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 المعلومات األساسية
   عقار جاهز -المسكن  تمويل

 

 
االمارات  في ةالجاهز  اتللعقار  المسكن تمويلحكم ي ذيالهذه الوثيقة الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج  توضح

 –العربي لالستثمار والتجارة الخارجية األحكام والشروط العامة لعمالء المصرف ى اإلضافة إلبالعربية المتحدة 
 .الخدمات المصرفية اإلسالمية

  
الربح  لةنسمثل  تمويل المسكن للعقارات الجاهزةالضوء على معلومات مهمة حول ساسية هذه المعلومات األتسلط 

 .سدادهعلى العميل الذي يجب للتمويل المبلغ اإلجمالي و ومبلغ القسط 
 
 األشخاص المؤهلين 
  أو المقيمينالعربية المتحدة  مواطني اإلماراتأن يكون من 
  حسب الحالة( االستحقاقاريخ عامًا في ت 75يتجاوز وال  أعام 21أن ال يقل عمره عن( 
 درهم  15.000عن  المصرفالذي يعمل في شركة معتمدة لدى الموظف راتب أن ال يقل  •
 في وظيفة دائمةأشهر  6عن مدة الخدمة  أن ال تقل •
 

 واالمتيازات المزايا
 الجاهزة للعقارات متاح  تمويلال •
 الثابت والمتغيرالربح سعر الجمع بين  •
 سنة 25حتى سداد فترة  •
 متوافق تمامًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية •
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 متكررةالسئلة األضافية و اإلمالحظات لا
 
  طريقة التمويل  - 1

يشتري  حيثارة المنتهية بالتمليك. اإلج عن طريقالمتوافق مع الشريعة اإلسالمية  سكنالم تمويل يتم 
هية العميل بموجب عقد إجارة منت ه إلىتأجير بم قو ويبموجب عقد من البائع )مالك العقار(  المصرف العقار

 )"االتفاقية"(.بالتمليك 
 
 عقاراستخدام ال  - 2

 .المصرف منمكتوبة موافقة إال بوليس ألي أغراض أخرى  للسكن تمويلخالل فترة الجب استخدام العقار ي
 
 مقدمةالدفعة ال  - 3

. للعقار يةلتحديد القيمة السوق لمصرفلدى امدين أحد المقيمين المعتبواسطة بتقييم العقار المصرف يقوم 
بتقديم عميل التعهد يمقدمة. دفعة دفع ذلك من العميل على القيمة السوقية للعقار ويتطلب  تمويليعتمد ال
 .نقل الملكيةب المختصة الجهةقيام قبل المبلغ دفع هذا على إثبات 

 
ومبلغ بائع / الالمصرف  التزامبين  الفرق مبلغ اد سد، في حاالت الشراء أو إعادة البيع ، على العميل يجب 

 .المعتمد تمويلال
 
 شهري القسط ال  - 4

. ريةإلى المصرف على أقساط شه( لدى المصرف)حسب السعر السائد  ربح+ ال تمويلالعميل أصل الدفع ي (أ
ت ي اإلمارافبين المصارف السائد سعر الوفق القسط الشهري حساب يتم ،  الثابت ربحلا نسبةحساب بعد 
السعر السائد بين المصارف في  (. بناًء على فترة مراجعةربحسعر ال)الحد األدنى لالمصرف هامش + 

 .من وقت آلخر ط الشهري قسلامبلغ نقص يزيد / يقد ت ، رااإلمادولة 
 

 .األقساط لجدول اً وفقإلى المصرف في تاريخ االستحقاق  الشهري  القسطدفع يجب على العميل  (ب
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يجب  ، في تاريخ االستحقاقإلى المصرف القسط من سداد عدم تمكن العميل و  ربحالر سع ارتفاع في حالة (ج
تقديم و الذي أدى إلى ذلك ب به وتوضيح السبزيارة الفرع أو مقابلة مدير العالقات الخاص على العميل 

 .لذلك مؤهالً العميل إعادة جدولة القسط إذا كان على والموافقة اجعة للمر إلى المصرف طلب 
 

 ل:مثا
 درهم  2.000.000 : (التكلفة الفعلية) تمويلمبلغ ال
 شهرًا  300 : المدة( ) تمويلمدة ال

 في السنة  %3.75 : )السعر( ربحال نسبةالحد األدنى ل
 ( 1–المدة( الربح+1))المدة/ (الربح+1)*الربح :  ربحال نسبةحساب 

 درهم  10.282.62/- : بناًء عليه يكون القسط الشهري للشهر األول
 

 القسط الشهري للشهر األول في السنة %3.75 ربحال نسبة المدة مبلغ التمويل

2.000.000 300 
0.0031*2.550/1.5499 

 في الشهر 0.00514= 
2.000.000*0.00515 

 درهم 10.282.62= 
 

  ملحوظة
 .غير المسدد مبلغ التمويلعلى أساس سب القسط الشهري بعد القسط األول ، يح

 
 

 ألرقام تقريبية / للتوضيح فقط.هذه ا تنبيه:
 
 الثابت ربحال نسبة  - 5

. ترة السداد الثابتة خالل فالقسط الشهري الثابت دفع يو ، الثابت على فترة السداد الثابتة  ربحال نسبةُيطبق 
 .المتغير السائد ربحال نسبةلقسط بناًء على احساب الثابت  حنسبة الرببعد انتهاء ويتم 

 
 المتغير ربحال نسبة  - 6
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 األساسي رلسع. يتم ربط ااالتفاقية لشروط اً وقابل للتغيير وفق هو لالسترشاد فقطالمتغير  ربحال نسبة
د تزيد أو وقأشهر  3كل مع تكرار المراجعة اإلمارات دولة السعر السائد بين المصارف في للمصرف مع 
 .تمويلالوال مدة طة ثابت لهامشالنسبة المئوية لظل ، تذلك السائد. ومع ربحسعر الاط بناًء على تنقص األقس

 
 العقاررسوم تقييم   - 7

. لمصرفارسوم تقييم العقار لتغطية تكلفة التقييم الذي قام به أحد المقيمين المعتمدين لدى يتحمل العميل 
 .اتالعقار  وعددونوع قد تختلف رسوم التقييم حسب الموقع / اإلمارة 

 
 تمويلال لمبلغقصى الحد األ  - 8

خل العميل دعلى  سكنلماتمويل  فيالحصول عليه  يمكن للعميلالذي  تمويلالمبلغ ل ىالحد األقصيعتمد 
لتأكد من لوالتزامات العميل  االعتبار جميع نفقات فيالمصرف وما إلى ذلك. يأخذ ومصروفاته والتزاماته 

 مالية. اتدون ضغوط تمويلسداد العلى  مقدرة العميل
 
 على الحياةالتكافلي ن لتأميا  - 9

 لتأمينة من شركات احدوالدى على الحياة التكافلي لتأمين اوثيقة الحصول على يجب على العميل  أ( 
لمصرف العربي لالستثمار لصالح ا اوالتنازل عنه تمويللكامل مدة الالمعتمدة لدى المصرف 

 (.خدمات المصرفية اإلسالميةالوالتجارة الخارجية )
 

لوفاة ألي اعند  تمويلالمبلغ غير المسدد من العلى الحياة التكافلي التأمين وثيقة غطي تيجب أن   ب(
 .سبب والمرض العضال والعجز الكلي الدائم للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالحياة

 
= لشهري لقسط اأي ا، غير المسدد  تمويلعلى مبلغ العلى الحياة التكافلي التأمين قسط يحتسب  ج( 

 .الحياة التأمين التكافلي علىقسط نسبة مئوية ل×  تمويللا منر المسدد يغالمبلغ 
 

 تمويلالبلغ محيث يتم احتسابه على أساس  اً ثابت اً على الحياة مبلغالتكافلي يكون قسط التأمين قد ال  د( 
 ويلمتط الشهري لليخصم المصرف هذا المبلغ مع القس .للمصرف اً ويتم دفعه شهريغير المسدد 

 ميل.اب العمن حس
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 التأمينكة بناًء على سعر شر  تمويلعلى الحياة خالل مدة الالتكافلي قسط التأمين أو ينقص قد يزيد  هـ( 
 .التكافلي

 
من  لتمويالومنح على الحياة قبل قبول العرض التكافلي التأمين تغطية الحصول على يجب  و( 

 .المصرف
 

 لتسهيالت.بموجب شروط االحياة بمثابة حالة تقصير  لىع التكافليالتأمين عات دفيعتبر عدم سداد  ز( 
 

 العقار التأمين التكافلي على  - 10
أمين واحدة من شركات التمن العقار  التأمين التكافلي علىالحصول على وثيقة على العميل يجب  أ( 

الستثمار ي لربف العالمصر لصالح  اازل عنهوالتن تمويلالطوال مدة المعتمدة لدى المصرف  التكافلي
 (.خدمات المصرفية اإلسالميةرة الخارجية )الوالتجا

 
ق وأعمال مثل الحريبالعقار المخاطر المرتبطة العقار  التأمين التكافلي علىوثيقة غطي تيجب أن  ب( 

 .الخسارة الكلية والخسارة الجزئيةشاملة الصيانة الرئيسية 
 

قيمة  القسط السنوي =قيمة العقار ، ب على المحتسار قالع التأمين التكافلي علىقسط يقصد ب ج( 
 العقار. التأمين التكافلي علىنسبة مئوية من وثيقة × العقار 

 
 سابحالمن الخصم المباشر أو ب على أساس سنوي العقار  التأمين التكافلي علىخصم قسط ي د( 

 .للعميل لدى المصرفالمصرفي 
 

كة بناًء على سعر شر  تمويلالخالل مدة العقار  افلي علىكالتأمين التقسط أو ينقص قد يزيد  هـ( 
 .التكافلي التأمين

 
من  لتمويالومنح قبل قبول العرض العقار  التأمين التكافلي علىوثيقة الحصول على يجب  و( 

 .المصرف
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 التسهيالت. بموجب شروطبمثابة حالة تقصير العقار  التأمين التكافلي علىدفعات يعتبر عدم سداد  ز( 
 

 للمصرف ار المرهون العق  -11
راكمة إلى المتالرسوم والمصاريف و  ربحوالالمبلغ صل التام ألسداد الللمصرف إلى حين يتم رهن العقار 

العقار هن / ر بيع يستطيع العميل مما يعني أنه ال ،  تمويللل اً ضمانالعقار الرهن على يكون . المصرف
 .ستمرار في السدادتمكن من االلطرف ثالث إذا لم ي

 
 .مويلتمتقدمين للحصول على الضمن الفي وثيقة ملكية العقار مذكورين جميع المالك الأن يكون يجب 

 
 تنبيه:

 عدم سداد القسط في موعده  - 12
سداده ي فقيد القسط الذي يفشل العميل وي، دفع القسط الشهري في تاريخ االستحقاق على العميل يجب  

لى تمويل ع حصولقدرته على الثير على تصنيفه االئتماني وعدم مما يؤدي إلى التأعلى حسابه  مدينا  
وتصبح  يةتفاقال إنهاء اشهرية متتالية إلى  أقساطثالثة في دفع العميل  فشلفي المستقبل. كما يؤدي 

حق للمصرف ويف من استالمه إشعارا  مكتوبا  من المصر يوما   15خالل األقساط المتبقية واجبة السداد 
 .ضد العميل شاملة بيع العقار المرهون وخسارة العميل لعقاره ت القانونيةجراءااتخاذ اإل

 
 التمويل اإلسالمي للمنزلإعادة جدولة   - 13

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

ن المسكتمويل (. يقدم المصرف المساعدة للعميل بإعادة جدولة أي سبب آخر على إيجاره /من القسط 
 الحالي عن المدة المتبقية بهدف المحافظة على التوازن بين مصروفات العميل الشهرية ودخله الشهري.

 
 يه:تنب

 رامة التأخيرغ  - 14
مصرف الومصاريف )حسب جدول رسوم على القسط الشهري المستحق  فرض غرامة تأخيرللمصرف  يحق 

اء انتهبعد  الشهري القسط من تاريخ استحقاق اعتبارا  ( almasraf.aeالمنشور على الموقع اإللكتروني 
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وتحويلها  ،بالتبرع االلتزامعلى أساس  لتمويلل الشهري القسط استحقاق تاريخ استحقاق الدفع أو تاريخ 
 .يةسالمإلى حساب الخيرات الذي تشرف عليه لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للخدمات المصرفية اإل

 
 
 

 العقارتعديل   - 15
غير  منعلى العقار تغييرات ال يجوز للعميل إجراء أي تعديالت أو إضافات أو تحسينات أو بدائل أو 

 .صرف عليهاة المفي حالة موافق عديالت على نفقة العميل. تكون هذه التتوبة من المصرفمكموافقة مسبقة 
 

 جدول الرسوم  - 16
ع أي في حالة استحقاق دفيجب على العميل دفع الرسوم  .والمصاريف لجدول الرسوم تمويليخضع هذا ال

 .هامن
 

  القته في ع فقاً اللتزامه بالشفافيةالمصرفية لألفراد و  للخدمات مصاريفوال رسومالينشر المصرف جدول
 المصرفية لألفراد(. اتللخدم مصاريفالو  رسومالجدول مع العميل. )اضغط هنا لالطالع على 

 
  ى لكتروني إلاإلبريد رسالة بالإرسال ننصح العميلinfo@almsraf.ae   مزيد من للحصول على

 .رسوم مفروضة على الحسابالتوضيحات حول أي 
 

 الجزئيالسداد   - 17
لمنشورة االمطبقة  والمصاريف بعد دفع العميل للرسوم تمويلخالل مدة ال يجزئالبالسداد المصرف يسمح 

 :الخيارات التالية لعميلل. تتاح  (www.almasraf.ae)الموقع اإللكتروني في 
 
 دفع نفس القسط وتخفيض المدة.  -أ 

 .تمويلمدة النفس المحافظة على القسط الشهري و  خفيضأو ت  -ب 
 
 
 

mailto:info@almsraf.ae


 
 
 

 

Page 8 of 10    

 المعلومات األساسية
   عقار جاهز -المسكن  تمويل

 

 التأجيل   - 18
عنا و فر د من واحتقديم الطلب في يجب على العميل . الشهري  القسطالتوقف عن دفع و تأخير أو التأجيل ه

المصرف يقوم . (www.almasraf.ae) على موقعنا الموضحةالمقررة وذكر سبب التأجيل ودفع الرسوم 
 .العميل تأجيل القسط حسب طلبثم اًء على األهلية والسياسة بنالطلب بتقييم 

 
 تنبيه:
خالل عميل الستفيد منها يبمقدار عدد حاالت التأجيل التي بسبب التأجيل  تمويلالسداد فترة ادة تتم زي
 .تمويلمدة ال

 
 سكنلماتمويل إغالق   - 19

 تطبق .لمبكراالسداد نموذج مصرف وفق الفروع فرع من أي في  تمويلالإغالق طلب يستطيع العميل تقديم 
الموقع اإللكتروني ل الرسوم والمصاريف المنشور في جدو على الموضحة )رسوم السداد المبكر 
www.almasraf.ae تمويلالل أصغير المسدد من المبلغ ( على. 

 
 السداد المبكر مبلغ   - 20

 :يتم احتساب مبلغ السداد المبكر على النحو التالي
 .تمويلمن أصل ال غير المسددبلغ الم  - أ
 
 مسدد.لاغير المتراكم والمبلغ المتغير المبلغ   - ب
 
يه بالنيابة يتم الحصول علتكافلي )بما في ذلك أي تأمين  التكافلي أي مبلغ يمثل تكاليف التأمين  - ج

 .(لةصخالل المدة ذات الدفعها المصرف انة الرئيسية والضرائب التي يعن العميل وأعمال الصي
 
 وني الموقع اإللكتر  للمصرف المنشور علىمصاريف الو رسوم اللجدول  اً وفقرسوم السداد المبكر    - د

www.almasraf.ae. 
 
 

 مثال:
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 درهم  5.403.334.94 : أصل المبلغ غير المسدد
 درهم  7.504.63 : ( ربحلا مبلغالمبلغ المتغير المتراكم وغير المسدد )

 درهم  847.90 - : العقار  التأمين التكافلي على
 درهم  10.000 : السداد المبكر رسوم 

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

 
أمين لتاتنبيه: هذه األرقام تقريبية / للتوضيح فقط وقد يتغير المبلغ المتغير المتراكم وغير المدفوع و 

 يخ السدادحسب تار العقار  التكافلي على
 

 فك الرهن   -21
 .الصلة والرسوم والمصاريف ذات تمويللل والنهائي الكاملالسداد الرهن على العقار عند المصرف بفك م يقو 

 
 ضريبة القيمة المضافة   -22

الرسوم  لمبالغ /ضريبة القيمة المضافة حسب السعر السائد على جميع اتضاف باليقين ، الشك لقطع 
 .المصاريفة في جدول الرسوم و الموضحوالمصاريف 

 
 استفسارات و/أو توضيحات أخرى    -23

للحصول بشأن أي استفسارات   info@almsraf.aeى لكتروني إلاإلبريد رسالة بالإرسال يجب على العميل 
 العميل على. يجب يل المنزلات تمو اتفاقيالعرض و خطاب قيع على قبل التو التوضيحات مزيد من على 

رك في الهاتف المتحورقم ( مقيمين)للعمالء الصفحة اإلقامة الهوية / جواز السفر و بطاقة تقديم نسخة من 
 في الوقت المناسب.الرد إجراءات لتسهيل اإلمارات العربية المتحدة ورقم تعريف العميل 

 
 

 ة إللغاء العرضالفترة المحدد  - 24
أيام عمل إللغاء  5المية المتعامل حق خيار الشرط لمدة دمات المصرفية اإلسالخ –يمنح المصرف 

االتفاقيات الموقعة دون تحمل أي غرامات أو رسوم. وللمتعامل أيضًا حق التنازل عن مدة خيار الشرط 
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 المعلومات األساسية
   عقار جاهز -المسكن  تمويل

 

توقيع على نموذج التنازل الكتابي أيام عمل وفقًا لمتطلبات المصرف المركزي من خالل ال 5والتي تبلغ 
 المقدم من البنك.

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

  والمعلومات األساسية سكنلملتمويل االعامة استالم وفهم أحكام وشروط المصرف. 
 الطالع على بيان حماية البيانات(.استالم بيان حماية البيانات. )يرجى الضغط هنا ل 
 ق في تعديل أحكام وشروط االتفاقية في أي وقت حسب ما يراه مناسبًا بموجب إشعار يحتفظ المصرف بالح

 إلى العميل.المصرف يوجهه  يوماً  60مكتوب مدته 
  يومًا. 60مدته مكتوب في أي وقت بموجب إشعار  تمويلإلغاء طلب هذا السحب أو أنه يحق للمصرف 

 
  اسم العميل 

  التوقيع والتاريخ
 

 


