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حساب جاري إسالمي

مهنيين، المؤسسات الصغيرة جدا، الصغيرة والمتوسطة

من  االستفادة  والمهنيين  الخواص  للزبائن  تتيح  والتي  البنك  يقدمها  التي  التمويل  طرق  احدى  هي  المرابحة 
تمويل موافق لتعاليم الشريعة االسالمية وهدا ال نجاز جميع أنواع المشاريع .

1- يختار الزبون العقار أو السلعة المراد الحصول عليها ويتقدم بطلب التمويل من البنك.
2- يشتري البنك األصل نيابة عن الزبون ويصبح المالك له.

ربح  (هامش  مسبقا  عليه  متفق  عقد  بموجب  للزبون  السلعة  أو  العقار  بيع  بإعادة  البنك  يقوم   -3
      معروف ومتفق عليه مسبقا).

4- عند توقيع عقد المرابحة ، يصبح الزبون بدوره مالك العقار أو السلعة .

ماهي المرابحة ؟

هو  الزبون  يصبح  مسبقا،  عليه  التفاوض  يتم  تمويل  عقد  االسالمية،  الشريعة  لتعاليم  موافقة 
المالك مباشرة بعد توقيع عقد المرابحة.

مزايا المرابحة

هل تريدون التنقل بكل حرية ؟
المرابحة سيارة تساعدكم على ايجاد طريقكم بشكل أفضل.

ماهي المرابحة سيارة ؟
الجزائر،  مع  المرابحة سيارة تساعدكم على تمويل شراء سيارة جديدة من اختياركم مصنوعة أو مركبة في 

احترام تعاليم الشريعة االسالمية.
من يمكنه االستفادة ؟

جميع اِألشخاص الطبيعيين من دوي الجنسية الجزائرية الدين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أن يكون سنه أقل من 70 سنة، أن يملك دخل شهري ثابت ومنتظم يفوق 40.000 دج، أن تكون لديه األهلية 

القانونية لالقتراض.
بأي مبلغ ؟ 

- يمكن أن يصل المبلغ الى %90  من سعر السيارة.
- التمويل بدون حدود لألموال الخاصة 

- الحد األقصى لمبلغ التمويل هو 3.000.000 دج.
- يجب أن ال يتجاوز القسط الشهري %30  من صافي الدخل الشهري للمقترض.

ألي مدة ؟
فترة السداد تتراوح بين عام و خمس سنوات .

I 1 المرابحة سيارة

كيف تعمل ؟

قيمكم تلهمنا، مع CPA المرابحة : بداية قصة جميلة تجمع بين القيم و االنجازات 
الجديد مع CPA المرابحة

التكفل بالزبائن في فضاء مخصص للصيرفة االسالمية، فريق عمل مكون و مسؤول عن المنتجات اإلسالمية 
لمرافقتكم في مشروع حياتكم، دعم و مساعدة متعددة القنوات لإلجابة على جميع أسئلتكم.



حساب صك إسالمي

األفراد / المهنيين

هل أنتم بحاجة لشراء معدات جديدة ؟
سواء كنتم أفرادا أو مهنيين، مع المرابحة تجهيز رفاهيتكم قبل كل شيء.

ماهي المرابحة تجهيز ؟
المرابحة تجهيز تساعدكم على تمويل اقتناء سلعة استهالكية) معدات، أجهزة كهرومنزلية، أثاث...( وهدا 

مع احترام تعاليم الشريعة االسالمية.
من يمكنه االستفادة ؟

جميع اِألفراد أو المهنيين من دوي الجنسية الجزائرية الدين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أن تكون لديه األهلية القانونية لالقتراض، ن يكون سنه أقل من 70 سنة، أن يكون قادر على التسديد و يملك 

دخل شهري ثابت ومنتظم.
 بأي مبلغ؟

- يمكن أن يصل مبلغ التمويل الى 90%  من سعر المعدات.
- بالنسبة لألفراد : الحد األدنى للمبلغ 100.000 دج في حدود 1.000.000 دج.

- بالنسبة للمهنيين : الحد األدنى للمبلغ 100.000 دج في حدود 20.000.000 دج.
- يجب أن ال يتجاوز القسط الشهري 30%  من صافي الدخل الشهري للمقترض.

ألي مدة ؟
فترة السداد تتراوح من 3 سنوات الى 7 سنوات .

I 2 المرابحة تجهيز

هل تخططون لشاء عقار ؟
المرابحة عقار هي المفتاح الدي تحتاجونه 

ماهي المرابحة عقار ؟
المرابحة عقار تساعدكم على تمويل شراء عقار من اختياركم مع احترام تعاليم الشريعة االسالمية.

من يمكنه االستفادة ؟
جميع اِألشخاص الطبيعيين من دوي الجنسية الجزائرية الدين تتوفر فيهم الشروط التالية :

أن يكون سنه أقل من 70 سنة، أن يملك دخل شهري ثابت ومنتظم يفوق 40.000 دج، أن تكون لديه األهلية 
القانونية لالقتراض.

بأي مبلغ؟
- يمكن أن يصل المبلغ الى %90  من سعر السكن ، ويتم تحديده على أساس دخل الزبون و سنه.

تقديرها  يتم  حيث  أدنى،  كحد  السكن  سعر  من   %  10 ب  الشخصية  المساهمة  تحديد  يتم   -
   على أساس سعر البيع الظاهر على مستوى الوعد بالبيع وعلى أساس تقييم العقار .

- يجب أن ال يتجاوز القسط الشهري %30  من صافي الدخل الشهري للمقترض.
ألي مدة ؟

يمكن أن تصل فترة السداد الى 30 سنة ضمن الحد األقصى لسن المقترض وهو 75 سنة.

I 3 المرابحة عقار
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الجديد مع CPA المرابحة

- التكفل بالزبائن في فضاء مخصص للصيرفة االسالمية .
- فريق عمل مكون و مسؤول عن المنتجات االسالمية لمرافقتكم في مشروع حياتكم.

- دعم و مساعدة متعددة القنوات لإلجابة على جميع أسئلتكم.
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مصلحات إسالمية  أخرى


