
 احصل على التمويل
عند حاجتك إليه

القروض الشخصية من بنك أبوظبي األول
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عميلنا العزيز، 

 نشكرك على اختيارك القرض الشخصي من
 بنك أبوظبي األول.

نقدم لك خيارات مختلفة مع فترات سداد مرنة 
لتختار من بينها القرض الذي يناسبك لتحقيق 

أهدافك الشخصية.

ّ
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ما هو القرض الشخصي؟
القرض الشخصي هو عملية تمويل لألفراد الذين يستوفون معايير محددة تؤهلهم 

للحصول على القرض. إنه مال نقدي لالستخدام الشخصي )بالدرهم اإلماراتي( يتم 
تحويله إلى حساب العميل لدى بنك أبوظبي األول.

ّ

نحن نقدم مجموعة متنوعة من القروض الشخصية بأسعار فائدة تنافسية لمساعدتك 
على التحكم بأمورك المالية.

ّ ّ
ّ

سواء أردت استخدام القرض لتعليم أوالدك أو تمويل مشروع جديد أو القيام ببعض 
االستثمارات، يمكنك االعتماد على حلولنا المالية الشخصية التي تلبي كل احتياجاتك. 
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ما هو المبلغ الذي يمكنني اقتراضه؟
تعتمد األهلية للحصول على قرض شخصي من بنك أبوظبي األول على مبلغ الدخل اإلجمالي، 

االلتزامات المالية )دفعات القروض الحالية(، القدرة على سداد الديون ودرجة االئتمان الخاصة بالعميل 
لدى شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية.

من المهم أن تتذكر أن القرض الشخصي هو التزام تتعه د بتسديد قيمته خالل فترة محددة
من الوقت. وبغض النظر عن مبلغ القرض الذي يحق لك الحصول عليه، يجب عليك التأكد من 

قدرتك على تسديد المبلغ المقترض في الوقت المحدد.

ّ
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ّ
ّ

ّ

المعايير األساسية لألهلية
ّللتقدم بطلب، يجب تلبية المتطلبات التالية: 

 أن يكون المتقدم من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو من المقيمين فيها•
 أن ال يقل العمر عن 21 سنة عند تقديم الطلب•
 يجب  أن ال يتخطى العمر 60 سنة )للمقيمين( و 65 سنة )للمواطنين( عند التاريخ •

 النهائي الستحقاق القرض
 يمكنك إعداد تعليمات دائمة )من خالل نظام اإلمارات للتحويالت المالية( من الحساب المصرفي •

الذي تستلم فيه راتبك ليتم تسديد أقساطك الشهرية
•

89

 يجب أن يكون الحد األدنى للراتب 7,000 درهم في الشهر

هل أنت مهتم؟ إليك عدة طرق للتقدم 
بطلب للحصول على قرض شخصي

 قم بزيارة أقرب فرع لبنك أبوظبي األول وتحدث مع مستشار الخدمات المصرفية لألفراد•
 اتصل على 525 500 600 وتحدث إلى موظف مركز االتصال•
لطلب معاودة االتصال بك من bankfab.com/ar-ae/personal/loans   قم بزيارة موقع •

قبل مندوب مبيعات القروض الشخصية

المستندات األساسية المطلوبة للبدء بإجراءات قرضك الشخصي:
استمارة القرض الشخصي من بنك أبوظبي األول 1.
نسخة عن جواز السفر واإلقامة )للمقيمين( 2.
يجب تقديم رسالة تحويل الراتب إذا كان قرضًا شخصيًا لعمالء تحويل الراتب، وشهادة الراتب 3. 

للعمالء اآلخرين. 
بطاقة الهوية اإلماراتية 4.
كشف حساب مصرفي آلخر ثالثة أشهر )لعمالء البنك الجدد(5. 
شهادة مديونية موجهة إلى بنك أبوظبي األول لشراء قرض من بنك آخر6. 
شيك ضمان 7.

https://www.bankfab.com/ar-ae/personal/loans


التحقق
عند تقديم طلب القرض، سنبدأ عملية التحقق حيث سيقوم البنك باالتصال بك، 

وبصاحب العمل أو بالمرجع المعلن عنه للتحقق من بعض التفاصيل. 

هذا إجراء روتيني يتم للتحقق من معلومات حيوية تتعلق بمبلغ القرض ونوعه 
وعناوين االتصال.

ّ
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إجراءات القرض
ستبدأ إجراءات الموافقة على القرض بعد استالم مستنداتك األصلية في وحدة 

اإلجراءات المركزية.

سيتم بعد ذلك تقييم طلب القرض الذي طلبته استنادًا إلى معاييرنا، يليه إجراء 
مكالمة تحقق من مندوب مبيعات القروض الشخصية لدى بنك أبوظبي األول. نرجو 

منك التعاون وتقديم أي معلومات أو مستندات إضافية قد تطلب منك إلنهاء إجراءات 
القرض. بعدها، ستستلم رسالة نصية قصيرة على رقمك المسج ل مع البنك تؤكد

على تحويل األموال إلى حسابك.

ُ

ّ
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 إجراءات القرض
)لشراء قرض من بنك آخر(

ّتحكم بديونك بشكل أفضل من خالل نقل قرضك إلى بنك أبوظبي األول.

تقد م بطلب لشراء قرضك من بنك آخر واستمتع بأسعار فائدة تنافسية ومدة
سداد مرنة.

ّ

عندما تتقد م بطلب لشراء قرضك من بنك آخر، سوف نصدر أمر دفع لبنكك
 الحالي لتسديد رصيد قرضك. سيكون عليك اصطحاب مندوبنا إلجراء التسوية

مع بنكك الحالي.

ّ

 من أجل البدء بإجراءات شراء قرضك، يجب على بنكك الحالي إصدار شهادة براءة
ذمة لصاحب العمل لتسهيل تحويل راتبك إلى بنك أبوظبي األول.
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تحويل الراتب إلى بنك أبوظبي األول
للحصول على القرض الشخصي لعمالء تحويل الراتب يجب أن يقوم صاحب العمل بتحويل 

راتبك مباشرة إلى حسابك مع بنك أبوظبي األول، وهذا أمر إلزامي لجميع القروض الشخصية 
من بنك أبوظبي األول ما لم يتم تحديد خالف ذلك.

 سيتم تحويل مبلغ القرض بعد أن يتم تحويل راتبك إلى حسابك
لدى بنك أبوظبي األول )ما لم يتم تحديد خالف ذلك(. 

أما القروض الشخصية للعمالء الذين ال يحولون رواتبهم إلى بنك أبوظبي األول، فيمكن 
إعداد تعليمات دائمة )من خالل نظام اإلمارات للتحويالت المالية( من الحساب المصرفي الذي 

يتم فيه استالم الراتب لتسديد األقساط الشهرية.

ّ

رسوم اإلجراءات
 لمراجعة طلب قرضك والموافقة عليه، سيفرض البنك رسوم إجراءات بنسبة %1.05

)شاملة قيمة الضريبة المضافة( من قيمة القرض )525 درهم كحد أدنى و 2,625 درهم 
كحد أقصى(، ويتم فرض هذه الرسوم مقدمًا.

إذا قررت إلغاء قرضك أو إذا لم تتمك ن من إنهاء إجراءات القرض بعد أن يتم تحويل المال
إلى حسابك، فسيتم تطبيق رسوم إجراءات ورسوم إلغاء غير قابلة لالسترداد. 

ّ ّ
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تغطية تأمين على الحياة
 التأمين على الحياة إلزامي مع القروض الشخصية من بنك أبوظبي األول، ويتم إدخال
جميع عمالئنا تلقائيًا ضمن سياسة تأمين القروض الشخصية من بنك أبوظبي األول.

في حالة الوفاة/العجز الكلي الدائم للعميل بسبب حادث أو مرض، تتم تغطية الرصيد 
المتبقي من مبلغ القرض بنسبة 100%، ويخضع للشروط واألحكام الرئيسية للقروض 

الواردة في بوليصة تأمين المجموعة. 

الهدف من التغطية التأمينية هو توفير بعض الراحة المالية لك ولعائلتك في أوقات 
الحاجة. تتم تغطيتك على مدار الساعة أثناء السفر وفي جميع أنحاء العالم.

يرجى االطالع على الرسوم المنشورة على الموقع اإللكتروني لكل بنك لمعرفة 
رسوم التأمين على الحياة التي تطبق على قرضك. عند دفع رسوم التأمين سلفًا، 

يتم تحصيلها من مبلغ القرض وعند دفعها شهريًا، يتم تحصيلها من مبلغ القرض 
المستحق وتكون غير قابلة لالسترداد.

ُ
ّ ُ

تستحق رسوم التأمين على الحياة شهريًا في تاريخ استحقاق قسط القرض، بدءًا 
من شهر الموافقة على القرض بغض النظر عن الشهر الذي يحين فيه استحقاق 

القسط األول للقرض )يتم احتساب التأمين لمدة شهر كامل بغض النظر عن تاريخ 
الموافقة على القرض(. يظل التأمين على الحياة مستحقًا حتى إذا تم تأجيل أقساط 

القرض، وسيؤثر عدم دفع رسوم التأمين الشهرية على الحياة على تاريخ ائتمانك 
مع بنك أبوظبي األول واالتحاد للمعلومات االئتمانية. لمعرفة المزيد عن التغطية 
ُالتأمينية والمزايا الرئيسية واالستثناءات المتعلقة بالسياسات، يرجى الرجوع إلى 

 المنشورة على موقع كل بنك.شروط وأحكام التأمين على القروض الشخصية

تخضع هذه التغطية لشروط وأحكام تأمين القروض الرئيسية وفقًا لمقد م التأمين. 
في حال وجود معلومات غير واضحة أو غامضة، يتم الرجوع إلى بوليصة التأمين.

ّ
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سعر الفائدة
من المهم أن تعرف جيدًا أسعار الفائدة على أي التزامات مالية تقوم بها.

أنواع أسعار الفائدة
سعر الفائدة على القرض سيبقى ثابتًا طوال فترة القرض ثابتة: •
 قد ينخفض سعر الفائدة أو يرتفع تماشيًا مع التغييرات في سعر البنك ّ متغيرة:•

األساسي المطبق على قرضك. السعر األساسي المطبق هو إما سعر التجزئة األساسي 
أو السعر األساسي للقرض الشخصي. التغييرات في أسعار الفائدة خالل مدة قرضك 

قد تمدد فترة القرض أو تزيد أقساط السداد الالحقة أو األخيرة. 

ّ ّ

ّ

نماذج احتساب الفائدة
 يتم احتساب الفائدة على كامل رصيد القرض ّ نموذج معدل سعر الفائدة الثابت:•

خالل فترة القرض
 نموذج الرصيد المتناقص:•

2021

 يتم احتساب الفائدة على الرصيد المتبقي للقرض على 
أساس شهري. تماشيًا مع إرشادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، يتم 

احتساب الفائدة على قرضك الشخصي من بنك أبوظبي األول وفق الرصيد المتناقص.



ً

سداد القرض
 سيتم سداد قرضك على أقساط شهرية متساوية يتم خصمها من حسابك

)ما لم يتم تحديد خالف ذلك(.

لضمان سداد القرض بانتظام وسالسة، سيتم تحديد تاريخ سداد القسط تبعًا لتاريخ 
استالم راتبك/دخلك.

2223

استحقاق القسط األول
يمكنك اختيار فترة سماح تصل حتى 90 يومًا أو حسب ما تم االتفاق عليه في عقد 

القرض الشخصي، وذلك ابتداء من تاريخ الموافقة على القرض لسداد قسطك األول. 
ستستمر الفائدة خالل فترة السماح، وسيتم تمديد التاريخ النهائي الستحقاق القرض أو 

زيادة قيمة قسطك األخير.



تأجيل األقساط
 خالل فترة قرضك مع بنك أبوظبي األول، سيحق لك )وفقًا لسياسة البنك(

ّتأجيل سداد القرض مرتين في السنة.

 تساعدك فترة التأجيل على إدارة أمورك المالية خالل هذه األشهر وسداد نفقات
 مالية غير متوقعة. ستستمر الفائدة خالل هذه الفترة، وسيتم تمديد التاريخ

النهائي الستحقاق القرض أو زيادة قيمة قسطك األخير.

التأمين على الحياة إلزامي، وتتم متابعة مدفوعات التأمين خالل فترة التأجيل.

الدفع المسبق لقرضك
إذا قمت باختيار سداد قرضك الشخصي بشكل مسبق، سواء  كان سدادًا جزئيًا

أو كامال، ستطبق رسوم تدفع مسبقًا بنسبة 1.05% )تشمل ضريبة القيمة المضافة( 
على كل سداد مسبق.

ً
ّ ً

التغيير الوظيفي
هذا القرض الشخصي هو قرض شخصي يرتكز على تحويل الراتب، ويتم منحه على 

أساس تحويل الراتب من قبل صاحب عمل معتمد من البنك. في حال حدوث أي تغيير 
في جهة العمل )بما في ذلك تغيير صاحب العمل(، يرجى إبالغنا بذلك في أقرب وقت.
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مالحظات هامة
لضمان إجراءات سريعة لقرضك، تأكد من:

 تعبئة استمارة القرض بشكل كامل وصحيح•
  في حال قيامك بتغييرات أو كتابة كلمة فوق كلمة أخرى في استمارة القرض،•

تأكد من وضع توقيعك بجانب أي تغيير
 تقديم كل المستندات المطلوبة•
 قراءة "الشروط واألحكام الرئيسية للقروض" المتوفرة مع استمارة القرض على •

الموقع اإللكتروني للبنك

ّ

  جميع الرسوم خاضعة للتغيير، لذا اسأل مستشار الخدمات المصرفية لألفراد•
)في فرع البنك( أو مندوب مبيعات القروض الشخصية عن الرسوم المطبقة التي 

تتعلق بقرضك
ّ

ّ

نشكرك على اهتمامك بطلب الحصول على قرض شخصي 
من بنك أبوظبي األول. 

هذا مستند إرشادي يهدف إلى منحك نظرة عامة عن المعلومات األساسية التي 
تتعلق بالقروض الشخصية من بنك أبوظبي األول. يجب قراءتها مع "الشروط واألحكام 
الرئيسية للقروض" المتوفرة مع طلب القرض على موقعنا اإللكتروني. تخضع األساليب 

الموضحة في هذا المستند التوجيهي للتغيير/اإليقاف تبعًا إلرادة البنك المطلقة.

ّ
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