بيان الحقائق الرئيسية  -تسييل قيمة الملكية
موجز للحقائق الرئيسية المرتبطة بالعرض االئتماني لتسييل قيمة الملكية الذي قد يقرر بنك اإلمارات لالستثمار
ًا
يقدم الجدول أدناه
ش.م.ع (“بنك اإلمارات لالستثمار”) إتاحته لك.

الحقائق الرئيسية

الخصائص األساسية
•

تسهيالت محددة األجل أو تسهيالت سحب على المكشوف (قرض).

•

هنــا مــن
يتــم منــح القــرض مقابــل ضمــان عقــار يـراه بنــك اإلمــارات لالســتثمار “مقبــوًل” ،والــذي ستســجل عليــه ر ً
الدرجــة األولــى باســم بنــك اإلمــارات لالســتثمار.

•

العقارات المقبولة هي وحدات سكنية أو مكتبية تقع في مناطق التملك الحر في إمارة دبي.

•
•

الوصف

الرسوم
والمصاريف

يحدد خطاب التسهيالت الم َّ
وقع “حد القرض” ،والذي يشكل الحد األقصى للمبلغ الذي يحق لك اقتراضه.
ُ
يتوقــف مبلــغ القــرض علــى نســبة القــرض إلــى القيمــة ( )LTVالتــي يحددهــا بنــك اإلمــارات لالســتثمار للعقــار
الــذي ترهنــه كضمــان .الحــد األقصــى لنســبة القــرض إلــى القيمــة المتاحــة لهــذا العــرض هــو  .40%لنفتــرض
أن نســبة القــرض إلــى القيمــة هــي  ،40%إذا كانــت قيمــة العقــار تبلــغ  10,000,000دره ـ ٍم إما ارتـ ٍـي،
ســتحصل علــى تســهيالت بقيمــة  4,000,000دره ـ ٍم إما ارتـ ٍـي مقابــل العقــار المذكــور.

•

تُحــدد قيمــة العقــار المقبــول مــن خــال تقييــم يتــم إج ـراؤه مــن ِقبــل مقيميــن عقارييــن معتمديــن يتــم اختيارهــم
مــن ِقبــل بنــك اإلمــارات لالســتثمار .تتحمــل أنــت تكلفــة التقييــم.

•

يتــم التأميــن علــى العقــار المقبــول بكامــل قيمتــه مــن جانــب شــركة تأميــن مقبولــة لــدى بنــك اإلمــارات
لالســتثمار .تتحمــل أنــت تكلفــة التأميــن

•

فترة التسهيالت هي عام واحد (.)1

•

رصيــد القــرض (وهــو مبلــغ القــرض باإلضافــة إلــى الفائــدة والتكاليــف والمصاريــف والرســوم) مســتحق الدفــع
بالكامــل فــي نهايــة فت ـرة التســهيالت.

•

فــي حالــة عــدم ســداد رصيــد القــرض بالكامــل فــي نهايــة فت ـرة التســهيالت ،يقــوم بنــك اإلمــارات لالســتثمار
بحبــس الرهــن علــى العقــار المرهــون مــن خــال المـزاد العلنــي ويطلــب مــن المحكمــة اســترداد جميــع المبالــغ
التــي قــد تتجــاوز مبلــغ الرهــن.

•

ـاء
يجــوز لبنــك اإلمــارات لالســتثمار الموافقــة -وفًقــا لســلطته التقديريــة المطلقــة -تمديــد فت ـرة التســهيالت بنـ ً
ـاء علــى الشــروط واألحــكام ومعــدل الفائــدة والرســوم التــي يتــم االتفــاق
علــى تقييــم مســتقل جديــد للعقــار ،وبنـ ً
عليهــا بينــك وبيــن بنــك اإلمــارات لالســتثمار.

•

ِ
أي وقــت بموجــب إخطــار كتابــي مســبق مدتــه
يجــوز إنهــاء القــرض مــن قبــل بنــك اإلمــارات لالســتثمار فــي ّ
يومــا يقدمــه لــك.
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•

يتم االتفاق مسبًقا بينك وبين بنك اإلمارات لالستثمار على معدل الفائدة وعمولة الترتيب.

•

يتألــف معــدل الفائــدة مــن عنصريــن :إشــارة إلــى المعــدل المرجعــي (علــى ســبيل المثــال  3أشــهر مــن ســعر
الفائــدة الســائد بيــن المصــارف فــي لنــدن (الليبــور) بالــدوالر األمريكــي /ســعر الفائــدة الســائد بيــن المصــارف
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة (اإليبــور) بالدرهــم اإلما ارتــي) ومعــدل الهامــش .يتــم تحديــث المعــدل المرجعــي
كل ثالثــة أشــهر .علــى ســبيل المثــال:
إذا كان الليبــور بالــدوالر األمريكــي فــي  5ينايــر يبلــغ  0.39745وكان معــدل الهامــش  ،3%فــإن الفائــدة
التــي ســيتم فرضهــا ســتكون .3.39745%
 5يناير

 5أبريل

 5يوليو

 5أكتوبر

= %3 + 0.57489 + = %3 + 0.32312 + = %3 + 0.45474 + = %3 + 0.39745 +

%3.39745
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•

إن معدل الفائدة المفروض عليك قد يكون أعلى أو أقل حسب حركة المعدل المرجعي الساري.

•

يومــا ويســتحق الســداد شــهرًيا مــن مصــدر
يت اركــم معــدل الفائــدة ً
يوميــا ،ويتــم احتســابه علــى أســاس ً 360
األم ـوال خاصتــك.

•

إذا اســتمر عــدم ســداد رصيــد القــرض بعــد نهايــة فتـرة التســهيالت ،ســيفرض عليــك بنــك اإلمــارات لالســتثمار
ـنويا باإلضافــة إلــى معــدل الفائــدة حتــى تاريــخ الســداد الفعلــي .تت اركــم الفائــدة
فائـ ً
ـدة جزائي ـ ًة قدرهــا  4%سـ ً
يوميــا.
الجزائيــة ً

•
•

تُطبق ضريبة القيمة المضافة وتُفرض على جميع المبالغ المستحقة الدفع من جانبك.

تكون رسوم المعالجة السارية حسبما يلي:
التفاصيل

رسوم التسهيالت العقارية

تسهيل عقاري جديد على هيئة قرض

رسوم ترتيب بنسبة وقدرها  0.50%بحد أدنى  5,000درهم إماراتي.

تجديد التسهيل العقاري

نسبة وقدرها  0.25%على قيمة القرض بحد أدنى  5,000درهم إماراتي.

استبدل العقار المرهون

رسم ثابت بمبلغ وقدره  5,000درهم إماراتي

رسوم التسوية المبكرة قبل االستحقاق

رسم ثابت بمبلغ وقدره  5,000درهم إماراتي

نقاط مهمة
•

المقـ َّـدم كضمــان للقــرض وإثبــات
يمنــح بنــك اإلمــارات لالســتثمار التســهيالت االئتمانيــة مقابــل جــودة العقــار ُ
أي اســتثمار تقــوم بــه باســتخدام
قدرتــك الماليــة علــى ســداد القــرض .تتحمــل أنــت وحــدك المســؤولية عــن ّ
التســهيالت االئتمانيــة.

•

إن الت ازمــك بســداد رصيــد القــرض بالكامــل فــي نهايــة فتـرة التســهيالت غيــر مشــروط ،فهــو ال يرتبــط أو يعتمــد
علــى نتائــج االســتثمار (االســتثمارات) التــي تختــار القيــام بهــا باســتخدام مبلــغ القــرض .العالقــة بينــك وبيــن
أي
ـروعا مشـ ً
بنــك اإلمــارات لالســتثمار هــي عالقــة مقتــرضُ /مقــرض؛ فهــي ال تشــكل شـراك ًة أو مشـ ً
ـتركا أو ّ
شــكل آخــر مــن أشــكال المســاعي المشــتركة.

•

عرضــا للتعاقــد ،كمــا أنهــا ليســت ملزم ـ ًة بــأي شــكل مــن األشــكال لبنــك اإلمــارات
ال تشــكل هــذه الوثيقــة
ً
لال ســتثمار.

•

المثبتــة فــي االتفاقيــة
العالقــة التعاقديــة الوحيــدة التــي قــد توجــد بينــك وبيــن بنــك اإلمــارات لالســتثمار هــي تلــك ُ
الم َّ
وقعــة بينــك وبيــن بنــك اإلمــارات لالســتثمار ،والتــي توثــق جميــع المخاطــر ذات الصلــة واإلشــعارات
ُ
التحذيريــة.

•

ـاء
أي مســؤولية إذا اتخــذت أو امتنعــت عــن اتخــاذ ّ
ال يتحمــل بنــك اإلمــارات لالســتثمار ّ
أي إجـراء أو قـرار بنـ ً
علــى شــروط بيــان الحقائــق الرئيســية هــذا.

المسؤولية

إخالء
مسؤولية

2

Oct 2021

