
 
Classified : Public 

 

 

 

 فيرست دبي 

 عرض تحويل الرصيد وعرض الدفع النقدي السريع

 المرنة  السدادخطة 

 الشروط واألحكام

 

عيضلللبنل اللل ليلرصتلل للرصمينللل لرص لل ر خطللل ليعالل لل(QC"ل)يقيعلليالرصللل نقلرصاللل  لرص للل"لوأل(BT"ل)تحويللالرصيدللل  " -1

حلل لملن للالردلل  لرصةطلل لت لل ي لالمللألأ لل)حنمللالرص طنتلل (ل  لل لن ي لل لصحمللل ل طنتللن لكم لل  ل)رص الل (لأ للوي  لرلو ل

 ن ل نعن لشبيي لمين .للرصمتنح طنت لرالئتمننل

فنئلل  لرصذر لمعلل  للص طنتللن ر%لكحلل لأ نلل لمللألل3لصت لل ي نًل ميونلل ل للويليتمتللقلحمللل ل طنتلل لرئتمللننل  لل لن ي لل لحنص لل -2

دلل  لمللألر%لل100نيلل لصللالص أول مللنليلنلل لمحف لل ل  لل لن ي لل لل طنتللن لرالئتمللننلرلخللي مللأل%لل5أوللمللاةف رص

صعلليالتحويللالرصيدلل  لرصمينلل للرصت لل ي صةطلل لرصم للتحلن لكإ مللنص لحلل لرالئتمللننلرصمتللنحلرصمطلللوململن للالل للالرصةطلل ل

علليالننئلل  لخطلل لأنليلل نقل ليتوتللقلمللألحنمللالرص طنتللنتللي لرصةطلل .لحتلل لتللنريالنبنيلل للرصلل نقلرصاللل  لرص للييقوعلليال

ونلللنًلصلةطلل ل،لح للململت لل لرصحللن ،لمللي لورحلل  ور للوملمعنص لل لصل،ييقعلليالرصلل نقلرصاللل  لرص لللتحويللالرصيدلل  لأو

 .لل الرصةط لحت لنتي رصمةتنر ل

،ل مللنلنلل لتللنريالر للتحلنسلرص لل ر  حلللو للكللنم ًلكشللالرصح للنملردلل  لإ مللنص لل ت لل ي نلل لحللن لعلل ملت للنملحنمللالرص طنتلل ل -3

/للرصعمل للن لرصشلليرئ  أوللقرص للييلعلليالتحويللالرصيدلل  لأولعلليالرصلل نقلرصاللل  لرصةندلل ل لل للالةطلل لرصدلل  لذصلل لر

ونلل لرصمعلل  لرصمحلل  لعللل لح للنملرص طنتلل ل للنصم لغلر لليلرصم لل  لننئلل  لن مللنليتعللل لعا ئللسل للويلتفلليال،لرص للحو ن لرصال يلل 

 ،لو  تملخصمبنلمألح نملرص طنت .لرصمصنريان ل  و لرصي وملو

ل3 للييقل ا لل  ل نقلرصاللل  لرصيالرصللأولعلللالرصيدلل  علليالتحويللعللل لخطلل ل لل ر لرصحلل لرل نلل لرصم للتح لحت للنمل لل تملر -4

ردللل  لملللألنللل لمحف للل ل  للل لن ي للل لصل طنتلللن لرلخلللي ل%لل5 ا للل  لأوللملللاةف رصفنئللل  لرصذر لمعللل  للل طنتلللن ص%ل

 .رصمةتنر رصفي ي ل رصةط  ل توملم رهملإمنررت لأيبمنلأعل لح ل100أولم لغل،رصةط لل ا

إ مللنص ل لل  رلمللأللصعلليالتحويللالرصيدلل  لأولعلليالرصلل نقلرصاللل  لرص للييقلرصحلل لرل نلل لمللألرصم لللغلرصم للتح  لل نونل -5

 منص  .للر وملنيالأ صت املتنريالر تحلنسلرص  ر لن لأولت الل ترصور مل نعهلمألت الحنمالرص طنرصم لغلرصم تح ل

دللل  لأولعلليالرصللل نقلرصالللل  لرص لللييقلعللل لحملللل لرص طنتلللن لرصلللسيألويلللالرصيصعللليالتحرص للل ر لرصمينلل لت للي لخطللل ل -6

ص  للتفن  لمللألحنمللال طنتلل لرالئتمللننلوتعتملل لأهل لل لدللن ر لمللألت للالرص الل .لتمللننل للنري لمللأل  لل لن ي لل لئل طنتلل لريحملللونل

الل ل لرصيره،لرصحنصللوضللقل  لل حنمللالرص طنتلل لنلل لكللننلللل لمللنلإذرلعليالتحويللالرصيدلل  لأولعلليالرصلل نقلرصاللل  لرص للييقعلل

أهل لل لحنمللالتل لل ملت للال،لرصتلل لتلل ليةتللنرلرص الل لتط  لبللنلي وأ لمعللني يلأخللل،ل لل الرص لل ر حنمللالرص طنتلل صح للنمل/ل طنتلل ل

مللاعلعلليالتحويللال لل نونلتلليررل.لاللل  لرص للييقعلليالتحويللالرصيدلل  لأولعلليالرصلل نقلرصرص طنتلل لص  للتفن  لمللأل

 ا لرصمطل .لل ييلرص لونلنًلصتلأولعيالرص نقلرصال  لرص ييقلصلعم  للرصيد  

مللألخلل  لتط  لل لرصبلللنتالل  لرص للييقأولعللليالرصلل نقلرصالللعلليالتحويللالرصيدلل  لرص طنتللن لح لل لحمللل لي للتط قل -7

ل خللي الل لأ للوي  لرلي للمعل بللنلأخللي للطلليس،لأولأ لصلل   لن ي لل رصمتحللي ل  لل تملت ل للغلحنمللالرص طنتلل ل.لو لمللألوتلل ر

ردلل  لرصةطلل لتفندلل ال؛لمثللا لالرصلل نقلرصاللل  لرص للييقصعلليالتحويللالرصيدلل  لأولعلليرص لل ر لرصمينلل لخطلل لوطل شللي

نئلل  ،لف،لتللنريالرنتبللن لرصةطلل لل للا،لمعلل ال لرصرصاللل  لرص للييقتحويللالرصيدلل  لأولعلليالرصلل نقللل للالرصةندلل ل علليا

ًلمتللونرصتفندلل ال،لو للتنونلتأك لل لرصطلللمعالل لح لل لرصلنلل لوتلل لرصي للوملورصمصللنريا ورصتلل لكشللونن لرصعم للالنلل للي ًلأي للن

 رصبنتالرصمتحي لص   لن ي  .لع يلتط   لنلعلعل برالط يمنألل
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علليالتحويللالرصيدلل  لأولعلليالرصلل نقلرصاللل  لخطلل ل لل ر لرصم للتف  يألمللأللحمللل لرص طنتللن  لعلللنلليالر للوملل لل تم -8

رص طنتلل ل للهلنلل لوتلل لح لل للحنمللاللل لرصاحللولرصللس ليحلل   لرص الل ،لويلللومل ت ل للغلعردلل  لرصةطلل لعللل لإ مللنص للرص للييق

   لرصةط

 ،لح ململت  لرصحن .ل لرصمع  لرصس ليح   لرص ا نوعيلرصفنئ  ل  -

 عيالتحويالرصيد  لأولعيالرص نقلرصال  لرص ييق.للمألأ التحويالرصمعنمل لإص   لورحلصمي ر وملمعنص  ل -

علليالتحويللالرصيدلل  لرصةطلل لل للالرصةندلل ل ل مو للملل مللنليتعللل ل إ مللنص لردلل  لرصةطلل ن للتنونلرصفنئلل  لور  لل لرصلل نقل -9

ويللتملت ل للغلحنمللالرص الل لنلل لرلوتللن لرصتلل ليحلل  هنلح للنملرص طنتلل ل،لو لل تملخصللمبنلمللأل  لرص للييقأولعلليالرصلل نقلرصاللل

 رص طنت ل بن.ل

،لنلل لعلليالرصلل نقلرصاللل  لرص للييقعلليالتحويللالرصيدلل  لأولندلل ل لخطلل لل للالخصنللالتح يلل لر للوملمعنص لل للي للوللصل الل  -10

 هس .للتنريال ييننلخط لرصتل   أولحورص ل

صت   لليلتللل يملطلللمللرص للييقرصاللل لوتحويللالرصيدلل  لصتللن لرصللسيألي للتف  ونلمللألخطلل لرص لل ر لرصمينلل لرص طنصحللنمل لي للمعلالل -11

 حت ليتملتفع الرصةط . ور لرصفوتي ل

 

نلل لخطلل لت للالرصتللنريالرصمحلل  لخطلل لرص لل ر لرصمينلل ل مو للملإ مللنص لردلل  لرصةطلل للق ن للنلل لحللن لتللنملحنمللالرص طنتلل ل -12

عللل للإرلل سأولر للوملأ لر للومل لل ر لم نلليلعا ئللسلصللألتفلليالهانصلل لملل  لرصةطلل ،لتةفلل  ل،لوطلللملإص للن لأولرصتل لل  

 ذص لرص  ر لرصم ني.ل

لن لعلل ملت للنملحنمللالرص طنتلل ل ت لل ي لنلل لحلل -13 نلل لت للط أل لصل نعلل لرصم للتحل لرصمحلل   لرصحلل لرل نللأولي يلل لعللألم لللغلم للنور

أ لو ونلرصحن لل لسر للن ل،لونلل لتللل ييهنلرصمطللل ،ل،لعا ئللسل للتلومل  لل لن ي لل رص طنتلل نلل لحللن لإرلل سلول،لأمتتللنص  أ

رصم لللغلس مللنص لأ لم لللغلم للنو ل،لويصلل علح ا للسلرصةطلل  إص للن لن لحنمللالرص طنتلل ،لم لللوص  لت للم لل  لأولتحمللالإخطللنرل

عللل للمل لل رًلعللل لحنمللالرص طنتلل ،للنًلرصمفللوتيلم لل للرصيدلل  لأولعلليالرصلل نقلرصاللل  لرص للييقلمللألعلليالتحويللارصم للتح ل

  م لغلملطوعلورح .لح نملرص طنت للن رصفورل

كللننلرصم لللغلنلل لحللن لل  لرص للييقرصيدلل  لأولعلليالرصلل نقلرصالللعلليالتحويللالخطلل ل تفللوي ل لل لومل الل لأ للوي  لرلو ل -14

وكننلل لل،نتتللهلرالئتمنن لل  طلنلل ل،لمتنحللنًلومتللونيرًلص لرصمتللنحلصحنمللالرص طنتلل رس مللنص لصلةطلل لضللمألرصحلل لرالئتمللنن لرس مللن

 للوي  لت للال الل لألصلورعلل لوصللورئعل الل لأ للوي  لرلو لرصمعتملل  لمللأل مو للم طنتلل لرئتمللننلحنمللالرص طنتلل لنلل لوضللقل  لل ل

 رصمعنمل .لرلو لن لوت لإ ير 

،ل ا للنًليللالرصيدلل  لأولعلليالرصلل نقلرصاللل  لرص للييقخطلل لرص لل ر لرصمينلل لرصةندلل ل علليالتحوعالل منليأخللسلحنمللالرص طنتلل ل -15

رل نلل لصل نعلل لرصحلل لعا ئللسل لل نونل،ل مو للملخطلل لرص لل ر لرصم  للي لرص للحو ن لرصال يلل أوللرصعمل للن لرصشلليرئ   ل اللململلقلإصلل

رص للييقلأوللرصاللل ل%لمللألت ملل لتحويللالرصيدلل  لوخطلل ل5نلل لص لل ر لرص طنتلل ل لل نونلرصحلل لرل .شللالرصح نمنلل لكرصم للتحل ل

%لمللألإ مللنص ل5،ل نسضللنن لإصلل للرصمةتللنر رصفي يلل ل  رصةطلل للتو لمح للمللرهللملإمللنررت ل)أيبمللنلأعللل (ل نصا لل  ل ل100

خطللل ل رهلللملإملللنررت ل)أيبملللنلأعلللل (ل نسضلللنن لإصللل لل100رصيدللل  لرصم لللتح لصلعمل لللن لرصشللليرئ  لورص لللحملرصالللل  لأول

تت للنوللحلل ل طنتلل لرالئتمللننل نسضللنن لإصلل لتة م لرصشللير لرصم  للي ل/لخطلل لرص لل ر لرصسك لل .ل للتتملإضللنن لأ لم للنصغلم لل

 رصم نصغلرصم تحل لإنلو   ل تتملإضننتبنلإص لرصح لرل ن لصل نقلوي مل  ر هنل حلو لتنريالرال تحلنس.
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%لل3لنلل لكشللالرصح للنم،ل لل نونلرصحلل لرل نلل لصل نعلل لرصم للتحل ل لرصفنئلل  لرصمللاةف لمعلل ذر لن ل نصا لل  لصحمللل لرص طنتلل -16

لم للتو لعللل لح للم،لأيبمللنلأعللل لأول رهللملإمللنررت ل100أوللرص للييقاللل لرصتحويللالرصيدلل  لصرصاللل  للردلل  خطلل لمللأل

ل100أولللللل  لرصم لللتح رصيدللل  لرصالأولم ملللوعلرصعمل لللن لرصشللليرئ  لملللأل%لل3إصللل ل،ل نسضلللنن لرصمةتلللنر ليللل رصةطللل لرصفي 

وكمللنل لل تملإضللنن لأ للسك لل .رص لل ر لرصلأت للنطلخطلل لرصمشللتيين لرصمينلل ل/لخطلل ل نسضللنن لإصلل (لأيبمللنلأعللل )هللملإمنررت  ر

م للنصغلرصم للتحل لرص للن ل ،لإنلو لل  ،لعللل لرصحلل لرل نلل لص لرم للتة م ل مللنلي يلل لعللألحلل ل طنتلل لرالئتمللننل نسضللنن لإصللم للنصغل

 . حلو لتنريالرال تحلنسلمل نعهمألرص  ر لوي 

نلل لكشللالحلنسلرصمحلل  لال للتلتللنريالررصحلل لرل نلل لصل نعلل لرصم للتحل لنلل ل لل نقلم لللغليلللالعللأل لت للنملحنمللالرص طنتلل لحللنلنلل  -17

رصيئ  لل  لرصةندلل لحنللنملرلشلليوطلولرصي للوملونلللنًلص،لعا ئللسل للويلتط لل لرصح للنملرصشللبي لص طنتلل لرئتمللننلحنمللالرص طنتلل 

 مأل   لن ي  .لنلتمن طنتن لرالئلور تة رملإد ررلتحنملل  طنتن لرالئتمننلرصت 

لمللألرلوتللن لو ونلرصحن لل لسل الل لأ للوي  لرلو صليحلل  -18 حنمللالأولتحمللالم لللوص  لت للن للم لل  إخطللنرللر للن نلل لأ لوتلل ر

أولتعلل يالأولإص نئللهللتحويللالرصيدلل  لأولعلليالرصلل نقلرصاللل  لرص للييقعلليالل؛لإنبللن شللنالمللألرلشللنن نلل لأ لرص طنتلل ل

 أ رلمألهس لرصشيوطلورلحننم.لليحسأوللنن إض تع يالأوللمأوليلوأولخصنئصهل لم رين

،لرصحنص لل لرصةندلل ل  طنتللن لرالئتمللننةللال نصشلليوطلورلحنللنملرصيئ  لل  لصللألتلوعللل لرصشلليوطلورلحنللنملتنم ل لل لل هللستنللونل -19

خطلل لرص لل ر .لط لل لعللل ل،لو للويلتال  لل لن ي لل لرصع ملل لرصت نريلل لرالئتمللننلمللألن  طنتللتحنللملإدلل ررلور للتة رملورصتلل ل

لنتللن رصشلليوطلورلحنللنملورصشلليوطلورلحنللنملرصيئ  لل  لرصةندلل ل  طل أولت للنرمل لل ألهللستعللنرالأ لو للو لنلل لحللن ل

 بس لرصشيوطلورلحننم.لصلوتنونلرلوصوي ل،لعا ئسليعمارالئتمنن

لمللألرلوتللن لو للو لت للنرمنلل لحللن ل -20 أولهللس للص للييقعلليالتحويللالرصيدلل  لأولعلليالرصلل نقلرصاللل  لر لل أللنلل لأ لوتلل ر

ًلن مللنليتعللل ل للسصلتلليررل الل لأ للوي  لرلو ل لل نونل ئللسعال،لرصشلليوطلورلحنللنم رلو لي  ل.ليحللتفبل الل لأ للو لنبنئ للنًلومل مللن

ل ونلرصحن  لسر ن لإخطنرلم   .للعيالتحويالرصيد  لأولعيالرص نقلرصال  لرص ييقخط ل ح ل

 


