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سنةسنةسنةسنةشھرشھریومیوم التاریخ 

إذا كنت تفكر في التقدم بطلب للحصول على رھن عقاري من بنك دبي التجاري، نطلب منك قراءة وفھم ھذه الوثیقة بعنایة والمتاحة أیًضا باللغة العربیة. بالتوقیع على بیان الحقائق 
للبنك اإللكتروني  الموقع  على  المنشورة  العامة  واألحكام  والشروط  الفائدة،  ورسوم  المطبقة،  والرسوم  العقاري  الرھن  وفوائد  مزایا  وفھمت  قرأت  قد  بأنك  تقر  فإنك  الرئیسیة، 

www.cbd.ae

یسمح لك الرھن العقاري للبنك (أ) بشراء عقار جدید واالنتقال إلى منزل أحالمك، (ب) بنقل الرھن العقاري الخاص بك في اإلمارات العربیة المتحدة من مؤسسات مالیة أخرى لتقلیل 
مدفوعاتك الشھریة، (ج) بإعادة التمویل ”لعقاراتك الجاھزة“ حتى تتمكن من الحصول على سیولة بسھولة، (د) باالستثمار في العقارات ”قید اإلنشاء“، (ه) باالستثمار/ إعادة التمویل 
في قطع األراضي/ األراضي والبیوت الریفیة (لمواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة فقط)، (و) باالستثمار/ إعادة التمویل في قطع األراضي في دبي مع ”مطورین محددین“ 

للوافدین. یقدم البنك أسعار تمویل تنافسیة وخیارات دفع مرنة باإلضافة إلى إمكانیة الحصول على مبالغ مالیة طائلة للقروض.

تأتي ھذه الوثیقة في شكل إقرار من جانبك، وال تھدف إلى إنشاء حقوق أو التزامات قانونیة بین الطرفین. وفي حالة وجود تضارب بین ھذه الوثیقة والشروط واألحكام العامة أو 
الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج، عندئٍذ تسود الشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة بالمنتج. في حالة حدوث تغییر في الشروط واألحكام العامة أو الشروط واألحكام 

الخاصة بالمنتج، لن یكون البنك ملزًما بتعدیل ھذه الوثیقة.

معاییر األھلیة والوثائق المطلوبة وشروط التمویل
معاییر األھلیة

المعاییرالفئة
األفراد الذین یتقاضون راتًبا 

(مواطنو اإلمارات العربیة 
المتحدة والوافدون)

أن یتراوح العمر بین 21 و65 سنة (عند استحقاق القرض)
إذا كان إجمالي راتبك 12,000 درھم إماراتي

إذا كانت مدة خدمتك ال تقل عن 6 أشھر

أصحاب المھن الحرة
(مواطنو اإلمارات العربیة 

المتحدة والوافدون)

أن یتراوح العمر بین 21و 70 سنة (عند استحقاق القرض)

إذا كان إجمالي دخلك الشھري 20,000 درھم إماراتي
إذا كانت مدة العمل ال تقل عن 3 سنوات

الوثائق المطلوبة
الوثائقالفئة

األفراد الذین یتقاضون راتًبا 
(مواطنو اإلمارات العربیة 

المتحدة والوافدون)

نموذج الطلب، وخطاب الموافقة وخطاب التفویض للتحقق منھ بواسطة المكتب.

ِبطاقة ُھویّة َوطنیة أو جواز سفر ساري، وتأشیرة اإلقامة وِبطاقة الُھویّة اإلماراتیة.

أصل كشف حساب مدتھ 3 أشھر للعمالء الجدد.

شھادة الراتب

شیك ضمان (یجب أال یزید المبلغ عن %120 من مبلغ التمویل)

أصحاب المھن الحرة
(مواطنو اإلمارات العربیة 

المتحدة والوافدون)

نموذج الطلب، وخطاب التفویض باإلعارة وخطاب الموافقة للتحقق منھ بواسطة المكتب.

نسخة من الرخصة التجاریة، وتسجیل الغرفة التجاریةـ، وعقد التأسیس والنظام األساسي.

أصل كشف حساب مدتھ 12 شھر للشركات وكشف حساب شخصي للعمالء الجدد.

شیك ضمان (یجب أال یزید المبلغ عن %120 من مبلغ التمویل)

إخالء المسؤولیة: * قد تكون الوثائق اإلضافیة قابلة للتطبیق وفًقا لشروط االكتتاب ومعاییر األھلیة
شروط التمویل

مبلغ التمویل 
20 ملیون درھم إماراتي أو بحد أقصى 8 سنوات من الدخل السنوي لمواطني اإلمارات العربیة المتحدة (أقل من اثنین) بحیث ال یتجاوز 

التعرض للملكیة الفردیة 15 ملیون درھم إماراتي.
20 ملیون درھم إماراتي (على مستوى الفرد أو الممتلكات) أو بحد أقصى 7 سنوات من الدخل السنوي للوافدین (أقل من اثنین)

300 شھر بحد أقصىمدة التمویل
%85 بحد أقصى من القیمة السوقیة وفًقا للوائح مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزينسبة القرض إلى القیمة

العمر عند االستحقاق
70 سنة بحد أقصى لمواطني اإلمارات العربیة المتحدة والوافدین أصحاب المھن الحرة

65 سنة بحد أقصى لغیر المقیمین والوافدین الذین یتقاضون راتًبا

%50 بحد أقصى (%30 للمتقاعدین)نسبة أعباء الدیون

سعر الفائدة

سعر فائدة ثابت + متغیر
سیتم تحدید سعر الفائدة الثابت للفترة المذكورة في خطاب عرض التسھیالت من البنك.

تسري فترة السعر الثابت في تاریخ أول دفعة من قبل البنك وتنتھي تلقائًیا بعد الفترة المحددة التي یختارھا العمیل. یبدأ سعر الفائدة في التغییر 
تلقائًیا بعد الفترة المحددة كما ھو مذكور في خطاب عرض التسھیالت من البنك.

سداد القرض
یتم تخفیض مبلغ القرض بالمبلغ األساسي في تاریخ االستحقاق في كل شھر محدد في خطاب عرض التسھیالت. قد یتغیر المبلغ األساسي الذي 

سیتم من خاللھ تخفیض القرض بسبب التغیر في سعر الفائدة كما ھو مذكور في خطاب عرض التسھیالت من قبل البنك.

اإلسالمي
(KFS) بـیـان الـحـقـائــق الـرئـیـســـیـة

الرھن العقاري 
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الصفحة  2 من 4

الرسوم ومصاریف الفائدة
تفاصیل الرسوم والمصاریف

الرسوم والمصاریفالفئة/العنصرنوع الخدمة

**رسوم الموافقة المسبقة

1,575 درھم إماراتياألفراد الذین یتقاضون راتًبا
2,100 درھم إماراتيأصحاب المھن الحرة

2,100 درھم إماراتي (لكل من األفراد الذین یتقاضون راتًبا وأصحاب المھن الحرة)غیر المقیمین
الوسطاء، عمالء الدانة الحالیین مع البنك 

المركزي> عام واحد 1 وعمالء الخدمات 
المصرفیة الخاصة 

متنازل عنھ (قید الترقیة)

رسوم المعالجة

العمالء الجدد للبنك
%1 من مبلغ القرض المعتمد (تُطبق ضریبة القیمة المضافة) بقیمة 5,250 درھم إماراتي بحد 

أقصى

شراء حصص الملكیة
ال یوجد، العمیل الذي یسعى للحصول على حقوق ملكیة إضافیة، مثل شراء حصص وأسھم لملكیة 
بالكامل، تُطبق رسوم معالجة بنسبة ٪1 على إصدار أسھم حقوق الملكیة / المبلغ اإلضافي (تُطبق 

ضریبة القیمة المضافة)

عمالء الدانة الحالیین
%1 من مبلغ القرض المعتمد (تُطبق ضریبة القیمة المضافة) بقیمة 5,250 درھم إماراتي 

بحد أقصى لعمالء الدانة الحالیین الذین لدیھم رصید 400 ألف درھم إماراتي أو الذین تم تحویل 
رواتبھم إلى بنك دبي التجاري بقیمة 40 ألف درھم إماراتي آلخر 3 أشھر.

إخالء المسؤولیة: ** یتم تعدیل رسوم الموافقة المسبقة إلى رسوم المعالجة بمجرد تقدیم الحالة بالكامل خالل فترة صالحیة الموافقة
المسبقة (60 یوًما).

مصاریف الفائدة

سعر الفائدة

ھام: تبدأ أسعار الفائدة من %2.49 سنوًیا. وسیتم احتساب الفائدة على أساس معدل ثابت + متغیر.2.49%
مثال على حساب مصاریف الفائدة السنویة:

1,000,000-المبلغ األساسي المستحق الدفع

%2.49سعر الفائدة

3/10/2021تاریخ الدفع التالي

31 یومعدد أیام الدفعة المستحقة

حساب سعر الفائدة:
معادلة حساب الفائدة: المبلغ األساس المستحق الدفع × سعر الفائدة × عدد األیام في مدة اإلیجار ÷ 365

مبلغ الفائدة 1,000,000 × %2.49 × 31 ÷ 365 = -/2,114.79 درھم إماراتي 

الفائدة على التأخیر / الغرامات 
والرسوم

%2 باإلضافة إلى الفائدة على التأخیر، 
200 درھم إماراتي لكل مبلغ متأخر 

الدفع – وتبلغ الفائدة على التأخیر 700.00 
درھم إماراتي بحد أقصى

ھام: تُطبق ھذه الفائدة على المبلغ متأخر الدفع لفترة التأخیر.

التسویة المبكرة/ الدفع الجزئي
الرسوم والمصاریفنوع الخدمة

التسویة المبكرة من نفس البنك 
المصدر للقرض

%1 من المبلغ المستحق الدفع (تُطبق 
ضریبة القیمة المضافة) أو مبلغ 10,500 

درھم إماراتي، أیھما أقل

ھام: تُطبق ھذه الرسوم عند إغالق/ تسویة التسھیالت التمویلیة بالكامل باستخدام مصدر أموالكم 
الخاص أو من خالل عائدات البیع.

التسویة المبكرة من بنك آخر 
(شراء حصص الملكیة)

%1 من المبلغ المستحق الدفع (تُطبق 
ضریبة القیمة المضافة) أو مبلغ 10,500 

درھم إماراتي، أیھما أقل

ھام: تُطبق ھذه الرسوم عند إغالق/ تسویة التسھیالت التمویلیة بالكامل من خالل بنو ك أخرى/ 
تحویل القرض/ القرض.

الدفع الجزئي

مجاًنا حتى %15 من المبلغ المستحق الدفع 
سنوًیا.%1 بحد أقصى 10,500 درھم 
إماراتي من مبلغ التسویة الجزئیة الذي 

یزید عن %15 من المبلغ المستحق الدفع 
سنوًیا (تُطبق ضریبة القیمة المضافة)

ھام: تُطبق ھذه الرسوم عند إغالق/ تسویة التسھیالت التمویلیة بالكامل من خالل بنو ك أخرى/ 
تحویل القرض/ القرض. 

إعادة التحقق من الصحة
إعادة التحقق من صحة 

الموافقة المشروطة/ الموافقة 
المسبقة

ھام: ھذه الرسوم قائمة بذاتھا ومستقلة وال یجوز تعدیلھا برسوم المعالجة.525 درھم إماراتي لجمیع الفئات

ھام: ھذه الرسوم قائمة بذاتھا ومستقلة وال یجوز تعدیلھا برسوم المعالجة.1,050 درھم إماراتي تعدیالت على خطاب العرض
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التأمین

التأمین على الحیاة 

%0.01167 (شھرًیا) بموجب التغطیة 
التأمینیة الجماعیة وبولیصة التأمین 

السنویة القابلة للتجدید (تُطبق ضریبة 
القیمة المضافة)

ھام: تُدرج رسوم التأمین بكامل قیمة التمویل. ویعرض علیك 3 خیارات لالختیار من بینھا، مزود 
خدمة التأمین المفضل لدیك.

التأمین على العقارات 
%0.040 سنوًیا ونخضع للتغییر على 

النحو الُمحدد من قبل مقدم بولیصة التأمین 
(تُطبق ضریبة القیمة المضافة)

ھام: تُدرج رسوم التأمین على أساس سنوي
للتغطیة التأمینیة على العقارات. ھذا، وتُدرج رسوم التأمین بكامل قیمة التمویل .علیك 3 خیارات 

لالختیار من بینھا، مزود خدمة التأمین المفضل لدیك.
تقییم العقارات 

ھام: تُطبق ھذه الرسوم لتقییم عقار سكني واحد، ویتم تطبیق رسوم إضافیة للعقارات المتعددة.3,150 درھم إماراتيالعقارات السكنیة

رسوم إصدار الخطابات
ھام: تُطبق ھذه الرسوم على إصدار خطاب المدیونیة فقط.89.25 درھم إماراتي خطاب مدیونیة 

خطاب المدیونیة الموجھة إلى 
السلطات الحكومة والمنظمات 

الخیریة
105 درھم إماراتي

ھام: تُطبق ھذه الرسوم على إصدار خطاب المدیونیة الموجھة إلى السلطات الحكومة والمنظمات 
الخیریة فقط.

ھام: تُطبق ھذه الرسوم على إعادة إصدار خطاب إبراء الذمة فقط.99.75 درھم إماراتيإعادة إصدار خطاب إبراء الذمة
إصدار شھادة عدم الممانعة 

إلى لجنة اإلیجارات ومؤسسة 
التنظیم العقاري والمطور وأي 

سلطة مختصة أخرى

157.50 درھم إماراتي
ھام: تُطبق ھذه الرسوم فقط على إصدار شھادة عدم الممانعة إلى لجنة اإلیجارات ومؤسسة التنظیم 

العقاري والمطور وأي سلطة مختصة أخرى.

إعادة التحقق من صحة 
الموافقة المشروطة/ الموافقة 

المسبقة
ھام: تُطبق ھذه الرسوم على إعادة التحقق من صحة الموافقة المشروطة/ الموافقة المسبقة فقط.525 درھم إماراتي لجمیع الفئات

رسوم أخرى

ھام: تُطبق ھذه الرسوم على الحصول على نسخة من جدول الدفع فقط.78.75 درھم إماراتينسخة من جدول الدفع إلجارة

نسخة من خطاب العرض 
105 درھم إماراتي لكل وثیقة، لكل حالةوعقود الرھن وسند الملكیة

ھام: تُطبق ھذه الرسوم على الحصول على نسخة من خطاب العرض وعقود الرھن وسند الملكیة 
فقط.

تعدیالت على القرض/ 
ھیكل القرض الحالي 

(إذا طلب المقترض ذلك)
ھام: تُطبق ھذه الرسوم على عملیة إجراء تعدیالت على القرض/ ھیكل القرض الحالي فقط.3,150 درھم إماراتي

رسوم إدارة المقایضة العقاریة
1,386 درھم إماراتي بحد أقصى (ُمدرج 

التقییم)
ھام: تُطبق ھذه الرسوم على األغراض اإلداریة للمقایضة العقاریة فقط.

ھام: تُطبق ھذه الرسوم على طلب أي خطابات أخرى فقط.94.50 درھم إماراتيطلب أي خطابات أخرى

ھام: تُطبق ھذه الرسوم على طلب أي شھادات أخرى فقط.78.75 درھم إماراتيطلب أي شھادات أخرى
اصدار بیان غیر قیاسي / نسخة 

ھام: تُطبق ھذه الرسوم على طلب اصدار بیان غیر قیاسي / نسخة من الوثائق األصلیة فقط.105 درھم إماراتيمن الوثائق األصلیة

إخالء مسؤولیة:
تشمل جمیع الرسوم المذكورة أعاله والواردة على الموقع اإللكتروني للبنك ضریبة القیمة المضافة ما لم یذكر غیر ذلك بشكل منفصل. وتطبق ضریبة القیمة المضافة بنسبة   .1

٪5 على جمیع الرسوم التي یفرضھا البنك ویتم إصدار فواتیر بھا مع الرسوم وتقیید في كشف الحساب الشھري.
یتحمل مقدم الطلب جمیع الرسوم الخاصة بنقل الملكیة والتنازل والتسجیل لدى المطور، ودائرة األراضي واألمالك، والبلدیة، عالوة على أي رسوم حكومیة قیاسیة أخرى وأي   .2

ضرائب أو رسوم أخرى معمول بھا.
تطبق الرسوم والمعدالت المذكورة في الجدول أعاله على جمیع أنواع الرھن العقاري.  .3

ترد الرسوم ومعدالت الربح المذكورة أعاله كما في التاریخ الوارد أعاله. یرجى زیارة www.cbd.ae/general/fees-charges لالطالع على قائمة الرسوم المحدثة.  .4
یحتفظ البنك بالحق في مراجعة الرسوم والمصاریف في أي وقت من خالل تقدیم إشعار خطي مسبق مدتھ ستین (60) یوًما إلى بیانات االتصال المسجلة الخاصة بالعمیل.  .5

المخاطر الرئیسیة

یؤثر سجل دفعات العمیل في مكتب االئتمان على التسھیالت األخرى المحتفظ بھا لدى بنك دبي التجاري أو البنوك األخرى على قدرة العمیل على الحصول على قرض جدید.  .1
یمكن أن تؤدي تعدیالت السوق بالتخفیض على أسعار العقارات إلى زیادة نسبة قرض العمیل إلى القیمة، وذلك قد یؤثر على قدرة العمیل على إعادة تمویل العقار.  .2

قد یؤدي انخفاض الدخل بسبب التقاعد أو تغییر الوظیفة أو أي ظروف شخصیة أخرى إلى زیادة نسبة عبء الدین (DBR) لدى العمیل وبالتالي التأثیر على قدرة العمیل على   .3
الدفع مقابل قرض العمیل.
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الصفحة  4 من 4

تحذیر:
إذا أخفق العمیل في الوفاء بالتزام دفع اإلیجار مقابل رھنھ العقاري، عندئٍذ یتعرض حسابھ لوجود متأخرات علیھ. قد یؤثر ذلك على التصنیف االئتماني للعمیل ویحد من   .1

قدرتھ على الحصول على تمویل في المستقبل.
إذا أخفق العمیل في الوفاء بالتزام دفع اإلیجار مقابل رھنھ العقاري، قد یؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات قانونیة لتحصیل المدفوعات وإجراءات استعادة ملكیة الممتلكات.  .2

إذا دفع العمیل الرھن العقاري مقدًما قبل نھایة فترة القرض، تطبق غرامات السداد المبكر. یرجى زیارة https://www.cbd.ae/general/fees-charges لالطالع على   .3
قائمة الرسوم المحدثة.

قد یستغرق دفع إعادة تمویل قروضك / تمویلك وقًتا أطول من القروض السابقة وقد یؤدي إلى دفع مزید من الفائدة.  .4
قد یظل العمیل مسؤوًال عن الدین المستحق غیر المسدد بعد النظر في أي عائدات بیع العقارات بما في ذلك الفائدة/ الربح المستحق والرسوم واألتعاب القانونیة وتكالیف البیع   .5

والتكالیف األخرى ذات الصلة.
ال یحق لموظفي بنك دبي التجاري تحصیل مبالغ نقدیة أو شیكات لصالح مستفیدین آخرین. وال یتحمل بنك دبي التجاري مسؤولیة أي دفعات نقدیة أو شیكات أو تحویالت   .6

برقیة مصرح بھا من قبل العمیل ألطراف ثالثة أو لموظفي بنك دبي التجاري.

مالحظات عامة:
یحتفظ البنك بالحق في رفض أي طلب للعمیل وفًقا لتقدیره الخاص.  .1

تخضع معاییر المنتج المذكورة أعاله لسیاسة المنتج المعتمدة لدى بنك دبي التجاري.  .2
 https://www.cbd.ae/general/terms-conditions تطبق شروط وأحكام بنك دبي التجاري  .3

یحتفظ البنك بحقوق كاملة غیر مقیدة لتعدیل الشروط الساریة المعروضة على الرھن العقاري ومراجعة الرسوم والمصاریف في أي وقت عن طریق إرسال إشعار خطي إلى   .4
بیانات االتصال المسجلة الخاصة بالعمالء قبل ستین (60) یوًما من دخول ھذه التغییرات حیز التنفیذ، حیثما ینطبق ذلك.

الفترة المسموح فیھا باإللغاء
یوفر البنك ”فترة یسمح فیھا باإللغاء“ مدتھا خمسة (5) أیام من تاریخ توقیع بیان الحقائق الرئیسیة الماثل لتقرر االستمرار في االستفادة من تسھیالت التمویل العقاري التي تقدمت 

لھا. وخالل فترة الخمسة (5) أیام ھذه:
إذا كنت ترغب في إلغاء الرھن العقاري، یمكنك االتصال بمكتب خدمة العمالء وطلب اإللغاء. ویقوم البنك باسترداد جمیع الرسوم والمصاریف ذات الصلة بالكامل.  .1
بعد الفترة المسموح فیھا باإللغاء وتبلغ خمسة (5) أیام، یُفترض أنك أكدت قبولك للرھن والتزامك بالشروط واألحكام العامة المعمول بھا، جنًبا إلى جنب مع الرسوم   .2

www.cbd.ae/general/fees-charges والمصاریف المطبقة المنشورة على
سیطلب البنك من أحد المساحین تقییم العقار من بائع معتمد مقابل رسوم سیتم اإلعالن عنھا. ھذا، وتُعد رسوم الطرف الثالث رسوم غیر قابلة لالسترداد من قبل البنك.  .3

أقر بموجبھ أنني قد قرأت بیان الحقائق الرئیسیة ھذا، وأنني أفھم تماًما الممیزات والفوائد والرسوم وسعر الفائدة والشروط واألحكام العامة ذات الصلة المتاحة لي عبر 
https://www.cbd.ae/general/terms-conditions

وأوافق وأؤكد أن تسھیالت الرھن العقاري المتاحة لي ستكون في حدود خمسین (%50) بالمائة من ”نسبة عبء الدین“ على النحو الذي یتم احتسابھ بواسطة البنك، مما یتیح لي 
دخًال كافًیا الستھالكھ في المعیشة ونفقاتي الیومیة.

االسم:  التوقیع: 


