
 "ال تأجل" برنامج

 -: التعريفات
 يكون للعبارات التالیة المعاني الموضحة أمامھا: آخر معنى السیاق ييقتض مالم .1

 
حامل  ايقوم بھئتمانیة تتم بواسطة بطاقة الجزيرة اال عملیات شرائیة عني أي ت :)(المطابقة للشروط ةالمؤھل ئیةالشراالعملیات  •

 بنك يحدده الذي األدنى الحد بقیمة في المملكةالتجارية  البطاقة أو حامل البطاقة التابعة ألي سلع من أي منفذ من منافذ البیع 
 .البرنامج ھذا ألغراض آلخر وقت من الجزيرة

لھذه العملیة بعملة الفاتورة الصادرة ) بھا المسموح( عملیة الشراء المؤھل يعني مبلغ  :برنامج "ال تأجل" ل يالرئیسقساط األمبلغ  •
 ."ال تأجل التي يوافق حامل البطاقة على تحويلھا إلى برنامج "و 

تعني عمولة األرباح القابلة للتطبیق التي يعلن عنھا البنك من وقت آلخر و يتم إشعار حامل  رسوم الخدمة:"/ال تأجل"برنامج أرباح  •
 البطاقة بھا.

 3سیة القابلة للتطبیق ھي أن الفترات القیابالتي يُعبّر عنھا بعدد الشھور المیالدية، علماً  ي فترة األقساطتعن ":ال تأجل"برنامج  مدة •
 شھراً. 12و  9و  6و 

 تعني مبلغ األقساط الرئیسي مضافاً إلیه رسم األرباح التي لم تسدد. المستحقة:برنامج ال أقساط •
 مقسمة على مدة األقساط.تعني مبلغ األقساط الرئیسي مضافاً إلیه رسم األرباح التي لم تسدد  دفعات األقساط الشھرية: •
 .يعني تاريخ إصدار الكشف الذي يظھر على كشف حساب البطاقة تاريخ كشف الحساب: •
بطاقة حساب  لھا التي يخضعو  www.baj.com.sa على الموقع اإللكتروني  المتوفرةتعني األحكام و الشروط  حامل البطاقة:اتفاقیة  •

 ."تأجل ال" ئتمانیة الخاصة/ المستخدمة في برنامج بنك الجزيرة اال
 

     المؤھلة  العملیات الشرائیةمن  عملیة أو أكثر موافقته على تحويلغ لِّ بَ يُ  ": على حامل البطاقة أنال تأجل " برنامج لالستفادة من عرض .2
ى األقل من تاريخ أيام عل 3" و ذلك قبل ال تأجلفترة إصدار الكشوف الحالیة المتعلقة ببرنامج " التي تتم من خاللو المطابقة للشروط) (

  0404 244 800     و ذلك باالتصال على ھاتف الجزيرة المصرفي على الرقم استحقاق الدفع 
 

بتحويل العملیة الشرائیة الخاصة بالبطاقة يقوم فإن  البنك سوف "،  ال تأجل إلى برنامج" العملیة الشرائیةإذا رغب حامل البطاقة بتحويل  .3
، ھذا و ال علیھا البنك و حامل البطاقةيتفق  " أدناه) التيال تأجل"برنامج  (أنظر فترات سداد" للفترة ال تأجلذات العالقة إلى برنامج "

" الشھرية المستحقة و الرصید المتبقي  ال تأجل سیبین كشف الحساب دفعات " و .االتفاق ھذا  بعدال تأجل"" برنامج يمكن تغییر فترة
 منھا.

 
 إلى نوعین رئیسیین: (ال تأجل )تنقسم عملیات التقسیط ببرنامج  .4

 : التقسیط مع أحد التجار او المحالت المشاركیین مع بنك الجزيرة في البرنامجالنوع االول

المملكة لتوفیر خدمة التقسیط بسعر الكاش لحاملي البطاقات اإلئتمانیة من بنك الجزيرة حیث سیتم  اإلتفاق مع عدد من كبار التجار في تم 
وسیكون لكل تاجر خطة زمنیة معینة للحصول على   www.baj.com.sa/eppإضافة تجار بشكل دائم لھذه الخدمة و إدراجھا على الرابط 

 وسیتم ذكر جمیع التفاصیل في نفس الرابط المذكور سلفاً.  برنامج التقسیط بدون ھامش ربح

 والتي ستخضع للشروط واألحكام المذكورة في األسفل التقسیط مع أي تاجر او محل تجاري غیر مشارك في البرنامج النوع الثاني:
 

للعملیات التي تتم مع أي تاجر أو محل   و ھامش الربح قیمة العملیات الشرائیةالحد األقصى و األدنى من مجموع لتالي يوضح الجدول ا .5
 :غیر مشارك في البرنامج 

 
 12 9 6 3 فترة السداد (باألشھر)

 1500 1500 1500 1500 الحد األدنى لقیمة التعامل (ر.س)
 حد االئتمان األعلى المتوفرحتى  الحد األعلى لقیمة التعامل (ر.س)

 %1 %1.2 %1.5 %0 ھامش الربح الشھري
 

" المستحقة و المتعلقة بحساب البطاقة ال تأجلسیتم خفض حد االئتمان المتوفر على حساب البطاقة بالقیمة اإلجمالیة لدفعات " .6
 المعنیة.

 
غیر المسددة و المبلغ األدنى المستحق، على كل كشف حساب  " إلى المبالغال تأجل"برنامجستتم إضافة القسط الشھري المحدد ل .7

" ال تأجل( و إلى أن يتم تسديد مبالغ " في يوم تاريخ االستحقاق أو قبله شھري و التي يجب على حامل البطاقة تسديد مجملھا
 من اتفاقیة حامل البطاقة. 7المتبقیة بالكامل) و ذلك بما يتوافق مع البند 

 
 

http://www.baj.com.sa/epp


تحفیزي من بنك الجزيرة لھامش ربح التورق  تخفیض المحددة لبرنامج "ال تأجل" التزام العمیل بسداد األقساط الشھريةيترتب على  .8
 ذلك حسب مدة البرنامج التي يختارھا العمیل. و %0أو  %1أو  %1.5إلى  %2.75الشھري المعتمد من 

 

لغاء التخفیض التحفیزي إتاريخ االستحقاق، فإن بنك الجزيرة سیقوم بقساط الشھرية في في حال تأخر العمیل في سداد أو عدم دفع األ .9
 .قساط حالة واجبة السداد فوراً من ثم تصبح األ لغاء التأجیل وإكما يحق للبنك  "ال تأجل"رنامج لب

 
 " يتم تسجیلھا.ال تأجل لایر كرسوم إدارية عن كل عملیة " 50سیتم احتساب مبلغ  .10

 
 ال يوجد نقاط كاش باك او أمیال جوية على العملیات المقسطة. .11

 
" مستحقة، فسیتم إضافة األقساط المستحقة إلى القیمة غیر ال تأجلإقفال حساب البطاقة قبل نھاية أي فترة "إذا أراد حامل البطاقة  .12

 .في اتفاقیة حامل البطاقة 8المسددة و التي ستكون واجبة الدفع بحسب ما تقتضیه المادة 
 

ع مقدماً من قبل حامل البطاقة في تسديد جزء من أو سیتم استخدام أي رصید دائن ينشأ عن استعادة مبالغ أو رد مطالبات أو مبالغ تود .13
 .غیر المسددة "ال تأجلكل مبالغ "

 
لن يكون البنك مسؤوالً عن رفض أي مؤسسة تجارية قبول البطاقة و لن يكون كذلك مسؤوالً بأي حال من األحوال عن أي شكاوي أو  .14

نزاعات تتعلق بالسلع أو الخدمات التي تقدم لحامل البطاقة، و على حامل البطاقة وحده حل مثل ھذه االلتزامات/ الشكاوي مباشرة مع 
 ذلك.تجاه  ألي سبب كان مسؤولیةن يتحمل البنك أي المؤسسة التجارية و ل

ألي مطالبة ضد البنك، ھذا و يقوم البنك بالقید لحساب  محالً  ال يجوز أن تكون أي شكوى يقدمھا حامل البطاقة ضد مؤسسة تجاريةو 
 ية المعنیة.حامل البطاقة أي مبالغ مستردة فقط عند استالم قسیمة دائن صحیحة يتم إصدارھا من المؤسسة التجار

 
تحمل أي مسؤولیة تجاه حامل البطاقة أن يقوم بتعديل و إنھاء مدة و شروط بدون  للبنك في أي وقت و بدون إشعار حامل البطاقة ويجوز  .15

البطاقة على  يوماً من إجرائھا مما يوفر وقتاً كافیاً لموافقة حامل 60" علماً أن سريان ھذه التعديالت أو اإلنھاء سیكون بعد ال تأجلبرنامج "
 مثل ذلك.

 
 على ھذا العرض. االئتمانیة الصادرة من بنك الجزيرة البطاقةشروط و أحكام اتفاقیة تسري  .16

 

 


