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 األساسية  يان الحقائقب
 لألفراد تجاري  تجاري قرض 

 
"( القرض)"لألفراد التجاري القرض تحكم التي هذه الوثيقة الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج  تعكس

 العربي لالستثمار والتجارة الخارجية األحكام والشروط العامة لعمالء المصرفى اإلضافة إلب
 (."المصرف")
 
التجاري الفردي  القرضالضوء على معلومات مهمة حول  الماثل األساسيةبيان الحقائق سلط ي 

على العميل الذي يجب للقرض المبلغ اإلجمالي و ومبلغ القسط الفائدة  سعرمثل لشركات التجزئة 
 .خالل مدة القرض سداده

 
 األشخاص المؤهلين

  حسب ذوي الدخل العالي الصافي الوافدين وفئة محددة من ت العربية المتحدة امواطني االمار
 سياسة المصرف

  عامًا في تاريخ االستحقاق 70وال يزيد عن  أعام 21 عنالعمر أن ال يقل 
  من:ويمكن أن تكون مصادر الدخل مليون درهم  2أن ال يقل الدخل السنوي عن 

  عائدات التأجير 
  عائدات االستثمار 
 /أرباح تجارية عائدات 

 مليون درهم 15الصافي عن  هالعميل الذي ال يقل دخل •
 مصدر الدفع. من  %50 ةالمتساوي ةط الشهرياقسإجمالي األال يتجاوز الدفع: أن مصدر  •

 
 المزايا واالمتيازات

  قابلة للتجديد سنوياً ( 1)شهرًا أو سحب على المكشوف لمدة عام  72تصل لغاية سداد فترة 
  مليون درهم  15قرض يصل حتى مبلغ 
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 األساسية  يان الحقائقب
 لألفراد تجاري  تجاري قرض 

 متكررةالسئلة األضافية و اإلمالحظات لا 
 
 الضمانات   - 1

األخذ بعين لمصرف يمكن  ل. الضمان من  %130 ابل القرض مضمون بالكامل مق 
 الضمانات التالية:االعتبار 

 
 عقار جاهز   -أ  
 رهن وديعة لدى المصرف   -ب  
  (المصرف  وفًقا لسياسة و  بشكل استثنائي) ملكية أسهم مدرجة  -ج  

 
 حساب لدى المصرف  - 2

 يل.أن يكون المصرف هو المصرف الرئيسي إضافة إلى دخل العم 
 
 شهري القسط ال  - 3

لدى )حسب السعر السائد  فائدةال مضاًفا إليهأصل القرض للمصرف العميل دفع ي (أ
ساب تحايتم ، الثابتساب سعر الفائدة تحا. بعد متساوية على أقساط شهرية( المصرف

هامش +  )األيبور( القسط الشهري وفق السعر السائد بين المصارف في اإلمارات
السعر السائد بين المصارف  بناًء على فترة مراجعةو (. سعر الفائدةدنى ل)الحد األالمصرف 

 .من وقت آلخرالقادم  قسط الشهري لامبلغ نقص يزيد/يقد ،  )اإليبور( في اإلمارات
 

لجدول في تاريخ االستحقاق وفقًا إلى المصرف  الشهري  القسطدفع يجب على العميل  (ب
 .السداد

إلى المصرف المستحق القسط من سداد م تمكن العميل عدو سعر الفائدة في حالة ارتفاع  (ج
أو مقابلة مدير العالقات  للمصرف فرعقرب زيارة اعلى العميل يجب ، في تاريخ االستحقاق

إلى المصرف للمراجعة وتقديم طلب الذي أدى إلى ذلك ب به وتوضيح السبالخاص 
 .لذلك مؤهالً العميل إعادة جدولة القسط إذا كان على والموافقة 
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 األساسية  يان الحقائقب
 لألفراد تجاري  تجاري قرض 

 مثال:
 درهم  2,000,000 : (القرض  أصل مبلغ القرض )

 شهرًا  300 : مدة القرض )المدة( 
 في السنة  %3.75 : الحد األدنى لسعر الفائدة )السعر(

 ( 1–+السعر( المدة1+السعر( المدة/))1) xالسعر : ساب سعر الفائدة تحطريقة ا
القسط الشهري للشهر مبلغ يكون  ،بناًء عليه

 لاألو 
 درهم  10,282.62/- :

 

في  %3.75سعر الفائدة  المدة القرض  أصل مبلغ  
 السنة

 القسط الشهري للشهر األول

2,000,000 
300 
 شهر

0.0031x2.550/
1.5499 

في  0.00514= 
 الشهر

2,000,000x0.00515 
 درهم 10,282.62= 

 
  حظةمال

 .القرض   أصلالمتبقي من  بلغ ب القسط الشهري على أساس الماستحتم ابعد القسط األول، ي
 

تم وي متأخرًا في سداده أي مبلغ عن أي قرض، يعتبر ذلك المبلغ أي تأخير في سداد  حدث إذا 
 .أيام تجاوز موعد االستحقاقأساس  على  ه الحًقاباحس
 

 / للتوضيح فقط. فقط تقريبية المبالغ هي مبالغتنبيه: هذه 
 
 تقييم الرسوم   - 4

لتغطية تكلفة على حده حالة حسب االقتضاءعلى أساس كل  تقييم السوم ر العميل يتحمل 
. قد تختلف رسوم التقييم حسب المصرفالتقييم الذي قام به أحد المقيمين المعتمدين لدى 

 .الضمانات وعددالموقع/اإلمارة ونوع 
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 األساسية  يان الحقائقب
 لألفراد تجاري  تجاري قرض 

 
 القرض لمبلغالحد األقصى   - 5

دخل العميل على الحصول عليه  يمكن للعميلالذي القرض مبلغ الحد األقصى ليعتمد 
والتزامات  في االعتبار جميع نفقاتالمصرف وما إلى ذلك. يأخذ ومصروفاته والتزاماته 

ولن يتجاوز القرض  دون ضغوط مالية. قرضسداد المقدرة العميل على للتأكد من العميل 
 مليون درهم.  15مبلغ 

 
 على الحياةالتأمين   - 6

  شركات التأمين الثالث احدى لدى على الحياة  يجب على العميل التأمين أ( 
 لصالح المصرف. والتنازل عنه قرضلكامل مدة الالمعتمدة لدى المصرف 

 
 في حالةمن القرض  المتبقي المبلغ على الحياة وثيقة التأمين غطي تيجب أن  ب( 

الوفاة ألي سبب والمرض العضال والعجز الكلي الدائم للتخفيف من المخاطر 
 .طة بالحياةالمرتب

 
أي ،  قرضالالمتبقي من مبلغ أساس العلى التأمين على الحياة قسط يحتسب  ج( 

لى مئوية لقسط التأمين عالنسبة ال× لقرض ا من المتبقي القسط الشهري = المبلغ 
 .الحياة

 
يكون قسط التأمين على الحياة مبلغًا ثابتًا حيث يتم احتسابه على أساس قد ال  د( 

يخصم المصرف هذا المبلغ  .للمصرفويتم دفعه شهريًا  قرضالقي من المتبمبلغ ال
 مع القسط الشهري للقرض من حساب العميل.

 
سعر البناًء على  قرضقسط التأمين على الحياة خالل مدة الأو ينقص قد يزيد  هـ( 

 التأمين.شركة الُمقدم من 
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 األساسية  يان الحقائقب
 لألفراد تجاري  تجاري قرض 

 قرضالومنح رض على الحياة قبل قبول العالتأمين تغطية الحصول على يجب  و( 
 .من المصرف

 
بموجب شروط على الحياة بمثابة حالة تقصير دفعات التأمين يعتبر عدم سداد  ز( 

 التسهيالت.
 
 بناية تجارية أو فيال / شقة سكنية(عبارة عن العقار )إذا كان  التأمين على العقار  - 7

ين الثالثة يجب على العميل التأمين على العقار لدى واحدة من شركات التأم أ( 
 لصالح المصرف. والتنازل عنه القرضطوال مدة المعتمدة لدى المصرف 

 
مثل الحريق بالعقار المخاطر المرتبطة وثيقة التأمين على العقار غطي تيجب أن  ب( 

 .الخسارة الكلية والخسارة الجزئيةشاملة وأعمال الصيانة الرئيسية 
 

القسط بمعنى أن قيمة العقار،  أساس ىالتأمين على العقار علقسط   يتم احتساب ج( 
 وثيقة التأمين على العقار.سعر نسبة مئوية من × السنوي = قيمة العقار 

 
الخصم المباشر أو من خالل  على أساس سنوي التأمين على العقار يخصم قسط  د( 

 .للعميل لدى المصرفالمصرفي  حسابمن ال
 

بناًء على سعر  القرضخالل مدة  العقارقسط التأمين على أو ينقص قد يزيد  هـ( 
 التأمين.شركة 

 
من  ومنح القرضقبل قبول العرض العقار على لتأمين وثيقة االحصول على يجب  و( 

 .المصرف
 

بموجب شروط بمثابة حالة تقصير العقار على دفعات التأمين يعتبر عدم سداد  ز( 
 التسهيالت.
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 األساسية  يان الحقائقب
 لألفراد تجاري  تجاري قرض 

 
 للمصرفالمرهون  الضمان  - 8

الرسوم والفائدة المتراكمة و المبلغ مصرف إلى حين السداد التام ألصل للالضمان يتم رهن 
  مما يعني أنللقرض،  اً ضمان الضمانالرهن على يكون . إلى المصرفوالمصاريف 

قيمتها سحب أو لطرف ثالث أو نقل ملكية العقار/األسهم أو رهنها /بيعال يستطيع العميل 
 .القرضالمتبقي من مبلغ لالتام والنهائي ل حتى السدادنقدًا )إذا كان الضمان وديعة( 

 
 تنبيه:

 عدم سداد القسط في موعده  - 9
قيد القسط الذي يفشل وي، دفع القسط الشهري في تاريخ االستحقاقعلى العميل يجب  

سداده مدينًا على حسابه مما يؤدي إلى التأثير على تصنيفه االئتماني وعدم في العميل 
( 3)ثالثة في دفع العميل  فشلالمستقبل. كما يؤدي  فيجديد حصوله على تمويل 

خالل وتصبح األقساط المتبقية واجبة السداد  تفاقيةاال إنهاء شهرية متتالية إلى  أقساط
اتخاذ حق للمصرف وي ،من المصرف خطيشعارا إل العميل  من استالميومًا  15

الذي يؤدي بيع العقار المرهون و  بما في ذلكضد العميل المناسبة  اإلجراءات القانونية
 .خسارة العميل لعقارهإلى 

 
 لألفراد القرض التجاري إعادة جدولة   - 10

انخفاض عائد دخله الشهري بسبب )تخفيض يجب على العميل إخطار المصرف في حالة  
(. يقدم المصرف المساعدة وغيرهاتأجير العقار االستثمار و/أو األعمال التجارية أو 

الحالي عن المدة المتبقية بهدف المحافظة  لألفراد القرض التجاري إعادة جدولة للعميل ب
 على التوازن بين مصروفات العميل الشهرية ودخله الشهري.

 
 تنبيه:

 غرامة التأخير  - 11
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 األساسية  يان الحقائقب
 لألفراد تجاري  تجاري قرض 

رسوم الشهري )حسب جدول   أساسعلى  فرض غرامة تأخيرللمصرف يحق  
من تاريخ اعتبارًا ( Almasraf.aeالمنشور على الموقع اإللكتروني مصاريف الو 

تاريخ اعتبارًا من تاريخ استحقاق الدفع أو  انقضاءبعد  الشهري القسط استحقاق 
 حتى يتم سداد جميع الدفعات المستحقة أو األقساط. قرضلل الشهري استحقاق القسط 

 
 

 اتالضمانتعديل   - 12
على تغييرات بدائل أو ال يجوز للعميل إجراء أي تعديالت أو إضافات أو تحسينات أو 

 . تكون هذه التعديالت على نفقة العميلمن المصرف خطيةموافقة مسبقة  دون   الضمانات
 .في حالة موافقة المصرف عليها

 
 جدول الرسوم  - 13

في يجب على العميل دفع هذه الرسوم  يخضع هذا القرض لجدول الرسوم والمصاريف.
 ها.حالة استحقاق دفع أي من

 
 جدول رسوم ومصاريف العمليات المصرفية لألفراد وفقًا اللتزامه بنشر ف المصر قوم ي

الشفافية في عالقته مع العميل. )اضغط هنا لالطالع على جدول رسوم مبدأ ب
 ومصاريف العمليات المصرفية لألفراد(.

 
 لكتروني اإلبريد ال  التواصل مع المصرف علىالعميل  يستطيعinfo@almsraf.ae 

 .التوضيحات حول أي رسوم مفروضة على الحسابمزيد من للحصول على 
 

 الجزئيالسداد   - 14
خالل مدة القرض بعد دفع العميل للرسوم والمصاريف  جزئيالبالسداد المصرف يسمح 

على الموقع اإللكتروني الموضحة في جدول الرسوم والمصاريف المنشور 
(www.Almasraf.ae)  الخيارات التالية لعميلل. تتاح: 

 

mailto:info@almsraf.ae
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 األساسية  يان الحقائقب
 لألفراد تجاري  تجاري قرض 

 أو دفع نفس القسط وتخفيض المدة  -أ 
 مدة القرض.نفس ب مع  االحتفاظالقسط الشهري  تخفيض مبلغ   -ب 

 
 التأجيل   - 15

تقديم يجب على العميل . ةالشهريمن األقساط  دفع قسط تعليقالتأجيل هو تأخير أو 
على  المنشورةو المقررة ب التأجيل ودفع الرسوم وذكر سب المصرف  عو فر  أحدالطلب في 

بناًء على الطلب بتقييم المصرف يقوم . (www.Almasraf.ae) االلكتروني   موقعال
 تأجيل القسط حسب طلبثم المصرفية المطبقة بهذا الخصوص ومن والسياسة  األحقية
 .العميل

 
 تنبيه:

التأجيل التي  مراتبمقدار عدد  قرضالسداد فترة تم زيادة في  حالة تأجيل القسط، سي
 .قرضخالل مدة الالعميل ستفيد منها ي

 
 

 لألفراد القرض التجاري إغالق   - 16
من خالل توقيع المصرف فروع فرع من أي إغالق القرض في طلب لعميل تقديم ل  يحق

من  المتبقيالمبلغ على رسوم السداد المبكر  يتم فرض  المبكر.السداد نموذج  وتقديم
لالطالع على جدول  www.almasraf.aeالموقع اإللكتروني  الرجاء زيارة )ض.القر 

 ( الرسوم والمصاريف
 

 السداد المبكر مبلغ   - 17
 :اآلتي يتم احتساب مبلغ السداد المبكر على النحو 

 .من أصل القرض المتبقيالمبلغ   - أ
 
 .المبلغ المتغيرغير المسدد من و  المتراكمالمبلغ   - ب
 

http://www.almasraf.ae/
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 األساسية  يان الحقائقب
 لألفراد تجاري  تجاري قرض 

يتم الحصول عليه بالنيابة أي مبلغ يمثل تكاليف التأمين )بما في ذلك أي تأمين   - ج
 خالل المدة ذات الصلة.المصرف  يتكبدها والضرائب التي  (عن العميل

 
 والمتوافرالمعمول به ومصاريف المصرف رسوم السداد المبكر وفقًا لجدول رسوم    - د

 .almasraf.ae الموقع اإللكتروني  ىعل
 
 

 مثال:
 درهم   96,660.50 : القرضأصل المبلغ المتبقي من 

   
 درهم  193.32 : مبلغ الفائدة 

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

 م دره 997,868.76 : مبلغ السداد المبكر 
 

المبلغ المتغير المتراكم  يختلفتقريبية/ للتوضيح فقط وقد  المبالغ هي مبالغتنبيه: هذه 
 حسب تاريخ السداد المسددوغير 

 
 اإلفراج عن الضمان   -18

للمبلغ المتبقي من   والنهائي الكاملالسداد عند باإلفراج عن الضمانات المصرف يقوم 
 .والرسوم والمصاريف ذات الصلة قرضلا

 
 ضريبة القيمة المضافة   -19

ضريبة القيمة المضافة على جميع المبالغ / الرسوم  ةضافيتم  ا، لتفادي أي لبس 
 .حسب السعر السائد الموضحة في جدول الرسوم

 استفسارات و/أو توضيحات أخرى    -20
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 األساسية  يان الحقائقب
 لألفراد تجاري  تجاري قرض 

  info@almsraf.aeى لكتروني إلإ بريد   إرسال في حالة وجود أي استفسارات،  يرجى
. القرضية اتفاق ونموذج الطلب قبل التوقيع على التوضيحات مزيد من للحصول على 

صفحة اإلقامة )للعمالء الهوية / جواز السفر و بطاقة تقديم نسخة من  على العميليجب 
تعريف العميل اإلمارات العربية المتحدة ورقم دولة الهاتف المتحرك في ورقم الوافدين( 
 في الوقت المناسب.إجراءات الرد لتسهيل 

 
 

 الشراء إلغاء  فترة    - 21
 ،المقدم من المصرف التجاري لألفراد قرضالقبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بمنتجات 

واتفاقية األساسية  بيان الحقائقلشروط واألحكام المذكورة في التام لفهم الو  اءةقر اليرجى 
 .المعمول بهوالمصاريف رسوم وجدول الالقرض 

 
 " باعتبارها جزًء من التزام المصرف بالمحافظة على عالقة الشراء إلغاء  فترة  تمنح "

 مصرفية عادلة مع العميل.
 

  التوقيع على نموذج التنازل   الشراء من خاللإلغاء  فترة  التنازل عن الخيار في للعميل
 فاقية القرض.اتعند التوقيع على  الشراءإلغاء  عن فترة 

 
  مهلة خمسة المصرف العميل يمنح، الشراءإلغاء  فترة  العميل عدم التنازل عن إذا قرر 

الخاص به على أن يتم  إعادة النظر في طلب القرضحتى يتسنى له  أيام عمل  (5)
 مبلغ القرض في نهاية هذه المهلة. اصدار أو صرف

 
 لة والطلب من المصرف إلغاء القرض يحق للعميل إلغاء طلب هذا القرض خالل هذه المه

 (.ضرورية أي رسوم أو غرامات غير  دون تكبد )
 

  مبلغ القرض صرف باإلفراج عن /  الشراء، المحددة إللغاء فترة البعد انتهاء يقوم المصرف
إلى الدفع سداد أي تسهيالت مصرفية أخرى عن طريق  في حساب العميل أو 

mailto:info@almsraf.ae
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 األساسية  يان الحقائقب
 لألفراد تجاري  تجاري قرض 

الضمان  استكمالعند حسب االقتضاء و  أخرى  المصارف األخرى أو أي جهاتالبنوك/
أي تغيير طوال  دون  القرض أحكام وشروط اتفاقية وبناًء عليه، تطبق . المصرفلصالح 

 .قرضالمدة 
 إقرار
من خالل  أدناهبالشروط الموضحة  ويلتزم  هذا على الشروط المذكورة أعاله، بموجبالعميل  يوافق

 :لماثلالتوقيع على بيان الحقائق األساسية ا
  وبيان الحقائق لألفراد لقرض التجاري العامة  لشروط الحكام و األاستلم وفهم بأنه 

 .األساسية
  استلم بيان حماية البيانات. )يرجى الضغط هنا لالطالع على بيان حماية البيانات(.بأنه 
  وفًقا لتقديره في أي وقت القرض يحتفظ المصرف بالحق في تعديل أحكام وشروط اتفاقية

 إلى العميل.المصرف يومًا يوجهه  (60) ستين مدته خطيبموجب إشعار  مطلقال
  بموجب إشعار وفًقا لتقديره المطلق القرض في أي وقت أو انهاء أنه يحق للمصرف إلغاء

 يومًا. (60) ستين مدته خطي
 

  اسم العميل 
  التوقيع والتاريخ

 


