
 مستعملة سيارة بيع - تمويل عن كشف

 
____________________________________________________________________________ 

  له[ الُمرخص ]اسم 
 ______# المستهلك شؤون إدارة ترخيص

 

 
_________________________________________ 

▪  
_______________________________ 

__________________________ 
 له[ الُمرخص هاتف ]رقم 

 __________________________ البريدي[ الرمز الوالية، ]المدينة، ▪ له[ الُمرخص ]عنوان
 له[ للُمرخص اإللكتروني ]الموقع 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

      السيارة صنع عام       التاريخ

      والطراز الماركة   

 المشتري
 والعنوان( )االسم

     
 

     
 

     

      (VIN) المركبة معّرف رقم 

      المختارة التمويل شركة

 
 الضامن
 والعنوان( )االسم

 
     

 
     

 
     

   

 

 التمويل أحكام  البيع أحكام

 والمنتجات الخدمات دون نقًدا السيارة سعر
 المضافة

 والمنتجات الخدمات دون البيع سعر إجمالي  
 التمويل. رسوم بعد المضافة

 

  وجدت( )إن المقدمة الدفعة   فقط السيارة على المبيعات ضريبة

  الدفعات عدد   وجد( )إن االستبدال مبلغ

  للعقد* السنوي المئوية النسبة معدل   وغيره. التسجيل لرسوم التقديري اإلجمالي

  دون النقدي السعر إجمالي
 المضافة والمنتجات الخدمات

 تقدمه (APR) سنوي مئوية نسبة معدل أدنى  
 بالمدة قرض نظير تمويل شركة أي للمشتري

 الرهنية، والضمانات الدفعات، وعدد نفسها،
 األولى* والدفعة

 

  المضافة والمنتجات الخدمات دون الشهرية الدفعة   

 
 جدارتك تقييم من: بكل المعدل يتأثر الوكيل. إلى التمويل مؤسسة تقدمه الذي المعدل السنوي النسبة معدل يتضمن سنوي. بمعدل االئتمان تكلفة هو السنوي النسبة *معدل

 رسًما السنوي النسبة معدل حساب يتضمن فقد القبول، اخترت إذا الوكيل. من التمويل قبول على مرغًما لست القرض. ومدة المقدمة، الدفعة ومبلغ االئتمان، ومبلغ االئتمانية،
 التمويل. لشؤون الوكيل ترتيب نظير

 
 
 
 
 
 
 

 < المزيد

ARABIC 



 
 

 

 المضافة الخدمات أو المنتجات

 المختارة المضافة الخدمة أو المنتج
  مضافة، خدمة أو منتج اختيار عدم حالة في)

 يوجد".( "ال أدناه اكتب

 مع لإلضافة النقدي السعر
 السارية المبيعات ضريبة

 اإلضافة مع الشهرية الدفعة
 التمويل* ورسوم المختارة

 اإلضافة مع البيع سعر إجمالي
 التمويل* ورسوم المختارة

    

    

    

    

    

    

 المختارة اإلضافات كل مع السيارة بيع سعر إجمالي
 التمويل* ورسوم

  

 
 الرسوم. من وغيره التقديري التسجيل ورسم المبيعات، وضريبة وجد، إن االستبدال، ومبلغ المقدمة الدفعة *يتضمن

 
 

 الوكيل. مع بالتقسيط" البيع "عقد باسم يعرف تمويل عقد توقيع عليك يجب الوكيل، من عليه االتفاق تم الذي التمويل قبلت إذا :العقد عن تنازل إعالن
 عملية بأي الوكيل يخطرك أن يجب العقد. بموجب منك المدفوعات تلقي الطرف لهذا ويحق آخر. طرف إلى لعقدا نقل للوكيل يجوز للعقد، توقيعك بعد

 المبدئي. النقل حدوث فور بالدفعة له تدين الذي وبالطرف مبدئي، تحويل

 
 بتوقيعك التمويل تقبل أو السيارة تشتري ال إنك فقط. والمرجعية المعلومات ألغراض االستمارة هذه إن االستمارة. هذه تلقيت أنك فقط تؤكد أنت بالتوقيع،

 للسيارة. شراءك يحكم فهو تغيره؛ أو بالتقسيط" البيع "عقد محل االستمارة هذه تحل ال بتلقيها. أو االستمارة هذه على

 

 االستالم تأكيد

 
______________________________________________ 

 المشتري توقيع

 
_______________________________________________ 

 التاريخ

 
_______________________________________________ 

 الضامن توقيع

 
______________________________________________ 

 التاريخ

 


