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 األساسية  الحقائق انبي
 الشخصي القرض 

 
 التجاري  الشخصي قرضتحكم الالتي و هذه الوثيقة الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج  تعكس

العربي لالستثمار والتجارة الخارجية  األحكام والشروط العامة لعمالء المصرفى اإلضافة إلب
 (."المصرف")
 
تجاري ال الشخصي قرضالضوء على معلومات مهمة حول الالماثل األساسية  بيان الحقائقسلط ي 

خالل مدة  سدادهعلى العميل الذي يجب  قرضللالمبلغ اإلجمالي و ومبلغ القسط  فائدةمثل معدل ال
 .القرض

 
 األشخاص المؤهلين 
 المقيميناإلمارات العربية المتحدة أو  دولة مواطني. 
  قرضعند تقديم طلب الفما فوق  أعام 21عمر عن الأن ال يقل . 
للموظف المقيم  درهم 10,000و  درهم  7,000 هواطن الموظف المو راتب ل الحد األدنى  •

  .المصرفالذي يعمل في شركة معتمدة لدى 
 وثابتة.  أشهر في وظيفة دائمة (6) ستة عنمدة الخدمة  أن ال تقل •
 . ضعف الراتب 20حتى  قرضيصل الحد األقصى لمبلغ ال •
 .شهرا   48فترة سداد حتى  •
  . شخصي قرضول على غير مؤهلين للحص العاملون لحسابهم الخاص •
  

 المزايا واالمتيازات
 )حسب سياسة المصرف(الدخل ضعف  20حتى يصل  قرضمبلغ  •
  شهرا   48فترة سداد حتى  •
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 األساسية  الحقائق انبي
 الشخصي القرض 

 
 متكررةالسئلة األضافية و اإلمالحظات ال
 
 الشخصي  قرضال  - 1

مكافأة نهاية الخدمة /أو تخصم األقساط من الراتب وبحيث الشخصي لألفراد  قرضيمنح ال 
 من مصادر واضحة.ومنتظم و/أو أي دخل آخر ثابت 

 
  قسط شهري متساوي   - 2

األسعار )حسب  فائدةال  مضاف ا إليه  قرضأصل الإلى المصرف يدفع العميل   -أ 
 .متساويةعلى أقساط شهرية لدى المصرف( المعتمدة

 
اق حسب في تاريخ االستحق المصرفإلى  ة  متساوي ة  طا  شهرياقسأيدفع العميل   -ب 

 التواريخ المحددة الستحقاق األقساط.
 مثال:
 درهم  50,000.00 : (القرض أصل المطلوب من العميل ) قرضالمبلغ 
 شهرا ( 48سنوات ) (4أربع ) : قرضالمدة 
  سنوي ا %2.48 :  الفائدة سعر

 يوما   360 : أيام السنة( على أساس المدة )
على عدد األيام/x فائدةالسعر xقرض ال أصلمبلغ   : الفائدةساب تحطريقة ا

 . في اليوم درهم 3.44 األيام=أساس 
القسط الشهري المتساوي للشهر مبلغ يكون  ،بناء  عليه

 األول
 درهم  1,144.93 :

 
  قرضالمدة 

 48سنوات ) 4
 شهرا (

 القرض  أصل مبلغ  
  %2.48 الفائدةسعر 

 سنوي ا
القسط الشهري مبلغ 

 المتساوي للشهر األول

  1,144.99 درهم في الشهر  103.33 درهم  50,000.00 الشهر األول
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 األساسية  الحقائق انبي
 الشخصي القرض 

50,000 x2.48% x 30 
  103.33=  360يوم/

، فسيتم عندئٍذ تقليص هذا المبلغ أي قرض موعد استحقاق في السداد عنر يتأخأي  حدثإذا 
 . أيام تجاوز موعد االستحقاقوسيتم حسابه الحق ا على أساس المتأخر في سداده 

 
 / للتوضيح فقط. فقط تقريبية المبالغ هي مبالغبيه: هذه تن
 
 قرضال لمبلغالحد األقصى   - 3

دخل على الشخصي  قرضخالل الالحصول عليه من  يمكن للعميلمبلغ الذي اليعتمد 
 في االعتبار جميع نفقاتالمصرف وما إلى ذلك. يأخذ العميل ومصروفاته والتزاماته 

 دون ضغوط مالية. قرضسداد المقدرة العميل على ن للتأكد موالتزامات العميل 
 
 على الحياةالتأمين   - 4

من  ةحدواعلى الحياة من يجب على العميل الحصول على وثيقة للتأمين التكافلي  أ( 
والتنازل  قرضلكامل مدة اللدى المصرف ة المعتمدالثالثة ي تكافلالتأمين الشركات 

 عنها لصالح المصرف.
 

المبلغ المتبقي من القرض في  على الحياة الوفاةوثيقة التأمين طي غتيجب أن  ب( 
ألي سبب والمرض العضال والعجز الكلي الدائم للتخفيف من  حالة الوفاة

 .المخاطر المرتبطة بالحياة
 

أي ،  قرضالالتبقي من مبلغ ال اساس علىالتأمين على الحياة قسط  يحتسب  ج( 
لى مئوية لقسط التأمين عالنسبة ال×  قرضلا  نالمتبقي مالقسط الشهري = المبلغ 

 .الحياة
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 األساسية  الحقائق انبي
 الشخصي القرض 

قد ال يكون قسط التأمين على الحياة مبلغا  ثابتا  حيث يتم احتسابه على أساس  د( 
يخصم المصرف هذا المبلغ  .للمصرفويتم دفعه شهريا   قرضالالمبلغ المتبقي من 

 القسط الشهري للقرض من حساب العميل.مع 
 
 

بناء  على  قرضقسط التأمين التكافلي على الحياة خالل مدة الينقص  أوقد يزيد  هـ( 
 ي.التكافلالتأمين شركة الممنوح من سعر ال

 
 قرضالومنح على الحياة قبل قبول العرض التأمين تغطية الحصول على يجب  و( 

 .من المصرف
 

وط بموجب شر على الحياة بمثابة حالة تقصير دفعات التأمين يعتبر عدم سداد  ز( 
 التسهيالت.

 
 تحويل الراتب إلى المصرف   - 5

. لذلك يجب تحويل راتب العميل الشهري إلى المصرف وتقديم كل المستندات الضرورية 
يجب في حالة االنتقال إلى عمل آخر/اإلحالة إلى التقاعد تحويل الراتب/المعاش التقاعدي 

 .قرضللغ امبل والنهائي الجديد إلى المصرف حتى تاريخ السداد التام
  

  عدم تحويل الراتب إلى المصرف  - 6
يطبق فرق السعر وفقا  لجدول الرسوم في حالة عدم تحويل الراتب إلى المصرف، فإنه  

الحد  و درهم  200,000 هو مبلغ قرضلمبلغ االحد األقصى ل ووسيكون  والمصاريف
نموذج الخصم التوقيع على درهم. يجب على العميل  15,000 هو مبلغ األدنى للراتب

من حساب المستحق حتى يتمكن من خصم القسط  المصرف  المباشر من حسابه لصالح
 .وتسديد قيمة القسط المستحق العميل 
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 األساسية  الحقائق انبي
 الشخصي القرض 

تحويل فيحب على العميل في حالة االنتقال إلى عمل آخر/اإلحالة إلى التقاعد  
 .قرضلمبلغ احتى السداد التام لالمصرف الراتب/المعاش التقاعدي الجديد إلى 

 
  زيادة مبلغ القرض    - 7

 لشروط التالية:ل  االشخصي وفق   قرضاليمكن للعميل الحصول على زيادة لمبلغ  
 .قرضال زيادة مبلغطلب تقديم قسطا  على األقل قبل  12دفع   -أ 

 جدول الرسوم المعتمد.ل اوفق   زيادة مبلغ القرض المقررة دفع رسوم  ي  -ب 
 
 موعده عدم سداد القسط في  - 8

 وإذا فشل العميل في دفع ،دفع القسط الشهري في تاريخ االستحقاقعلى العميل يجب 
القسط الشهري فإن هذا سيؤثر على حسابه وبالتالي على تصنيف العميل االئتماني مما قد 

 إذا فشلإضافة إلى ذلك، . يحد من قدرة العميل على الحصول على تمويل في المستقبل 
يتم إنهاء االتفاقية وتصبح األقساط المتبقية واجبة ، متتالية ثة أقساطفي دفع ثالالعميل 
من استالم العميل إلشعار خطي بالدفع، يوما   (15) في غضون خمسة عشر السداد 

مصالح حفاظ ا على في مواجهة العميل  اتخاذ اإلجراءات القانونيةحق للمصرف وي
 .المصرف

 
 غرامة التأخير  - 9

في الموقع  والمصاريف الموضحجدول الرسوم ل ا)وفق   امة تأخيرفرض غر للمصرف يحق 
من تاريخ اعتبارا  على األقساط الشهرية المتساوية والمستحقة   (almasraf.aeاإللكتروني 

استحقاق تاريخ استحقاق الدفع أو تاريخ انتهاء ألقساط الشهرية المتساوية بعد ااستحقاق 
حتى تاريخ سداد الدفعات أو األقساط المستحقة  قرضالاألقساط الشهرية المتساوية على 

 .على أساس شهري حتى يتم سداد جميع الدفعات المستحقة أو األقساطوذلك  والتبرع بها
 

 جدول الرسوم  - 10
يجب والمصاريف فهذه الرسوم  أي مناستحقاق  في حالة، و لجدول الرسوم قرضيخضع هذا ال

 ها. على العميل دفع
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 األساسية  الحقائق انبي
 الشخصي القرض 

 
 مبدأ شر جدول رسوم العمليات المصرفية لألفراد وفقا  اللتزامه بنقوم المصرف بي

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

 
 لكتروني اإلبريد الالتواصل مع المصرف  على العميل  يستطيع.aeinfo@almsraf 

 .التوضيحات حول أي رسوم مفروضة على الحسابمزيد من للحصول على 
 

 الجزئيالسداد   - 11
الموضحة في بعد دفع العميل للرسوم  قرضالخالل مدة  جزئيالمصرف بالسداد اليسمح 

تتاح للعميل و  (www.almasraf.ae)الموقع اإللكتروني  على  جدول الرسوم المتوفر
 الخيارات التالية:

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

 
 التأجيل   - 12

( 2لمدة شهرين ) ةالمتساوي ةالشهري قسط من األقساطدفع تعليق التأجيل هو تأخير أو 
وذكر  المصرف  عو فر حد أ تقديم الطلب في يجب على العميل . السنةخالل   كحد أقصى

 اإللكتروني  موقعنا والموضحة علىالمقررة بب التأجيل ودفع الرسوم س
(www.almasraf.ae) . والسياسة  األحقيةبناء  على الطلب بتقييم المصرف يقوم

 .العميل تأجيل القسط حسب طلبثم  المصرفية المطبقة بهذا الخصوص ومن
 

ستفيد يالتأجيل التي  مرات بمقدار عدد قرضالسداد فترة تم زيادة في حال تأجيل القسط، سي
 .قرضال خالل مدةالعميل منها 

 
 الشخصي قرضالإغالق   - 13

mailto:info@almsraf.ae
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 األساسية  الحقائق انبي
 الشخصي القرض 

من خالل توقيع المصرف فروع فرع من أي في  قرضالإغالق طلب لعميل تقديم ل  يحق
جدول في صفحة )الموضحة رسوم السداد المبكر  سيتم فرض المبكر.السداد نموذج  وتقديم

 .قرضال من المتبقيالمبلغ ( على www.almasraf.aeروني الموقع اإللكت على الرسوم 
 

 مبلغ السداد المبكر  - 14
 :اآلتي يتم احتساب مبلغ السداد المبكر على النحو 

 .القرض من أصل المتبقي المبلغ   -أ 
 

 المبلغ المتغير.غير المسدد من المبلغ المتراكم و   -ب 
 

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

 
الموقع  على والمتوافررسوم السداد المبكر وفقا  لجدول رسوم المصرف المعمول به    -د 

 .ww.almasraf.ae اإللكتروني 
 

 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 
 درهم  97,868.76 : مبلغ السداد المبكر 

 
حسب تاريخ ب فائدةمبلغ ال يختلفتقريبية / للتوضيح فقط وقد  المبالغتنبيه: هذه 

 . السداد
 

  قرضالإعادة جدولة   - 15
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دخله الشهري بسبب )تخفيض  تخفيضيجب على العميل إخطار المصرف في حالة  
اإلحالة  أو/وإنهاء الخدمة  أو/وستقالة اال أو/وإلغاء العالوات /أو صاحب العمل للراتب و

 قرض/أو أي سبب آخر(. يقدم المصرف المساعدة للعميل بإعادة جدولة الوإلى التقاعد 
لشخصي الحالي عن المدة المتبقية بهدف المحافظة على التوازن بين مصروفات العميل ا

 الشهرية ودخله الشهري.
 

 ضريبة القيمة المضافة   -16
الرسوم لجميع المبالغ علم ا بأن ضريبة القيمة المضافة  ةضاففإنه يتم  ا، لتفادي أي لبس 

 ة المضافة بالسعر السائد.المذكورة في جدول الرسوم مستثناة من ضريبة القيم
 

 استفسارات و/أو توضيحات أخرى    -17
  العنوان ىلكتروني إلاإلبريد   إرسال  في حالة وجود أي استفسارات،  يرجى

info@almsraf.ae  نموذج  قبل التوقيع على التوضيحات مزيد من للحصول على
الهوية / جواز السفر بطاقة تقديم نسخة من  على العميل. يجب ضقر لة اواتفاقي الطلب

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

 
 الشراء إلغاء  فترة    - 18

يجب  ،المقدمة من المصرف الشخصي  قرضالبمنتجات  قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق
 بيان الحقائققد قرأ وفهم تماما  الشروط واألحكام المذكورة في  أن يكون  أن العميل على

 .وجدول الرسوم المعمول بهالقرض  اتفاقيةباإلضافة إلى األساسية 
 

 ظة على عالقة " باعتبارها جزء  من التزام المصرف بالمحافالشراءإلغاء  فترة  " تعرض
 مصرفية عادلة مع العميل.

 
  التوقيع على نموذج التنازل   الشراء من خاللإلغاء  فترة  التنازل عن الخيار في للعميل

 .القرض اتفاقيةعند التوقيع على الشراء إلغاء  فترة  عن 

mailto:info@almsraf.ae
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  العميل مهلة خمسة المصرف  يمنح، الشراءإلغاء  فترة  العميل عدم التنازل عن إذا قرر

الخاص به على أن يتم إعادة النظر في طلب القرض حتى يتسنى له  أيام عمل  (5)
 .( أيام عمل5بعد انتهاء فترة الخمسة ) مبلغ القرض اصدار أو صرف 

  يحق للعميل إلغاء طلب هذا القرض خالل هذه المهلة والطلب من المصرف إلغاء القرض
 (.ضروريةأي رسوم أو غرامات غير  دون تكبد)
 

 بتحويل الدفعات المستحقة إلى  الشراء المحددة إللغاء فترة البعد انتهاء المصرف  يقوم
وإيداع مبلغ القرض في حساب العميل أو سداد أي أي جهات أخرى اآلخر/لمصرف ا

أي  دون  أحكام وشروط االتفاقية جميع وبناء  عليه ، تطبق . تسهيالت مصرفية أخرى 
 .قرضالمدة تغيير طوال 

 
 إقرار

من خالل  أدناهبالشروط الموضحة  هذا على الشروط المذكورة أعاله  ويلتزمبموجب العميل  يوافق
 :الماثل التوقيع على بيان الحقائق األساسية

 
  األساسية وبيان الحقائقالشخصي  قرضلل العامة شروط الحكام و األاستلم وفهم بأنه. 
  ع على بيان حماية استلم بيان حماية البيانات. )يرجى الضغط هنا لالطالبأنه

 البيانات(.
  وفق ا لتقديره يحتفظ المصرف بالحق في تعديل أحكام وشروط االتفاقية في أي وقت

 يوما  يوجهه المصرف إلى العميل. (60) ستين مدته خطيبموجب إشعار  المطلق
 مدته خطيأي وقت بموجب إشعار في  قرضلا أو انهاء أنه يحق للمصرف إلغاء 

 يوما . (60) ستين
 

  اسم العميل 
  التوقيع والتاريخ

 


