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 (القرض) العقاري الرھن قروض –) KFS(بيان الحقائق الرئيسية 
 

ــة مالحظــة ــذا المســتند حــددي :ھام ــات ھ ــرض، حــول الرئيســية اإلرشــادية المعلوم ــك  يجــبو الق علي
ــة ــدم فھــم أي بنــد مــن بنــود . قراءتــه بعناي ــتندوفــي حالــة ع ــك يجــبعندئــٍذ  ،ھــذا المس  طلــب علي

ــد ھــذا المســتند. مســتقلة مشــورة ــا، وال يلزمــك ال يع ــًدا قانونًي ــه أو القــرض بأخــذ عق ــا تقديم ومــن . لن
 علـــى المطبقـــة واألحكـــام الشـــروط جميـــع يتضـــمن طلـــب بموجـــب المقـــرر أن يـــتم توثيـــق القـــرض

  القرض.
 

ــك ،نحــن ــتثمار بن ــك( م.ع.ش االس ــك ،)البن ــاري بن ــة خاضــع تج ــيم والرقاب ــرخص للتنظ ــن وم ــل م  قب
ــرف ــارات مص ــة اإلم ــدة العربي ــزي المتح ــذا، . المرك ــكھ ــل يمكن ــا التواص ــا معن ــى خطًي ــا عل  عنوانن
ــدي ــر أو البري ــد عب ــي البري ــى اإللكترون ــاوين عل ــذكورة العن ــاه الم ــكو. أدن ــا يمكن ــال أيًض ــا االتص  بن

 .العناوين جانب إلى المذكور عمالءنا بتجربة الخاص الھاتف خط عبر
  

  المتحدة العربية اإلماراتدولة  الشارقة، ،1885ص.ب.: العنوان
  600 544404: العمالء تجربةخط 

 wecare@investbank.ae: لكترونياإل بريدال
  

  القرض وصف  - 1
 العربيـــة اإلمـــارات دولـــة فـــي المقيمـــين للعمـــالء يُتـــاح عقـــاريبـــرھن  قـــرض ھـــو القـــرض  

ــنھم المتحــدة، ــن لتمكي ــار شــراء م ــاھز عق ــواطني أو، ج ــة لم ــارات دول ــة اإلم  المتحــدة، العربي
ـــاء ـــيالت لبن ـــي ف ـــار ف ـــرامج إط ـــكان ب ـــة اإلس ـــة الحكومي ـــبو). GHP( المختلف ـــداد يج  س

 .شھر 300 تتجاوز ال عليھا متفق في إطار مدة القرض
  
  :لمنتجل الرئيسة تفاصيلال  - 2

 ولغرض شراء عقار. اتجاريً  تسھيًال  باعتباره يُقدم القرض  
  ُــنحي ــرض م ــل الق ــن مقاب ــار رھ ــالح العق ــك لص ــتثمار بن ــب. االس ــرض يتطل ــا الق ــا أيًض  تأميًن

ــى ــاة عل ــار الحي ــك لصــالح والعق ــاره االســتثمار بن  ضــمان شــيك أيًضــا يؤخــذ. المســتفيد باعتب
 .إذني سند مع القرض مبلغ من٪ 120 يعادلموقع وبمبلغ  ولكنه مؤرخ، غير

 
  :واألھلية المتطلبات  - 3

ــى للحصــول بطلــب للتقــدم   ــغ) أ: (أن يجــب ،القــرض عل ــا 21 العمــر مــن تبل  األقــل؛ علــى عاًم
ـــونت) ب( ـــن ك ـــواطني م ـــة م ـــارات دول ـــة اإلم ـــدة العربي ـــاملين  أو المتح ـــدين الع ـــن الواف م

ــانوني بشــكل والمقيمــين ــة فــي ق ــدة العربيــة اإلمــارات دول ــون ) ج( ،المتح ــًال تك  علــى حاص
راتبـــك  يقـــل ال) د( ؛)AECB( االئتمانيـــة للمعلومـــات االتحـــاد مـــن أدنـــى كحـــد 541 درجـــة
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علـــى النحـــو الـــذي  العقـــار ســـعر فـــي تســـاھم) ھــــ( إمـــاراتي؛ درھـــم 5,000 عـــن الشـــھري
 .مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي يطلبه

  
  :الرئيسية الميزات  - 4

ــالغ  )أ ــرض مب ــة ق ــل عالي ــى تص ــون 15 إل ــم ملي ــاراتي درھ ــع إم ــتيفاء تخض ــايير الس  مع
  الدين خدمة نسب ذلك في بما األخرى، اإلقراض

  سنة 25 إلى تصل سداد فترات  )ب
ـــالغ  )ج ـــرض مب ـــى تصـــل ق ـــك أضـــعاف 8 إل ـــواطنيل( الســـنوي دخل ـــة م ـــارات دول  اإلم

  )لوافدينل( السنوي دخلك أضعاف 7و) المتحدة العربية
ــد   )د ــتم تحدي ــدي ــى  األقصــى الح ــرض إل ــبة الق ــةلنس ــأن القيم ــرض بش ــرھن ق ــاري ال  العق

 المركزي البنك يضعھا التي للوائح وفًقا
  

  :المعالجة وقت  - 5
ــرض   ــرر معالجــة الق ــن المق ــي م ــوم 14 غضــون ف ــل ي ــن عم ــع م ــب توقي ــرض طل ــديم الق  وتق

 حالــة فــي القــرض، صــرف تأجيــل يجــوز ذلــك، ومــع البنــك، إلــى المطلوبــة المســتندات جميــع
ـــة ـــه، الموافق ـــى علي ـــى حت ـــك يتلق ـــًدا البن ـــى تأكي ـــار رھـــن عل ـــك لصـــالح العق  االســـتثمار بن
 .لبنكصالح ال الحياة على التأمينوثيقة  عن والتنازل

  
  ):آلخر وقت من للتغيير ويخضع إرشادي( الفائدة سعر  - 6

ــعر   ــد س ــدة يع ــى الفائ ــرض عل ــرھن ق ــاري ال ــرً  العق ــتم ا،متغي ــبطه وي ــى ض ــعر عل ــدة س  الفائ
ــين المعــروض ــوك ب ــي البن ــة ف ــارات دول ــة اإلم ــور( المتحــدة العربي ــدة  )اإليب /  واحــد شــھرلم

ـــدم٪. 4.0 - ٪ 1.5 بنســـبة ھـــامش+  أشـــھر 3 ـــد يق ـــكا ق ـــتج لبن ـــًرا للمن ـــه تكـــون متغي  بموجب
ــدة أســعار ــين مختلطــة الفائ ــت ســعر ب ــدئي ثاب ــى مب ــم تتحــول إل ــر ســعر ث  ســعرب مــرتبط متغي
ھــذا، . الســائد )اإليبــور( المتحــدة العربيــة اإلمــارات دولــة فــي البنــوك بــين المعــروض الفائــدة

ــونو ــعر يك ــت الس ــدئي الثاب ــي المب ــدود ف ــنوًيا٪ 6.5 - ٪ 3.5 ح ــد ،س ــول وعن ــون التح ــي  يك ف
 العربيـــة اإلمـــارات دولـــة فـــي البنـــوك بـــين المعـــروض الفائـــدة ســـعر٪ + 4.00 - ٪ 2 حـــدود

 الفائـــدة ألســـعار مختلـــف ھيكـــل الحكوميـــة اإلســـكان لبـــرامج يكـــون قـــد. )اإليبـــور( المتحـــدة
 الفائــدة ســعر أن العلــم يرجــى). ذاتــي إنشــاء أو جــاھز( المختــار المنــتج متغيــر علــى اعتمــاًدا
ــر ــون  المتغي ــرً يك ــدة طــوال امتغي ــرض م ــن الق ــره ويمك ــا تغيي ــام وفًق ــام الشــروط ألحك  واألحك
ــة ــاء العام ــدة أثن ــرض م ــب. الق ــعر ويحتس ــدة س ــى الفائ ــيد عل ــاقص الرص ــك المتن  الو. لقرض
  ).الفائدة على الفائدة( مركبة فائدة نفرض
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 أســاس علــى القــرض قســط مــن كجــزء شــھرًيا المســتحقة الفائــدة وفــي الســياق ذاتــه، تحســب  
ــغ ــرض  مبل ــاءً  شــھرًيا المســتحق األساســيالق ــى بن ــدد عل ــدقيق الع ــام ال ــي لألي ــك ف  الشــھر ذل
 :أدناه للمعادلة وفًقا

  
  365) / الشھر أيام عدد×  الفائدة سعر×  المستحق األساسيالقرض  مبلغ(

ــل أخــرى و   ــه توجــد عوام ــن الجــدير بالمالحظــة أن ــدم ــؤثر ق ــى ت ــروض الســعر عل ــى المف  عل
ــب ــرض طل ــرھن ق ــاري ال ــاص العق ــك الخ ــي ب ــمل، والت ــى تش ــبيل عل ــال س ــر، ال المث  الحص
 قــد ذلــك، علــى عــالوةً . الراتــب تحويــل وعالقــة ،العقــار ونــوع بــك، الخاصــة االئتمــان درجــة

ــتم ــديم ي ــعار تق ــدة أس ــة الفائ ــن الترويجي ــين م ــر ح ــى آلخ ــاس وعل ــل أس ــة ك ــى حال ــدة عل . ح
 موقعنـــا علـــى عليھـــا العثـــور يمكـــن ھـــذه، الترويجيـــة الفائـــدة أســـعار يقـــدم البنـــك عنـــدماو

 بطلـــب التقـــدم وقـــت فـــي وبـــتم اإلبـــالغ بھـــا ،العقـــاري الـــرھن قـــروض ضـــمن اإللكترونـــي
 .التسھيل على للحصول

  
  معادلة سعر الفائدةتوضيح 

ــة ــي حال ــنح ف ــرض م ــاءً  الق ــى بن ــدة ســعر عل ــيس( القياســي الفائ ــذٍ  ،)الھجــين ول ــافتراض عندئ  أن ب
ــدة ســعر ــين المعــروض الفائ ــة فــي البنــوك ب ــة اإلمــارات دول ــور( المتحــدة العربي ٪ 0.50 ھــو )اإليب

ـــامش وأن ـــول الھ ـــه المعم ـــو ب ـــدة ســـعر فســـيكون ،٪2.99 ھ ـــى٪ 3.49 الفائ ـــرض عل ـــرھن ق  ال
 أن بـــافتراض عندئـــذٍ  ھجـــين، أنـــه علـــى المفـــروض الفائـــدة ســـعر تحديـــد وفـــي حالـــة .العقـــاري

 دولــة فــي البنــوك بــين المعــروض الفائــدة ســعر اليھــي٪ 3.25 بنســبة ســنوات 5 ھــي الثابتــة الفتــرة
 المعـــروض الفائـــدة ســـعر أن بـــافتراض( أشـــھر 3 لمـــدة )اإليبـــور( المتحـــدة العربيـــة اإلمـــارات

 ھــامش،٪ 2.99٪) + 0.50 بنســبة )اإليبــور( المتحــدة العربيــة اإلمــارات دولــة فــي البنــوك بــين
ــم ــد وت ــى الحــد تحدي ــدة األدن ــد لســعر الفائ ــى الحــد٪ (3.75 عن ــرر فرضــه  األدن ــدة المق لســعر الفائ

ــى القــرض مــع مراعــاة ــاًرا )الصــلة ذات األخــرى التكــاليف عل  يكــونو السادســة، الســنة مــن اعتب
ــدة ســعر ــق الفائ ــي المطب ــنة ف ــة الس ــا السادس ــدة ســعر إم ــروض الفائ ــين المع ــوك ب ــي البن ــة ف  دول

ــارات ــة اإلم ــدة العربي ــور( المتح ــدة )اإليب ــامش أشــھر 3 لم ــد أو ،+ الھ ــى الح ــدة،  األدن لســعر الفائ
ــى ــا أعل ــي. أيھم ــذا ف ــيناريو، ھ ــل٪ 3.49=٪2.99٪ + 0.5 الس ــن  مقاب ــى م ــدة أعل ــعر فائ ــدس  الح

 السادســـة الســـنة، ثـــم يكـــون ســـعر الفائـــدة اعتبـــاًرا مـــن  %3.75بنســـبة  لســـعر الفائـــدة األدنـــى
  %.3.75 بنسبة افصاعدً 

 
  :يلي كما القرض بموجب للدفع الھرمي التسلسل أن مالعل يرجى

  ) البنك قبل من تمويلھا تم إذا( الحياة على التأمين وثيقة) أ
  الدفعات متأخرة السداد/  لألقساط الرئيسي العنصر) ب
  الدفعات متأخرة السداد/  ألقساطا في الفائدة عنصر) ج
  تأخر السداد فائدة) د 
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 المستحقة غير المسددة األخرى الرسوم جميع) ه
  
  :تحذيرات
 ـــددت ـــرض إذا س ـــل الق ـــاريخ قب ـــتحقاق، ت ـــذٍ  االس ـــدفع عندئ ـــوم ت ـــداد رس ـــبق الس  المس

 .البنك رسوم جدول في الموضحة بالمعدالت

 ــواردة العامــة واألحكــام الشــروط تخضــع ــي ال ــي المســتھلك شــروط ف  القــروض تحكــم الت
مــع  تغييــرات بــأي العمــالء إبــالغومــن المقــرر . آلخــر وقــت مــن للتغييــر قبلنــا من المقدمة
 اإللكترونــي موقعنــا علــى المعدلــة واألحكــام الشــروط ونشــر المطلوبــة اإلشــعارفتــرة 

 .إليھا للرجوع األخرى والمنصات

 المستحق غير المسددمبلغ القرض  عن مسؤوالً  فستظل دخلك، انخفض إذا 

 رســوم التخلــف عــن  تــدفع عندئــذٍ  ،فــي الوقــت المحــدد لــم تســدد أو تــأخرت عــن الســداد إذا
  أدناه. الموضحة بالمعدالتالسداد وفائدة جزائية 

 تكـــون عندئـــذٍ  االســـتحقاق، تـــاريخ فـــيدفعـــة مـــا  لـــم تســـدد أو تــأخرت عـــن الســـداد إذا 
  :ما يلي أخرى، أمورجملة  بين من للبنك، ويحق السداد عن متخلًفا

 بأثر فوري. الكامل بالسداد والمطالبة إلغاء القرض  
 ذلــك فــي بمــا ،المختصــة التنظيميــة الســلطات إلــى الســداد عــن التخلــف عــن اإلبــالغ 

 ،للمعلومـــات االئتمانيـــة االتحـــادو المركـــزي، المتحـــدة العربيـــة اإلمـــارات مصـــرف
 ســلًبا يــؤثر قــد ممــا األخــرى، االئتمــاني التصــنيف ووكــاالت التحصــيل ووكــاالت

  .المستقبل في االقتراض على قدرتك من ويحد االئتماني تصنيفك على
 ال المثـــال ســـبيل علـــى ذلـــك، فـــي بمـــا الممكنـــة، االســـترداد وســـائل جميـــع اتخـــاذ 

 .ضدك قضائية دعوى رفع الحصر،

 مقابــل الرصــيد المســتحق غيــر المســدد الســترداد وبيعــه لعقــاراالســتحواذ علــى ا 
 العقاري الرھن قرض

 ــتخد ــمانات أي مااس ــة، ض ــا مخصص ــي بم ــك ف ــيك ذل ــمان، ش ــة الض ــأموال للمطالب  ب
  .منك البنك

 
  الرسوم والمصاريف7- 

  % من مبلغ القرض في وقت الصرف1يتوجب دفع   رسم المعالجة (تدفع لمرة واحدة)
 درھم 200 بمبلغ قدره الســــداد تأخر رســــوميتوجب دفع    الرسوم والمصاريف األخرى

  .القسط سداد حتى القسط في تأخير كل عنإماراتي 
  سوميتوجب دفع سبة الحياة على التأمين ر  مبلغ من٪ 1 بن

تأمين  تغطية ريوتوف ،الصـــــرف وقت في القرض  علىال
  .المستحق لقرضخالل مدة ا الحياة
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يتوجب دفع رســـم التســـوية المبكرة، مقابل التســـوية الكلية أو   رسوم التسوية المبكرة
% من مبلغ القرض المســتحق غير المســدد 1الجزئية، بنســبة 

  درھم إماراتي، أيھما أقل. 50,000أو مبلغ 
-مثــال:  إذا كــان مبلغ القرض المســـــتحق غير المســــــدد 

  ، وقررت:درھم إماراتي 1,500,000/
عندئٍذ  ،التســــوية الكلية للمبلغ المســــتحق غير المســــدد  -1

1,100,000  *1 = %15,000  
عندئٍذ  درھم إماراتي،  250,000التســـوية الجزئية لمبلغ   -2

250,000  *1 = %2,500  
 

ــى باإلضــافة ــك، إل ــد ذل ــق ق ــى أخــرى قياســية رســوم تطب ــك عل ــع تعامالت ــك م  الرجــوع يرجــى. البن
ــى ــة إل ــي المتاحــة والمصــاريف الرســوم قائم ــع اإللكترون ــوان الموق ــى عن ــذا عل ــك االســتثمار:: ھ  بن

 https://investbank.ae/schedule- األفـــراد للعمـــالء التعريفــــة جـــدول -  الرســـوم جـــدول
 charges.html  

 
ــع ــع تخض ــوم جمي ــريبة والمصــاريف الرس ــة لض ــافة القيم ــبة المض ــا٪ 5 بنس ــانون وفًق ــول للق  المعم

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في به
  
  والقيود المخاطر  - 8

 يمكنــك مــا يتــأثرحيــث . ســداده يمكنــك ممــا أكثــر تقتــرض أن يجــب ال أنــه تفھــم أن يجــب 
 تغيــر إذا ھــذا يتغيــر أن يمكــن. دفعھــا عليــك يجــب التــي والفوائــد الــدفعات بســداد ســداده
  .الفائدة أسعار زادت إذا أو التزاماتك تغيرت أو دخلك

 مــدة خــالل القســط تأجيــل بطلــب لــك يســمح ھــذا العقــاري الــرھن قــرض أن مــن بــالرغم 
 قـــد البنـــك سياســـة ضـــمن المتكـــرر التأجيـــل مـــن االســـتفادة أن العلـــم رجـــىيُ  القـــرض،

  .القرض لتسوية أطول فترة إلى يؤدي
 ــن ــتم ل ــل ي ــذين للعمــالء األقســاط تأجي ــديھم ال ــر دفعــات ل ــاك كــان إذا أو منتظمــة غي  4 ھن

ــر أو ــن أكث ــيكاتال م ــم ال/  ش ــات بالخص ــرتفويض ــة المباش ــي المرتجع ــر ف ــھًرا 12 آخ  ش
  .للبنك الداخلية المعايير يستوفي ال العميل من المقدم التأجيل طلب كان إذا أو

 قيامـــك أو العقـــاري، الـــرھن لقـــرض المحـــدد الوقـــت فـــي الشـــھرية الدفعـــة ســـداد عـــدم 
ـــرق ـــن أي بخ ـــام شـــروط م ـــروض، وأحك ـــد الق ـــد ق ـــك تفق ـــى حقوق ـــار عل ـــة العق  نتيج

  .البنك يتخذھا قد التي العقاري الرھن إنفاذ إلجراءات
  التزامات العميل  - 9

  تأخير أي دون االستحقاق تاريخ في الفور على قرضك دفعات سداد من تأكدال  )أ
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ــة  )ب ــذه مراجع ــتندات ھ ــع المس ــة األخــرى المســتندات وجمي ــرض المتعلق ــذا الق ــا ، بھ  بم
  المستندات ھذه من أي من التوقيع قبل واألحكام، الشروط ذلك في

ــقال  )ج ــام تحق ــن بانتظ ــع م ــك موق ــى البن ــبكة عل ــت ش www.investbank.ae ( اإلنترن
  التحديثاتلمعرفة المستجدات و)

ــار  )د ــك إخط ــا البن ــدوث خطًي ــة ح ــي حال ــر ف ــي تغيي ــك ف ــيل وأ ،وظيفت ــك تفاص  وأ ،دخل
 أو ،الھويــــة تفاصــــيل أو ،الســــكنية الحالــــة ، أوبــــك الخاصــــة االتصــــال تفاصــــيل
علـــى النحـــو المعلـــن  أخـــرى جوھريـــة معلومـــات أي أو األخـــرى الماليـــة التفاصـــيل

  .من جانبك موقعة أخرى إقرارات أو/و الطلب نموذجفي 
ــك إخطــار  ه) ــا البن ــك خطًي ــة رغبت ــي حال ــي ف ــا أو للقــرض المســبق الســداد ف ، ســواء كليً

  .استحقاقه تاريخ قبل جزئيًا،
 .البنك وأحكام شروط لجميع االمتثال  )و
  

  الرئيسية واألحكام الشروط  - 10
ــــتفظ  )أ ــــك يح ــــا البن ــــديره وفًق ــــاص لتق ــــالحق الخ ــــي ب ــــديل ف ــــزات تع  رســــومو مي

ــــه مســــبق إشــــعارتقــــديم  بموجــــب القــــرضأحكــــام و شــــروطو ومصــــاريف  مدت
  .إليك يوًما 60

 علــــى الفائــــدة ســــعر تعــــديل فــــي بــــالحق الخــــاص لتقــــديره وفًقــــا البنــــك يحــــتفظ  )ب
  إليك. يوًما 30 مدته مسبق إشعار بموجب تقديم القرض

ــــب  ج) ــــى يج ــــل عل ــــع العمي ــــع دف ــــوم جمي ــــاريف الرس ــــة والمص ــــجيل المتعلق  بتس
 مـــــن أي دفـــــع مســـــؤولية البنـــــك يتحمـــــل وال مســـــتحقة غرامـــــات وأي العقـــــار

 .الرسوم ھذه
  

  التھدئة فترة  - 11
ــك يحــق   ــاء ل ــرض إلغ ــي الق ــام 5 غضــون ف ــل أي ــن عم ــع م ــب/  مســتندات توقي  التســھيل، طل

 وإلغــاء التھدئــة فتــرة مــن لالســتفادة. الفتــرة ھــذه انقضــاء حتــى القــرض البنــك يصــرف ولــن
ــا عمــل أيــام 5 غضــون فــي بھــذا المفــاد البنــك إبــالغ عليــك يجــب ،القــرض وفــي حالــة  ،خطًي
وطلــب  مســتندات فــي عنھــاأن تــدفع إلــى البنــك الرســوم المعلــن  عندئــٍذ يجــب عليــك ،اإللغــاء

صــرف  مــن البنــك لتمكــين خطيًــا التھدئــة فتــرة فــي الحــق عــن التنــازل يمكنــك. التســھيل
 .الفور على لكالقرض 

  

 أو  wecare@investbank.ae على اإللكتروني البريد عبر مراســلتنا يرجى للتعليقات أو الشــكاوى
  600 544404 العمالء تجربة بخط االتصال
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 للحصـــول / طلبنا طلبي تقديم قبل الرئيســـية الحقائق ببيان تزويدنا/  يتزويد تم أنه هبموجب / نؤكد أؤكد
 .ھذا الرئيسية الحقائق بيان / فھمنا وفھمتقد قرأنا  / أننا قرأت قدوأنني  القرض على

  
    اسم مقدم الطلب

    التاريخ    التوقيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  بنك االستثمار ش.م.ع. هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
  .ايير المصاحبةتم توفير بيان المعلومات الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمع

 .ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة بنك االستثمار 2022حقوق الطبع والنشر@ 
  


