
 
 

 

 

 
 المخاطر المتعلقة بمنتج البطاقات االئتمان�ة                                

 
 اإلجراء الالزم  ئتمانبطاقات اال  مخاطر  التسلسل

 المسئول�ة الشخص�ة 1
 

 
ام بالمحافظإلا • ف  والرقم ال�ي الخاص بها  تحت ةع� ب�انات البطاق ةل�ت

 ة. رقابة ومسؤول�ة حامل البطاق
أي تنبيهات من قبل البنك سواًء ع�ب الرسائل النص�ة أو عدم تجاهل  •

  .المكالمات ف�ما يتعلق بالعمل�ات الم�ف�ة أو الرص�د
ي ن العم�ل الب�انات المقدمة من قبل •

ة مسؤول�موذج طلب البطاقة �ف
 د من صحتها وتحديثها فور التغي�ي التأ�بد من الشخص�ة وال العم�ل 

ي ،نات الشخص�ة ا( الب�  . رقام التواصل )أ ،العنوان الوطيف
و  أدىف حد األ الكان سداد   سواء للعم�ل ةط��قة السداد المناسب خت�ار إ •

تحقق من مدى الع� العم�ل  و  ةمستحق ع� البطاقال كامل المبلغ
اماتإتوافقها مع  ف   ة. الشه�� هل�ت

وط واأل  عل�هئتمان�ة، إخت�ار بطاقة �ب العم�لة عند رغب • حكام مراجعة ال�ش
 .الخاصة بكل بطاقة

 ستالم البطاقةإ 2
 

 
ستالم الب�ان الموجز المرفق مع البطاقة الذي �حتوي ع� المعلومات إ •

ي ذاأل 
ي للبطاقلك ( الحد اإل ساس�ة عن البطاقة بما �ف

سحب وحد ال ةئتماىف
 . )النقدي 

ي المكان المخصص للتوقيع ع� ظهر ب�ستالم البطاقة التوقيع فورا�   •
 �ف

تب ع� عدم  ,البطاقة ي ت�ت ار اليت والبنك غ�ي مسئول عن النتائج واأل�ف
ام بالتوقيع ع� ظهر البطاقة. اإل ف  ل�ت

ي ع� العم�لقبل تفع�ل البطاقة  •
 الج��رة نك ع�ب التواصل مع الب ينب�ف

ي أي وقت لإل 
ي الذي �قدم اإل ستفادة من خدمة المستشار فون �ف

ئتماىف
اتئتمانمة مجان�ة توع��ة عن البطاقات اإل لك خد ف ، ، خصائص �ة (مم�ي

ها) ئتمان�ة،مخاطر،إنصائح مال�ة   .حقوقك كمستهلك وغ�ي
ي ع� العم�ل تفع�ل •

 لالبطاقة شخص� ينب�ف
�
خدامها ستإل  كون مؤه�ً �ا

اتها وفق وسائل اإل ا و  ف  تصال الموثقة المعتمدة من�تساب خدماتها ومم�ي
  . قبل البنك
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ف ع� الهات تصالباإل  و �قة البطاقة فورا� أبالغ البنك عند فقدان إ •

ي 
ون�ةأو قنوات البنك اإل الم��ف ي حال عدم ،  ل��ت

فإن  البنك إبالغو�ف
ي تمت ع� البطاقة �ً و العم�ل �كون مسؤ  ف  عن كافة العمل�ات اليت لحني

  . عن فقدانها و�قتها  بالغاإل 
ون�ة مثل ( •   Apple Payإلغاء تفع�ل البطاقة ع� المحافظ االل��ت

 ).   mada  Payو
 



 
 

 

4 
العموالت والرسوم 

 ةبالبطاق ةالمرتبط
 

 ةالرسوم السن��من عفاء اإل ي عرض مقدم من البنك بأمن  ةستفادلال  •
ط تفع�ل البطاق و�ال  ةيوم من تار�ــــخ إصدار البطاق 45خالل  ة�ش�ت

ي س
  . �عت�ب العرض ال�ف

و�ي األ فصاح�جب قراءة نموذج اإل ةئتمان�إعند التقد�م ع� طلب بطاقة  •
 ةالموضح به جميع الرسوم والعموالت المرتبط ةالمقدم مع طلب البطاق

 .  ةئتمان�اإل  ةبالبطاق
� الرسوم المفروضة عمن ن�ع  ع� العم�ل التأ�د قبل تفع�ل البطاقة  •

. البطاقة باإل  ي
 تصال ع� الهاتف الم��ف

ي غ�ي المدف�ع ايتم  •
حتساب هامش ال��ــح �شكل شهري ع� المبلغ المتب�ت

ي تار�ــــخ اإل 
ي ع� العم�لستحقاق �ف

ي من العش عدم اإلنفاق لذلك ينب�ف
واىئ

ا�م  المبادرةو  ةخالل رص�د البطاق  ل�ت
�
  .  هامش ال��ــحبالسداد تفاد�ا

ي ع� العم�ل الحرصعند تنف�ذ عمل�ات خارج الممل�ة،  •
 ع� ينب�ف

 .الدفع بالعملة المحل�ة للبلد المتواجد به
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ي العمل�ات الشخص� ةم البطاقاستخدإ •

 فقط .  ة�ف
ي ذستخدام اإعدم  •

ي بما �ف
اء سلع لبطاقة لغرض غ�ي قانوىف خدمات  و ألك �ش

ي  ةممنوع
ف الممل�ة الع���ة السعود�ة و�ف حق �هذە الحالة بموجب قوانني

ع غاء جمي�لخرى و أ ةضاف�إي بطاقة أساس�ة و البطاقة األ غاء إلللبنك 
ن �قوم العم�ل �سداد المبالغ المستحقة أع�  نقاط الوالء المكتسبة

ة  . مبا�ش
ي عمل�ات نقاط البيع  ةستخدام البطاقاعند  •

ي ع� العم�ل ال�ف
 تحققينب�ف

 الجهاز . ب ةمن المبلغ المكتوب ع� جهاز نقاط البيع قبل تم��ر البطاق
ي ي •

 .  ةفوضم مر أ ةمقبول ةصال الدفع سواء كانت العمل��حتفاظ ب�إل ا نب�ف
ي ع� العم�ل الحرصعند استخدام البطاقة  •

�ل التحقق من تفعب ينب�ف
ي تمت ع� البطاقتخدمة الرسائل النص�ة لم  ةابعة العمل�ات اليت

  ة. ئتمان�اإل 
من البنك للتحقق من  للعم�لمراجعة كشف الحساب الشهري المرسل  •

ي حال عدم ال
 ع� العم�ل�شف الستالم إعمل�ات ع� البطاقة و�ف

ي الهاتف المب تصالإل ا
ن ط��ق و عأ ةلج��ر بنك اقرب ف�ع لأز�ارة  أو  ��ف

 .ون الين أ ةحساب العم�ل الخاص بالج��ر 
ي حال وجود  •

اض ع� عمل�ة مدرجإي أ�ف ع� بكشف الحساب  ةع�ت
اض للبنك ع� العمل�إتقد�م طلب  العم�ل يوم من تار�ــــخ  30خالل ةع�ت

 .صدار كشف الحساب إ
 

 عدم سداد مستحقات 6
 ةالبطاق

 إلع� العم�ل ا :  التأخر بالسداد  •
�
ام وعدم التأخر بالسداد تفاد�ا ف ا�م لل�ت �ت

حتساب هامش ال��ــح �شكل شهري ع� انه يتم أح�ث , هامش ال��ــح
ي غ�ي المدف�ع والمتأخر 

ي تار�ــــخ اإل عن االمبلغ المتب�ت
، تحقاقس لسداد �ف

. اإل  العم�ل سينعكس ع� سجلكما أنه و  ي
 ئتماىف

•  :  للتع�� ح�ث اإل ع� العم�ل التع��
�
ام بالسداد �شكل منتظم تفاد�ا ف ه نأل�ت

ي حال عدم سداد البطاقة االئتمان�
� ع قساط متتال�ة سيؤثر ألثالثة  ة�ف

كة المعلومات اإل اإل  العم�ل سجل ي ��ش
 ." سمه" ةئتمان�ئتماىف
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ي ، تسابها لها تار�ــــخ صالح�ة إ�ي نقاط يتم أ •
 العم�لع�  و ينب�ف

 تهاء صالحيتها. إنالوالء قبل ستفادة من نقاط برنامج إل ا
ي السداد يتم  •

�حق  من نقاط وال  هتسابإ�لغاء جميع ما تم إعند التع�� �ف
 للعم�ل المطالبة بها. 

 ءغا إل�حق للبنك ، ستخدامات غ�ي شخص�ة إستخدام البطاقة إعند  •
 جميع النقاط المكتسبة.  البطاقة و إلغاء

 حت�ال اإل  8

اء من المواقع اإل • ون�ة، قبل ال�ش ة تحقق من موثوق�ع� العم�ل الل��ت
 مزود الخدمة أو التاجر. 

ي حال اإل  •
اقة �قاف البطإ البطاقة ع� العم�لشتباە بأي عمل�ة ع� �ف

ي أو قنوات البنك لهاتف تصال باوذلك عن ط��ق اإل فورا� 
الم��ف

ون�ة. اإل  ل��ت
نها من بنك أ�ي دت ةلدى جهات مجهول ةعدم إفشاء معلومات البطاق •

 .  ةالج��ر 
 من المواقع ةئتمان�اإل  ةب�انات البطاقإزالة  تحقق منع� العم�ل ال •

ون�لاإل حرص ع� عدم حفظ ب�انات ال و  ةمن بعد تنف�ذ العمل� ة��ت
 . بالموقع ةالبطاق

ي أل ةئتمان�اإل  ةالبطاقعطاء إ عدم •
ي شخص لتم��ر عمل�ة الدفع �ف

 ل�قة ب�انات البطاق المتاجر ع�ب 
�
 ة. نقاط البيع تفاد�ا

ي  •
البنك بطلب أي معلومات عن الرقم ال�ي الخاص  لن �قوم موظ�ف

 .عدم مشاركة معلومات البطاقة و ع� العم�لبك، 
 

 
دد بطلب التواصل ةتمان�مخاطر منتج البطاقات اإلئخصوص بستشارات لحصول ع� م��د من المعلومات واإل ل  نرجو عدم ال�ت
ي ببنك الج� مع المستشار اإل  

ي  ع�ب  ة�ر ئتماىف
�د اإلأ 8002449999الهاتف الم��ف ي و عن ط��ق ال�ب

وىف ل��ت
CreditAdvisor@BAJ.Com.SA 
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