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 المعلومات األساسية 
  سياراتال تمويل

 

 
كام والشروط األحى اإلضافة إلب سياراتال تمويل حكمي ذيالهذه الوثيقة الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج  توضح
 .لعمالء المصرفللخدمات المصرفية اإلسالمية العامة 

  
المبلغ و ومبلغ القسط الربح مثل  سياراتتمويل الالضوء على معلومات مهمة حول هذه المعلومات األساسية تسلط 
 .سدادهعلى العميل الذي يجب  تمويللل مجمال اإل
 
 األشخاص المؤهلين 
  أو المقيمينالعربية المتحدة  مواطن  اإلماراتأن يكون من 
  تقديم الطلب ف  تاريخ  أعام 21أن ال يقل عمره عن 
الذي يعمل ف  شركة  مقيمدرهم وأن ال يقل راتب الموظف ال 7.000الموظف المواطن عن راتب أن ال يقل  •

 درهم  10.000عن  المصرفدى معتمدة ل
 أشهر ف  وظيفة دائمة 6عن مدة الخدمة  أن ال تقل •
 درهم 650.000/-قرض حتى  •
 من قيمة السيارة %20الحد األدنى للدفعة المقدمة  •
 سيارات / مركبات للطلب الواحد 3بحد أقصى  •
 شهرا   60فترة سداد حتى  •
  

 المزايا واالمتيازات
 درهم  650.000لى يصل إمبلغ تمويل كبير  •
 قسطا  شهريا   60 •
  أحكام الشريعة االسالمية متوافق تماما  مع •
 



 
 
 

 

Page 2 of 6    

 المعلومات األساسية 
  سياراتال تمويل

 

 متكررةالسئلة األضافية و اإلمالحظات ال 
 
 اتالسيار  تمويل  - 1

لألفراد وتخصم األقساط من الراتب ومكافأة نهاية الخدمة و/أو أي دخل آخر ثابت  اتالسيار  تمويليمنح  
 من مصادر واضحة.

 
  يلقة التمو طري  - 2

ب المرابحة لتمويل السيارات بأسلو اإلسالمية عة يالشر التعامل المتوافق مع من المصرف على  السياراتستند ي 
يقوم المصرف بمومجب هذه المعاملة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية المبن  على وعد من العميل بالشراء. 
 عميل.ال إلىثم بيعها بتوضيح التكلفة الفعلية زائدا  الربح 

 
  قسط شهري متساوي   - 3

 + الربح إلى المصرف على أقساط شهرية. التكلفة الفعليةيدفع العميل   -أ 
 
يدفع العميل قسطا  شهريا  متساويا  إلى المصرف ف  تاريخ االستحقاق حسب التواريخ المحددة   -ب 

 الستحقاق األقساط.
 مثال:

 درهم  50.000.00 : (يةالفعلالتكلفة )المطلوب من العميل  تمويلمبلغ ال
 شهرا ( 48سنوات ) 4 :   تمويلمدة ال
 ف  السنة  %2.48 :  بة الربحنس

 يوما   360 : المدة )أيام السنة( 
 درهم  1.144.93 : بناء  عليه يكون القسط الشهري المتساوي للشهر األول

 
 

سنوات  4 تمويلمدة ال
 شهرا ( 48)

 %2.48مرابحة ال ربح نسبة التكلفة الفعلية
 ف  السنة

المتساوي القسط الشهري 
 للشهر األول

 درهم  1.144.99 درهم ف  الشهر  103.33 درهم  50.000.00 الشهر األول
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50.000*2.48%*30 
  103.33=  360يوم/

 
 تنبيه: هذه األرقام تقريبية / للتوضيح فقط.

 
 تمويلال لمبلغالحد األقصى   - 4

اته دخل العميل ومصروفعلى  تمويل السياراتخالل حصول عليه من ال للعميل كنيممبلغ الذي اليعتمد 
قدرة العميل مللتأكد من والتزامات العميل  ف  االعتبار مجميع نفقاتالمصرف وما إلى ذلك. يأخذ والتزاماته 

 مالية. اتدون ضغوط تمويلالسداد على 
 
 تحويل الراتب إلى المصرف   - 5

 العرب  لالستثمار والتجارة الخارمجية وتقديم كل المستندات ل الشهري إلى المصرفيجب تحويل راتب العمي 
الضرورية. يجب ف  حالة االنتقال إلى عمل آخر / اإلحالة إلى التقاعد تحويل الراتب / المعاش التقاعدي 

 .تمويلالجديد إلى المصرف العرب  لالستثمار والتجارة الخارمجية حتى تاريخ السداد التام لل
 
  ب إلى المصرفعدم تحويل الرات  - 6

جب على ييطبق فرق السعر وفقا  لجدول الرسوم والمصاريف ف  حالة عدم تحويل الراتب إلى المصرف.  
تى يتمكن المباشر ح لخصماب تخويل)المصرف( العميل منح المصرف العرب  لالستثمار والتجارة الخارمجية 

 .ه العميلالذي يتعامل مع من خصم القسط من حساب العميل لدى البنك
 

يجب ف  حالة االنتقال إلى عمل آخر / اإلحالة إلى التقاعد تحويل الراتب / المعاش التقاعدي الجديد إلى  
 .تمويلحتى تاريخ السداد التام لل)المصرف( المصرف العرب  لالستثمار والتجارة الخارمجية 

 
 عدم سداد القسط في موعده  - 7

يتم ،  ساطف  دفع ثالثة أقالعميل  وإذا فشل، اريخ االستحقاق الشهري ف  تلقسط دفع اعلى العميل يجب 
كما يوما   15دته مإشعارا  بالدفع تومجيه المصرف إنهاء االتفاقية وتصبح األقساط المتبقية وامجبة السداد بعد 

 اتخاذ اإلمجراءات القانونية.حق للمصرف ي
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 غرامة التأخير  - 8
  فلرسوم والمصاريف المطبق لدى المصرف المنشور )وفق مجدول ا أخيرفرض غرامة تللمصرف يحق 

تهاء انمن تاريخ االستحقاق لألقساط الشهرية المتساوية بعد اعتبارا   (Almasraf.aeالموقع اإللكترون  
ام بالتبرع، على أساس االلتز  تمويلللاألقساط الشهرية المتساوية استحقاق تاريخ استحقاق الدفع أو تاريخ 

 .ة اإلسالميةلخدمات المصرفيلالداخلية الذي تشرف عليه لجنة الرقابة الشرعية  الخيراتتحويلها إلى حساب و 
 

 جدول الرسوم  - 9
ه ف  حالة استحقاق دفع أي من هذيجب على العميل دفع هذه الرسوم  لجدول الرسوم. تمويليخضع هذا ال

 .الرسوم
 

  عميل. د وفقا  اللتزامه بالشفافية ف  عالقته مع الصرفية لألفراالعمليات المينشر المصرف مجدول رسوم
 )اضغط هنا لالطالع على مجدول رسوم العمليات المصرفية لألفراد(.

 
  ى لكترون  إلاإلبريد رسالة بالإرسال بننصح العميلinfo@almsraf.ae   مزيد من للحصول على

  .ل أي رسوم مفروضة على الحسابالتوضيحات حو 
 

 الجزئيالسداد   - 10
بعد دفع العميل للرسوم المطبقة الموضحة على الموقع  تمويلخالل مدة ال جزئ البالسداد المصرف يسمح 

 لعميل الخيارات التالية:ل. تتاح  (www.Almasraf.ae)اإللكترون  
 دفع نفس القسط وتخفيض المدة.  -أ 
 .تمويل كما ه مدة المع بقاء ط الشهري القس يضخفتو أ  -ب 

 
 التأجيل   - 11

يجب . نةف  الس المتساوي لمدة ال تتجاوز شهرين الشهري  التوقف عن دفع القسطالتأمجيل هو تأخير أو 
لى ع المقررة الموضحةعنا وذكر سبب التأمجيل ودفع الرسوم و فر واحد من تقديم الطلب ف  على العميل 

م ثبناء  على األهلية والسياسة الطلب بتقييم المصرف يقوم . (www.Almasraf.ae) لكترون  اإل موقعنا
 .العميل تأمجيل القسط حسب طلب

 

mailto:info@almsraf.ae
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خالل مدة لعميل استفيد منها يبمقدار عدد حاالت التأمجيل الت  بسبب التأمجيل  تمويلالسداد فترة تتم زيادة 
 .تمويلال

 
 اتالسيار  تمويلإغالق   - 12

تطبق  لمبكر.االسداد نموذج المصرف وفق فروع فرع من أي ف   تمويلإغالق الطلب لعميل تقديم يستطيع ا
( www.almasraf.aeالموقع اإللكترون   علىمجدول الرسوم المنشور  ف )الموضحة رسوم السداد المبكر 

 .تمويلالمبلغ غير المسدد من العلى 
 

 السداد المبكر مبلغ   - 13
بالغ غير المسددة بعد خصم مكافأة السداد المبكر العميل دفع كل المر ، يجب على ف  حالة السداد المبك

صاريف ومي رسوم السداد التام ألالمنصوص عليها ف  لوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي و 
وضرائب أخرى. تطبق رسوم السداد المبكر المذكورة ف  مجدول رسوم ومصاريف المصرف المنشورة على 

 .Almasraf.aeون  موقع اإللكتر ال
 

 مثال:
 درهم  96.660.50 : أصل المبلغ غير المسدد

 درهم  193.32 :  ربحمبلغ ال
 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 السدادمبلغ الربح قد يتغير / للتوضيح فقط و قام تقريبية تنبيه: هذه األر 

 
  تمويلالإعادة جدولة   - 14

يجب على العميل إخطار المصرف ف  حالة انخفاض دخله الشهري بسبب )تخفيض صاحب العمل للراتب  
مصرف خر(. يقدم الأي سبب آأو إلغاء العالوات / اإلستقالة / إنهاء الخدمة / اإلحالة إلى التقاعد / و 

الحال  عن المدة المتبقية بهدف المحافظة على التوازن بين  تمويل السياراتميل بإعادة مجدولة المساعدة للع
 مصروفات العميل الشهرية ودخله الشهري.
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 ضريبة القيمة المضافة   -15

م الرسو  بالغ /باليقين ، تضاف ضريبة القيمة المضافة حسب السعر السائد على مجميع المالشك لقطع 
 .رسومالموضحة ف  مجدول ال

 
 استفسارات و/أو توضيحات أخرى    -16

بشأن أي استفسارات للحصول   info@almsraf.aeى لكترون  إلاإلبريد رسالة بالإرسال يجب على العميل 
يجب  .اراتتمويل السيانونية لالق تفاقياتالعرض واالخطاب قبل التوقيع على التوضيحات مزيد من على 

مارات الهاتف المتحرك ف  اإلورقم صفحة اإلقامة الهوية / مجواز السفر و بطاقة تقديم نسخة من  على العميل
 ف  الوقت المناسب.إمجراءات الرد لتسهيل العربية المتحدة ورقم تعريف العميل 

 
 الفترة المحددة إللغاء العرض  - 17

أيام عمل إللغاء االتفاقيات  5مل حق خيار الشرط لمدة مصرفية اإلسالمية المتعاالخدمات ال –يمنح المصرف 
أيام عمل  5الموقعة دون تحمل أي غرامات أو رسوم. وللمتعامل أيضا  حق التنازل عن مدة خيار الشرط والت  تبلغ 

 من البنك.تاب  المقدم وفقا  لمتطلبات المصرف المركزي من خالل التوقيع على نموذج التنازل الك
 إقرار

 أدناه:بالشروط الموضحة بااللتزام المعلومات األساسية هذه بمومجب التوقيع على لعميل يتعهد ا
  والمعلومات األساسية تمويل السياراتالعامة لاستالم وفهم أحكام وشروط المصرف. 
 البيانات(. استالم بيان حماية البيانات. )يرمجى الضغط هنا لالطالع على بيان حماية 
 ل أحكام وشروط االتفاقية ف  أي وقت حسب ما يراه مناسبا  بمومجب يحتفظ المصرف بالحق ف  تعدي

 إلى العميل.المصرف يوما  يومجهه  60إشعار مكتوب مدته 
 60ف  أي وقت بمومجب إشعار مكتوب مدته  تمويلأنه يحق للمصرف سحب أو إلغاء طلب هذا ال 

 يوما .
 

  اسم العميل 
  يع والتاريخالتوق
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