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  HSBCشروط وأحكام بطاقة 

 االئتمانية لالسترداد النقدي
 

 2020نوفمبر  15يسري اعتباراً من 
 

  تستمر الشروط واألحكام العامة لخدماتHSBC ( وشروط اتفاقية بطاقة البحرينالمصرفية الشخصية )HSBC ( وأية البحريناالئتمانية )

بما في ذلك، على سبيل الذكر ال الحصر، الرسوم المتعلقة والمصاريف )شروط وأحكام منفصلة ونصوص الطلبات واألسعار والرسوم 

المصرفية الخدمات خدمات بريميير المصرفية لألفراد لبطاقات بريميير ورسوم بالمعامالت الخارجية على النحو الوارد في جدول رسوم 
والتعااديالت التي تطرأ عليااه من حين وخر والااذي يتوفر على  أدفااانو والخاادمااات المصاااارفيااة الشااااخصاااايااة لألفراد لبطاااقااات

www.hsbc.com.bh)  والحدود االئتمانية وإجراءات العناية الواجبة ومعايير األهلية المتعلقة ببطاقة والسااااياساااااتHSBC  االئتمانية
االئتمانية لالسترداد النقدي الخاصة  HSBCلشروط العامة ( وتطبق على بطاقة )يشار إليها معاً بااااا  الالسترداد النقدي الخاصة بك 

 ما لم يحدد خالف ذلك. بك 
  شروط وأحكام سري  على  Air Mileاالئتمانية لالسترداد النقدي. وهذا يعني بأنك لن تكسب نقاط  HSBCعلى بطاقة  Air Milesال ت

 تمانية لالسترداد النقدي الخاصة بك.االئ HSBCأية عمليات إنفاق تتم باستخدام بطاقة 
  شروط واألحكام ) شروط وأحكام بطاقة سري هذه ال االئتمانية لالسترداد  HSBCاالئتمانية لالسترداد النقدي ( على بطاقة  HSBCت

كام بطاقة النقدي كما تسري أيضا إلى جانب الشروط العامة. وفي حال وجود أي تعارض بينهما، فإن الشروط الواردة في شروط وأح

HSBC  .االئتمانية لالسترداد النقدي تعتبر هي السائدة 
  ضاح بشأن هذا الرفض( للحصول على بطاقة االئتمانية لالسترداد النقدي أو أية  HSBCنحتفظ بحق رفض أي طلب )دون تقديم أي اي

 خدمة ترتبط بها.
  تساااري شاااروط وأحكام بطاقةHSBC ة االئتمانية لالساااترداد النقدي على بطاقHSBC  االئتمانية لالساااترداد النقدي األسااااساااية

 واإلضافية.
  تسري كافة المزايا التالية على حاملي بطاقةHSBC .االئتمانية لالسترداد النقدي األساسية واإلضافية 
 

  ؟ما هو عرض االسترداد النقدي

 
االستتترداد النقدي نسنةتتئة م ونة من اقن ا  

 ذو الصلة في ف ة االسترداد النقدي( 

 ف ة االسترداد النقدي 

البحرين )التي الوقود المؤهلة في  التجزئة على على كافة انفاقات %2

 ال تتم عن طريق االنترنت(

على كافة مصروفات التجزئة في السوبرماركت المؤهلة في البحرين  %2

 )التي ال تتم عن طريق االنترنت(

ى الوقود أو علالسااااوبرماركت التجزئة في على كافة مصااااروفات  %2

 التي تتم عن طريق المتاجر عبر االنترنت في البحرينالمؤهلة 

 على كافة مصروفات التجزئة األخرى  %1

 دينار بحريني 50الحد األقصى لمبلغ االسترداد النقدي الذي يمكنك الحصول عليه لكل دور كشف حساب هو 

 

 با  فئة االسترداد النقدي (  منفرداً با  فئات االسترداد النقدي  ويشار إلى كل منها  معاً )يشار إلى ما ذكر أعاله 

 
 

 ال يمكنك الحصول على االسترداد النقدي في أكثر من فئة واحدة من فئات االسترداد النقدي لنفو المعاملة. 
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 يرجى االطالع على التوضيح المبين أدناه:
 

ترداد  نوع المعاملة ف تتة االستتتت

 النقدي

ن ق  م ل لغ ا ئ م ل ا

 (دننار بحرننين

نةتتتئة االستتتترداد 

النقدي المكتةتتئة 

 ن%( 

ترداد  لغ االستتتت مئ

النقدي المكتةتت  

 (دننار بحرننين

 محطات الوقودالوقود في 

 في البحرين

 10 2% 500 وقود

السوبرماركت التي ال تتم 

عن طريق االنترنت 

 )البحرين(

 30 2% 1.500 سوبرماركت

 15 1% 150 غيرها مرافق خدمية

السوبرماركت التي تتم  

تجار ال) االنترنت عن طريق

 خارج البحرين(

 3 1% 300 غيرها

 5 1% 500 غيرها لكترونياتاإل

إجمالي االسترداد النقدي 

 المكتسب

- - - 63 

االسترداد النقدي المقيد  

 إلي الحساب *

- - - 50 

 13 - - - الرصيد **

دينار  50المضاف أقل من مبلغ االسترداد النقدي نظراً لسقف الحد األقصى الشهري المحدد با  * مبلغ االسترداد النقدي

 بحريني

 ** يمكن تعديل رصيد االسترداد النقدي فقط مقابل أي معامالت معكوسة في المستقبل

 
  ما هي المصروفات المؤهلة لالسترداد النقدي؟

 

 على أي فئة من فئات االسترداد النقدي أعاله باستخدام بطاقة  إذا قمت بإنفاق مؤهلHSBC  االئتمانية لالسترداد النقدي فستكون
 لمبلغ االسااتردادالحد األقصااى  المالحظة أنمؤهالَ لكسااب نساابة االسااترداد النقدي ذات الصاالة على النحو المبين أعاله. ويرجى 

 ) االسترداد النقدي (.  دينار بحريني 50هو  النقدي لكل دورة كشف حساب

  يسري الحد األقصى لالسترداد النقدي المحدد أعاله الذي يمكنك كسبه في كل دورة كشف حساب على كل حساب بغض النظر

 عن عدد البطاقات األساسية أو اإلضافية التي تمتلكها.
 ية على حساااب بطاقة ساايتم قيد االسااترداد النقدي المسااتحق عن المعامالت التي نفذها حامل البطاقة اإلضااافHSBC  االئتمانية

سيتم  صل، ف ضافية حد منف سية. وفي حال كان لدى حامل البطاقة اإل سا ساب ( العائد لحامل البطاقة اال سترداد النقدي ) الح لال

 كسب االسترداد النقدي على المعامالت المنفذة عن طريق البطاقة اإلضافية وسيتم قيدها في حساب البطاقة اإلضافية.
  ستبدال االسترداد النقدي بأية مكافآت أخرى، وهو غير قابل لالسترداد أو االستبدال أو التحويل تحت أي ظروف، وال يمكن ال يمكن ا

إعادة تحويله مرة أخرى إلى استرداد نقدي مستحق. وتعد فقط مشتريات التجزئة التي نفذت على أساس فئات االسترداد النقدي 

 االئتمانية لالسترداد النقدي الخاصة بك مؤهلة للحصول على استرداد نقدي. HSBCمن قبلك باستخدام بطاقة 
 :لن تكون المعامالت التالية مؤهلة لكسب االسترداد النقدي 

  أي رصيد تم تحويله إلى الحساب؛ 
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  خطة األقساط المرنة؛ 
  المعامالت شبه النقدية )بما في ذلك على سبيل الذكر ال الحصر صرف العمالت(؛ 
 لسلف النقدية؛كافة ا 
 عمليات الشراء بالشيكات السياحية؛ 
  التمويل والرسوم والمصاريف األخرى، بما في ذلك األقسام المتعلقة بالتغطية االئتمانية اإلضافية؛ 
  دفعات السداد للبطاقة االئتمانية؛ 
  عكو المعامالت أو إعادة مبالغ المعامالت أية معامالت ائتمانية بما في ذلك على سبيل الذكر ال الحصر عمليات إعادة المبالغ أو

 المعترض عليها؛
 أية معامالت تتجاوز الحد االئتماني المعين لك؛ 
 أية معامالت تجزئة غير مصرح بها أو احتيالية؛ 
 .أية معامالت أخرى نحددها من حين وخر 

  ما لم يحدد بشااكل صااريح في هذه الشااروط واألحكام الخاصااة ببطاقةHSBC سااترداد النقدي، أو خالف ذلك على النحو االئتمانية لال

 الذي يتم إبالغك به، لن تكون مؤهالً لكسب االسترداد النقدي من أية فئة من فئات المعامالت األخرى. 
 .قد نقوم بتغيير أنواع المعامالت و / أو فئات االسترداد النقدي المؤهلة للحصول على استرداد نقدي وفقاً الختيارنا 
 شتريات التجزئة التي تم قيدها في حسابك خالل دورة كشف الحساب مؤهلة للحصول على استرداد نقدي في ستكون عمليات م

ذلك الشااهر فقط، لذلك يرجى العلم بأن تاريخ قيد معاملتك في الحساااب قد يأتي بعد تاريخ التنفيذ الفعلي لمعاملتك. على ساابيل 

من الشهر وتم قيد عملية شراء نفذت في  30كشف حسابك( في اليوم المثال، في حال كانت دورة كشف حسابك )أي عند اصدار 
من الشااهر في حسااابك في اليوم األول من الشااهر التالي، فساايسااتحق االسااترداد النقدي لهذه المعاملة بالتحديد في  29اليوم 

 الدورة التالية لكشف الحساب فقط.
  باسااتخدام سااعر الصاارف  الدينار البحرينيفساايتم تحويلها أوالً إلى  البحرينيالدينار أما المصااروفات الدولية التي تمت بعملة غير(

السائد الذي تحدده فيزا( قبل احتساب مبلغ االسترداد النقدي. كما سنقوم أيضاً باستثناء أي رسوم أو مصاريف عند احتساب مبلغ 

 حدة من فئات االسترداد النقدي على نفو المعاملة.االسترداد النقدي.  كما ال يمكنك كسب أي استرداد نقدي في أكثر من فئة وا
  فساانطبق خارج البحرينعبر اإلنترنت لدى تاجر موجود المؤهلة في حال تم إجراء اإلنفاق على مشااتريات السااوبرماركت أو الوقود ،

سترداد نقدي مختلففئة  سبة ا ة )يرجى العودة إلى  مصروفات تجزئة أخرى  )بشرط أن تكون مصروفات مؤهلة( التي قد يكون لها ن
 الجدول أعاله في هذه الشروط واألحكام(.

  إن التفويضات المسبقة على بطاقةHSBC  االئتمانية لالسترداد النقدي الخاصة بك لن تؤهلك للحصول على االسترداد النقدي ما لم

 يتم المصادقة على المعاملة وقيدها في حسابك.
  في حال فقدان أو ساارقة بطاقةHSBC نية لالسااترداد النقدي الخاصااة بك وقمت باالعتراض على أية عمليات شااراء: و/ أو تم االئتما

االئتمانية لالسترداد النقدي الخاصة بك من قبل التاجر أو تم رد قيمتها، فإن  HSBCرفض عمليات الشراء التي تمت باستخدام بطاقة 

 HSBCاالسااترداد النقدي. وفي  حال فقدان أو ساارقة بطاقة  هذه العمليات لن تكون مؤهلة كمصااروفات ولن يتم النظر إليها بشااأن

االئتمانية لالسااترداد  HSBCاالئتمانية لالسااترداد النقدي الخاصااة بك، فيمكنك المتابعة في تنفيذ عمليات الشااراء باسااتخدام بطاقة 
 ترداد النقدي.النقدي البديلة الخاصة بك عند استالمك لها وتبقى كافة عمليات الشراء المنفذة مؤهلة لالس

  أي قرار حول كيفية تصااانيف عمليات اإلنفاق لكل فئة اساااترداد نقدي يتم وفقاً للتصااانيف المحدد من قبل فيزا. وأي قرار حول ما إذا

كانت المصروفات على المشتريات مؤهلة كمصروفات ألغراض االسترداد النقدي أم ال فسيتم البت فيها من قبلنا وذلك وفقا الختيارنا 
 ويعتبر قرارنا بهذا الشأن نهائياً.  وحدنا
 

 ما هي فترة دورة فترة سشف الحةاب؟

 

  .إنها الدورة التي تبدأ من تاريخ اصدار كشف حسابك وتستمر حتى كشف الحساب التالي 
 

 
 

 متى سيتم قيد االسترداد النقدي؟

 

  شروط العامة وشروط وأحكام بطاقة ستوفيت ال ، بشرط قيامك بسداد الحد األدنى من مبلغ االئتمانية لالسترداد النقدي HSBCإذا ا

تاريخ كشااف حسااابك  في، فساايتم قيد مبلغ االسااترداد النقدي المؤهل تلقائياً على حسااابك الدفعة المطلوبة بتاريخ اسااتحقاقها
كل شهر، فسيتم قيد مبلغ االسترداد  . على سبيل المثال، إذا كان تاريخ صدور كشف حسابك في اليوم األول منالشهري التالي

لمعامالت كشااوف الحساااب السااابقة. وقد نقوم بتعديل حسااابك  بحلول اليوم األول من الشااهر التاليالنقدي المؤهل إلى حسااابك 
 لتصحيح أي أخطاء.
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  سااتكون مسااؤوالً عن ضاامان أن يكون حسااابك مفتوحاً وفعاالً وبوضااع جيد عند البدء باسااتخدام بطاقةHSBC ئتمانية لالسااترداد اال

وإذا لم تقم بسااداد الحد النقدي الخاصااة بك. وإن عجزع عن القيام بذلك قد يعني بأنك لن تعود مؤهال لكسااب أي اسااترداد نقدي. 

األدنى من الدفعة المطلوبة بحلول التاريخ المشار إليه في كشف حسابك، فلن نقوم بقيد مبلغ االسترداد النقدي إلى حسابك إلى 
 بتحديث كافة الدفعات المستحقة على حسابك.أن تقوم 

  .سيتم قيد مبلغ االسترداد النقدي بعد تقريبه إلى منزلتين عشريتين 
  صيص الدفعات الحالية ستحق عليك وفقاً لطريقة تخ صيد الم سابك مقابل الر سترداد نقدي تم قيده في ح صة أي مبلغ ا سيتم مقا

ئتمانية. إذا كان مبلغ االساااترداد النقدي أعلى من الرصااايد المساااتحق عليك، اال HSBCالمحددة في شاااروط اتفاقية شاااروط بطاقة 
االئتمانية لالساااترداد النقدي الخاصاااة بك كرصااايد دائن يمكن اساااتخدامه في  HSBCفسااايبقى المبلغ الزائد في حسااااب بطاقة 

 المعامالت التالية.
 مبلغ المستحق عليهم قبل سداد المدفوعات. يوصى العمالء بضرورة التحقق من كشوف حسابهم الشهرية للتحقق من ال 
 

حةتتاب الئطاقة في منتصتتف دورة سشتتف  بإغال ماذا ستتيحدل لالستتترداد النقدي الصي حصتتل  عليا في حا  قم  

 الحةاب؟
 

  سيتم قيد أي استرداد نقدي مستحق عن المعامالت التي قيدت في حساب بطاقةHSBC  االئتمانية لالسترداد النقدي الخاصة بك

اعتبارا من تاريخ كشااف الحساااب األخير وحتى تاريخ اإلغالق في حسااابك وساايتم معاملته كدفعة تجاه الرصاايد المسااتحق عليك. 
 بك.  االئتمانية لالسترداد النقدي الخاصة HSBCوسيتعين عليك بعدئذ سداد أي رصيد متبقي قبل التمكن من إغالق حساب بطاقة 

  إذا اخترت تحويل رصاايد حساااب البطاقة االئتمانية لالسااترداد النقدي الخاصااة بك إلى بطاقةHSBC  ائتمانية أخرى في منتصااف دورة

االئتمانية لالسااترداد  HSBCكشااف الحساااب فإن أي مبالغ اسااترداد نقدي مسااتحقة على المعامالت التي تم قيدها على بطاقة 

 النقدي الخاصة بك اعتباراً من تاريخ كشف الحساب األخير حتى تاريخ اإلغالق لن يتم قيدها إلى حسابك.
 

 سيف سيتم التعامل مع أنة عمليات عكس أو رد لقيمة المشترنات بالنةئة لالسترداد النقدي؟
 

 شأن أية ع ستحق أو المقيد ب سترداد النقدي الم سها أو رد قيمتها الحقاً ) سيتم عكو اال سترداد النقدي ملية تجزئة تم عك اال

 ( تلقائياً من أجمالي مبلغ االساااترداد النقدي المؤهل في دورة كشاااف الحسااااب عند اساااتالم القيمة التي تم ردها أو المعكوس

لنقدي المعكوس مستحقاً عليك عكسها. وإذا لم يكن لديك أي استرداد نقدي في دورة كشف الحساب التالية، فسيكون االسترداد ا
 وستبقى مطالباً لحين استالمنا لهذا المبلغ. 

 
 هل هناك أي رسوم سنونة؟

 

  سوم سنوية في جدول ر سوم ال سوم يمكن العثور على الر صرفية لألفراد لبطاقات بريميير ور صرفية الخدمات خدمات بريميير الم الم

المتاح على موقعنا. وقد نقوم، من وقت وخر، باإلعالن عن أي عرض على  الشااخصاايةلألفراد لبطاقات أدفانو والخدمات المصاارفية 
موقعنا. وإذا كنت مستوفياً لمعايير األهلية المطلوبة، فسيتم التنازل عن الرسوم السنوية لتلك السنة. وخالفاً لذلك، ستكون الرسوم 

 حسبما تقتضي الحاجة.السنوية مستحقة للدفع في الشهر الثالث عشر وبشكل سنوي بعد ذلك 
 

  ما هي األشياء األخرى التي ننئغي على معرفتها؟
 

  ستكون مؤهال للحصول على بطاقة أساسية واحدة من بطاقاتHSBC  .االئتمانية لالسترداد النقدي 
  ينبغي عليك االطالع الدائم على كافة مدفوعاتك التي تمت عن طريق بطاقةHSBC  االئتمانية لالسااااترداد النقدي ويجب أال تتجاوز

هذه المدفوعات الحد االئتماني في كافة األوقات كي تكون مؤهالً للحصاااول على االساااترداد النقدي. وإذا تأخر ساااداد أية مدفوعات 

لشاااروط العامة أو االئتمانية لالساااترداد النقدي الخاصاااة بك، أو خالفت في أية مرحلة أي شااارط من ا HSBCتمت عن طريق بطاقة 
االئتمانية  HSBCاالئتمانية لالسترداد النقدي الواردة هنا، أو إذا قمنا بتعليق عمل أو إيقاف أو إلغاء بطاقة  HSBCشروط وأحكام بطاقة 

 لالسترداد النقدي الخاصة بك، فلن تؤهلك مصروفاتك ألغراض الحصول على االسترداد النقدي.
 شروط واألحكام من كا ضع هذه ال شروط  مملكة البحرين.فة األوجه والجوانب للقوانين في تخ ضع كافة النزاعات المتعلقة بهذه ال وتخ

 . مملكة البحرينلالختصاص القضائي الحصري لمحاكم 
  ينبغي عليك الوفاء بكل شااارط وحكم من الشاااروط واألحكام الواردة في شاااروط وأحكام بطاقةHSBC  االئتمانية لالساااترداد النقدي

 الماثلة.
 ن يكون لHSBC  ًضان أو الجفاف أو األوبئة أو  مسؤوال صار أو الحريق أو الفي ضرابات أو الح سبب الحروب أو الثورات أو اإل عن أي إخالل ب

 المعقولة. HSBCاألعطال الفنية أو الخلل في األنظمة أو أية حادثة أخرى خارجة عن نطاق سيطرة 
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 ة توافق على أن اسااتخدامك المسااتمر والمتواصاال لبطاقHSBC  االئتمانية لالسااترداد النقدي ساايشااكل قبوالً من جانبك للشااروط

( وشااروط وأحكام البحريناالئتمانية ) HSBC( وشااروط اتفاقية بطاقة البحرينالمصاارفية الشااخصااية ) HSBCواألحكام العامة لخدمات 

 خر(.االئتمانية لالسترداد النقدي )وفقا للتغيرات التي تطرأ عليها من حين و HSBCبطاقة 
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