
 
 

  سكنيالتمويل المتعاملي األسئلة الشائعة ل

 ماذا سيحدث للتمويل العقاري الحالي الخاص بي من نور بنك؟ .1

سيبقى التمويل العقاري الحالي الخاص بك كما هو دون تغيير. يرجى التأكد من سداد مدفوعاتك في الوقت المناسب لمواصلة 

 دفع مبلغ التبرع بسبب التأخر في السداد. بمزايا التمويل  االنتفاع

قدم أو التالخاص بي من نور بنك  كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري جديد أو زيادة التمويل العقاري الحالي .2

  بطلب شراء مديونية التمويل العقاري؟

فرع بنك  أقربأو زيارة الموقع االلكتروني لبنك دبي اإلسالمي أو  088 4534يمكنك االتصال ببنك دبي اإلسالمي على الرقم 

   ستيفا  النموج ال انقر هنا دبي اإلسالمي في منطقتك للتقدم بطلب للحصول على تمويل جديد أو

 من الذي يمكنني االتصال به لتقديم أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالتمويل العقاري الحالي الخاص بي من نور بنك؟ .3

ع من فروع بنك دبي اإلسالمي إجا أو زيارة أي فر 088 4534يمكنك االتصال بمركز االتصال ببنك دبي اإلسالمي على الرقم 

 كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالتمويل العقاري الحالي الخاص بك من نور بنك.

 نور بنك إلى حساب بنك دبي اإلسالمي؟ ي فيهل سيقوم بنك دبي اإلسالمي بإشعاري قبل ترحيلحساب .4

 متعامل الجديد لدى بنك دبي اإلسالمي/رقم طلب الع متعامل ستتلقى إشعاراً من بنك دبي اإلسالمي يتضمن رقم تعريف ال

 .للتمويالت العقارية معنا. يمكنك استخدام هجه األرقام في جميع اتصاالتك معنا في المستقبل

 ما هو تاريخ االنتهاء المتوقع لترحيل نظام نور بنك إلى بنك دبي اإلسالمي؟ .5

 .8888أكتوبر  53إلى  8888أكتوبر  80من  خالل الفترةسيكون تاريخ ترحيل النظام المتوقع 

 هل سأواجه أي انقطاع في الخدمات عند ترحيل التمويل العقاري الخاص بي إلى بنك دبي اإلسالمي؟ .6

أكتوبر  80سيتم ترحيل التمويل العقاري الخاص بك بطريقة سلسة دون أي انقطاع في الخدمات. )باستثنا  تاريخ ترحيل النظام من 

 حيث لن تتمكن من الوصول إلى أنظمة نور بنك وبنك دبي اإلسالمي نظراً لعملية اندما  النظام(. 8888كتوبر أ 53إلى  8888

 هل سيستمر الموقع االلكتروني لنور بنك في العمل؟ .7

ل . يمكنك بعد جلك الرجوع إلى موقع بنك دبي اإلسالمي للحصو8888أكتوبر  82نعم سيستمر الموقع االلكتروني في العمل حتى 

 على مزيد من التحديثات

 سعار بمجرد ترحيل التمويل العقاري إلى بنك دبي اإلسالمي؟األهل سيتغير هيكل الرسوم و .8

لدى بنك دبي اإلسالمي وفقًا إلرشادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة  المطبقة  سعاراألسيتم تطبيق هيكل الرسوم و

  انقر هناللمزيد من المعلومات    المركزي.

 كيف أحصل على معلومات حول منتجات وخدمات بنك دبي اإلسالمي؟ .9

  انقر هنالمعرفة المزيد، 

 لى تحويل راتبي إلى بنك دبي اإلسالمي اآلن لسداد أقساط التمويل العقاري الخاص بي؟هل أحتاج إ .11

 ال

هل سيتم نقل جميع التعليمات الدائمة/ الخاصة بي لدى نور بنك تلقائيًا إلى بنك دبي اإلسالمي أم أحتاج إلى تقديم طلب مرة  .11

 أخرى في هذا الشأن؟

http://www.dib.ae/firststep
http://www.dib.ae/firststep
https://www.dib.ae/docs/default-source/schedule-of-charges/dib-homefinance-schedule-of-charges.pdf
https://www.dib.ae/docs/default-source/schedule-of-charges/dib-homefinance-schedule-of-charges.pdf
https://www.dib.ae/happy
https://www.dib.ae/happy


 
 

 والتعليمات الدائمة الحالية لدى نور بنك إلى بنك دبي اإلسالمي تلقائيًا. تفويض الخصم المباشرسيتم نقل تعليمات 

 هل يمكنني تأجيل التمويل العقاري الحالي الخاص بي من نور بنك؟ .12

ما بعد البيع، يمكنك االتصال بمركز االتصال الخاص بالتمويل العقاري لدى بنك دبي اإلسالمي على تتعلق بأي خدمات فيما يخص 

 أو زيارة أي فرع من فروع بني دبي اإلسالمي للتقدم بطلب. 088 4534الرقم 

 ؟  األقساط الشهرية المتساوية –كيف يمكنني التقدم بطلب السداد المبكر أو تغيير وقت إستحقاق الخصم المباشر  .13

قم اإلسالمي على الرخدمات ما بعد البيع، يمكنك االتصال بمركز االتصال الخاص بالتمويل العقاري لدى بنك دبي فيما يخص 

 أو زيارة أي فرع من فروع بني دبي اإلسالمي للتقدم بطلب. 088 4534

طلبات تتعلق بخدمة ما بعد البيع للتمويل العقاري الحالي الخاص بي من نور بنك، مثل التأجيل أو التقدم  إلى من أقوم بتقديم  .14

 بطلب للحصول على شهادة مديونية أو تغيير تاريخ االستحقاق؟

ما بعد البيع، يمكنك االتصال بمركز االتصال الخاص بالتمويل العقاري لدى بنك دبي اإلسالمي متعلقة بأي خدمات يما يخص ف

 أو زيارة أي فرع من فروع بني دبي اإلسالمي للتقدم بطلب. 088 4534على الرقم 

لدخول إليه للحصول على تفاصيل عن التمويل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو تطبيق الهاتف النقال أقوم بتسجيل ا من أي .15

 العقاري الحالي الخاص بي من نور بنك؟

تواصل بالخدمات الحالية المقدمة. سي لالنتفاعيرجى االستمرار في استخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت/تطبيق الهاتف النقال 

 عند حدوث أي تغييرات في المستقبل. متعاملين البنك مع جميع ال

ل جديد/تموي تمويل عقاري نور بنك، هل يمكنني الذهاب إلى فرع بنك دبي اإلسالمي للتقدم بطلب للحصول على متعاملي كأحد  .16

 إضافي؟

للتمويل العقاري، يمكنك زيارة الموقع االلكتروني لبنك دبي اإلسالمي أو الفروع للتقدم بطلب للحصول على تمويل جديد. يمكنك 

أو زيارة أي من مراكز  088 4534تصال الخاص بالتمويل العقاري لدى بنك دبي اإلسالمي على الرقم أيضاً االتصال بمركز اال

 التمويل العقاري للتقدم بطلب. متعاملي خدمة 

تخفيض الراتب/اإلجازة بدون أجر، من الذي يجب أن أتصل به لتأجيل أو  جّراء 19-إذا فقدت وظيفتي أو تأثرت بجائحة كوفيد .17

 أقساط التمويل العقاري الخاصة بي؟إعادة جدولة 

ألي طلبات واعتبارات لخدمات ما بعد البيع، يمكنك االتصال بمركز االتصال الخاص بالتمويل العقاري لدى بنك دبي اإلسالمي 

 أو زيارة أي من مراكز خدمة عمال  التمويل العقاري للتقدم بطلب. 088 4534على الرقم 

 ت الشهرية للتمويل العقاري الحالي الخاص بي من نور بنك؟أو الدفعاالربح هل سيتغير معدل  .18

ور سعار المعتمد مع ناأللتمويل العقاري الحالي الخاصة بك، أي أنها ستستمر وفقًا لهيكل ا لن يكون هناك أي تغيير على أسعار 

المطبقة بين المصارف في اإلمارات سعار مؤشر األ، سيقوم البنك بتعديل تاريخ تطبيق 8883يناير  3بنك. ومع جلك، واعتباًرا من 

سعار المنطبق عليك( األسعارة السنوية المطبقة بين المصارف في اإلمارات )وفقًا لهيكل األإلى األول من كل ربع/نصف عام أو 

 نك.ب سعار المطبق بين المصارف في اإلمارات في تواريخ الفوترة على النحو الجي تم تنفيجه في نوراألبدالً من تطبيق تغيير 

 هل سيتم تغيير عقودي الحالية المبرمة مع نور بنك إلى عقود مبرمة مع بنك دبي اإلسالمي أم أنها ستستمر كما كانت من قبل؟ .19

 ستبقى عقود التمويل العقاري الحالية الخاصة بك كما هي دون تغيير.



 
 

 ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ .21

(، سيتم ترحيل عالقتك مع نور بنك بما 8888أكتوبر  53بحلول إنجازه  من المقررعند دمج نظام نور بنك وبنك دبي اإلسالمي )

في جلك عالقة حساباتك والعالقة المالية وأي منتجات أو خدمات أخرى إلى النظام البيئي لبنك دبي اإلسالمي. ستتلقى جميع 

ما كتروني أو رسائل نصية قصيرة واالتصاالت المتعلقة بعالقتك من بنك دبي اإلسالمي سوا  كانت في صورة رسائل أو بريد إل

 إلى جلك.

 يمكنك التواصل مع فريق التمويل العقاري ببنك دبي اإلسالمي عبر القنوات التالية:

 Home.Finance@dib.aeالبريد اإللكتروني:  -

  finance-https://www.dib.ae/personal/homeالموقع االلكتروني: -

 

 مراكز خدمة التمويل العقاري:

 بجانب بر  الساعة، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. -، الطابق الرابع 484قرية األعمال، بلوك ب، مكتب رقم دبي:  -

  المتحدة.فرع السالم، شارع الفالح، أبوظبي، اإلمارات العربية أبوظبي:  -

http://Home.Finance@dib.ae
https://www.dib.ae/personal/home-finance

