
 

 " تأجل ال" برنامج
 

 :التعريفات

 

 :أمامھا املوضحة املعا� التالية للعبارات يكون آخر معنى السياق يقتيض مامل 1.

 

 االئت�نية الجزيرة بطاقة بواسطة تتم رشائية يةعمل أي تعني: ) للرشوط (املطابقة املؤھلة الرشائیة العملیات •

جهاز  أي من خدمات أو ةسلع ألي االضافية البطاقة حامل أو البطاقة حامل بھا يقوم(التشمل بطاقة مسبقة الدفع) 

أو املشرتيات عن طريق املوقع االكرتو� أو التطبيق الخاص بالتاجر  اململكة يف التجارية البيع أجهزة من (نقطة بيع)

 .الربنامج ھذا ألغراض آلخر وقت من الجزيرة بنك يحدده الذي للعملية األد� الحد بقيمةداخل أو خارج اململكة 

 

 العملية لھذه الصادرة الفاتورة بعملة) بھا املسموح (املؤھل الرشاء عملية مبلغ يعني :األسايسالقسط  مبلغ •

 .“ تأجل ال“ برنامج إىل تحويلھا عىل البطاقة حامل يوافق والتي

 

 إشعار يتم و آلخر وقت من البنك عنھا يعلن التي للتطبيق القابلة األرباح نسبة تعني :مبلغ هامش الربح الشهري •

 .بھا البطاقة حامل

 

 أو املدة الفرتات بأن �ً عل امليالدية، الشھور بعدد عنھا يعّرب  التي األقساط / مدةفرتة تعني: األقساط مدة فرتة •

 .شھر 12 و 9 و 6 و 3 : ھيقسيط للت القابلة القياسية

 

ضافة أي رسوم أو هامش ربح مقسمة عىل مدة قبل أ  الرئييس األقساط مبلغ تعني :مبلغ األقساط األسايس •

 فرتة السداد. 

 

 عىل مقسمة تسدد مل التي األرباح رسوم إليه مضاف الرئييس األقساط مبلغ تعني :الشھریة األقساط دفعات •

 .األقساط مدة

 

 ريال كرسوم إدارية لكل طلب تحويل للعملية الرشائية اىل برنامج التأجل.  50يتم اضافة مبلغ ارية: اإلدالرسوم  •

 

 .البطاقة حساب كشف عىل يظھر الذيالشهري  الكشف إصدار تاريخ يعني  :الحساب كشف تاریخ •

 

 اإللكرتو� املوقع عىل املتوفرة والرشوط األحكام تعني :البطاقة حامل اتفاقیة •

https://www.bankaljazira.com/epp  

https://www.bankaljazira.com/epp


 

 ل".تأج ال" برنامج يف املستخدمة الخاصة االئت�نية الجزيرة بنك بطاقة حساب لھا يخضع والتي 

 

 العمليات من أكرث أو عملية تحويل عىل موافقته يبلغ أن اقةالبط حامل عىل:   "تأجل ال“ برنامج عرض من لالستفادة. 2

 الرشائية

 ذلك و "تأجل ال" بربنامج املتعلقة الحالية الكشوف إصدار فرتة خالل من تتم التي و  )للرشوط املطابقة( املؤھلة

 : عن طريق القنوات التالية  وذلك الدفع استحقاق تاريخ قبل

 

  0404 244 800:  االتصال عىل هاتف الجزيرة املرصيف .أ

 س�رتالجزيرة  .ب

 الجزيرة أونالين .ت

 

 

 العملية بتحويل يقوم سوف البنك فإن ،" تأجل ال "برنامج إىل الرشائية العملية بتحويل البطاقة حامل رغب إذا 3.

 التي  )أدناه "تأجل ال" برنامج سداد فرتات انظر( للفرتة  "تأجل ال" برنامج إىل العالقة ذات بالبطاقة الخاصة الرشائية

. سيتم التوضيح من  االتفاق ھذا بعد"تأجل ال" برنامج فرتة تغي� �كن وال ھذا البطاقة، حامل و البنك عليھا يتفق

 .منھا املتبقي والرصيد املستحقة  الشھرية " تأجل ال " دفعات الحساب شفخالل ك

 

 :ثالثة أنواع رئيسية إىل ) تأجل ال(  بربنامج التقسيط عمليات تنقسم. 4

 

التالية  (عن طريق القناة : الربنامج يف الجزيرة بنك مع املشاركي� املحالت أو التجار أحد مع التقسيط :االول النوع

 .: االتصال عىل هاتف الجزيرة املرصيف)فقط

 

 من االئت�نية البطاقات لحاميل الكاش بسعر التقسيط خدمة لتوف� اململكة يف التجار كبار من عدد مع االتفاق تم

 الجزيرة بنك

  https://www.bankaljazira.com/epp الرابط عىل وإدراجھا الخدمة لھذه دائم بشكل تجار إضافة سيتم حيث

 . ربح ھامش بدون التقسيط برنامج عىل للحصولموضحة  معينة زمنية خطة تاجر لكل وسيكون

 

 املذكورة واألحكام للرشوط ستخضع يوالت الربنامج يف مشارك غ� تجاري محل أو تاجر أي مع التقسيط :الثا� النوع

 يف

 و،  الجزيرة س�رت، عن طريق القنوات التالية فقط :االتصال عىل هاتف الجزيرة املرصيف ( الجدول املوضح أدناه

 .)الجزيرة أونالين

 



 

ول الجدوط واألحكام املذكورة يف تقسيط عمليات السحب/التحويل النقدي والتي ستخضع للرش  النوع الثالث:

 .أدناهاملوضح 

 

 التي للعمليات الربح ھامش و الرشائية العمليات قيمة مجموع من واألد� األقىص الحد التايل الجدول يوضح 5.

 تاجر أي مع تتم

 : الربنامج يف مشارك غ� محل أو

 3 6 9 11 )باألشھر( السداد فرتة

 

 12 9 6 3 ( باألشهر )  مدة فرتة األقساط

 1500 1500 1500 1500 . س ) الحد األد� لقيمة التعامل ( ر

 حتى حد االئت�ن األعىل املتوفر الحد األعىل لقيمة التعامل (ر . س )

 %1 %1.2 %1.5 %0 هامش الربح الشهري 

 

 

 بحساب املتعلقة و تقسيطھا املراد العملية مبلغ بقيمة البطاقة حساب عىل املتوفر الرصيد ضيخفت سیتم 6.

 .املعنیة البطاقة

 

 عىل املستحق، األد� املبلغ و املسددة غیر املبالغ إىل "تأجل ال"لربنامج املحدد الشھري القسط إضافة تميس 7.

 إىل و(  قبله أو االستحقاق تاريخ يوم يف مجملھا تسديد البطاقة حامل عىل يجب والتي شھري حساب كشف كل

 اتفاقية من 7 البند مع يتوافق مبا ذلك و  )بالكامل املتبقیة البطاقة حامل اتفاقیة من " تأجل ال" مبالغ تسديد يتم أن

 .البطاقة حامل

 

 الجزيرة بنك من تحفیزي تخفیض "تأجل ال" لربنامج املحددة الشھرية األقساط بسداد العمیل التزام عىل يرتتب. 8

 ربح لھامش

فرتة التقسيط الخاصة  مدة حسب عىل وذلك %0أو  %1 أو %1.2 أو  %1.5 إىل %2.2 من املعتمد الشھري التورق

 .العميل يختارھا التي الربنامجب

 

 سیقوم الجزيرة بنك فإن االستحقاق، تاريخ يف الشھرية األقساط دفع عدم أو سداد يف العمیل تأخر حال يف 9.

 التخفیض بإلغاء

 راً.فو  السداد واجبة حالة األقساط تصبح ثم ومن التأجیل إلغاء للبنك يحق ك� "تأجل ال" لربنامج التحفیزي

 

ويضاف عليها قيمة الرضيبة  تسجيلھا يتم "التأجل "عملية كل عن داريةإ  كرسوم ريال 50  مبلغ احتساب سيتم . 10

 املضافة.



 

 

 .تأجل املدرجة يف برنامج ال العملیات عىل جوية أمیال أو باك كاش نقاط يوجد ال. 11

 

 وإبالغه بالبنك االتصال العميل عىل فيجب املقّسطة، العملية من املتبقي للمبلغ العميل سداد حال يف . 12

أو التطبيق الخاص ببنك الجزيرة تحت  املوقع االلكرتو�أو عن طريق  عليه املتفق الربنامج إللغاء القسط كامل بسداد

 خيار ( تسوية عمليات برنامج التأجل ).

 

 األقساط إضافة فسیتم مستحقة، "تأجل ال" فرتة أي نھاية قبل البطاقة حساب إقفال البطاقة حامل أراد إذا . 13

 حامل اتفاقیة يف 8 املادة تقتضيه ما بحسب الدفع واجبة ستكون والتي مسددة الغ� القیمة إىل املستحقة

 .البطاقة

 

 من عتود  مبالغ أو(أعرتاضات)  مطالبات رد أو(كاش باك)   مبالغ استعادة عن ينشأ دائن رصید أي استخدام سیتم . 14

 .املسددة غیر "تأجل ال" مبالغ كل أو من جزء تسديد يف البطاقة حامل قبل

 

سيتم تسوية أي رصيد إئت�� سواًء كان ناتجاً عن اسرتداد مبالغ مدفوعة أو مطالبات أو إيداع مبلغ من قبل . 14

 حامل البطاقة مقابل جزء أو املبلغ املستحق "لربنامج التأجل " بالكامل الغ� مسددة.

 

 من حال بأي مسؤوال كذلك يكون لن و البطاقة قبول تجارية مؤسسة أي رفض عن مسؤوال البنك يكون لن . 15

 وحده البطاقة حامل عىل و البطاقة، لحامل تقدم التي الخدمات أو بالسلع تتعلق نزاعات أو شكاوي أي عن األحوال

 االلتزامات ھذه مثل حل

 تكون أن يجوز وال .ذلك تجاه كان سبب ألي مسؤولیة أي البنك يتحمل لن و التجارية املؤسسة مع مبارشة الشكاوي

 لحساب بالقید البنك يقوم و ھذا البنك، ضد مطالبة ألي محال تجارية مؤسسة ضد البطاقة حامل يقدمھا شكوى أي

 .املعنیة التجارية املؤسسة من إصدارھا يتم صحیحة دائن قسیمة استالم عند فقط مسرتدة مبالغ أي البطاقة حامل

 

 يقوم أن البطاقة حامل تجاه مسؤولیة أي تحمل بدون و البطاقة حاملل إشعار بدون و وقت أي يف للبنك يجوز . 16

 إجرائھا من ميو  30 بعد سيكون اإلنھاء أو التعديالت ھذه رسيان أن عل� "تأجل ال" برنامج رشوط و مدة وإنھاء بتعديل

 .ذلك مثل عىل البطاقة حامل ملوافقة كافياً  اً وقت يوفر م�

 

 العملية من املكتسبة النقاط حسم يتم سوف "تأجل ال" برنامج إىل تحويلھا ويتم بطاقة أي من تتم عملية أي . 17

 .دتوج إن

 

 .البطاقة عىل االئت�� الحد عن قيمتھا تزيد "تأجل ال" لربنامج عملية اي تحويل ال�كن. 18

 



 

 .العرض ھذا عىل الجزيرة بنك من الصادرة االئت�نیة البطاقة اتفاقیة وأحكام رشوط ترسي . 19

 


