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بربنامج اخلا�صة  والأحكام   ال�صروط 

اليومي باك  النقد/كا�ش  ا�صرتداد 



التعريفات/امل�صطلحات.   .I

“جدول كا�ش باك”، يعني فئات/درجات الإنفاق ون�سبة/�سعر كا�ش باك. �أ.  

النقد/كا�ش” يعني جمموع النقاط املكت�سبة على بطاقة ائتمان �سامبا تيتانيوم. وجميع نقاط كا�ش باك التي  “نقاط  ب.  

ُت�سجل على بطاقة ائتمان �سامبا تيتانيوم على �سكل نقاط نقدية. 1 نقطة نقد/كا�ش = 1 درهم واحد. 

“كا�ش باك كل يوم” يعني نقاط كا�ش باك مّعجلة مت اكت�سابها بناءا على فئات الإنفاق لكل يوم املحددة �سابقًا.     ج.  

التجزئة” تعني امل�سرتيات التي مت ت�سديد قيمتها ببطاقة ائتمان �سامبا تيتانيوم من قبل �ساحب  “�صفقات/تعامالت  د.  

البطاقة الذي ي�ستثني ال�سلف/املقدم، التعامالت �سبه النقدية، �أي نقود م�سرتجعة، اأي ر�سوم بنكية اأو  اإبطالها، تعامالت 

حتويل الر�سيد، تعامالت نقدية على الهاتف، مدفوعات بطاقة الئتمان اأو اأي تعامالت تقم �سامبا باإقرارها بني احلني 

والآخر؛ 

“اإم �صي �صي” يعني رمز التاجر الذي حددته ما�سرتكارد لت�سنيف التعامالت.   هـ.   

“�صامبا” تعني جمموعَة �سامبا املالية، فرع دبي. و.  

هذا  يف  اإرفاقها  مت  التي  الإنفاق  جمالت  متعددة.  اأو  فردية  اإ�ش،  �سي  �سي  اإم  جمموعة  تعني  الإنفاق”  “جمالت  ز.  

الربنامج هي ح�سرية ب�سامبا، نهائية وملتزمة بالربنامج. وقد تقوم �سامبا بزيادتها، خف�سها اأو تعديلها بني احلني 

والآخر.  

برنامج كا�ش باك لكل يوم   .II

برنامج كا�ش باك لكل يوم، ي�سري على بطاقة ائتمان �سامبا تيتانيوم وبطاقة ائتمان �سامبا تيتانيوم اخلري، التي مت   

الت�سريح بها واملوافقة عليها بتاريخ 15 مايو 2010 حتت �سعارات 685 و 687 )�سعارات برنامج بطاقة كا�ش باك 

كل يوم(. 

نقاط كا�ش باك لكل يوم املكت�سبة من تعامالت ال�سراء والتي ت�سع حتت جمالت الإنفاق لكل يوم، كما هي حمددة يف   

اجلدول التايل )جدول 1(.

اإن قائمة جمالت/اأماكن الإنفاق املذكورة يف هذا الربنامج هي ح�سرية ل�سامبا، نهائية واإلزامية بالربنامج.  ج.  

اأن الت�سنيف قد مت ح�سريًا من قبل  اإل  اأو تعديل القائمة بني احلني والآخر.  اأن تقوم �سامبا بزيادة، خف�ش  ميكن  د.  

ما�سرتكارد وتطبيقًا لتفاقيتها و�سيا�ستها اخلا�سة، و�سامبا غري م�سوؤولة اأو لها اأي راأي يف ذلك. 

�سيبداأ كل �سراء يتم باكت�ساب كا�ش باك كل يوم بناءا على:  د.  

- جمالت الإنفاق اليومي التابعة للربنامج و   

- قيمة ال�سراء الذي مت با�ستخدام بطاقة الئتمان  

وهذا �سيحدد فئة الدرجة/الفئة التي تندرج عملية ال�سراء و�سعر كا�ش باك / ا�ستعادة النقد لكل يوم الذي �سيكت�سبه   

العميل. 

يتم اكت�ساب نقاط كا�ش باك كل يوم على كل تعامل مبفرده. هـ.  

جدول 1: جدول كا�ش باك كل يوم

�سعر كا�ش باك قيمة كل تعامل )درهم اإماراتي(                رمز فئة التاجر         جمالت الإنفاق اليومية                 

%50                            140 – 60                7832،7999 ال�صينما – هذا يغطي   

�سراء تذاكر ال�سينما        

 %10                  1000-0 الرتفيه – هذا يغطي قيمة                        7994، 7996، 7922، 7929،       

7998 ،7932،7933 اإنفاقك يف اأماكن الرتفيه واحلدائق   

   %1                   1000 – 0 ال�سوبر ماركت – هذا يغطي                     5411، 5499               

%2  2000 – 1000 قيمة م�سرتيات ال�سلع منها    

       %3                       5000 –   2000    

                                             %5 اأكرث من 5000                     

            %1              1000-0       4900،4814،4899،9399 فواتري املرافق العامة /    

            %2              2000 – 1000 خدمات القطاع احلكومي- هذا يغطي     

                          %3 اأكرث من 2000                               ت�سديد فواتري املرافق العامة )املاء/    

الكهرباء/الهاتف/الإنرتنت وغريها                            



و يف ال�سوبرماركات �سمن املخازن الكربى لي�ست موؤهلة لربنامج لكا�ش باك 
َ
تعامالت البيع بالتجزئة يف املخازن الكربى اأ و.  

كل يوم، اإل يف حالة ا�ستخدام هذه املخازن لرموز ت�سنيف ال�سوبرماركت املحّددة.

التذاكر امل�سرتاة )وهي غري مق�سورة على تذاكر احلفالت املو�سيقية، اأماكن الألعاب، الأن�سطة الريا�سية وغريها(  ز.  

من اأك�ساك بيع التذاكر اأو الرعاة اأو اأي حدث؛ و�سواء مت ال�سراء بوا�سطة POS، عرب الإنرتنت اأو غريها، فاإن ن�سبة 

النقد امل�سرتد اخلا�سة باملعاملة �سيعتمد احت�سابها على رمز فئة التاجر التي مت التعامل معه وح�سب املكان الذي مت منه 

ال�سراء. 

املوا�سفات اخلا�سة مبجالت الإنفاق املزودة يف جدول 1، هي موا�سفات عامة ولي�ست �ساملة. وتعامالت ال�سراء باملفرد  ح.  

التي تقع حتت ت�سنيف اإم �سي �سي ا�ش، هي الوحيدة التي توؤهل لربنامج ال�سرتداد النقدي اليومي/كا�ش باك. �سامبا، 

ما�سرتكارد غري م�سوؤولة/م�سوؤولني عن اأي تعامل �سراء بالتجزئة غري من�سو�ش عنه اأو مذكور �سمن اإم �سي �سي اأو اإذا 

ما كان اأي تاجر لديه ت�سنيف اإم �سي �سي خمتلف عن الذي ن�سته واأقرته ما�سرتكارد.  

ط.  جميع التعامالت التي متت وفق دورة الفاتورة والتي تظهر يف الك�سف، �سيتم جتميعها، ويكون عدد نقاط كا�ش باك 

املكت�سبة مبنيًا على ح�سيلة املجموع الكلي، كما هو مو�سح يف اجلدول 2.

�سيتم احت�ساب ر�سوم ملرة واحدة عند الن�سمام واحل�سول على بطاقة الئتمان �سامبا تيتانيوم/وبطاقة ائتمان �سامبا  ي.  

اخلري تيتانيوم املوافق عليها �سمن برنامج ا�سرتداد النقد/كا�ش باك اليومي. وهذه الر�سوم قابلة لال�سرتجاع عندما 

ي�سل حد الإنفاق اىل 48.000 درهم من خالل البطاقة خالل ال�سنة الأوىل من اإ�سدارها. و�سيتم اإرجاع مبلغ الر�سوم  

قبل �سهرين من تاريخ مرور �سنة على اإ�سدارها. 

III.  كا�ش باك: اكت�صاب، ا�صتبدال واإنتهاء ال�صالحية

يتم الإ�سرتاك يف برنامج كا�ش باك كل يوم هذا تلقائيًا جلميع حاملي واأع�ساء بطاقة ائتمان �سامبا تاتينيوم اأو �سامبا  اأ.  

تاتينيوم اخلري، ما دامت ح�ساباتهم امل�سرفية فعالة وبحالة جيدة وفق تقدير �سامبا . 

التعامالت التي تتم با�ستخدام بطاقة الئتمان الإ�سافية وبطاقة الئتمان املنخف�سة احلد، �ستك�سب اأي�سا نقاط كا�ش  ب.  

باك، التي �ست�ساف اىل ح�ساب ع�سو البطاقة الأ�سا�سي.  

البطاقة  ح�ساب  ك�سف  �سمن  معجلة(  نقد  )نقاط  اأ�سا�ش  على  �سي�سجل  املكت�سبة  يوم  كل  باك  كا�ش  نقاط  جمموع  ج.  

ال�سهري.  

جمموع نقاط ا�سرتداد النقد/كا�ش باك كل يوم املكت�سبة عرب تعامالت ال�سراء بالتجزئة غري املن�سو�سة حتت جمالت  د.  

الإنفاق اليومي، �ستو�سع حتت “نقاط كا�ش العادية” والتي �ست�سجل يف ك�سف ح�ساب بطاقة الئتمان ال�سهري.  

مامل ُي�سّرح به، فاإن اأق�سى نقاط ا�سرتداد النقد/كا�ش باك ميكن للعميل اكت�سابه يف ال�سنة مقابل اأي اإنفاق فردي هو  هـ.  

1.000 درهم. 

املجموع الأق�سى الذي ميكن اكت�سابه من كا�ش باك �سنويًا على ال�سينما هو 500 درهم، واملبلغ الأق�سى من كا�ش باك  و.  

الذي يتم اكت�سابه من الزيارة الواحدة لل�سينما هو 70 درهمًا. 

املجموع الأق�سى الذي ميكن اكت�سابه من كا�ش باك �سنويًا على الرتفيه هو 500 درهم، واملبلغ الأق�سى من كا�ش باك  ز.  

الذي يتم اكت�سابه من الزيارة الرتفيهية الواحدة هو 100 درهم.

املجموع الأق�سى الذي ميكن للعميل اكت�سابه من كا�ش باك على بطاقته الئتمانية �سنويًا هو 2000 درهم.  ح.  

حُتت�سب ال�سنة من تاريخ اإ�سدار بطاقة ائتمان �سامبا تيتانيوم. يف حال اإنتقال اأو هجرة احل�ساب اىل برنامج كا�ش باك  ط.  

كل يوم، فاإن ال�سنة حتت�سب من تاريخ الإنتقال اأو الهجرة. 

ميكن لأع�ساء البطاقة الأ�سا�سيني ا�ستبدال نقاط ا�سرتداد النقد/كا�ش باك اخلا�سة بهم، عن طريق الت�سال بخدمة  ظ.  

ح�سب  املكت�سبة  النقاط  من  جزء  اأو  كل  ا�ستبدال  ميكن  التعريفية،  الإجراءات  وبعد  الهاتف،  عرب  امل�سرفية  �سامبا 

املطلوب. 

كل نقطة نقد/كا�ش = 1 درهم، فلو كان لديك 1.000 نقطة نقد/كا�ش، ميكنك ا�ستبدالها مببلغ 1.000 درهم. وعندما  ع.  

جدول 2 – نقاط كا�ش باك املكت�سبة على تعامالت ال�سراء الأخرى:

�سعر كا�ش باك القيمة )درهم اإماراتي(                              الو�سف                                             

0.50% �سعر كا�ش باك جميع تعامالت ال�سراء التي متت عرب بطاقة الئتمان       حا�سل جمموع جميع التعامالت ال�سرائية الأخرى 

امل�سجلة يف ك�سف ح�ساب بطاقة الئتمان )غري جمالت الإنفاق املذكورة يف اجلدول 1( 



تتم عمليه ال�ستبدال، فاإن القيمة امل�ساوية له �ستظهر على �سكل ائتمان يف ك�سف ح�ساب بطاقتك. وهذا املبلغ �سُيخف�ش 

من املجموع الكلي على بطاقتك ويزيد من حد الئتمان امل�سموح. وهذا املبلغ لن يوازن اأو يعو�ش اأي دفعة م�ستحقة على 

بطاقتك.

�ستقوم �سامبا مبنح ح�ساب البطاقة الأ�سا�سي اإعتمادا بقيمة نقاط النقد/كا�ش املراد ا�ستبادلها بالنقد خالل 7 اأيام عمل  غ.  

من ا�ستالم طلب ال�ستبدال من �ساحب البطاقة الأ�سا�سي.  

عند طلب ال�ستبدال، �سيتم طرح نقاط النقد/كا�ش املطلوب ا�ستبدالها نقدا تلقائيًا من جمموع النقاط املرتاكم يف  ف.  

ح�ساب بطاقة الع�سو. 

يجب اأن ت�ستبدل نقاط كا�ش باك من قبل �ساحب البطاقة خالل 24 �سهرا من اكت�سابها. ويف حال مل ت�ستبدل خالل هذه  ك.  

املدة، اأو خالل املدة التي تقررها �سامبا، ف�سيتم م�سادرة هذه النقاط و�ستخ�سم من ر�سيد ا�سرتداد النقد/كا�ش باك، 

الذي �سيتم ت�سجيله يف ك�سف ح�ساب العميل ال�سهري. 

العام   .IV

ل ت�ستبدل نقاط النقد/كا�ش باأي مكافاآت اأخرى، وهي غري قابلة للتعوي�ش، ال�ستبدال اأو التحويل لطرف اآخر حتت اأي  اأ.  

ظرف، واأي�سا غري قابلة لإعادتها اىل ح�ساب كا�ش باك الرتاكمي. 

كا�ش باك هو م�ستحقات دفع تراكمية حتت ت�سرف �سامبا.  ب.  

املظاهر املقلدة املزودة حتت الر�سائل الإعالمية هي بغر�ش التو�سيح فقط.  ج.  

اأي �سوء ا�ستعمال اأو تزوير مرتبط باكت�ساب وا�ستبدال نقاط كا�ش باك، قد توؤدي اىل اإلغاء اأو م�سادرة نقاط النقد/كا�ش  د.  

اأو رمبا اىل اإلغاء واإتالف البطاقة اأي�سا. 

حتتفظ �سامبا بحق وقف تنفيذ، اإلغاء، تعديل اأو ا�ستبدال �سروط برنامج كا�ش باك اأو املنهج الذي اتبعته يف ح�ساب نقاط  هـ.  

كا�ش باك اأو اأحكام و�سروط كا�ش باك يف اأي وقت وبدون اإ�سعار م�سبق حلامل البطاقة.  

اإذا قام �ساحب ح�ساب البطاقة الأ�سا�سي باإغالق ح�ساب بطاقته طواعية، فعليه ا�ستبدال نقاط النقد/كا�ش اخلا�سة  و.  

عتربت م�سادرة. ويف حال اإلغاء البطاقة اأو حجزها اأو اإيقافها لأي �سبب كان، فاإنه يتم م�سادرة 
ُ
به التي اكت�سبها، واإل اأ

نقاط النقد كا�ش. 

اإن قرار �سامبا يف احت�ساب، ا�سرتداد، اإلغاء، م�سادرة، اإيداع اأو �سحب نقاط النقد/كا�ش، هو حق ح�سري لها واإلزامي  ز.  

على �ساحب البطاقة.   

ح.  متتلك �سامبا حرية الت�سرف احل�سري بفر�ش ر�سوم/تكلفة على الربنامج اأو تغيري وتبديل ال�سروط اخلا�سة به بني 

احلني والآخر. 

للتعامالت اخلا�سة بال�سينما، الرجاء مراجعة �سروط واأحكام كا�ش باك املتعلقة بها، واملتوفرة على املوقع الإلكرتوين  ط.  
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