
 

 

 "برنامج "ال تأجل

 :التعريفات

 المعاني الموضحة أمامھا: ةيمعنى آخر يكون للعبارات التال اقيمالم يقتضي الس .1

تعني أي عمليات شرائية تتم بواسطة بطاقة الجزيرة االئتمانية  العملیات الشرائیة المؤھلة )المطابقة للشروط(: •

من أي منفذ من منافذ البيع التجارية في  أو خدمات ألي سلع االضافيةيقوم بھا حامل البطاقة أو حامل البطاقة 

  امج.من وقت آلخر ألغراض ھذا البرن الذي يحدده بنك الجزيرةللعملية المملكة بقيمة الحد األدنى 

 الفاتورةبھا( بعملة  )المسموحيعني مبلغ عملية الشراء المؤھل  ":مبلغ األقساط الرئیسي لبرنامج "ال تأجل •

 ."تأجل ال“التي يوافق حامل البطاقة على تحويلھا إلى برنامج لھذه العملية والصادرة 

 و ي يعلن عنھا البنك من وقت آلخراألرباح القابلة للتطبيق الت نسبةتعني  أرباح برنامج"ال تأجل"/رسوم الخدمة: •

  .يتم إشعار حامل البطاقة بھا

ية بأن الفترات القياس عنھا بعدد الشھور الميالدية، علما  بّر تعني فترة األقساط التي يع مدة برنامج "ال تأجل": •

  .شھرا   12و  9و  6و  3القابلة للتطبيق ھي 

 .م األرباح التي لم تسددوإليه رس تعني مبلغ األقساط الرئيسي مضافا   أقساط البرنامج المستحقة: •

ى مدة مقسمة عل األرباح التي لم تسدد رسومإليه  تعني مبلغ األقساط الرئيسي مضافا   دفعات األقساط الشھریة: •

  .األقساط

 .على كشف حساب البطاقة عني تاريخ إصدار الكشف الذي يظھري تاریخ كشف الحساب: •

التي و www.baj.com.sa الشروط المتوفرة على الموقع اإللكترونيتعني األحكام و اتفاقیة حامل البطاقة: •

 .ل"تأج ال"ئتمانية الخاصة  المستخدمة في برنامج يخضع لھا حساب بطاقة بنك الجزيرة اال

غ موافقته على تحويل عملية أو أكثر من العمليات لّ لالستفادة من عرض برنامج " ال تأجل": على حامل البطاقة أن ُيب   .2

أجل" و ت )المطابقة للشروط( و التي تتم من خالل فترة إصدار الكشوف الحالية المتعلقة ببرنامج "ال الشرائية المؤھلة

ذلك باالتصال على ھاتف الجزيرة المصرفي على الرقم استحقاق الدفع و أيام على األقل من تاريخ 3ذلك قبل 

0404 244 800. 

 ةيإلى برنامج" ال تأجل "، فإن البنك سوف يقوم بتحويل العمل ةيالشرائ ةيذا رغب حامل البطاقة بتحويل العملإ .3

نظر فترات سداد برنامج "ال تأجل" أدناه( التي انامج "ال تأجل" للفترة )العالقة إلى برذات  الخاصة بالبطاقة ةيالشرائ

يمكن تغيير فترة برنامج "ال تأجل"بعد ھذا االتفاق. و سيبين كشف  اليھا البنك و حامل البطاقة، ھذا ويتفق عل

 منھا. الرصيد المتبقي" ال تأجل " الشھرية المستحقة و الحساب دفعات

 :نييسيرئ نيببرنامج )ال تأجل ( إلى نوع طيالتقس اتيملنقسم عت .4

 و المحالت المشاركيين مع بنك الجزيرة في البرنامجأع االول: التقسيط مع أحد التجار النو

 

مانية من بنك ئتط بسعر الكاش لحاملي البطاقات االتفاق مع عدد من كبار التجار في المملكة لتوفير خدمة التقسيتم اال

وسيكون  www.baj.com.sa/epp إدراجھا على الرابطجار بشكل دائم لھذه الخدمة وإضافة ت حيث سيتمالجزيرة 

 بدون ھامش ربح . طيبرنامج التقس لكل تاجر خطة زمنية معينة للحصول على
و محل تجاري غير مشارك في البرنامج والتي ستخضع للشروط واألحكام أنوع الثاني: التقسيط مع أي تاجر ال

 .ورة في األسفلالمذك



 

 ھامش الربح للعمليات التي تتم مع مجموع قيمة العمليات الشرائية و األدنى منوضح الجدول التالي الحد األقصى وي .5

 : أي تاجر أو محل غير مشارك في البرنامج

 12 9 6 3 ترة السداد )باألشھر(ف

 1500 1500 1500 1500 الحد األدنى لقيمة التعامل )ر.س(

 حتى حد االئتمان األعلى المتوفر األعلى لقيمة التعامل )ر.س(الحد 

 %1 %1.2 %1.5 %0 ھامش الربح الشھري 

 

 لبطاقةا ببحسا لمتعلقةو ا بقيمة مبلغ العملية المراد تقسيطھا لبطاقةا بحسا على لمتوفرا الرصيد خفض سیتم .6

 .لمعنیةا
 كل على ،لمستحقا نىدألا لمبلغو ا دةلمسدا غیر لمبالغا لى" إتأجل ال"لبرنامج دلمحدا يلشھرا لقسطا ضافةإ تتمس .7

 يتمأن  لىإ و) قبلهأو  قالستحقاا يخرتا ميو في مجملھا تسديد لبطاقةا حامل على يجب لتياو يشھر بحسا كشف

حامل من اتفاقية  7لبند ا مع فقايتو بما لكو ذ ل(بالكام لمتبقیةاقة لبطاا حامل تفاقیةا من"  تأجل ال" مبالغ تسديد

  .البطاقة

 ةلجزيرا بنك من يتحفیز تخفیض" تأجل ال" لبرنامج دةلمحدا لشھريةا طألقساا ادبسد لعمیلا املتزا على ترتبي .8

على حسب مدة البرنامج الذي  وذلك %0أو  %1أو  %1.5إلى  %2.2 التورق الشھري المعتمد من  بحر لھامش

 ھا العميل. يختار
 ءبإلغا مسیقو ةلجزيرا بنك نفإ ق،الستحقاا يخرتا في لشھريةا طألقساا فعد معدأو  ادسد في لعمیلا تأخر لحا في  .9

 ادلسدا جبةوا حالة طقسا ألا تصبح ثم منو  لتأجیلا ءلغاإ للبنك يحق كما" تأجل ال" لبرنامج يلتحفیزا لتخفیضا

 . را  فو
 لاير كرسوم ادارية عن كل عملية "التأجل" يتم تسجيلھا. 50 مبلغ يتم احتسابس .10

 . لمقسطةا تلعملیاا على جوية لمیاو أأ كبا شكا طنقا يوجد ال  .11

 لمستحقةا طألقساا ضافةإ فسیتم ،مستحقة" تأجل ال" ةفترأي  نھاية قبل لبطاقةا بحسا لقفاإ لبطاقةا حاملإذا أراد   .12

  .لبطاقةا حامل تفاقیةا في 8الغير مسددة والتي ستكون واجبة الدفع بحسب ما تقتضيه المادة  لقیمةا لىإ

 تسديد في لبطاقةا حامل قبل من دتو مبالغأو  تمطالباأو رد  مبالغ دةستعاا عن ينشأ ئندا صیدأي ر امستخدا سیتم  .13

 . دةلمسدا غیر" تأجل ال" مبالغ كل أو  من ءجز
 الألحوا من لحا يبأ الومسؤ كذلك نيكو لنو  ن يكون البنك مسؤوال  عن رفض أي مؤسسة تجارية قبول البطاقةل .14

 مثل حل هحدو لبطاقةا حامل علىو  ،لبطاقةا لحامل متقد لتيا تلخدماأو ا بالسلع تتعلق تعاانز أو ويشكاأي  عن

 .لكذ هتجا نكا سبب يأل لیةومسؤأي  لبنكا يتحمل لنو  يةرلتجاا لمؤسسةا مع ةمباشر ويلشكا  اتماااللتزا هذھ

 ميقوو  اذھ ،لبنكا ضد مطالبة يأل محال يةرتجا مؤسسة ضد لبطاقةا حامل يقدمھا ىشكوأي  نتكوأن  زيجو الو

 لمؤسسةا من اارھصدإ يتم صحیحة ئندا قسیمة مستالا عند فقط دةمستر مبالغأي  لبطاقةا حامل بلحسا بالقید لبنكا

 . لمعنیةا يةرلتجاا

 

 بتعديل ميقوأن  لبطاقةا حامل هتجا لیةومسؤأي  تحمل ونبدو  لبطاقةا حامل رشعاإ ونبدو  قتأي و في للبنك زيجو .15

 ئھااجرإ من يوما   60" علما  أن سريان ھذه التعديالت أو اإلنھاء سيكون بعد تأجل ال" برنامج وطشر و ةمد ءنھاإو

 . لكذ مثل كافيا  لموافقة حامل البطاقة على قتا و يوفر مما

المكتسبة من العملية إن م حسم النقاط ويلھا إلى برنامج "ال تأجل" سوف يتي عملية تتم من أي بطاقة ويتم تحأ .16

 .توجود

 تزيد قيمتھا عن الحد االئتماني على البطاقة. "ال تأجل" يمكن تحويل اي عملية لبرنامج ال .17

 .ضلعرا اذھ على ةلجزيرا بنك من درةلصاا الئتمانیةا لبطاقةا تفاقیةا محكاأو وطشر يسرت .18


