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أ. األسئلة الشائعة للعمالء الجدد مع تمارا:
ما هي تمارا؟.1

يستلمالمتجرأنحيثفوائد،أورسومدوندفعات3عىلالفاتورةتقّسيممنالعميلتّمكندفعطريقةهي

قيمة العمليات من تمارا أسبوعيًا، سواًء تم تحصيل المبلغ من العميل أم ال.

ما الفرق بني تمارا والبطاقات االئتمانية والبنوك؟.2

عىل عكس البطاقات االئتمانية ففي تمارا ال يتم فرض أي رسوم و فوائد حيث نقدم الحلول المالية بنفس

سعر الكاش وبدون أي زيادة. باإلضافة إىل أن عملية  التسجيل في تمارا مبّسطة. فقط قم بتسجيل الدخول

والبدء بالرشاء.

هل تمارا تتوافق مع الرشيعة اإلسالمية؟.3

نعم، تمارا تلزتم بجميع قوانني الرشيعة اإلسالمية لتتماىش مع قيم العمالء والتجار.

https://tamara.co/shariah-compliance.htmlالموثقة:الرشعيةالشهادةلكممرفق

هل التطبيق آمن؟.4

نعم، تمارا مرصحة من قبل البنك المركزي السعودي وجميع المعلومات الشخصية اليت تقدمها محمية ولن

يتم مشاركتها مع أفراد أو منظمات أخرى وعىل ذلك فإننا نبذل كل الجهود لحماية معلوماتك.

ما هي المتطلبات لتفعيل الحساب في تمارا؟.5

ُيطلب منك معلومات بسيطة ولست بحاجة إىل النماذج الطويلة للتسجيل.

التفاصيل الشخصية المطلوبة من العمالء

قائمة التفاصيل المطلوبةالبلد

رقم جوال سعوديالسعودية

الهوية الوطنية للسعوديني أو اإلقامة لغري السعوديني

البطاقة االئتمانية

رقم جوال إماراتياإلمارات

الهوية الوطنية اإلماراتية

البطاقة االئتمانية

https://tamara.co/shariah-compliance.html


إىلالوصولقبلبيالخاصاإلنفاقحدومعرفةحسابيإعداديمكنينكيف.6

الكاشري؟

لمعرفة حد اإلنفاق الخاص بك ؛ يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بتوثيق هويتك الوطنية 3 سّجل رقم جوالك 2 قم بنسخ الكود

الخاص بداخل المتجر 1



اطلع عىل حد اإلنفاق

الخاص بك 5 اضف معلومات

بطاقتك البنكية 4
تمارا؟تطبيقتحميلإىلأحتاجهل.7

لست بحاجة إىل تحميل التطبيق عند إجراء الدفعة األوىل؛ حيث ستصلك رسالة نصية قصرية تحتوي عىل رابط

الدفع لمتابعة عملية دفع الدفعة األوىل، بعد ذلك ستصلك رسائل نصية أخرى تذكرك بموعد استحقاق

الدفعات التالية لكن عرب التطبيق تستطيع متابعة دفعاتك بكل سهولة مع تصفح قائمة ُرشكائنا من المتاجر.



تمارا؟عربالمتجرداخلالدفععمليةتتمكيف.8

يرجى إشعار الكاشري  برغبتك باستخدام تمارا، بعد ذلك قم بمشاركة رقم جوالك مع الكاشري  واتبع الخطوات

التالية:

ادخل البيانات

المطلوبة للتحقق من

الهوية
3 أدخل رمز التحقق 2 عرب الرسالة النصية

اضغط عىل رابط الدفع 1



مربوك! تمت عملية

الدفع بنجاح 5 تعرف عىل تفاصيل

طلبك و اضف طريقة

الدفع ثم اكمل سداد

دفعتك األوىل

4



ب.األسئلة الشائعة للعمالء الحاليني:
كيف يمكنين معرفة حد اإلنفاق الخاص بي قبل الوصول إىل الكاشري؟.1

لمعرفة  حد اإلنفاق الخاص بك، يرجى نسخ الكود واتباع الخطوات التالية:

تحقق من حد

اإلنفاق الخاص

بك 3
سّجل رقم

جوالك

2
انسخ الكود

الخاص بتمارا

داخل المتجر 1



كيف أقوم بالدفع داخل المتجر عرب تمارا؟.2

يرجى إشعار المحاسب المتجر برغبتك في الدفع عرب تمارا، بعد ذلك أخرب المحاسب برقم هاتفك وقم باتباع

الخطوات التالية:

مربوك! تمت

عملية الدفع

بنجاح
4 تعرف عىل تفاصيل

الطلب و اكمل

سداد دفعتك

األوىل

3 أدخل رمز التحقق 2 عرب الرسالة النصية

اضغط عىل رابط

الدفع
1



الشائعةاألسئلةت.
هل هناك حد أقىص للعملية الواحدة في تمارا؟.1

يعتمد الحد األقىص عىل تاريخك الرشائي مع تمارا ويتم تحديده بناًء عىل عدة عوامل مثل: المدة اليت قضيتها

مع تمارا ومدى الزتامك في دفع الفواتري في الوقت المحدد. حيث من الممكن أن يصل الحد األقىص لدى كل

إماراتي.درهم10،000/سعوديريال5000إىلعميل

كيف يمكنين زيادة حد اإلنفاق الخاص بي؟.2

يمكنك زيادته عرب تحسني سجل الدفع الخاص بك في تمارا والذي يعتمد عىل عدة عوامل، مثل:المدة اليت

قضيتها مع تمارا ومدى الزتامك في دفع الفواتري بالوقت المحدد.

ما هي الخدمات اليت تقدمها تمارا؟.3

فوائد.ورسومبدون-دفعات3عىلالفاتورةتّقسيمخيارنقدمالحايلالوقتفي

كيف نتحقق من جميع المتاجر المدعومة من قبل تمارا؟.4

اليت تقدم تمارا كخيار للدفع." في تطبيق تمارا لعرض جميع المتاجرالمتاجراضغط عىل خانة "



كيف أستطيع معرفة مواعيد سداد المبالغ المتبقية؟.5

فيبكالخاصةالدفعخطةرؤيةمنستتمكندفعات3عىلالفاتورةبتّقسيمالخاصةالدفعخطةاختيارعند

الخطوة األخرية من عملية الدفع، وسيتم تذكريك من خالل عدة طرق ومنها بريدك اإللكرتوني، الرسائل النصية

القادمة.الدفعاتمتابعةالتطبيقعربأيضًاويمكنكالتطبيق.إشعارات)SMSالقصرية(

لماذا ال يمكنين رؤية حد اإلنفاق الخاص بي؟.6

قد يكون ألحد األسباب التالية:

للتاجرمفعلةغريالدفعخطة-1

للتاجرالمقدمةالدفعخدمةبإلغاءقامتتمارا-2

صفر.يساويبكالخاصاإلنفاقحديصبحخاللهاومنسدادهايتملممسبقةدفعاتلديك-3

هل يمكنين سداد الدفعة قبل تاريخ استحقاقها؟.7

و زيارة) أجوجل بالي-أب ستورحّمل التطبيق(نعم وذلك عرب تسجيل دخولك إىل حسابك في تطبيق تمارا

ثمنها، وبعد ذلك قم بالدفع بأي طريقة تناسبك:. ثم حدد الطلبات اليت ترغب في دفعالموقع اإللكرتوني

السعودية: مدى، فزيا، ماسرتكارد أو حىت أبل باي.

اإلمارات: فزيا، ماسرتكارد أو أبل باي.

الكويت: فزيا أو ماسرتكارد، كي نت.

لماذا دفعيت األوىل أعىل من الدفعات األخرى؟.8

دفعات3إىلفاتورتكتّقسيمعىلالقدرةتماراتمنحك

في بعض الحاالت ، قد تكون دفعتك األوىل أعىل من مدفوعاتك األخرى وقد يكون ذلك ألحد األسباب التالية:-

تاريخك االئتماني مع تمارا.-

وجود بعض المدفوعات المستحقة عىل حسابك وبالتايل يتم تقييد الحد الخاص بك.-

محاولتك إنشاء طلب بقيمة أعىل من الحد المسموح به لك.-

عند سدادك مدفوعاتك في الوقت المحدد والقيام بعمليات رشائية عرب  تمارا سيصبح لك حد إنفاق أعىل.

https://apps.apple.com/sa/app/tamara-buy-now-pay-later/id1533512531
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.tamara.user&hl=en&gl=SA
https://app.tamara.co/login?locale=ar_SA&redirectFrom=%2Fpaynext


هل بإمكاني تغيري بطاقة الدفع اليت قمت بالرشاء بها؟.9

تغيري بطاقة الدفع اليت ترغب باستخدامها عنديمكنكنعمفي حال كان السحب التلقائي غري مفعل لدفعتك؛

تسديد دفعتك وذلك عرب الدخول إىل حسابك في تمارا، ثم التوجه إىل صفحة اإلعدادات ثم الضغط عىل خيار

"إضافة طريقة دفع" لتغيري البطاقة، كما يمكنك أيضًا تغيري البطاقة أثناء عملية الدفع بمجرد الضغط عىل خيار

"استخدام بطاقة أخرى".

في حال كان السحب التلقائي مفعل لدفعتك؛ فسيتم خصم الدفعات المستحقة تلقائًيا من البطاقة المسجلة

بملفك الشخيص. تستطيع تغيريها عرب الدخول إىل حسابك في تمارا، ثم التوجه إىل صفحة اإلعدادات وإضافة

طريقة دفع جديدة ثم حذف طريقة الدفع المستخدمة سابقًا.

يرجى مالحظة: أنه ال يمكن استخدام نفس البطاقة بحسابني مختلفني في تمارا.

هل هناك رسوم تأخري  عىل الدفعات؟.10

طالما قمت بسداد دفعاتك في الوقت المحدد، فلن يتم تحصيل رسوم تأخري منك أبًدا! وفي حال عدم استحقاق

اليومفيكوييتدينار2أوإماراتيدرهم/سعوديريال25قدرهاتأخريرسومفرضيتمالموعدفيالسداد

رسومإجمايلأنحيثالرسوم.مقداربنفسالتأخريمنيوم15كلتكرارهاسيتماالستحقاق.لتاريخالتايل

الحدتطبيق(سيتمالطلبقيمةمن%25أوكوييتدينار2أوإماراتيدرهم/سعوديريال150التتعدىالتأخري

األدنى من الخيارين).

فإنه سيتم رفع معلوماتك إىل الرشكةبشكل متكرر؛في حالة التأخر عن سداد المدفوعاتأنهيرجى مالحظة:

السعودية للمعلومات االئتمانية (سمة) أو االتحاد للمعلومات االئتمانية في اإلمارات العربية المتحدة أو رشكة

شبكة المعلومات االئتمانية (ساي-نت) في الكويت مما سيؤثر عىل درجة االئتمان الخاصة بك، كما قد يتم

تعليق حسابك حىت يتم تحصيل المبلغ المتأخر ، بما في ذلك رسوم التأخري المفروضة.

كيف يمكنين إلغاء الطلب قبل إتمام عملية الدفع في المتجر؟.11

إذا قررت إلغاء الطلب قبل سداد الدفعة األوىل، يرجى إخبار الكاشري برغبتك في إلغاء المعاملة وسيتم إلغاؤها

عىل الفور.

عرب حساب تمارا الخاص بك.لن يتم خصم  أي مبلغ حىت تقوم بتأكيد الدفعيرجى مالحظة:

لماذا تم رفض معامليت؟.12

قد يتم رفض الطلب لعدة أسباب منها:

بطاقتك البنكية ال تدعم الرشاء عرب االنرتنت..1



وجود مستحقات مالية لدى أحد البنوك أو رشكات االتصاالت أو الجهات المسجلة في سمة/االتحاد.2

.(ساي-نت)رشكة شبكة المعلومات االئتمانيةللمعلومات االئتمانية/

يوجد لديك مبالغ غري مدفوعة مع تمارا..3

بناًء عىل برنامج المخاطر الخاص بنا الذي يعتمد عىل عدة عوامل منها المشرتيات وقيمتها قد يتم.4

رفض الطلب.

مبلغ طلبك أعىل من الحد المسموح به..5

إذا كانت األسباب المذكورة أعاله ال تنطبق عليك، ننصحك بالمحاولة مجددًا ببطاقة أخرى .

في حال مواجهة أي صعوبات بالدفع، نحن هنا لمساعدتك!.13

أو من خالل فريق الدعم بالتطبيق أو عربهناتواصل مع فريق خدمة عمالء تمارا من خالل موقعنا اإللكرتوني

األرقام الموحدة التالية:

8008500548السعودية:

رسوم)(يوجد+8001240441966اإلمارات:

رسوم)(يوجد+8001240441966الكويت:

ويمكنك أيضا التواصل معنا عرب منصات التواصل االجتماعي:

/https://www.instagram.com/usetamaraانستقرام:

https://twitter.com/Tamara_careتويرت:

https://support.tamara.co/hc/ar
https://www.instagram.com/usetamara/
https://twitter.com/tamara_care
https://twitter.com/Tamara_care


ث.األسئلة الشائعة حول اإلستبدال / االسرتداد
كيف أحصل عىل اسرتداد سواء المبلغ كامًال أو جزء منه؟.1

رشوط وأحكام المتجر. إذا وافق المتجر عىل اسرتدادتعتمد المبالغ المسرتدة عىل:المبلغ بالكاملاسرتداد

ستتلقىأيًضايوًما.21خاللالبنكيحسابكفيتماراإىلدفعتهالذيالمبلغإعادةفسيتمبالكامل؛المبلغ

رسالة نصية قصرية للتأكيد عىل بدء اسرتداد األموال فورًا من تمارا عىل رقم جوالك المسجل لدينا.

الجزئي؛ فستقوم تمارا تلقائًيا بتحديث خطةإذا وافق المتجر عىل عملية االسرتداد:المبلغاسرتداد جزء من

الدفع الشهرية الخاصة بك في التطبيق لتتماىش مع الفاتورة الجديدة. في حال كنت قد دفعت أكرث من

الفاتورة المحدثة فسنقوم بإعادة المبلغ اإلضافي إىل حسابك البنكي/المرصفي الذي تتعامل معه.

كيف تتم عملية االستبدال للمنتجات؟.2

تعتمد المنتجات المستبدلة عىل رشوط وأحكام المتجر يرجى االطالع عىل الحاالت المختلفة اليت قد تواجهها.

بأمرين:القيامللكاشريفيمكن،الجديدالمنتجمنأقلإعادتهسيتمالذيالمنتجسعركانإذا.1

اسرتداد المبلغ المنتج الذي سيتم إعادته بالكامل إىل الطلب الحايل وإنشاء طلب جديد عرب  تمارا●

بقيمة المنتج الجديد.

دع العميل يدفع الفرق بالكامل نقًدا أو بالبطاقة.●

إنشاءعىلالتاجرموافقةإىلستحتاجالجديد،المنتجمنأعىلإعادتهسيتمالذيالمنتجسعركانإذا.2

الفاتورة األصلية.أو تحديد منتج آخر يتناسب مع إجمايل قيمةاسرتداد جزئي


