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سنةسنةسنةسنةشھرشھریومیوم التاریخ 

نطلب منك قراءة وفھم ھذه الوثیقة بعنایة، إذا كنت تفكر في التقدم بطلب للحصول على قرض سیارة من بنك دبي التجاري. وتتاح ھذه الوثیقة باللغة العربیة أیًضا. بالتوقیع على بیان 
الحقائق الرئیسیة، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفھمت مزایا وفوائد قرض السیارة، والمصاریف ورسوم الفائدة المطبقة، والشروط واألحكام العامة المنشورة على الموقع اإللكتروني 

 www.cbd.ae للبنك

ھذا، ویوفر قرض السیارة لدى البنك تمویًال للعمالء بأسعار فائدة تنافسیة، وتمویًال للسیارات الجدیدة والمستعملة، وسداداً مرًنا، ووثائق بسیطة، ومعالجة سریعة.

تأتي ھذه الوثیقة في شكل إقرار من جانبك، وال تھدف إلى إنشاء حقوق أو التزامات قانونیة بین الطرفین. وفي حالة وجود تضارب بین ھذه الوثیقة والشروط واألحكام العامة 
أو الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج، عندئٍذ تسود الشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة بالمنتج. في حالة حدوث تغییر في الشروط واألحكام العامة أو الشروط 

واألحكام الخاصة بالمنتج، لن یكون البنك ملزًما بتعدیل ھذه الوثیقة.

معاییر األھلیة والوثائق المطلوبة وشروط التمویل
معاییر األھلیة

المعاییرالفئة

مواطنو اإلمارات العربیة 
المتحدة

أن یكون إجمالي الدخل الشھري -/8,000 درھم إماراتي بحٍد أدنى 

أن یتراوح العمر بین 21 و65 سنة (عند استحقاق القرض)

الوافدون
أن یكون إجمالي الدخل الشھري -/8,000 درھم إماراتي بحٍد أدنى

أن یتراوح العمر بین 21 و65 سنة (عند استحقاق القرض)

الوثائق المطلوبة

الوثائقالفئة

مواطنو اإلمارات العربیة 
المتحدة والوافدون

بطاقة الھویة الوطنیة وجواز السفر ساري المفعول وتأشیرة اإلقامة وبطاقة الھویة اإلماراتیة

أصل كشف حساب مدتھ 3 أشھر للعمالء الجدد

شھادة الراتب

رخصة القیادة

عرض أسعار التاجر للسیارات الجدیدة أو المستعملة.

شیك ضمان (یجب أال یزید المبلغ عن ٪120 من مبلغ القرض)

شروط التمویل

500 ألف درھم إماراتي بحٍد أقصىمبلغ التمویل

حتى 60 شھًرامدة التمویل

العمر عند االستحقاق
65 سنة بحٍد أقصى لمواطني اإلمارات العربیة المتحدة

60 سنة بحٍد أقصى للوافدین

20 ضعف الراتب الشھري بحٍد أقصىمضاعفات الدخل

٪50 بحٍد أقصى (٪30 للمتقاعدین)نسبة أعباء الدیون

ھذا ھو سعر الفائدة المطبق الذي سیبقى ثابًتا للفترة الثابتة المعتمدة للقرض التالیةسعر الفائدة

%20 من قیمة السیارةدفعة مقدمة

اإلسالمي
(KFS) بـیـان الـحـقـائــق الـرئـیـســـیـة
قرض السیارة
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الرسوم ومصاریف الفائدة
تفاصیل الرسوم والمصاریف

www.cbd.ae/general/fees-chargesالرسوم والمصاریفالفئة

مواطنو اإلمارات 
العربیة المتحدة

الوافدون

تبدأ من %5.50 على أساس متناقص سنوًیا.

توضیح: إجمالي عملیات السداد
-/100,000المبلغ األساسي أ

%5.50سعر الفائدة ب
12 شھًراالمدة ج
3,004.16*مبلغ الفائدة  د
103,004.16سعر البیع (أ) + (د)ھـ

حساب سعر الفائدة:
إجمالي مبلغ السداد= المبلغ األساسي + الفائدة

مبلغ الفائدة: المبلغ األساسي × سعر الفائدة × المدة 
ھام: یعتمد سداد األقساط الشھریة بین المبلغ األساسي والفائدة على تناقص معدل احتساب الفائدة. 

رسوم المعالجة

٪1 على مبلغ القرض / التمویل 
(تطبق ضریبة القیمة المضافة) (بحٍد 
أدنى 525 درھم إماراتي وحد أقصى 

2,625 درھم إماراتي)

ھام: وتقتصر رسوم المعالجة على %1 من مبلغ القرض، بحٍد أدنى 525 درھم إماراتي وحد أقصى 2,625 درھم 
إماراتي

التسویة المبكرة / 
الجزئیة

٪1 من المبلغ المتبقي غیر المسدد 
(تطبق ضریبة القیمة المضافة) أو 
10,500 درھم إماراتي، أیھما أقل

ھام: وتقتصر رسوم التسویة المبكرة/الجزئیة على %1 من المبلغ المتبقي غیر المسدد أو 10,500 درھم إماراتي، 
أیھما أقل

مثال على التسویة المبكرة

-/100,000المبلغ األساسي غیر المسدد كما في 1/2/2021
%1معدل رسوم التسویة المبكرة

حساب رسوم التسویة المبكرة
معادلة حساب رسوم التسویة المبكرة: المبلغ األساسي غیر المسدد* معدل التسویة المبكرة

رسوم التسویة المبكرة: 100,000 × %1 = -/1,000 درھم إماراتي
ھام: یتم فرض ھذه الرسوم مقابل أي طلب لتأجیل / إرجاء دفع القرض105 درھم إماراتيطلب التأجیل

إعادة جدولة 
ھام: یتم فرض ھذه الرسوم مقابل أي طلب إلعادة جدولة مدة القرض262.50 درھم إماراتيالقرض

رھن السیارة / 
اإلفراج عن رھن 

السیارة

ال توجد رسوم بنكیة (قد تطبق رسوم 
ھیئة الطرق والمواصالت)

ھام: قد یتحمل العمیل الرسوم المفروضة من قبل ھیئة الطرق والمواصالت رھن السیارة و/أو اإلفراج عن رھن 
السیارة

دفعة مقدمة من 
القسط

%1 من الدفعة المقدمة (تطبق ضریبة 
القیمة المضافة)

ھام: یتم فرض فائدة بنسبة %1 من قیمة الدفعة مقابل أي دفعة مقدمة

رسوم غرامة تأخر 
السداد 

%2 فوق السعر المتفق علیھ، 
50 درھم إماراتي بحٍد أدنى و 
200 درھم إماراتي بحٍد أقصى

ھام: یتم فرض فائدة بنسبة %2، 50 درھم إماراتي بحٍد أدنى و 200 درھم إماراتي بحٍد أقصى مقابل أي دفعة 
متأخرة

إصدار خطاب التزام 
للبنوك األخرى

63 درھًما إماراتًیا 
( شامًال ضریبة القیمة المضافة)

ھام: تطبق ھذه الرسوم على أي طلب إلصدار خطاب التزام إلى البنوك األخرى.

إخالء مسؤولیة: *المنتجات والخدمات التي ال تطبق علیھا ضریبة القیمة المضافة. یتم تحصیل النفقات اإلضافیة، مثل رسوم البرید، والبرقیات والبرید السریع والفاكس واألتعاب 
القانونیة، وما إلى ذلك، عند تكبدھا.
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إخالء مسؤولیة:
تشمل جمیع الرسوم المذكورة أعاله والواردة على الموقع اإللكتروني للبنك ضریبة القیمة المضافة ما لم یذكر غیر ذلك بشكل منفصل. وتطبق ضریبة القیمة المضافة بنسبة   .1

%5 على جمیع الرسوم التي یفرضھا البنك ویتم إصدار فواتیر بھا مع الرسوم وتقیید في كشف الحساب الشھري.
یتحمل مقدم الطلب جمیع رسوم الخدمات المرتبطة بھیئة الطرق والمواصالت وأي ضرائب أخرى أو رسوم مطبقة على أساس فعلي.  .2

تطبق الرسوم والمعدالت المذكورة في الجدول أعاله على جمیع أنواع قروض السیارات.  .3
ترد الرسوم ومعدالت الربح المذكورة أعاله كما في التاریخ الوارد أعاله. یرجى زیارة www.cbd.ae/general/fees-charges لالطالع على قائمة الرسوم المحدثة.  .4

یحتفظ البنك بالحق في مراجعة الرسوم والمصاریف في أي وقت من خالل تقدیم إشعار خطي مسبق مدتھ ستین (60) یوًما إلى بیانات االتصال المسجلة الخاصة بالعمیل.  .5

المخاطر الرئیسیة

یؤثر سجل دفعات العمیل في مكتب االئتمان على التسھیالت األخرى المحتفظ بھا لدى بنك دبي التجاري أو البنوك األخرى على قدرة العمیل على الحصول على تمویل جدید.  .1
قد یؤدي انخفاض الدخل بسبب التقاعد أو تغییر الوظیفة أو أي ظروف شخصیة أخرى إلى زیادة نسبة عبء الدین (DBR) لدى العمیل وبالتالي التأثیر على قدرة العمیل على   .2

الدفع مقابل تمویل العمیل.

تحذیر:
إذا أخفق العمیل في أداء دفعات اإلیجار الخاصة بھ مقابل قرض السیارة، عندئٍذ یتعرض حسابھ لوجود متأخرات علیھ. قد یؤثر ذلك على التصنیف االئتماني للعمیل ویحد    .1

من قدرتھ على االقتراض / الحصول على تمویل في المستقبل.
إذا أخفق العمیل في أداء الدفعات الشھریة الخاصة بھ مقابل قرض السیارة، فقد یؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات قانونیة من أجل تحصیل الدفعات وإجراءات استرداد السیارة.  .2

إذا دفع العمیل قرض السیارة مقدًما قبل نھایة فترة القرض، تطبق غرامات السداد المبكر. یرجى زیارة https://www.cbd.ae/general/fees-charges لالطالع على   .3
قائمة الرسوم المحدثة.

قد یستغرق دفع إعادة تمویل قروضك / تمویلك وقًتا أطول من القروض السابقة وقد یؤدي إلى دفع مزید من الفائدة.  .4
قد یظل العمیل مسؤوًال عن الدین المستحق غیر المسدد بعد النظر في أي عائدات بیع السیارة بما في ذلك الفائدة/ الربح المستحق والرسوم واألتعاب القانونیة وتكالیف البیع   .5

والتكالیف األخرى ذات الصلة.
ال یحق لموظفي بنك دبي التجاري تحصیل مبالغ نقدیة أو شیكات لصالح مستفیدین آخرین. وال یتحمل بنك دبي التجاري مسؤولیة أي دفعات نقدیة أو شیكات أو تحویالت   .6

برقیة مصرح بھا من قبل العمیل ألطراف ثالثة أو لموظفي بنك دبي التجاري.

مالحظات عامة:
یحتفظ البنك بالحق في رفض أي طلب للعمیل وفًقا لتقدیره الخاص.  .1

تخضع معاییر المنتج المذكورة أعاله لسیاسة المنتج المعتمدة لدى بنك دبي التجاري.  .2
 https://www.cbd.ae/general/terms-conditions تطبق شروط وأحكام بنك دبي التجاري  .3

یحتفظ البنك بحقوق كاملة غیر مقیدة لتعدیل الشروط الساریة المعروضة على قرض السیارة ومراجعة الرسوم والمصاریف في أي وقت عن طریق إرسال إشعار خطي إلى   .4
 بیانات االتصال المسجلة الخاصة بالعمالء قبل ستین (60) یوًما من دخول ھذه التغییرات حیز التنفیذ، حیثما ینطبق ذلك.

تحدد خصوصیة البیانات القواعد واللوائح المتعلقة بجمع البیانات الشخصیة والتعامل معھا واإلفصاح عنھا واستخدامھا في البنك. یرجى زیارة   .5
 https://www.cbd.ae/general/privacy-policy لالطالع على تفاصیل حول سیاسة الخصوصیة لدى بالبنك.

الفترة المسموح فیھا باإللغاء
یوفر البنك ”فترة یسمح فیھا باإللغاء“ مدتھا خمسة (٥) أیام من تاریخ توقیع بیان الحقائق الرئیسیة ھذا لتقرر االستمرار في االستفادة من تسھیالت قرض السیارة التي تقدمت لھا. 

وخالل فترة الخمسة(٥) أیام ھذه،إذا كنت ترغب في إلغاء قرض السیارة، یمكنك االتصال بمكتب خدمة العمالء وطلب اإللغاء. ویقوم البنك باسترداد جمیع الرسوم والمصاریف 
ذات الصلة بالكامل.

بعد الفترة المسموح فیھا باإللغاء ھذه، یُفترض أنك أكدت قبولك لقرض السیارة والتزامك بالشروط واألحكام العامة لقرض السیارة، جنًبا إلى جنب مع الرسوم والمصاریف   .1
 www.cbd.ae/general/fees-charges المطبقة المنشورة على

أقر بموجبھ أنني قد قرأت بیان الحقائق الرئیسیة ھذا، وأنني أفھم تماًما الممیزات والمخاطر والفوائد والرسوم والشروط واألحكام العامة لقرض السیارة الصلة المتاحة لي عبر 
https://www.cbd.ae/general/terms-conditions

االسم:  التوقیع: 


