
 

 

Major New Terms and Conditions:  :أبرز التحديثات الجديدة 
▪ In case of international cash withdrawal or 

international purchases, the transaction shall be 
posted to the card holder account in SAR currency 
based on the foreign exchange rate provided by 
VISA\MasterCard at the time of the transaction in 
addition to 2.75% added to the transaction value. The 
Customer shall incur in differences between the 
foreign exchange rate at the time of processing the 
transaction and at the time of posting the transaction. 

في حال السحب النقدي الدولي أو املشتريات الدولية بواسطة نقاط البيع أو  ▪

 من حساب  
ً
االنترنت أو ما شابهها فسيتم خصم قيمة العملية بالريال السعودي فورا

البطاقة )الحساب الجاري( وذلك بموجب سعر الصرف الذي تحدده هيئات 

% إلى قيمة كل  2.75ة رسوم االستخدام فيزا/ماستركارد وقت العملية مع إضاف

عملية دولية . ويتحمل العميل الفروق املترتبة على اختالف أسعار الصرف بين  

 العمالت في يوم قيد العملية.

▪ An International transaction is any transaction 
performed at a merchant who is registered outside 
Saudi Arabia or any transaction performed with-non 

Saudi Riyal currency. 

العملية الدولية هي أي عملية تتم لدى تاجر مسجل خارج اململكة العربية  ▪

 السعودية أو أي عملية تتم بغير الريال السعودي. 

▪ Registering (Provisioning) the card in mobile wallets 
such as ApplePay, MADA Pay…etc. is an 
unconditional and irrevocable authorization issued by 

the Customer to the person using the mobile or any 
accessories that accept mobile payment at any time 
for any transaction. The Customer is therefore directly 
responsible for all obligations arising from these 
transactions as if these obligations originated from the 
Customer himself. In the event of loss of the card, 
mobile phone or any accessories that accept mobile 
payment (in case the card is provisioned in such 
wallets), the Customer shall immediately notify the 
bank of the request to stop mobile payment 
transactions and remove the cancelled card from the 
application and add the new card as the bank is not 
responsible for any transactions carried out on the 
card through the applications mentioned after the 
card is stopped through the call center or AlJazira 
Online, and the Customer shall be responsible for any 
transactions performed by mobile\accessories before 
the Bank's call center receives written or telephone 
notification to stop the mobile payment transactions. 

و  ApplePayيعتبر تسجيل )إضافة( البطاقة لدى محافظ الدفع االلكترونية كـ  ▪

MADA Pay   وغيرها مما يشابهها في آلية عملها بمثابة تفويض غير مشروط وغير

قابل للنقض صادر من قبل العميل للشخص الذي يقوم باستخدام الجوال أو أي 

 
ً
اكسسوارات تقبل الدفع في أي وقت ألي معاملة.  لذا يكون العميل مسئوال

كما لو كانت هذه   مسؤولية مباشرة عن كافة االلتزامات التي تنشأ من هذه املحافظ 

االلتزامات قد نشأت من العميل نفسه. كما يتعهد العميل في حال فقدان البطاقة  

أو الجوال أو أي اكسسوارات تقبل الدفع )في حال تم تسجيل البطاقة في مثل هذه 

 بطلب إيقاف عمليات املحافظ االلكترونية وإزالة 
ً
املحافظ( بإشعار البنك فورا

لتطبيق و إضافة البطاقة الجديدة حيث أن البنك غير البطاقة امللغية من ا

مسؤول عن أي عمليات تتم على البطاقة عبر التطبيقات املذكورة بعد إيقاف  

 عن أي  
ً
البطاقة عبر الهاتف املصرفي أو الجزيرة أونالين ويكون العميل مسئوال

م معامالت تتم تنفيذها بواسطة الجوال )محافظ الدفع االلكترونية( قبل تسل

إدارة الخدمات املصرفية التابعة للبنك إشعار كتابي أو هاتفي يفيد بفقد أو سرقة 

 الجوال.

  

Q1\ what charges will apply to me if I use my card at a 

merchant registered outside K.S.A? 

البطاقة وأنا داخل اململكة  / هل سيتم احتساب أي رسوم إضافية عند استخدام  1س

 خارج اململكة؟ لدى تاجر مسجل 

A1\ Yes, 2.75% added to the transaction value. For 

example: if you use your card at a merchant registered 

outside K.S.A, then this fees will apply. 

ثال: لو قمت باستخدام البطاقة عبر  % تضاف إلى قيمة العملية. م 2.75/ نعم ، 1ج

 فسيتم احتساب هذه الرسوم.  مسجل خارج اململكةاالنترنت لدى تاجر 

Q2\ what charges will apply to me if I use my card 

outside K.S.A in a SAR currency? 

سيتم احتساب أي رسوم إضافية عند استخدام عملة الريال السعودي  / هل 2س

 خارج اململكة؟ 

A2\ Yes, 2.75% added to the transaction value. For 

example: if you use card abroad using SAR currency 

then this fees will apply. 

% تضاف إلى قيمة العملية. مثال: لو قمت باستخدام البطاقة في 2.75/ نعم ، 2ج

 خارج اململكة باستخدام عملة الريال السعودي فسيتم احتساب هذه الرسوم. 

Q3\ if I stopped my card, will the digital wallets 

transactions such as Apple Pay and MADA Pay be 

stopped? 

  كـ  / في حال قمت بإيقاف البطاقة ، هل يتم إيقاف عمليات املحافظ االلكترونية3س

Apple Pay   وMADA Pay ؟ وغيرها من املحافظ 

A3\ No, the transactions will be accepted until you 

contact AlJazira phone and tell them to stop (delete) 

this card from all digital wallets  

حتى تقوم بالتواصل مع الجزيرة   املحافظ االلكترونية / ال ، سيتم قبول عمليات 3ج

 . )إلغاء( تسجيل البطاقة من هذه املحافظفون وإبالغهم بإيقاف 

Q4\ in case I lost my phone and my card is registered 

(provisioned) at a digital wallets, what should I do?   

ماذا علي أن محافظ الكترونية ،  وجوالي مسجل لدى، فقدت هاتفيفي حال  /4س

 ؟أفعل



 

 

A4\ you should contact AlJazira phone immediately 

and tell them to stop (delete) this card from all digital 

wallets. The plastic card will continue to work normally.  

)إلغاء( تسجيل  مع الجزيرة فون وإبالغهم بإيقاف مباشرة التواصل يجب عليك  /4ج

 البطاقة من هذه املحافظ ، أما البطاقة البالستيكية فستستمر بالعمل. 

 
❖ Terms and Conditions of Bank AlJazira Credit Card 

Agreement 
 :االئتمانية الجزيرةشروط وأحكام بطاقات  ❖

1. Definitions 1تعريفات ) 

1-1 Customer: The customer is the person who 

submits an application to obtain the card and he 

is the bearer of the main card. He is also 

responsible for all due amounts and 

consequences on the use and the issuance of the 

primary card and additional cards. 

الشخص الذي يتقدم بطلب البطاقة  ويكون حامل البطاقة العميل: هو  1-1

 عن جميع املبالغ املالية
ً
  الرئيسية، كما أنه الشخص املسئول ائتمانيا

املستحقة واملترتبة على استخدام وإصدار البطاقة الرئيسية والبطاقات 

 اإلضافية.

1-2 Cardholder: Cardholder is the person whose 

name appears on the card and the term 

cardholder includes the primary customer; the 

bearer of primary card. It also includes the 

additional cards' bearers. 

حامل البطاقة: هو الشخص الذي تصدر البطاقة بإسمه، ومصطلح  1-2

 حامل البطاقة يشمل العميل حامل البطاقة الرئيسية كما يشمل حاملي 

 البطاقات اإلضافية.

1-3 An International transaction: is any transaction 

performed at a merchant who is registered outside 

Saudi Arabia or any transaction performed with-

non Saudi Riyal currency. 

العربية   العملية الدولية: هي أي عملية تتم لدى تاجر مسجل خارج اململكة  1-3

 السعودية أو أي عملية تتم بغير الريال السعودي.

2) Issuance of Card 2إصدار البطاقات ) 

2-1 The use of the card is only restricted to the 

cardholder and it is subject to these terms and 

conditions and the card shall remain in force until 

the expiration date shown on it. 

يقتصر استخدام البطاقة على حاملها ويخضع لهذه الشروط واألحكام  2-1

 .وتظل البطاقة سارية املفعول حتى تاريخ االنتهاء املبين عليها

2-2 Cardholder must maintain the card and do not let 

anyone else use it. And the cardholder is 

committed to keep the Personal Identification 

Number (PIN) under his supervision and personal 

responsibility. 

على حامل البطاقة املحافظة عليها وعدم السماح ألي شخص آخر  2-2

باستخدامها، ويلتزم حامل البطاقة بأن يكون رقمها السري تحت رقابته 

 .ومسئوليتة الشخصية

2-3 The bank keeps a record of the cardholder (the 

card account) and records the value of goods 

purchases, services purchases, cash withdrawals, 

fees and expenses occurred due to the use of the 

card (Card transactions) and any other obligations 

on the customer occurred under these Terms and 

Conditions, and any losses incurred by the Bank 

because of the use of the card or the card number. 

An account statement of the amounts that have 

been recorded on this account will be sent to the 

customer on the latest address he/she informed 

to the bank. 

يحتفظ البنك باسم حامل البطاقة )بحساب البطاقة( ويقيد عليه قيمة  2-3

مشتريات البضائع والخدمات والسحوبات النقدية والرسوم واملصاريف 

الناشئة عن استخدام البطاقة )معامالت البطاقة( وأي التزامات أخرى 

وط واألحكام وأي خسارة يتكبدها البنك للعميل ناشئة بموجب هذه الشر 

بسبب استخدام البطاقة أو رقم البطاقة. وسيتم إرسال كشف باملبالغ 

  التي تم قيدها على هذا الحساب إلى العميل على آخر عنوان أبلغه للبنك.

2-4 Under this Agreement, the bank has the right to 

issue a primary card and supplementary cards for 

the spouse, children and parents who are 

بموجب هذه اإلتفاقية فإنه يجوز للبنك إصدار بطاقة رئيسية و بطاقات   2-4

إضافية للزوجة واألبناء والوالدين ممن يعيلهم العميل كحاملين 



 

 

dependent on the customer as supplementary 

cardholders where the terms and conditions of 

this Agreement are applicable on the use of any of 

the cards mentioned herein. Wherever the word 

Card appears in this Agreement, it includes the 

primary card and the supplementary cards 

without effect on the rights and powers of the 

customer .The customer will be responsible for the 

use of the primary card and the supplementary 

cards. The Bank has the right to cancel the 

primary card as well as the supplementary cards 

at any time, and request for their return and the 

customer alone is responsible to do this. 

للبطاقات اإلضافية، حيث تسري شروط و أحكام هذه اإلتفاقية على 

إستخدام أي من البطاقات السابق ذكرها ،كما أن كلمة البطاقة أينما 

ه اإلتفاقية تشمل البطاقة الرئيسية و البطاقات اإلضافية ، وردت في هذ

 عن 
ً
دون املساس بحقوق وصالحيات العميل، ويكون العميل مسئوال

استخدام البطاقة الرئيسية و البطاقات اإلضافية. ويجوز للبنك إلغاء 

البطاقة الرئيسية والبطاقات اإلضافية في أي وقت و املطالبة بإعادتها ، 

 عن البطاقة الرئيسية و ما تفرع عنها.ويكون العم
ً
 يل وحده مسئوال

2-5 Not receiving the card account statement is not an 

excuse for the customer for not paying the due 

amount. The customer can find out the due 

amounts on the card through the bank toll-free 

phone or AlJazira Online 

https://online.baj.com.sa  or by visiting any 

branch of AlJazira Bank. 

 لعدم التسديد و  2-5
ً
إن عدم إستالم العميل لكشف البطاقة ال يعتبر مبررا

بإمكان العميل معرفة املبالغ املستحقة على البطاقة من خالل الهاتف  

أو زيارة أي    https://online.baj.com.sa  املجاني، الجزيرة أون الين

 .جزيرةفرع من فروع بنك ال

3) Card Account Conditions 3) األحكام املتعلقة بحساب البطاقة 

3-1 The customer is fully responsible for all credit 

facilities and / or other facilities granted by the 

bank regarding the card and all the relevant 

expenses regardless of ending or termination of 

this Agreement. 

 عن كافة التسهيالت االئتمانية و/أو التسهيالت  3-1
ً
يكون العميل مسئوال

األخرى املمنوحة من البنك فيما يتعلق بالبطاقة وعن كافة املصروفات 

 .تفاقية أو إنتهائهاعن إنهاء هذه االذات العالقة بغض النظر 

3-2 The customer may be provided with copies of sales 

receipts or cash withdrawals for an extra fee of 10 

riyals per page paid by the customer. It may take 

a period of 30 days to provide copies of sales' 

receipts after the submission of a written request 

from the customer to the bank. 

يجوز تزويد العميل بنسخ من إيصاالت املبيعات أو السحوبات النقدية  3-2

ريال لكل صفحة. وقد   10إضافية يتحملها العميل وقدرها  مقابل رسوم

بعد يوما  30يستغرق توفير نسخ من إيصاالت املبيعات مدة ال تقل عن 

 .تقديم طلب خطي من العميل للبنك

3-3 All card transactions are recorded against the card 

account in the currency of the card as soon as the 

Bank is informed.  As for card transactions that 

are in a currency, other than the account 

currency, these will be charged to the card 

account after their conversion into the currency of 

the account at the exchange rate determined by 

the Bank at the time of conversion.   

يتم قيد قيمة جميع معامالت البطاقة على حساب البطاقة بعملة  3-3

الحساب حسبما يبلغ البنك بذلك، أما معامالت البطاقة التي تتم بعمالت 

غير عملة الحساب فسيتم قيدها على حساب البطاقة بعد تحويلها إلى  

عملة الحساب بسعر الصرف الذي يحدده البنك من وقت آلخر وقت 

 القيد. 

3-4 When the cardholder uses his card on the ATMs,  

the following terms and conditions will be applied: 
عند قيام حامل البطاقة باستخدام بطاقته على أجهزة الصراف اآللي  3-4

 :سيتم تطبيق الشروط واألحكام التالية
a) The customer is fully responsible for all 

transactions carried out by using the card in 

the ATM that accepts the card (and the bank 

records of those transactions are final and 

binding for all purposes) based on that, the 

أ( يتحمل العميل كامل املسئولية عن جميع املعامالت التي تنفذ  

باستخدام البطاقة في أي ماكينة صراف آلي تقبل البطاقة )وتكون سجالت  

البنك لتلك املعامالت نهائية وملزمة لجميع األغراض(، وبناًء على ذلك فإن 

https://online.baj.com.sa/
https://online.baj.com.sa/


 

 

customer authorizes the bank to keep record 

of the amounts of any withdrawal or transfer 

to the current account or any other account 

using the card whether its use has been done 

with or without the customer's knowledge or 

with or without his approval. 

العميل يفوض البنك بأن يقيد على الحساب الجاري أو على أي حساب 

ر مبلغ أي سحب أو تحويل يتم باستخدام البطاقة سواء كان آخ

و بموافقته أو بدون أو بدون معرفة العميل أاستخدامها قد تم بمعرفة 

 .موافقته

a) Bank records of transactions carried out 

using the card at any ATM machine are final 

and binding on the customer. 

سجالت البنك الخاصة باملعامالت التي تنفذ باستخدام البطاقة ب( تكون   

 .في أي ماكينة صراف آلي نهائية وملزمة للعميل

a) Bank shall not be responsible for any loss or 

damage occurred directly or indirectly from 

any defect or failure that happens to the card 

or ATM due to an error committed by the 

cardholder or others or due to insufficient 

balance on a temporary basis in those 

machines or for any other reason outside the 

bank control unless it is the result of 

negligence or misuse from the bank. 

 عن أي خسارة أو ضرر ناش ئ بصورة مباشرة   ج(
ً
لن يكون البنك مسئوال

أو غير مباشرة عن أي قصور أو خلل يحدث للبطاقة أو ماكينة الصراف 

اآللي بسبب خطأ يرتكبه حامل البطاقة أو الغير، أو لعدم كفاية الرصيد 

بصفة مؤقتة في تلك املكائن أو ألي سبب آخر خارج سيطرة البنك ما لم 

 .استخدام من البنك إساءةلك نتيجة إهمال أو يكن ذ

a) The value of a check will not be deposited into 

the specified account in the card application 

form unless the value is collected by the bank. 

د( لن يتم قيد قيمة أي شيك يودع في الحساب املعين في نموذج طلب  

 .البطاقة إال بعد تحصيله من قبل البنك

a) Any cash deposited into the ATM shall only be 

considered as received by the bank after 

verification and it is recorded in the specified 

account or the card account. 

صراف اآللي إال ه( ال يعتبر البنك قد تسلم أي إيداع نقدي في ماكينة ال 

 .بعد التحقق منه وقيده في الحساب املعين أو حساب البطاقة

3-5 The customer must inform the Bank's services 

management in writing about any changes to the 

address and telephone numbers of business / 

office / home / customer’s mobile as soon as 

possible.  

 وبأسرع ما   3-5
ً
يجب على العميل إبالغ إدارة الخدمات املصرفية بالبنك خطيا

يمكن عن أي تغييرات تطرأ على عنوان وأرقام هاتف العمل / املكتب / 

 .املنزل / الجوال الخاص بالعميل

3-6 The bank shall not be responsible for any 

merchants that refuse to accept the card. It will 

also not be in any manner responsible for the 

goods or services that are provided to the 

cardholder and the cardholder must solve any of 

those complaints directly with the merchants. The 

bank will not assume any responsibility in this 

regard. Any lawsuit from the cardholder against 

the merchants will not be a subject of claim or 

compensation against the bank. The bank will not 

record any refunded amount in the customer's 

card account, but will pass it to the creditor for 

the benefit of the customer. 

لن يكون البنك مسئوال عن رفض أي مؤسسة تجارية قبول البطاقة كما  3-6

أنه لن يكون مسئوال بأية طريقة عن البضائع أو الخدمات التي يتم تزويد  

حامل البطاقة بها. وعلى حامل البطاقة حل أي من تلك الشكاوي مباشرة 

مع املؤسسة التجارية، ولن تترتب على البنك أي مسئولية في هذا  

وص ولن تكون أي دعوى من حامل البطاقة ضد املؤسسة التجارية الخص

موضوع مطالبة أو تعويض تجاه البنك، ولن يقوم البنك بقيد أي مبلغ  

مسترد في حساب البطاقة الخاص بالعميل إال بعد تمرير قيد دائن لصالح 

 .العميل

3-7 The cardholder is not permitted to use the card for 

any illegal purpose, including the purchase of 

goods or services that are prohibited under the 

laws of the Kingdom of Saudi Arabia and it is not 

في  ال يحق لحامل البطاقة استخدام البطاقة ألي غرض غير قانوني بما 3-7

ذلك شراء سلع أو خدمات ممنوعة بموجب قوانين اململكة العربية 

السعودية كما ال يجوز استخدام البطاقة في مشتريات أو خدمات محرمة  



 

 

permissible to use the card in purchases or 

services which are not Sharia compliant.  It is not 

permissible to use the card in buying gold or 

silver. In case that happened, the Bank has the 

right to cancel the primary card and any other 

supplementary cards and the customer must pay 

the due amounts immediately. 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية،
ً
كما أنه ال يجوز استخدام البطاقة في  وفقا

شراء الذهب أوالفضة، وفي حال تم ذلك يحق للبنك إلغاء البطاقة 

سية وأي بطاقات إضافية أخرى على أن يقوم العميل بسداد املبالغ األسا

 .املستحقة مباشرة

3-8 The Bank is committed to update the credit record 

of the customer with the Saudi Credit Bureau 

(SIMAH) on a regular basis, and if the customer 

misses to pay any amount payable in monthly 

statement for 3 consecutive months then the 

amount will appear in the payment status update 

of the customer at the bank end and at SIMAH, 

and customer record will not be updated till the 

customer fully settles the due amounts. Note that 

any default in payment will affect the customer 

negatively when applying for any credit facilities at 

any other banks in the Kingdom. 

يلتزم البنك بتحديث السجل االئتماني للعميل لدى الشركة السعودية  3-8

يل عن للمعلومات االئتمانية )سمه( بشكل دوري، و في حال تعثر العم

 3ملدة  سداد أي قسط من املبالغ املستحقة في كشف الحساب الشهري 

أشهر متتالية فسيظهر ذلك في تحديث حالة السداد للعميل لدى البنك 

و سمه، ولن يتم تحديث حالة العميل االئتمانية إال بعد سداد كامل املبالغ 

 
ً
 بأن التعثر في السداد يؤثر سلبا

ً
على العميل   املستحقة على العميل. علما

عند التقدم بطلب الحصول على أي نوع من التسهيالت االئتمانية لدى أٍي 

 من البنوك العاملة في اململكة.

4) Lost or Stolen Cards 4)  البطاقات املفقودة أو املسروقة  

4-1 Cardholder must report a lost or stolen card to the 

banking services management of the bank on the 

phone number 920006666 (from within the 

Kingdom) or +966920006666 (from outside the 

Kingdom). The customer will be responsible for 

any transactions made on the card before the 

Bank receives any notice by telephone reporting 

the loss or theft of the card. 

يجب على حامل البطاقة اإلبالغ عن فقد أو سرقة البطاقة إلدارة  4-1

 الخدمات املصرفية التابع للبنك على الهاتف

)من خارج 6666 92000 966+ )من داخل اململكة(  أو 6666 92000 رقم     

اململكة( ويكون العميل مسئوال عن أي معامالت يتم تنفيذها بواسطة 

قة قبل تسلم إدارة الخدمات املصرفية التابعة للبنك إشعار هاتفي البطا

 .يفيد بفقد أو سرقة البطاقة

4-2 After the bank receives the notice of the card loss 

or theft as described in clause  4-1 by the customer 

addressed to the Bank, then the bank stops the 

card reported as lost or stolen and the customer 

will not bear any other responsibility after 

reporting, provided that he has reported in good 

faith and has made every necessary attention and 

effort to maintain the card. Unless it is proved to 

the bank that his behaviour was in bad faith, and 

in case of finding the card, the cardholder must 

inform the bank immediately and give the card 

back to one of the bank branches for the purpose 

of destroying it. The cardholder must not try to 

use it.  

كما هو موضح في الفقرة   -فقد أو سرقة البطاقة   بعد تسلم البنك إلشعار  4-2

 إلى إدارة الخدمات املصرفية اإللكترونية يقوم  من  4-1
ً
قبل العميل موجها

البنك بإيقاف البطاقة املبلغ عن فقدها أو سرقتها ولن يتحمل العميل أي 

غ بحسن نية مسئولية أخرى بعد اإلبالغ شريطة أن يكون قد قام باإلبال 

وبذل كل االهتمام والجهد الالزمين للمحافظة على البطاقة ما لم يثبت 

للبنك أن تصرفه كان بسوء نية، وفي حالة العثورعلى البطاقة  فإن على 

حاملها إبالغ البنك وتسليم البطاقة  فورا إلى أحد فروع البنك بغرض  

  مها.إتالفها، كما يجب على حامل البطاقة عدم محاولة استخدا

4-3 Regardless of the violation of any mentioned 

provision, the customer is responsible for all 

losses incurred by the Bank as a result of the use 

of the card by any person who obtains the card 

with the customer’s approval.  

 عن   4-3
ً
بغض النظر عن مخالفة أي نص مما ورد ذكره يكون العميل مسئوال

جميع الخسائر التي يتكبدها البنك نتيجة الستخدام البطاقة من قبل أي 

 .شخص يحصل عليها بموافقة العميل



 

 

4-4 The Bank may alone and according to its absolute 

decision approve the issuance of a replacement 

card for any lost or damaged card and it will be 

issued in the same terms and conditions of the 

lost or damaged card or as may be amended from 

time to time. The Bank reserves the right to charge 

a replacement fee at the expense of the customer 

and inform the customer, and the customer has 

the right to accept or reject the replacement card 

if the customer had no objection within 2 weeks 

or if the customer activated the card. 

 ووفقا لتقديرة املطلق املوافقة على إصدار بطاقة يجوز لل 4-4
ً
بنك منفردا

بديلة ألي بطاقة مفقودة أو تالفة وسيتم إصدارها بنفس شروط وأحكام 

البطاقة الرئيسية أو حسبما يتم تعديله من حين آلخر. ويحتفظ البنك 

بحقه في قيد رسم استبدال على حساب العميل و إشعار العميل بذلك، و  

البطاقة أن يقبل أو يرفض البطاقة البديلة إذا لم يبدي أي   يحق لحامل 

 اعتراض خالل أسبوعين أو إذا قام بتنشيط البطاقة.

5) Credit Limit 5حد االئتمان ) 

5-1 The bank sets a limit for the credit card facilities 

(credit limit) and the customer must comply with 

this limit with complete precision. The bank sets 

the credit limit based on the bank risk policy and 

credit criteria, and it is subject to change from 

time to time according to the sole discretion of the 

Bank, and the customer should be notified with 

the credit limit change. The customer can apply 

for review of his credit limit at any time and the 

bank has the absolute right to accept or reject 

without giving reasons. 

 للتسهيالت االئتمانية للبطاقة )حد االئتمان( وعلى  5-1
ً
يعين البنك حدا

العميل التقيد بذلك الحد بدقة تامة ويعين البنك ذلك الحد املذكور بناء 

على معايير االئتمان املتبعة لديه، ويخضع للتغيير من حين آلخر طبقا 

يل التقدم لتقدير البنك وحده ويتم إشعار العميل بالتغيير. وبإمكان العم

بطلب مراجعة الحد االئتماني له في أي وقت من األوقات وللبنك الحق 

 املطلق في القبول أو الرفض دون إبداء األسباب.   

5-2 The bank does not allow the cardholder to exceed 

the set credit limit. 5-2  .ال يسمح البنك بتجاوز حامل البطاقة حد االئتمان املقرر 

6) Payment of the Card Transactions: 6 ) سداد معامالت البطاقة 

6-1 The Bank determines , from time to time and at its 

absolute discretion, the minimum amount that 

the customer should pay immediately on the 

payment date specified in the monthly statement 

and it is a certain percentage of the total due 

amount on the customer's account statement . 

The bank should inform the customer on time of 

this minimum due amount that is at least (5% or 

SR 200, whichever is higher).  

يحدد البنك من وقت آلخر حسب تقديره املطلق الحد األدنى للمبلغ الذي   6-1

يتعين على العميل دفعه على الفور في تاريخ الدفع املحدد بكشف الحساب  

الشهري ويمثل نسبة مئوية معينة من إجمالي املبلغ املستحق على حساب 

٪ 5عن )العميل، وللبنك أن يبلغ العميل في حينه بهذا الحد بحيث ال يقل 

 ريال أيهما أكثر(. 200أو 

6-2 The bank sends the monthly card account 

statement to the customer at the latest provided 

address by the customer to the bank. The 

statement has details of the total due amount on 

the card and contains the amounts of purchases 

and cash withdrawals. The statement also 

includes the date where the customer must pay 

the minimum due amount to the bank. It also 

includes any previous unpaid amounts of any 

previous statement and any amount over the 

credit limit and any other fees as described in the 

card use instructions. 

   للعميليرسل البنك كشف حساب البطاقة    2- 6
ً
وعلى آخر عنوان أبلغه   شهريا

املستحق على حساب البطاقة  وبه تفاصيل املبلغ اإلجمالي  العميل للبنك

املشتمل على مبالغ عمليات الشراء والسحب النقدي، كما يتضمن الكشف 

 التاريخ الذي 
ً
يتعين بحلوله دفع الحد األدنى للمبلغ الواجب الدفع   أيضا

للبنك كما يشمل أي حد أدنى سابق ملبلغ مستحق الدفع من أي كشف 

حساب سابق لم يتم سداده وأي مبلغ فوق الحد االئتماني وأي رسوم أخرى 

 .كما هو موضح في دليل استخدام البطاقة 



 

 

6-3 The customer has the right to choose between 

paying the minimum due as specified in the 

statement sent monthly to him or making a full 

payment of the total due amount. If the customer 

did not pay the full due amount, this will be 

considered as an acceptance from the customer to 

perform Tawaroq process to repay his due at a 

monthly profit margin as mentioned in the price 

table. Consequently, the Bank will conduct the 

Tawaroq process with the customer’s agent to 

enable the bank to use the funds obtained by the 

customer from the process of Tawaroq to repay the 

total due amount on the card account statement. 

And the total value of the Tawaroq process will be 

shown in the next card statement. The Tawaroq 

process will be due in one month, and the 

customer is required to repay on the due date of 

the following month. 

للعميل الحق في االختيار بين سداد الحد األدنى الواجب الدفع كما هو  6-3

 للعميل أو سداد كامل 
ً
محدد في كشف حساب البطاقة املرسل شهريا

املستحق على العميل ، وإّن عدم سداد العميل املبلغ املبلغ اإلجمالي 

 من
ً
 يعتبر قبوال

ً
العميل إلجراء عملية تورق لسداد  املستحق كامال

مستحقات البطاقة القائمة بذمته بهامش ربح شهري محدد كما هو 

مذكور في جدول الرسوم وبناًء عليه سيقوم البنك بإجراء عملية التورق 

لبنك استخدام املبالغ التي حصل عليها العميل  مع وكيل العميل ليتسنى ل

من عملية التورق لسداد املبلغ اإلجمالي املستحق على حساب البطاقة، 

وستظهر القيمة اإلجمالية لعملية التورق في كشف حساب البطاقة 

 يلزم العميل سداده في 
ً
 واحدا

ً
التالي، كما سيكون أجل عملية التورق شهرا

 .التالي يوم االستحقاق من الشهر

6-4 For the Tawaroq process, the customer through 

an authorized agent at Bank AlJazira should 

perform the Tawaroq process with the bank. For 

this purpose, it has been agreed between the bank 

and a third party on the implementation of 

Tawaroq processes on behalf of the bank's 

customers; primary cardholders who want to 

repay their cards' dues through Tawaroq. The 

power of attorney form is available as part of the 

card application form and the customer has to 

sign this form if he desired to perform the process 

through the power of attorney. 

تتم عملية التورق عن طريق وكيل معتمد لدى بنك الجزيرة لتنفيذ عملية   6-4

التورق مع البنك، ولهذا الغرض فقد تم االتفاق بين البنك وأحد املكاتب 

 عن عمالء البنك حاملي البطاقات 
ً
ليقوم بتنفيذ عمليات التورق نيابة

عن االئتمانية الرئيسية اللذين يرغبون في سداد مستحقات بطاقاتهم 

طريق التورق. ويتوفر نموذج الوكالة كجزء من نموذج طلب البطاقة، 

 .وعلى العميل توقيع هذا النموذج إذا رغب في التوكيل

6-5 In all cases mentioned above , Tawaroq processes 

is not taken into action except after the grace 

period (21 days) from the date of issuing the 

statement, and the customer should not be 

delinquent. 

في جميع األحوال املذكورة أعاله ال يؤخذ بإجراءات التورق إال بعد مض ي  6-5

( من تاريخ كشف الحساب وأن ال يكون العميل  21فترة السماح )
ً
يوما

 
ً
 .معسرا

6-6 If the customer fails to pay the due amount on the 

due date for three consecutive months, the card 

will be in freeze status and the bank will not carry 

out any Tawaroq processes to repay the existing 

dues owed by the customer for the use of the card. 

املبالغ املستحقة عليه في يوم االستحقاق في حالة فشل العميل في دفع  6-6

لثالثة أشهر متتالية فسوف يتم تجميد البطاقة، ولن ينفذ البنك عمليات 

 .تورق لسداد املستحقات القائمة بذمة العميل جراء استخدامه للبطاقة

6-7 When payment is made by check, the customer 

must submit the check seven (7) days before the 

due date to ensure clearing of the check.   

عندما يتم السداد بواسطة شيك، فعلى العميل أن يقدم الشيك قبل  7- 6

 .( أيام من تاريخ االستحقاق إلمكان املقاصة7سبعة )

6-8 The customer is entitled to issue a standard order 

to deduct directly from his account at the bank 

(the assigned account) for the payment of the due 

amount on the due date. The following additional 

يحق للعميل إصدار أوامر مستديمة للخصم مباشرة من حسابه لدى  6-8

البنك )الحساب املعين( لتسديد املبلغ املستحق في تاريخ استحقاق الدفع  

 :وتطبق الشروط واألحكام اإلضافية التالية على األوامر املستديمة



 

 

Terms and Conditions apply on the standard 

orders: 

a) The customer agrees that the bank reserves 

the right to determine the priority of any of 

these standard orders related to submitted 

checks to the assigned account or any other 

arrangements made with the bank. 

ا(  يوافق العميل على أن البنك يحتفظ بحق تحديد أولوية أي من هذه   

بالشيكات املقدمة للحساب املعين أو أي األوامر املستديمة املتعلقة 

 .ترتيبات أخرى تتم مع البنك

b) The customer agrees that any modification or 

cancellation of any of the standard orders 

must reach the bank at least a week prior to 

the date of the next due payment. 

على أن أي تعديل أو إلغـــاء ألي من األوامر املستديمــة  العميليوافق  ب( 

يجب أن يصل إلى البنك قبــل أسبـــوع على األقـــل من تـــاريخ استحقاق الــدفع  

 .التـــالي 

6-9 The customer not signing any sales receipts, 

coupons, cash withdrawals or postal orders, does 

not excuse him of his responsibility towards the 

bank with regard to such sales, cash withdrawals 

or postal orders. In case the customer's objection 

to any amount contained in the monthly 

statement, he must inform the bank within 30 

days from the date of issuing the statement 

according to the mechanism instructed by the 

bank otherwise, the bank does not guarantee the 

acceptance of the objection on the transaction 

performed by bank and / or merchant. A dispute 

fee will be charged as mentioned in the price table 

in case the objection is not true. 

عدم توقيع العميل على أي إيصاالت مبيعات أو سحوبات نقدية أو  إّن  6-9

قسائم أوامر بريدية ال يعفيه من مسئوليته تجاه البنك فيما يختص بتلك 

، وفي حال إعتراض ة أو األوامر البريديةاملبيعات أو السحوبات النقدي

العميل على أي مبلغ يرد في الكشف الشهري فيجب عليه إبالغ البنك عن 

 لآللية املبلغة من قبل البنك  30ذلك خالل 
ً
 من تاريخ الكشف وفقا

ً
يوما

وإال فإن البنك ال يضمن قبول اإلعتراض على املعاملة لدى البنك املنفذ 

كما هو مذكور في جدول الرسوم م احتساب رسوم لها و/أو التاجر وسيت

 .في حال عدم صحة االعتراض

6-10 The bank will use any payments made by the 

customer to repay the commitments occurred 

from the use of the card towards the bank under 

these terms and conditions, according to the order 

in which the bank decides. 

يقوم البنك باستخدام أية مدفوعات تتم من قبل العميل لسداد  6-10

اإللتزامات املترتبة على استخدام البطاقة تجاه البنك بموجب هذه 

 .الشروط واألحكام وذلك حسب الترتيب الذي يقرره البنك

6-11 In case the customer's objection processed after 

performing of the Tawaroq process which includes 

the amounts objected, then the amounts that will 

be returned to the card account will be valued of 

the objected transaction and the calculated profit 

in the Tawaroq process will be deducted. 

في حال إعتراض العميل على أي عملية بعد تنفيذ عملية التورق التي  6-11

تشمل املبالغ املعترض عليها فإن املبالغ التي ستعاد إلى حساب البطاقة 

ستكون بقيمة العملية املعترض عليها وسيتم خصم الربحية املحتسبة 

 عليها في عملية التورق. 

7) Fees and Financial Commitments 7 ) الرسوم و اإللتزامات املالية  

7-1 The customer shall pay a non-refundable annual 

fee. This fee amount varies for different card types 

as shown in the card fees table. 

يلتزم العميل بدفع رسم سنوي غير قابل لالسترداد، ويختلف مبلغ هذا  7-1

 الرسم بإختالف فئة البطاقة حسب ما هو مبين في جدول رسوم البطاقة. 

7-2 The Bank charges a fixed fee for each cash 

withdrawal transaction as mentioned in the price 

table and it is recorded on the customer's card 

account regardless of the withdrawn amount, and 

يقوم البنك بإحتساب رسم ثابت كما هو مذكور في جدول الرسوم مقابل  7-2

كل عملية سحب نقدي ويقيد على حساب البطاقة الخاص بالعميل 

ريال لكل   5000نظر عن مقدار املبلغ املسحوب، ويحد األقص ى وبغض ال

 .عملية سحب



 

 

the maximum amount for each withdrawal 

transaction is SR 5,000. 

7-3 The bank must notify the customer of any 

amendment or change regarding the following 

matters in this paragraph relating to the credit 

card Agreement by sending a written notice to the 

customer within a period of not less than 30 

calendar days prior to the amendment 

implementation, the matters are as follows:  

يتعين على البنك إخطار العميل بأي تعديل أو تغيير يتعلق باألمور التالي  7-3

ة وذلك عن ذكرها في هذه الفقرة واملتعلقة بإتفاقية البطاقة االئتماني

 قبل إجراء    30طريق إرسال إشعار خطي للعميل خالل مدة التقل عن  
ً
يوما

 :التعديل، وهي كالتالي 

1- Any increase in the annual fees and / or 

administrative expenses that are charged to 

the customer.  

اإلدارية التي يتم قيدها أي زيادة في الرسوم السنوية و/أو املصاريف  -1

 على العميل.

2- Any increase in Tawaroq profit margin. 2 - .أي زيادة في هامش ربح التورق  

3- Any change in the methods of calculating 

Tawaroq profit margin. 

 

  أي تغيير في طرق احتساب هامش ربح التورق. - 3

4- Any increase in expenditures and / or 

recurring charges. 4 - .أي زيادة في النفقات و/أو الرسوم املتكررة 

5- Any new fees or expenses.    5 - .أي رسوم أو نفقات جديدة  

The customer acknowledges that in case of non-
acceptance of the amendments made by the bank and 
informed them within 14 days, the bank will treat such 
refusal as a request for card cancellation, and the bank 
will not return any amounts paid by the customer in order 
to obtain the card.  

وأبلغه بها كما يقر العميل إنه في حال عدم قبولة بالتعديالت التي أجراها البنك 

يوم، فإن البنك سيعامل ذلك الرفض كطلب إلغاء للبطاقة ولن يقوم  14خالل 

 البنك بإعادة أي مبالغ دفعها العميل في سبيل الحصول على البطاقة.

7-4 The bank has the right to charge the annual fees 

mentioned in the price table upon issuing the 

card, and if the customer cancels the card within 

10 days from the date of receiving it, the customer 

has the right to collect the card fees as long as the 

card was not activated. 

يقوم البنك باحتساب الرسوم السنوية فور إصدار البطاقة للعميل كما  7-4

الرسوم وتقّيد على حساب البطاقة، وفي حال إلغاء  هو مذكور في جدول 

أيام من تاريخ استالمه لها فيحق للعميل  10العميل للبطاقة في غضون 

 استرجاع رسوم البطاقة ما لم يتم تنشيط البطاقة.

7-5 The bank has the right to cancel the card in case 

the customer did not activate the card for three 

months of the card issuance day without 

returning the card fees and with no legal 

consequences.  

أشهر من  3يحق للبنك إلغاء البطاقة إذا لم يقم العميل بتفعيلها خالل  7-5

 تاريخ اإلصدار دون إعادة الرسوم السنوية و دون أي تبعات قانونية.

7-6 International Transactions: If the customer uses 

the card to pay for international purchases or 

services outside Saudi Arabia or any merchant 

registered outside Saudi Arabia, the amount will 

be deducted from the card balance in Saudi Riyals 

according to the exchange rate determined at the 

time of the transaction, in addition to the bank 

fees for international use as mentioned in the 

price table. The customer shall bear the 

differences arising from the difference in exchange 

املعامالت الدولية: في حال قيام العميل باستخدام البطاقة في مشتريات  7-6

دولية أو سحب نقدي خارج اململكة أو لدى تاجر مسجل خارج اململكة 

  
ً
العربية السعودية ، فسيتم خصم قيمة العملية بالريال السعودي فورا

من حساب البطاقة وذلك بموجب سعر الصرف املحّدد وقت العملية مع  

ضافة رسوم االستخدام الدولي كما هو مذكور في جدول الرسوم. ويتحمل إ

العميل الفروق املترتبة على اختالف أسعار الصرف بين العمالت في يوم 

 قيد العملية.



 

 

rates between currencies of the day of the 

transaction. 

8) Agreement Cancellation and Termination 8 ) إلغاء اإلتفاقية وإنهائها 

8-1 The Bank may terminate this Agreement with the 

customer at any time by cancelling the card within 

30 business days’ notice period specifying a 

reason or refusing to renew the card. The 

customer may also terminate the Agreement at 

any time by written notice to the Bank 

accompanied by returning the card and any 

supplementary cards.   

يجوز للبنك إنهاء هذه اإلتفاقية املبرمة مع العميل في أي وقت وذلك بإلغاء   8-1

يوم عمل وبتحديد سبب أو رفض  30البطاقة بإشعار مسبق ال يقل عن 

تجديد البطاقة. كما يجوز للعميل إنهاء اإلتفاقية في أي وقت بتوجيه 

 .إشعار خطي للبنك مصحوبا بإعادة البطاقة وأي بطاقات إضافية

8-2 All existing amounts owed by the customer 

become due and payable to the bank when 

terminating this Agreement. The customer agrees 

that the bank shall have the right to hold any 

amounts credited to the current account or any 

other account maintained by the customer at the 

bank or any reserved deposits at the Bank as 

guarantee to issue the card and/or the 

supplementary cards for a maximum period of 45 

days after virtually returning the card or any 

supplementary cards to the bank, and the bank 

makes clearance for all amounts owed by the 

customer to the bank versus any amounts on hold 

without notifying the customer.  

وواجبة الدفع للبنك تصبح جميع املبالغ القائمة بذمة العميل مستحقة   8-2

عند إنهاء هذه االتفاقية. ويوافق العميل على أن يكون للبنك الحق في 

حجز أية مبالغ مودعة في الحساب الجاري أو أي حساب آخر يحتفظ به  

العميل لدى البنك أو أي ودائع محفوظة لدى البنك كضمان إلصدار 

  45البطاقة و / أو البطاقات اإلضافية ملدة أقصاها 
ً
 بعد إعادة يوما

 إلى البنك وإجراء مقاصة لكافة املبالغ 
ً
البطاقة وأي بطاقات إضافية فعليا

 .املستحقة على العميل للبنك مقابل أي من تلك املبالغ دون إشعار للعميل

 لتعليمات مؤسسة النقد. 
ً
 يطبق البند وفقا

8-3 In case the customer becomes bankrupt, all 

existing amounts he owes on the primary card and 

supplementary cards become due and payable 

immediately under these terms and conditions 

and supplementary cardholders must 

immediately stop using those cards and return 

them to the bank. 

املبالغ القائمة في ذمته على البطاقة في حالة إفالس العميل فإن جميع  8-3

 
ً
األساسية والبطاقات اإلضافية تصبح مستحقة وواجبة الدفع فورا

بموجب هذه الشروط واألحكام وعلى حاملي البطاقات اإلضافية التوقف 

 عن استخدام تلك البطاقات وإعادتها للبنك.
ً
 فورا

8-4 The card remains bank property at all times and 

must be returned to the bank upon request with 

any supplementary cards the customer is 

responsible for.  

 للبنك في جميع األوقات ويجب إعادتها للبنك عند  8-4
ً
تظل البطاقة ملكا

 عنها
ً
 .الطلب مع أي بطاقات إضافية يكون العميل مسئوال

8-5 The customer may cancel the related 

supplementary cards of this Agreement by giving 

a written notice to the bank accompanied by a 

returning the supplementary cards. The 

Agreement shall remain in force until the payment 

for the card transactions done by using the 

supplementary cards and all amounts payable 

under these Terms and Conditions are submitted 

to the bank. And if this Agreement is not 

terminated, the bank will renew the 

supplementary cards to cardholders from time to 

time. 

حيثما تعلقت هذه اإلتفاقية باستخدام بطاقات إضافية فإنه يجوز  8-5

للعميل إلغاء ما يتصل بالبطاقات اإلضافية من هذه اإلتفاقية وذلك 

 بإعادة البطاقات اإلضافية وتظل 
ً
بتوجيه إشعار خطي للبنك مصحوبا

اإلتفاقية نافذة لحين سداد معامالت البطاقة وكافة املبالغ املستحقة 

هذه الشروط واألحكام والتي تمت باستخدام البطاقات اإلضافية   بموجب

وتسلم البنك لتلك املبالغ بالكامل. وإذا لم يتم إنهاء هذه اإلتفاقية فإن 

البنك سيقوم بتجديد البطاقات اإلضافية لحاملي البطاقات من وقت  

 .آلخر



 

 

8-6 Points will not be accrued on transactions that the 

bank believes, at its sole discretion, are related to 

business expenditure or out of pattern spending 

by the cardholder and the customer acknowledge 

that the use of the credit card is for his / her own 

personal transactions, and any use of the card in 

any other transactions by the customer or by 

others will be considered as misuse for the card, 

and will give the right to the bank to cancel the 

card and / or will not allow the customer to accrue 

points or use any of the card’s privileges. 

قديره  يحق للبنك عدم منح نقاط مقابل العمليات التي يرى البنك حسب ت  8-6

املطلق أنها مرتبطة بعمليات تجارية وليست شخصية أو خارجة عن نمط 

استخدام العميل أو حاملي البطاقات اإلضافية كما يقر العميل بأن استخدامه 

للبطاقة االئتمانية يقتصر على العمليات الشخصية وأن أي استخدام آخر 

استخدام  للبطاقة من قبله أو من قبل أي شخص آخر سيتم اعتباره سوء

للبطاقة، وبهذا يحق للبنك إلغاء البطاقة و/أو عدم السماح للعميل بالحصول 

 على نقاط أواستخدام أي من امتيازات البطاقة.

8-7 If the customer fails - for whatever reason - to 

comply with the terms and conditions of this 

Agreement, the bank may terminate this 

Agreement and ask the customer to pay all 

outstanding amounts he owes, hereunder. The 

customer will be responsible for all expenses, fees 

and expenses incurred by the bank, including 

legal fees aiming for full compensation. 

في اإللتزام بشروط وأحكام هذه اإلتفاقية   -ألي سبب كان-يل إذا أخفق العم 8-7

فإنه يجوز للبنك إنهاء هذه اإلتفاقية ومطالبة العميل بسداد كافة املبالغ القائمة 

 عن جميع النفقات والرسوم واملصاريف 
ً
بذمته بموجبها. ويكون العميل مسئوال

 .أساس التعويض الكامل التي يتكبدها البنك بما في ذلك األتعاب القانونية على

9) Authorization and Compensation for the 

Instructions Issued by Telephone and Fax 
التفويض والتعويض مقابل التعليمات الصادرة عن طريق الهاتف  ( 9

 والفاكس
9-1 The customer may request the bank to act in 

accordance with any notice or instruction, request 

or any other message that the customer may issue 

from time to time by phone, fax, or believes it is 

issued on his behalf (instructions) without the 

bank inquiry, and without prejudice in the general 

rules of authorization or the identification of the 

person who issued the instructions or who is 

believed to be from him, regardless of the 

circumstances at the time of issuing the 

instructions.  

تعليمات أو طلب أو أي يفوض العميل البنك بالتصرف وفق أي إشعار أو    9-1

رسالة أخرى قد يصدرها العميل من وقت آلخر عن طريق الهاتف أو  

الفاكس أو يعتقد بأنها صادرة بالنيابة عنه )التعليمات( دون االستفسار 

من جانب البنك، ودون إخالل بعمومية ما يتعلق بتفويض أو هوية  

منه بغض الشخص الذي يصدر التعليمات أو الذي يعتقد بأنها صادرة 

 النظر عن الظروف السائدة وقت تسليم التعليمات.

9-2 The bank may consider the instructions are 

issued by full authorization of the customer and 

he is obliged by them. And the bank has the right 

to take the necessary steps in regard to the 

instructions whether the instructions provided 

guidance to pay money, debit from any account or 

related to disposition of any funds, securities, 

documents shows that the customer is obliged to 

any other type of transactions or arrangements 

whatsoever regardless of the nature of the 

transaction, arrangement or the amount 

associated with it. 

أن التعليمات صادرة بتفويض كامل من العميل  يحق للبنك إعتبار 9-2

وملزمة له ويحق للبنك إتخاذ الخطوات الالزمة فيما يتعلق بالتعليمات أو 

 سواء كانت الت
ً
 عليها حسبما يراه البنك مناسبا

ً
عليمات تتضمن استنادا

توجيهات بدفع أموال أو الخصم من أي حساب، أو كانت تتعلق بالتصرف 

في أية أموال أو أوراق مالية أو مستندات أو يفهم منها أنها تلزم العميل بأي 

 كانت بغض النظر عن طبيعة 
ً
نوع آخر من املعامالت أو الترتيبات أيا

  املعاملة أو الترتيبات أو املبلغ املرتبط بذلك.

9-3 The bank shall not be bound by the terms of this 

authorization to accept instructions by telephone 

and fax and act whereby if they contain the 

following: 

 بموجب شروط هذا التفويض بقبول التعليمات  9-3
ً
لن يكون البنك ملزما

  والتصرف بمقتضاها إذا تضمنت ما يلي:الصادرة بالهاتف والفاكس 



 

 

a) Change in the authorization  )في التفويض  ا 
ً
 .تغييرا

b) A change in the person authorized to sign  )في األشخاص املفوضين بالتوقيع  ب 
ً
 .تغييرا

c) To grant power of attorney to another person 

or another entity   )توكيل لشخص آخر أو هيئة أخرى منح  ج. 

d) To  close the account / accounts and transfer 

the remaining balances by any means  )إقفال الحساب / الحسابات وتحويل األرصدة املتبقية بأي وسيلة  د. 

9-4 Under the bank acting according to the terms of 

this authorization and compensation, the 

customer undertakes irrevocable pledge to 

compensate the bank and protect it at all times 

from and against all losses, claims, lawsuits and 

legal proceedings, claims, damages, costs and 

expenses incurred by the bank or borne of 

whatever nature or causes arising in connection 

with the instructions. 

 لشروط هذا التفويض والتعويض فإن  9-4
ً
بموجب تصرف البنك وفقا

 غير قابل للنقض بتعويض البنك وحمايته في كل 
ً
العميل يتعهد تعهدا

األوقات عن وضد كل الخسائر واملطالبات والدعاوى واإلجراءات القانونية 

ات واألضرار والتكاليف والنفقات التي يتكبدها البنك أو يتحملها واملطالب

 .مهما كانت طبيعتها أو أسبابها الناشئة فيما يتعلق بالتعليمات

9-5 This authorization and compensation terms 

remain valid and fully effective until the bank 

receives notice of termination from the customer 

in accordance with the terms of the authorization 

on condition that the bank has the time to act 

accordingly, except that such termination will not 

relieve the customer from any liability resulting 

from this authorization. 

والتعويض سارية ونافذة املفعول بالكامل حتى   تظل شروط هذا التفويض   9-5

 لشروط التفويض على أن 
ً
 بإنهائها من العميل وفقا

ً
يتسلم البنك إشعارا

يتوفر للبنك الوقت املناسب للتصرف بموجب ذلك وباستثناء ذلك فان 

 عن هذا التفويض
ً
 .هذا اإلنهاء لن يعفي العميل من أية مسئولية ناتجة

10) General Provisions  10)  أحكام عامة 

10-1 The relationship between the customer and the 

businesses, merchants or companies who 

accepted the card, and the bank is an ensuring 

relationship where the bank insure to the 

businesses, merchants or companies who 

accepted the card the debt owed by the customer 

as a result of using the card under the provisions 

of this Agreement. 

العالقة بين العميل وقابل البطاقة من مؤسسات تجارية أو شركات  1- 10

والبنك هي عالقة كفالة بحيث يكفل البنك لقابل البطاقة ما يترتب من 

ذمة العميل نتيجة استخدام البطاقة بموجب أحكام هذه دين في 

 .االتفاقية

10-2 The bank may, upon its sole discretion, to 

transform and disclaims, and in any capacity, 

partly or wholly for any amounts owed by the 

customer, and the customer should pay all unpaid 

amounts and if necessary to claim payments 

through collecting agents or recourse to the law 

for the force for the payment.  

 لتقديره املطلق أن يحول ويتنازل وبأي صفة كانت  2- 10
ً
يحق للبنك وفقا

 عن أي مبالغ مستحقة على العميل وعلى العميل دفع جميع 
ً
 أو كليا

ً
جزئيا

املسددة وذلك إذا استدعت الضرورة املطالبة بالسداد عن  املبالغ غير

   .طريق وكالء تحصيل أو اللجوء إلى القانون لتنفيذ الدفع

10-3 The customer must provide the bank with data 

about his financial status when requested by the 

Bank. The customer also authorizes the bank to 

verify the validity of such data and in case of 

failure to provide such data to the bank upon 

بالبيانات تزويد البنك  -متى ما طلب منه البنك ذلك-على العميل  3- 10

املتعلقة بوضعه املالي كما يفوض العميل البنك بالتحقق من صحة تلك  

البيانات وفي حال عدم تزويد البنك بتلك البيانات عند طلبها يجوز للبنك 

 لتقديره املطلق رفض تجديد البطاقة أو إلغاؤها فورا.
ً
  وفقا



 

 

request, the bank may – upon its sole discretion - 

refuse to renew or cancel the card immediately.  

10-4 The documents attached to the application form 

are owned by the bank and the customer is not 

entitled to take them back. 

املستندات املرفقة مع نموذج الطلب هي ملك للبنك وال يحق للعميل  4- 10

 .املطالبة باستعادتها

10-5 Using the card on the Internet is a complete 

responsibility of the customer/ cardholder. Note 

that using the card by its number and PIN code is 

considered as a signature of the customer/ 

cardholder to perform the transaction.  

استخدام البطاقة على شبكة االتصاالت العاملية ) اإلنترنت ( تعتبر  5- 10

 بأن استخدام البطاقة
ً
 مسئولية العميل/ حامل البطاقة كاملة علما

برقمها والرقم السري يعتبر بمثابة توقيع من العميل/حامل البطاقة 

 .لتنفيذ العملية

10-6 The customer authorizes the bank to send 

customers’ and supplementary cardholders' data 

declaration and primary card and supplementary 

cards accounts details to Saudi Arabian Monetary 

Agency (SAMA), banks and the concerned 

authorities. The customer authorizes the bank to 

get and / or disclose to the Saudi Credit Bureau 

(SIMAH) or any other certified parties by the Saudi 

Arabian Monetary Agency such information may 

be required by the Bank at its discretion to prove, 

review or manage the account / facilities at the 

bank. 

يفوض العميل البنك بإرسال كشف البيانات املتعلقة بالعميل وحاملي  6- 10

البطاقات اإلضافية أو بحساب البطاقة الرئيسية أو البطاقات اإلضافية 

والبنوك والجهات املختصة كما يفوض العميل البنك إلى مؤسسة النقد 

بأن يحصل من و / أو يكشف إلى الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية 

)سمة( أو أي أطراف أخرى معتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي  

 لتقديره إلثبات أو 
ً
السعودي تلك املعلومات التي قد يطلبها البنك وفقا

 ./ التسهيالت لدى البنك مراجعة أو إدارة الحساب

10-7 The customer approved in an irrevocable consent 

that the bank may at its discretion exchange any 

information or data regarding the customer and / 

or cardholder or his transactions with any 

member or associate member, (Including the 

purpose of preventing fraud, auditing, or the 

providing services by a third party, collecting a 

debt or pursuant to a request of any government 

organizations or regulatory authorities).    

 

 وافق العميل موافقة غير قابلة  للنقض على أنه  7- 10
ً
يجوز للبنك وفقا

لتقديره أن يتبادل أي معلومات أو بيانات متعلقة بالعميل/ و/أو حامل  

البطاقة أو معامالته مع أي عضو أو عضو منتسب، ) بما في ذلك غرض  

منع اإلحتيال أو التدقيق أو تقديم خدمات من قبل الغير أو تحصيل دين 

 لطلب أي جهة حكومية أو تنظيمية مختصة(.
ً
 أو وفقا

10-8 The customer approved in an irrevocable consent 

that the bank may assign to a third party the 

process of providing services to the customer or 

any part of it, whether this third party works or 

does not work within another judicial jurisdiction 

or any other area. The bank will remain 

responsible to the customer for any refundable 

losses or damages incurred and to maintain the 

confidentiality of this information just as carried 

out by the bank.  

إسناد وافق العميل موافقة غير قابلة للنقض على أنه يجوز للبنك  8- 10

عملية تقديم الخدمات للعميل أو جزء منها إلى الغير سواء كان يعمل أو ال 

يعمل ضمن إختصاص قضائي آخر أو أي منطقة أخرى، وسيظل البنك 

 تجاه العميل عن أية خسائر أو أضرار قابلة لالسترداد يتكبدها 
ً
مسئوال

 .بنكواملحافظة على سرية هذه املعلومات بنفس القدر الذي يقوم به ال

10-9 The bank may record telephone calls of the 

customer and the cardholder and archive the 

calls.  

يحق للبنك تسجيل املكاملات الهاتفية للعميل وحامل البطاقة  9- 10

 .واالحتفاظ بها

10-10 The customer authorizes the bank without notice 

to combine the payable due amounts on the card 

account with any other account maintained by the 

يفوض العميل البنك بأن يقوم دون إشعار بضم أو توحيد املبالغ  10- 10

املستحقة على حساب البطاقة مع أي حساب آخر يحتفظ به العميل لدى  



 

 

customer at the bank and to conduct clearing or 

transfer any other of the customer 's payable 

accounts balance to meet his obligations to the 

Bank in accordance with these terms and 

conditions. Clause will be applied as per SAMA 

regulations 

البنك وإجراء املقاصة أو تحويل أية أرصدة دائنة بالحسابات األخرى 

 لهذه الشروط واألحكام. يطبق للعميل للوفاء 
ً
بإلتزاماته تجاه البنك وفقا

 لتعليمات مؤسسة النقد. 
ً
 البند وفقا

10-11 This Agreement replaces any similar Agreement 

previously signed by the customer with the bank 

regarding the issuance or card (cards) usage and 

previous Agreements are considered cancelled. 

تحل هذه اإلتفاقية محل أي إتفاقية مماثلة سبق للعميل إبرامها مع  11- 10

البنك فيما يتعلق بإصدار أو استخدام البطاقة )البطاقات( وتعتبر 

 .اإلتفاقيات السابقة ملغاة

10-12 The bank reserves, at all times, the right to change 

or amend the terms and conditions set forth above 

or enter new terms and conditions and any change 

or amendment shall become effective and binding 

upon the customer after notifying him by any 

communication channel that the bank see it 

appropriate . In case of the customer's not 

accepting any of such amendments or changes he 

must return the card with the supplementary 

cards to the bank to cancel them within 14 days 

of notification. The customer must pay the 

outstanding amounts he owes to the bank for 

transactions done by using that card or 

supplementary cards before returning the card 

and any supplementary cards to the bank within 

5 days from the card/cards returning date.   

يحتفظ البنك في كل األوقات بحق تغيير أو تعديل الشروط واألحكام  12- 10

الواردة أعاله أو إدخال شروط وأحكام جديدة ويصبح أي تغيير أو تعديل  

 للعميل بعد تبليغه به بأية وسيلة يراها البنك مناسبة، وفي 
ً
 وملزما

ً
نافذا

حالة عدم رغبة العميل بقبول أي من تلك التعديالت أو التغييرات فيجب 

   14خالل عليه إعادة البطاقة مع البطاقات اإلضافية للبنك إللغائها 
ً
يوما

من تاريخ التبليغ، وعلى العميل دفع املبالغ القائمة في ذمتة للبنك عن 

املعامالت التي تمت باستخدام تلك البطاقة أو البطاقات اإلضافية قبل 

 أيام من تاريخ تسليم البطاقة والبطاقات اإلضافية.  5إعادتها للبنك خالل  

10-13 The customer must activate and use the card 

within 45 days from the date of issuance to be able 

to avail the offer on the card otherwise, the offer is 

void.  

يوم من تاريخ   45يجب على العميل تفعيل واستخدام البطاقة خالل    13- 10

عرض املقدم على البطاقة و إال يعتبر اإلصدار ليتمكن من اإلستفادة من ال

 العرض الغي. 

  
10-14 If the card is stopped/cancelled by the customer, 

the entire available points balance is cancelled 

and the customer is not entitled to claim it. 

في حال قيام العميل بإيقاف/إلغاء البطاقة يتم إلغاء كامل رصيد  14 -10

 النقاط املتوفر و ال يحق للعميل املطالبة به.

10-15 If the customer is delayed/defaulted for more than 

89 days, all points available on the card will be 

cancelled. 

يوم يتم إلغاء  89في حال تأخر/ تعثر العميل عن السداد أكثر من  15- 10

 جميع النقاط املتوفرة في البطاقة.

10-16 The card should be active in order to redeem the 

points. 10 -16 .يشترط الستبدال النقاط أن تكون البطاقة نشطة 

10-17 All points accrued will expire after two (2) 

Gregorian years after the accrual date, and will be 

cancelled from the points balance. 

من تاريخ استحقاقها ويتم  سنتين تهي صالحيتها بعد جميع النقاط تن 17- 10

 إلغاؤها من رصيد النقاط.

10-18 The bank shall not be responsible for any loss 

incurred by the customer in the event of the bank 

prevents or delays providing the customer and the 

cardholder with banking services or any other 

 عن أي خسارة يتكبدها العميل في حال منع  18- 10
ً
لن يكون البنك مسئوال

البنك أو تأخره في تزويد العميل وحامل البطاقة بأي خدمات مصرفية أو 

اث وأسباب القوة القاهرة كاالضطرابات أي خدمات أخرى بسبب أحد



 

 

services because of an events and reasons of force 

majeure like turmoil, the publication of 

regulations, decrees, directives, regulations or the 

provisions of the concerned authorities or any 

reasons beyond the bank control. 

وصدور أنظمة أو مراسيم أو توجيهات أو لوائح أو أحكام من جهات 

 .مختصة، أو ألي أسباب خارجة عن إرادته

10-19 The customer remains responsible for any fees 

incurred, if for any reason mentioned in item 10-

18, the account statement does not reach the 

customer. 

 عن الرسوم املقررة إذا لم يتمكن البنك ألي سبب   19- 10
ً
يظل العميل مسئوال

من تقديم أو إرسال كشف حساب   18-10من األسباب الواردة بالبند 

 .للعميل

10-20 The Bank, at any time, may request any document 

(documents) from the customer or the cardholder 

that the Bank deems necessary to enforce this 

Agreement or any of the transactions to be 

conducted using the card by the customer or the 

cardholder. 

يحق للبنك وفي أي وقت أن يطلب من العميل أو حامل البطاقة أي  20- 10

مستند )مستندات( يراها البنك ضرورية إلنفاذ هذه اإلتفاقية أو أي من 

 املعامالت التي سينفذها العميل أو حامل البطاقة بواسطة البطاقة. 

10-21 The customer shall update personal identification 

data (ID) approved in his own card account 

records at the bank and the personal 

identification data (ID) must be always valid and 

the bank shall not be responsible for the blocking 

of the card as a result of the violation of this 

obligation.  

يلتزم العميل بتحديث بيانات الهوية الشخصية املعتمدة في سجالت  21- 10

 سارية الصالحية، 
ً
البنك الخاصة بحساب البطاقة وأن تكون الهوية دائما

 لإلخالل بهذا اإللتزام.
ً
 عن إيقاف البطاقة نتيجة

ً
 وال يكون البنك مسئوال

10-22 The customer shall update his personal contact 

data like mailbox and mobile number with the 

bank records for the card account and the bank 

shall not be responsible for failure to inform the 

customer of any amendments thereto this 

Agreement as a result of a violation of this 

obligation.   

يلتزم العميل بتحديث بيانات اإلتصال الشخصية مثل صندوق البريد  22- 10

ورقم الجوال لدى سجالت البنك الخاصة بحساب البطاقة، وال يكون 

 على هذه اإلتفاقية 
ً
 عن عدم إبالغ العميل بأي تعديالت تطرا

ً
البنك مسئوال

 لإلخالل بهذا اإللتزام.
ً
 نتيجة

10-23 This Agreement is subject to and interpreted in 

accordance with the rules and regulations in force 

in the Kingdom of Saudi Arabia and any dispute 

will be transferred to the concerned judicial 

authority for its rule without contradicting the 

provisions of Islamic Sharia. 

 لألنظمة والقواعد النافذة في  23- 10
ً
تخضع هذه اإلتفاقية وتفسر طبقا

اململكة العربية السعودية وسيتم تحويل أي نزاع إلى الجهة القضائية 

 .املختصة للحكم فيه بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

10-24 The card must be signed by the customer and 

cardholder at the back of the card as soon as he 

receives it.  
 .يجب توقيع العميل و حامل البطاقة خلف البطاقة بمجرد استالمها 24- 10

10-25 The customer shows interest to receive text 

messages SMS for the financial and non-financial  

transaction on the card account, in addition to 

the SMS related to special promotion and / or 

campaign for the credit card or personal finance  

or mortgage or any of the retail banking products. 

يبدي العميل رغبته في استقبال رسائل نصية للعمليات املالية والغير  25- 10

لعروض التسويقية مالية الخاصة بحساب البطاقة، باإلضافة إلى رسائل ا

 من 
ً
للبطاقات االئتمانة أو التمويل الشخص ي أو التمويل العقاري أو أيا

 املنتجات التي تندرج تحت مصرفية اإلفراد.



 

 

10-26 The customer shows interest to receive calls from 

the bank  for promoting banking products  (all retail 

products  and services),  and authorizes  the bank to  

inquire and get any information that belonged to 

the customer from Saudi Credit Bureau (SIMAH) 

as an initial acceptance for the product after  

providing the customer with all information  about 

the product or / and service.  

يبدي العميل رغبته في استقبال إتصاالت البنك لتسويق املنتجات  26- 10

البنكية )جميع املنتجات والخدمات التي تقدمها مصرفية األفراد( ويفوض 

البنك باالستفسار والحصول على أي معلومات تخصه لدى الشركة 

مة( كموافقة مبدئية بعد تزويده السعودية للمعلومات االئتمانية )س

 باملعلومات واملزايا األساسية للمنتج أو الخدمة.

10-27 Registering (Provisioning) the card in mobile 

wallets such as ApplePay, MADA Pay…etc. is an 

unconditional and irrevocable authorization 

issued by the Customer to the person using the 

mobile or any accessories that accept mobile 

payment at any time for any transaction. The 

Customer is therefore directly responsible for all 

obligations arising from these transactions as if 

these obligations originated from the Customer 

himself. In the event of loss of the card, mobile 

phone or any accessories that accept mobile 

payment (in case the card is provisioned in such 

wallets), the Customer shall immediately notify 

the bank of the request to stop mobile payment 

transactions and remove the cancelled card from 

the application and add the new card as the bank 

is not responsible for any transactions carried out 

on the card through the applications mentioned 

after the card is stopped through the call center or 

AlJazira Online, and the Customer shall be 

responsible for any transactions performed by 

mobile\accessories before the Bank's call center 

receives written or telephone notification to stop 

the mobile payment transactions. 

يعتبر تسجيل )إضافة( البطاقة لدى محافظ الدفع االلكترونية كـ  27- 10

ApplePay    وMADA Pay   وغيرها مما يشابهها في آلية عملها بمثابة تفويض

غير مشروط وغير قابل للنقض صادر من قبل العميل للشخص الذي 

يقوم باستخدام الجوال أو أي اكسسوارات تقبل الدفع في أي وقت ألي 

 مسؤولية مباشرة عن كافة االلتزامات 
ً
معاملة.  لذا يكون العميل مسئوال

هذه املحافظ كما لو كانت هذه االلتزامات قد نشأت من  التي تنشأ من

العميل نفسه. كما يتعهد العميل في حال فقدان البطاقة أو الجوال أو أي  

اكسسوارات تقبل الدفع )في حال تم تسجيل البطاقة في مثل هذه  

 بطلب إيقاف عمليات املحافظ االلكترونية 
ً
املحافظ( بإشعار البنك فورا

امللغية من التطبيق و إضافة البطاقة الجديدة حيث أن وإزالة البطاقة 

البنك غير مسؤول عن أي عمليات تتم على البطاقة عبر التطبيقات 

املذكورة بعد إيقاف البطاقة عبر الهاتف املصرفي أو الجزيرة أونالين 

 عن أي معامالت تتم تنفيذها بواسطة الجوال 
ً
ويكون العميل مسئوال

نية( قبل تسلم إدارة الخدمات املصرفية التابعة )محافظ الدفع االلكترو 

 للبنك إشعار كتابي أو هاتفي يفيد بفقد أو سرقة الجوال.

10-28 The Arabic language is the authorized language in 

interpreting and executing this Agreement. If there 

is any discrepancy between Arabic and English 

text, the Arabic text prevails. 

هي اللغة املعتمدة في تفسير هذة اإلتفاقية وتنفيذها، اللغة العربية  28- 10

 وإذا وجد أي تعارض بين النص العربي واإلنجليزي، يعمل بالنص العربي. 

 


