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 :  _________    / _________    /   _________ التاریخ

الماثل لمساعدتك  تم إصدار   االئتمانیة،  ، و")العمیل"أو  "  المستھلك"أو  "  أنت ("بیان الحقائق الرئیسیة  للتسھیالت  ذلك عرًضا  یُعد  ال 
 .  ویجوز لك مقارنة ھذا التمویل الشخصي بالتمویل الشخصي المقدم من المؤسسات المالیة األخرى

من إعداد بیان الحقائق  ")  آفاق "أو  "  شركة التمویل ("اق اإلسالمیة للتمویل  فیما یلي المعلومات التي قدمتھا في نموذج الطلب لتمكین آف
 . الرئیسیة الماثل

 

 : ____________________________________________ اسم العمیل

 

 ____________________________________________ : رقم بطاقة الھویة اإلماراتیة

 

 : ____________________________________________ مبلغ التمویل

 

 : ____________________________________________ المدة المطلوبة 

 

 ____________________________________________ : الجنسیة

 

 التعریفات 
"  نحن"إلى العمیل، وتشیر كلمات وتعبیرات مثل  "  العمیل"أو  "  المستھلك"أو  "  الخاصة بك"أو  "  أنت"تشیر كلمات وتعبیرات مثل  

ف اإلمارات العربیة المتحدة إلى آفاق اإلسالمیة للتمویل، شركة مساھمة خاصة مرخصة ومنظمة من قبل مصر"  لنا"و"  إیانا"و
في حالة تقدیم أي من الخدمات من قبل  "  شركة تابعة"ھا والمتنازل لھم أو أي  ائ أو خلف  /و "  شركة التمویل"أو "  آفاق "المركزي، أو  

 ).حیثما ینطبق( أي من الشركات التابعة بموجب الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفیة اإلسالمیة التي تُقدمھا آفاق  
 

 تعریف المنتج 
المعامالت  (سیشتري العمیل أو وكیلھ سلع متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة على منصة ترید فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة  

 : فیما بعد لتولید النقدیة على النحو اآلتيتسییلھا  من آفاق على أساس المرابحة ویمكن) اإلسالمیة
 .  لصالح آفاق اإلسالمیة للتمویل") التعھد"أو  " الوعد بالشراء("یجب على العمالء تقدیم تعھدات غیر قابلة لإللغاء بشراء السلع  . 1
النقدي على حسابھا الخاص باستخدام منصة    من خالل  الدفععلى الفور    البائع األولستشتري آفاق اإلسالمیة للتمویل السلع من  .  2

 ). المعامالت اإلسالمیة(مركز دبي للسلع المتعددة ترید فلو التابعة ل
وفقًا للوعد بالشراء، ستوقع شركة آفاق اإلسالمیة للتمویل اتفاقیة مرابحة مع العمیل وتبیع إلیھ السلعة المشتراة باألرباح المتفق .  3

 . علیھا
منصة ترید فلو التابعة لمركز دبي للسلع على    ن آفاقالسلعة التي قام بشرائھا میحق للعمیل تحریر اتفاقیة وكالة لتعیین وكیل لبیع  .  4

 .لصالح العمیل ونیابة عنھعلى أن یعمل الوكیل ، )المعامالت اإلسالمیة (المتعددة 
ب وسیتم إیداع    المشتري    -بیع البضائع إلى طرف ثالث  )  وكیلھ ( اتفاقیة المرابحة، یحق لھ أو  بموجب  بعد حیازة العمیل للسلعة  .  5

متحصالت البیع بعد خصم المصروفات والرسوم في حساب العمیل لدى آفاق اإلسالمیة للتمویل ویمكن للعمیل سحب ھذا المبلغ  
 . الستخدامھ

اتفا.  6 بناًء على  التمویل  وثائق  في  والمبین  المتفق علیھ  المؤجل  السداد  لجدول  وفقًا  للتمویل  اإلسالمیة  آفاق  إلى  العمیل  قیة  سیدفع 
 ). 3النقطة رقم (المرابحة 

 . سیدفع العمیل إلى آفاق وفقًا لجدول السداد المؤجل المتفق علیھ والمبین في وثائق التمویل. 7
 

كما یمكنـك  .  ع إال إذا كنـت تفھـم بوضـوح وتوافـق علـى محتـوى بیـان الحقائـق الرئیسـیة المتوفـر باللغتیـن اإلنجلیزیة والعربیـةیتوقـتقم بالاقـرأ ھـذا المسـتند بعنایـة وال  :  تحذیر
یحـق لـك الحصـول علـى بیـان الحقائـق الرئیسـیة مـن البنـوك األخرى  .  التمویـل الشـخصي المختلفـة التـي تقدمھـا البنـوك األخرى اسـتخدام ھـذا المسـتند لمقارنـة منتجـات أو خدمـات  

 . إلجراء تلـك المقارنـة
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الرسوم   وصف 
 : مثال تفاصیل مبلغ الرسوم والتكالیف  والتكالیف

الثابت  الربح  معدل 
 المطبق 

 ٪ سنویًا 15٪ سنویًا إلى 5.00معدل ثابت 
 
إلى    9.15%( في  %  27.5سنویًا  سنویًا 

 )  شكل تمویل متناقص
 

 سنوات  4أقصى مدة تمویل تصل إلى * 

 ٪ سنویًا5.00) متناقص(معدل الربح 
 

   100×   12 /معدل الربح × رصید التمویل في بدایة الشھر 
 

درھم إماراتي    100,000=  األرباح المحملة في بدایة الشھر  
 درھًما إماراتیًا  417=  100×  12  /٪ 5.00× 

العنایة  إجراءات  رسوم 
المعالجة    /الواجبة  

 المطبقة  

األدنى   إماراتي  500الحد  الحد    -   درھم 
 درھم إماراتي  2500األقصى 

على  ( المعالجة  رسوم  جمیع  احتساب  یتم 
 ) أساس المصروفات الفعلیة 

درھم   100,000مبلغ اإلیجار    /إذا كان إجمالي مبلغ التمویل  
، إذن سیتم احتساب رسوم المعالجة على النحو التالي  إماراتي

 درھم إماراتي 1000= ٪ 1×  100,000
درھم    2500الحد األقصى    -   درھم إماراتي  500الحد األدنى  (

 )إماراتي

بالتبرع المطبق   التعھد 
 في حالة السداد المتأخر 

المسدد   4٪ غیر  المبلغ  على  مطبقة  سنویًا 
 ) درھم إماراتي 200بحد أقصى (

الخیریة   المؤسسة  إلى  المبلغ  تحویل  سیتم 
إلرشادات   وفقًا  آفاق  خالل  من  المحددة 

 الشریعة اإلسالمیة 

یساوي   المستحق  المبلغ  إجمالي  كان  درھم    100,000إذا 
: التاليإماراتي، سیتم احتساب رسوم السداد المتأخر على النحو  

100,000 x 4% / 12 = 333.30  درھًما إماراتیًا 
 

الوثائق   تنسیق  رسوم 
التقییم   /المطبقة   رسوم 

رسوم    /االئتماني  
 التأخیر   /التأجیل 

 درھم إماراتي  100تأجیل القسط  
 

یُسمح بالتأجیل لمرتین كحد أقصى عن كل 
السنة   سنوات  للشروط  من  وفقًا  تمویل 

 . الواردة أدناه
 

یجب أال یتأخر العمیل فیما یتعلق بأي من *  
 . التسھیالت وقت طلب التأجیل

 
دفع *   ویجب  المتتالي،  التأجیل  یُحظر 

 . التأجیالت قسطین على األقل بین
 
دفع  *   یجب  الجدید،  للتمویل    6بالنسبة 

 . أقساط على األقل قبل أول موعد للتأجیل

التمویل  في حالة طلب العمالء تأجیل أي قسط، تحتاج شركة  
إلى معالجة طلب التأجیل، بما یشمل إجراءات تنسیق الوثائق  
والتقییم االئتماني، وستفرض شركة التمویل رسوم معالجة على  

سمح للعمیل العمیل مقابل ھذه الخدمات طوال مدة المرابحة، ویُ 
 بتأجیل قسطین كحد أقصى. 

المبكر  السداد  رسوم 
 المطبقة 

المستحق    1٪ الرصید  أق(من  صى  بحد 
 ) درھم إماراتي 10,000

یساوي   المستحق  المبلغ  إجمالي  كان  درھم   79,000إذا 
:  إماراتي، سیتم احتساب رسوم السداد المبكر على النحو التالي

 درھًما إماراتیًا 790.00=  ٪ 1.0× درھم إماراتي  79000
خطاب التزام صادر إلى 
الحكومیة،  الدوائر 

البنوك    /السفارات، 
المالیة،  المؤسسات 

  درھًما إماراتیًا 60 ...وغیرھا
خطاب إخالء المسؤولیة  

  درھًما إماراتیًا 50 ) خطابات إبراء الذمة(
  درھم إماراتي 100 رسوم إلغاء التمویل 

التمویل   نسخة 
وإصدار  )  القرض(

  االسترداد كشوف  
  درھًما إماراتیًا 25 وتأكید التدقیق وغیرھا

والمصروفات   الرسوم 
 األخرى 

جمیع الرسوم المتعلقة بمنتج التمویل الشخصي متوفرة في جدول رسوم آفاق على الموقع اإللكتروني لشركة  
للتغییرات.  آفاق الرسوم  تتكبدھھا  (  تخضع ھذه  التي  الفعلیة  التكلفة والمصاریف  یتم حیث    )الشركةبحسب 

المناسبة القنوات  عبر  بھا  العمالء  إلى .  إخطار  الرجوع   یرجى 
esFe-&-Charges-of-https://www.aafaq.ae/en/products?38&Schedule    على لالطالع 

 .الرسوم األخرى التي قد یتم تطبیقھا أثناء مدة عالقتك مع شركة التمویل

 . %5بنسبة   مضافةالقیمة الجمیع الرسوم والمصروفات غیر شاملة ضریبة * 
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 التكلفة التقدیریة لھذا المنتج 

 )والرسومبما في ذلك مبلغ التمویل (المبلغ اإلجمالي الذي سیتم إعادة سداده 
 

 درھم إماراتي 

 رسوم المعالجة    /رسوم التوثیق  /رسوم إجراءات العنایة الواجبة 
 

 درھم إماراتي 

 ) األقساط الشھریة المتساویة(الدفع شھریًا 
 

 درھم إماراتي 
 

بالرسوم المطبقة على ھذا النوع من  یمكنك أیًضا الحصول على قائمة . في عقد التمویل محل الطلب الرسوم المطبقة على التمویل   تُدرج
   www.aafaq.ae : التمویل من خالل موقعنا اإللكتروني

 

 ھل ستتغیر أرباح ھذا التمویل؟
 . الموقع وفقا للعقد لن یكون ھناك تغییر في معدل الربح وسیظل ثابتًا طوال فترة التمویل

 
 تجد أفضل الصفقات بالنسبة لك؟ یُمكنك أن كیف

للحصول على أفضل الصفقات بالنسبة لك، من المھم التحقق من عروض التمویل الشخصي األخرى من آفاق أو عروض المؤسسات  
قد یؤدي اختیار أفضل  .  المالیة األخرى ومقارنة معدالت األرباح والرسوم والممیزات قبل التقدم بطلب للحصول على تمویل شخصي

یجب علیك طلب بیانات الحقائق الرئیسیة إذا أردت الحصول على تمویل شخصي من  .  ل شخصي بالنسبة لك إلى توفیر أموالكتموی 
 . مؤسسات مالیة أخرى لمساعدتك في العثور على التمویل الشخصي المناسب لك

 

 الخدمات والممیزات 

 : ممیزات التالیةكجزء من االستفادة من ھذا المنتج، یحق لك الحصول على الخدمات وال 

  تأجیل القسط 
 شھادة االلتزام 
 التسویة المبكرة 
 حذف ضامن   /تعدیل - إضافة 
  إلغاء الصفقة 
   اإللغاء  /التعدیل  /الحجز 
 تغییر الحساب البنكي 

للتغییرات  تخضع ھذه الرسوم  .  جمیع الرسوم المرتبطة متوفرة في جدول رسوم آفاق على الموقع اإللكتروني لشركة آفاق، حسبما ینطبق
-https://www.aafaq.ae/en/products?38&Schedule-ofیرجى الرجوع إلى .  التي سیتم إخطار العمالء بھا عبر القنوات المناسبة

Charges-&-Fees لالطالع على الرسوم األخرى التي قد یتم تطبیقھا أثناء مدة عالقتك مع شركة التمویل . 

 

 التحذیرات والعواقب 

 : من ھذا المنتج، قد تتعرض للمخاطر التالیة  من خالل االستفادة

  يتكافلالالتأمین ستتحمل جمیع المخاطر المرتبطة بھ، بما في ذلك . 
   قد تزور المؤسسة المالیة ووكالء التحصیل المعتمدون مقرك لمتابعة سداد مبالغ األقساط المتأخرة والمستحقة تجاه المؤسسة

 .  المتاحةالمالیة في حالة التخلف عن سداد األقساط الشھریة للتسھیالت االئتمانیة 
   من كل  المالیة  المؤسسة  ستخطر  السداد،  تخلفت عن  باإذا  المخاطر  للمعلومات  إدارة  االتحاد  وشركة  المركزي  لمصرف 

تمویل  االستفادة من أي  بأي تأخیر أو تقصیر في السداد، بما قد یؤثر على تصنیفك االئتماني ویحد من قدرتك على  االئتمانیة  
 .  في المستقبل

  ي تكبدتھا والتي سیتم تحدیدھا  في حالة التسویة المبكرة لھذا التمویل الشخصي، یحق للمؤسسة المالیة تحصیل التكلفة الفعلیة الت
 .  وقت التسویة المبكرة
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 في حالة التأخر في السداد أو عدم السداد فیما یتعلق بالتمویل الشخصي، یمكن أن تتعرض للعواقب التالیة وغیرھا: 
o   غ  ، حیث ستطلب منك المؤسسة المالیة التبرع بمبل)لصندوق الخیرات    التبرع اإللزامي(رسوم التأخیر في السداد

 .محدد تعھدت بھ وفقًا لوثائق التسھیالت كما ھو مذكور في قسم الرسوم والتكالیف
o تصنیف سلبي لدى وكالة المعلومات االئتمانیة والقیود المحتملة على القدرة على الحصول على تمویل في المستقبل. 
o  إجراءات التحصیل المتعلقة برسوم تحصیل الضمان اإلضافي والمطالبة بالضمانات. 
o اإلجراءات القانونیة عن طریق المحكمة. 

 
   المالیة تصفیة للمؤسسة  یجوز  للتمویل،  أو أي ضمان إضافي آخر كضمان  ثابتة  الشخصي مقابل ودیعة  التمویل  في حالة 

   .ودیعتك الثابتة في حالة التخلف عن السداد
 قد تستخدم آفاق بیاناتك الشخصیة إلرسال العروض الترویجیة إلیك . 
   یجب علیك دفع األقساط المحددة في اتفاقیة التمویل الشخصي ذات الصلة عند استحقاقھا على النحو المبین وإذا لم تسدد قسطین

یوًما، فستكون جمیع األقساط المتبقیة مستحقة ) 14(ألي سبب من األسباب بعد إخطارك خطیًا بالمطالبة بالسداد في غضون 
 .ینبغي علیك سدادھا وفقًا لذلكوواجبة السداد على دفعة واحدة، و

 

 أین یمكنك تقدیم طلب للحصول على المنتج؟ 
 ھذا التمویل الشخصي متاح من خالل 

 المنافذ 
  فریق المبیعات المباشرة 
   الفروع 
  الوكالء والشركات التابعة 

 الشروط واألحكام 

   لمساعدتك في المقارنة واختیار التمویل الشخصي  یحتوي بیان الحقائق الرئیسیة على معلومات حول منتج التمویل الشخصي
 .األكثر مالئمة بالنسبة لك

 المؤسسة المالیة غیر ملزمة بتزویدك بالتمویل الشخصي الموضح في  .  ال یمثل بیان الحقائق الرئیسیة الماثل عرض ائتمان
فاء معاییر األھلیة االئتمانیة المطبقة لدى  ستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على التمویل واستی . بیان الحقائق الرئیسیة الماثل

 .المؤسسة المالیة قبل تحدید ما إذا كنت مؤھالً للحصول على ھذا التمویل أم ال
 تشیر تكالیف ورسوم معدالت الربح إلى تلك الرسوم والتكالیف المطبقة في تاریخ إصدار بیان الحقائق الرئیسیة الماثل. 
 على سبیل المثال رسوم  (رسوم التي تعتمد على األحداث التي من غیر المحتمل وقوعھا  ال یشمل المبلغ المطلوب سداده ال

 ). المحدد الة عدم السداد في الموعدحفي ) التبرع اإللزامي(التأخیر في السداد  
  ة، یرجى الرجوع إلى قسم التحذیرات للتعرف على العواقب في حالة عدم استیفاء المستھلك لشروط وأحكام المؤسسة المالی

   .www.aafaq.ae  وللمزید من التفاصیل، یرجى زیارة
 یتحمل العمیل المسؤولیة المنفردة عن صحة المعلومات والبیانات المقدمة إلعداد بیان الحقائق الرئیسیة الماثل . 
 العمیل في حالة عدم امتثال العمیل لإلجراءات    یجوز للمؤسسة المالیة رفض تنفیذ أي طلبات أو تعلیمات أو خدمات یطلبھا

 . المطلوبة أو إذا كانت المعلومات أو البیانات غیر صحیحة أو تنتھك القانون المطبق لدى دولة اإلمارات العربیة المتحدة
  المطلوب  تحتفظ المؤسسة المالیة بالحق في تغییر وتعدیل ھذه الشروط واألحكام أو عروض الخدمات والمنتجات على النحو

 .یوًما  60یجب إخطار العمیل بھذه التغییرات في غضون . بموجب القانون المطبق أو سیاسة المؤسسة المالیة
  سیاسة صارمة للحفاظ على سریة معلومات العمیل وخصوصیاتھا) آفاق (تطبق آفاق اإلسالمیة للتمویل. 
   بنسخة من عقد التمویل اإلسالمي لقراءتھ، إضافةً  )  آفاق (في حالة الموافقة على التمویل، ستزودك آفاق اإلسالمیة للتمویل

 . إلى تفاصیل ھیكل المنتج وشروط وأحكام العقد، مع توفیر الوقت المناسب لالطالع علیھا قبل التوقیع
   بیان الحقائق الرئیسیة الماثل والتوقیع علیھ وإرسالھ إلى ممثل مبیعات لبدء إجراءات التمویل الشخصي، یجب علیك قراءة

 .  المؤسسة المالیة
 النسخة الكاملة من ھذه الشروط واألحكام متاحة على الموقع اإللكتروني: www.aafaq.ae   
 القضائي االختصاص  ومحكمة  الحاكم  ا:  القانون  اتفاقیة  للقوانین تخضع  واألحكام  الشروط  من  وغیرھا  المالیة  لتسھیالت 

االتحادیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة على النحو الذي تطبقھ المحاكم المختصة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة للحد  
لشرعیة الداخلیة في المؤسسة  الذي ال تتعارض فیھ ھذه القوانین مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة وفقًا لتفسیرات لجنة الرقابة ا

 .المالیة
  آفاق لشركة  اإللكتروني  الموقع  زیارة  یرجى  اإلسالمیة،  الشریعة  مع  متوافق  المنتج  من    www.aafaq.ae  :  ھذا  للمزید 

 .التفاصیل
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 إقرار 
الماثل وفھم محتویاتھ الرئیسیة  الحقائق  بیان  بتسلم  المنتج  .  أقر  بممیزات  درایة  على  بأنني  أیًضا  والتسعیر   /أقر  الخدمات 

أن    واألرباحو وأؤكد  الرئیسیة  الحقائق  بیان  في  المفصل  النحو  على  والتزاماتھ  المستھلك  وحقوق  والرسوم  والمخاطر 
لمعلومات المقدمة في ھذا  للتحقق من ا)  آفاق(أفوض آفاق اإلسالمیة للتمویل  .  المعلومات الواردة في ھذا البیان دقیقة وكاملة

البیان أو أي معلومات أخرى متاحة آلفاق من أي مصادر تراھا مناسبة، بما في ذلك تحدیدًا أي تقاریر ائتمانیة من أي وكالة  
أقر أن أي تمویل مقدم .  أفھم أن آفاق غیر ملزمة بتزویدي بالتمویل بناًء على طلب التمویل فقط.  أو مؤسسة تصنیف ائتماني

العامة  سیكون   واألحكام  والشروط  الشخصي  التمویل  التفاقیة  المطبقة  واألحكام  الشروط  لجمیع  ویخضع  آفاق  لتقدیر  وفقًا 
 . لخدمات آفاق التمویلیة، والتي قد یتم مراجعتھا من وقت آلخر

 

 

 شكوى؟یمكن تقدیم كیف 

  أي فرع 
  600 50 2006مركز االتصال 
 اإلنترنت 
  اإللكترونيالبرید : customer.care@aaafaq.ae 
 نموذج الشكوى على موقعنا اإللكتروني 
 دبي ، اإلمارات العربیة المتحدة 282400: ب. فریق إدارة الشكاوى، آفاق اإلسالمیة للتمویل، ص:  عن طریق البرید ، 

 . أیام عمل في المتوسط 5ن للرد على الشكوى في غضون سنؤكد تسلم شكواك في غضون یومي عمل وسنسعى جاھدی 

 

 : ______________________________________________________ توقیع العمیل

 

 : ________________________________________________________ تاریخ التوقیع

 

 إخالء المسؤولیة 
الخاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة    - )  آفاق (خ  .م.اإلسالمیة للتمویل شتم إصدار ھذا البیان من جانب شركة آفاق  

تم تجمیع المعلومات الواردة في الوثائق المحددة بھدف تلخیص الممیزات الرئیسیة للمنتجات والخدمات التي یتم الترویج  .  المركزي
عرًضا  )  1(ال یشكل ذلك  .  ھا قبل تنفیذ المؤسسة المالیة لطلب العمیللھا لتأكید فھم العمیل للمنتجات والخدمات والمخاطر المرتبطة ب 

.  مشورة قانونیة أو ضریبیة أو تنظیمیة أو مالیة أو محاسبیة أو شرعیة)  2(أو طلبًا لعقد أي صفقة بشأن أي منتج یتم الترویج لھ أو  
جانب العمیل للمعلومات الواردة في وثیقة العرض  یجب أن یستند أي قرار باستخدام منتجات آفاق وخدماتھا إلى تحلیل مستقل من  

 . یتحمل العمیل مسؤولیة استشارة مستشاریھ القانونیین أو الضریبیین أو المالیین لھذا الغرض.  ذات الصلة أو أي وثیقة قانونیة أخرى
 

، بصفتي مقدم طلب للحصول على تسھیالت تمویل شخصي من )……………… . …………………………(أنا الموقع أدناه  
رقم آ اإلماراتیة  الھویة  حامل  للتمویل،  اإلسالمیة   …………،... ………………………………………………/فاق 

………………………………………، أؤكد وأقر أنني قد قرأت وفھمت على نحو كامل الشروط واألحكام الخطیة    /الجنسیة  
 . من آفاق اإلسالمیة للتمویلعلى النحو المستلم الواردة في ھذا البیان 

 

 . قرأنا بیان الحقائق الرئیسیة /أننا قد قرأت  /نرغب في تأكید أنني /أرغب        

 . لبدء اإلجراءاتیوًما  15الرغبة في التنازل عن فترة االنتظار التي تبلغ مدتھا  /یوًما  15بعد  بدء اإلجراءاتطلب        
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