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اإلفصاح عن نسبة األرباح ملنتجات التمويل العقاري
تمت مراجعتها بتاريخ 2020/12/16م

باإلشــارة إلــى تعميــم البنــك املركــزي الســعودي عــن قواعــد اإلفصــاح عــن أســعار املنتجــات التمويليــة واإلدخاريــة رقــم 41068291 وتاريــخ 1441/12/02هـــ 
نــدرج لكــم أدنــاه أمثلــة علــى إحتســاب التمويــل العقــاري.

مثال: شراء عقار مسكن أول

 القيمة السوقية 
للعقار

 نسبة التمويل 
إلى القيمة

 سعر فائدة /ربح 
ثابت أو متغير

 معدل النسبة 
السنوي

 االستحقاق 
 مبلغ القسط  نوع السدادبالسنوات ****

الشهري*
  رسوم السداد 

املبكر**

 مبلغ األصل وكلفة األجل  25 %7.37 ثابت 90% 500,000
 7,642 3,188من القسط الشهري

مثال: شراء مسكن ثاني ***

 القيمة السوقية 
للعقار

 نسبة التمويل 
إلى القيمة

 سعر فائدة /ربح 
ثابت أو متغير

 معدل النسبة 
السنوي

 االستحقاق 
 مبلغ القسط  نوع السدادبالسنوات ****

الشهري*
  رسوم السداد 

املبكر**

 مبلغ األصل وكلفة األجل  25 %7.37 ثابت 70% 500,000
 5,943 2,479من القسط الشهري

مثال: منتج تمويل الشراء على الخارطة

 القيمة السوقية 
للعقار

 نسبة التمويل 
إلى القيمة

 سعر فائدة /ربح 
ثابت أو متغير

 معدل النسبة 
السنوي

 االستحقاق 
 مبلغ القسط  نوع السدادبالسنوات ****

الشهري*
  رسوم السداد 

املبكر**

 مبلغ األصل وكلفة األجل  25 %7.37 ثابت 90% 500,000
 7,642 3,188من القسط الشهري

مثال: منتج تمويل بناء ذاتي

 القيمة السوقية 
للعقار

 نسبة التمويل 
إلى القيمة

 سعر فائدة /ربح 
ثابت أو متغير

 معدل النسبة 
السنوي

 االستحقاق 
 مبلغ القسط  نوع السدادبالسنوات ****

الشهري*
  رسوم السداد 

املبكر**

 مبلغ األصل وكلفة األجل  25 %7.37 ثابت 90% 500,000
 7,642 3,188من القسط الشهري

مثال: منتج تمويل النقد مقابل عقار بضمان رهن عقار

 القيمة السوقية 
للعقار

 نسبة التمويل 
إلى القيمة

 سعر فائدة /ربح 
ثابت أو متغير

 معدل النسبة 
السنوي

 االستحقاق 
 مبلغ القسط  نوع السدادبالسنوات ****

الشهري*
  رسوم السداد 

املبكر**

 مبلغ األصل وكلفة األجل  25 %7.21 ثابت 80% 500,000
 6,236 3,556من القسط الشهري

* األســعار التــي تظهــر أعــاه والتــي تشــتمل علــى قيمــة القســط الشــهري ومعــدل النســبة الســنوي عنــد بدايــة تحصيــل األقســاط الشــهرية للتمويــل 
االعتيــادي و بحســب األســعار االعتياديــة ملنتجــات البنــك دون خاصيــة ســداد إضافيــة وال تنطبــق علــى املنتجــات أو الخصائــص املقدمــة ملســتفيدي 
ــاط  ــي 1, أو أقس ــة 2 ف ــدة كخاصي ــاط متصاع ــود أقس ــمح بوج ــة تس ــم لخاصي ــال اختيارك ــي ح ــة ، وف ــة العقاري ــدوق التنمي ــكان وصن وزارة اإلس
متناقصــة كخاصيــة املمتــد قــد تتغيــر قيمــة القســط الشــهري ومعــدل النســبة الســنوي فــي الفتــرات الاحقــة و تظهــر تفاصيلهــا فــي جــدول 

الســداد الشــهري مــن ضمــن عقــود التمويــل.

** املبالــغ املســتحقة علــى الســداد املبكــر تعكــس أربــاح األشــهر الثاثــة األولــى بعــد مضــي ســنتين علــى بدايــة العقــد )األشــهر 25و 26 و 27( حيــث 
أن الســداد املبكــر غيــر مســموح خــال أول ســنتين مــن العقــد و هــذه املبالــغ تســاوي كلفــة األجــل ألقســاط األشــهر الثاثــة الاحقــة آلخــر قســط 

إســتحق قبــل تقــدم املســتفيد بطلــب الســداد الكلــي املبكــر حســب جــدول األقســاط اآلجلــة. أربــاح األشــهر الثاثــة الاحقــة لشــهر الســداد.

*** نسبة التمويل لشراء أرض أو مسكن ثاني يجب أن ال تتجاوز 07%. أقصى مدة تمويل لألرض 02 سنة.

**** أقصى مدة تمويل متاحة ملنتجات صندوق التنمية و وزارة اإلسكان 52 سنة.

***** األمثلــة أعــاه تقريبيــة حيــث أن التمويــل املســتحق يتــم إحتســابه بنــاء علــى إلتزامــات العميــل القائمــة و معلومــات الدخــل الشــهري عنــد التقــدم 
بطلــب التمويــل.
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