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 ؟  ما هي الخدمات المتوفرة في الحساب الجاري للقاصر  .6



من   واالستفادة الذكية   لألجهزة البالد نت وتطبيق   بالبالدالتسجيل  •

   . الخدمات المصرفية

   .إصدار بطاقة مدى رقمية •

   . إلى عنوان العميل وتوصيلها بالستيكيةبطاقة مدى إصدار  •

   . سداد مدفوعات سداد/ وزارة الداخلية •

 . التحويل إلى البنوك المحلية •

 . األخرىمن الخدمات المصرفية  إضافة إلى باقة واسعة  •
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  ؟ البالستيكية   كيف يمكن طلب بطاقة مدى  .9

( أو  Pay Appleسيتم إصدار بطاقة مدى رقمية ويمكن استخدمها في )

(mada Pay  ) عبر تطبيق   طلب البطاقة البالستيكية   يمكنك  ه  كمامباشر

طباعتها من    ُيمكن   أو وسيتم توصيلها إلى العميل  البالد أو البالد نت

 أجهزة الخدمة الذاتية لبنك البالد. 
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  ؟ أبشر ولي األمر الطلب في  

،  األمر الخاص بولي  لـ "أبشر” فتح الحساب طلب  يرسل بنك البالد 

 . الطلبأبشر  سيلغي يوم  15 خالل   مر األ ولي  يقبله حال لم   وفي 


