دليل تعريفي للعمالء (منتج التمويل العقاري (إيواء))

ً
اوال :مقدمة:
• منتج إيواء ..من بنك امدرمان الوطني هو خدمة تتيح تمويل بناء العقارات الجديدة وتجديد وصيانة املباني
وشراء مواد البناء ومعدات وأدوات البناء للمقاولين بشروط ميسرةُ ،
صمم وفق تعاليم الشريعة اإلسالمية.
ً
ثانيا :مزايا التمويل
• يتم التمويل بصيغتي املرابحة للمر بالشراء واملقاولة.
• فترة التمويل من سنة الي خمسة سنوات شامله فترة السماح.
• تحصيل القسط الفوري بنسبة ال تقل عن  % 25يتم دفعه عند اإلنجاز في صيغة املقاولة أما صيغة
املرابحة يتم تحصيل القسط الفوري  %25كحد أدني عند توقيع العقد( .وفقا لضوابط ومنشورات بنك
السودان املركزي).
• التقييم يتم وفق الضوابط ،والجهات املعتمدة من البنك املركزي.
متوافق مع احكام الشريعة االسالمية
ً
ثالثا :قيمة التمويل:
حسب قيمة الضمان والتدفقات النقدية للعميل بسقف غير محدود
ً
رابعا :فترة االقساط:
• الحد األدنى :سنة.
• الحد األقص ى 5 :سنوات بما فيها فترة السماح .تتراوح بين 3شهور الي  12شهر.
ً
خامسا :الجهات التي يشملها التمويل:
• جميع عمالء البنك الحاليين او الذين يرغبون في االنضمام الي البنك.
ً
• سادسا :حساب القسط الفوري وهامش األرباح
• القسط الفوري  %25هامش االرباح من %14للعام الي  %18للعام حسب فترة السماح (من 3شهور الي
12شهر)
ً
سابعا :املستندات املطلوبة:
• طلب مقدم من العميل يوضح فيه صيغة التمويل ومبلغ التمويل وفترة التمويل وفترة السماح املطلوبة
واملقاول املنفذ.
• شهادة سكن وصورة من إثبات الشخصية  +صورة فوتوغرافية +صورة من شهادة قيد الرقم الوطني مع
رسم كروكي ملوقع السكن.
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• مستندات توضح مقدار الدخل الشخص ي ومصادرة (كشف حساب ملدة سنة مختوم ومعتمد)
املوظفين :شهادة مرتب متضمنه املسمى الوظيفي تاريخ التعيين صافي املرتب الشهري .إذا لم تكن املؤسسةاو الشركة معروفه لدي البنك يعتمد من املسجل التجاري.
اصحاب االعمال واملهن الحرة (احضار املستندات املؤيدة مع كشف حساب ملدة عام معتمد ومختوماملغتربين صورة من االقامة وكشف حساب ملدة  12شهر مختوم.• شهادة بحث حديثة بغرض التأكد ألغراض الدراسة (يجب ان تكون باسم مقدم الطلب).
• صورة من الخرط املصدقة وتصاريح البناء.
• الفاتورة املبدئية جدول اسعار كميات ومصنعيات وأتعاب االستشاري شاملة القيمة املضافة.
• تعريف شخصين يمكن الرجوع إليهم سكنهم وعنوان العمل ورقم الهاتف وصورة من اثبات الشخصية لهما.
• أي مستندات اخري تطلب في حينها.
ً
ثامنا :الضمانات:
• رهن عقاري يغطي التزام البنك بنسبة  %134الي  %167حسب موقع العقار.
• وديعة استثمارية بالعملة املحلية تغطي االلتزام بنسبة %100
• وديعة استثمارية بالنقد االجنبي تغطي االلتزام بنسبة %110
• أخري ينظر فيها في حينها
ً
تاسعا :املستندات املطلوبة لتأهيل املقاولين:
• الشركات الخاصة املطلوب (شهادة وعقد التأسيس-الرقم الضريبي-استمارة ش-7بروفايل للشركة-شهادة
عضوية في املجلس الهندس ي-كشف حساب ملدة عام-عنوان موقع الشركة.
• اسماء االعمال (شهادة اسم العمل-الرقم الضريبي-عضوية املجلس الهندس ي –اثبات شخصه وشهادة قيد
الرقم الوطني-عنوان موقع اسم العمل ورقم التلفون
ً
عاشرا :اخرى:
• يمنع تمويل شراء األراض ي بمختلف مسمياتها (زراعية -سكنية –تجارية -استثمارية الخ )..والعقارات
حسب سياسات ومنشورات بنك السودان.
•

وهللا املوفق
ادارة التسويق
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