
 برنامج التمويل العقاري 
للعمالء المميزون بدون تحويل راتب

تعريفه:
هو منح تمويل عقاري لعمالء الوسام دون تحويل راتب.

معايير العمالء المميزين للحصول على التمويل العقاري:

أن يكون العميل ضمن برنامج الوسام لمدة 6 أشهر على األقل. 	

 متوسطة أ}صدة الحسابات الشخصية الجارية مع البنك األهلي ال تقل عن. 	
400 ألف ريال خالل األشخر الستة السابقة.

 دخل العميل المعتمد ال يقل عن 50 ألف ريال شهريًا، ويتم التحقق من ذلك . 	
 الحقًا من خالل أخصائي التمويل العقاري عند احتساب دخل العميل من طرف 

إدارة االستثناءات وتوقيع العميل على اإلقرار.

مميزات برنامج العمالء المميزين:

 برنا مج سداد بأقساط ميسرة تمتد حتى 0	 عامًا للفلل والشقق.	 
و0	 عامًا لألراضي

تمويل إسالمي متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية	 
 إمكانية السداد المبكر بعد مرور سنتين من العقد حسب تعليمات مؤسسة	 

النقد
 إمكانية أخذ أي منتج آخر مع منتج التمويل العقاري وفقا للشروط وألحكام	 

وحسب مالئة العميل المالية
 إعفاء الورثة من دفع باقي الدفعات في حالة الوفاة أو العجز الكلي السمح اهلل	 

ونقل ملكية العقار للورثة
تأمين تكافلي إسالمي للعقار	 
 تمكين العمالء ذوي مصادر الدخل المتعددة من الحصول على التمويل	 

العقاري باحتساب أكثر من مصدر دخل
 تحويل أرصدة وإيداعات العمالء لدى البنك إلى دخل قابل	 

لالحتساب للتمويل
مبلغ التمويل العقاري يصل إلى 7 مليون ريال	 
( للفلل واألراضي	  النقد مقابل عقار )تمويل بضمان العقار
إمكانية شراء العمائر السكنية )5 أدوار بحد أقصى(	 

المستندات المطلوبة في معامالت التمويل العقاري: 

1. المستندات المطلوبة من العميل
كشف حساب لمدة 		 شهرًا لكل شهر منفصل - تقدم من الفرع	 
عقود اإليجار إلثبات دخل العقارات المؤجرة - يوفرها العميل إن وجد	 
صكوك ملكية العقارات المؤجرة - يوفرها العميل	 
 تقرير الدخل المقدم من المؤسسات التجارية إذا كان العميل لديه تعامل مع	 

البنك من خالل المؤسسات التجارية - تقدم من البنك

2. المستندات التي يحضرها العميل من مالك العقار: 
صورة من هوية مالك العقار	 
صورة من صك العقار	 
رخصة البناء، للفلل والشقق	 
صورة الكروكي	 
عرض البيع	 
قرار الفصل )قرار الذرعة أو محضر تجزئة( للشقق والفلل الدوبلكس	 

احتساب الدخل:

طريقة االحتساب الدخل

 5	% من متوسط اإليداعات لمدة
6 أشهر.

 5	% من متوسط الحساب والرصيد لمدة
6 أشهر.

 حساب البنك: إيداعات 
أو: متوسط الرصيد

نسبة العميل من صافي األرباح
 الدخل التجاري من 
المؤسسة/ الشركة

75% من اإليجارات السنوية تقسم على 		 اإليجارات

شروط البرنامج:

سنة واحدة أقل مدة سداد

20-65 سنة العمر

غير متوفر التضامن

45 سنة عند نهاية مدة السداج أقصى عمر للعقار

400 ألف آلخر 6 شهور متوسط رصيد الحساب

6 أشهر ضمن برنامج الوسام التعامل مع البنك

%50
 نسبة االستقطاع من 

الدخل الشهري

* تطبق الشروط واألحكام
 مثال افتراضي: معدل النسبة السنوي 95.	% محتسب على مبلغ التمويل 750,000

 ريال ولمدة 5 سنة، شاماًل الرسوم اإلدارية ورسوم التقييم )الرسوم اإلدارية 	% من
قيمة التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل(

للتقدم بالطلب:
تقدم لزيارة أقرب فرع للبنك األهلي

 عندما تكون ضريبة القيمة المضافة مفروضة، فإن أي هامش ربح، أو أي رسوم أو أتعاب
 أو أي مبالغ تدفع وفقًا لهذه االتفاقية تعتبر خالصة من ضريبة القيمة المضافة، والتي

 سوف تضاف قيمتها وفقًا لمعدل الضريبة المطبق وهو خمسة بالمائة )5%( وكما ُتعدل
النسبة مستقباًل سواًء بالزيادة أو النقصان، ويتم تحميلها على العميل.

 البنك األهلي السعودي  |  شركة مساهمة سعودية  |  رأس المال 44,780,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل  |  الرقم الضريبي 	000			47	0000	  |  س.ت. 588	000	40  |  خاضع إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي  |  
  مرخص له بموجب األمر السامي رقم 7	7	 الصادر بتاريخ 	7		/0/4	هـ )الموافق 	95	/		/6	م(   |  المبنى الرئيسي برج البنك األهلي السعودي مركز الملك عبداهلل المالي طريق الملك فهد  |  08		 – حي العقيق  |   

  www.alahli.com  |  9	000	000  |  		5	9 – 6676 رقم الوحدة 778  |  الرياض 
عندما يرد ذكر اسم ”البنك األهلي التجاري“ أو ”األهلي“ أو ”البنك“ فتكون اإلشارة إلى ”البنك األهلي السعودي“
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