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 اشتر اآلن وادفع الحقًا
 

السلع أو الخدمات، مما يعني أن العميل عادةً يدفع تكلفة  شراء  خدمة اشتر اآلن وادفع الحقاً تسمح للعميل بالدفع المؤجل مقابل  

دوالر أمريكي إلى خمسة   1000السلع أو الخدمات إما عن طريق قسط واحد أو أكثر )على سبيل المثال، توزيع تكلفة هاتف بقيمة  

ما لو دفعوا ثمن السلع أو الخدمات  أكثر مدوالر أمريكي لكل منها(، ويكون ذلك غالباً دون تكبد أي مبالغ إضافية    200أقساط بواقع  

الذين ال يستطيعون أو ال  العمالء  للتجار ألنهم قد يحققون مبيعات أعلى من خالل جذب  الخدمة تعتبر جذابة  الفور. هذه  على 

 معاملة واحدة. فييقومون بشراء السلع أو الخدمات إذا توجب عليهم دفع المبلغ بالكامل 

 

 ؟ع الحًقاكيف تعمل خدمة اشتر اآلن وادف 
 

  معين   إلى نموذجسننظر  ،  التوضيحية هذه  يوجد عدد من النماذج المختلفة لخدمة اشتر اآلن وادفع الحقًا، ولكن ألغراض الورقة 

بتقديم الخدمة للعمالء  بدوره  خارجي )مزود خدمة اشتر اآلن وادفع الحقًا( والذي يقوم  مع مزود  يقوم من خالله التاجر بالعمل  

يكون مزود خدمة اشتر    –في النهاية    -وتحمل )على األقل بعض( مخاطر االئتمان. يمكن إنشاء هذا النموذج بطرق مختلفة، ولكن  

 المثال المبين أدناه:ى االطالع على اآلن وادفع الحقًا هو الطرف مقدم الخدمة للعميل وليس التاجر. يرج

 

 
 

 اشتر اآلن وادفع الحقاً المخاوف التنظيمية المتعلقة بخدمة 
 

ً   (، فقد أدى اعتمادعلى حد سواء  )لدى التجار والعمالءمع تزايد شعبية هذه الترتيبات   على نطاق    خدمة اشتر اآلن وادفع الحقا

ً ويأتي ذلك نتيجة لكون نماذج    التنظيمي.التدقيق  عملية التمعن وواسع إلى زيادة    تقديمتنطوي على    خدمة اشتر اآلن وادفع الحقا

خالف  عما سيفعله  العميل من الدفع في وقت الحق    مزود خدمة اشتر اآلن وادفع الحقًااالئتمان )حيث يمكن التمويل المقدم من  

  ، وال سيما أنظمة االئتمانطاق األنظمة التنظيمية المختلفةهذه الخدمة خارج نمناطق االختصاص، تقع    من  بعضفي    ولكنذلك(،  

    .غير منظمةمن الممكن أن تكون ، وبالتالي الخاصة بالمستهلكين
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 المخاوف التنظيمية تشمل:

 

 العمالء يميلون إلى عدم النظر إلى   ً كشكل من أشكال االقتراض، وبالتالي ال يرون المخاطر  خدمة اشتر اآلن وادفع الحقا

 ؛1على السداد والعواقب في حال عدم قدرتهم االئتمان بتقديم المرتبطة 

 

  خالية غالبًا ما يتم توفير خدمة اشتر اآلن وادفع الحقاً كخيار محدد مسبقاً على موقع التاجر اإللكتروني، مما يخلق بيئة

ً   للعميل إبرامسمح  يو الصعوبات  من   دون الكثير  وأحياناً  ، بسهولة اتفاقية االئتمان الخاصة بخدمة اشتر اآلن وادفع الحقا

 من التفكير؛ 

 

   ال يقوم مزود خدمة ً  ؛ التكاليفقدرة العميل على تحمل    منفي أغلب األحيان بالتحقق بشكل مناسب    اشتر اآلن وادفع الحقا

 

 القطاع؛ على نطاق ، غير متسق تحديدهفي حال تم اإلنفاق،  سقف 

 

  ًالدفع المتأخر، في   وأ إلغاء عملية الشراء دالمفروضة عن رسومال ال توجد معلومات كافية عن عواقب عدم الدفع.  عادة

 ؛ و 2مع البضائع المشتراةبشكل ال يتناسب  عالية قد تكون ، الدفعات تفويتحالة 

 

 ر ال يصب األم،  التجار، بغرض زيادة مبيعات  عنها  التسويق واإلعالن  عملية   ذلك، بما في  يتم تصميم هذه الترتيبات

 بالضرورة في مصلحة العمالء.

 

 رأي وموقف سلطة دبي للخدمات المالية حيال هذا األمر 
 

سلطة دبي للخدمات  قبل  يتطلب القيام بأعمال تقديم االئتمان في مركز دبي المالي العالمي أو منه الحصول على ترخيص من  

عند تنفيذ أعمالهم في أو من    المالية. ال يسمح للشركات الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية بتقديم االئتمان لعمالء التجزئة

ألغراض   ئتمانتقديم اال ، ويتم    ستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو عندما يكون العميل نشاطا تجاريا آخرمركز دبي المالي العالمي. اال

مركز دبي المالي العالمي أو منه إلى  في  اشتر اآلن وادفع الحقًاالذي يرغب في تقديم خدمات  الفردذلك، سيحتاج وتلك األعمال. 

 لذين قد يقدمون لهم الخدمة.تجزئة اسلطة دبي للخدمات المالية وسيقتصر على عمالء الترخيص من 

 

فقط للشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. في    يسمح

لسلطة دبي للخدمات المالية قبل الشروع في أي   السجل العامحال عدم التأكد من الوضع التنظيمي لشركة ما، يرجى الرجوع إلى 

كما تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بنشر تنبيهات للمستهلكين بشأن عمليات االحتيال     شركة.نشاط للخدمات المالية مع تلك ال 

 .  التنبيهات والشركات التي تدعي بشكل زائف أنها شركة مرخصة على موقعها الرسمي من خالل صفحة
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 ختلف بشكل كبير. يعلى الرغم من أن هذا ليس هو الحال عالمياً؛ إال أن النهج المتبع من قبل مزودي خدمة اشتر اآلن وادفع الحقاً يمكن أن  2
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