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 المعلومات األساسية 
 الشخصي  لالتموي

 
حكام والشروط األى اإلضافة إلالشخصي بحكم التمويل ي ذيالهذه الوثيقة الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج  توضح

 (.خدمات المصرفية اإلسالميةالعامة لعمالء المصرف )ال
 

سط مثل معدل الربح ومبلغ الق الشخصيالضوء على معلومات مهمة حول التمويل هذه المعلومات األساسية تسلط 
 .سدادهعلى العميل الذي يجب  للتمويلاإلجمالي  بلغالمو 

 
 األشخاص المؤهلين 
  المقيمينمواطني اإلمارات العربية المتحدة أو أن يكون من 
  عند تقديم طلب التمويل أعام 21أن ال يقل عمره عن 
شركة  الذي يعمل في مقيمدرهم وأن ال يقل راتب الموظف ال 7.000الموظف المواطن عن راتب أن ال يقل  •

 درهم  10.000عن  صرفالملدى  معتمدة
 أشهر في وظيفة دائمة 6عن مدة الخدمة  أن ال تقل •
 ضعف الراتب 20تمويل حتى  •
 شهرا   48فترة سداد حتى  •
 شخصي التمويل الالمستثمرين غير مؤهلين للحصول على  •
  

 المزايا واالمتيازات
 صرف()حسب سياسة المالراتب ضعف  20حتى يصل مبلغ تمويل كبير  •
  االسالمية أحكام الشريعة متوافق تماما  مع •
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 المعلومات األساسية 
 الشخصي  لالتموي

 متكررةالسئلة األضافية و اإلمالحظات ال
 
 التمويل الشخصي   - 1

يمنح التمويل الشخصي لألفراد وتخصم األقساط من الراتب ومكافأة نهاية الخدمة و/أو أي دخل آخر ثابت  
 من مصادر واضحة.

 
 التمويلصيغة   - 2

يقوم  .مركز دبي للسلع المتعددة السلع التي تنفذ عن طريقمرابحة ل الشخصي بصيغة يتم منح التموي 
راء المنتجات لشالمصرف بموجب هذه المعاملة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بتوضيح التكلفة الفعلية 

 ومن ثم بيعها إلى العميل بالربح المتفق عليه.
 
  قسط شهري متساوي   - 3

شهرية )حسب األسعار المعتمدة  إلى المصرف على أقساط صل التمويل + الربحيدفع العميل أ  -أ 
 لدى المصرف(.

 
في تاريخ االستحقاق حسب التواريخ المحددة  المصرفيدفع العميل قسطا  شهريا  متساويا  إلى   -ب 

 الستحقاق األقساط.
 مثال:

 درهم  50.000.00 : (ةالتكلفة الفعليالمطلوب من العميل )التمويل مبلغ 
 شهرا ( 48سنوات ) 4 : التمويلمدة 

 في السنة  %2.48 :  نسبة الربح
 يوما   360 : المدة )أيام السنة( 

 في اليوم دراهم 3.44=األصل*الربح*عدد األيام : حساب المرابحة 
 درهم  1.144.93 : بناء  عليه يكون القسط الشهري المتساوي للشهر األول

 
ات سنو  4 التمويلمدة 

 شهرا ( 48)
 في السنة %2.48 نسبة الربح مبلغ األصليال

القسط الشهري المتساوي 
 للشهر األول

 درهم  1.144.99 درهم في الشهر  103.33 درهم  50.000.00 الشهر األول
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 الشخصي  لالتموي

50.000*2.48%*30 
  103.33=  360يوم/

 
 تنبيه: هذه األرقام تقريبية / للتوضيح فقط.

 
 التمويل لمبلغالحد األقصى   - 4

وفاته دخل العميل ومصر على الشخصي خالل التمويل الحصول عليه من  ليمكن للعميمبلغ الذي اليعتمد 
قدرة العميل مللتأكد من والتزامات العميل  في االعتبار جميع نفقاتالمصرف وما إلى ذلك. يأخذ والتزاماته 

 مالية. اتسداد التمويل دون ضغوطعلى 
 
 على الحياةالتأمين التكافلي   - 5

لتأمين اشركات من  ةحدواعلى الحياة من ى وثيقة للتأمين التكافلي يجب على العميل الحصول عل أ( 
والتنازل عنها لصالح المصرف العربي لكامل مدة التمويل لدى المصرف ة المعتمدي تكافلال

 لالستثمار والتجارة الخارجية )المصرف(.
 

الكلي  المرض العضال والعجزعلى الحياة الوفاة ألي سبب و ي فلتكاوثيقة التأمين الغطي تيجب أن  ب( 
 .الدائم للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالحياة

 
نسبة ×  يلللتمو أي القسط الشهري = المبلغ المستحق ، القسط على مبلغ التمويل القائم يحتسب  ج( 

 .لى الحياةي عتكافلمئوية لقسط التأمين ال
 

مويل ثابتا  حيث يتم احتسابه على أساس التحياة مبلغا  مين التكافلي على القد ال يكون قسط التأ د( 
 .للمصرفالمستحق ويتم دفعه شهريا  

 
لتأمين اقسط التأمين التكافلي على الحياة خالل مدة التمويل بناء  على سعر شركة أو ينقص قد يزيد  هـ( 

 ي.التكافل
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من ل لتموياومنح ى الحياة قبل قبول العرض لعالتأمين التكافلي تغطية الحصول على يجب  و( 
 .المصرف

 
 لتسهيالت.بموجب شروط اعلى الحياة بمثابة حالة تقصير ي تكافلدفعات التأمين اليعتبر عدم سداد  ز( 

 
 تحويل الراتب إلى المصرف   - 6

ل المستندات ك يجب تحويل راتب العميل الشهري إلى المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية وتقديم 
حالة االنتقال إلى عمل آخر / اإلحالة إلى التقاعد تحويل الراتب / المعاش التقاعدي الضرورية. يجب في 

 للتمويل. والنهائي الجديد إلى المصرف حتى تاريخ السداد التام
  

  عدم تحويل الراتب إلى المصرف  - 7
كون الحد ية عدم تحويل الراتب إلى المصرف. يطبق فرق السعر وفقا  لجدول الرسوم والمصاريف في حال 

درهم. يجب  15.000يكون الحد األدنى للراتب ينطبق شرط أن درهم عندما  200.000األقصى للتمويل 
ن من المباشر حتى يتمك خصمال تخويلعلى العميل منح المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية 

 ذي يتعامل معه العميل.خصم القسط من حساب العميل لدى البنك ال
 

يجب في حالة االنتقال إلى عمل آخر / اإلحالة إلى التقاعد تحويل الراتب / المعاش التقاعدي الجديد إلى  
تام ( حتى تاريخ السداد الية اإلسالميةفلخدمات المصر المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية )ا

 .تمويللل
 
  رفع سقف التمويل  - 8

 التمويل الشخصي وفق الشروط التالية: سقفيتم رفع  
 .التمويل رفع سقفطلب تقديم قسطا  على األقل قبل  12دفع   -أ 
غ ضمن المبلغ المتبقي من التمويل الحالي والمبلإغالق التمويل الشخصي الحالي ومنح تمويل جديد يت -ب

 لوب.جديد المطالمطلوب، أو منح المتعامل تمويل منفصل بالمبلغ ال اإلضافي
 المعتمد.والمصاريف وفق جدول الرسوم  رفع سقف التمويليدفع العميل رسوم   - ج
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 عدم سداد القسط في موعده  - 9
 يتم،  اطفي دفع ثالثة أقسالعميل  فشل ذاوإ، دفع القسط الشهري في تاريخ االستحقاقعلى العميل يجب 

يوما   15الل خإشعارا  بالدفع توجيه المصرف  إنهاء االتفاقية وتصبح األقساط المتبقية واجبة السداد بعد
 اتخاذ اإلجراءات القانونية.حق للمصرف وي
 

 غرامة التأخير  - 10
ي ف)وفق جدول الرسوم والمصاريف المطبق لدى المصرف المنشور  فرض غرامة تأخيرللمصرف يحق 

تاريخ اء انتهبعد  ألقساط الشهرية المتساويةامن تاريخ استحقاق اعتبارا   (Almasraf.aeالموقع اإللكتروني 
 والتبرع رع،على أساس االلتزام بالتب تمويلللاألقساط الشهرية المتساوية استحقاق استحقاق الدفع أو تاريخ 

مصرفية خدمات الداخلية للالالذي تشرف عليه لجنة الرقابة الشرعية  الخيراتبها بتحويلها إلى حساب 
 .اإلسالمية

 
 الرسوم جدول  - 11

ه في حالة استحقاق دفع أي من هذيجب على العميل دفع هذه الرسوم  لجدول الرسوم. تمويليخضع هذا ال
 .الرسوم

 
 مصرفية لألفراد وفقا  اللتزامه بالشفافية في عالقته مع العميلينشر المصرف جدول رسوم العمليات ال .

 راد(.طالع على جدول رسوم العمليات المصرفية لألف)اضغط هنا لال
 

 ى لكتروني إلاإلبريد رسالة بالإرسال ننصح العميل بinfo@almsraf.ae   مزيد من للحصول على
 .ول أي رسوم مفروضة على الحسابالتوضيحات ح

 
 الجزئيالسداد   - 12

لموقع االمنشورة في م المطبقة بعد دفع العميل للرسو التمويل خالل مدة  زئيجالمصرف بالسداد اليسمح 
 . تتاح للعميل الخيارات التالية: (www.almasraf.ae)اإللكتروني 

 دفع نفس القسط وتخفيض المدة.  -أ 
 .مع بقاء مدة التمويل كما هيط الشهري القس خفيضأو ت  -ب 

 

mailto:info@almsraf.ae
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 التأجيل   - 13
يجب  . تتجاوز شهرين في السنةالمتساوي لمدة ال الشهري  قف عن دفع القسطالتو التأجيل هو تأخير أو 

لى ع المقررة الموضحةعنا وذكر سبب التأجيل ودفع الرسوم و فر واحد من تقديم الطلب في على العميل 
م ثبناء  على األهلية والسياسة الطلب بتقييم المصرف يقوم . (www.almasraf.ae) اإللكتروني  موقعنا
 .العميل القسط حسب طلبتأجيل 

 
 خالل مدةلعميل استفيد منها يبمقدار عدد حاالت التأجيل التي بسبب التأجيل  تمويلالسداد فترة تتم زيادة 

 .التمويل
 

 الشخصيالتمويل إغالق   - 14
تطبق  لمبكر.االسداد نموذج المصرف وفق فروع فرع من أي في التمويل إغالق طلب يستطيع العميل تقديم 

لرسوم المنشور في الموقع اإللكتروني جدول افي صفحة )الموضحة السداد المبكر  رسوم
www.almasraf.ae التمويل المبلغ غير المسدد من( على. 

 
 السداد المبكر   - 15

لعميل دفع كل المبالغ غير المسددة بعد خصم مكافأة السداد المبكر في حالة السداد المبكر ، يجب على ا
المركزي والسداد التام ألي رسوم ومصاريف ي لوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المنصوص عليها ف

 يفوضرائب أخرى. تطبق رسوم السداد المبكر المذكورة في جدول رسوم ومصاريف المصرف المنشورة 
 .www.almasraf.aeي الموقع اإللكترون

 
 مثال:

 درهم  96.660.50 : أصل المبلغ غير المسدد
 درهم  193.32 :  مبلغ الربح

 درهم  966.61 : رسوم السداد المبكر 
 درهم  48.33 : ضريبة القيمة المضافة على رسوم السداد المبكر 

 درهم  97.868.76 : مبلغ السداد المبكر 
 

 ة / للتوضيح فقط وقد يتغير مبلغ الربح حسب تاريخ السدادتنبيه: هذه األرقام تقريبي
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  تمويلالإعادة جدولة   - 16
الة انخفاض دخله الشهري بسبب )تخفيض صاحب العمل للراتب يجب على العميل إخطار المصرف في ح 

المصرف وإلغاء العالوات / اإلستقالة / إنهاء الخدمة / اإلحالة إلى التقاعد / أو أي سبب آخر(. يقدم 
زن بهدف المحافظة على التوا الشخصي الحالي عن المدة المتبقية تمويلالمساعدة للعميل بإعادة جدولة ال

 لعميل الشهرية ودخله الشهري.بين مصروفات ا
 

 ضريبة القيمة المضافة   -17
وم سباليقين ، تضاف ضريبة القيمة المضافة حسب السعر السائد على جميع المبالغ / الر الشك لقطع 

 .الموضحة في جدول الرسوم
 

 استفسارات و/أو توضيحات أخرى    -18
بشأن أي استفسارات للحصول   info@almsraf.aeى لكتروني إلاإلبريد رسالة بالإرسال يل يجب على العم

. يجب شخصيال للتمويللقانونية ا العرض واالتفاقياتخطاب قبل التوقيع على التوضيحات مزيد من على 
اإلمارات  يالهاتف المتحرك فورقم صفحة اإلقامة لسفر و الهوية / جواز ابطاقة تقديم نسخة من  على العميل

 في الوقت المناسب.إجراءات الرد لتسهيل العربية المتحدة ورقم تعريف العميل 
 

 الفترة المحددة إللغاء العرض  - 19
أيام عمل إللغاء  5لمصرفية اإلسالمية المتعامل حق خيار الشرط لمدة الخدمات ا –يمنح المصرف 

تعامل أيضا  حق التنازل عن مدة خيار الشرط الموقعة دون تحمل أي غرامات أو رسوم. وللماالتفاقيات 
أيام عمل وفقا  لمتطلبات المصرف المركزي من خالل التوقيع على نموذج التنازل الكتابي  5والتي تبلغ 

 من البنك. المقدم
 إقرار

 أدناه:بالشروط الموضحة لتزام باالبموجب التوقيع على هذه المعلومات األساسية يتعهد العميل 
 والمعلومات األساسيةالشخصي  لتمويللالعامة أحكام وشروط المصرف  استالم وفهم. 
 .)استالم بيان حماية البيانات. )يرجى الضغط هنا لالطالع على بيان حماية البيانات 
 ا  بموجب سبيحتفظ المصرف بالحق في تعديل أحكام وشروط االتفاقية في أي وقت حسب ما يراه منا

 هه المصرف إلى العميل.يوما  يوج 60إشعار مكتوب مدته 

mailto:info@almsraf.ae
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  60أي وقت بموجب إشعار مكتوب مدته في  تمويللاأنه يحق للمصرف سحب أو إلغاء طلب هذا 
 يوما .

 روط المصرف للتمويل الشخصي )"الشروط"( بمثابة موافقة من تعتبر موافقة العميل على أحكام وش
 قبل يرسل المصرف إشعارا   تعديلها في أي وقت حسب خياره المطلق.ف العميل على أنه يحق للمصر 

من تلك الشروط إال إذا انطبقت واحدة من االستثناءات يوما  عند تعديل أي  30ما ال يقل عن 
 لشروط.المنصوص عليها في المادة )( من ا

 
  اسم العميل 

  التوقيع والتاريخ
 

 


