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 التــــي تخضــــع لھـــا بطاقـــات االئتمــــان 

 برنامج دار التمويــل 

 االئتمـــان  لسداد أقساط بطاقة

دار  تحكم برنامج)") 1( -الملحق("مــــان لھا بطاقات االئت  ألحكام وشروط دار التمويل التي تخضع) 1(إّن ھذا الملحق 
 ").طبرنامج سداد األقســــا("التمويل لسداد أقساط بطاقة االئتمــــــان 

بفوائد منخفضة أو  برنامج سداد األقساط فرصةً إلى حاملي البطاقات لتحويل بعض المعامالت أو المشتريات  أو القروض منحي
   .شھريةأقســـاط  حواالت األرصدة، إلـــــى دفعــــات

 تعريـــف المصطلحـــات  1-

ما لم يتّم تعريفھا بموجبه بخالف ذلك،  ،)1(يكون للكلمات والعبارات المكتوبة باألحرف الكبيرة المستخدمة في ھذا الملحق 
 .تمـــــــاننفس المعاني المخصصة لھا في أحكــــــــــام وشـــــروط دار التمويل التي تخضع لھا بطاقـــــــات االئ

يعني التاريخ الذي تقوم فيه دار التمويل باعتماد نموذج طلب برنامج سداد األقساط المقدم من قبل حامل ": االنتسابتاريخ "
بالھاتـــف لدى دار  جرى إما عن طريق مراكز اتصال دار التمويل أو قسم المبيعات البطاقة الرئيسي من خالل االتصال الذي

  .التمويل

أو معامالت شراء أو معامالت /تعني القروض النقدية بفوائد منخفضة أو حواالت األرصدة و": المعامالت المؤھِّلة/لةالمعام"
  .واألقصى لحدود ائتمان حامل البطاقة الرئيسي حسبما ھي محددة من قبل دارة التمويل معينة مرتفعة القيمة ضمن المبلغ األدنى

أو ما يعادله يعرضه دار التمويل من حد االئتمان ويتوجب على حامل  انقديً ا تعني مبلغً ": القروض النقدية منخفضة الفوائد"
 .ألحكـــام برنامج سداد األقســــاط االبطاقة الرئيسي إعادة ســــداده وفقـً 

ائتمانية تعني التحويل إلى البطاقة لكامل أو جزء من الرصيد المستحق والباقي دون سداد بموجب بطاقة ": حوالة الرصيد"
 .لرصيدلبرنامـــج تحويـــل ا امتحدة غير دار التمويل وذلك وفقً صادرة بواسطة مورد بطاقات ائتمانية في اإلمارات العربية ال

يعني العرض المقدم من قبل دار التمويل إلى حاملي البطاقة الرئيسيين المؤھلين لكي يحولوا إلى ": برنامج تحويل الرصيد"
دي مورّ /دبطاقات ائتمانية صادرة بواسطة مورّ /زء من األرصدة المستحقة والباقية دون سداد بموجب بطاقةبطاقاتھم كامل أو ج

لتحويل  برنامج دار التمويل"بطاقات ائتمانية في اإلمارات العربية المتحدة غير دار التمويل وذلك مع مراعاة أحكام وشروط 
 .*"الرصيد

 ).االئتمــــان بطاقات لھا تخضع التي دارالتمويل وطوشر ألحكام) 2(الرجاء مراجعة الملحق (*

التواريخ المحددة التي تقررھا دار التمويل من وقت آلخر لغرض تحديد فترات األقساط /يعني التاريخ المحدد": تاريخ المعاملة"
  .للمعامالت المؤھِّلة بموجب برنامج سداد األقساط
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نامج سداد األقساط على حاملي البطاقات الرئيسيين الحاليين والجدد حسبمــــــا قد يقرره دار التمويل من وقت يقتصر بر  2-1
 .آلخر ممن لم يتّم تجميد بطاقاتھم وھم في وضع جيد بناء على سلطة دار التمويل التقديريــــة المطلقــــة

 .لة التي أجراھا حامل البطاقة التابعة إلى برنامج سداد األقساطيجوز لحامل البطاقة الرئيسي تحويل المعامالت المؤھِّ   2-2

 والمشاركــــة  تسابنالا  -3

نتساب في برنامج سداد األقساط من قبل حامل البطاقة المؤھل الذي يتقدم بطلب المشاركة عبر مركز اتصال دار يتّم اال  3-1
نتساب لموافقة دار التمويل يخضع اال. العميل بصورة مالئمة التحقق منالتمويل أو قسم المبيعات بالھاتف لدى دار التمويل بعد 

 .بناًء على سلطتھا التقديرية المطلقة

لجميع الدفعات المستحقة  ال يجوز لحامل البطاقة الرئيسي االنسحاب من برنامج سداد األقساط حتى يتم السداد الكامل  3-2
أي التزامات مترتبة على  االرئيسي في أي وقت أن يدفع مسبقً ل البطاقة يحق لحام. بموجب برنامج سداد األقساط المذكور
 .مع مراعاة رسوم الدفعات المسبقة) الرئيسي والفائدة المستحقة المبلغ(األقساط المستحقة والباقية دون سداد 

رسوم تأمين أو رسوم أخرى  يجوز لـدار التمويل بناًء على سلطتھا التقديرية المطلقة أن تفرض رسوم معالجـــــــة أو  3-3
 .على برنامج سداد األقســــاط

 برنامج سداد األقســـاط  يــــزاتمم  -4

من قبل حامل البطاقة الرئيسي بتاريخ المعاملة  ادفعات أقساط يستحق سدادھا شھريً  يتّم تحويل المعامالت المؤھلة إلى  4-1
 .الت المؤھلة إلى كشف الحساب الشھري لحامل البطاقة الرئيسيتتّم إضافة دفعة القسط الشھري للمعام. واجب التطبيق

  ).اشھـــــرً  36-3( ان المعامالت المؤھلة بين ثالثة وثالثة وستيــــن شھــــرً تتراوح فترة سداد األقسط ع  4-2

ويل على الشبكة يتّم نشر سعر الفائدة واجب التطبيق على دفعات األقساط للمعامالت المؤھلة على موقع دار التم  4-3
يجوز لـدار التمويل أن تفرض من وقت آلخر سعر الفائدة السائد على دفعات األقساط للمعامالت  (www.FH.ae) .اإللكترونية

 .المؤھلة بناًء علــــى سلطتـــھا التقديريــــة المطلقـــة

الدفعات المباشرة في حساب حامل البطاقة الرئيسي بالنسبة للمعامالت المؤھلة، تتولى دار التمويل تقديم الشيكات أو سداد   4-4
 .أو إلى البائع المحدد من قبل حامل البطاقة الرئيسي بعد الموافقة على المعاملة المؤھلة

 أحكـــــــــام عامــــــــة  -5

تلي تاريخ  ايومً ) 60(لمستحقة ضمن مھلة ستين حال تخلّف حامل البطاقة الرئيسي عن تسوية الحد األدنى من الدفعة ا في 5-1
في حساب البطاقة في أو قبل تاريخ استحقاق ا السداد ولكن لم يتّم قيده دائنً استحقاق الدفع أو في حال قام حامل البطاقة الرئيسية ب

غير أو النفقات واجبة التطبيق على المبلغ المتبقي /و مويل سعر الفائدة السائد والرسومالدفع ألي سبب مھما كان، تفرض دار الت
 .المدفوع من الرصيد الحالي حتى تتم تسويته بالكامل

أو إساءة االستخدام فيما يتعلق بالمشاركـــــــة في برنامج سداد األقساط إلى تسريع دفعات /من الممكن أن يؤدي االحتيال و  5-2
 .لمؤھِّلــــةاألقساط بموجب برنامج سداد األقساط كما أنه قد يؤدي إلى إنھاء وإلغاء بطاقة االئتمان ا

  



استفادة حامل البطاقة الرئيسي من برنامج سداد األقساط، أو في إلغاء أو  تحتفظ دار التمويل بحقھا في قبول أو رفض  5-3
تعليق أو تغيير أو استبدال برنامج سداد األقساط أو تغيير شروطھا وأحكامھا في أي وقت دون توجيه إخطار مسبق إلى حامل 

 .البطاقة الرئيسي

تعمل بحسن نية عند االستجابة ألي تعليمات أو استفسارات شفھية أو إلكترونية موجھة من حامل  تعتبر دار التمويل بأنھا  5-4
ال يحق لحامل البطاقة الرئيسي المطالبة . البطاقة الرئيسي فيما يتعلق بأي مسألة ذات صلة بمشاركته في برنامج سداد األقساط

معزوة بشكل مباشر أو غير مباشر ألي أفعـــــال تّم اتخاذھا .. ضرار أو التزامات أو مصروفات، إلخأو االدعاء بأي خسائر أو أ
في مأمن بھــــذا   فظھالذلك يلتزم حامل البطاقة الرئيسي بتعويض دار التمويل وحا نية من قبل دار التمويل، وتبعً  بحسن
 .ددالصـ

البطاقة الرئيسي بحفظ دار التمويل في مأمن من أي معلومات خاطئة يتّم ويلتزم حامل  لن تكون دار التمويل مسؤولة  5-5
بيانات التعريف الخاصة بالمستفيد، أرقام الحساب، معلومات القروض (توفيرھا من قبله فيما يتعلق بأي معاملة مؤھلة معتمدة 
يتحمل . غير فيما يتعلق بالمعامالت المؤھلـــةأو أي تأخير من قبل ال...) النقدية منخفضة الفوائد، معلومات تحويل األرصدة، إلخ

 .حامل البطاقة الرئيسي أي رسوم طرف ثالث مرتبطة بأي معامالت مؤھلة

أحكام وشروط دار التمويل التي تخضع لھا بطاقات "ولكنه ال يعدل بأي شكل من األشكال أو يحّل محّل ) 1(يكّمل الملحق   5-6
بصرف النظر عن أي نص وارد في ھذا الملحق، في حال نشوء أي تعارض . وحامل البطاقةالقائمة بين دار التمويل " االئتمان

 ).1(وأحكام وشروط دار التمويل التي تخضع لھا بطاقات االئتمان تكون السيادة ألحكام وشروط ھذا الملحق ) 1(بين الملحق 

 لشــــــــروط وأحكـــــام ) 2(الملحـــق 

 ")دار التمويــــل. ("ع.م.شدار التمويـــل 

  بطاقـــات االئتمــــان التــــي تخضــــع لھـــا

 برنامــج دار التمويــل لتحويــل الرصيــد 

يحكم برنامج دار )") 2(الملحق " ("بطاقات االئتمــــان لشروط وأحكام دار التمويل التي تخضع لھا  )2(إّن ھذا الملحق 
الشروط ("  السائدة" بطاقات االئتمان شروط وأحكام دار التمويل التي تخضع لھا"أ مع التمويل لتحويل الرصيد ويُقر

 ).دار التمويــل لسداد أقســاط بطاقـــــة االئتمـــان أي برنامج(للشروط واألحكام ) 1(والملحق ") واألحكام
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، ما لم يتّم تعريفھا بموجبه بخالف ذلك، )2(والمستخدمة في ھذا الملحق  يكون للكلمات والعبارات المكتوبة باألحرف الكبيرة
  .مي الشـــــروط واألحكــــــــــانفس المعاني المخصصة لھا ف

بطاقة ائتمانية  تعني التحويل إلى البطاقة لكامل أو جزء من الرصيد المستحق والباقي دون سداد على": حواالت الرصيد/حوالة"
 .لبرنامـــج تحويـــل الرصيدا متحدة غير دار التمويل وذلك وفقً بطاقات ائتمانية في اإلمارات العربية ال مورد صادرة عن

 .يعني تحويل الرصيد الخاص بإجمالــــي مبلـــــــغ الحوالـــة": مبلــــــغ حوالة الرصيد"

المؤھلين لكي يحولوا إلى  الرئيسية البطاقات يعني العرض المقدم من قبل دار التمويل إلى حاملي": برنامج تحويل الرصيد"
موردي بطاقات /مورد بطاقات ائتمانية صادرة عن/بطاقة على صدة المستحقة والباقية دون سدادبطاقاتھم كامل أو جزء من األر

 .ذاھ) 2(الملحق  ائتمانية في اإلمارات العربية المتحدة غير دار التمويل وذلك مع مراعاة أحكام

  



طلب  أو مؤسسة مالية أخرى بنـــاًء على/تعني الشيكات التي يتـــــّم تسليمھــــــا إلى بنك و": شيكــــات حوالة الرصيد/شيـــــك"
 .الشروط واألحكام حامل البطاقة الرئيسي وفق

حسبما ھو  يعني الطلب المؤكد والصادرعن حامل البطاقة الرئيسي للتسجيل في برنامج تحويل الرصيد": طلب تحويل الرصيد"
 .من ھذا الملحق" التسجيل والمشاركة) "3(موضح في المادة 

عبر نظام اإلمارات للتحويالت المالية إلى  لھذه الشروط واألحكام االغ المالية المزمع تحويلھا وفقً يعني المب": إف تي إس"
وردي بطاقات ائتمانية في اإلمارات العربية م/مورد الرئيسية والصادرة عن البطاقات االئتمانية الخاصة بحاملي البطاقة/البطاقة

 .المتحدة غير دار التمويل

الذي قامت دار التمويل ." إس.تي.إف"شيكات حوالة الرصيد الصادر أو /يعني المبلغ اإلجمالي لشيك": إجمالي مبلغ الحوالة"
بطاقات /بطاقة البطاقة الرئيسي علىاألرصدة المستحقة والباقية دون سداد لحامل /بتحويله لتسوية جميع أو جزء من الرصيد

  .موردي بطاقات ائتمانية/مورد ائتمانية صادرة عن
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 .الحاليين والجدد حسبما قد تقرره دار التمويل من وقت آلخر يقتصر برنامج تحويل الرصيد على حاملي البطاقات الرئيسية

 التسجيـــل والمشاركــــة   -3

تقديم طلب للمشاركة عبر مركز اتصال دار  ل حامل البطاقة الرئيسي المؤھل في برنامج تحويل الرصيد من خالليتّم تسجي
بمجرد تأكيد حامل البطاقة الرئيسي . العميل بصورة مالئمة لدى دار التمويل بعد التأّكد من التمويل أو قسم المبيعات بالھاتف

. حوالة الرصيد يعتبر ھذا األخير بأنه قدم إلى دار التمويل طلب تحويل الرصيد على طلبه وموافقته على تحويل الرصيد ومبلغ
عالوةً على ذلك، يخضع التسجيل الفعلي لحامل البطاقة الرئيسي في برنامج تحويل الرصيد لموافقة دار التمويل بناًء على 

 .رصيدوتحتفظ دار التمويل في حقھا برفض أي طلب تحويل . سلطتھا التقديرية المطلقة

 طريقـــة العمــــل   -4

أو المؤسسة المالية /شيكات حوالة الرصيد التي تعادل إجمالي مبلغ الحوالة إلى البنك و/تقوم دار التمويل بتسليم شيك  4-1
 .األخرى بناًء على طلب حامل البطاقـــة الرئيســـي

يتّم تخفيض حدود االئتمان المتوفر بقيمة المبلغ . ب البطاقةلن يتجاوز إجمالي مبلغ الحوالة حدود االئتمان المتوفر في حسا  4-2
حتى يتّم سداد ھذا األخير ) أو النفقات/شامالً جميع الرسوم و(المستحق والباقــــي دون سداد من إجمالي مبلـــغ الحوالة 

 .بالكامـــل

طتھا التقديرية المطلقة للتحقق من صحة لة التخاذ أي تدابير تعتبرھا ضرورية بناًء على سلتكون دار التمويل مخوّ   4-3
من حامل  الطلب البيانات المقدمة من قبل حامل البطاقة الرئيسي وأي معلومات أخرى متعلقة به، بما في ذلك دونما حصر،

الصادرة البطاقات االئتمانية /األرصدة في البطاقة/البطاقة الرئيسي تقديم كشوفات البطاقة االئتمانية أو إثبات آخر عن الرصيد
 .موردي بطاقات ائتمانية آخرين/عن مورد

يجوز قيد رسوم معالجة غير قابلة لالستــــرداد على حساب البطاقة لحامل البطاقـــــة الرئيســي عن كل شيك حوالة   4-4
 .يتّم تحويله." إس.تي.إف"الرصيد صادر أو كل 

  



لذلك ا تبعً  وز لحامل البطاقة الرئيسي إلغاء ذلك الطلب واالنسحابعند موافقة دار التمويل على طلب تحويل الرصيد، ال يج 4-5
من خالل تعبئة وتقديم نموذج دار التمويل المالئم وسداد أصل ا إال بعد إخطار دار التمويل خطيً من برنامج تحويل الرصيد 

أو النفقات الواجبة /من الرسوم و  أي قبل تاريخ استحقاقــــه إضافــــة إلى المبلغ الباقي دون سداد من إجمالي مبلغ الحوالة
الفائدة المترتبة على بطاقة حامل البطاقة الرئيسي في حال كان مسجالً في برنامج دار التمويل لسداد ) 1(التطبيـــق، بما في ذلك 

 .رسوم الدفعــات المسبقة/رسم) 2(أقساط بطاقة االئتمــــــان و 

 ال التـــزام علــى دار التمويــل    -5

لن تكون دار التمويل مسؤولةً بأي طريقة مھما كانت عن أي تأخير أو رفض أو تخلف من قبل البنك أو المؤسسة المالية   5-1
يتحمل حامل البطاقة  .حسابات بطاقته االئتمانية/قيد إجمالي مبلغ الحوالة في حساب/الخاصة بحامل البطاقة الرئيسي عن إيداع

البنوك أو / بطاقاته االئتمانية مع البنك/أو غرامات قد يتكبدھا على بطاقته/و  نفقات، جزاءات الرئيسي وحده أي فوائد، رسوم،
لھذا الغرض، . حسابات البطاقة االئتمانية/قيد إجمالي مبلغ الحوالة في حساب/المؤسسات المالية األخرى نتيجة إليداع/المؤسسة

أمن من وضد أي التزامات، خسائر، أضرار، تكاليف، مصروفات، يعّوض حامل البطاقة الرئيسي دار التمويل ويحفظھا في م
عن التأخير أو ا تمويل فيما يتعلق أو يكون ناشئً أو إجراءات قد تترتب أو ترفع أو تتخذ في حق دار ال/مطالبات، طلبات، أفعال، و

 .التخلف المذكور

ات التي يقدمھا إلى دار التمويل للتأكد من تقديم يكون حامل البطاقة الرئيسي مسؤوالً عن ضمان صحة وصالحية المعلوم  5-2
طلب تحويل الرصيد بشكل مالئم ولن تكون دار التمويل مسؤولةً عن أي معلومات خاطئة أو مضللة يقدمھا حامل البطاقة 

فاع عنھا لھذا الغرض، يلتزم حامل البطاقة الرئيسي بتعويض دار التمويل والد. الرئيسي فيما يتعلق ببرنامج تحويل الرصيد
أو إجــــراءات /وإبقائھا في مأمن من وضد أي التزامات، خسائر، أضرار، تكاليف، مصروفات، مطالبات، طلبات، أفعال، و

عن أي معلومـــات غير صحيحة أو غير  ال فيمـــا يتعلــق أو يكون ناشئً قـــــد تترتب أو ترفع أو تتخذ في حق دار التمويـــ
  .أو مضللةسارية المفعول أو خاطئة 
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أو النفقات /لرسوم وتبقى جميع معامالت البطاقة غير حواالت الرصيد خاضعة لسعر الفائدة السائد لدى دار التمويل وا  6-1
  .قواجبة التطبي

البطاقة االئتمانية لحامل البطاقة لـــن تكـــون دار التمويل مسؤولة عن أي رســـوم أو رسوم خدمات قد يتّم قيدھا على   6-2
الرئيسي الصادرة من بنك أو مؤسسة مالية أخرى التي قد تنشأ عن امتناع دار التمويل عن قبول طلب حوالة الرصيـــد أو عن 

 .طلب حوالة الرصيد التأخر في تنفيذ

ه ال يعدل بأي شكل من األشكال أو ، ولكن)2(الماثل، وبرنامج تحويل الرصيد موضوع ھذا الملحق ) 2(يكّمل الملحق   3-6
تطبق الشروط واألحكام في حال عـــــــدم ورود حكـــم . القائمة بين دار التمويل وحامل البطاقة  يحّل محّل الشروط واألحكام

بصرف النظر عن أي نص وارد في ھذا الملحق، في حال نشوء أي . الماثل بخصوص أي مسألة) 2(معين في الملحق 
  .تعارض

 


