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 جاهزعقار  -األساسية  بيان الحقائق
 (تجاري  منزل ) قرض 

 
دولة قرض المنزل الجاهز في تحكم التي و هذه الوثيقة الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج  تعكس

العربي لالستثمار  األحكام والشروط العامة لعمالء المصرفى اإلضافة إلبمارات العربية المتحدة اإل
 (."المصرف") والتجارة الخارجية

  
مثل التجاري قرض المنزل علومات مهمة حول الضوء على م الماثلاألساسية  الحقائق بيانسلط ي 

خالل مدة  سدادهعلى العميل الذي يجب للقرض المبلغ اإلجمالي و ومبلغ القسط الفائدة  سعر
 .القرض

 
 األشخاص المؤهلين 
  أو المقيمينالعربية المتحدة  اإلماراتدولة مواطني 
  على  حالة  كل) تحقاقاالسعامًا في تاريخ  75وال يتجاوز  أعام 21عمر عن الأن ال يقل

 (حده
  .  المصرفالذي يعمل في شركة معتمدة لدى للموظف  درهم 15,000عن راتب الأن ال يقل  •
 ومعتمدة.  في وظيفة دائمةأشهر  (6) ستة عنمدة الخدمة  أن ال تقل •
 

 واالمتيازات المزايا
 الجاهزة للعقارات متاح  قرضال •
 الثابت والمتغير سعر الفائدةالجمع بين  •
 سنة 25تصل لغاية سداد رة فت •
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 جاهزعقار  -األساسية  بيان الحقائق
 (تجاري  منزل ) قرض 

  
 متكررةالسئلة األضافية و اإلمالحظات لا
 
 عقاراستخدام ال  - 1

  دون وليس ألي أرغراض أخرى  لسكنرغراض األ قرضخالل فترة الجب استخدام العقار ي
 .المصرفمن مكتوبة موافقة 

 
 الدفعة المقدمة  - 2

لدى المصرف ين المعتمدين أحد المقيمبواسطة بتقييم األرض / العقار المصرف يقوم 
ذلك من العميل على القيمة السوقية للعقار ويتطلب  قرضلتحديد القيمة السوقية. يعتمد ال

نقل ملكية العقار قبل المبلغ دفع هذا على بتقديم إثبات العميل تعهد يدفع الدفعة المقدمة. 
 .الدائرة التنظيمية المختصةأمام 

 
 مديونيةمبلغ الفرق بين ، سداد أو إعادة البيعفي حاالت الشراء  على العميليجب 

 .الموافق عليهومبلغ القرض / البائع المصرف 
 
 شهري القسط ال  - 3

إلى المصرف ( لدى المصرف)حسب السعر السائد  فائدة+ الالعميل أصل القرض دفع ي (أ
 سعرالوفق القسط الشهري حساب يتم ، الثابتسعر الفائدة حساب . بعد على أقساط شهرية

(. بناًء سعر الفائدة)الحد األدنى لالمصرف هامش في اإلمارات + بين المصارف السائد 
ط قسلامبلغ نقص يزيد / يقد ت، راالسعر السائد بين المصارف في اإلما على فترة مراجعة

 .من وقت آلخر الشهري 
 

 لجدول اً وفقإلى المصرف في تاريخ االستحقاق  الشهري  القسطدفع يجب على العميل  (ب
 .لسدادا

 

 



 

3 
 

 جاهزعقار  -األساسية  بيان الحقائق
 (تجاري  منزل ) قرض 

إلى الشهري القسط مبلغ من سداد عدم تمكن العميل و سعر الفائدة في حالة ارتفاع  (ج
أو مقابلة للمصرف فرع اقرب  زيارة على العميل يجب ، في تاريخ االستحقاقالمصرف 

إلى المصرف وتقديم طلب الذي أدى إلى ذلك ب به وتوضيح السبالخاص  الحسابمدير 
 .لذلك مؤهالً العميل ادة جدولة القسط إذا كان إععلى والموافقة للمراجعة 

 مثال:
 درهم  2,000,000 : (الدين  أصل مبلغ القرض )
 شهرًا  300 : المدة( مدة القرض )

 في السنة  %3.75 : الحد األدنى لسعر الفائدة )السعر(
–المدةالسعر(  +1))المدة/ السعر( +1)السعر* : حساب سعر الفائدة 

1 ) 
 درهم   10,282.62 /- : يكون القسط الشهري للشهر األولبناًء عليه 

 
 القسط الشهري للشهر األول في السنة %3.75سعر الفائدة  المدة ن يالد أصل 

2,000,000 
 درهم

 شهر 300
0.0031*2.550/1.5499 

 في الشهر 0.00514= 
2.000.000*0.00515 

 درهم 10.282.62= 
 

  ملحوظة
 .الدين  أصلالمتبقي من  على أساس المبلغ قسط الشهري بعد القسط األول، يحسب ال

 
متأخرًا في  ذلك المبلغ مبلغًا يعتبر فحدث أي تأخير في السداد عن موعد استحقاق أي قرض، إذا 

 . متأخرةأيام   أساسعلى الحًقا ويحتسب  سداده
 

 فقط. أمثلة/  تقديرية المبالغ هي مبالغتنبيه: هذه 
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 جاهزعقار  -األساسية  بيان الحقائق
 (تجاري  منزل ) قرض 

 الثابتسعر الفائدة   - 4
خالل فترة القسط الشهري الثابت دفع يو ، الثابت على فترة السداد الثابتةسعر الفائدة ُيطبق 

المتغير سعر الفائدة القسط بناًء على حساب يتم بعد انتهاء السعر الثابت . و السداد الثابتة
 .السائد

 المتغيرسعر الفائدة   - 5
 قرضاتفاقية وأحكام لشروط  اً للتغيير وفقوقابل  هو لالسترشاد فقطالمتغير سعر الفائدة 

السعر السائد بين المصارف للمصرف مع  . يتم ربط السعر األساسي)"االتفاقية"( عقاري 
د تزيد أو تنقص األقساط بناًء قوالذي بموجبه أشهر  3كل مع تكرار المراجعة في اإلمارات 

 .القرضطوال مدة ة ثابت مشلهاالنسبة المئوية لظل ، تالسائد. ومع ذلكسعر الفائدة على 
 العقاررسوم تقييم   - 6

أحد المقيمين المعتمدين  الُمنجز من رسوم تقييم العقار لتغطية تكلفة التقييم يتحمل العميل 
 .اتالعقار  وعدد. قد تختلف رسوم التقييم حسب الموقع / اإلمارة ونوع المصرفلدى 

 القرض لمبلغالحد األقصى   - 7
دخل على قرض المنزل خالل الحصول عليه من  يمكن للعميلالذي القرض يعتمد مبلغ 

 االعتبار جميع نفقات فيالمصرف وما إلى ذلك. يأخذ ومصروفاته والتزاماته العميل 
 دون ضغوط مالية. قرضسداد المقدرة العميل على للتأكد من والتزامات العميل 

 
 على الحياةلتأمين ا  - 8

الثالثة ة من شركات التأمين حدوالدى لى الحياة علتأمين ايجب على العميل  أ( 
 لمصرف.لصالح ا والتنازل عنه قرضلكامل مدة الالمعتمدة لدى المصرف 

 
 في حالةمن القرض  المتبقيالمبلغ على الحياة التأمين وثيقة غطي تيجب أن  ب( 

الوفاة ألي سبب والمرض العضال والعجز الكلي الدائم للتخفيف من المخاطر 
 .طة بالحياةالمرتب

 
القسط أن أي ،  قرضالالمتبقي من مبلغ العلى التأمين على الحياة قسط يحتسب  ج( 

 .لى الحياةالتأمين عقسط مئوية لالنسبة ال× لقرض ا من المتبقيالشهري = المبلغ 
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 جاهزعقار  -األساسية  بيان الحقائق
 (تجاري  منزل ) قرض 

 
حيث يتم احتسابه على أساس  اً ثابت اً يكون قسط التأمين على الحياة مبلغقد ال  د( 

يخصم المصرف هذا المبلغ  .للمصرف اً ويتم دفعه شهري قرضال منالمتبقي  مبلغال
 مع القسط الشهري للقرض من حساب العميل.

 
سعر البناًء على  قرضقسط التأمين على الحياة خالل مدة الأو ينقص قد يزيد  هـ( 

 .التأمينشركة الممنوح من 
 

 قرضالومنح على الحياة قبل قبول العرض التأمين تغطية الحصول على يجب  و( 
 .من المصرف

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

 التسهيالت.
 
 التأمين على العقار  - 9

لدى واحدة من شركات التأمين الثالثة لتأمين على العقار اعلى العميل يجب  أ( 
 المصرف.لح لصا والتنازل عنه القرضطوال مدة المعتمدة لدى المصرف 

 
مثل الحريق بالعقار المخاطر المرتبطة وثيقة التأمين على العقار غطي تيجب أن  ب( 

 .الخسارة الكلية والخسارة الجزئيةشاملة وأعمال الصيانة الرئيسية 
 

القسط السنوي بمعنى أن على قيمة العقار، التأمين على العقار قسط   يتم احتساب ج( 
 وثيقة التأمين على العقار.سعر ة من نسبة مئوي× = قيمة العقار 

 
الخصم المباشر أو من خالل   على أساس سنوي التأمين على العقار خصم قسط ي د( 

 .للعميل لدى المصرفالمصرفي  حسابالمن 
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 جاهزعقار  -األساسية  بيان الحقائق
 (تجاري  منزل ) قرض 

بناًء على سعر  القرضخالل مدة العقار قسط التأمين على أو ينقص قد يزيد  هـ( 
 التأمين.شركة 

 
من  القرضومنح قبل قبول العرض العقار على لتأمين قة اوثيالحصول على يجب  و( 

 .المصرف
 

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

 
 للمصرف العقار المرهون   -10

الرسوم والفائدة المتراكمة و المبلغ صل التام ألسداد الللمصرف إلى حين يتم رهن العقار 
 العميل مما يعني أن،  للقرض اً ضمانالعقار الرهن على يكون . إلى المصرفلمصاريف وا

 .العقار لطرف ثالث إذا لم يتمكن من االستمرار في السداد/ رهن بيع يستطيع ال 
 

متقدمين للحصول ضمن الفي وثيقة ملكية العقار مذكورين جميع المالك الأن يكون يجب 
 .قرضعلى ال

 
 تنبيه:

 سداد القسط في موعده عدم  - 11
قيد القسط الذي يفشل وي، دفع القسط الشهري في تاريخ االستحقاقعلى العميل يجب  

سداده مدينًا على حسابه مما يؤدي إلى التأثير على تصنيفه االئتماني وعدم في العميل 
 (3) ثالثةفي دفع العميل  فشلفي المستقبل. كما يؤدي جديد حصوله على تمويل 

خالل وتصبح األقساط المتبقية واجبة السداد  تفاقيةاال إنهاء شهرية متتالية إلى  أقساط
اتخاذ حق للمصرف وي ،من المصرف خطي  شعار إل العميل من استالميومًا  15

الذي يؤدي بيع العقار المرهون و  بما في ذلكضد العميل المناسبة  اإلجراءات القانونية
 .خسارة العميل لعقارهإلى 
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 جاهزعقار  -األساسية  بيان الحقائق
 (تجاري  منزل ) قرض 

 إعادة جدولة قرض المنزل  - 12
انخفاض دخله الشهري بسبب )تخفيض يجب على العميل إخطار المصرف في حالة  

اإلحالة إلى التقاعد  أوإنهاء الخدمة  أواإلستقالة  أوصاحب العمل للراتب، إلغاء العالوات 
أي سبب  أوعلى إيجاره المستحق الذي يعتمد سداد جزء من القسط  تأجير العقار أو

يقدم المصرف المساعدة للعميل بإعادة جدولة قرض المنزل الحالي عن المدة  (.آخر
 المتبقية بهدف المحافظة على التوازن بين مصروفات العميل الشهرية ودخله.

 
 تنبيه:

 غرامة التأخير  - 13
رسوم ال)حسب جدول  على أساس شهري  على  فرض غرامة تأخيرللمصرف يحق  
من اعتبارًا ( www.Almasraf.aeقع اإللكتروني المنشور على المو مصاريف الو 

تاريخ اعتبارًا من تاريخ استحقاق الدفع أو  انقضاءبعد  الشهري القسط تاريخ استحقاق 
سداد جميع الدفعات المستحقة  وذلك  لحين والتبرع بها قرضلل الشهري القسط استحقاق 
 .أو األقساط

 
 العقارتعديل   - 14

على تغييرات عديالت أو إضافات أو تحسينات أو بدائل أو ال يجوز للعميل إجراء أي ت
 . تكون هذه التعديالت على نفقة العميلمكتوبة من المصرفموافقة مسبقة  دون  العقار 

 .في حالة موافقة المصرف عليها
 

 جدول الرسوم  - 15
 في حالة استحقاق أي من هذه الرسوم .والمصاريف يخضع هذا القرض لجدول الرسوم

 .هادفععلى العميل   يجبريف فوالمصا
 

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

 العمليات المصرفية لألفراد(.
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 جاهزعقار  -األساسية  بيان الحقائق
 (تجاري  منزل ) قرض 

 
 روني لكتاإلبريد الالمصرف  من خالل  سلة ار مالعميل  يستطيعinfo@almsraf.ae 

 .التوضيحات حول أي رسوم مفروضة على الحسابمزيد من للحصول على 
 

 الجزئيالسداد   - 16
 والمصاريف خالل مدة القرض بعد دفع العميل للرسوم جزئيالبالسداد المصرف يسمح 

على الموقع اإللكتروني  المقررة في جدول الرسوم والمصاريف المتوفر
(www.Almasraf.ae)  الخيارات التالية لعميلأمام  ا. تتاح: 

 
 أو دفع نفس القسط وتخفيض المدة.  -أ 

 مدة القرض.مع االحتفاظ بنفس تقليل القسط الشهري   -ب 
 

 التأجيل   - 17
ب في تقديم الطليجب على العميل . الشهري  القسطالتوقف عن دفع التأجيل هو تأخير أو 

 على موقع الموضحةو المقررة وذكر سبب التأجيل ودفع الرسوم  المصرف   عو فر  أحد
بناًء على األهلية الطلب بتقييم المصرف يقوم . (www.Almasraf.ae)المصرف 
 .العميل تأجيل القسط حسب طلبثم والسياسة 

 
 تنبيه:

التأجيل التي  تمرابمقدار عدد  قرضالسداد فترة تتم زيادة في حال تأجيل القسط، س
 .قرضخالل مدة الالعميل ستفيد منها ي

 
 إغالق قرض المنزل  - 18

في من خالل توقيع وتقديم نموذج السداد المبكر القرض إرغالق طلب يستطيع العميل تقديم 
على الموضحة )المطبقة رسوم السداد المبكر سيتم فرض  .المصرففروع فرع من أي 

( على www.almasraf.aeالموقع اإللكتروني في جدول الرسوم والمصاريف المنشور 
 من القرض. المتبقي المبلغ 

mailto:info@almsraf.ae
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 السداد المبكر مبلغ   - 19
 :يتم احتساب مبلغ السداد المبكر على النحو التالي

 .من أصل القرض المتبقي المبلغ   - أ
 
 .لمبلغ المتغيررغير المسدد  لالمتراكم المبلغ   - ب
 
يتم الحصول عليه بالنيابة أمين )بما في ذلك أي تأمين أي مبلغ يمثل تكاليف الت  - ج

خالل المدة دفعها المصرف انة الرئيسية والضرائب التي يعن العميل وأعمال الصي
 .(ذات الصلة

 
ي المذكور فو المعمول به مصاريف الو رسوم اللجدول  اً رسوم السداد المبكر وفق   - د

 .www.Almasraf.ae الموقع اإللكتروني 
 

 مثال:
 درهم   5,403,334.94 : الدينأصل المبلغ المتبقي من 

 درهم   7,504.63 : المبلغ المتغير المتراكم ورغير المسدد )أصل الفائدة( 
 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 : لغ السداد المبكر مب
 

المبلغ المتغير المتراكم  يختلففقط وقد  أمثلة/  تقيدرية المبالغ هي مبالغتنبيه: هذه 
 . حسب تاريخ السدادالتأمين على العقار استرداد مبلغ  و المسددوغير 

 
 فك الرهن   -20

إضافة  المستحق قرضلل النهائيو  الكاملالسداد الرهن على العقار عند المصرف بفك يقوم 
 .الرسوم والمصاريف ذات الصلةإلى 
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 ضريبة القيمة المضافة   -21
ضريبة القيمة المضافة حسب السعر السائد على جميع تضاف ، شك  لتفادي أي

 .الموضحة في جدول الرسوم والمصاريفالمصاريف /أو والرسوم  و/أوالمبالغ
 

 استفسارات و/أو توضيحات أخرى    -22
بشأن أي   info@almsraf.aeى لكتروني إلاإلبريد رسالة بالإرسال يجب على العميل 

العرض خطاب قبل التوقيع على التوضيحات مزيد من للحصول على استفسارات 
صفحة الهوية / جواز السفر و بطاقة تقديم نسخة من  على العميلواالتفاقيات. يجب 

الهاتف المتحرك في اإلمارات العربية المتحدة ورقم تعريف ورقم )للعمالء الوافدين( قامة اإل
 في الوقت المناسب.الرد إجراءات لتسهيل العميل 

 
 الشراء إلغاء  الفترة   - 23

يجب على  ،من المصرف المقدمةالمنزل  قرضقبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بمنتجات 
األساسية  بيان الحقائقالشروط واألحكام المذكورة في  اً امفهم تميو  قرأي أنالعميل 

 .المعمول بهوالمصاريف المستندات القانونية وجدول الرسوم و 
 

 " باعتبارها جزًء من التزام المصرف بالمحافظة على عالقة الشراء إلغاء  فترة تمنح "
 مصرفية عادلة مع العميل.

 
  التنازل عن فترة ذج طلب و نمالتوقيع على ب ءالشراإلغاء  فترة  تنازل عن الللعميل يحق 

 .االتفاقيةالتوقيع على عند  الشراءإلغاء 
 

  العميل مهلة  خمسة المصرف  يمنح، الشراءإلغاء  فترة  العميل عدم التنازل عن إذا قرر 
على أن يتم اصدار أو صرف بملغ القرض إلعادة النظر في طلب القرض عمل أيام  (5)

 ( أيام عمل.5لخمسة )بعد انتهاء فترة ا
 

   الغاء التسهيالت ومطالبة المصرف بإلغاء القرض. خالل هذه الفترة يحق للعميل 
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 جاهزعقار  -األساسية  بيان الحقائق
 (تجاري  منزل ) قرض 

  ،دون تكبد أي رسوم أو رغرامات  إلغاء طلب هذا القرضيحق للعميل خالل هذه الفترة(
 .إلغاء القرضبالمصرف  رغير ضرورية(  ومطالبة

 
  لبائعبتحويل الدفعات المستحقة إلى االشراء اء المحددة إللغفترة البعد انتهاء يقوم المصرف 

. المصرفالرهن على العقار لصالح  ووضع اشارةجهات أخرى أي  أو اآلخرالمصرف  أو
 .قرضالمدة طوال و أي تغيير  دون أحكام وشروط االتفاقية جميع تطبق وبناًء عليه، 

 
 إقرار
الواردة بالشروط االلتزام على    ماثلال األساسية بيان الحقائقبموجب التوقيع على العميل  يوافق
 أدناه:ويوافق على ما هو وارد أعاله 
  األساسية وبيان الحقائقلقرض المنزل العامة استلم وفهم أحكام وشروط المصرف بأنه. 
  استلم بيان حماية البيانات. )يرجى الضغط هنا لالطالع على بيان حماية البيانات(.بأنه 
 وفًقا لتقديره المطلقيل أحكام وشروط االتفاقية في أي وقت يحتفظ المصرف بالحق في تعد 

 .يوماً  (60) ستين مدته خطي إلى العميلإشعار توجيه  من خالل
  خطي في أي وقت بموجب إشعار  التسهيالت ه إلغاء طلب هذأو  انهاءأنه يحق للمصرف

 يومًا. (60) ستين  مدته موجه إلى العميل
 

  اسم العميل 
  يخالتوقيع والتار 

 


