
United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

نموذج تقييم القدرة على تحمل التكاليف
AFFORDABILITY ASSESSMENT FORM

I,
 hereby confirm my monthly income, expenses, other 
liablities and affordability  for the applied facility with 
United Arab Bank;

أنا، 
أؤكد على صّحة دخلي الشهري ,المصاريف والمتطلبات األخرى والقدرة على تحمل تكاليف 

التسهيالت المقدمة من البنك العربي المتحد ؛
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Details التفاصيل Amt. in AED   
 القيمة بالدرهم اإلماراتي 

% of Utilization 
 نسبة االستفادة %  

Monthly Income1 (A)                                                                          (الدخل الشهري 1 ) آ

Basic Expenses (B = B1 + B2 + B3) المصاريف األساسية ) ب = ب1 + ب2 + ب3 )

Rental Expenses (in case of Rented Premises) (B1)
مصاريف اإليجار )في حالة المساكن المؤجرة() ب1(

Kids Education Expenses (UAE or Overseas) (B2)
مصاريف تعليم األبناء )في اإلمارات العربية المتحدة أو في الخارج ( ) ب2(

Utility Expenses (not limited to Mobile bills, Electricity, Water etc) (B3)
مصاريف المرافق )ال تقتصر على فواتير الهاتف المحمول والكهرباء والمياه وما إلى ذلك( )ب 3 (

Lifestyle Expenses2 (C)                                                                        (مصاريف الترفيه2 )ج

Monthly Payment of Credit Facilities (Personal Loans / Finance, Credit Cards, 
Mortgages etc)3 (D)

سداد القروض الشهرية  )القروض الشخصية / التمويل ، بطاقات االئتمان ، الرهون العقارية ، إلخ( 3 )د(

Monthly Net Disposable Surplus [ A - B - C - D ]
الفائض الشهري الصافي المتاح ]أ - ب - ج - د[

Monthly Affordable Instalment Payments to United Arab Bank
أقساط شهرية للبنك العربي المتحد

Customer Name                            اسم العميل       

Emirates ID Number          رقم الهوية اإلماراتية  

Customer Signature Date    توقيع العميل والتاريخ   

Bank Use Only استخدام البنك فقط

Submitted By (Staff ID, Name & 
Signature)

Approved By (Staff ID, Name & 
Signature)

Personal Loan
قرض شخصي 

Vehicle (Auto)
سيارة ) مركبة ( 

Mortgage
قرض السكن

Credit Card
بطاقة االئتمان

1. Monthly income includes monthly salary and other regular income approved to be 
included in income as per UAB Product Policy.

2. All monthly expenses other than basic expenses and credit / lending related 
payments including but not limited to :

 a. Monthly Food Expenses, which are aected by the number of dependents;
 b. Maintenance services' expenses, property taxes in case the house is owned by 

the customer;
 c. Wages paid to the domestic workers, gardeners, cleaners;
 d. Average Healthcare Expenses which are affected  by the number of dependents;
 e. Petrol Expenses, Travel Expenses;
 f. Insurance / Takaful payments towards cars, health, life, property for self as well as 

dependents;
 g. Spousal and Child maintenance, support extended to the family;
 h. Costs of maintaining services of other owned properties; and
 i. Any other costs or expenses both in UAE or overseas / home country.
3. Any payment towards the monthly instalments of personal loans / finance, 

mortgage loan / finance, credit cards, overdraft or any other
 repayments to either a financial institution or to the employer to be included.
     Loans / Finances / Facilities which are being bought out by United Arab Bank
     will not be included in the same.

يشمل الدخل الشهري الراتب الشهري واإليرادات األخرى الموافق عليها لتضمينها في الدخل وفًقا . 1
لسياسة البنك العربي المتحد.

جميع المصروفات الشهرية ما عدا المصروفات األساسية والمدفوعات المتعلقة باالئتمان / اإلقراض بما في . 2
 ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

 أ. مصاريف الطعام الشهرية ، والتي تتأثر بعدد المعالين.
ب. نفقات خدمات السكن ) اإليجار( و الصيانة والتي تعتمد على ما إذا كان المستهلك مالك أو مستأجر 

 المنزل أو غير ذلك.
 ج. الضرائب العقارية ؛

 د. األجور الواجب دفعها إلى العمال المنزليين ؛
 ه. متوسط مصاريف التعليم والتي تتأثر بعدد المعالين .

 و. متوسط نفقات الرعاية الصحية التي تتأثر بعدد المعالين 
 ز. مصاريف السفر ؛

 ح. مصاريف التأمين / التكافل ) السيارات ، الصحة ، العقارات ، الحياة ( 
 ط. تكاليف المرافق العامة و االنترنت و الهاتف المحمول 

 ي. نفقة األبناء و الزوج وأية إعانة مقدمة إلى باقي أفراد العائلة 
 ك تكاليف خدمات صيانة األمالك المملوكة األخرى

ط. أي تكاليف أو نفقات أخرى متوقعة.
مدفوعات لألقساط الشهرية لكل من القرض / التمويل الشخصي أو القرض / التمويل العقاري أو . 3

البطاقات االئتمانية  أو السحب على المكشوف أو أي دفعات أخرى لمؤسسة مالية أو لجهة العمل سوف 
 يتم احتسابها.

القروض / التمويالت / التسهيالت التي يتم شراؤها من قبل البنك العربي المتحد لن يتم احتسابها.
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