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9 2000 6666

طريقة التسجيل يف خدمة الجزيرة فون

للتسجيل يف خدمات الجزيرة فون الهاتفية يجب أن يكون بحوزتك 

البطاقات التالية:

بطاقة الرصاف اآليل األساسية النشطه. أ.   

أو    

بطاقة اإلئتامن األساسية النشطه. ب.   

التسجيل بإستخدام بطاقة الرصاف اآليل األساسية النشطه:

اإلتصال عىل الجزيرة فون 6666 2000 9 من داخل اململكة ( ولإلتصال من خارج اململكة    .١  

الرجاء اإلتصال عىل 6666 2000 9 966+).   

بعد إختيار اللغة املفضلة لديك ، الرجاء إختيار خيار رقم 2.  .٢  

إدخل رقم بطاقة الرصاف اآليل كامال.  .٣  

الرجاء إدخال الرقم الرسي الخاص ببطاقة الرصاف اآليل.   .٤  

.(IVR) إخرت رقم رسي جديد مكون من 4 أرقام لخدمات نظام الرد اآليل  .٥  

إعادة إدخال الرقم الرسي الجديد واملكون من 4 أرقام.  .٦  

إذا كنت تقوم باإلتصال من رقم جوال غري مسجل ،فسيتم إرسال كلمة مرور ملرة واحدة    .٧  

(OTP) إىل رقم جوالك املسجل ويجب عليك التحقق من رمز (OTP) املرسل وذلك      

لإلنتقال إىل الخطوة التالية.   

إذا كانت جميع املعلومات املقدمة صحيحة،سيتم تسجيلك بنجاح يف خدمات الجزيرة فون    .٨  

الهاتفية وبإمكانك الدخول لهذه الخدمة.   

إستخدام بطاقة اإلئتامن األساسية النشطه:

اإلتصال عىل الجزيرة فون 6666 2000 9 من داخل اململكة ( ولإلتصال من خارج اململكة    .١  

الرجاء اإلتصال عىل 6666 2000 9 966+).   

بعد إختيار اللغة املفضلة لديك ، الرجاء إختيار خيار رقم 2.  .٢  

إدخل رقم بطاقة اإلئتامن كامال.  .٣  

سيتم تحويلك إىل موظف الجزيرة فون وذلك للتحقق من صحة املعلومات الخاصة بك.  .٤  

  (IVR) بعد التحقق من صحة املعلومات،سيتم إعادة توجيهك مرة أخرى إىل نظام الرد االيل  .٥  

إلكامل عملية التسجيل.   

.(IVR) إخرت رقم رسي جديد مكون من 4 أرقام لخدمات نظام الرد اآليل  .٦  

إعادة إدخال الرقم الرسي الجديد واملكون من 4 أرقام.  .٧  

إذا كانت جميع املعلومات املقدمة صحيحة،سيتم تسجيلك بنجاح يف خدمات الجزيرة فون    .٨  

الهاتفية وبإمكانك الدخول لهذه الخدمة.   
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كيفية تسجيل الدخول إىل الخدمات املرصفية الهاتفية

اإلتصال عىل الجزيرة فون 6666 2000 9 من داخل اململكة ( ولإلتصال من خارج اململكة    .١  

الرجاء اإلتصال عىل 6666 2000 9 966+).   

بعد إختيار اللغة املفضلة لديك ، الرجاء إختيار خيار رقم 1.  .٢  

أدخل رقم بطاقة الرصاف اآليل أو رقم بطاقة اإلئتامن كامال والذي إستخدمته يف عملية    .٣  

التسجيل (إذا مل تكن مسجال يف الخدمة،يرجى الرجوع إىل الخطوات املذكورة أعاله).   

أدخل الرقم الرسي الخاص بخدمات نظام الرد اآليل و املكون من 4 أرقام.  .٤  

إذا كنت تقوم باإلتصال من رقم جوال غري مسجل ،فسيتم إرسال كلمة مرور ملرة واحدة    .٥  

(OTP) إىل رقم جوالك املسجل ويجب عليك التحقق من رمز (OTP) املرسل وذلك      

لإلنتقال إىل الخطوة التالية.   

لقد قمت بتسجيل الدخول بنجاح وميكنك الحصول عىل الخدمات املرصفية الهاتفية     .٦  

للجزيرة فون.   

خدمات الجزيرة فون املتاحة بعد تسجيل الدخول

خدمات الحسابات:  •  

اإلستعالم عن رصيد الحساب  .١  

اإلستعالم عن آخر خمس عمليات  .٢  

تحويل األموال  .٣  

التحويل بني الحسابات الشخصية أ.    

التحويل لحسابات آخرى داخل بنك الجزيرة ب.    

التحويل ملستفيد بنيك داخل اململكة العربية السعودية ج.    

التحويل الدويل د.    

التحويل للمؤسسات الخرييه ه.    

تحويل األموال إىل العاملة املنزلية و.    

خدمات املستفيدين  .٤  

إضافة مستفيد جديد أ.    

تفعيل املستفيدين الجدد ب.    

إلغاء املستفيدين ج.    

اآليبان  .٥  

التحقق من رقم حساب اآليبان أ.    

إرسال رقم الحساب املرصيف (اآليبان) إىل رقم الجوال املسجل ب.    

طلب دفرت شيكات  .٦  
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خدمات البطاقات اإلئتامنية:  •  

إنشاء رقم رسي خاص بالبطاقة اإلئتامنية لتنفيذ العمليات الرشائية عن طريق نقاط البيع    .١  

أو للسحب النقدي من البطاقة   

اإلستعالم عن آخر خمس عمليات للبطاقة اإلئتامنية  .٢  

تحويل مبالغ من الحساب الجاري إىل بطاقة بنك الجزيرة اإلئتامنية الخاصة بك (الينطبق    .٣  

عىل العمالء بدون حسابات)   

إيقاف البطاقة املفقودة أو املرسوقة (ال يتطلب تسجيل الدخول)  .٤  

تحويل مبالغ من الحساب الجاري إىل بطاقات بنك الجزيرة اإلئتامنية األخرى(الينطبق عىل    .٥  

العمالء بدون حسابات)   

تحويل النقد املتوفر من بطاقة اإلئتامن إىل الحساب الجاري(الينطبق عىل العمالء بدون    .٦  

حسابات)   

تفعيل بطاقة اإلئتامن الجديدة أو املجددة  .٧  

خدمات برنامج الوالء:  .٨  

الحصول عىل رصيد النقاط / األميال الحايل أ.    

تحويل نقاط املكافآت إىل نقد ب.    

الحصول عىل تاريخ العمليات ج.    

كشف حساب لبطاقة اإلئتامن عن طريق الربيد اإللكرتوين  .٩  

تفعيل و إيقاف عمليات الرشاء بالبطاقات اإلئتامنية عرب اإلنرتنت  .٠١  

خدمات بطاقات أجواء اإلئتامنية  .١١  

خدمات سداد:  •  

دفع  فاتورة سداد:  .١  

دفع الفواتري املسجلة مسبقا أ.    

دفع الفواتري الجديدة ب.    

إضافة فواتري جديدة ج.    

إعادة شحن خطوط الجوال مسبقة الدفع د.    

مدفوعات وزارة الداخلية:  .٢  

إدارة األجانب أ.    

املخالفات املرورية ب.    

رخص القيادة ج.    

خدمات املركبات د.    

الجوازات السعودية ه.    

اإلستقدام و.    

األحوال املدنية ز.    

مخالفات إدارة الوافدين ي.    
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خدمات التمويل الشخيص:  •  

اإلستفسار عىل رصيد التمويل الشخيص القائم  .١  

معرفة تفاصيل الدفع القادمة  .٢  

خدمات بطاقات الرصاف اآليل:  •  

إنشاء رقم رسي خاص ببطاقة الرصاف اآليل (للعمالء الذين قاموا بفتح الحساب عن طريق    .١  

األنرتنت)   

تفعيل بطاقة الرصاف اآليل  .٢  

اإلبالغ عن بطاقة مفقودة أو املرسوقة  .٣  

إيقاف البطاقة املفقودة أو املرسوقة  .٤  

تغيري حد العمليات املالية الخاص بنقاط البيع  .٥  

تنشيط خدمات أبرش (تفعيل التسجيل يف خدمة أبرش)  •  

خدمات األكتتابات  •  

خدمات الجزيرة فون املتاحة دون الحاجة لتسجيل الدخول

ايقاف بطاقات الرصاف اآليل أو بطاقات اإلئتامن املرسوقة أو    •  
املفقودة   

خدمات الحسابات أونالين وتنشيط بطاقات الرصاف اآليل  •  
خدمة الجزيرة فون لتفعيل املستفيدين  •  

الشكاوى واإلقرتاحات  •  
الخدمات اآلخرى:  •  

أ.   مواقع الفروع والرصاف اآليل  

ب.   أسعار رصف العمالت املختلفة  
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خدمات تنشيط املستفيدين 1020 244 800

ميكنك إستخدام هذه الخدمة لتفعيل املستفيدين قيد اإلنتظار للتفعيل إذا تم إضافته عن طريق 

األون الين.

ال يلزم التسجيل للوصول إىل هذه الخدمة ، ولكن يجب أن يكون تتوفر لديك 

بطاقة الرصاف آيل األساسية و أن تكون نشطه.

أوال ، إتصل عىل 1020 244 800 من داخل اململكة العربية السعودية و أخرت    

لغتك املفضلة.  

الهوية الوطنية  /  رقم اإلقامة أ.   

أو      

رقم بطاقة الرصاف اآليل ب.   

ثم إدخال الرقم الرسي الخاص ببطاقة الرصاف اآليل (مالحة هذا ليس الرقم الرسي الخاص    .١  

(IVR) بخدمات الرد اآليل   

إذا كنت تقوم باإلتصال من رقم جوال غري مسجل ،فسيتم إرسال كلمة مرور ملرة واحدة    .٢  

(OTP)   

إىل رقم جوالك املسجل ويجب عليك التحقق من رمز (OTP) املرسل وذلك لإلنتقال إىل     

الخطوة التالية.   

النظام سيفيد بخيارين رئيسيني الرجاء إختيار خيار واحد فقط   .٣  

لتفعيل جميع املستفيدين الرجاء إختيار الرقم 1  أ.    

لتفعيل مستفيد محدد الرجاء إختيار الرقم 2 ب.    

بعد تفعيل الخيار املطلوب ، سيتم تفعيل املستفيدين / املستفيد ، وميكنك البدء يف    .٤  

 ،Al Jazira SMART،  Al Jazira Phone) تحويل األموال بإستخدام القنوات الرقمية للبنك   

.(Al Jazira ATM, AlJazira Online   
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