

  األخرى غير المصرح بها؛
■  شراء العمالت األجنبية؛

■  المساهمة أو األقساط أو المدفوعات األخرى فيما يتعلق بأي برامج أو منتجات تأمينية أخرى قد

  يختار بنك الرياض عرضها 
■  مدفوعات سداد عن طريق الرياض أون الين و / أو عن طريق استخدام أي قناة دفع أخرى يقدمها

  بنك الرياض؛
■  المعامالت المؤهلة التي يقرر بنك الرياض أنها متنازع عليها، خاطئة، غير مصرح بها، غير قانونية و / أو احتيالية.

19. سياسة االستخدام العادل:
■  إن إساءة استخدام البطاقة إلحداث عمليات وهمية من خالل نقاط البيع في منافذ البيع أو من   

  خالل وسائل أخرى يمكن تفسيرها على أنها انتهاك لسياسة االستخدام العادل وقد تؤدي إلى عدم
  تأهل البطاقة (البطاقات) المعنية السترداد النقود.

■  يجوز لبنك الرياض، وفًقا لتقديره الخاص ودون إشعار مسبق لحامل البطاقة، إضافة إلى قائمة

  االستثناءات المذكورة أعاله أو حذفها منها. كما يجب أن يكون قرار بنك الرياض بشأن ما يشكل
  معاملة مؤهلة واالستخدام العادل نهائًيا وقاطًعا وملزًما.

■  برنامج االسترداد النقدي صالح لالستخدام الشخصي فقط. وفي حالة استخدام البطاقة ألغراض

   تجارية، يحتفظ بنك الرياض بالحق في استرداد النقود الممنوحة، وتعليق بطاقة االئتمان و / أو إبالغ
  السلطات المختصة بأنها خرق لالستخدام العادل.

■  يحق لبنك الرياض استبعاد حامل البطاقة من المشاركة في برنامج االسترداد النقدي،

  إذا رأى بنك الرياض ذلك، أن حامل البطاقة خالف هذه الشروط واألحكام و / أو شروط وأحكام
  اتفاقية بطاقة نون في أي بي االئتمانية من بنك الرياض وسياسة االستخدام العادل مما قد يؤدي
  التعليق وإلغاء األهلية، وفًقا لتقدير بنك الرياض وحده، إلى إلغاء جميع المبالغ المستردة التي حصل

  عليها حامل البطاقة.
20.  يحق لبنك الرياض إنهاء برنامج االسترداد النقدي أو تعديل شروطه وأحكامه في أي وقت.

21. يتم تنفيذ هذه الشروط واألحكام باللغتين العربية واإلنجليزية. وفي حالة االختالف بين العربية
  واإلنجليزية، تسود اللغة العربية. ُيحال كل نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام

  إلى السلطة القضائية المختصة في المملكة.

مثال : 
السيد نواف يعمل كرئيس تنفيذي ويستخدم بطاقة نون VIP االئتمانية من بنك الرياض لتغطية جميع 
نفقاته الشهرية, تشمل هذه النفقات: مشترياته على موقع نون باإلضافة الى شراء البقالة من السوبر 

ماركت، وإعادة تعبئة سيارته بالوقود، والخروج لمشاهدة أحدث األفالم.

ُيظهر الملخص أدناه فاتورة بطاقة ائتمان السيد نواف وكيف ساعدته بطاقة ائتمان نون في أي بي من 
بنك الرياض في توفير 370 ريال سعودي هذا الشهر.

بـطـاقـة نـون VIP االئـتـمـانـيـة .. تضبطك!

ال تخلـيـــــها في
سّلة أحالمــــــك

الحد األقصى لالسترداد النقديالفئاتإجمالي اإلنفاق الشهري* نسبة االسترداد النقدي من نون  نسبة االسترداد النقدي من بنك الرياض

ال يوجد حد أدنى

نون

سيفي

أخرى (غير نون/سيفي)

%2.5

%2.5

%1

%1

%1

ال ينطبق

ال يوجد حد أقصى

2.5%
2.5%

1%

noon
Sivvi

Others
(not noon/Sivvi)

1%
1%

N/A

There is no Cap

Overall monthly
*spend

Categories Cashback % By
Riyad Bank

Cashback % By
noon

Maximum
Cashback Cap

There is minimum
spend

الفئةنوع العمليةالمبلغ بالريال السعوديكشف حساب بطاقة االئتمان

سوبر ماركت

نون

وقود

سينما 

صيدليات

سيفي

تذاكر الطيران

حجوزات الفنادق

مطاعم

المالبس

سحوبات نقدية

تقسيط شهري

رسوم سنوية

غير مؤهلة

غير مؤهلة

غير مؤهلة

سحوبات نقدية

تقسيط شهري

رسوم سنوية

3000

1500

500

750

1000

1000

3000

2000

5000

6000

500

500

380

أخرى

نون

أخرى

أخرى

أخرى

سيفي

أخرى

أخرى

أخرى

أخرى

عملية مؤهلة

سوبرماركت

نون

وقود

سينما

صيدليات

سيفي

تذاكر طيران

حجوزات فنادق

مطاعم

المالبس

3000

1500

500

750

1000

3000

3000

2000

5000

6000

% 1

% 2.5

% 1

% 1

% 1

% 2.5

% 1

% 1

% 1

% 1

30

37.5

5

7.5

10

75

30

20

50

60

-

% 1

-

-

-

% 1

-

-

-

-

-

15

-

-

-

30

-

-

-

-

فئات االسترداد
النقدي

العمليات
المؤهلة

نسبة االسترداد
البنك

المسترد
من البنك

نسبة االسترداد
من نون

المسترد من
نون

370 ريالاجمالي المسترد في محفظة نون

-

15

-

-

-

30

-

-

-

-

-

% 1

-

-

-

% 1

-

-

-

-

30

37.5

5

7.5

10

75

30

20

50

60

1 %

2.5 %

1 %

1 %

1 %

2.5 %

1 %

1 %

1 %

1 %

3000

1500

500

750

1000

3000

3000

2000

5000

6000

Supermarket

noon

Fuel

Cinema

Pharmacies

SIVVI

Airline
tickets

Hotel
booking

Restaurant

Clothes/
Fashion

3000

1500

500

750

1000

1000

3000

2000

5000

6000

500

500

380

Cash advance (ATM)

Qasset instalment

Annual fee

Not eligible

Not eligible

Not eligible

Other

noon

Other

Other

Other

SIVVI

Other

Other

Other

Other

Supermarket

noon

Fuel

Cinema

Pharmacies

SIVVI

Airline tickets

Hotel booking

Restaurant

Clothes/Fashion

Cash advance (ATM)

Qasset instalment

Annual fee

Eligible
transaction

As per Credit Card
Statement

Amount (SAR) Transaction
type

Category

 Reward
 Amount

from noon

Cashback
% By noon

Reward
amount from

Riyad Bank

Cashback
% By

Riyad Bank

Eligible
transactions

Cashback
Categories

Total Deposited Cashback to noon wallet SAR 370


