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 السحب على المكشوف –األساسية  بيان الحقائق

ضافة باإلالتجاري األحكام والشروط الخاصة التي تحكم السحب على المكشوف البيان  اوضح هذي 
 المصرفية.لحسابات والخدمات لإلى األحكام والشروط العامة للمصرف 

 
معلومات مهمة عن السحب على المكشوف الضوء على الماثل األساسية الحقائق بيان ط سل   ي ت

خالل مدة  الذي يجب على العميل سدادهالمبلغ اإلجمالي سعر الفائدة ومبلغ القسط و مثل لتجاري ا
 .التسهيل الممنوح

 األشخاص المؤهلين
 اإلمارات العربية المتحدة أو المقيمين دولة  و مواطن 
  السحب على ل تسهيالحصول على  طلب تقديم  تاريخعامًا في  21أن ال يقل العمر عن

  المكشوف
  شركة معتمدة لدى لدى  موظفاً  وأن يكون درهم  15,000 مبلغ  عن العميلأن ال يقل راتب

 المصرف
 ة مع تأكيد لذلك من الشرك أشهر  (6) ستة أن ال تقل مدة الخدمة عن 
  في حالة الوفاء بشرط مدة الخدمة ضعفي الراتب إلى يصل الحد األقصى 
  شهرًا في حالة تحويل الراتب إلى المصرف  12مدة سداد تصل إلى 
  مبلغ يجب أن ال يقل . ة للمصرفنو رهالمثابتة الوديعة من ال االستفادةيستطيع العميل

مبلغ يجب أن ال يقل السحب على المكشوف. مبلغ % من 120عن الوديعة الثابتة 
 المصرف.لدى العائد توفر اثبات في حالة عدم ألف درهم  60عن الوديعة الثابتة 

 والفوائد المزايا 
  دفتر شيكات وبطاقة صراف آلي مجانًا 
 د أدنى للرصيد في الحساب الجاري ال يوجد ح 
   مصرفية عبر الهاتف واالنترنت مجاناً  خدمات 
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 السحب على المكشوف –األساسية  بيان الحقائق

 متكررة أسئلة  إيضاحات إضافية و

 السحب على المكشوف  - 1
احتياجاته  لتغطيةيتيح السحب على المكشوف للعميل إمكانية السحب النقدي السريع 

إلى أن يصبح رصيد   ويؤدي استخدامهحساب العميل ب ا التسهيل رتبط هذي ومتطلباته. 
 وسداد الفائدة والرسوم.الرصيد األموال لتغطية بعض إيداع مما يستدعي الحساب مدينًا 

 مثال توضيحي   - 2
 درهم  10,000 المبلغ المستخدم :

 % في السنة 18 سعر الفائدة:
 في الشهر  1.5 سعر الفائدة:

 األيام التي يكون فيها الحساب مكشوفًا()عدد  10 باأليام: االستخداممدة 
ب على ـغ السحـــمبل}( االستخدام تحسب على أساس أيام درهم ) 50 إجمالي مبلغ الفائدة:

 أيام( 10) االستخدامفترة ×  {وم(ـــي 360% / 18سعر الفائدة )( × 10,000المكشوف )
 

 للتوضيح فقط وهيتنبيه: هذه األرقام تقديرية 

 الحد األقصى للسحب على المكشوف  - 3
للسحب على المكشوف على مدة خدمة الذي يمكن اقتراضه من خالل األقصى  يعتمد الحد

مصروفات نفقات و المصرف في االعتبار جميع يأخذ . وما إلى ذلك هومصروفاتالعميل 
السحب تسهيالت المبالغ المترتبة على سداد مقدرة العميل على والتزامات العميل لضمان 

 من غير ضغوط مالية.على المكشوف 
المبلغ اإلجمالي المعتمد للسحب على المكشوف للحسابات الشخصية + السحب على يكون 

وفي ، راتب لكل العمالء على وجه العموملضعف ا (20) عشرين في حدود المكشوف الشخصي
 ضعف الراتب للعاملين لدى وزارة الدفاع. (15) خمسة عشر حدود

 السحب على المكشوف بضمان وديعة ثابتة   - 4
 من حد االئتمان120ادل رهن يع % 
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 السحب على المكشوف –األساسية  بيان الحقائق

  كحد اقصى شهرًا  12 لفترة محددة تصل إلىالسحب على المكشوف تكون مدة 
  مبلغ السحب على المكشوف في تاريخ كامل من المتوقع أن يقوم العميل بسداد

لحين تقديم طلب  الوديعة الثابتة المقاصة من   تمتسف وخالفًا لذلك، ، االستحقاق
يحتفظ المصرف بالحق في الموافقة على التجديد  .  بالتجديد والموافقة عليه. 
الرصيد المدين من الوديعة مقاصة ، كما يحق له لديهحسب السياسة المعتمدة 

 .إذا لزم األمر ذلك الثابتة

 حويل الراتب إلى المصرفت  - 5
 يجب على العميل تحويل راتبه الشهري إلى المصرف وتقديم كل المستندات الضرورية

، التقاعداإلحالة إلى ، في حالة االنتقال إلى عمل جديد أو كما يجب على العميل. لذلك
حتى إلى المصرف  يمعاش التقاعدال أو/والجديد و/أو مكافأة نهاية الخدمة الراتب تحويل 

 السحب على المكشوف. لى السداد التام والنهائي للمبالغ المستحقة ع

 زيادة حد السحب على المكشوف  - 6
 يحق للمصرف زيادة حد السحب على المكشوف في الحاالت التالية:

 سابقاً  إذا لم يحصل العميل على الحد األقصى المستحق 
  زيادة الراتب 

 المكشوف انتهاء وتجديد فترة السحب على   - 7
وقت الموافقة عليه، لسحب على المكشوف ل مدتها سنة واحد أو أقل فترة العميل  تم منح 

 ويجب على العميل تجديد السحب على المكشوف قد انتهاء مدته. 

 جدول الرسوم  - 8
يجب على العميل جدول الرسوم. في المطبقة لرسوم ى الإالسحب على المكشوف خضع ي 

 استحقاقها.عند الرسوم دفع 
  وفقًا اللتزامه بالشفافية في الشخصية رسوم المصرفية الينشر المصرف جدول

 www.almasraf.ae)يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  عالقته مع العميل.
 .(لألفراد رسوم المصرفية اللإلطالع على جدول 
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 السحب على المكشوف –األساسية  بيان الحقائق

 البريد  رسالة إلكترونية إلىبالتواصل مع المصرف من خالل ارسال العميل  ننصح
أي أي توضيحات إضافية عن للحصول على  info@almasraf.ae االلكتروني

 رسوم مفروضة على الحساب.

 ضريبة القيمة المضافة   -9
المضافة على جميع المبالغ / الرسوم  ضريبة القيمةيتم إضافة ،  لبس  لتفادي أي

 .الموضحة في جدول الرسوم

 استفسارات و/أو توضيحات أخرى    -10
للحصول على  info@almasraf.aeالبريد اإللكتروني إلى العميل إرسال رسالة  يستطيع

. طلب واتفاقية السحب على المكشوفلنموذج امزيد من التوضيحات قبل التوقيع على 
جواز السفر وصفحة  أو/اإلماراتية ومن بطاقة الهوية صورة يجب على العميل تقديم 

اإلمارات العربية المتحدة ورقم دولة اإلقامة )للعمالء الوافدين( ورقم الهاتف المتحرك في 
 العميل لتسهيل الرد في الوقت المناسب. ملف

 الشراء لغاء إفترة  - 11
  العميل  يجب على، السحب على المكشوف تسهيالتقبل اتخاذ أي قرار بشأن

األساسية واتفاقية السحب على بيان الحقائق أحكام وشروط وفهم كل قراءة 

" باعتبارها الشراءيتيح المصرف "فترة إلغاء كشوف وجدول الرسوم المطبقة الم
 جزًء من التزام المصرف في المحافظة على عالقة مصرفية عادلة مع العميل.

  بالتوقيع على نموذج التنازل عن الشراء التنازل عن فترة إلغاء الخيار في لعميل ل
 وقت التوقيع على اتفاقية السحب على المكشوف.الشراء فترة إلغاء 

 
 مهلة العميل المصرف  يمنح، الشراءذا قرر العميل عدم التنازل عن فترة إلغاء إ

طلب السحب على حتى يتسنى له اعادة النظر في أيام عمل  (5)خمسة 
 أو صرف حفي إجراءات منبعد انتهاء هذه المهلة ، ثم يباشر المصرف المكشوف

 مبلغ السحب على المكشوف.

mailto:info@almasraf.ae
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 السحب على المكشوف –األساسية  بيان الحقائق

  ،أي رسوم دون تكبد )السحب على المكشوف إلغاء يحق للعميل خالل هذه الفترة
السحب على ( وأن يقدم طلبًا إلى المصرف إللغاء ضرورية أو غرامات غير 

 المكشوف.
 

  مبلغ بمنح/ صرف الشراء،  لغاء المحددة إلمهلة اليقوم المصرف بعد انتهاء
، تصبح أحكام وشروط وبناًء عليهالسحب على المكشوف في حساب العميل. 

 السحب على المكشوف.مدة االتفاقية سارية المفعول من غير أي تعديل طوال 

  !تنبيه!!
 على يؤثر تصنيف االئتماني للعميل مما قد يؤثر تأخير أو عدم سداد الدفعات على ال

 إمكانية حصوله على تسهيالت ائتمانية في المستقبل.
  المبالغ المستحقة  وجميعالوديعة الثابة لسداد أي من  ومقاصةيحق للمصرف رهن

 للمصرف في ذمة العميل.
  لغ اسداد المب للمقاصة ويحق للمصرف استخدام أي حسابات أخرى للعميل لدى المصرف

 على المكشوف.المستحقة للمصرف عن السحب 
 

 إقرار 
 بالشروط الموضحة أعاله بااللتزام إقرارًا منه الماثل األساسية الحقائق بيان على العميل يعتبر توقيع 

 أدناه:  موضحوبما هو 
 

  بالسحب على الخاصة  األساسية بيان الحقائقو شروط الحكام و األم وفهم استلبأنه
 ف.المكشو 

  اإللكتروني المصرف موقع )يرجى زيارة م بيان حماية البيانات. استلبأنه
www.almasraf.ae  بيان حماية البياناتلإلطالع على). 

  في االتفاقية شاملة سعر الفائدة المطبق أحكام وشروط تعديل بالحق في لمصرف ا يحتفظ
يوجهه   يوماً  (60) ستين مدتهخطي بموجب إشعار أي وقت ووفقًا لتقديره المطلق 

 .المصرف إلى العميل قبل البدء في تطبيق هذه التعديالت
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 السحب على المكشوف –األساسية  بيان الحقائق

  وفقًا لتقديره تسهيالت السحب على المكشوف في أي وقت وانهاء إلغاء  أنه يحق للمصرف
المبالغ جميع من العميل سداد وأن يطلب ( يومًا 60) ستين مدتهخطي بموجب المطلق 

 المستحقة للمصرف عن السحب على المكشوف.
 
 
 

  : اسم العميل 
  : رقم بطاقة الهوية اإلماراتية 

  : التوقيع والتاريخ 

 


