
أعلن بنك الجزيرة عن إطالق بطاقة عمالت "الجديدة" التي تشمل خمس عمالت في بطاقة 

واحدة، وهي: الدوالر، اليورو، الجنيه اإلسترليني، الدرهم اإلماراتي، والريال السعودي، ويتم إصدارها 

بحد ائتماني منخفض، حيث يمكن للعميل شحنها بتحويل مبالغ مالية للبطاقة في أي وقت 

وحسب رغبته وبشكل سهل وسريع عن طريق تطبيق الجزيرة للهاتف (الجزيرة سمارت) أو 

موقع الجزيرة أون الين. 

وتمكن البطاقة الجديدة عميل بنك الجزيرة من القيام بالعمليات الشرائية من أماكن مختلفة وتمكن البطاقة الجديدة عميل بنك الجزيرة من القيام بالعمليات الشرائية من أماكن مختلفة 

وبعمالت متعددة، إضافة إلى التحويل بين العمالت بأسعار صرف منافسة واستخدام البطاقة 

بسالسة في التسوق، السفر، المشتريات اليومية أو الشراء عبر اإلنترنت، كما أنها تعمل مثل أي 

بطاقة ائتمان أخرى، إالَ أن العميل هو من يحدد مقدار ما ينفقه من خالل اإليداع المسبق في 

البطاقة. 

ومما يميز هذه البطاقة أيضاً أنها تحظى بقبول عالمي، كما أنها توفر لعمالء بنك الجزيرة مزيداً ومما يميز هذه البطاقة أيضاً أنها تحظى بقبول عالمي، كما أنها توفر لعمالء بنك الجزيرة مزيداً 

من الراحة والتحكم واألمان، فمعها سيتجنب العميل حمل النقد في سفره، حيث تعد البطاقة 

البديل األمثل الستخدام (الكاش) في السفر، بما يضمنه ذلك من أمان كبير وسهولة في 

التعامالت المالية المتعددة. 

وعن البطاقة الجديدة قال األستاذ تميم القصير نائب الرئيس ورئيس إدارة البطاقات في بنك وعن البطاقة الجديدة قال األستاذ تميم القصير نائب الرئيس ورئيس إدارة البطاقات في بنك 

الجزيرة: "يعتبر استخدام البطاقات المسبقة الدفع من أحدث طرق المعامالت المالية في العالم، 

كما أن بطاقة العمالت من بنك الجزيرة ليست مثل البطاقات األخرى التي تصدر بالريال السعودي 

فقط، فهي تصدر بعمالت أخرى وتمنح العميل الفائدة القصوى بإلغاء رسوم التحويل عند 

استخدامها بهذه العمالت. فمثالً بإمكان العميل شحن بطاقة العمالت بالدوالر األميركي، بسعر 

صرف منافس جداً، ومن ثم استخدام البطاقة بمشتريات بالدوالر، ويتم خصمها من حساب 

البطاقة بنفس القيمة وبدون أي رسوم تحويل". 

الجدير بالذكر أن بطاقة العمالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأنظمة الدفع المقبولة الجدير بالذكر أن بطاقة العمالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأنظمة الدفع المقبولة 

عالمياً وتتمتع بمرونة عالية في طريقة السداد وسهولة في إعادة شحنها عن طريق التحويل من 

الحساب الجاري ومن خالل العديد من الوسائل والقنوات، مثل أجهزة الصرف اآللي، الجزيرة أون الين، 

الجزيرة سمارت. 

وتتميز بطاقة (عمالت) بسعر صرف ثابت للدوالر األميركي وبأسعار صرف منافسة على العمالت 

األخرى وال يوجد أي رسوم على شحن البطاقة. ويمكن طلب البطاقة عن طريق الجزيرة أون الين 

أو تطبيق الجوال. 

بنك الجزيرة يطلق بطاقة "عمالت" ذات الحد 
االئتماني المنخفض  


