
دليل بطاقة ماستركارد تيتانيوم االئتمانية



األفضل
بالمكافآت

بطاقة ماستركارد تيتانيوم االئتمانية من بنك الجزيرة... األفضل بالمكافآت
ــى قســائم  ــة شــرائية و احصــل عل ــي أي عملي ــة ف ــوم االئتماني ــة ماســتركارد تيتاني اســتخدم بطاق

ــاط.  ــع النق ــل تجمي ــة المشــاركة مقاب شــرائية مــن المحــات التجاري
لعالــم مــن  االئتمانيــة فرصــًا هائلــة و خيــارات متعــددة  تيتانيــوم  تمنحــك بطاقــة ماســتركارد 

المكافــآت ليــس لــه حــدود مــع برنامــج           .  



متوافقة مع أحكام
القبول العالميالشريعة اإلسالمية

الدخول إلى صاالت المطار

توفـــر لك بطاقة ماســـتركارد تيتانيوم االئتمانية مزايا فريـــدة متوافقة كليًا 
مع أحكام الشـــريعة اإلسامية.

تحظــى بطاقــة ماســتركارد تيتانيــوم االئتمانيــة بقبــول عالمــي لــدى أكثــر مــن 
٣٢ مليــون مــن نقــاط البيــع حــول العالــم.

أصبح السفر أكثر متعة مع بطاقة ماستركارد تيتانيوم االئتمانية. تمتع 
بأولوية الدخول إلى صاالت المطارات المختارة في منطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا بغض النظر عن عدد المرات التي تسافر بها أو درجة 
السفر. ما عليك سوى تقديم بطاقتك إلى المسؤول عن الصالة لتنعم 

بالراحة واالهتمام. لمزيد من المعلومات عن الصاالت والشروط 
واألحكام تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

www.mastercard.com/mel/personal/ab/promotions/travel_ 
leisure_and_online_offers

برنامج

“مـكـافـآتي” هــو بـرنـامج مميز يمـنـحـك نـقـاط بمـجـرد استخـدامـك لـبطاقة ماستركارد 
تيتانيوم االئتمانية في أي عملية شرائية، حيث يمكنك استبدالها بقسائم شرائية.

مكافآت قيمة عند استخدامك لبطاقة ماستركارد تيتانيوم االئتمانية في 
المحات التجارية داخل المملكة و حول العالم.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن كيفية استبدال النقاط بقسائم شرائية 
نرجو االطاع على الخطوات المذكورة في هذا الدليل. لاطاع على الشروط  

 www.baj.com.sa  واألحكام الخاصة ببرنامج مكافآتي تفضل بزيارة

آلية منح النقاط لبطاقة
ماستركارد تيتانيوم االئتمانية

نقطة واحدة لكل ١ ريال سعودي 
يستخدم في عملية شرائية



بطاقة إضافية مجانية
الحصول على النقد

في حالة الطوارئ

بطاقة الطوارئ
عروض موسمية يقدمها 

شركاء بنك الجزيرة

شـــارك أفراد عائلتك مزايا بطاقة ماســـتركارد تيتانيـــوم االئتمانية ، بطلبك 
إلصـــادر بطاقـــة إضافيـــة مجانيـــة غير محـــدودة العـــدد ممـــن يبلغون من 

العمر ١٨ ســـنة أو أكثر.

قـــد تتعـــرض لبعض الظـــروف المفاجئـــة كفقـــدان أو ســـرقة البطاقة. هذه 
الخدمـــة تمكنـــك من الحصول على نقـــد الطوارئ خال ســـاعات قليلة حيث 

أن مبلـــغ الطـــوارئ النقدي يصل حتـــى ٢٠٠٠ دوالر*. 
يمكنـــك االتصـــال على الرقـــم المجاني: من داخـــل المملكـــة ٠٤٠٤ ٢٤٤ ٨٠٠، 

من خـــارج المملكـــة ٩٦٦١١٤٣١٧٤٧٤+
أو االتصـــال علـــى مركز ماســـتركارد لخدمات الطـــوارئ، لمعرفـــة المزيد من 
www.mastercard.com/ المعلومـــات والتفاصيل تفضل بزيـــارة الموقـــع

mel/personal/ab/cardholderservices/emergencyservices
*تطّبق الشروط واألحكام

قد تتعرض بطاقتك للعطل أو للســـرقة أو الضياع، لذا ســـيتم اســـتبدالها 
خـــال ٤٨ ســـاعة في أي مـــكان أنت متواجدًا به حـــول العالم.

ألنـــك تســـتحق أســـلوب حياة مميـــز، نقدم لك عـــروض خاصـــة وترويجية 
مـــن مجموعة من المحـــات التجاريـــة المختارة.

www.baj.com.sa و لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة



برايسلس أرابيا
السحب النقدي الفوريمن ماستركارد

دفعات مرنة
تحويل المبالغ النقدية

مجموعـــة مميزة من التجـــارب جمعناها خصيصًا لتســـتمتع بعروض متنوعة 
فـــي جميع البلـــدان العربية ســـواًء كان ذلك فـــي الطعام، التســـّوق والرياضة 
باإلضافـــة إلـــى الترفيـــه والســـفر.  يمكنك الحصـــول على العـــروض وخوض 
الكثيـــر مـــن التجـــارب فـــي البلـــدان العربيـــة باكتشـــاف مســـتوى جديـــد مـــن 
المغامـــرة و معرفـــة األصالة والتـــراث.  لمزيد من المعلومـــات، تفضل بزيارة 

www.pricelessarabia.com  الموقـــع

مع بطاقة ماســـتركارد تيتانيوم االئتمانية، ســـتتمكن من ســـحب ما يصل  
إلـــى ٥٠٪ مـــن الحـــد االئتماني لبطاقتك مـــن جميع أجهزة الصـــراف اآللي 

المتوفـــرة  فـــي المملكة العربية الســـعودية وحول العالم.

طريقــة  فــي  المرونــة  االئتمانيــة  تيتانيــوم  ماســتركارد  بطاقــة  تمنحــك 
ــغ المســتحق أو تســديد الحــد  الســداد، حيــث يمكنــك تســديد كامــل المبل

األدنــى  ٥٪ أو ٢٠٠ ريــال )أيهمــا أكثــر(.

يمكنـــك تحويـــل النقـــد بـــكل ســـهولة مـــن حســـاب بطاقتـــك االئتمانيـــة  
إلـــى حســـابك الجـــاري بشـــكل مباشـــر عـــن طريـــق خدمـــات بنـــك الجزيرة 

اإللكترونيـــة.



إشعار فوري من خالل 
الرسائل القصيرة

خدمة العمالء
طوال ٢٤ ساعة

خدمة سدادالحماية من االحتيال

للمزيـــد مـــن األمـــان، ســـيتم إرســـال رســـالة نصيـــة قصيـــرة )SMS( إلى 
هاتفك الجوال المســـجل لدينا في كل مرة تســـتخدم بهـــا بطاقتك في أي 

عملية شـــراء أو ســـحب نقدي أو ســـداد.

تأكـــد أن خدماتنـــا ســـترافقك أينما كنت وفي أي وقت. فـــإن كان لديك أي 
استفســـار، ال تتـــردد باالتصال بنـــا على األرقام التالية: مـــن داخل المملكة  

٨٠٠٢٤٤٠٤٠٤، ومـــن خارج المملكة ٧٤٧٤ ٤٣١ ١١ ٩٦٦+

ســتوفر لــك البطاقــة تغطيــة تأمينيــة فــي حــال تــم اســتخدام بطاقتــك فــي 
معامــات غيــر مصــرح بهــا )ســواء كانــت البطاقــة بحوزتــك أو بحــوزة أي مــن 
أفــراد عائلتــك(. إن ميــزة الحمايــة مــن االحتيــال مقدمــة مــن ماســتركارد، 

وتخضــع لشــروط وأحــكام “تأميــن ماســتركارد” الخاصــة بذلــك.  
لاطاع على الشروط واألحكام تفضل بزيارة الموقع

www.mastercard.com/mel

إن لـــم يكـــن لديك حســـاب مع بنـــك الجزيرة، فـــإن خدمة ســـداد تتيح لك 
دفـــع المبلغ المســـتحق على  بطاقتـــك االئتمانية عن طريق حســـابك في 

أي من البنـــوك المحلية. 



خدمة التسوق اآلمن
عبر االنترنت الجزيرة أون الين

تمّكنـــك  هـــذه الخدمـــة القيـــام  بعملياتـــك المصرفية لخدمـــات بطاقات 
االئتمـــان باإلضافـــة إلى خدمات أخـــرى في أي وقت و مـــن أي مكان بكل 

أمان وســـهولة. 

توفـــر بطاقـــة ماســـتركارد تيتانيـــوم االئتمانيـــة خدمـــة التســـوق اآلمـــن 
عبـــر االنترنـــت من خـــال نظـــام الحمايـــة االلكترونيـــة SecureCode من 
ماســـتركارد العالمية، لجعل التســـوق عبـــر االنترنت أكثر أمانـــُا وفقًا لآللية 
الموضحـــة أدنـــاه في كل عملية شـــراء عبـــر االنترنـــت، على النحـــو التالي:
عنـــد إجرائـــك لعملية شـــرائية من أحـــد المتاجر المشـــاركة ســـيصلك رقم 
ســـري مـــن خال رســـالة نصية إلـــى رقم الجـــوال الخاص بك و المســـجل 
فـــي نظـــام بنـــك الجزيـــرة، ُيســـتخدم هـــذا الرقم الســـري إلتمـــام العملية 

القائمة. الشـــرائية 



رقم سري إلتمام 
عملياتك الشرائية

تيتانيـــوم  ماســـتركارد  بطاقتـــك  باســـتخدام  الشـــرائية  عملياتـــك  إتمـــام 
االئتمانيـــة لـــدى نقـــاط البيـــع أصبح أكثـــر أمانًا مـــع خاصية الرقم الســـري 
الجديـــدة المقدمـــة مـــن بنك الجزيـــرة، حيث ســـيطلب منك إدخـــال الرقم 

الســـري للبطاقـــة إلكمـــال عملية الشـــراء.

للحصول على الرقم السري للبطاقة االئتمانية:
ســـوف تتلقـــى الرقـــم الســـري لبطاقتـــك ماســـتركارد تيتانيـــوم االئتمانيـــة 
بشـــكل منفصـــل وفي ظـــرف آمن علـــى عنـــوان البريد الخاص بـــك، وذلك 
بعـــد اســـتام بطاقتـــك االئتمانيـــة. إذا كنـــت ترغـــب بتغييـــر الرقم الســـري 

 ٨٠٠٢٤٤ الخـــاص بـــك، يرجـــى االتصال علـــى هاتـــف الجزيـــرة ٠٤٠٤ 
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الرقم السري، يرجى زيارة

  www.baj.com.sa

معلومات هامة:
لتغيير الرقم السري لبطاقة االئتمان الخاصة بك:

- يجب أن تكون مسجل في خدمة الجزيرة فون 
- التأكد من تفعيل بطاقتك االئتمانية



  عميل البنك

 1

اتصل على هاتف بنك الجزيرة ٠٤٠٤ ٨٠٠٢٤٤ واختر اللغة المناسبة لك

 ٢

اختر  ١  للدخول إلى خدمة الجزيرة فون

  3

بعد اتمام عملية الدخول بنجاح، اختر  ٢   )لخدمات البطاقات االئتمانية(

  ٤

ثم اختر  ٧  )للتعرف على برنامج الوالء(

 اختر 1 لمعرفة رصيدك الحالي من النقاط

 اختر ٢ لاستماع إلى قائمة االستبدال الخاصة بك واحدة تلو األخرة

 اختر 3 لعملية استبدال النقاط، سيتم تحويلك لمركز خدمة العماء
    الستبدال النقاط بقسائم شرائية

 لغير عمالء البنك

1
اتصل على هاتف بنك الجزيرة ٠٤٠٤ ٨٠٠٢٤٤ واختر اللغة المناسبة لك

٢
اختر  ٢   )لخدمات البطاقات االئتمانية(

3
اختر  ٣   لاستفسار عن استخدام البطاقة االئتمانية

٤
سوف يطلب منك ادخال رقم الهوية أو اإلقامة وآخر أربعة أرقام من رقم البطاقة 

االئتمانية، تاريخ إنتهاء صاحية البطاقة والحد االئتماني للبطاقة واحدًا تلو اآلخر 
 اختر 1 لمعرفة معلومات عن بطاقتك االئتمانية

 اختر ٢ لتزويدك بالعمليات التي تمت على بطاقتك اائتمانية
 اختر 3 لمعرفة رصيدك الحالي من النقاط

 اختر ٤ لاستماع إلى قائمة االستبدال الخاصة بك واحدة تلو األخرة 
 اختر ٥ لعملية استبدال النقاط، سيتم تحويلك لمركز خدمة العماء

    الستبدال النقاط بقسائم شرائية

خطوات اإلستفادة من نقاط



نقاط هامة
• يمكنـــك كحامل لبطاقة ماســـتركارد تيتانيـــوم االئتمانية الحصـــول على النقاط 
فقـــط مقابـــل عمليـــات الشـــراء التـــي تتـــم باســـتخدام البطاقـــة، أمـــا عمليات 
الســـحب النقـــدي علـــى البطاقـــة االئتمانيـــة وعمليـــات الدفـــع بنظـــام ســـداد 
وعمليـــات التحويـــل مـــن حســـاب البطاقـــة إلـــى الحســـاب الجـــاري فـــا تؤهل 

العميـــل للحصـــول علـــى النقاط.

• الحـــد األدنـــى لعـــدد النقـــاط التي يحق لـــك طلب اســـتبدالها هو عشـــرة آالف 
نقطـــة وتعادل قيمتها قســـيمة شـــرائية  بــــ ١٠٠ ريال.

• اســـتخدام النقـــاط متاح لـــك كعميل حامـــل البطاقة األساســـية فقط وال يحق 
لحاملـــي البطاقـــات اإلضافية طلب اســـتخدام النقاط.

• ال يوجد عدد أقصى للقسائم الشرائية التي يمكنك الحصول عليها.

• يمكنـــك إتمـــام تنفيذ طلب اســـتخدام النقاط عبر االتصـــال بالهاتف المصرفي 
٠٤٠٤ ٢٤٤ ٨٠٠ واســـتبدال النقـــاط بقســـيمة شـــراء مـــن شـــركاء البرنامـــج الذين 

يعرضهـــم البنك وفقـــًا لطلبك.

• ال يحق لك كعميل إلغاء طلب القسيمة الشرائية بعد إصدارها.

• يحـــق لـــك كعميـــل منح القســـيمة الشـــرائية بعـــد الحصـــول عليها لشـــخص آخر 
ينتفـــع بهـــا حيـــث أن القســـيمة الشـــرائية تصدر لـــك كحامـــل للبطاقة.

• ســـيقوم البنك بإيصال القســـيمة الشـــرائية لك عبر البريد الســـريع أو من خال أي 
مـــن فـــروع البنك، وفي حـــال ضياع القســـيمة الشـــرائية بعد إســـتامك لها، فإن 

البنك غير مســـؤول عـــن أي تعويض.

• قيمـــة القســـيمة الشـــرائية وشـــروط إســـتخدامها ومـــدة صاحيتهـــا تختلـــف من 
قســـيمة ألخـــرى حيث تخضع قيمة ومدة صاحية وشـــروط إســـتخدام القســـيمة 
للمحـــل التجاري المصدر للقســـمية، ويمكنك طلب هـــذه المعلومات عبر الهاتف 

المصرفي قبل طلب إصدار القســـيمة الشـــرائية. 

• عليـــك أن تقـــر أنـــه بمجـــرد إصدارالقســـيمة الشـــرائية، فـــإن العاقـــة تكـــون بينك 
وبيـــن مقـــدم الخدمة مباشـــرة وال عاقـــة لبنك الجزيـــرة بالخدمـــة المقدمة مقابل 
إســـتخدام النقـــاط، كمـــا ينبغي عليـــك توجيه أي استفســـارات أو خافات مباشـــرة 

إلـــى مـــزود الخدمة الـــذي قمت بإختيـــاره الســـتخدام النقاط.

• لمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن شـــروط و أحـــكام برنامـــج  مكافآتـــي، تفضـــل بزيارة 
www.baj.com.sa

Important Points

• You can accrue points only on purchase transactions using your 
MasterCard Titanium Credit Card. Cash withdrawal transactions, 
SADAD payment transactions and cash transfers from Credit Card to 
Current Account will not earn any  points. 

• The minimum number of points that you can redeem is 10,000 points 
which is  worth of SR 100 voucher.

• The points can be redeemed only by the primary cardholder, the 
supplementary cardholders are not authorized for points redemption.

• There is no maximum number of vouchers that you can get.

• You can redeem your points for vouchers by calling AlJazira Phone 
Banking at 800 244 0404 and select vouchers from our participating 
merchants.

• The bank will redeem the points upon your request, and once the 
voucher is dispatched you will not be able to cancel the redemption. 

• You can use the voucher as a gift for your family or friends.

• The bank will deliver the voucher to you via express mail or through 
any of Bank AlJazira branches; the bank is not responsible for 
reimbursing any lost vouchers after you receive it.

• The customer acknowledges that once the voucher is issued, then the 
customer relationship becomes direct with the service provider and 
BAJ is not responsible for the services. 

• If you have any enquiries or disputes with the service provider for the 
voucher you used, please address your communication directly to the 
service provider.

• For more details on Mokafaaty program Terms and Condition please 
visit: www.baj.com.sa



Non Bank Customer

1

Call AlJazira Phone Banking 800 244 0404 and select preferred language

2

Select option   2  )for credit card services(

3

Select option   3   for inquiry using credit card(

4

You will be asked to enter your national ID /Iqama, Last 4 digits of your credit card, 
credit card expiry date and your credit card limit one by one

 Option 1 To provide you with your credit cards details.
 Option 2 To provide with your credit cards transactions. 
 Option 3 To provide with your current points balance.
 Option 4 To listen to your previous redemption requests listed one by one. 
 Option 5 for redemption process, you will be transferred to call center agent to redeem 

                     your points for vouchers.

Steps to redeem your               points

 Bank Customer

1

Call AlJazira Phone Banking 800 244 0404 and select preferred language

2

Select option  1  for login

3

After successful login select option   2  ) for credit cards services(

4

Then select option   7  )for Loyalty program information(
 Option 1 To provide you with your current points balance.

 Option 2 To listen to your previous redemption requests listed one by one. 

 Option 3 for redemption process, you will be transferred to call center agent to 
                     redeem your points for vouchers.



PIN Number for All 
Your Transactions

Completing your transactions using your MasterCard Titanium 
credit card at point of sale has become more secure with a 
new feature provided by Bank AlJazira.  You will be asked to 
select your own Personal Identification Number )PIN( and use 
it to make transactions on your Card.

To acquire your Credit Card PIN 
You will receive your MasterCard Titanium Credit Card PIN 
separately to your mailing address in a secure envelope after 
receiving your credit card. If you would like to reset your PIN, please 
call 800 244 0404. To find out more about PIN authorization, please 
visit our website at www.baj.com.sa

Important Points
To reset the PIN code for your Credit Card:
- Register at AlJazira Phone Banking.
- Be sure that your Credit Card is activated.



AlJazira Online
Secure Online 
Shopping

We offer you secure access to your accounts wherever you 
are for your Credit Card services and other Services.
 

This feature offers security for your online shopping through 
SecureCode created by MasterCard to make your online 
shopping more safe and to protect your account and 
information. Once you make an online purchase from a 
participant merchant, you will be sent a verification code to 
your registered mobile number, this code must be entered to 
verify the transaction and complete your purchase. You will 
get instant SMS with the verification code for every transaction 
you perform with participated merchants to complete your 
transaction.



Instant SMS 
Notification

24 Hours Customer 
Service

Fraud Protection SADAD Service

For more security, an instant SMS will be sent to your 
registered mobile upon using your MasterCard Titanium credit 
card in any purchase, cash withdrawal or payment transaction.

For more information, please call 800 244 0404 or 
+966 11 431 7474 from outside Saudi Arabia. 

Provides coverage in case your card has unauthorized 
transactions )whether in your possession or not(. Fraud 
protection provided through MasterCard and is subject to 
MasterCard Insurance terms & conditions which can be found 
on www.mastercard.com/mel

If you don’t have an account with AlJazira bank, SADAD 
service allows you to pay the credit card due amount via your 
account with any local bank.



Priceless Arabia 
from MasterCard

Instant Cash 
Withdrawal

Flexible
Payments

Cash Transfer

Enter a world of unequalled opportunities with Priceless 
Arabia! Access experiences and offers when you travel to 
the Arabian region, and discover a new level of culture and 
adventure. Visit www.pricelessarabia.com to access these 
benefits and more.

You can withdraw up to 50% of the limit from all ATMs around 
the world.

You can choose your payment preference. Minimum payment 
5% of the total amount due or 200 S.R )whichever is higher( or 
full payment.

Transfer funds from your card account directly to your current 
account via Bank AlJazira online services.



Free Supplementary 
Cards Emergency Cash

Emergency Card
Seasonal Offers from 
BAJ Partners

Share with your family members MasterCard Titanium Credit 
Card features by issuing unlimited number of free supplemen-
tary cards for members who are 18 years old or more.

If you are traveling outside your country of residence and your 
card is lost or stolen, this service enables you to get emergency 
cash within a few hours for your peace of mind. Emergency 
encashment up to $2000* In Saudi Arabia please 
call 800 244 0404 or International + 966 11 431 7474 You 
can also call MasterCard for emergency services, for details 
please check www.mastercard.com/mel/personal/en/
cardholderservices/emergencyservices
 *Terms and Conditions Apply

Your lost card will be replaced within 48 hours while traveling 
anywhere around the world.

Enjoy special offers and promotions from selected merchants 
only for MasterCard Titanium cardholders. 
For more information,  please visit www.baj.com.sa



Sharia Compliant

             Program

Global Acceptance

Airport Lounge 
Access

MasterCard Titanium Credit Card is designed, as all Bank 
AlJazira products, in full compliance with sharia regulations.

Mokafaaty is  a unique program that grants you with points once 
any transaction is made with your MasterCard Titanium Credit Card.
The earned points can be redeemed with vouchers from participating 
merchants .With  MasterCard Titanium credit card a world of rewards 
that has no limits  is offered through Mokafaaty Program.
 

 

For further information on how to redeem your points with 
vouchers please check the steps in this guide. And to view the 
program terms & conditions, please visit  www.baj.com.sa

MasterCard Titanium Credit Cards have a global acceptance 
over 32 million outlets.

Enjoy airport lounge access at selected airport lounges in 
the Middle East and Africa. No matter how often you travel 
or which class you travel, all you need to do is present your 
MasterCard Titanium Credit Card at the lounge counter.

Please refer to www.mastercard.com/mel/personal/en/
promotions/travel_leisure_and_online_offers for details of  
lounges and associated Terms & Conditions.

Points Scheme for 
MasterCard Titanium 
Credit Card

1 point for every SR 1 on 
a purchase transaction



The Best in 
Rewards

MasterCard Titanium Credit Card from Bank AlJazira… The Best 
in Rewards
Use your MasterCard Titanium Credit Card and collect points that can be redeemed  
for vouchers at participating merchants in the kingdom.
With the card’s amazing versatility, you will enter a world of rewards that has no 
limits through             program!
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