
الضماناتالقسط الشھري (48 شھر)مبلغ المقدمة (تدفع بالمصرف)السعر (بالدینار)الصنفالمودیلموقف اللوحاتنوع السیارة#

كفیلیند.ع.  450,146د.ع.  3,075,000د.ع.  20,500,000( خصوصي )BAIC X252018  مع اللوحات المروریة

كفیل واحدد.ع.  416,667د.ع.  4,370,968د.ع.  20,500,000( خصوصي )BAIC X252018  مع اللوحات المروریة

كفیل واحدد.ع.  400,740د.ع.  2,737,500د.ع.  18,250,000( خصوصي )BAIC X252018  بدون لوحات مروریة

BAIC X35 
كفیلیند.ع.  472,104د.ع.  3,225,000د.ع.  21,500,000( خصوصي )2019مع اللوحات المروریة

BAIC X35 
كفیل واحدد.ع.  416,667د.ع.  5,370,968د.ع.  21,500,000( خصوصي )2019مع اللوحات المروریة

BAIC X35 
كفیل واحدد.ع.  416,667د.ع.  3,370,968د.ع.  19,500,000( خصوصي )2019بدون لوحات مروریة

كفیل واحدد.ع.  373,292د.ع.  2,550,000د.ع.  17,000,000( خصوصي )BAIC D202019  مع اللوحات المروریة

كفیل واحدد.ع.  329,375د.ع.  2,250,000د.ع.  15,000,000( خصوصي )BAIC D202019  بدون لوحات مروریة

شروط المصرف :
1- تقبل كفالة موظف مدني واحد من الموظفین الحكومیین المستمرین بالخدمة یكون صافي راتبة الكلي  ضعف مبلغ القسط الشھري لمبالغ السیارات من (20) ملیون فما دون

2- تقبل كفالة موظفین مدنیین اثنین من الموظفین الحكومیین المستمرین بالخدمة یكون مجموع صافي راتبھما الكلي  ضعف مبلغ القسط الشھري لمبالغ السیارات االعلى من (20) ملیون ولغایة (30) ملیون
3 - نسبة المرابحھ 6% سنویاً

4- یسدد المبلغ بقسط ثابت ،خالل 4 سنوات (48) شھر 
5- مبلغ المقدمة (15%) من سعر السیارة الكلي یدفع بالمصرف

6- ان یكون الكفالء من سكنة نفس المحافظة، وان ال تقل اعمارھم عن 18 سنة، وان ال تتجاوز الـ 59 سنة.
7- المستمسكات المطلوبة (ھویة االحوال المدنیة - شھادة الجنسیة - البطاقة التموینیة - بطاقة السكن ) لطالب التمویل وكفیلة ویجب ان تكون حدیثة

                                الكفیل (الموظف الحكومي المدني ) مطالب بتقدیم تایید استمراریة بالخدمة بالراتب االجمالي معنون من دائرتة الى فرع مصرف النھرین االسالمي المانح للتمویل
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محرك 1.5 - ناقل السرعة اوتوماتیك - ویل كب 17 انج - نوافذ كھربائیة - وسائد ھوائیة عدد 2 نظام مانع انغالق الفرامل ومانع انزالق السیارة ABS+EBD - اشارات بالمرایا الجانبیة - 
النظام الصوتي DVD,MP3,AUX,USB تحكم صوت بالمقود - مثبت سرعة - حساسات كھربائیة - كشافات ضباب امامیة وخلفیة - مانع سرقة مع تحكم عن بعد

3

محرك 1.5 - ناقل السرعة اوتوماتیك - ویل كب 14 انج - نوافذ كھربائیة - وسائد ھوائیة عدد 1 نظام مانع انغالق الفرامل ومانع انزالق السیارة ABS+EBD - اشارات بالمرایا الجانبیة - 
تحكم كھربائي بالمرایا - النظام الصوتي ،AUX,USB تحكم صوت بالمقود - كشافات ضباب امامیة

1

محرك 1.5 - ناقل السرعة اوتوماتیك - ویل كب 16 انج - نوافذ كھربائیة - وسائد ھوائیة عدد 2 نظام مانع انغالق الفرامل ومانع انزالق السیارة ABS+EBD - اشارات بالمرایا الجانبیة - 
النظام الصوتي DVD,MP3,AUX,USB تحكم صوت بالمقود - مثبت سرعة - حساسات كھربائیة - كشافات ضباب امامیة وخلفیة - مانع سرقة مع تحكم عن بعد
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