
 
 

 

 
 دخاري والخدمات التابعة للحساباطر المتعلقة بالحساب الجاري واال المخ

 

 التسلسل
 الحساب الجاري مخاطر 

دخاري و الخدمات و اال  
 التابعة للحساب

 الزملجراء ااإل 
 

 ول�ة الشخص�ةؤ المس 1

رع أو موافقته من خالل من خالل الف ع� اتفاق�ة فتح الحسابتوقيع العم�ل  •
امه ببنود اال  اليننواأل ن ي ال�ت وط و  تفاق�ة،تعين ط�ح حكام و األ لذا يتوجب عل�ه قراءة ال�ش
ي البنك ع�سئلة األ 

  . قبل التوقيع�شأن أي بند غ�ي مفهوم  إن وجدت موظ�ن
تمال  �فتح الحساب إال بعد التأ�د من ا  اتفاق�ةع� م بالتوقيع و �ق ال ع� العم�ل أ •

ي  صحةكافة الحقول و  تم �سج�لها من قبل البنك بناًء ع� المعلومات  الب�انات اليت
 . من العم�ل المقدمةوالب�انات 

ي ستخدام عا •
وين �د اإلل��ت �د الع ،ناو�ن الغ�ي كاألقارب واألصحاب (ال�ب أرقام  ،دياال�ب

 بالعم�ل.  ةالمال�ة الخاصإلفشاء المعلومات  ) يؤديتصالاال 
وععم�ل عدم استخدام الحساب أل�جب ع� ال • ي حال  ي غرض أو �شاط غ�ي م�ش

و�ن
اض أو اشتباەوجود أ   30 و�عد مرور  ،إبالغ البنك ع� عمل�ات حسابه  ي اع�ت

�
يوما

اض من العم�ل موافقة وتأ��د منه ع� سالمتها    . من تار�ــــخ تنف�ذ العمل�ة دون اع�ت

 ش�كاتدف�ت ال 2

ي قد تصل إ� السجن دون رص�د �عرض العم�ل للعق��ات و ن إصدار ش�ك بإ • اليت
. الغرامة و و   التشه�ي

ي ت وعل�ه ول�ة العم�لمسؤ  ع� ب�اض الش�ك توقيع • تم يتحمل جميع العمل�ات اليت
 ستخدامه. اب

ي مكان آمن قد �عرض العم�ل •
 . لل�قة عدم حفظ دف�ت الش�كات �ن

تب من عمل�ات  • عدم إبالغ البنك فور فقدان دف�ت الش�كات ُ�حمل العم�ل جميع ما ي�ت
 . الش�كات المفقود تتم ع� دف�ت 

 اآل�ي  بطاقة ال�اف 3
 

ي تم تنف�ذها يت • ون أدين دمن خالل بطاقة ال�اف حمل العم�ل جميع العمل�ات اليت
 : لذا عل�ه ل�ة ع� البنكئو مس

 لسوء استخدام البطاق السماح باستخدامها من قبل الغ�ي م إفشاء الرقم ال�ي أو عد
�
 ة. تجنبا

 . بطاقة ال�اف ليتم إ�قافها إبالغ البنك فور فقدان  -
ون�ة مثل (من خدمة الدفع بواسطة المحافظ ا إزالة البطاقة -  Apple payالل��ت

– Mada Pay(  ي حال تم فقدان او
اق الجهاز المضاف إل�ه الخدمة سواء �ن إخ�ت

 . جوال أو أي ا�سسوارات تقبل الدفعال ستخدامبا
ي عمل�ات نقاط البيع ع� العم�ل التحقق من اعند  •

العمل�ة  مبلغستخدام البطاقة �ن
 . قبل تم��ر البطاقة بالجهاز تجنبا ألي خطأ 

ليتجنب العم�ل سهولة الوصول للرقم ال�ي واستخدام البطاقة من قبل الغ�ي عل�ه  •
ن  ة أو ذات الصل كاألرقام المتسلسلة والمكررة  عدم إخت�ار رقم �ي قابل للتخمني

 . بالب�انات الشخص�ة
وط و تعت�ب البطاقة اإل  • ادر من قبل غ�ي قابل للنقض صضاف�ة بمثابة تف��ض غ�ي م�ش

ي أي وقت ألي معاملة، لذا �كون  العم�ل للشخص الذي �ستخدم البطاقة
اإلضاف�ة �ن

ة عن كافة اال ي تنشأ ف�ما يتعلق بالبطالعم�ل مسؤوً� مسؤول�ة مبا�ش امات اليت ن اقة ل�ت
امات قد �شأت من العم�ل نفسهاإلضاف�ة كما لو كا ن  . نت هذە االل�ت

ون�ة، التحقق من موثوق��جب ع� العم�ل  • اء من المواقع اإلل��ت زود ة مقبل ال�ش
اق معلوماته. الخدمة أو التاجر تجنبا ال   خ�ت

ي ذا تص��ر البطاقات البنك�ة أو اال  •
اقع �رة الهاتف أو مشاركتها ع�ب مو حتفاظ بها �ن

 . �قة المعلوماتالتواصل اإلجتما�ي قد تعرض العم�ل ل
 ةالبطاقستخدام امن تار�ــــخ صالح�ة  التأ�د ع� العم�ل عند السفر خارج الممل�ة •

 ال 
�
ي وضع�ة التشغ�ل  لدى البنك المسجلالجوال  و�بقاء ،نتهائها أثناء السفر تجنبا

�ن
 ثناء السفر. المنفذة ع� البطاقة أللتأ�د من العمل�ات 



 
 

 

 
و الخدمات التابعة للحساب نرجو عدم دخاري بخصوص مخاطر الحساب الجاري و اال  للحصول ع� م��د من المعلومات واإلستشارات

ي دد بطلب التواصل مع المستشار اال ال�ت 
ي ببنك الج��رة ع�ب الهاتف الم��ن

�د اال 8002449999ئتماين ي أو عن ط��ق ال�ب
وين ل��ت

CreditAdvisor@BAJ.Com.SA 

 

 وحما�ة العمالءتج��ة  -تثق�ف التوع�ة و الإدارة 

                           

ون�ة 4  الم�ف�ة اإلل��ت

ون�ة • عرض قد ت عدم المحافظة ع� ��ة ب�انات الدخول إ� قنوات الخدمات اإلل��ت
 . العم�ل ل�قة المعلومات

تب من عمل�ات  • ع� الحساب من خالل تتم يتحمل العم�ل مسؤول�ة جميع ما ي�ت
ون�ة القنوات  ا. هنتهاء من إستخداموعل�ه �جب �سج�ل الخروج بعد اال  اإلل��ت

نت العامة للق�ام بالعمل�ات المال�ةستخدام أجهزة ال�مبيوتر و ا  •  د ق شبكات اإلن�ت
 . تعرض العم�ل ل�قة معلوماته

الغ�ي العمل�ات  و حت�الاإل  5
 نظام�ة

ي عدم تجاهل العم�ل للرسائل والمكالمات من األرقام المشبوهة و  • ن تد�ي أنها ماليت
 . حت�الاال  ن العم�ل ضح�ة لعمل�اتستجعل م ،البنك

 لغرض سداد مستحقات مال�ة ع� و الجهات الغ�ي مرخصةالتعامل مع األفراد أ •
ي عمل�ةحالحساب قد �عرض العم�ل لعمل�ة ا

 . غ�ي نظام�ة ت�ال أو مشاركة �ن
د تجعل من العم�ل ضح�ة ) عن الغ�ي قتح��ل – �داعإ –سداد تنف�ذ أي عمل�ة ( •

 . تعرضه للمسائلة القانون�ةو  الغ�ي نظام�ةللعمل�ات 
ي حال تمت عمل�ات القانون�ة قد يتعرض العم�ل للمسائله •

اع أو دإ� والعق��ات �ن
 . اإلبالغ عنها �قم بع� حسابه ولم  تح��ل مبالغ مجهولة المصدر 

�ة الغ�ي معتمدة والغ�ي مرخصة  �جب • ع� العم�ل عدم التح��ل إ� الجمع�ات الخ�ي
 .�كون ضح�ة لعمل�ات تم��ل اإلرهاب ل�ي ال 

 الحساب إقفال 6

 ا: نهم حساب العم�ل إقفال من خاللها  ع� العم�ل تفادي الحاالت اليت �حق للبنك •
 . �داعإيوم من تار�ــــخ فتح الحساب دون  90عدم إستخدام الحساب خالل  -
وط المتفق عليها بستخدام الا - و أ تفاق�ة فتح الحساباحساب بغ�ي ال�ش

 .استخدامه لغ�ي الغرض منه
ي حال  -

الحساب وقام العم�ل باإل�داع ثم السحب منه وأصبح رص�دە صفر  فتح�ن
سنوات عندها س�قوم البنك بعد  4ستخدام لمدة ا واستمر دون رص�د أو

امات ع� الحساب بقفل الحسابالتحقق من عدم وجود أي ارتباطات أو  ن  .ال�ت

 صناديق االمانات 7

ستعمال صناديق األمانات ومحتواها ح�ث أنها ال�ة سوء و ؤ تقع ع� العم�ل مس •
 المصنوعة مندوات مخصصة للوثائق والمستندات والح�ي والمجوهرات وجميع األ 

 . ذهب وفضة فقط
ي حال سوء  �جب ع� العم�ل المحافظة ع� مفتاح صندوق األمانات و  •

 مالستعا�ن
ذا لزم إ نفقات فتح الصندوقمفتاح جد�د و  ثمنالعم�ل  يتحملمفتاح الأو فقدان 

 . األمر 

 ةالتعل�مات المستد�م 8
ي تار�ــــخ ع� العم�ل ا •

ومن  ،�مةالتعل�مات المستدستحقاق التأ�د من كفا�ة الرص�د �ن
 خطأ  و تفاد�ا ألي تأخ�ي أ ةالتعل�مات المستد�م تار�ــــخو  ومدة ،رقم حساب المستف�د 

ام العم�ل ألي طرفا�عيق  ن  . ل�ت

 /  ةالعام - ةالرسم� ةالوكال 9
ض بالتوقيع  المفوضني

� مالت اليت تتم عل�افة المعا ةوالمطلق ةللوك�ل ح��ة الت�ف ال�امل س�كون •
تنص عل�ه  لذا يتوجب ع� العم�ل قراءة ما  ،)الموكل (صاحب الحسابحساب 

ح�ة طالع بمدى صال اتحت��ه من بنود ونصوص ل�كون ع� الوكالة بدقة والحذر مما 
 ستخدام حسابه من قبل الوك�ل. ا

ي حال عدم الحاجة لها ح�ث  ةإلغاء الوكال   •
لب من بط  إال يتم إلغائها  أنه ال الرسم�ة �ن

ي حال وفاة صاحب الحساب وعدم إبالغ  ،الوكالة (الموكل والوكیل).أحد أطراف 
و�ن

ي الصالح�ات الممنوحة بمو  البنك رسم�ا بوفاته
عول جب الوكالة سار�ة المفستب�ت

 . ةون أن �كون ع� البنك أي مسؤول�د للوك�ل
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