
 
 

 

 
 

                                 بطاقة األعمالالمخاطر المتعلقة بمنتج 
 

بطاقة مخاطر  التسلسل
 اإلجراء الالزم  األعمال

 ل�ة المسؤو  1
 

ي  توقيع ال •
ي � ئتمان�ةاال نموذج طلب البطاقة �ف املاالعيف ف لذا  إلتفاق�ة،اببنود  �ت

وط و األحكام و �جوز للبنك  �جب تفاق�ة عند اإل نهاء هذە إقراءة ال�ش
 بنود المذكورة. بالخالل إل ا
ي الب�انات المقدمة  •

كة موذج طلب البطاقة تحت مسؤو ن �ف د من بال ل�ة ال�ش
معلومات  ،السجل التجاريالتأ�د من صحتها وتحديثها فور التغي�ي (

كة ، أ ،ال�ش ي  ). رقام التواصلالعنوان الوطيف
ط��قة السداد المناسبة سواء كان سداد الحد األدىف أو كامل المبلغ خت�ار ا •

اماتامن مدى توافقها مع  والتأ�د المستحق ع� البطاقة  ف كة  ل�ت ال�ش
 الشه��ة. 

ام بالمحافظة ع� ب�انات البطاقة والرقم ال�ي الخاص بها  تحت الا • ف ل�ت
 .ستخدامهاعدم السماح للغ�ي با�جب �ه وعل البطاقةمسؤول�ة حامل 

كة  • تبة ع� إصدار البطاقات االعن كافة مسؤولة تكون ال�ش امات الم�ت ف ل�ت
كة وعن كافة العمل�ات المدفوعةاتحت   . سم ال�ش

كة  • ة عن كافة االمسؤو  مسؤولةال�ش ي تنشأ ف�ما يتعلل�ة مبا�ش امات اليت ف ق ل�ت
امات قد �شأت منبالبطاقة اإلضاف�ة كما لو كانت  ف  المفوض هذە اإلل�ت

 نفسه. 
نت تعت�ب مسؤول�ةستخدام البطاقة ع� شبكة اإل ا • كة   ن�ت  بأن كامال�ش

�
لة علما

تنف�ذ ل المفوضبرقمها ال�ي �عت�ب بمثابة توقيع من  ستخدام البطاقةا
 . العمل�ة

 ستالم البطاقةا 2
 

 
الذي �حتوي ع� ستالم الب�ان الموجز المرفق مع البطاقة تأ�د من إال •

ي ذالمعلومات األ 
ي للبطاقةاإل الحد لك (ساس�ة عن البطاقة بما �ف

حد و  ئتماىف
 ). السحب النقدي

ي المكان المخصص للتوقيع ع� ظهر البطاقةتال •
 . وقيع �ف

 

 فقدان البطاقة 3

 
ون�ة مثل) البطاقة لدى محافظ الدفع اإلفةضاإ�عت�ب �سج�ل ( •  Appleل��ت

Pay )   Mada Pay , ( ي آل�ة عملها بمثابة تف��ض
ها مما �شابهها �ف وغ�ي

وط وغ�ي قابل للنقض صادر من قبل العم�ل للشخص الذي �قوم  غ�ي م�ش
ي أي وقت ألي معاملة. ستخدام الجوال أو أي إ با

 �سسورات تقبل الدفع �ف
ة عن كافة اإل�كون العم�ل مسؤوً�  • ي تنشأ مسؤول�ة مبا�ش امات اليت ف  نم ل�ت

امات قد �شأت من لالمحافظ كما لو كانت هذة اال هذە ف  حامل البطاقة�ت
 . نفسه

ي حال فقدان البطاقة أو الجوال أو إ العم�ل يتعهد  •
 �سسورات تقبل الدفع�ف

ي مثل هذة ال
ي حال تم �سج�ل البطاقة �ف

 محافظ) ب�شعار البنك فورا� (�ف
ون�ة. لمحافظ اإل�قاف عمل�ات ابطلب إ  ل��ت



 
 

 

بواسطة الجوال  عن أي معامالت تتم تنف�ذها  �ً مسؤو  �كون العم�ل •
ون�ة) قبل �سل�م إدارة الخدمات الم� (محافظ الدفع اإل عة ف�ة التابل��ت

ي أ ي �ف�د بفقد أو �قة الجوال و للبنك إشعار كتاىب
 . هات�ف

ي إجراء عمل�ات استخدا لحامل البطاقة Contactlessتتيح خدمة أث�ي  •
مها �ف

ي بما ال 
وىف نك المحدد من قبل بيتجاوز حد الدفع لخدمة أث�ي و الدفع اإلل��ت
تصال ق��ب المدى ال الرقم ال�ي من خالل تقن�ة اال دخالج��رة بدون إ

مام الجهاز الخاص بذلك و�قر العم�ل بعلمه بتم��ر البطاقة أح�ث �قوم 
بالمخاطر المصاحبة إلجراء العمل�ات عن ط��ق هذە الخدمة و�تحمل كامل 

ي تتم من خاللها و�حق للبنك تعد�ل حد الدفع بما  مسؤول�ة العمل�ات اليت
ست�فاء موافقة ائح ذات العالقة دون الحاجة إ� إيتوافق مع األنظمة واللو 

 . العم�ل
 

العموالت والرسوم  4
 المرتبطة بالبطاقة

ئتمان�ة �جب قراءة نموذج اإلفصاح األو�ي اعند التقد�م ع� طلب بطاقة  •
الموضح به جميع الرسوم والعموالت المرتبطة المقدم مع طلب البطاقة 

 ئتمان�ة. اال  بالبطاقة
تصال الرسوم المفروضة ع� البطاقة باال قبل تفع�ل البطاقة تأ�د من ن�ع  •

ي 
 . ع� الهاتف الم��ف

حرص ع� الدفع بالعملة المحل�ة للبلد اعند تنف�ذ عمل�ات خارج الممل�ة،  •
 .المتواجد به

 ستخدام البطاقةا 5

اء سلع أو خدمات اعدم  • ي ذلك �ش
ي بما �ف

ستخدام البطاقة لغرض غ�ي قانوىف
ي هذە الحالة �حق 

ف الممل�ة الع���ة السعود�ة و�ف ممنوعة بموجب قوانني
 تقومللبنك إلغاء البطاقة األساس�ة و أي بطاقة إضاف�ة أخرى ع� أن 

كة ة.  ال�ش  �سداد المبالغ المستحقة مبا�ش
ي عمل�ات نقاط البيع عند ا •

التحقق من مبلغ  ب�جستخدام البطاقة �ف
 
�
 . ألي خطأ  العمل�ة قبل تم��ر البطاقة بالجهاز  تجنبا

حرص ع� التحقق من الرسائل النص�ة لمتابعة استخدام البطاقة اعند  •
ي تمت ع� البطاقة اال   ئتمان�ة. العمل�ات اليت

ي حال  •
اض اإل �ف ي ال�شف الشهري ع� أع�ت

ك �جب إبالغ البني مبلغ يرد �ف
 . يوم من تار�ــــخ ال�شف 30ذلك خالل  عن

6 
عدم سداد 
 مستحقات

 البطاقة

ي اال  ع� السجل عكس ينتع�� بالسداد الو تأخر أال إن •
كةبالخاص  ئتماىف  . ال�ش

ي دفع ا •
كة �ف ي حال فشل ال�ش

ي يوم اإل �ف
تحقاق س لمبالغ المستحقة عليها �ف

 . �قاف البطاقةمتتال�ة فسوف يتم إلثالثة أشهر 

 حت�ال اال  7

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

ي حال اإل  •
ن ط��ق وذلك ع ها ب��قاف بادر فورا�  البطاقةشتباە بأي عمل�ة ع� �ف

ي اال 
 . تصال بالهاتف الم��ف

ون�ة من بعئتمان�ة من المواقع اإلمن إزالة ب�انات البطاقة اال  التأ�د  • د ل��ت
 حرص ع� عدم حفظ ب�انات البطاقة بالموقع. التنف�ذ العمل�ة و 

ي المتاجر البطاقة اال �سل�م  تجنب •
ئتمان�ة ألي شخص لتم��ر عمل�ة الدفع �ف

 ل�قة ب�انات البطاقة. 
�
 ع�ب نقاط البيع تفاد�ا



 
 

 

ال�ي الخاص بك، ن الرقم البنك بطلب أي معلومات ع لن �قوم موظفو  •
 .عدم مشاركة معلومات البطاقة ذكر وت

8 
لغاء إ / إ�قاف
من قبل البطاقة 

 البنك

كة تفادي الحاالت اليت �حق للبنك من خاللها إقفال •  بطاقةلغاء ال/إع� ال�ش
 

كة فور التغي�ي  . 1 السجل (نتهاء أو اإل عدم تحد�ث ب�انات ال�ش
كة،  التجاري ، أ ، معلومات ال�ش ي ، ه��ة رقام التواصلالعنوان الوطيف

 ). حامل البطاقة
ي دفع ا . 2

كة �ف ي يوم اإلستحقاق فشل ال�ش
لمبالغ المستحقة عليها �ف

 . شهر متتال�ةلثالثة أ
اء سلع أو ا . 3 ي ذلك �ش

ي بما �ف
ستخدام البطاقة لغرض غ�ي قانوىف

ف الممل�ة الع���ة السعود�ة  . خدمات ممنوعة بموجب قوانني
وط خالل اإل  . 4  .تفاق�ة طلب البطاقةوأحكام إ��ش

 

 
د ةئتمان�اال  بطاقة األعمالخصوص مخاطر منتج بستشارات للحصول ع� م��د من المعلومات واإل  د نرجو عدم ال�ت

ي  بطلب التواصل
�د اإلأ 8002449999ع�ب الهاتف الم��ف ي و عن ط��ق ال�ب

وىف  CreditAdvisor@BAJ.Com.SAل��ت
 العمالء تج��ة وحما�ة  - التوع�ة والتثق�فإدارة 
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