
التمويل ال�سكني

لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 13-10-2019

جدول اأ�سعار الخدمات

ر�سوم معاملة التمويل*

ر�سوم الموافقة المبدئية

 1% من مبلغ التمويل 

الموافق عليه

5000 درهم )غير م�ستردة(

ر�سوم ال�سداد المبكر الكلي والجزئي

1% من مبلغ التمويل المتبقي اأور�سوم ال�سداد المبكر الكلي

10,000درهم اأيهما اأقل

1% من المبلغ المدفوع اأور�سوم ال�سداد المبكر الجزئي

10,000درهم اأيهما اأقل.

الأ�سعار العائمة والثابتة وفقاً لأحكام وثائق ح�سابات الإيجار**

التمويل

الدفعات المتاأخرة****

700 درهمالق�سط الأول

700 درهمالق�سط الثاني

700 درهمالق�سط الالحق

100 درهمر�سوم ال�سيكات المرتجعة

250 درهمر�سوم اإعادة جدولة التمويل

85 درهم�سهادة مديونية

ة
ّ
95 درهم�سهادة براءة ذم

75 درهم�سهادة اأخرى

تكافل الحياة

مبلغ التمويل اأقل من اأو ي�ساوي 3,500,000 درهم*** 

الم�ساهمة 0.050% �سهرياً على مبلغ في حالة مقدم الطلب المنفرد

ً التمويل المتبقي �سنويا

مقدم طلب اأ�سا�سي - الم�ساهمة 0.050%  في حالة مقدم الطلب الم�سترك

�سهرياً على مبلغ التمويل المتبقي �سنوياً 

مقدم الطلب الم�سترك الالحق )لديه 

دخل( - الم�ساهمة 0.040% �سهرياً  على 

مبلـغ التمويل المتبقي �سنوياً

 مبلغ التمويل اأكثر 

من 3,500,000 درهم

�سيتم تحديد الم�ساهمة على اأ�سا�س 

التقرير الطبي المرفق

 يحت�سـب 0.035% �سنـويـاً تكافل العقـار

مـن قيمة العقار 
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توافقاً مع تطبيق �سريبة القيمة الم�سافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018 �سيتم فر�ض ن�سبة 5% على ر�سوم 

وم�سروفات راك بنك المحددة هنا، حيثما ينطبق ذلك وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

التمويل ال�سكني )تابع(

ر�سوم اأخرى 

3000 درهماً  ر�سوم التقييم 

250 درهماً  ر�سوم تغيير تاريخ ال�سداد 

2500 درهم )عند القت�ساء( تحديد ر�سم بولي�سة تكافل الحياة 

1000 درهم )ل يعتبر جزءاً من ر�سوم معاملة التمويل(  ر�سوم تمديد الموافقة المبدئية 

ال�سترداد العاجل للوثائق خالل

250 درهم عملية الت�سوية 

1000 درهم ا�سافة/الغاء ال�سم 

25 درهم ك�سف التمويل ال�سكني 

اإ�سدار ك�سف ح�ساب غير قيا�سي/

100 درهم ن�سخة من الم�ستند الأ�سلي 

1320 درهم ر�سوم المبادلت العقارية – ر�سوم اإدارية  

)مت�سمنة التقييم(

150 درهم اإ�سدار �سهادة عدم ممانعة  

1000 درهم ر�سوم الحتجاز  

90 درهم طلب تحرير خطابات اأخرى  

*يتم تقا�سي هذا الر�سم من العميل م�سبقاً. 0.50% )غير قابلة لال�سترداد اإل في حالة رف�س الطلب(. ر�سوم 

معاملة التمويل المكتملة تدفع عند الموافقة على التمويل وقبل ا�سدار ر�سالة الموافقة.

ر�سوم التمويل محددة ح�سب المنتج ووفقاً لخطاب العر�س.

** تخ�سع للتغيير ح�سب الإرادة المطلقة للبنك مع اإ�سعار العميل وموافقة اللجنة ال�سرعية.

*** مبلغ التمويل يعني اإجمالي مبالغ التمويل التي منحناها. 

**** تطبق ر�سوم الدفعة المتاأخرة على اأ�سا�س عدد الأيام الفعلي لتاأخر الدفعة وتخ�سع لل�سروط والأحكام 

لوثائق التمويل. اأية ر�سوم خا�سة بتاأخير ال�سداد يتم الح�سول عليها �سيتم التبرع بها لالأعمال الخيرية بعد 

اقتطاع الخ�سارة الحقيقية والتكاليف التي يحملها دائرة الخدمات الم�سرفية الإ�سالمية.

�سيتم تطبيق الأ�سعار الترويجية ح�سب مقت�سى الحال بما يتوافق مع وثيقة الأحكام الموقعة.

لئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 13-10-2019
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