
 

 

 "مواتر مدينة" في الجديد فرعها افتتاح عن تعلن للتمويل األولى شركة
 

مدينة " في الجديد فرعها افتتاح عن بروة، بنك لمجموعة إحدى الشركات التابعة شركة األولى للتمويل، اعلنت :2018 سبتمبر، قطر – الدوحة

الشخصي  تمويلال على والحصول وتمويل السيارات شراء تسهيل إجراءات إلى بهذا هدفتو ،5بارك، مبنى رقم  أكوا مقابل ،1 المنطقة ،مواتر"

 . تحت سقف واحد

 الذين للعمالء الفورية الموافقة منح وتوفير شروط ائتمان مرنة، حيث يتمموقعه بهدف تسهيل وتبسيط إلجراءات للعمالء الجديد ب فرعاليتميز 

، فترة سداد (للقطريين) الدفعة األولى الغاء ، والتي تشملفرعالمزايا أخرى يقدمها  . إلى جانب ذلك، هناكفرعاليسعون لالستفادة من خدمات 

 رسوم بدون ،بدون تحويل راتب ،أشهر 6 لغاية سماح فترة، (للمقيمين) شهرا   48 لغاية ، فترة سداد أقساط(للقطريين) شهرا   72 لغاية أقساط

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية. متوافقة فرعالمعامالت  جميع إلخ. تنافسية، ربح معدالت إدارية، قبول موديالت السيارات للعشر سنوات الماضية،

 كشف ،(للمقيمين) السفر جواز عن القطرية، نسخة الهوية بطاقة من نسخة: الوثائق التالية تقديم يجب على العمالء ،فرعاللالستفادة من خدمات 

 شركة األولى للتمويل، نسخة باسم صادرة( معرض سيارات أو وكالة من) جديدة، عروض أسعار راتب شهادة أشهر، ثالثة لمدة مصرفي حساب

 األعمال. تطوير إدارة لموافقة المعامالت جميع مستعملة(. تخضع سيارة) الملكية من

  التنفيذي: الرئيس إصالح عاصم، /وبهذه المناسبة، قال السيد

، والتي ستلبي كافة متطلباتهم وستمّكنهم من إنهاء كافة معامالتهم من خالل فرعنا الجديد الكرام لعمالئنا الفريدة الخدمة هذه "يسرنا تقديم

 سيكون من السهل على السيارات، من معارضفرعنا الجديد المتعلقة بخيارات تمويل السيارات تحت سقف واحد. وبفضل قرب موقع 

حيث  .في الوقت نفسه خدمات التمويل المتنوعة من واالستفادة السيارات شراء العمالء الوصول إليه لالطاّلع على إجراءات ومتطلبات

 "سيكون فريق عملنا المختص على أتم االستعداد لمساعدة عمالئنا وتوفير كافة التسهيالت الالزمة للحصول على التحويل المطلوب.

 الشريعة أحكام مع ومتوافقة الجودة عالية مالية خدمات يمتقد خالل من للعمالء المالية االحتياجات تلبية تركز شركة األولى للتمويل على

 .بروة بنك مجموعة في عضو بكونها اإلسالمية، وهي تفخر

 -انتهى-

 


