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Signature: .....................................................................           …………………………………………………………………… التوقيع  

1 
Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P is a Licensed Financial Institution regulated by the Central Bank of the United Arab Emirates. 

 البنك االهلي الكويتي ش.م.ك.ع مؤسسة مالية خاضعة لرقابة البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

Product Details: ل المنتج : تفاص  

Mortgage 
Loan  

A loan that is collateralized against a 
residential property granted for the purpose 
of constructing, purchasing or renovating a 
house for owner occupied or investment 
purposes.  

ـــــــــــمون ــــــ ــــــــــرض مضــ ــــ ــــــــــو قـــــ ــ ــــ ــــــــــــه  هـــ ــــ ـــ ــــول عل ــــــــ ـــــ ــــــــــتم الحصــ ــــ يـــــ
ـــــــــرض  ــــ ـــــــــرض لغــــ ــــ ــــــــنح القـــ ــــ مــــ ُ ـــــــــــك و ــــ ـــــــــــار سـ ــــ ــــــــــل عقـ ــــ ــ مقا
ـــــــــــغاله  ـــــــــــرض إشـــــ ل لغـــــ ــــ ــــــــ م مــــ ــــــــــــرم اء أو تــــ د أو  ــــــــــ ــــ شــ

ثمار.  ل المالك أو ألغراض االس   من ق

قرض الرهن 
  العقاري

Mortgage 
Purpose  

A mortgage loan can be requested for the 
following:  
 Own to Occupy 
 Investment  

ـــــــــــب  ــ ــ ـــــ ــــــــان طلـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــاري اإلم ــــ ــــ ــــ ـــــــــــرهن العقــــ ــــ ــــــ ــــــــــــرض الــــ ــــ ـــــ قــــ
ة:    لألغراض التال

  العقار.  للسكن  التملك  
  .ثمار   االس

الغرض من 
قرض الرهن 

  العقاري

Property 
Criteria  

Completed residential property   شاء  عقار سك امل اال   معاي العقار 

Mortgage 
Amount  

The mortgage loan is denominated in UAE 
dirham (AED).  
Minimum Amount – AED 500,000 
Maximum loan amount should not exceed 7 
times annual income subject to a maximum 
Debt Burden Ratio of 50% (Salaried) and 30% 
(Pensioners)   
 

The mortgage loan amount is dependent on 
each applicant’s financial eligibility.  

  (  درهم اإلمارا العملة القرض 
ــــــــد األد  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــــــــرض الحــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــغ القــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ لــــ  500,000: لم

  درهم إمارا 
لغ القرض  االع ال يتجاوز الحد ان جب و   7لم

ة  أن تكون أضعاف الدخل السنوي مع مراعاة س
و  للموظفي لراتب   ٪50عبء الدين القصوى 

 )لمتقاعدين(لراتب ٪ 30
  

ــــ  ــــ ـــ ــــ ـــــــــــاري عــــ ــــ ــــــــــرهن العقــــ ـــــ ــــــــــــرض الــــ ــــ ــــــــــغ قـــ ــــ لـــــ ـــــــــــد م ــــ عتمــــ
ل متقدم.  ة ل ة المال   األهل

لغ القرض   م

Mortgage 
Tenor  

Maximum – 25 years*  
*Subject to the age of Applicant at the loan 
maturity being not more than 70 years 

  سنة *  25: االعاالحد 
ـــــــــــط  * ــــ ـــ ـــــــــــب ان ال ـ ــ ــ ـــــــــدم الطلـــــ ــــ ــــ ـــــــــــر مقــ ــــ ــــــــــاوز عمــــ ــــ ــ ــ يتجـ

  عاما.  70عند استحقاق القرض 

مدة قرض 
  الرهن العقاري

Loan to Value 
(“LTV”)  

Loan to value (LTV) is the ratio of the loan to 
the value of the property purchased  
Example:  
An LTV of 60% of a property valued AED 
1,000,000 will result in a mortgage loan of AED 
600,000. 
 LTV of 40% of a property should be paid from 
the applicant own resource. 

ــــــــــذي  ــــــ ـــــار الـــ ـــــ ــــــ ـــة العقـــ ـــــ ــــــ مـــــ ــــــــرض إ ق ــــــ ة القـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ســـ تم  ــــ ـــــ ــــــ  ســــ
  اؤه. 

ل المثال:    ع س
ـــــار  ـــــ ــــــ ـــــ ــــرض إ العقـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ة القـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــار 60ســـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــة % لعقــــــ ــــــ ـــــ مـــــــ ق

ــــــــم  1,000,000 ــــــ ـــــ ـــــــغ سدرهـــ ــــــ ـــــ لــــ م ــــــرض  ــــــ ــــــ ــــــــه قــــ ــــــ ــــــ ـــــــفر عنــ ـــــ ــــــ ســــ
  درهم.  600,000

ـــــار 40 ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــــة العقـــ ــــــ ـــــ ــــــ مــــــ ــــــــرض إ ق ــــــ ـــــ ــــــ ة القـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ســــ ـــــــن   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ % مـ
ــــدفع  ـــــ ــــــ ــــــــب ان تـــــ ـــــ ــــجـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدم عــــ ــــــ ـــــ مقــ ـــة  ـــــ ــــــ ـــــادر الخاصــــــ ـــــ ــــــ  المصــــ

  الطلب. 

ة القرض  س
مة   إ الق

LTV Criteria  

First House/ Owner Occupier 
Each Applicant can only claim one property 
under this category. 

Maximum 60% of the value of the 
property. 

Second and subsequent Property Purchase  
 LTV is up to 50% of property value 

regardless of value   

ل األول  نالم   المالك السا
ـــــــــــل  ــــ ــــ ـــــــــون  ــــ ــــ ـــــــــــب كــ ــــ ـــــــــــــدم طلــــ ــــ ـــــــــار   مقــ ــــ ــــ ـــــــــــتحقا لعقــ ــــ مســــ

 واحد فقط تحت هذه الفئة. 
مة العقار. 60 اعحد    % من ق

 
  اء عقار ثا والحق:  
 50 ـــــــــــــن ــــــر عـــ ــ ــــ ـــــــــــض النظــــ غـــــ ـــــار  ــــ ــــ ــــــــة العقـــ ــــ مــــ ــــــــــــن ق % مــــ

مته.    ق

ة  س معاي 
القرض إ 

مة   الق

Interest rate 

The interest rate for the entire period of the 
loan is variable and linked to EIBOR in addition 
to the  Bank Margin) 
 
 The Bank Margin starts from 2.70% to 

2.85% based on the LTV (loan to value). 
 The variable rates (EIBOR) starts from 3 

months EIBOR 
Ex: If the 3 month EIBOR* is 3.9952% then the 
total interest rate including the margin will be 
from 6.6952% to 6.8452%. 

ــــــرهن  ـــــ ــــــ ــــــ ــــــــرض الـ ـــــ ــــــ ـــــ قـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــروض عـــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــدة المفـــ ــــــ ـــــ ــــــعر الفائـــــ ــــــ ـــــ ــــــ سـ
ــــــــــدة  ــــــعر الفائـــــ ـــــ ســــ ط  ــــــــرت ـــــ ــــــ مــ ــــــ ــــــــدل متغـــ ـــــ ـــــو معــ ــــــ ـــــــاري هــــ ــــــ العقــ

ـــــــة ــــــ ـــــ ـ ــــــوك اإلمارات ـــــ ــــــ ـــــــ البنــ ــــــ ـــــ ـــــــائد بـ ــــــ ـــــ ـــــور  السـ ــــــ ـــــ ـــــــــاف (االيبـــ ـــــ ضـــــ و 
ه   هامش البنك)  ال
 ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ـــــــــك ي ـــــ ــــــ ــــــــامش البنــــــ ــــــ ـــــ ـــــــن  هـــــــ ـــــ ــــــ ـــــ % 2.85% ا 2.70دأ مـــ

مة العقار  عتمد ع ق ة للقرض و  س   ال
  ــــــــدة ــــــ ـــــعر الفائـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ســـ ــــــ ــــــور  المتغـــــــ ـــــ ــــــ ــــن ا االيبــ ـــــ ــــــ ـــــــــداء مــــ ـــــ ـــــ  3ي

  اشهر ايبور 
ـــــــــاوي  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ســ ــــــهرايبور  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــة أشـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــان  ثالثــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــال : اذا  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ مثـــــــ

ـــــــع 3.9952 ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــدة مــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــة الفائـــــــ ــــــ ـــــ ــــــ مــــ ــــــا ق ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــإن اجمــ ــــــ ـــــ ــــــ % فــــــ
ــــــــك  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــامش البنــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ هـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ اوح بــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ % ا 6.6952 يــــ

6.8452%  

 سعر الفائدة 
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Signature: .....................................................................           …………………………………………………………………… التوقيع  

2 
Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P is a Licensed Financial Institution regulated by the Central Bank of the United Arab Emirates. 

 البنك االهلي الكويتي ش.م.ك.ع مؤسسة مالية خاضعة لرقابة البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 EIBOR Rate is published by CBUAE, which 
can be found on the website of CBUAE 
(www.centralbank.ae).  

 

*Rates will be reviewed quarterly and change 
may impact the Equated Monthly Installment 
(EMI) payments.  

 ـــــل ــــــ ـــــ ـــ ـــــن ق ــــــ ـــــ ــــــور مـــ ــــــ ـــــ ـــــــعر االيبــ ـــــ ــــــ ســـــــ ــــــ ـــــ ـ ـ ـــــــــــتم  ـــــ ــــــــف  يــ ــــــ ــــ ـ الم
ــــــ  ـــــ ــــــ ــــــــه عــ ـــــ ـــــ ع ال ـــــ ـــــ ــــــ ـــــن الرجــ ـــــ ــــــ مكــ ـــــارا و ــــــ ـــــ ـــــزي االمــ ــــــ ـــــ المركــ

ـــــــــع ااالل ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــزي الموقـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــف المركـــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ـ و للم ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ
  )www.centralbank.ae.(االمارا 

ـــــل  ــــــ ـــــ ـــ ـــــــة  ــــــ ــــــ دا ـــــــــدة  ـــــ ـــــــعر الفائـــــ ـــــ ــــد ســـــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــــتم تحد ـــــ ــــــ ــــــــوف يــ ــــــ * ســـــ
ــــــــــنوي  ــــــ ـــــ ــــــع ســــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــة ا ر ـــــ ــــــ مـــــ ـــ ق ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ عـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــؤثر اي تغيـــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ و

ل مقدار القسط الشهري   ع تعد   .المدف
Annualised 
Percentage 
Rate (APR)  

APR is a reference rate, which includes 
applicable interest, fees and charges of the 
product, expressed as an annualised rate. 

ـــــــــــرج  ــــ ـــــــــــعر المـــ ــــ ـــــــــــة  -الســـ ــــ قـــ ــــــــــوم المط ــ ــ ـ ــــــــــمل الرســـ ــــ شــــ و
 .والعمولة ع الخدمة ورسوم الخدمة 

معدل المرجع 
  السنوي

Emirates 
Interbank 
Offered Rate 
(“EIBOR”) 

EIBOR is a daily reference rate that fluctuates 
and is based on published rate set by the 
Central Bank of UAE. 

ــــــوك االيبــــــــــــور  هــــــــــــو  ــــــــ البنــــــ ــــائد بــــ ــــ ـــــــــعر الفائــــــــــــدة الســــ ســـ
ـــــــــة  ــــ ـــ ــو و اإلمارات ــــــــ ـــ ــــــــــ هـــ ــــ ند عــ ــــــــ ــــ ســــ ـــــــــأرجح و ــــ ــــــــــــعر متـــ ســــ

ـــــــــــدد  ـــــ ـــــــــن والمحــ ــــ ــــ ـــــعر المعلـ ــ ــــ ـــــ ـــــــــك الســ ــــ ــــــــــــل البنـــــ ــــ ــ ـــــــــــن ق ــــ مـــ
 .   المركزي اإلمارا

سعر الفائدة 
السائد ب 

البنوك 
ة  اإلمارات

  (ايبور) 

Bank Margin 

Bank Margin Is rate charged over the EIBOR, 
which is agreed at the time of application of 
the loan and fixed for term of the loan. 
 All interest charges applicable are calculated 
from the date of loan disbursal. 
 

له فوق سعر   -هامش البنك  هو السعر الذي يتم تحم
ه  تم  عند منحااليبور والذي يتم االتفاق عل القرض و

ة ع مدة القرض.  سا ده و اح  تحد
ساب جميع  قة من الفائدة ا مصارفيتم اح لمط

ف القرض.  ــــخ    تار

  هامش البنك

Illustration 
(this is a 
representative 
example only) 

Type of Loan Variable Rate 

Property Cost AED  
1,000,000.00 

Down payment AED  
400,000.00 

Loan Amount AED  
600,000.00 

Loan Period  10 years (120 
months) 

Processing fees 
upfront for the first 
year only (1.05% of 
the loan)  

AED 6,300.00 

Interest Rate From 6.6952% to 
6.8452% 

Repayment (based 
on above interest 
rate)  
 

From AED 6,872.62 
to AED 6,918.73 

(assuming that the 
interest rate is 

between 6.6952% 
to 6.8452%) 

EMI may vary based 
on change in EIBOR 

APR (includes 
Interest rate + 
processing fees) 
 

From 6.75% to 
6.88% 

Early Settlement fee 
1.05% of the settled 
amount. 
 (example) 

If the early settled 
amount is AED 
500,000.00 then 
early settlement fee 

 معدل متغير نوع القرض

درهم  1,000,000.00 تكلفة الملكية
 إماراتي

المقدم  الدفع درهم  400,000.00 
 إماراتي

درهم  600,000.00 مبلغ القرض
 إماراتي

 120سنوات ( 10 فترة القرض
 )شهًرا

 العملياترسوم 
عن مقدًما  المدفوعة

لسنة األولى فقط ا
  )من القرض 1.05%(

درهم  6,300.00
 إماراتي

إلى  %6.6952من  سعر الفائدة
6.8452%  

درهم  6،872.62من 
درهم  6،918.73إلى 

(بافتراض أن معدل 
٪ 6.6952الفائدة بين 
٪)6.8452إلى   

كل قسط  قيمة قد تختلف
بناًء على التغيير  شهري 

  EIBORفي 

السداد على اساس سعر 
 الفائدة اعاله

السنوية  الفائدة معدل
 يشمل(لتكلفة القرض 

رسوم +  الفائدة سعر
)العمليات   

 إلى %6.75 من
6.88%  

إذا كان مبلغ التسديد 
 500،000.00المبكر 

درهم إماراتي ، فإن 
رسوم السداد المبكر 

رسوم السداد المبكر    
% من المبلغ 1.05

 المسدد 

رسم توض 
(هذا مثال 
 توض 
  فقط)
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Signature: .....................................................................           …………………………………………………………………… التوقيع  

3 
Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P is a Licensed Financial Institution regulated by the Central Bank of the United Arab Emirates. 

 البنك االهلي الكويتي ش.م.ك.ع مؤسسة مالية خاضعة لرقابة البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

@ 1.05% is AED 
5250    
 

 

٪ هي 1.05بنسبة 
درهم إماراتي 5250  

 

Direct Debit 
(“DDS”)  

For UAE account holders only, DDS is 
mandatory. 
DDS is a platform for the Customers of banks 
to initiate automatic payments towards their 
liabilities in their own bank or to any other 
bank, other financial institutions, service 
providers and third parties. 

ات ألصحاب ة اإلماراتدولة    الحسا  المتحدة الع
ا  ،   . لزا الخصم الم

ا  ارة   الخصم الم  البنوك لعمالء منصة عن ع
ا  اماتهم تجاه للدفع الم  بهم الخاصة البنوك   ال

ة مؤسساتاي و ا ، آخر  بنك أي إ أو   ، أخرى مال
  . و الغ  الخدمات ومقد 

  

 الخصم
ا    الم

“)DDS(”  

Irrevocable 
Standing 
Instruction  

For Non- UAE account holders only, an 
irrevocable standing instruction for loan 
installment amount with start and end date. 

ات ألصحاب ة  الحسا خارج دولة االمارات الع
مات ، فقط المتحدة لة غ  دائمة تعل لغ لإللغاء قا  لم

ــــخ من القرض قسط دء تار   . االنتهاء ح و  ال

مات  دائمة تعل
لة غ   قا

  للنقض

Other 
Conditions:  

If Applicant does not currently maintain an 
account with the Bank, an account will be 
opened subsequent to mortgage application. 
Exceptions will be reviewed on a case by case 
basis and are subject to approvals.  
Any rejections will be notified to the Applicant 
along with the reasons for such rejections. 

كن لدى مقدم الطلب  الوقت ال ا إذا لم  راهن حسا
م طلب الرهن  عد تقد تم فتح حساب  لدى البنك فس

  العقاري. 
  

ل حالة ع حدة وتخضع  ثناءات  تم النظر  االس س
أي حاالت ، للموافقات تم إخطار مقدم الطلب  س

ابرفض مع ذكر   االس

وط  ال
  األخرى: 

Eligibility Criteria:  :ة   معاي األهل

Who is 
Eligible?  

Salaried and self-employed Applicants  
 
Salaried Applicants should be employed for a 
minimum period of 1 year in their current 
work place. 
 
Self-employed Applicants should have a 
business that has been operational for 
minimum of 3 years  

ـــــــــــحاب ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــــن أصـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــدمون مــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــب أو  المتقــ ــــ ــــ ــــ ــــ الرواتـــــ
  العامل لحسابهم الخاص. 

ـــــــــب أن  ــــ ــــــــــــحاب الرواتـــ ــــــــــــن أصــــ ـــــــــــدم مــــ ط للمتقـــــ ــــــــــ ــــ شــ
ــــــــنة   ــــ ة ســـــ ــــــــــ ــــ ــــــــد أد لفـــ ــــ ــــــــوا كحـــــ ــــ ــــــــــد عملـــــ ـــــ ـــــــــــوا قــ ــــ كونــ

 .   عملهم الحا
  

ـــــــــون  ــــ كــ ــــــــــاص أن  ــــــــــابهم الخـــــ ــــــــامل لحســـــ ــــ ط للعـــ ــــ ــــــــ شـــ
ة  ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــ ـــــــتمرة لفـــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــة مســـ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــال تجار ــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــديهم أعمـــ ــــ ــــ ــــ  3لـــ

 .   سنوات كحد أد

من هو المؤهل 
  للقرض؟ 

Age 
Requirements  

Minimum Age: 21 years at the time of 
application  
Maximum Age: 70 years old at loan maturity  

ــــــــــر:  ــــ ــــ ــــــــد األد للعمـــ ــــ ـــ ــــ م  21الحــ ــــــــــــد ــــ ــــــــــد تقـــــ ــــ ــــ ــــــــنة عنـــ ــــ ــــ ســـــ
  الطلب. 

ــــــــــر:  ــ ــ ــــ ـــــ ــــــــ للعمــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــــــد األق ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــد  70الحـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــــنة عنــــ ــــ ــــ ــــ ســــ
  استحقاق القرض. 

ات  متطل
  العمر

Joint 
Applicants 

Joint Applicants  is allowed and the below is 
required:  
 Income documents of all joint owners to 

be submitted 
 Loan eligibility will be assessed on 

individual and joint basis 
 Borrowing account will be opened in the 

name of joint Applicants . 
  Applicant  and owner of property must 

be the same  
 Ownership in title deed, facility 

documentation and loan account must be 
identical to joint Applicants   

 All documentation must be duly signed by 
all owners/Applicants . 
 
 
 

ـــــــــمح  ــــ ــــــــــــب ســــــ ــــ كة حســـ ــــــــــ ــــ ــــــــات المشـــــ ــــ ـــــ ــ م الطل ــــــــــد ـــــ بتقــــ
اتا ة    لمتطل   التال

  م ـــــــــد ــ ــ ــــ ـــــ ــــ نداتتقــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــدخل  المســــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــــــــة  ــ ــ ـــــ ــــ ــــ المتعلقـــــ
ك جميع المالك     المش

  تم ــــ ــــــــ ــــ ــــــــاس ســــــ ـــــ ــــــ ــــــ أســـ ــــــ ـــــ ــــــــرض عـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــة القــ ـــــ ـــــــ م أهل ـــــــ ــــــ ـــــ تقيـــ
ك.    منفرد ومش

  ـــــــاب ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــتح حســــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ تم فــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ اضســ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــم  االقـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ  اســـــ
ك    . المتقدم المش

  ـــــون ــــــ ــــــ ـــــ كــ ـــــب أن  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــدم  جـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــار المتقــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــك للعقــ ــــــ ـــــ ــــــ والمالـــ
  هو نفسه. 

  ـــة ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــند المل ــــــ ــــــ ـــــ ــــــة  ســــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ ــــــــون المل ـــــ ــــــ ــــــب أن تكــــــ ـــــ ــــــ ـــــ جـــ
ـــــــرض  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــاب القـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ الت وحســــــ ــــــــه ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ســ ــــــائق ال ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ووثــــ

قة مع  . المتقدم متطا ك   المش
  ـــة ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــائق موقعــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــع الوثـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــون جميــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــب أن تكــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ جــ

ــــــــع  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــل جميــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ـــــــــن ق ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــول مــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــب األصــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ حســـ
  . المتقدم  المالكا

المتقدمون 
ك      المش
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Application Documentation:   :م   وثائق التقد

Loan 
assessment 
Documents 
 

For Salaried applicants:  
 Application form & letter of request 
 Valid Passport (with copy of residence 

visa if applicable), Civil ID and/or EID  
 Salary Certificate from current employer 

(not older than 3 months as of date of 
application) 

 Last six months’ original salary bank  
account  statement  

 CINET form  for Kuwait 
nationals/residents in Kuwait 

 EITHAD Credit Bureau form & consent 
letter 

 Copy of Sales Purchase Agreement (MOU) 
or Title deed  

 Copy of financial statement from 
developer and/or proof of down payment 

 Liability Letter addressed to  the Bank(for 
Buy Out loans)   

For Self-Employed applicants: 
 Application form & letter of request 
 Valid Passport (with copy of residence 

visa if applicable), Civil ID and/or EID  
 CINET form for Kuwait 

nationals/residents  in Kuwait 
 EITHAD Credit Bureau form & 

authorization letter  for UAE residents 
 Copy of Sales Purchase Agreement (MOU) 

or Title deed  
 Copy of Trade license, Chamber of 

Commerce registration certificate & 
Memorandum of Articles of Association 

 Last 3 years audited financials of the 
company  

 Last 12 months company and personal 
bank account statements  

 Copy of Sales Purchase Agreement (MOU) 
or Title deed 

 Copy of financial statement from 
developer and/or proof of down payment 

 Liability Letter addressed to the Bank(for 
Buy Out loans)  in case of buy out of loans 
from other banks. 

*Additional documents may be requested to 
further assess eligibility. Failure to submit 
adequate documentation may result in 
termination of application request.  

ات من مقد شأن    أصحاب الرواتب: الطل
  .م وخطاب الطلب   استمارة التقد
  ة جواز سفر ساري المفعول (مع صورة من تأش

ة اإلقامة إذا انطبق الحال)  أو اله ة و طاقة المدن وال
ة.    اإلمارات

  ل صاحب العمل الحا (ال شهادة راتب صادرة من ق
ــــخ  م  3إصدارها يتجاوز تار ــــخ تقد أشهر  تار

  الطلب). 
   .ة   كشف حساب الراتب األسا للشهور الستة األخ
 قة من ة وث كة المعلومات االئتمان ساي (  كة ش

ي للمواطن   )نت م    ال تالمق   .  ال
 قة ة وخطاب  وث مكتب االتحاد للمعلومات االئتمان

ض.    تف
  ة البيع و اء (مذكرة التفاهمصورة من اتفاق او  )ال

  سند العقار
  ات سداد أو إث ان الما من المطور و صورة من الب

  الدفعة المقدمة. 
  شأن ة موجه إ البنك ( خطاب تحمل المسؤول

اء).    قرض ال
  

  شأن مقدمو الطلب العامل لحسابهم الخاص: 
  .م وخطاب الطلب   استمارة التقد
  ة جواز سفر ساري المفعول (مع صورة من تأش

ة  أو اله ة و طاقة المدن اإلقامة إذا انطبق الحال) وال
ة.    اإلمارات

 قة من ة وث كة المعلومات االئتمان (ساي  كة ش
ي للمواطن  نت) م    ال ت المق   .  ال

 قة من ة  وث مكتب االتحاد للمعلومات االئتمان
ض.    وخطاب تف

 اء (مذكرة التفاهم ة البيع وال ) او صورة من اتفاق
  سند العقار 

  الغرفة ل  سج صورة من الرخصة التجارة وشهادة ال
 . س والنظام األسا ة وعقد التأس   التجار

  ة المدققة آلخر انات المال   سنوات.  3الب
  كة والحساب الشخ آلخر  12كشف حساب ال

  شهر. 
  ة البيع و اء (مذكرة التفاهمصورة من اتفاق ) او ال

  سند العقار  
  ات سداد أو إث ان الما من المطور و صورة من الب

  الدفعة المقدمة. 
  ة موجه إ البنك األه خطاب تحمل المسؤول

اء).  شأن قرض ال اء القرض( من بنوك   حالة 
  اخرى

  
  

ةطلب * قد  م األهل د من تقي ة لم ، وثائق إضاف
م الوثائق و  ه قد يؤدي اإلخفاق  تقد إ إلغاء المطل

م.    طلب التقد

م  وثائق تقي
  القرض

Credit Reports  

Credit report is a document that includes 
applicant’s identity information, details of 
credit cards along with other credit facilities 
granted. The report also details the applicant’s 

ـــــــــــر  ــ ــــــــــة تق قـــ ــــــــــو وث ـــــــــــان هـــ ـــــــــــات  تتضـــــــــــــمن االئتمــ معلومــ
ــن  ــــــــ ــــــــــب عــــ ـــــــــدم الطلــــ ــــة مقـــــ ــ ــــ ــــ ــــــــلة ه ــــ ــــــــــــات مفصــ ومعلومــ

ـــــــــــن  ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ـــــــــــات عـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــافة إ طاقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ اإلضــ ــــــــان   ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ االئتمــــ
ـــــــــــة  ــــ ـــــ ــــ ـــــــــــرى الخاصــــ ـــ ــــ ــ ــــ ــــــــة األخــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الت اإلئتمان ـــــــــه ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ســ ال

ر  التقار
ة    اإلئتمان
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payment history and any bounced cheques. 
The credit report is used during the 
assessment to verify the credit standing of the 
individual. 

ـــــــــــب ــــ ــــ ـــــــــــــدم الطلــــ ـــــ ــــــــر ،  مقـــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــــــــــمن التق ــ ــ ـــــ ـــــــــذلك يتضــ ـــ ــ ــــ كـــــ
ات الم ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــدفوعات والشــــ ــــ ــــ ــخ المــــ ــ ـــــــــار ــــ ــــ ــــ ـــــــــــةتـــ ــــ ــــ ــــ ، رتجعـ

م  ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــاء التقيــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــان أثنــــ ــــ ــــ ــــ ــــر االئتمـــــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــــــــتخدم تق ـــــ ــــ ــــ ســ
  للتحقق من الوضع االئتما ألي شخص. 

Al Etihad 
Credit Bureau  

Al Etihad Credit Bureau is a public joint stock 
company wholly owned by the UAE Federal 
Government.  
 
The company collects, aggregates and 
analyzes credit information from financial and 
non-financial institutions in the UAE to 
calculate ‘credit scores’ and produce ‘credit 
reports’ available to individuals and 
companies.  

ـــو  ـــــــ ــ ــــ ـــــــــــة هــــ ــــ ـــــ ـــــات االئتمان ـــــ ــــ ــــ ــــــــــاد للمعلومــ ـــــ ــــــــــب االتحـــــ ــــ ــــ مكتــ
ــــــــــل  ــــ ــــ امـــــ ال ــــــــــة  ــــ ــــ ــــــــــة مملوكـــــ ــــ ــــ ــــــــاهمة خاصــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــة مســ ــــ ــــ ــــ كـ
ـــــــــــة  ــــ ــ ــارات الع ـــــــــ ــــ ــــة اإلمــ ــــــــ ــــــــــة لدولـــــ ــــ ـــ ــــــــة االتحاد ــــ للحكومـــــ

  المتحدة. 
ــــــــــل  ــــ ــــ ـــــ ل وتحل ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــ ـــع وتحصــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ جمـــ ــــــــــــــــكة  ــــ ــ ـ ــــــــــــوم ال ــــ ــــ تقـــ
ـــــــــــات  ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــن المؤسسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــة مــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــات االئتمان ــــــ ــــ ــــ المعلومــــ

ــــــــارات المال ــ ــــ ــــ ـــــــــة اإلمــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــة  دولـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ المال ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــة وغـــ ــــ ــــ ــــ ــــ
ـــــاب  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــــــــدة لحســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــة المتحــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــــــات الع ــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــ "درجـ

ــــة" إ  ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــارر االئتمان ــــ ـــ ــ ــــ ــــــــــدر "التقــ ــــ ــــ ــــــــان" وتصـــــ ــــ ــــ ـــــ االئتمــ
ات.    األفراد وال

مكتب االتحاد 
للمعلومات 

ة    االئتمان

Ci- Net Credit 
Information 
Network 
Company  

Credit Information Network (Ci-Net) is a 
closed Kuwaiti shareholding company. 
 
The company is mandated to collect, 
aggregate and analyze credit information to 
prepare credit records, and issue credit 
reports and credit classifications for individual 
and corporate clients in Kuwait.  

ــــــــــ ــــ ـــــــــــة شــــــ ــــ ـــــــــــات كـــــ ـــــ ــ ـــــــــــاي كة المعلومــ ــــ ــــــــة (ســـــ ــــ ــــ ــــ االئتمان
ة مقفلة. ن كة مساهمة ك   ت)  

  
ـــــــــكة  ـــــــ ــــ ـ ـ ــــــــــل ال ــــ ــــ ــــ ل وتحل ــــــــــ ــــ ـــــ ــــــــــــع وتحصـــ ــــ ــــ جمــ ـــــــــــة  ــــ ــــ لفـــ م

ـــــــــــة  ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــات االئتمان ـــــ ــــ ــــ ــــــــداد المعلومـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــــــجالت  إلعـــــ ــــ ـــــ الســـــ
ـــــــــــة  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ر االئتمان ـــــــار ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــ ــــ ــــــــــدار التقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ صــ ـــــــــــة و ــــ ــ ــ ـ ــــ ــــ ــــ االئتمان
ــــــــــات  ــــ ـــ ـ ـــــــــــراد وال ــــ ــــــــــن األفـــ ــــ ـــــــــــالء مــــ ــــ فات للعمـــ ــــــــــ ــــ والتصــــ

ت.     ال

كة كة ش
المعلومات 

ة  االئتمان
  ت)(ساي ن

Qualification Assessment:    :ة م األهل  تقي

Debt Burden 
Ratio (DBR) 

Debt burden ratio is the ratio of total monthly 
installment/commitments of credit card, 
loans or any other committed monthly 
repayments to the total income of an 
individual 
Maximum permissible DBR is 50%, as 
stipulated by the Central Bank of UAE. Values 
at or higher than 50% stress tested indicate 
that you are not allowed to avail any 
additional debt. 
 
Please refer to your advisor for further details 
or inquiries.  

ــــــــ  ــــ ــــ ــــدين تعــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــبء الـــ ــــ ــــ ة عـــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــا ســــــ ــــ ة إجمـــــ ــــــــ ــــ ــــ ســــ  
ـــــــــــات  ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ طاقــــ ة ل ـــــــــه ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ امات الشـــ االل ـــــــــــاط ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــ األقســــ
ــــــــــدفوعات  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــروض أي أي مـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــان أو القـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ االئتمـــ
ــــــــــل  ـــا دخـــــ ـــــــ ــ ـــــــــــن إجمـــ ــــا مــــ ـــــ ــــ م بهــ ــــــــ ــــ ــــــــــــرى ملـــ ة أخـــ ـــــــــــه شـــ

  الفرد. 
ــــــــ ــــ ــــــــــد األق ـــــــــبء  الحــ ة عـــ ــــــــ ســــ ـــــــــــن  ــــــــــه مـ ــ ح  ـــــــــــم المسـ

ــــو  ــ ــــ ــــــــــدين هــــ ـــــــــــه مــــــــــــــن 50الــــ ـــ ـــوص عل ـــــــ ــ ما منصــ ــــــــ ــــ % حســ
 . ل البنك المركزي اإلمارا   ق

ــــــــ    ــــ ــــ ــــ ــــــــاالت الـ ــــ ــ ــ ــــــــاوز   الحـــــ ــــ ــــ ــــ ــــغ أو تتجـ ــ ــــ ــــ ـــ لــــ ةت ــــــــــ ــــ ـــــ  ســ
ـــــــــــدين  ــــ ــــــــــــبء الــــ ــــ ة عـــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــــــــن 50 ســـ ــــ ــــــــــــه % مــــ ـــ ـــــــــــــن  فأنــــ ــــ لــ

ـــــــــــك  ــــ ــــ ــــ ـــــمح لـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــروض ســ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــــن أي قـــ ـــــ ــــ ــــ ــــتفادة مـ ــــــــ ـــ ــ ــــ االســـ
ة.    إضاف

ــــــــــ  ــــ ــــــــــــول عــــ ــــ ــــــــــارك للحصــ ـــــ شـــ ع إ مس ــــــــــــ ــــ ــــــــــر الرجــ ــــ يـــ
ل أو االستفسارات.  د من التفاص   م

ة عبء  س
  الدين

DBR 
Calculation  

Debt-burden ratio = total debt + Life style 
expenditures / total income 
*Life style expenditures include basic 
expenses incurred by the customer on self & 
dependents. This may include food expenses, 
housing (rent), maintenance of property, 
property taxes, wages paid to domestic 
workers, average education expenses, 
average healthcare expenses, travel expenses; 
average insurance (cars, health, life, 
property), utility, internet, mobile costs; child 
and spousal maintenance, support for 
extended family; any other expected costs or 
expenses. 
 
 

ـــــــــــدين ــــ ـــــــــا الــ ـــــ ـــدين = إجمـــ ــــــــ ــــ ــــــــــــبء الــ ة عـــــ ــــــــــ ــــ +نفقات ســـ
اه نمط    إجما الدخل  الح

ـــــــــــات * ـــــ ــــ ــــــــاة النفقــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــــــط الح ــــ ــــ ــــ ـــــــــات نمــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــمل نفقـــ ــ ــ ـ ــــ شــــ
ــــــــــــه  ــــــــ نفســـ ــــ ـــــــــــل عـــ ــــ ـــــــــدها العم ــــ ــ ــــــــ يتك ــــ ة الـــ ــــــــــ األساســـــ
ــام  شـــــــــــمل نفقـــــــــــات الطعـــــــــ ــــــــ قـــــــــــد  عـــــــــــولهم والـــ ومـــــــــــن 
ــــــــــــات  ــــ ــــ ــــ ـــــ انة الممتل ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــار) وصـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ جــ ـــــــــكن (اإل ــــ ــــ ــــ ــــ والســــ
ــــــــــــة  ــــ ــــ ــــ ــــــــــــور المدفوعـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــــــات واألجــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــــــب الممتل ــــ ــــ ــــ ائـــــ و
م  ــــــــــ ــ ــــ ــــــــات التعلــ ــــ ــــ ــــــــــط نفقــ ــــ ــــــــــ ومتوســــ ــــ ليــــ ـــــــــال الم ــــ للعمـــــ
ـــــــــــات  ة ونفقــــــ ـــــــــــح ــــ ــــــــــة الصــ ــــ ـــ ــــــــات الرعا ــــ ـــــــــــط نفقـــــ ــــ ومتوســ
ارات ،  ــــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــــأم (الســـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــط التـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــفر ؛ متوســــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ الســ

ـــــــــــحة ــ ــــ ــــ ـــــــــق ،  الصـ ـــــ ــــ ــــــــات) ، المرافـــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــــــــاة ، الممتل ــ ــ ــــ ــــ ـ ، الح
ـــــــــــة  ــــــــــول ؛ نفقـــــ ــــ ــــــــاتف المحمــ ــــ ف الهــــ ـــــــــال ــــ ـــ ـــــــــت ، ت ــــ نـــ اإلن
ـــــــــدة ؛ أي  ــــ ــــ ة الممتــــ ــــــــــم األ ــــ ــــ ـــــــــزوج ، ودعـــ ــــ ــــ ــــــل والــــ ــ ــــ ــــ الطفـــــ

ف أو نفقات أخرى متوقعة ال  .ت
  
  

ة  س حساب 
  عبء الدين 
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 البنك االهلي الكويتي ش.م.ك.ع مؤسسة مالية خاضعة لرقابة البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

Example:  
Monthly Income: AED 50,000  
Monthly Debt: AED 10,500  
 Credit Card Payment AED 500 (5% of 

Credit Card Limit)  
 Monthly Loan Installment (Including new 

mortgage loan stress tested): AED 10,000  
Life Style expenditure AED 12,000 
DBR = (AED22,500) / (AED 50,000)= 45% 
 
 
 
 
*Please note the above is a simple 
representative example. The calculation will 
depend on your credit profile and 
affordability assessment done by  the Bank 

  مثال: 
  درهم إمارا  50,000الدخل الشهري : -
  درهم إمارا  10,500الدين الشهري: -

  
 ــــدفوعات ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــان  مــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــة االئتمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــم 500طاقــ ــــ ــــ ـــــ  درهــ

طاقة االئتمان). 5(   % من حد 
  ــــــــــــرض ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــد ) : القــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــاري الجد ــــ ـــــ ــــ ــــ  10,000العقــــــ

 .   درهم إمارا
ــــــــــات - ــــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــط نفقـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــاه نمـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــــــــم  12,000الح ــــ ــــ ــــ ــــ درهــــ

 .   إمارا
شمل القرض الشهري القرضأقساط    (و 

ـــــــــــدين =  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــبء الـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ة عـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــــم 22,500ســـ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ درهــ
  %. 45درهم) =  50,000( 
ـــو * ــــ ــــ ــــ ـــــاله هـ ــــ ــــ ـــــال أعـــ ــــ ــــ ــــالعلم أن المثـــ ــــ ــــ ــــ ــذ  ــــ ــــ ــــ ــــــر األخــ ــــ ــــ يــ

ــــوف  ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــط. ســ ــــ ــــ ـــــ ســـ ــ م ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــال توضــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــد مثـــ ــــ ــــ ــــ ــــ عتمـ
م  ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــا وتقيـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــك االئتمــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ملفــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاب عـ ـــــ ــــ ــــ ــــ الحسـ

ف ــــال ــــ ــــ ــــ ـــل الت ــــ ــــ ــــ ــــ تحمـ ــــ ـــــ ــدرتك عـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  قــ ــــ ــــ ـــــوف الــ ــــ ـــــ ســ
  بواسطة البنكتتم 

Securities Required:  :ة   الضمانات المطل

Post Approval 
Documents  

The facility will be made available against the 
following securities:  
 First priority mortgage of  property 

registered at the land department  
 Undated security cheque for maximum of 

120% of the loan amount  
 Signed originals of the facility documents 

(agreement/contract)  
 Rental assignment of the mortgage 

property to  the Bank account (when 
applicable)  

 Valuation of property from two the Bank 
approved valuation companies at 
Applicant cost .  

 Property Insurance covering the value of 
the mortgaged property at Applicant cost . 

 Life Insurance in the amount of the loan 
amount for the period of the loan at 
Applicant cost . 

 Irrevocable standing order in favor of  the 
Bank(when applicable)  

 Additional income to cover any shortfall 
in repayment (when applicable)  

The above-mentioned securities are standard, 
however, the Bank can request for additional 
securities and documentation depending on 
the case.  Loans are granted at the sole 
discretion and approval of  the Bank. 

ــــــــــــوف  ـــــ ــــ ــــ ـــك ســــ ـــــــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــــــــــتم منحـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــرض يــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــــــــل  القــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ مقا
ة:    الضمانات التال

  ــــــــــــن ـــــ ــــ رهـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ـــــــــــة األو عـ ــــ ــــ ـــــــــــن الدرجـــ ــــ ــــ ـــــــــــاري مـــ ــــ ــــ عقـــ
  لدى دائرة االرا العقار ومسجل 

   ــــ مــــــــــــؤرخ ـــ ـــــــــــمان غـــــ ك ضـ ـــــــــــد عــــــــــــن شــــــــــــ ـ ــــــــا ال ي مــــ
لغ القرض. % من 120   م

  ــــــــــرض ــــ ـــــــــــائق القـــ ــــ ــــــــة لوثــ ــــ ة الموقعـــــ ــــــــل ــ ــــ ـــــخ األصـــ ـــــــ ــ ســـ ال
العقد).  ة   (االتفاق

  ـــــــــون ــــ ـــــــــــار المرهــ ــ ــــــــار العقــ ــ ـــ جــ ــــــــــغ إ لـــــ ـــــــــن م ـــ ـــــــــازل عـــ ــــ التنــ
  (عندما ينطبق الحال). .لصالح البنك 

  م ــــــــ ــ ــ ــــ ــــــ تقيـــ ــ ــــ ــــ كـــ ــــــــــــل  ــــ ـــ ــــن ق ـــــ ــ ــ ــــ ــــــــار مــ ــــ ــــ م العقـــ ــــــــ ــــ ــ ــ تقيـــ
ــــ  ــــ ـــ ــــــــــة عـــ لفــــ ــــــــــــون الت ـــــــــك وتكــ ــ ــــــــــدى البنـــ ــــــــــــدة لــــ معتمـ

  حساب مقدم الطلب. 
  ـــــــــار ــــ ــة العقـــ ـــــــــ ــ ــ مـ ــــــــ ق ــــ غــــ ــــــــــــذي  ــــــــار الــــ ــــ ــأم العقــــ ــــــــــ تــــ

ــــــــــون ــــ ـــــــــــاب   المرهـــــ ـــــ ــــ حســـ ـــــــ ــــ ــــــــــة عــــ ــــ لفـــــ ـــــــــــون الت ــــ ــ وتكــ
  . مقدم الطلب. 

  ـــــــــــغ لــــ ــــــــاوي م ــــ ســـ ـــــــــغ  ــــ لــ م ــاة  ـــــــــ ــ ــ ــــــــ الح ــــ ــــــــأم عـــ ــــ التـــ
ــــــــــرض ــــ ــــ ــــ ة القــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــــــــة فـــ ــــ ـــــ لـــــ ـــــــــــي ط ــــ ــــ ــــ ـ ـــــــــــرض و ــــ ــــ   القـــــ

ـــــــــــاب م ـــــ ــــ ــــــــ حســـ ــــ ــ ــ ـــــ ــــــــة عــ ــــ ــــ ــــ لفـــ ــــــــــــون الت ــــ ــــ ـــــــــــدم وتكـــ ــــ ــــ قــــ
   الطلب. 

  ــــــــالح ــــ ــاء لصــ ـــــــــ ــــــــــــــل لإللغــ ــــــــ قا ــــ ــــــــم غـ ــ ــــــــع دائــــ ــــ ـــــــــــر دفـ أمــ
  (عندما ينطبق الحال).  .البنك 

  ــــــــــة أي ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــا لتغط ـــــ ــــ ــــ ــــــــــل إضــــ ــــ ــــ ـــــ ــز  اي دخـــ ــــــــ ـــ ــــ ــ ــــ عجـــ
  السداد (عندما ينطبق الحال). 

ــــوز  ـــــ ــــ جــــ ة، و ــــــــ ــــ ـــــــــــاله أساســـــ ــــ ــــــــــــذكورة أعــ ـــمانات المـــــ ـــــــــ الضـــــ
ة  ــــــــــاف ــــ ــــ ـــــــــــائق إضــــــ ـــــ ــــ ـــــــــمانات ووثـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــــب ضــ ــــ ــــ ـــــــــــك طلــــ ــــ ـــــ ــ للبنـ

ـــــــــــة ـــــــــــل حالــــ ــــ ــ  ــ ــــ ــــ نادا عـــ ــــــــــ ــــــــــــروض ، اســــ ــــــــنح القـــ ــــ ـــــــــــتم مـــ يــــ
  ر المنفرد للبنك. وفقا للتقدي

عد  وثائق ما 
  الموافقة

Valuation  

Pre-Approval will require two valuations of 
property to assess the market value of the 
property to be mortgaged. The lowest 
valuation will be taken as the market value of 
the property to be mortgaged. 

ـــــة  ــ ـــــ ــــ ــــب الموافقــ ـــــــ ــ قةتتطلـــــ ــــــــ ــــ ــ ــ ـــــــــــراء  المســ ـــــ ــــ إجــ ــــ ــــ ــــ ميــ  تقي
ــــــــــــذي  ــــــــار الــ ــــ ة للعقــ ــــــــــوق ـــــــــــة الســــ مـــ م الق ــــــــــ ــــــــار لتقيــــ ــــ للعقــ

ــــ ، ســــــــــوف يــــــــــتم رهنــــــــــه ــــ م عــ تم أخــــــــــذ أقــــــــــل تقيــــــــــ ســــــــــ
ــــــــتم  ــــــوف يــــ ــــ ـــــــــذي ســ ــــــــــار الـــ ة للعقــ ــــــوق ــ ــــــــة الســــ مــــ ــــــــه الق أنــــ

  رهنه. 

م:    التقي
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Please be aware of the following:   : العلم ما   ير األخذ 
Warning:   : تحذيرهام 
 Delay in paying the installments/payments on the dates 

specified in the mortgage contract, you may have to pay 
delay penalties in addition to the interest. 

  دها  حالة التأخر عن دفع االقساط المدفوعات  مواع
الحددة  عقد الرهن العقاري قد تضطر لدفع غرامات تاخ 

     الفوائد االضافة ا 
 You may have to pay penalties if you pay off a 

loan/financing early.  
  كر للقرض ،قد تضطر إ دفع رسوم سداد  حالة السداد الم

كر    .م
 If you do not meet the repayments/payments on your 

loan/financing, your account will go into arrears. This may 
affect your credit rating, which may limit your ability to 
access financing in the future. 

  ا ع سداد مدفوعات القرض ، يؤثر سلب فك   ان االخالل  تص
ة  الحصول ع  ل حد من قدراتك المستق االئتما مما 

د ل جد    .تم

 If you do not keep up your repayments/payments, or in the 
event of a default you may lose your property., the Bank 
may sell all or any part of the mortgaged property by 
auction or otherwise. Please read Terms & Conditions for 
full definition of default. 

 دفع اقساط ام او االخفاق  مدفوعاتك ،  حالة عدم االل ك
ة عقارك جوز للبنك بيع جميع أو أي ،  قد تتعرض لفقد مل

قة أخرى ، ير  أي ط جزء من العقار المرهون ع المزاد أو 
امل لإلخفاق.  ف ال ام لمعرفة التع وط واألح   قراءة ال

  
 The Bank may at any time prior to the disbursal of the 

loan, cancel its commitment, reduce the loan amount or 
delay disbursal of the loan due to the failure to provide 
and/or complete the required documentation as per the 
Bank satisfaction.   

  ف القرض، إلغاء ل  جوز للبنك ،  أي وقت من األوقات ق
لغ القرض أو  ض م امه أو تخف ب اإلخفاق ال س فه  تأخ 

ل الذي ينال رضا    الش ة  مال الوثائق المطل أو ا م و  تقد
 . البنك 

  
 Failure to adhere to or comply with the aforementioned 

conditions, Mortgage Loan Term and conditions or the 
General Terms and conditions will result in termination of 
the loan facility 

  وط وط المذكورة أعاله وال ال ام  يؤدي اإلخفاق  اإلل
ام  وط واألح قرض الرهن العقاري أو ال ام الخاصة  واألح

الت القرض.   سه  العامة إ إنهاء 
  

 the Bank reserves the right to change any or all the terms 
and conditions in the Key Fact statement, product terms 
and conditions, as well as the Applicant contract. You will 
be given 60 days’ notice before such changes are 
implemented 

  ام وط واألح ل أي من وجميع ال الحق  تعد حتفظ البنك 
ام المنتج  وط وأح ة و ان الحقائق األساس الواردة  ب

تم منحك إخطار مدته   60اإلضافة إ عقد مقدم الطلب. س
الت ل إنفاذ تلك التعد  يوما ق

  
 Withdrawal of loan application is permitted prior to the 

disbursal of the loan, however, any valuation and 
insurance costs incurred during the application process 
will be borne by applicant. 

 
  

  ،ف القرض ل  سحب طلب قرض الرهن العقاري ق سمح 
م والتأم  التقي ف تتعلق  ال ن يتحمل مقدم الطلب أي ت ول

م.  دها خالل إجراءات التقد   ال يتم تك

Post-Approval, one valuation will be required 
on an annual basis to evaluate and maintain 
the market value of the property.  
 
Property valuators will be chosen from the 
Bank approved panel.  
 
Please refer to your advisor for further details 
on the valuation process. 
 
*Applicant is responsible to cover the 
valuation fees. Please refer to attached Fees & 
Charges schedule for more information.  

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــــــار عــ ــــ ــــ م العقــ ــــــ ــ ــــ ــــ تم تقيــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــنوي  ســ ــــ ــــاس ســـــ ــــــــ ــــ أســ
ــــــــ لل ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــول عـــ ــــ ــــ ــــــــــــة حصــ ــــ ــ ــ مـــ ة الق ـــــــــــوق ــــ ــــ ـــــــــــة الســـــ ــــ ــــ الحالــــ

  للعقار. 
  

ــــــــــــدة  ـــــــــــة المعتمـ ــــــــــــن الالئحــ ــــــــ مـ ــــ ميـ ــــــــــار المق ـــ ـــــــــــتم اخت ــ ي
   .لدى البنك

  
ــــــــــ  ـــــــــــول عــــ ـــــــــارك للحصـــ شـــــ ـــــــــع مس ــــــــاور مـــــ ــــ شــ ــــــــر ال ــ يــــ

ل حول  د من التفاص م. م   إجراءات التقي
  

ــــداد  ــ ــــ ــــ ـــ ة ســــ ــــــــــــؤول ــــ ـــــــــب مســـــ ــــ ــــ ـــــــــــدم الطلــــ ــــ ــــ ــــــــــل مقــ ـــــ ــــ * يتحمــ
م ــــــــــــ ــــــــاب التقيــــ ـــــ ـــــــــــــدول ، أتعـــ ــــــــــ جـــ ــــ ــــــــــــالع عــ ــ ــــــــــر اإلطــ ــــــ ي

ـــــــــاب والر  ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــن األتعــــ ــــ ــ ــ ـــــــــــد مـــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــــــــة الم ــــ ــــ ــــ ـــــــــوم لمعرفــــ ــــ ــــ ــــ ســـــ
  المعلومات. 
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 In line with Consumer Protection Regulation (Circular No.8 
-2020), you are allowed to withdraw or cancel your 
mortgage loan application within 5 business days from 
date of signing, known as ‘Cooling Off Period.’ On the 6th 
business day, you must inform the Bank of your decision 
to cancel your mortgage loan application, if you do not 
notify the Bank will consider your silence as acceptance 
from your side. And you can waive your right of the 
‘Cooling Off Period if you acknowledge and sign the 
following: 

 

  م رقم ة المستهلك (التعم جوز 2020لسنة  8وفقا لنظام حما  ، (
ك خالل لك سحب أو إلغاء طلب قرض الرهن   5العقاري الخاص 

ة الغاء  ـ "ف ة  ـــخ التوقيع وتعرف تلك الف ـ ام عمل من تار أ
لغاء  قرارك ب الغ البنك  ك إ جب عل اء". و اليوم السادس  ال
عت  ك وخالفا لذلك سوف  طلب قرض الرهن العقاري الخاص 

م.  ة القبول من جان مثا م   البنك عدم رد
ستطيع التنازل عن اء  حالةاالقرار و التوقيع  و  ه الغاء ال ف

  : ع ما  
  

I acknowledge that I have been informed of my right in the 
Cooling Off Period and that I understand that I can waive the 
Cooling Off Period specified above, and I acknowledge and 
understand that as a result of this waiver, I will not be able to 
cancel the contract / transaction during the period / Cooling Off 
Period cancellation and I am aware that the contract shall be 
valid from the time I sign it. 
 

Signature:  

Name:  

Date:  
 

اء، وان اتفهم ان استطيع  ة الغاء ال ح  ف أن قد علمت  وأقر 
جة لهذا  اء المحددة أعاله ، و اقر و اتفهم أنه ن ة الغاء ال التنازل عن ف
اء  مدة الغاء ال ة  التنازل، لن اتمكن من إلغاء العقد المعاملة خالل ف

هواعلم بنفاذ العقد الموقع من ق من وقت ا   . لتوقيع عل
  
  
  

  

    التوقيع: 

    االسم: 

ـــخ:  ـ       التار
   

How to contact us كيف تتصل بنا  
 You can contact us 24/7 on our call center number +971 4 607 

5507 (within / outside UAE). We will be very happy to assist 
you.  

 During the Bank working hours, you may contact us on our 
board line +971 4 607 5555. 

 For further information on UAE mortgage product, please 
contact us at Email: UAE_Mortgages@abkuwait.com. Or visit 
us at one of our branches in the UAE or Kuwait 

  يمكنك االتصال بنا على مدار الساعة طوال أيام األسبوع على رقم
+ (داخل / خارج 971 4 607 5507مركز االتصال الخاص بنا 

 اإلمارات العربية المتحدة). وسنكون سعداء جدا لمساعدتك.
  خالل ساعات عمل البنك، يمكنك االتصال بنا على الخط المشترك

 + 971 4 607 5555لدينا 
  لمزيد من المعلومات حول منتج الرهن العقاري في اإلمارات العربية

المتحدة، يرجى االتصال بنا على البريد اإللكتروني: 
UAE_Mortgages@abkuwait.com أو قم بزيارتنا في أحد .

  فروعنا في اإلمارات العربية المتحدة أو الكويت
How can you make a complaint:  شكوىكيف يمكنك تقديم:  
Submit your complain to the Complaint Unit either hand 
delivered or via mail / fax / email / online. 
 Dubai Branch: Opposite Hamarain Centre, Abu Baker Siddiqui 

Road, Deira, Dubai - UAE. 
 Abu Dhabi Branch: EIBFS Building, Ground Floor, Al Muroor 

Street, Abu Dhabi - UAE. 
 Fax: +971 4 2684445 
 Email: complaints@abkuwait.com. 
 Website: www.eahli.com 
 
The Bank shall provide a written acknowledgement of the 
Complaint filed with Bank, with details of the Complaint process 
within 2 complete business days of receiving the Complaint.  A 
unique service request number will be assigned to you. 
The Bank shall send you in writing, its final response with 
detailed reasons within 30 complete business days of receiving 
a Complaint.  

كواك  ال ش م بإرس د / ق ر البري د أو عب ا بالي كاوى إم دة الش ى وح إل
 الفاكس / البريد اإللكتروني / عبر اإلنترنت.

  ،ديق ر الص و بك ارع أب ين، ش ر ع ز حم ل مرك ي: مقاب رع دب ف
 اإلمارات العربية المتحدة.  - ديرة، دبي 

  رفية ات المص ارات للدراس د اإلم ى معه وظبي: مبن رع أب ف
ارع ال ي، ش ابق األرض ة، الط وظبي والمالي رور، أب ارات  - م اإلم

 العربية المتحدة.
  :971 4 2684445الفاكس + 
  :البريد اإللكترونيcomplaints@abkuwait.com 
  :الموقع االلكترونيwww.eahli.com 
  

يقوم  ك  س ال البن ابي رد بارس تالم  كت ة  باس كوى المقدم ه الش ع الي ، م
يل تفا اجراءات ص كوى  ب الل الش اريخ  خ ن ت املين م ل ك ومي عم ي

  الخدمة لك.طلب ب خاص استالم الشكوى. وسيتم تخصيص رقم 
  

ي  يلية ف باب التفص ع األس ا م ائي كتابيً ك رده النه ك البن ل ل وسيرس
  يوم عمل  من تاريخ تلقي الشكوى. 30غضون 
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If for any reason you are not satisfied with our complaint 
resolution, you have the right to refer your complaint to the 
Central Bank: www.centralbank.ae 

اص  كوى الخ ل الش ن ح باب ع ن األس بب م يًا ألي س ن راض م تك وإذا ل
ك زي: ب ك المرك ى البن كواك إل ة ش ك إحال ق ل ، فيح

www.centralbank.ae  

Disclaimer  بيان إخالء المسؤولية  
The information in this Key Facts Statement is not the full terms 
of the contract, which is contained within the final terms of the 
account along with the documentation required for processing 
the Mortgage Loan. By signing this document, you agree that 
you fully understand the features, fees and charges, which may 
be incurred by applying for this product. 

روط  ت الش ذا ليس ية ه ائق الرئيس ان الحق ي بي واردة ف ات ال المعلوم
ا  اب جنبً ة للحس روط النهائي ي الش مينها ف م تض ي ت د، والت ة للعق الكامل
ن  اري. وم رهن العق رض ال ز ق ة لتجهي ائق المطلوب ع الوث ب م ى جن إل
ا  م تماًم ك تفه ى أن ق عل ك تواف تند، فإن ذا المس ى ه ع عل الل التوقي خ

و زات والرس دم المي الل التق ن خ دها م تم تكب د ي ي ق اليف الت م والتك
  بطلب للحصول على هذا المنتج.

For full terms & conditions and latest fees & charges along with 
other banking details please visit our website:  www.eahli.com 

الشروط واألحكام الكاملة وأحدث الرسوم والتكاليف باإلضافة للحصول على 
إلى التفاصيل المصرفية األخرى ، يرجى زيارة موقعنا على 

 www.eahli.com:إلنترنتا
 

 
 

I acknowledge by signing below that I have understood and 
received the documents as mentioned herein above. 

و   ى النح تندات عل تلمت المس ت واس ي فهم اه أنن التوقيع أدن ر ب أق
 . المذكور أعاله

Customer Name      اسم العميل 

Address    العنوان 

Mobile Number    رقم الهاتف المتحرك 

Email ID     البريد االلكتروني 

Signature / Date     التاريخ   التوقيع 

For bank use  الستخدام البنك 

Bank official Name     اسم المسؤول في البنك 

Bank official ID     رقم بطاقة المسؤول في البنك 

Signature / Date     التاريخ   التوقيع  


