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 اسااسي  لمليي  مليل  راابح  للابة بيان الحقائق األ

لقدم هذا الةيان رمييرات أاسااسي  حيل مليل  اللاابح  بلا هي ريضح أدناه. لجب عييك قااءة الةيان بمنال  ولجب أن مطيب 
رشيرة رستقي  إذا بنت غيا قادر عيى فهم أي رن الشاوط الياردة فيه. لاجى الاجيع إلى عقد الةيع الخاص للماف  الشاوط 

 النهائي  لتليل  اللاابح  اللتاح.

 بيانات راابح  اللابة 

راابح  اللابة  هي مسهي  مليليي لتيح شااء رابة  را بخط  مليل  ران . في 
 ، اسداد قيل  التليل  باري  خالل ردة التليل رنتج مليل  الةالين، ال لتم 

اقي قيل  بحيث ليتزم اللشتاي بسداد دفم  بةياة بنهال  اللدليني  ملث  
 اللةيغ األاسااسي. ً.

 وصف اللنتج

راابح  شااء رابة  هي عليي  مليل  إاسالري رتيافق رع أحكام الشالم  
ةائع"( الةطحاء ليتليل  ش.م.خ )"البي ام دبييي اإلاسالري . ممتةا هذه المليي  في 

فق عييه رسةقاً الابح اللت هارشبلثاب  بيع ليلابة  بسما التكيف  باإلضاف  إلى 
طحاء الة بي ام دبيييرع الملي  )"اللشتاي"(. لقيم الملي  بالسداد لشاب  

 ليتليل  ش.م.خ وفقاً ألقساط رحددة رسةقاً أو شاوط اسداد.

 هيكي  التليل  اإلاسالري

 علي  التليل  الدرهم اإلرارامي

 ى للدة التليل الحد األقص اسنيات( 5شهااً ) 60

 الحد األدنى ليدفم  اللقدر  قيل  اللابة رن  20%

مأجي  القسط رقدراً )فتاة السلاح ليقسط  ليراً ليقسط األول 60حتى 
 األول(:

 اللةيغ اللليل مكيف  اللابة  رطاوحاً رنها الدفم  اللقدر  إن وجدت.

 قيل  مليل  الةالين دفم  للاة واحدة مسدد في نهال  ردة التليل 

 نيع نسة  الابح ثابت نسة  اسنيل  

 رجليع قيل  أرباح راابح  اللابة  رةيغ التليل  *نسة  ربح اسنيل  ثابت  *ردة التليل  بالسنيات

 اسنيلاً  %5.75إلى  %2.29نسة  ثابته متااوح رن 
 )حسب الماوض الخاص  والحلالت(

 نسة  األرباح 
 )ليدالل  فقط(

مشل  نسة  االرباح السنيل  اللمليل بها نسة  الابح والااسيم االدارل  رمةااً 
اسنيلاً، بناءً عيى ردة ورةيغ  %12.45إلى  %4.78عنه بنسة  اسنيل ، متااوح رن 

 التليل . 

 رباح السنيل نسة  األ
 )ليدالل  فقط(

 الااسيم والتكاليف
 finance/finance/-dubai.com/leasing-www.bmwللكنك االطالع عيى الااسيم في ريقمنا: 

درهم إرارامي، والحد  525رن رةيغ مليل  اللابة  )الحد األدنى:  1.05%
 راسيم إدارل  )للاة واحدة(: درهم إرارامي( شارالً ضالة  القيل  اللضاف . 2,625األقصى: 

 .)شارالً ضالة  القيل  اللضاف ( رن أص  اللاابح  القائم %1.05الحد األدنى: 
لحق ليشاب  محلي  التكيف  الفميي  اللتكةدة، والتي  )عند السداد اللةكا،

 اسيتم محدلدها في وقت السداد اللةكا(.
 السداد اللةكا

درهلاً إرارامياً )شاري  ضالة  القيل  اللضاف (  210لتم احتساب راسيم بقيل  
لتم ) فقط عندرا ال نتيقى رنك الدفمات الشهال  باري  في مارلخ ااستحقاقها

 .(لصالح الجهات الخيال التةاع بها 
 راسيم مأخيا السداد:
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 رثال ألغااض التيضيح واإلاستدالل فقط

400,000.00 
اسما اللابة  )شار  

قيل  الضالة  
 اللضاف (

3.092% 
بلا لمادل الابح عيى الاصيد اللتناقص بنسة : 

4.8% 
 نسة  الابح

رن اسما  20%
 اللابة 

 قيل  الدفم  اللقدر 
(%) 

49,473.44 
  ردة التليل× رمدل ربح التليل  × التليل  رةيغ 

 بالسنيات
 قيل  األرباح

 369,473.44 قيل  الدفم  اللقدر  80,000.00
 رةيغ التليل  + رةيغ الابح

الةاقي رن اسما عقد 
 اللاابح 

 4,824.56 اللةيغ اللليل 320,000.00
 ردة التليل  باألشها÷  باقي اسما اللاابح  

 قيل  القسط
 فقط()ليدالل  

2,625.00 
)دفم  للاة واحدة  

 ال لتم مليليها(

الااسيم اإلدارل  
)شاري  لضالة  
 القيل  اللضاف (

84,824.56 
 قيل  القسط األخيا   قيل  القسط األخيا  قسط + الةالين

 قيل  مليل  الةالين 80,000.00

%5.1 
 %4.8بناءً عيى رمدل ربح الاصيد اللتناقص بنسة  

( اسنيلاً وراسيم %3.092ركافئ )بلا لمادل ثابت 
 %1.05إدارل  مةيغ 

نسة  األرباح السنيل  
)%( 

 )ليدالل  فقط(

 ردة التليل  اسنيات( 5شهااً ) 60
 درهلاً إرارامي 100,000اللةيغ األاسااسي اللستحق 

 1,050=  %1.05م السداد اللةكا بنسة  راسي
 درهلاً إرارامي

 رثال عيى السداد 
 اللةكا

 رمييرات إضافي 
 اللشتاي بميله بلا ليي:لقا 

الةائع هي شاب  مليل  راخص  بيااسط  رصاف اإلرارات المابي  اللتحدة اللابزي، واسيقيم بتليل  شااء اللابة  لصالح 
 عقد شااء اللابة  )"المقد"(. –اللشتاي وفقاً لمقد اللاابح  

ا في لتيافق رع أحكام الشالم  اإلاسالري  والقيانين اللمليل بهاسيتم ااستخدام عليي  مليل  اللاابح  لتليل  شااء اللابة  بلا 
 دول  اإلرارات المابي  اللتحدة.

اسيتم رهن اللابة  اللذبيرة في المقد لصالح الةائع بضلان لحين ابتلال اسداد األقساط الشهال  اللستحق  عيى اللشتاي 
 بليجب المقد.

 رن مارلخ ميقيمه، را لم لقدم اللشتاي ليةائع منازال عن هذا الحق. ألام عل  5لجيز ليلشتاي إلغاء المقد في غضين 

لحق ليةائع رااجم  الااسيم والتكاليف والشاوط واألحكام الخاص  بمقد التليل . ومدخ  هذه التغيياات حيز التنفيذ بمد راور 
 ليراً رن إخطار اللشتاي بها. 60

عن را هي ريضح اعاله، حيث لمتلد هذا عيى مقييم الملي   الملي  قد مختيف قيل  التليل  ورمدل الابح اللماوض عيى
 االئتلاني وردى رقدرمه عيى السداد. 

في حال وجيد أي مأجي  لالقساط، لنق  القسط اللؤج  إلى الشها التالي ولتم زلادة ردة التليل  بلقدار عدد األقساط 
 اللؤجي .

 محذلاات

في حال عدم وفاء اللشتاي بالتزارامه مجاه الةائع حسب را هي وارد في بند )حاالت االخالل بالمقد( في المقد، لحق ليةائع إعادة 
لسداد قيل  ردليني  اللشتاي، ولكين اللشتاي رسؤول أرام الةائع عن أي فاق بثلن عادل حيازة اللابة  وبيمها لطاف ثالث 

 .، فإن زاد ثلن الةيع عن األقساط اللتةقي  فإن الزلادة مكين لصالح اللشتاياللابة  اللةاع بين قيل  اللدليني  وقيل  

في حال عدم ملكن اللشتاي رن ميةي  شاوط وأحكام اللنتج، قة  وأثناء المالق  التماقدل ، لحتفظ الةائع بالحق في إنهاء المالق  
 وذلك  عيى اسةي  اللثال ال الحصا.التماقدل  اللالي ، أو استكين هناك عياقب مشل  راسيم 

إذا لم لسدد اللشتاي الدفمات/األقساط في اليقت اللحدد وبالكار ، اسيتم محيل  الحساب السداد الى حساب رتمثا. وقد 
 لؤثا هذا عيى التصنيف االئتلاني ليلشتاي وقد لحد رن قدرمه عيى الحصيل عيى مسهيالت مليليي  في اللستقة .

 راسيم إضافي  في حال اسداده ليلدليني  رةكاا. قد لدفع اللشتاي

لجب عيى اللشتاي إبالغ الةائع بأي مغيياات في بيانات االتياص  الخاص  به أو رستندات الهيل  )الهامف اللتحاك، المنيان، 
ذه اللمييرات بتحدلث هعنيان الةالد اإللكتاوني، بطاق  الهيل  اإلرارامي ، جياز السفا، إلخ(. اسيضلن هذا اإلبالغ قيام الةائع 

 ليةقى قادراً عيى االمصال باللشتاي إذا لزم األرا.


