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 تمويل مرابحة لمركبةلعملية األساسية بيان الحقائق 

يقدم هذا البيان معلومات أساسية حول تمويل المرابحة كما هو موضح أدناه. يجب عليك قراءة البيان بعناية ويجب أن تطلب 
. يرجى الرجوع إلى عقد البيع الخاص لمعرفة الشروط الواردة فيه شروطال من مشورة مستقلة إذا كنت غير قادر على فهم أي

 لتمويل المرابحة المتاح.النهائية 

 بيانات مرابحة المركبة

 وصف المنتج ل مرنة.ما بخطة تمويمركبة  مرابحة المركبة هي تسهيالت تمويلية تتيح شراء 

مرابحة شراء مركبة هي عملية تمويل إسالمي متوافق مع أحكام الشريعة 
بائع"( البطحاء للتمويل ش.م.خ )"البي ام دبليو اإلسالمية. تعتبر هذه العملية في 

فق عليه مسبقاً الربح المت هامشبمثابة بيع للمركبة بسعر التكلفة باإلضافة إلى 
طحاء الب بي ام دبليومع العميل )"المشتري"(. يقوم العميل بالسداد لشركة 

 .سدادللتمويل ش.م.خ وفقاً ألقساط محددة مسبقاً أو شروط 

 هيكلة التمويل اإلسالمي

 عملة التمويل الدرهم اإلماراتي

 ى لمدة التمويلالحد األقص سنوات( 5شهراً ) 60

 الحد األدنى للدفعة المقدمة من قيمة المركبة 20%

تأجيل القسط مقدماً )فترة السماح للقسط  يوماً للقسط األول 60حتى 
 األول(:

 الممولالمبلغ  تكلفة المركبة مطروحاً منها الدفعة المقدمة إن وجدت.

 نوع نسبة الربح نسبة سنوية ثابتة

 مجموع قيمة أرباح مرابحة المركبة مبلغ التمويل *نسبة ربح سنوية ثابتة *مدة التمويل بالسنوات

 سنوياً  %5.75إلى  %2.29نسبة ثابته تتراوح من 
 )حسب العروض الخاصة والحمالت(

 نسبة األرباح 
 )للداللة فقط(

تشمل نسبة االرباح السنوية المعمول بها نسبة الربح والرسوم االدارية معبراً 
سنوياً، بناءً على مدة ومبلغ  %12.45إلى  %4.78عنه كنسبة سنوية، تتراوح من 

 التمويل. 

 رباح السنويةنسبة األ
 )للداللة فقط(

 الرسوم والتكاليف
 finance/finance/-dubai.com/leasing-www.bmwيمكنك االطالع على الرسوم في موقعنا: 

درهم إماراتي، والحد  525)الحد األدنى:  مركبةمن مبلغ تمويل ال 1.05%
 رسوم إدارية )لمرة واحدة(: درهم إماراتي( شامالً ضريبة القيمة المضافة. 2,625األقصى: 

 .)شامالً ضريبة القيمة المضافة( من أصل المرابحة القائم %1.05الحد األدنى: 
المبكر، يحق للشركة تحميل التكلفة الفعلية المتكبدة، والتي السداد )عند 

 (.السداد المبكرسيتم تحديدها في وقت 
 السداد المبكر

درهماً إماراتياً )شاملة ضريبة القيمة المضافة(  210بقيمة  احتساب رسوميتم 
يتم ) كاملة في تاريخ استحقاقها الدفعات الشهريةفقط عندما ال نتلقى منك 

 .(بها لصالح الجهات الخيريةالتبرع 
 :رسوم تأخير السداد
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 مثال ألغراض التوضيح واإلستدالل فقط

200,000.00 

سعر المركبة 
)شامل قيمة 

الضريبة 
 المضافة(

2.29% 
 نسبة الربح %4.35بما يعادل الربح على الرصيد المتناقص بنسبة: 

من سعر  20%
 المركبة

قيمة الدفعة 
 (%)المقدمة 

18,320.00 
 قيمة األرباح واتمدة التمويل بالسن× معدل ربح التمويل × مبلغ التمويل 

قيمة الدفعة  40,000.00
 المقدمة

178,320.00 
 مبلغ التمويل + مبلغ الربح

الباقي من سعر عقد 
 المرابحة

 2,972.00 المبلغ الممول 160,000.00
 مدة التمويل باألشهر÷  باقي سعر المرابحة 

 قيمة القسط
 )للداللة فقط(

1,680.00 
)دفعة لمرة واحدة ال  

 يتم تمويلها(

الرسوم اإلدارية 
)شاملة لضريبة 
 القيمة المضافة(

4.78% 
)بما  %4.35بناءً على معدل ربح الرصيد المتناقص بنسبة 

( سنوياً ورسوم إدارية تبلغ %2.29يعادل ثابت مكافئ 
1.05% 

نسبة األرباح 
لة )للدال السنوية )%(

 فقط(

 درهماً إماراتي 20,000المبلغ األساسي المستحق  مدة التمويل سنوات( 5شهراً ) 60
 درهماً إماراتي 210=  %1.05رسوم السداد المبكر بنسبة 

 السداد مثال على 
 المبكر

 معلومات إضافية
 يقر المشتري بعلمه بما يلي:

المتحدة المركزي، وسيقوم بتمويل شراء المركبة لصالح مصرف اإلمارات العربية بواسطة  مرخصةالبائع هو شركة تمويل 
 )"العقد"(. مركبةعقد شراء ال –المشتري وفقاً لعقد المرابحة 

ي بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين المعمول بها ف مركبةسيتم استخدام عملية تمويل المرابحة لتمويل شراء ال
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تري سداد األقساط الشهرية المستحقة على المش لحين اكتمالفي العقد لصالح البائع كضمان المذكورة  مركبةسيتم رهن ال
 بموجب العقد.

 عن هذا الحق. للبائع تنازال، ما لم يقدم المشتري هأيام عمل من تاريخ توقيع 5يجوز للمشتري إلغاء العقد في غضون 

والتكاليف والشروط واألحكام الخاصة بعقد التمويل. وتدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بعد مرور  يحق للبائع مراجعة الرسوم
 يوماً من إخطار المشتري بها. 60

 عن ما هو موضح اعاله، حيث يعتمد هذا على تقييم العميل االئتماني ومعدل الربح المعروض على العميلقد تختلف قيمة التمويل 
  ومدى مقدرته على السداد.

، ينقل القسط المؤجل إلى الشهر التالي ويتم زيادة مدة التمويل بمقدار عدد األقساط لالقساطفي حال وجود أي تأجيل 
 المؤجلة.

 تحذيرات

ة بند )حاالت االخالل بالعقد( في العقد، يحق للبائع إعادحسب ما هو وارد في في حال عدم وفاء المشتري بالتزاماته تجاه البائع 
رق فالمشتري، ويكون المشتري مسؤول أمام البائع عن أي مديونية قيمة لسداد  بثمن عادل وبيعها لطرف ثالثحيازة المركبة 

 .المشتري تكون لصالح ، فإن زاد ثمن البيع عن األقساط المتبقية فإن الزيادةبين قيمة المديونية وقيمة المركبة المباعة

في حال عدم تمكن المشتري من تلبية شروط وأحكام المنتج، قبل وأثناء العالقة التعاقدية، يحتفظ البائع بالحق في إنهاء العالقة 
 .على سبيل المثال ال الحصر رسوم وذلك  التعاقدية المالية، أو ستكون هناك عواقب تشمل

وقد يؤثر  .السداد الى حساب متعثرإذا لم يسدد المشتري الدفعات/األقساط في الوقت المحدد وبالكامل، سيتم تحويل الحساب 
 تسهيالت تمويلية في المستقبل.الحصول على هذا على التصنيف االئتماني للمشتري وقد يحد من قدرته على 

 ية مبكرا.سداده للمديونالمشتري رسوم إضافية في حال يدفع قد 

ان، الخاصة به أو مستندات الهوية )الهاتف المتحرك، العنواالتواصل يجب على المشتري إبالغ البائع بأي تغييرات في بيانات 
عنوان البريد اإللكتروني، بطاقة الهوية اإلماراتية، جواز السفر، إلخ(. سيضمن هذا اإلبالغ قيام البائع بتحديث هذه المعلومات 

 على االتصال بالمشتري إذا لزم األمر. ليبقى قادراً 


