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 قيد اإلنشاءعقار  -المعلومات األساسية 
 مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان(تمويل المنزل للمواطنين )برنامج 

 

 برنامج مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان –التمويل العقاري اإلسالمي 
 

محمد بن  مؤسسةاإلسالمي للمنزل من توضح هذه الوثيقة الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج التي تحكم التمويل 
ى األحكام والشروط العامة لعمالء باإلضافة إل للعقارات قيد اإلنشاء داخل االمارات العربية المتحدة راشد لإلسكان

 .الخدمات المصرفية اإلسالمية )المصرف( –العربي لالستثمار والتجارة الخارجية المصرف 
 

مؤسسة محمد بن لإلسكان من  التمويل اإلسالمي عنتسلط هذه المعلومات األساسية الضوء على معلومات مهمة 
 .الذي يجب على العميل سداده تمويلمثل معدل الربح ومبلغ القسط والمبلغ اإلجمالي لل راشد لإلسكان

 
 شروط التأهيل

  مواطني اإلمارات العربية المتحدةأن يكون من 
  عامًا في تاريخ االستحقاق )حسب الحالة( 75وال يتجاوز عامأ  21أن ال يقل عمره عن 
 درهم  15.000أن ال يقل راتب الموظف الذي يعمل في شركة معتمدة لدى المصرف عن  •
 أشهر في وظيفة دائمة 6أن ال تقل مدة الخدمة عن  •
 الحصول على موافقة مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان على التمويل من غير ربح أو برنامج يسر •
 

 المزايا
 متوافق تمامًا مع أحكام الشريعة االسالمية •
 جاهزة الغير  التمويل متاح للعقارات •
 في التمويل مؤسسة محمد بن راشد لإلسكانمن غير محتسب ربح على حصة تمويل  •
 سنة 25فترة سداد حتى  •
 

 االمتيازات
 الجمع بين معدل الربح الثابت والمتغير •
 آخر التمويل المتاح لبرنامج يسر وكذلك الحلول محل مصرف •

 المتكررةالمالحظات اإلضافية واألسئلة 
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 برنامج يسر  (1
مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا بالبناء على أرض مملوكة لمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان  تسمح (أ

 .لتقييم المؤسسة وصدور خطاب موافقة بذلك
 750.000حتى  تمويلمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان الربح مقدمًا للمصرف بنسبة مئوية معينة عن ال تدفع (ب

 درهم. 750.000مبلغ فرق درهم . وبناًء على ذلك ، يحسب المصرف الربح على 
 

 بدون ربح من مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان تمويلال برنامج (2
-عندما يحصل العميل على تمويل مبدئي بدون ربح من مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان بمبلغ يصل إلى 

يستطيع العميل في هذه الحالة تحويل التمويل الذي حصل  ،من بنك آخرتمويل  إضافة إلى ،درهم 750.000/
 عليه من مصرف آخر إلى المصرف.

 
 نوع التمويل (3

وهي اإلجارة  مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان بالصيغة اإلسالمية يقدم المصرف التمويل في إطار برنامج
ة من البائع )مالك العقار( بعقد بالصيغ الموصوفة في الذمة للعقارات قيد اإلنشاء، يشتري المصرف العقار

 .منتهية بالتمليكإجارة اإلسالمية ثم تأجيره إلى العميل بعقد 
 

 استخدام العقار (4
 .يجب استخدام العقار خالل فترة التمويل للسكن وليس ألي أغراض أخرى إال بموافقة مكتوبة من المصرف

 
 الدفعة المقدمة (5

 لمعتمدة،ابواسطة أحد المقيمين المعتمدين لدى المصرف لتحديد القيمة يقوم المصرف بتقييم األرض / العقار 
يعتمد التمويل على القيمة السوقية للعقار ويتطلب ذلك من العميل دفع الدفعة المقدمة المطبقة. يتعهد العميل 

  .هذا المبلغ قبل قيام الدائرة التنظيمية المختصة بنقل الملكية  سداد ما يثبتبموجب ذلك بتقديم 
 

في حاالت الشراء أو إعادة البيع ، يجب على العميل تسوية مبلغ الفرق بين التزام البنك / البائع وقيمة التمويل 
 .المعتمدة
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 شهري القسط ال (6
اإلسالمي   . في إطار التمويل العقاري سداد المصرف للقسط األول إلى المقاول بعد شهري القسط اليبدأ دفع 

لتأمين اقسطين على أساس شهري بخالف قسط  سدادمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان ، يجب على العميل من 
 :على الحياة على النحو التاليالتكافلي 

 
درهم وهي الدفعة المقدمة التي يدفعها المصرف إلى المقاول )حصة  750.000الجزء األساسي من  سداد (أ

إلى المصرف وفقًا لفترة السداد المعمول بها  ي من األرباح(الجزء الخال –مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان 
 لدى مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان )والتي قد تختلف عن الجزء الممول من المصرف(.

 
يبدأ دفع القسط الشهري على حصة المصرف بعد انتهاء فترة اإلنشاءات المنصوص عليها في عقد اإلنشاء  (ب

 منصوص عليها في خطاب عرض التسهيالت.وتسليم العقار ضمن فترة السماح ال
 

 750.000عن وإضافة إلى + الربح )حسب السعر السائد لدى المصرف( زيادة  تمويلالعميل أصل ال يسدد (ج
وفق السعر السائد بين المصارف  الشهري القسط  درهم للمصرف. بعد معدل الربح الثابت ، يتم احتساب

السائد بين  معدل الربح (. بناًء على فترة مراجعةلنسبة الربحفي اإلمارات + هامش المصرف )الحد األدنى 
 .من وقت آلخر الشهري القسط المصارف في اإلمارات ، قد يزيد / ينقص مبلغ 

 
 .اطاألقسفي تاريخ االستحقاق إلى المصرف وفقًا لتاريخ استحقاق  يجب على العميل دفع القسط الشهري  (د

 
العميل من سداد األقساط إلى المصرف في تاريخ االستحقاق ، في حالة ارتفاع معدل الربح وعدم تمكن  (ه

يجب على العميل زيارة الفرع أو مقابلة مدير العالقات الخاص به وتوضيح السبب المنطقي الذي أدى إلى 
 .ذلك وتقديم طلب إلى المصرف للمراجعة والموافقة على إعادة جدولة القسط إذا كان العميل مؤهاًل لذلك

 
 مثال:
 درهم  2.000.000 : )األصلي( تمويلالمبلغ 
 شهرًا  300 : )المدة(  تمويلمدة ال

 في السنة  %3.75 : )السعر(الربح  لنسبةالحد األدنى 
 ( 1–( المدةالربح+1( المدة/))الربح+1*)الربح : الربح حساب 
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 درهم  10.282.62/- : بناًء عليه يكون القسط الشهري للشهر األول
 

  ملحوظة
 القسط األول ، يحسب القسط الشهري على أساس المبلغ األصلي غير المسدد.بعد 

 
 تنبيه: هذه األرقام تقريبية / للتوضيح فقط.

 
 في حالة التأخر في التسليم (7

فترة السماح )كما هو مذكور في خطاب العرض أو انتهاء بعد إلى ما المشروع  إنجازفي حالة التأخر في 
 .(المصرفالمتفق عليه مع 

 
 .تقييم العقار للتحقق مما إذا كان العقار في شكل قابل لالستخدام لبدء التقسيطيبدأ المصرف في  -أ 
 

 .المصرفبناًء على تقرير التقييم الذي قدمه المقيم إلى  الشهري بداية القسط  تاريخيحدد  -ب 
 

 معدل الربح الثابت (8
السداد الثابتة .  خالل فترة الثابت الشهري القسط  يسددُيطبق معدل الربح الثابت على فترة السداد الثابتة و 

 .القسط بناًء على معدل الربح المتغير السائد يحتسبالثابت معدل الربح  انقضاءيتم بعد و 
 

 معدل الربح المتغير (9
ط السعر األساسي تفاقية. يتم ربالشروط األحكام و معدل الربح المتغير هو لالسترشاد فقط وقابل للتغيير وفقاً 

أشهر وقد تزيد أو تنقص  3للمصرف مع السعر السائد بين المصارف في اإلمارات مع تكرار المراجعة كل 
 .مويلتاألقساط بناًء على معدل الربح السائد. ومع ذلك، تظل النسبة المئوية للهامش ثابتة طوال مدة ال

 
 رسوم تقييم العقار (10

مصرف. يم الذي قام به أحد المقيمين المعتمدين لدى اليتحمل العميل رسوم تقييم العقار لتغطية تكلفة التقي
 قد تختلف رسوم التقييم حسب الموقع / اإلمارة ونوع وعدد العقارات.
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 الحد األقصى لمبلغ التمويل (11
اإلسالمي للمنزل من مؤسسة الذي يمكن للعميل الحصول عليه من خالل التمويل  تمويليعتمد مبلغ ال

ل العميل ومصروفاته والتزاماته وما إلى ذلك. يأخذ المصرف في االعتبار على دخمحمد بن راشد لإلسكان 
 جميع نفقات والتزامات العميل للتأكد من مقدرة العميل على سداد التمويل دون ضغوط مالية.

 
 التأمين التكافلي على الحياة (12

 خدمات يجب على العميل الحصول على وثيقة للتأمين التكافلي على الحياة من واحد من مزودي (أ
التأمين التكافلي المعتمدين لدى المصرف لكامل مدة التمويل والتنازل عنها لصالح المصرف العربي 

 لالستثمار والتجارة الخارجية )المصرف(.
 

يجب أن تغطي وثيقة التأمين التكافلي على الحياة الوفاة ألي سبب والمرض العضال والعجز الكلي  (ب
 .طة بالحياةالدائم للتخفيف من المخاطر المرتب

 
، أي القسط الشهري = المبلغ المتبقي من  الرصيد المستحق من مبلغ التمويليحتسب القسط على  (ج

 نسبة مئوية لقسط التأمين التكافلي على الحياة.×  تمويلال
 

التمويل سط ققد ال يكون قسط التأمين التكافلي على الحياة مبلغًا ثابتًا حيث يتم احتسابه على أساس  (د
 .ويتم دفعه شهريًا للمصرفالمستحق 

 
قد يزيد أو ينقص قسط التأمين التكافلي على الحياة خالل مدة التمويل بناًء على سعر شركة التأمين  (ه

 التكافلي.
 

 .يجب الحصول على تغطية التأمين التكافلي على الحياة قبل قبول العرض ومنح التمويل من المصرف (و
 

 على الحياة بمثابة حالة تقصير بموجب شروط التسهيالت.يعتبر عدم سداد دفعات التأمين التكافلي  (ز
 
 
 



 
 
 

 

Page 6 of 13    

 قيد اإلنشاءعقار  -المعلومات األساسية 
 مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان(تمويل المنزل للمواطنين )برنامج 

 

 التأمين التكافلي على العقار (13
ثة صادرة عن واحدة من شركات التأمين التكافلي الثاليجب أن تكون وثيقة التأمين التكافلي على العقار  (أ

بي العر سارية المفعول طوال مدة التمويل والتنازل عنها لصالح المصرف المعتمدة لدى المصرف و 
 لالستثمار والتجارة الخارجية )المصرف(.

 
يجب أن تغطي وثيقة التأمين التكافلي على العقار المخاطر المرتبطة بالعقار مثل الحريق وأعمال  (ب

 .الصيانة الرئيسية بما في ذلك الخسارة الكلية والخسارة الجزئية
 

لتأمين نسبة مئوية من وثيقة ا× ار القسط المحتسب على قيمة العقار يعني القسط السنوي = قيمة العق (ج
 التكافلي على العقار.

 
يتم خصم القسط على أساس سنوي من خالل الخصم المباشر أو الحساب المصرفي للعميل لدى  (د

 .المصرف
 

قد يزيد أو ينقص قسط التأمين التكافلي على الحياة خالل مدة التمويل بناًء على سعر شركة التأمين  (ه
 التكافلي.

 
 .على تغطية تكافل للتأمين على الحياة قبل قبول العرض ومنح التمويل من المصرف يجب الحصول (و

 
 يعتبر عدم سداد دفعات التأمين التكافلي على الحياة بمثابة حالة تقصير بموجب شروط التسهيالت. (ز

 
 على العقارمخاطر الجميع  وثيقة التأمين على (14

 على العقارات قيد اإلنشاء فقط. الوثيقةتنطبق هذه  أ( 
 

ثمار لصالح المصرف العربي لالست هذه الوثيقةنصح المقاول بالتنازل عن يجب على العميل أن ي ب( 
 والتجارة الخارجية )المصرف(.
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طراف واألذلك موقع المشروع ويشمل أو يعيق المشروع يلحق بالمشروع تغطي الوثيقة أي ضرر  ج( 
باإلضافة إلى أي أضرار ناجمة عن الحريق أو السرقة أو الحوادث أو  بسبب المشروعاآلخرين 

 .الفيضانات أو األمطار أو التخريب المتعمد أو المخاطر األخرى ذات الصلة
 

تى التسليم وحالتوقيع على عقد الشراء بصيغة االستصناع وثيقة التأمين من تاريخ سريان بدأ ي د( 
 .األولي

 
من وثائق التأمين على المشروع من شركة اإلنشاءات الحصول على نسخ على العميل يجب  هـ( 

ة تأمين وثيققبل بدء العمل / عند تجديد كل المصرف من شركة التأمين( وتقديمها إلى واعتمادها )
 يطلب فيه المصرف ذلك.أو في أي وقت 

 
 العقار المرهون للمصرف (15

رف. وكل الرسوم والمصاريف إلى المصالمتراكمة سداد أصل المبلغ واألرباح  حتىيتم رهن العقار للمصرف 
الرهن العقاري  / الرهن العقاري على العقار هو ضمان للتمويل ، مما يعني أنه ال يستطيع العميل بيع العقار

 .لطرف ثالث إذا لم يتمكن العميل من االستمرار في السداد
 

ن في وثيقة ملكية العقار ضمن المتقدمين للحصول على تسهيالت يجب أن يكون جميع المالك المذكوري
 التمويل.

 
 تنبيه:

 عدم سداد القسط في موعده (16
ل ويتم قيد القسط الشهري الذي فشل العمييجب على العميل دفع القسط الشهري في تاريخ االستحقاق  

في دفعه مدينًا على حسابه. قد يؤثر هذا اإلجراء على تصنيف العميل االئتتماني والحد من إمكانية 
، يتم الية متت إذا فشل العميل في دفع ثالثة أقساطحصوله على تمويل في المستقبل. إضافة إلى ذلك ، 

يومًا  15بقية واجبة السداد بعد توجيه المصرف إشعارًا بالدفع مدته إنهاء االتفاقية وتصبح األقساط المت
الالزمة في مواجهة العميل شاملة بيع العقار المرهون وخسارة  ويحق للمصرف اتخاذ اإلجراءات القانونية

 .العميل لعقاره
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 اإلسالمي للمنزل من مؤسسة محمد بن راشد لإلسكانإعادة جدولة التمويل  (17

إخطار المصرف في حالة انخفاض دخله الشهري بسبب )تخفيض صاحب العمل للراتب  يجب على العميل
اإلحالة إلى التقاعد / تأجير العقار الذي يعتمد في سداد اإلستقالة / إنهاء الخدمة / ، إلغاء العالوات / 

ي لحالالتمويل العقاري اجزء من القسط على اإليجار(. يقدم المصرف المساعدة للعميل بإعادة جدولة 
عن المدة المتبقية بهدف المحافظة على بواسطة التمويل اإلسالمي من مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان 

 التوازن بين مصروفات العميل الشهرية ودخله الشهري.
 
 تنبيه:

 غرامة التأخير (18
الموقع لجدول رسوم ومصاريف المصرف المنشور على يحق للمصرف فرض غرامة تأخير )وفقًا  

بعد انتهاء تاريخ القسط الشهري اعتبارًا من تاريخ استحقاق  (www.almasraf.aeاإللكتروني 
على أساس شهري حتى السداد التام استحقاق الدفع أو تاريخ استحقاق القسط الشهري على التمويل 

الحساب  التأخير إلىلجميع الدفعات أو األقساط المستحقة والتعهد بالتبرع بها. يتم تحويل مبالغ غرامة 
 .الخيري لدى المصرف ثم توزيعه على األعمال الخيرية المختلفة وفقًا لسياسات المصرف

 
 تنبيه
يتم قيد أقساط / دفعات التمويل غير المسددة مدينة على حساب العميل. قد يؤثر هذا اإلجراء على  (19

 المستقبل.تصنيف العميل االئتماني والحد من إمكانية حصوله على تمويل في 
 

 تعديل العقار (20
ر على العقار من غيتغييرات ال يجوز للعميل إجراء أي تعديالت أو إضافات أو تحسينات أو بدائل أو 

 موافقة مسبقة مكتوبة من المصرف. تكون هذه التعديالت على نفقة العميل في حالة موافقة المصرف عليها.
 تنبيه:

 :التأخر في إنجاز المشروع ( 21
فرض غرامة تأخير على المقاول. يتم خصم للمصرف يجوز ، لمشروع ا نجازفي إالمقاول في حالة تأخر  

 .إلى المقاولمن المصرف من أي مبالغ مستحقة الدفع الغرامة هذه 
 .الحاجة إلى إشعار أو إجراء قانونيمن غير المقرر اإلنجاز من تاريخ اعتبارًا غرامة التأخير حساب يتم  
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 فترة اإلنجاز األصلية )عدد األيام(/درهم( XXXXمن تكلفة المشروع أو  ٪1)*)عدد األيام(الفترة 
 

 الدفع للمقاول خالل فترة التشييد ( 22
دفعة مقابل اللمرحلة المتفق عليها وفقًا للخطة. يتم سداد حسب إنجاز المقاول على دفعات إلى ادفع اليتم 

 والمعتمدة من المقيم التابع للمصرف.الموقعة من المقاول واالستشاري ة" المرحلي ةشهادة الدفع"
 

جوز ي التابع للمصرف،مقيم الصادر من الالمرحلة" إنجاز "تقرير حسب في حالة عدم استيفاء أي مطلب 
 .المرحلة المطلوبةأو دفعها على دفعات إلى حين إنجاز إلى المقاول  ةالدفعسداد تأجيل للمصرف 

 
 المرحليةدفعة الغ المحتجز من المبل ( 23

 .سليم النهائيعند التاالتفاقية ويفرج عنه على النحو المحدد في اً من كل دفعة مرحلية مبلغيحتجز المصرف 
 

 اإلنشاءاتخالل فترة الربح  ( 24
الل على أساس شهري خويدفعها العميل خالل فترة السحب المصرف على حصة ًا مستحقالربح صبح ي

 .إلنشاءفترة ا
 
 

 اإلنشاءفترة  ( 25
على أساس كل حالة على هذه المدة  تمديدويجوز في غضون عامين إنجاز اإلنشاءات المقاول يجب على 

 .شهرًا في حالة التأخر في اإلنجاز 12حدة لمدة تصل إلى 
 

 إلنجازضمان حسن ا ( 26
 لمبلغ المنصوصا حسن إنجاز من المقاول إلى المصرف بمبلغ يساوي تقديم ضمان يجب على العميل 

 .االتفاقيةعليه في 
 

تلي ر ثالثة أشهلمدة تلقائيًا اإلنشاء ويجدد ساري المفعول طوال فترة حس اإلنجاز يجب أن يكون ضمان 
 .والمصرفأو أي تاريخ آخر أو ألي فترة أخرى يتفق عليها المقاول المبدئي تاريخ التسليم 
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 جدول الرسوم ( 27
لى عيجب ، أي من هذه الرسوم سدادفي حالة استحقاق  الرسوم والمصاريف.يخضع هذا التمويل لجدول 

 العميل سدادها.
 

  ينشر المصرف جدول رسوم ومصاريف العمليات المصرفية لألفراد وفقًا اللتزامه بالشفافية في عالقته
 مع العميل. )اضغط هنا لالطالع على جدول رسوم ومصاريف العمليات المصرفية لألفراد(.

 
 ى لكتروني إلاإلبريد رسالة بالإرسال العميل ب ننصحinfo@almsraf.ae   مزيد من للحصول على

 .التوضيحات حول أي رسوم مفروضة على الحساب
 

 الجزئيالسداد  (28
- لإلسكان البالغإال بعد السداد التام لحصة مؤسسة محمد بن راشد يسمح المصرف بالسداد الجزئي ال 
 درهم الخالي من الربح. 750.000/
 

وقع المالمنشور في لرسوم والمصاريف يسمح المصرف بالسداد الجزئي لحصة المصرف حسب جدول ا
 .  (www.almasraf.ae)اإللكتروني 

 
يكون أي مبلغ متبقي من ربح الدفعة المقدمة )المدفوع من مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان إلى المصرف( 

 تتاح للعميل الخيارات التالية:صافي من مبلغ التمويل غير المسدد بعد التسوية. 
 
 دفع نفس القسط وتخفيض المدة.  -أ 

 مدة.المحافظة على نفس الأو تقليل القسط الشهري و   -ب 
 

 التأجيل  ( 29
التأجيل هو تأخير أو التوقف عن دفع القسط الشهري. يجب على العميل تقديم الطلب في واحد من فروعنا 

. يقوم المصرف (www.almasraf.ae) وذكر سبب التأجيل ودفع الرسوم المقررة الموضحة على موقعنا
 ثم تأجيل القسط حسب طلب العميل. المعتمدة بتقييم الطلب بناًء على األهلية والسياسة

 

mailto:info@almsraf.ae
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 تنبيه:
بسبب التأجيل بمقدار عدد حاالت التأجيل التي يستفيد منها العميل خالل  تمويلتتم زيادة فترة سداد ال

 .تمويلمدة ال
 

 التمويل اإلسالمي للعقار السكني من مؤسسة محمد بن راشد لإلسكانإغالق   (30
في أي فرع من فروع المصرف وفق نموذج السداد المبكر. تطبق  تمويليستطيع العميل تقديم طلب إغالق ال

رسوم السداد المبكر )الموضحة على جدول الرسوم والمصاريف المنشور في الموقع اإللكتروني 
www.almasraf.aeتمويل باستثناء حصة مؤسسة محمد بن راشد ( على المبلغ غير المسدد من ال

 .لإلسكان
 
 

 بكر مبلغ السداد الم (31
 :يتم احتساب مبلغ السداد المبكر على النحو التالي

 .تمويلالمبلغ غير المسدد من أصل ال  -أ 
 

 المبلغ المتراكم والمبلغ المتغير غير المسدد.  -ب 
 

يه بالنيابة يتم الحصول علتكافلي )بما في ذلك أي تأمين التكافلي أي مبلغ يمثل تكاليف التأمين   -ج 
 الصيانة الرئيسية والضرائب التي يدفعها المصرف خالل المدة ذات الصلة(.عن العميل وأعمال 

 
رسوم السداد المبكر وفقًا لجدول رسوم ومصاريف المصرف المعمول به المذكور في الموقع    -د 

 .ww.almasraf.ae اإللكتروني 
 

راشد لإلسكان إلى يكون أي مبلغ متبقي من ربح الدفعة المقدمة )المدفوع من مؤسسة محمد بن   -ه 
 المصرف( صافي من مبلغ التمويل غير المسدد بعد التسوية.

 
 يجنب المصرف رسوم خدمة الوكيل الموضحة في اتفاقية وكل الخدمات من المبلغ غير المسدد.   -و 
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 مثال:
 درهم  5.403.334.94 : أصل المبلغ غير المسدد

 درهم  7.504.63 :  (الربحالمبلغ المتغير المتراكم وغير المسدد )
 درهم  847.90 - : التأمين على العقار 
 درهم  10.000 : رسوم السداد المبكر 

 درهم  500 : ضريبة القيمة المضافة على رسوم السداد المبكر 
 درهم  5.420.491.67 : مبلغ السداد المبكر 

 
استرداد المتغير المتراكم وغير المدفوع و تنبيه: هذه األرقام تقريبية / للتوضيح فقط وقد يتغير المبلغ 

 على العقار حسب تاريخ السداد التكافلي التأمين
 

 فك الرهن  (32
مصاريف غير المسدد والرسوم وال تمويليقوم المصرف بفك الرهن على العقار عند السداد الكامل والنهائي لل

 .ذات الصلة
 

 ضريبة القيمة المضافة  (33
تضاف ضريبة القيمة المضافة حسب السعر السائد على جميع المبالغ / الرسوم لقطع الشك باليقين ، 

 .والمصاريف الموضحة في جدول الرسوم والمصاريف
 

 استفسارات و/أو توضيحات أخرى   (34
بشأن أي استفسارات للحصول   info@almsraf.aeيجب على العميل إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني إلى 

سسة التمويل اإلسالمي للمنزل من مؤ  مزيد من التوضيحات قبل التوقيع على خطاب العرض واتفاقياتعلى 
. يجب على العميل تقديم نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر وصفحة اإلقامة محمد بن راشد لإلسكان

 رات العربية المتحدة ورقم تعريف العميل لتسهيل إجراءات)للعمالء الوافدين( ورقم الهاتف المتحرك في اإلما
 الرد في الوقت المناسب.
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 الفترة المحددة إللغاء العرض  (35
أيام عمل إللغاء االتفاقيات  5الخدمات المصرفية اإلسالمية المتعامل حق خيار الشرط لمدة  –يمنح المصرف 

أيام عمل  5أيضًا حق التنازل عن مدة خيار الشرط والتي تبلغ الموقعة دون تحمل أي غرامات أو رسوم. وللمتعامل 
 وفقًا لمتطلبات المصرف المركزي من خالل التوقيع على نموذج التنازل الكتابي المقدم من البنك.

 إقرار
 يتعهد العميل بموجب التوقيع على المعلومات األساسية بااللتزام بالشروط الموضحة أدناه:

  والمعلومات التمويل اإلسالمي للمنزل من مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان استالم وفهم أحكام وشروط
 األساسية.

 .)استالم بيان حماية البيانات. )يرجى الضغط هنا لالطالع على بيان حماية البيانات 
  ًموجب إشعار ب يحتفظ المصرف بالحق في تعديل أحكام وشروط االتفاقية في أي وقت حسب ما يراه مناسبا

 يومًا يوجهه المصرف إلى العميل. 60مكتوب مدته 
 يومًا. 60في أي وقت بموجب إشعار مكتوب مدته  تمويلأنه يحق للمصرف سحب أو إلغاء طلب هذا ال 

 
  اسم العميل 

  التوقيع والتاريخ
 

 


