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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - (تجاري القرض السيارة )

اإلضافة ب التجاري قرض السيارة تحكم التي و هذه الوثيقة الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج  تعكس
 )المصرف(.العربي لالستثمار والتجارة الخارجية األحكام والشروط العامة لعمالء المصرف ى إل
 
مثل  التجاري قرض السيارة الضوء على معلومات مهمة حول الماثل ساسية األ الحقائق بيانسلط ي 

 مدةخالل  سدادهعلى العميل لذي يجب ااإلجمالي  القرض مبلغ وومبلغ القسط  الفائدةمعدل 
 .القرض

 
 األشخاص المؤهلين 
  ينمقيمالأو العربية المتحدة  اإلماراتدولة مواطني .  
  قرضعند تقديم طلب الفما فوق  أعام 21عن  عمرالأن ال يقل . 
هو  المقيملموظف ل وبالنسبة درهم  7,000 هوالمواطن لموظف ل بالنسبة راتب لل األدنى الحد  •

  المصرفة لدى في شركة معتمد العاملدرهم  10,000
 .وثابتة في وظيفة دائمةأشهر  (6) ستة عنمدة الخدمة  أن ال تقل •
 .على أساس الراتب درهم  650,000/-  مبلغ إلىقرض يصل الحد األقصى لل •
 /المركبة. من قيمة السيارة %20هو الحد األدنى للدفعة المقدمة  •
 .مركبات/سيارات 3 الطلب الواحد هولعدد المركبات في  قصىاألحد ال  •
 . شهرا   60 تصل إلىفترة سداد  •
  

 واالمتيازات المزايا
 درهم  650,000يصل إلى  مبلغ تمويل كبير •
  شهر ا.  60فترة سداد تصل إلى  •
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - (تجاري القرض السيارة )

 متكررةالسئلة األضافية و اإلالحظات مال
 
 قرض السيارة  - 1

مكافأة نهاية الخدمة /أو تخصم األقساط من الراتب وحيث بلألفراد قرض السيارة يمنح  
 .ومحددة واضحةمن مصادر  ومنتظم و/أو أي دخل آخر ثابت

 
  قسط شهري متساوي   - 2

 السعر)حسب   ةإليه الفائدا مضاف   القرض أصل إلى المصرف يدفع العميل   -أ 
 .متساوية على أقساط شهرية المعتمدة لدى المصرف(

 
حسب في تاريخ االستحقاق المصرف إلى  ة    متساوي ة  طا  شهرياقسأيدفع العميل   -ب 

 التواريخ المحددة الستحقاق األقساط.
 مثال:

 درهم 50,000مطلوب من العميل )أصل القرض(: مبلغ مبلغ القرض ال -
 ( شهر ا(. 48( سنوات )ثمانية واربعون )4مدة القرض: أربع ) -
 سنوي ا.  %2.48سعر الفائدة:  -
 يوم ا. 360المدة )على أساس أيام السنة(:  -
على أساس عدد األيام/ xسعر الفائدة  x = مبلغ أصل القرض احتساب الفائدةطريقة  -

 في اليوم  3.44األيام = 
 درهم.  1,144.93وعليه، فإن القسط الشهري للشهر األول سوف يساوي  -

 
 مدة القرض مبلغ اصل القرض

 شهر ا( 48( سنوات )4أربع ) 
 سعر الفائدة

 سنوي ا 2.48% 
القسط مبلغ 

 للشهر األول
 للشهر 103.33 الشهر األول درهم 50,000

50,000 x 2.48٪ x 30  يوم ا
/360  =103.33 

1,144.99 
 درهم 
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - (تجاري القرض السيارة )

، فسيتم عندئٍذ تقليص هذا المبلغ قرضأي  موعد استحقاق في السداد عنر يتأخأي  حدثإذا 
 . ستحقاقموعد االأيام تجاوز وسيتم حسابه الحق ا على أساس المتأخر في سداده 

 / أمثلة فقط.يةتقدير مبالغ هي  المبالغهذه مالحظة: 
 قرضال لمبلغالحد األقصى   - 3

دخل العميل على  قرض السيارةخالل الحصول عليه من  يمكن للعميلمبلغ الذي اليعتمد 
والتزامات  في االعتبار جميع نفقاتالمصرف وما إلى ذلك. يأخذ ومصروفاته والتزاماته 

 دون ضغوط مالية. القرضسداد مقدرة العميل على للتأكد من العميل 
 
 تحويل الراتب إلى المصرف   - 4

. يجب في كللذ الضروريةكل المستندات وتقديم العميل الشهري إلى يجب تحويل راتب  
الجديد المعاش التقاعدي /حالة االنتقال إلى عمل آخر / اإلحالة إلى التقاعد تحويل الراتب

 قرض.للوالنهائي لمبلغ م السداد التاحتى و إلى المصرف 
 
  مصرفعدم تحويل الراتب إلى ال  - 5

من غير تحويل راتبه الشهري إلى المصرف قرض السيارة يستطيع العميل الحصول على  
في مثل هذه الحاالت . يجب على العميل لذلك الضروريةبشرط تقديم كل المستندات 

خصم حتى يتمكن من المصرف  التوقيع على نموذج الخصم المباشر من حسابه لصالح
 .وتسديد قيمة القسط المستحق ميل لدى البنكمن حساب العالمستحق القسط 

 
 رهن السيارة لصالح المصرف  - 6

المركبة /ويتم تضمين ذلك في مستندات رهن السيارةالمركبة لصالح المصرف /ترهن السيارة 
ص كما يتم تضمينه في وثيقة الترخيالمرور و  هيئة ( الصادرة منالسيارة/المركبة )ملكية

 التأمين.
 

ألصل القرض  والنهائي المركبة مرهونة لصالح المصرف حتى السداد التام/السيارة تبقى 
المركبة بمثابة ضمان /. يعتبر رهن السيارةوالمصاريف الفائدة المتراكمة والرسوممضاف ا إليه 

 .إلى طرف ثالث رهنها  أو من بيعهالن يتمكن العميل  أن يعني هذا و الممنوح للقرض 
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - (تجاري القرض السيارة )

 عدم سداد القسط في موعده  - 7
في دفع العميل  وإذا فشل، دفع القسط الشهري في تاريخ االستحقاقعلى العميل يجب 

قد  القسط الشهري فإن هذا سيؤثر على حسابه وبالتالي على تصنيف العميل االئتماني مما
إضافة إلى ذلك فإذا تأخر لحصول على تمويل في المستقبل. على ارة العميل يحد من قد

يتم إنهاء االتفاقية وتصبح األقساط المتبقية واجبة ، متتالية ثالثة أقساطالعميل في دفع 
 ،فعبالدخطي شعار استالم العميل إل نميوما   (15خمسة عشر )في غضون السداد 

الالزمة ضد العميل  بما في ذلك بيع  اتخاذ اإلجراءات القانونيةحق للمصرف وي
 .السيارة/المركبة المرهونة لصالح المصرف

 
 غرامة التأخير  - 8

الموضح في الموقع لجدول الرسوم والمصاريف و )وفقا   فرض غرامة تأخيرللمصرف يحق 
من تاريخ اعتبارا  متساوية والمستحقة الاألقساط الشهرية على  (Almasraf.aeاإللكتروني 

استحقاق تاريخ استحقاق الدفع أو تاريخ انتهاء االستحقاق لألقساط الشهرية المتساوية بعد 
على أساس شهري حتى يتم وذلك  والتبرع بها القرضمتساوية على األقساط الشهرية ال

 .سداد جميع الدفعات المستحقة أو األقساط
 

 والمصاريف جدول الرسوم  - 9
هذه الرسوم  أي مناستحقاق  في حالةوالمصاريف، و يخضع هذا القرض لجدول الرسوم  

 ها. يجب على العميل دفعفوالمصاريف 
 

 تماشي ا معالعمليات المصرفية لألفراد  ومصاريف جدول رسومبنشر المصرف  يقوم  
 رسومه مع العميل. )اضغط هنا لالطالع على جدول ية في عالقتالشفافمبدأ التزامه ب

 العمليات المصرفية لألفراد(. ومصاريف
 

 لكتروني اإلبريد ال  مراسلة المصرف علىالعميل  يستطيعQuery@almsraf.ae 
 .ول أي رسوم مفروضة على الحسابحالتوضيحات مزيد من للحصول على 

 

mailto:Query@almsraf.ae
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - (تجاري القرض السيارة )

 التسوية الجزئية  - 10
في جدول  المقررةدفع الرسوم مع القرض خالل مدة جزئية التسوية المصرف باليسمح 

العميل . وتتاح أمام  Almasraf.aeالموقع اإللكتروني في  الرسوم والمصاريف المتوفر
 :اآلتي على النحوالقرض إعادة جدولة خيارات 

 أو دفع نفس القسط وتخفيض المدة  -أ 
 المدة. مع االحتفاظ بنفس تخفيض مبلغ القسط الشهري   -ب 

 
 التأجيل   - 11

( 2لمدة شهرين ) األقساط الشهرية المتساويةقسط من دفع  تعليقالتأجيل هو تأخير أو 
وذكر  المصرف  عو فر  أحد تقديم الطلب في يجب على العميل . خالل السنة  كحد أقصى

 االلكتروني على موقعنا الموضحةو المقررة سبب التأجيل ودفع الرسوم 
(www.Almasraf.ae) . والسياسة  األحقيةبناء  على الطلب بتقييم المصرف يقوم

 تأجيل القسط حسب الطلب.ثم بهذا الخصوص ومن  المصرفية المطبقة
ستفيد يالتأجيل التي  مراتبمقدار عدد القرض سداد فترة زيادة  سيتمفي حال تأجيل القسط، 

 .قرضخالل مدة الالعميل منها 
 

 قرض السيارةإغالق   - 12
في  نموذج السداد المبكرن خالل توقيع وتقديم م القرضيحق للعميل تقديم طلب إلغالق  

 لالطالعانقر هنا )المطبقة رسوم السداد المبكر  فرضتم سي. أي فرع من فروع المصرف
  للقرض. المتبقيلألفراد( على المبلغ  والمصاريفجدول الرسوم  على 

 
 السداد المبكر مبلغ   - 13

 :اآلتي يتم احتساب مبلغ السداد المبكر على النحو 
 .المبلغ المتبقي من أصل القرض  - أ

 .لمبلغ المتغيرل وغير المسدد المتراكم المبلغ   - ب
ي المعمول به المذكور فف ير االمصو رسوم القا  لجدول رسوم السداد المبكر وف  - ج

 .Almasraf.ae الموقع اإللكتروني 
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - (تجاري القرض السيارة )

 :مثال
 درهم  96,660.50: القرض أصلالمتبقي من المبلغ 

 درهم  193.32مبلغ الفائدة: 
 درهم  966.61 :رسوم السداد المبكر

 درهم  48.33 رسوم السداد المبكر: ضريبة القيمة المضافة على
 درهم  97,868.76سداد المبكر: مبلغ ال

 
 . حسب تاريخ التسويةبوقد يختلف مبلغ الفائدة  / أمثلة فقطيةتقدير مبالغ هي  المبالغهذه مالحظة: 

 
 قرضادة جدولة الإع  - 14

تخفيض )بسبب الشهري   دخلال تخفيضيجب على العميل إبالغ المصرف في حالة  
و/أو فقد الوظيفة  اإلحالة إلى التقاعد و/أو واتسحب العال و/أو صاحب العمل للراتب

مساعدته في إعادة ( حتى يستطيع المصرف والتحول إلى التقاعد و/أو إلى أي سبب آخر
مقابل التوازن بين الدخل الشهري على ظ احفللللفترة المتبقية الحالي السيارة قرض  جدولة 

 المصروفات الشهرية للعميل.
 

 يمة المضافةضريبة الق   -15
الرسوم علم ا بأن  لجميع المبالغضريبة القيمة المضافة  اضافة يتم فإنه ، لتفادي أي لبس

 ضريبة القيمة المضافة بالسعر السائد.مستثناة من  والمصاريفالمذكورة في جدول الرسوم 
 

 استفسارات و/أو توضيحات أخرى    -16
  العنوان ىلكتروني إلإ بريد  إرسال  يرجى في حالة وجود أي استفسارات، 

Query@almsraf.ae  نموذج  توقيع على قبل الالتوضيحات مزيد من للحصول على
تقديم نسخة من الهوية / جواز السفر  على العميل. يجب قرض السيارة ة تفاقيوا الطلب

اإلمارات العربية المتحدة  دولة الهاتف المتحرك فيورقم )للعمالء الوافدين( صفحة اإلقامة و 
 مناسب.في الوقت الالرد إجراءات لتسهيل ورقم تعريف العميل 

 

mailto:Query@almsraf.ae
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - (تجاري القرض السيارة )

 الشراء إلغاء  فترة    - 17
 يجب على  ،المقدمة من المصرف قرض السيارةقبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بمنتجات 

 األساسية  بيان الحقائقالشروط واألحكام المذكورة في  ا  وفهم تمام قد قرأأن يكون العميل 
 .المعمول بهوالمصاريف وجدول الرسوم القرض  اتفاقيةباإلضافة إلى 

 في المحافظة على  المصرف  " باعتبارها جزء  من التزامالشراء إلغاء  فترة " ُتعرض
 عالقة مصرفية عادلة مع العميل.

  من خالل التوقيع على نموذج  "الشراء إلغاء  فترة عن "تنازل في الخيار ال للعميل
التنازل عن فترة إلغاء الشراء. ويمكن للعميل التوقيع على نموذج التنازل عن فترة إلغاء 

 .الشراء أثناء توقيعه على اتفاقية قرض السيارة
  العميل مهلة خمسة المصرف  يمنح الشراءإلغاء  فترة عدم التنازل عن العميل قرر إذا 

عمل حتى يتسنى له إعادة النظر في طلب القرض الخاص به على أن يتم أيام  (5)
 ( أيام عمل. 5اصدار أو صرف مبلغ القرض بعد انتهاء فترة الخمسة )

اء التسهيالت )دون تكبد أي رسوم أو غرامات غير إلغ للعميلخالل هذه الفترة ، يحق 
 .بإلغاء القرض. المصرفضرورية( ومطالبة 

 
  عات المستحقة إلى بتحويل الدف الشراء المحددة إللغاء فترة البعد انتهاء يقوم المصرف

في حساب العميل أو سداد القرض الجهات األخرى وإيداع مبلغ /  اآلخرالمصرف 
 أحكام وشروط جميع ، تطبق التسهيالت الممنوحة من مصرف آخر. وبناء  عليه

 قرض.الطوال فترة و أي تغيير  دون  القرض اتفاقية 
  
 رارـــــاق

 من خالل ويقر على ما ورد أدناهوط المذكورة أعاله على الشر  العميل بموجب هذا يوافق
  التوقيع على بيان الحقائق األساسية 

يرجى وضع عالمة  ، العرضالفترة المحددة إللغاء في التنازل عن العميل في حالة رغبة 
 :على البند التالي

المصرف وتفويض قرض السيارة معاملة أرغب في التنازل عن فترة إلغاء  ☐
ذات الصلة إلى سداد الدفعات الخاص بي و القرض طلب جراءات باستكمال إ
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 األساسية  بيان الحقائق
 األفراد - (تجاري القرض السيارة )

جميع شروط وأحكام الموافقة المنصوص عليها وأتعهد بااللتزام ب الجهات األخرى 
 .في خطاب العرض

 بيان الحقائقباإلضافة إلى تمويل السيارات شروط وأحكام جميع وفهم ه قد أطلع بأن 
 األساسية. 

  ببيان حماية البيانات )اضغط هنا لالطالع على بيان حماية البيانات(.تم تزويده 
  وفق ا لتقديره و في أي وقت القرض اتفاقية بالحق في تغيير شروط وأحكام  المصرفيحتفظ

 يوم ا. (60) إلى العميل مدته ستين خطيإشعار  ارسالمن خالل  المطلق
 مدتهخطي بموجب إشعار في أي وقت أو انهاؤها غاء هذه التسهيالت يجوز للمصرف إل 

 يوما . (60ستون )
 

  اسم العميل 
  التوقيع والتاريخ

 
 


