
بحاجة إلى النقد
بشكل عاجل*؟

احصل على تمويل يصل 
إلى 4 ماليين درهم.

اإلسالمي للتمويل الشخصي

dib.ae



بـاقــات  تـحـسـيــن  اإلسـالمــي  دبــي  بـنـك  يــواصل 

الخدمــات والمنتجــات لـديـه لتوفـيـر حـلول مالية 

أو  نقدي  المختلفة، من تمويل  تلبي متطلباتك 

أو  اإلسالمي  دبي  بنك  لدى  التمويل  باقة  ترقية 

شراء التمويل الخاص بك من بنك آخر أو الحصول 

على سلع وخدمات من اختيارك. لذلك يقدم لك 

للتمويل  اإلسالمي  برنامج  اإلسالمي  دبي  بنك 

وبما  المالية  احتياجاتك  كافة  لتلبية  الشخصي 

يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

تمويل شخصي  •

تمويل الديون الموحدة )ترقية(  •

تمويل شخصي ـ إجازة من الدفع  •

تمويل الديون المستحقة )شراء(  •

مرابحة السلع  •

خدمات إجارة-   •

تمويل حتى 4 مليون درهم للمواطنين  •

تمويل حتى 2 مليون درهم للوافدين  •

الحد األدنى للراتب – 3,000 درهم  •

للبنك/أصحاب  رواتبهم  يحولون  ال  الذين  للمتعاملين  متوفر   •
األعمال الحرة

معدل ربح تنافسي*  •

إجراءات سريعة  •

خيار إجازة من الدفع / تأجيل الدفع  •
القسط األول لغاية 120 يومًا**  •

أنواع المنتجات:

خصائص المنتج:

*طبقًا للعقد الشرعي لهيكل التمويل.

** حسب الراتب و الملف الشخصي للمتعامل.



كان راتبــك محــوالً إلــى بنك دبي اإلســالمي وتعمــل لدى إحدى   •
الشركات المعتمدة

كان راتبــك غيــر محــول إلى بنك دبي اإلســالمي ولكنك تعمل   •
لدى إحدى الشركات المعتمدة

تعمل لدى إحدى الشــركات الغيــر معتمدة ولكن راتبك محّول   •
إلى بنك دبي اإلسالمي أو إلى بنك آخر

تمارس أعماالً حرة   •

كان لديك حســاب وديعة وكالة اســتثمارية ثابتة في بنك دبي   •
اإلسالمي

الوثائق المطلوبة:

صورة عن جواز الســفر )مع صورة عن اإلقامة للوافدين( & بطاقة    •
الهوية اإلماراتية

رسالة تحويل مستحقات نهاية الخدمة / شهادة راتب من صاحب   •
العمل

كشف حساب وشيكات ضمان  •

عرض أسعار للخدمات أو السلع المطلوبة مقدم إلى بنك دبي   •
اإلسالمي )للمرابحة / إجارة(

)AECB(نموذج موافقة االتحاد للمعلومات االئتمانية  •

الوافدونالمواطنون

4,000,0002,000,000الحد األقصى للتمويل )بالدرهم(

48 شهرًا48 شهرًاالحد األقصى لفترة التمويل 

3,0003,000الحد األدنى للراتب )بالدرهم(

يمكنك التقدم بطلبك للحصول على اإلسالمي للتمويل 
الشخصي إذا:

تطبق األحكام والشروط
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