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 (Credit Card) االئتمانيةأواًل البطاقات 

خمتلف اليت تستخدم يف إجراء  هي البطاقات

ومنها  سلعة أو خدمة شراءك العمليات املالية

، كما يستطيع العميل (بطاقات )فيزا و ماسرت كارد

السحب النقدي من هذه البطاقة ضمن سقوف 

وال يشرتط وجود رصيد يف  حمددة وعموالت حمددة

أحد  تعد هذه البطاقاتبالتالي فإن و ،احلساب

 أشكال القروض.

وتقوم البنوك بإصدار بطاقات للعمالء بالتعاون مع 

شركات الدفع حيث يستطيع حامل البطاقة 

أو  ،نقديالسحب الاستخدامها يف إجراء عمليات 

دفع قيمة مشرتياته من احملالت التجارية اليت 

ومن االنرتنت،  عربالتسوق  أو ،تقبل التعامل فيها

سديد عميل تويستطيع ال .ثم تسديد قيمتها الحقًا

أو تسديد احلد األدنى من إمجالي ، إمجالي املبلغ

وذلك كنسبة من املبلغ املستغل حتدد يف العقد املبلغ 

حبيث يتم احتساب نسبة فائدة على الرصيد القائم 

مع البنك املصدر  العقد املوقعاملتبقي حسب 

 للبطاقة.

تقوم  فأنتبطاقات االئتمان عند استخدامك ل

وعند التأخري يف سداد  ،دين عليك للبنك برتتيب

 .تسدد فائدة حتسب بواسطة البنكفسوف  األموال

 ،يوم دون فائدة 45ميكنك سداد الدين خالل  كما

 علىيتم حساب فوائد جتاوز هذه املدة فيف حالة  أما

ابعة متفيجب عليك الدين وترتاكم الفوائد، ولذلك 

 مشرتياتك عرب هذه البطاقات بشكل حذر.

 ما هي فوائد استخدام البطاقات االئتمانية؟

صائ  فريدة سواء تتمتع البطاقات االئتمانية خب

البطاقة،  ها، أو للمحالت اليت تقبلبالنسبة حلامل

أو بالنسبة للبنك مصدر البطاقة. فإذا مت احملافظة 

واستخدامها بالشكل األمثل فإنها تعود بفوائد  عليها

  كبرية على حاملها أهمها:

o  تعترب وسيله آمنة وسهلة البطاقات االئتمانية

االستخدام واحلفظ، وتغين عن محل مبالغ نقدية 

 كبرية.

o مراجعة والتأكد من مجيع العمليات املنفذة  كميكن

 .ةالشهري اتاحلساب كشوفاتمن خالل 

o  عملية التخطيط املالي عند  هامة يفأداة مالية تعترب

 استخدامها بطريقة مدروسة.

o األماكن واحملالت اليت تقبل التعامل بهذه  توافر

 يف خمتلف دول العامل.البطاقات 

o ن تنفيذ العملية.يوم م 45تصل اىل  فرتات مساح 

 كيف يتم إصدار ومنح العميل بطاقة ائتمانية؟

بناًء للعميل املوافقة على إصدار بطاقة ائتمانية تتم 

معه  تعامليالسياسة االئتمانية للبنك الذي على 

 العميل.

قبل التقدم ما هي األمور اليت جيب معرفتها 

 على بطاقة ائتمان؟ باحلصول

o   احلصول على بطاقة ائتمان؟ تريدملاذا 

o مع  هل شروط وضوابط اتفاقية استخدام البطاقة

 البنك واضحة ومفهومة لديك؟

o انت على إملام شامل بالفوائد والعموالت و  هل

رسوم ومنها  البطاقة؟املرتتبة على استخدام الرسوم 

اإلصدار السنوية )على بعض البطاقات(، ورسوم 

البنكيةبطاقات الكل ما حتتاج أن تعرفه عن   
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ورسوم جتاوز احلد االئتماني،  السحب النقدي،

ورسوم التأخري عن السداد، ونسبة الفائدة املرتتبة 

 .(على املبلغ غري املسدد

o  هل تستطيع تسديد إمجالي مبلغ مشرتيات

البطاقة كل شهر، أم تسديد احلد األدنى منه 

 فقط؟

o   إذا قمت بتسديد احلد األدنى فقط، هل تستطيع

 على الرصيد القائم؟ الفائدةحتمل دفع مبلغ 

o   ما هو اإلجراء الذي يقوم فيه البنك يف حال

 ختلفك عن تسديد املبلغ املستحق؟

 باستخدام تقومإضافية عندما   رسوم تقييدهل يتم 

  ؟ للشراء بطاقة االئتمان

رسوم  بطاقة االئتمانال جيوز أن يدفع حامل 

 .إضافية ألي جهة يشرتي منها أية مشرتيات

احلد  أو ختفيض  زيادةهل يستطيع البنك 

 ؟علم صاحبهاللبطاقة دون  االئتماني

يتوجب على البنك إصدار بطاقات إئتمان،أو  ال

 إال بناءًً ، أو ختفيضه،احلد االئتماني هلا  زيادة

وذلك مبوجب  ،على طلب خطي من العميل

 عن البنك املركزي األردني.الصادرة  التعليمات

 ما هي خماطر استخدام بطاقة االئتمان؟

االستخدام اخلاطئ أو غري املدروس للبطاقة يعرض 

صاحبها إىل خماطر كبرية تؤثر على سجل العميل 

االئتماني وعلى قدرته يف تسديد وإدارة التزاماته 

 هذه املخاطر: ومن ضمناملالية، 

o  العموالت املرتبطة باستخدام الفوائد وة ارتفاع نسب

 بطاقات االئتمان.

o  سداد  عنالتأخر تسديد رسوم إضافية يف حال

 احلد األدنى.

o  تعترب البطاقات االئتمانية أداة مالية سهلة تشجع

 على االستهالك.

o  تعترب من األدوات املالية اليت تتطلب متابعة

 مستمرة وإدارة سليمة والتزام بتواريخ السداد.

o  إمكانية فقدان أو سرقة البطاقة واستخدامها من

 قبل شخ  آخر.

 ؟عرب االنرتنت آمن  استخدام بطاقة االئتمان هل

 التسوق من املهم اتباع النصائح التالية عند 

والتعامل ببطاقات االئتمان او عمليات ، االلكرتوني

 :بيع على االنرتنتالشراء وال

o  ألي شخ   يةاالئتمان بطاقتكعدم تسليم

 واحملافظة عليها يف مجيع األوقات. وعليك أن

ال  حتىالبطاقة  عن ختفي الرقم السري بعيدًا

يف  سحب أي مبالغ من رصيد البطاقةتسهل عملية 

  .أو سرقتها حال ضياعها

o  التوقيع خلف البطاقة فور استالمها، وعدم كتابة

على البطاقة، أو يف  (PIN)الرقم السري 

 احملفظة.

o  أو ،الكرتونيًا سواًء بشكل دوريراجع حساباتك 

ال  أنهتتأكد  حتىمع خدمة عمالء البنك التابع له 

 مشاكل.توجد أية أخطاء أو 

o اجلهاز أنتأكد من  عند التعامل والشراء الكرتونيًا 

بربنامج مكافحة فريوسات  مؤمنالذى تستخدمه 

فريوسات قد  أوبرامج جتسس  أيمن  وخالي

والتأكد من توفر نظام ، معلوماتك البنكية تصل إىل

 احلماية اآلمن عند إدخال بيانات البطاقة.

o  تاكد من رابط الصفحة التى سوف تقوم بعملية

 httpsب  حيث جيب أن يبدأمالية عليها 

يرمز اىل  (S)حرف  أنحيث  httpوليس فقط 

secured  مؤمنني، واالتصال  الصفحةويعنى ان

 عليهاوتستطيع القيام بعملياتك املالية والتحويالت 

 بأمان.
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o معروفة املنشأ حيث  ال تتعامل مع مواقع غري

فى حالة  االكرتوني تعرف بلد املوقع أنيفضل 

وجود خالف او مشكلة تستطيع اللجوء اىل الشرطة 

 .البلد ذلكوالقضاء فى 

o  بتزويد أية جهة بالبيانات اخلاصة ال تقوم

 .الرقم السري هلاببطاقتك أو 

o  املزورة للفيسبوك وباقى  الصفحاتاحذر من

من كلمات وحروف  التأكدعليك كما  ،املواقع

الرابط وان يكون هو املوقع الذى تريد التعامل عليه 

  .مزورة صفحةوليس 

o  عند حدوث فروقات بني كشف احلساب أو

عمليات مل تقم بتنفيذها، فإنه جيب االتصال 

يت تتعامل معها إلخبارهم اجلهة ال معمباشرة 

 بهذه الفروقات.

o   ضع لديك قائمة بأرقام بطاقات االئتمان للرجوع

 إليها عند احلاجة.

o  االتصال مباشرة جبهة اإلصدار واإلبالغ عن ضياع

أو سرقة البطاقة ومن ثم إرسال فاكس أو امييل 

 لتأكيد عملية التبليغ واالحتفاظ بهذه املستندات.

o  توفري خط هاتفي على مدار يتوجب على كل بنك

، وعادًة الساعة للتعامل مع أي مشكلة حتصل لك

 .ما يكون الرقم مدرجًا على البطاقة

 

 Debit)ثانيًا: بطاقات اخلصم الفوري 

Card)  أو الصراف اآللي(ATM) 

مرتبطة حبسابك الشخصي سواء هذه البطاقة 

آخر تابع لك يف حساب  أيحساب توفري أو 

 يف ةسحب االموال املوجودالبنك، حيث بامكانك 

 من خالل بطاقة السحب الفوري فقط حسابك رصيد

هذه الطريقة ال ميكن سحب وب، )الصراف اآللي(

، وال حسابكرصيد  موال اكثر مما هو موجود يف ا

 .أي فوائدعليك دين للبنك او  يرتتب

 

 pre-paid)ثالثًا: البطاقات املدفوعة مسبقًا 

Cards)  

 للتعاملختص  بعض البنوك بطاقة ائتمانية خاصة 

تكون بطاقات  وحبيثاالنرتنت فقط  عن طريق

معني حسب  مسبقة الدفع يتم شحنها برصيد

وتستعمل يف عمليات البيع والشراء سواء يف  احلاجة

 .املالية احملالت و التعامالت


