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المحور األول

مدخل إلى التمويل العقار ي

الوحدة
مدخل إلى التمويل العقارياألوىل

2

الوحدة 
االوىل



والمصارفالبنوكتقدمهاالتيالخدماتأنواع
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مرصفية

استثمارية

تمويلية



التمويلإلىمدخل

هو اإلمداد باألموال الالزمة وقت الحاجة إليها: تعريف التمويل

:أنواع التمويل بالنسبة لألجل

(.  أقل من سنة)تمويل قصير األجل •

(.من سنة إىل سبع سنوات)تمويل متوسط األجل •

(.أكير من سبع سنوات)تمويل عقاري •

.والتمويل العقاري غالبا يعتير تمويال طويل األجل•
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التمويلإلىمدخل

.التمويلاتفاقيةبموجبللعميلالمتاحةالمبالغإجماىل  أو األقىصالحد :التمويلمبلغتعريف

  القيمة:األصلقيمة•
.أساسهاعىلالتمويلمبلغيحتسبالت 

  الزيادة:الفائدة•
ضيتحملها الت  .األصىل  القرضمبلغعىلالمقي 

اءسعر عنزائدا الممولعليهيتحصلالذيالمبلغهو :الرب  ح• .الشر
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الربحعناصر
6

عالوة 
المخاط
ر

التضخم
تكلفة 
التمويل

الرب  ح



7 :التمويلتكلفة

سايبورؤشرمإلىباالستنادالسعوديةالعربيةالمملكةفيالعقاريوالتمويلالتمويلتكلفةحسابيكونماغالبا

(SAIBOR).

ةبارلعاألولىالحروفاختصاروهوالسعوديبالريالالبنوكبينالتمويلسعرهو:(SAIBOR)سايبورتعريف

Saudi)اإلنجليزيةباللغة Arabian Interbank Offered Rate)وكالبنبينالتمويللتكلفةالمرجعيالسعروهو

.(السايبور)السعوديبالريال

.البنوكبينومعتمدةمحددةآلليةوفقا ًالسوقعواملعلىبناءً يوميبشكلتحديدهيتم•

.السعوديبالريالللعمالءالتمويلوتسعيرالتمويلتكلفةلقياسأساسكمرجعيستخدم•

.وسنةأشهروستةأشهرلثالثةتوقعهيتم•
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:يؤثر عىل هذا المؤشر 

oاءمعدل ئدةالفامعدليتبعالذيوهو العكس  الشر

.األمريكيةللخزانة

o(التمويل)االئتمانعىلالطلبحجم.

oالقطاعلدىالسيولةتوفر مدى  
 
.المرصف
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  يوضح تطور مؤشر السايبور خالل السنوات الع
شر رسم بيان 

الماضية
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: تعريف التضخم

ار ألسعالعامالمستوىعندهيرتفعالذيالمعدلهو 

ائالقوةتنخفضوبالتاىل  والخدمات،السلع يةالشر

.للعملة

9 التضخم

  المملكة العربية الس) 
عودية رسم يوضح حركة التضخم سنويا ف 
(2108-2009خالل األعوام من 



المخاطر
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السنويالنسبةمعدل

 مس,األخرىوالدفعاتاألقساطلجميعالحاليةالقيمةفيهتكونالذيالخصممعدل(APR)السنويالنسبةمعدل
 
اوية

  وذلكللعميل،المتاحةالتمويلمبلغلدفعاتالعميل،عىلالمستحقةالحاليةللقيمة
 
مبلغفيهيكونيالذالتاري    خف

 منهدفعةأولأو التمويل
 
.للعميلمتاحا

:الهدف من معدل النسبة السنوي

.والتأمير  اإلداريةالتكاليفمثلللتمويلالفعليةالتكلفةعنباإلفصاحالشفافية1)

.وشفافيةبسهولةالمختلفةالتمويليةالمنتجاتأسعار مقارنةمنالمستفيد تمكير  2)
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المبكرالسداد

  سداد تعجيليمكن•
 
  التمويل،مبلغباف

 
ةباستثناءوقت،أيف العقد نصإذا العقاريللتمويلالمبكر السداد حظر في 

طذلكعىل .العقدإبرامتاري    خمنسنتير  الحظر مدةتتجاوز أال بشر

عىلمحسوبةداد،للسالتاليةالثالثةلألشهر اآلجلكلفةبمقدار المستفيد منتعويضعىلالحصولالتمويللجهة•

.المتناقصالرصيد أساس
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يالعقارالتمويلسوق
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يالعقارالتمويلمصادر

.عموماالمرصفيةباألعماللها مرخصجهات:التجاريةالبنوك1.

كات2. .التمويلبنشاطلها مرخصجهات:التمويلشر

.سابقاالعقاريالصندوقمثل:حكوميةقطاعات3.

كاتبعضتمويلمثل:خاصةقطاعات4. .لموظفيهاالشر
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يالعقارالتمويلمصادر

شركات التمويل العقاري بنوك تجارية
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يالعقارالتمويلأنواع

التمويل العقاري بهامش ربح متغير

ويحدد,دادالسفترةخاللمتغيرةبتكلفةتمويل:تعريفه

لذيااالسترشاديوالمؤشرالتغيرفتراتمسبقافيه

.عليهبناءالربحسيتغير

oابت،الثالربحمعدلمنأقلغالباالمتغيرالربحمعدل

.الفائدةتغيرمخاطرأغلبتجنبالممولألنوذلك

oلتعثرامخاطرتتزايدالتمويلهذامنالصوربعضفي

السيما,كبيربشكلالفائدةارتفاعحالفيالسدادعن

.األفراددخلفيارتفاعيصاحبهالمإذا

التمويل العقاري بهامش بربح ثابت

.لسدادافترةكاملفترةخاللمحددةربحبتكلفةتمويل

oتوقعةمالغيرالمخاطربسببمرتفعالربحمعدليكون

.التمويلفترةخالل

oالسدادفترةخاللثابتةاألقساط.
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توضيحمنكما كلولويحابجانبكالذيزميلكوبير  بينكبالتساويالتاليةالتمويليةالمفاهيمتقسيميتم

.منهااألسهلتار ونخ,الجميععىلالتعريفاتهذهنستعرضثم,المستطاعقدر لألخر المصطلحاتوتبسيط

.السايبور1)

.التضخم2)

.ثابتبرب  حالتمويل3)

.متغير برب  حالتمويل4)

APRالسنويالعائد معدل5)

.المبكرالسداد 6)
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تمرين



المحور الثاني

إجراءات التمويل العقاري

الوحدة
مدخل إلى التمويل العقارياألوىل

الوحدة 
االوىل



التمويلجهاتلدىالعقاريالتمويلتنفيذإجراءات
19

استقبال الطلب من المرحلة األولى

العميل

المرحلة الثانية
الدراسة االئتمانية 

لعميل التمويل 

العقاري

المرحلة الثالثة

تزويد طالب 

التمويل بجميع 

مستندات التمويل

تنفيذ عملية التمويل المرحلة الرابعة

المطلوب



التمويلجهاتلدىالعقاريالتمويلتنفيذإجراءات

الثانيةالمرحلة

:لوتشمالعقاري،التمويللعميلاالئتمانيةالدراسة

oالمصرفياالئتمانأسس

oبالمتمولفحصهايتمالتيالنقاط

oبالعقارفحصهايتمالتيالنقاط

األولىالمرحلة

:اآلتييتموفيه،العميلمنالطلباستقبال

سابحوجود/الرشد)للتمويلالمبدئيةاألهليةفحص1)
(الخ/الجنسية/جاري

التمويليالمنتجاختيار2)
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المرحلة الرابعة

:وفيها.المطلوبالتمويلعمليةتنفيذ

لوبالمطالعقارالمموليشتري-الشرعيةالصورفي-
نتهيةمإجارةعليهيؤجرهأوباآلجلالعميلعلىيبيعهثم

.سيأتيكمابالتمليك

الثالثةالمرحلة

روطهوشالتمويلمستنداتبجميعالتمويلطالبتزويد
.االئتمانيالمستشارمعلمراجعتهاوأحكامه



التمويلجهاتلدىالعقاريالتمويلتنفيذإجراءات

الدراسة االئتمانية لعميل التمويل العقاري: المرحلة الثانية-تفاصيل 

  االئتمانأسس
 
:المرصف

  الممولثقة1.
 
.المتمولف

  يسىمما وهو :االئتمانمبلغتعيير  2.
 
  العرفف

 
  السقف"المرصف

."للعميلاالئتمان 

.االئتمانعىلالرب  حتحديد 3.

.االئتمانمنالغرضتحديد 4.

.األجلتحديد 5.

.الضماناتتعيير  6.
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22
  النقاط

:بالمتمولفحصها يتمالت 

.(المتمولراتبحجم-بالعملجهةاعتماد -أ):المتمولراتب1.

.المتمولعمر 2.

  السجل3.
كةبياناتعىلباالعتماد أو التمويلجهةلدىداخليا سواء)للمتمولاالئتمان  عوديةالسالشر

(سمة)االئتمانيةللمعلومات

  التمويالت4.
.المتمولعىلالت 

  النقاط
:بالعقارفحصها يتمالت 

العقارعمر •

العقارصك•

رالعقا تقييم•



ه عميل يريد الحصول عىل تمويل ما يىل   ح لزميلك واعتير
:اشر

  مهمالشهريالدخلو العمر لماذا ▪
 
؟العقاريالتمويلف  

السكت 

البناء؟جودةبتحديد المقيمسيقوموهلالعقار تقييمخالليتمكيف▪
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تمرين



إجراءات تنفيذ التمويل العقاري لدى جهات التمويل

:تمرين

24

o ونسبةشخىص  تمويلولديه,شهرياريال15,000المستفيدراتبكانلو

%60يتعدىأال يجبتمويالتمنعليهما ومجموع،%20راتبهمنالقسط

.العقاريالتمويلفيها بما 

التمويلعىلللحصولالعميلاتبر مناستقطاعها الممكنالقصوىالنسبةكم

المتوقع؟القسطمبلغوكم,العقاري



العقاريالتمويلمجالفيالمستجداتبعض

ونيةالمرصفيةواألعمالاالتصاللتكنولوجيا الشي    عالتطور أنتج   يةالتمويلالمنتجاتمنعددا اإللكي 
أنيتوقعالت 

.مثالذلكومنالعقاري،التمويلسوقمنبحصتها تستأثر 

crowd)التجميع  التمويل1) funding):

وعات،لتمويلالناسمنعدد منمبالغجمعهو  نت،عير غالبا وتجرىالمشر نظيمها وتتطويرها الممكنومناإلني 

القارالتمويللعملياتخيارا تكونبحيث

Peer)للفردالفرد تمويل2) to peer funding):

  راغبفرد بير  وسيطا تكونجهةتنظمها عمليةوه  
 
  راغبآخر فرد معمدخراتهاستثمار ف

 
تمويل،عىلولالحصف

التمويلعملياتتخدملك  وتضبطاآلليةهذهتنظمأنويمكنالمتمول،بدور واآلخر الممولبدور أحدهما فيقوم

.العقاري
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المحور األول

قواعد عامة في المعامالت

الوحدة
العقاريالتمويلهياكلاألوىل

الوحدة 
الثانية



المعامالتفيقواعد

عيةالضوابطمعالمتوافقةالمعامالتبير  فرقهناكهل ها؟الشر وغير

:اآلتيةلألسبابوذلكنعم،

  الفرقوجود 1)
 
.العمىل  الواقعف

امبلزومالقاضيةالنظاميةالنصوص2) عية؛األحكامالي   :مثلالشر

:للحكماألساس  النظاممنالسابعةالمادة

  الحكميستمد 
 
النظامهذا عىلنالحاكماوهما رسوله،وسنةتعاىلهللاكتابمنسلطتهالسعوديةالعربيةالمملكةف

الدولةأنظمةوجميع

:العقاريالتمويلنظاممنالثالثةالمادة

يعةأحكاممعيتعارضال بما العقاريالتمويلأعمالالعقاريالمموليزاول اللجانرهتقر ما عىلبناءاإلسالميةالشر

عية الشر
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الماليةالمعامالتفيعامةقواعد

  األصل:األوىلالقاعدة
 
.اإلباحةالمعامالتف

:القاعدةومعت  

  يرد لممعاملةكلأن
 
ع  دليلتحريمها ف

هأو نصمنشر اإلباحةعىلباقيةفه  غير
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الماليةالمعامالتفيعامةقواعد

:المحرمةالمعامالتأصول
29

التأجيلمقابلالدينعىلالزيادة:ومنه•
  التأخير غرامة/بفائدةالقرض:مثاله•

ينةالع/الديونف 

الربا

.العدلبخالفالمعاملةوهو •
أخيهبيععىلالمسلميبيع/النجش:مثاله•

الظلم

.العاقبةالمجهولهو •
.اليانصيبأوراق•

الغرر



الماليةالمعامالتفيعامةقواعد

ة:الثانيةالقاعدة   العير
 
  العقود ف

.باأللفاظال بالمعان 

:القاعدةمعت  

عأن .آخرعقد إىلمتجهةالمتعاقدينألفاظكانتلو حت  العقد حقيقةيعتير الشر

:أمثلة

.المرصفيةالودائعحقيقة•

دالعربونحقيقة• .المسي 

30



المحور الثاني

العقاريالتمويلعملياتفيالمستخدمةالعقود

الوحدة
العقاريالتمويلهياكلاألوىل

الوحدة 
الثانية



العقاريالتمويلعملياتفيالمستخدمةالعقود
32

بيع المرابحة

ليالتأجير التموي

القرض

المشاركة

الرهن

االستصناع

01

02

03

04

05

06



العقاريالتمويلعملياتفيالمستخدمةالعقود

.المرابحةبيععقد :األولالعقد 

.المتعاقدينبير  عليهمتفقمعلومرب  حوزيادةاألولثمنها بمثلالسلعةبيع:تعريفه

33

أقسام عقد البيع باعتبار وقت الثمن

ثمن مؤجل

واحدةدفعة أقساط

ثمن حال



العقاريالتمويلعملياتفيالمستخدمةالعقود

  المرابحةبيععقد استعمالآثار 
 
العقاريالتمويلف

ي)المتمولإىلالعقار ملكيةانتقال• .العقدإبرامبمجّرد (المشي 

.عليهاالمتفقباألقساطعليهالمتفقالمؤجلللثمن(البائع)الممولاستحقاق•

ي)المتمولإىلالمبيعالعقار ضمانانتقال• .العقدبمجرد (المشي 

  المتعاقدانيتفقأنمانعال •
 
التمويلمبلغمقابلالمبيعالعقار رهنعىلالعقد هذا ف
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العقاريالتمويلعملياتفيالمستخدمةالعقود

  العقد 
الالحقالتمليكمعاإلجارةعقد :الثان 

(التمليكبالمنتهية)التمويليةاإلجارةه  هنا والمقصود وتمويلية،تشغيليةإجارة:قسمير  إىلاإلجارةتنقسم

تنتقلثمأقساطعىلالمستأجر يدفعها معينةأجرةمقابلمعينةسلعةآلخر أحدهما فيهيؤجر طرفير  بير  عقد :تعريفه

.قسطآلخر سدادهعند للمستأجر السلعةملكيةبعدها 
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العقاريالتمويلعملياتفيالمستخدمةالعقود

:المعارصةتسمياته

.بالتمليكالمنته  التأجير 1)

.بالتمليكالوعد معالتأجير 2)

.المعلقالتمليكمعالتأجير 3)

يةباللغةواسمه نجعقد اإلنجلير  (Leasing)اللير 

.ممنوعةوصور جائزةصور له:حكمه

:الجائزةالصور معيار 

تبحقيقيا عقدا اإليجار عقد يكونأن1) .اإليجارعقد آثار عليهتي 

.صحيحةبصورةاإليجار عقد غير آخر بعقد الملكيةانتقاليكونأن2)
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العقاريالتمويلعملياتفيالمستخدمةالعقود

  الالحقالتمويلمعاإلجارةعقد استعمالآثار 
 
يالعقار التمويلف

.للمتمولالعقار منفعةبتسليمالمموليلزم•

.للممولاألجرةطأقسا بدفعالمتموليلزمكما •

.العقدنهايةحت  للممولمملوكا العقار يبق  •

  للعقار ضامنا المموليكون•
 
هأو المتمولتعديدونالهالكحاالت ف .تقصير

.المتموليتحملهوال المؤجرةالعقار عىلالتأمير  المموليتحمل•

.األساسيةالصيانةالمؤجر ويتحملالتشغيلية،الصيانةالمستأجر يتحمل•
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العقاريالتمويلعملياتفيالمستخدمةالعقود

:القرضعقد :الثالثالعقد 

.بدلهويرد بهلينتفعالغير إىلالمالدفع:تعريفه

.دقيقغير بالقرضالتمويلووصفالقرض،منأعمالتمويل

  القرض
 
ع  االصطالحف

.عليهالزيادةأخذ يجوز ال الذيالحسنالقرضهو :الشر

  القرضلعقد الممكنةاالستخدامات
 
:العقاريالتمويلف

يالحكوم  اإلقراضصناديقمثل(الحسنالقرض1)   والخير
.)والوظيق 

  القرض2)
 
عاالممنوعالمرصف اء)الربوي(شر .العقارلشر
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العقاريالتمويلعملياتفيالمستخدمةالعقود

:المشاركةعقد :الرابعالعقد 

ءملكهو :تعريفه  
.المالكترصفحقمنهملكلأكير أو إثنير  بير  قيمةلهسر

  استخدامه
 
:العقاريالتمويلف

.الالحقالتمليكمعالتأجير معالمشاركةمنتج:األول

ك:وصورته   العميلمعالمموليشي 
 
ويدفعقسيطبالتالعقار مننصيبهيبيعأو المموليؤجر ثمالعقار،ملكيةف

  الممولنصيببمقدار أقساطهالمتمول
 
.العقارف

  المقدمةالدفعةمقابلالعقار من%10يملكوالعميلالعقار من%90يملكالممول:مثال
ميلالعيدفعثمدفعها،الت 

.الممولملكيةنسبةتوازيإيجاريهدفعات

  
.المتناقصةالمشاركةمنتج:الثان 
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العقاريالتمويلعملياتفيالمستخدمةالعقود

:الرهنعقد :الخامسالعقد 

ن دينتوثيق:تعريفه
.ثمنهامنأو منها استيفاؤهُيمكنبعير 

 االستحقاق،عند المرهونةالعير  فتباعالمرهون،الدينسداد عدمعند أنهالرهنمنالفائدة
 
.منهاحقالويستوف

  الرهنعقد استخدام
 
:طريقتانلهالعقاريالتمويلف

.الممولالعقار رهن:األوىلالطريقة

.(العقاريوغير العقاري)للتمويللضمانوسيلةالعقار يكونأن:الثانيةالطريقة
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العقاريالتمويلعملياتفيالمستخدمةالعقود

:االستصناععقد :السادسالعقد 

مقابل،صانعالعند منبمواد محددة،مواصفاتطبقلهليصنعبعد يصنعلمشيئا آخر منإنسانيطلبأن:تعريفه
.ماىل  عوض

.الصانععند منالمواد كانتإذا والحدادةوالنجارةوالبناءالخياطة:العامةأمثلته

وط :االستصناععقد شر

• 
 
.بدقةالمصنوعأوصافالعقد يذكر أن:أول

• 
 
.االستصناعلعقد مدةهناكيكونبحيثاألجل؛تحديد :ثانيا

• 
 
 فيصحالثمنأما التعاقد،عند بالثمنالعلم:ثالثا

 
 معجل

 
 ومؤجل

 
.ومقسطا

• 
 
.(لماذا؟)الصانعمنوالعملالمادةتكونأن:رابعا

  االستصناععقد استخدام
 
:صورتانلهالعقاريالتمويلف

.الخارطةعىلالبيعمنتج:األوىل•

  البناءمنتج:الثانية•
.الذان 
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المحور الثالث

هياكل منتجات التمويل العقاري

الوحدة
العقاريالتمويلهياكلاألوىل

الوحدة 
الثانية



بالمرابحةالعقارتمويل:األولالهيكل

  المهمةالمفاهيملبعضمدخل
 
بالمرابحةالعقار تمويلف

:البائعيملكها ال سلعةبيعحكم•

.:والوعدالعقد بير  الفرق•

:العينةبيعمفهوم•

.المقدمةالدفعة/الجديةهامش/العربون:وغاياتهاالمقدمةالماليةالدفعاتأنواع•

طخيار • .الشر
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بالمرابحةالعقارتمويلمراحل
44

:المرحلةهذهضوابط•
.ملزمغير الوعد 1)
:وكذلكلها،تملكهقبلللعميلالعقار المموليبيعال 2)

ال مانع من ضمان الجدية-ال يأخذ العربون -ال يوقع العقد 

يلالتمو جهةمنالعقاريالتمويلطلب:األوىلالمرحلة

يهغالبا • طالشر بخيار األولمالكهمنالمموليشي 
ط• كهقد أو ،للعقار مالكا المتموليكونأال هنا يشي 

ّ
.ربونهعدفعأو تمل

رللعقا الممولتملك:الثانيةالمرحلة

ما ويكونللعميل،العقار ملكيةتنتقلوب  هذا • .قساطاألبقيةبدفعملي  
.الربويةبالفائدةالتمويلعىلحيلةأو مواطأةهناكتكونأال يجب•

العميلعىلالعقار بيع:الثالثةالمرحلة



بالمرابحةالعقارتمويلتنفيذخطوات
45



للعقارالتمويليالتأجير:الثانيالهيكل
46

ة مفاهيمية للتأجير التمويىل  
ّ
محط

الفرق بير  العير  والمنفعة

ضمان العير  المؤجرة

الصيانة األساسية والصيانة التشغيلية

التأمير  عىل العير  المؤجرة



للعقارالتمويليالتأجير:الثانيالهيكل

.التمويىل  التأجير عىلالحصولالمتمولطلب:األوىلالمرحلة

.ملزمغير الوعد 

:وكذلكلها،تملكهقبلللعميلالعقار المرصفيبيعال 

.العقديوقعال 

.العربونيأخذ ال 

.الجديةضمانمنمانعال 

.للعقارالممولتملك:الثانيةالمرحلة

.العينةلشبهةدفعا العقار منفعةمالكهو المتمولليس

المتمولعىلالعقار تأجير :الثالثةالمرحلة

  إجارةعقد 
حقيق 

اإليجارعقد عنمستقلبعقد للعقار المتمولتملك:الرابعةالمرحلة
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للنقاشسؤال

للعقار؟التمويىل  التأجير هيكلوالمتمولالمموليختار لماذا •

ةما :أخرىبصيغة• .والمتمولالممولمنلكلالتمويىل  التأجير مير 
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التأجيرمنتجفيالعقارتملكصور

  منتج التأجير التمويىل  
 
صور تملك العقار ف

 
 
بعقد مستقل(ال يصح)تلقائيا

بيع

 (ال يصح)اآلن 
 
مستقبل

هبة

وطة)اآلن   (هبة مشر
 
مستقبل
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التأجيرمنتجفيالعقارتملكصور

متغير برب  حالعقار تأجير 

طير  منضبطمعلوممؤشر عىلبناء  األجرةمنالمتغير العنرص تحديد يصح :بشر

.المدةمنيقابلها ما بدءعند المقدار معلومةاألجرةدفعاتمندفعةكلتكونأنعىل1)

.أعىلوحد أدن  حد لذلكيوضعأن2)

؛برب  حالعقار إجارةيصحكانإذا :للنقاشسؤال• ؟برب  حالعقار بيعيجوز فهلمتغير متغير

50



التمويليةاإلجارةتنفيذخطوات
51



العقاريالتمويل:الثالثالهيكل

.المشاركةطريقعنعقار تمويلعىلالحصولالمتمولطلب:األوىلالمرحلة

.ملزمغير الوعد 

:وكذلكلها،تملكهقبلللعميلالعقار المرصفيبيعال 

.العقديوقعال •

.العربونيأخذ ال •

.الجديةضمانمنمانعال •

  الممولوتملكالعقار،منلجزءالتمويلطالبتملك:الثانيةالمرحلة
 
(%10مقابل%90)العقارلباف

.العينةلشبهةدفعا العقار منفعةمالكهو المتمولليس

المتمولعىلالعقار منلنصيبهالممولتأجير :الثالثةالمرحلة

  إجارةعقد 
.حقيق 

يكير  منكليتحمل   منهما كلملكبنسبةتأمينهورسوماألساسيةوصيانتهالعقار ضمانالشر
 
.قارالعف

  المموللنصيبالمتمولتملك:الرابعةالمرحلة
 
.اإليجارعقد عنمستقلبعقد العقار ف
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بالقرضالعقاريالتمويل:الرابعالهيكل

اءقرضعىلالحصولالمتمولطلب:األوىلالمرحلة .عقارلشر

وطواستيفائهالعميلمالءةمنالمموليتأكد  .للشر

.القرضسبيلعىلالمطلوبالعقار بقيمةالمالمنمبلغا المموليمنح:الثانيةالمرحلة

.العينةلشبهةدفعا العقار منفعةمالكهو المتمولليس

ي:الثالثةالمرحلة .المموللدينتوثيقا رهنهمنمانعوال المطلوب،العقار المتموليشي 

:حالتانولها أقساط،عىلالقرضالمتموليسدد :الرابعةالمرحلة

عا؛جائز وهذا ،(فائدةبدون)األساس  التمويلمبلغيساوياألقساطمجموعيكونأن:األوىلالحالة القروضمثلشر
كاتبعضوقروضالقديم،بالنظامالعقارية .لبعضاألفراد بعضأو لموظفيها الشر

عا ممنوعوهذا القرض؛مبلغمنأكير األقساطمجموعيكونأن:الثانيةالحالة .الرباصور منألنهشر
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باالستصناعالعقاريالتمويل:الخامسالهيكل

  االستصناعتطبيقمراحل:أوال
 
(تمويلدون)الخارطةعىلالبيعف

.المطورلدىمما يرغبهالذيللنموذجالعميلفيختار بناءنماذجعقاريمطور لدىيكون:األوىلالمرحلة

  :الثانيةالمرحلة
.ةمحددمدةخاللللنموذجوفقا العميلطلبهالذيالسكنيةالوحدةالعقاريالمطور يبت 

.مرحلةكلإنجاز تصاحبدفعاتشكلعىلغالبا السكنيةالوحدةقيمةالعميليدفع:الثالثةالمرحلة

ةالدفعةالمطور يستحق:الرابعةالمرحلة .ةاألخير العقاريةالوحدةبتسليماألخير
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باالستصناعالعقاريالتمويل:الخامسالهيكل

 
 
:االستصناعلهيكلالتمويلجهاتاستخدام:ثانيا

:صورتانولهالخارطة،عىلالبيعمنتج:األولالمنتج

  موصوفإجارةعىلمشتملة:األوىلالصورة
 
:التاليةبالمراحلوه  الذمة،ف

اءعىلالعقاريالمطور معاالتفاق:األوىلالمرحلة .الخارطةعىلعقاريةوحداتشر

  موصوفةإجارةسكنيةوحدةتأجير عىلالعميلمعاالتفاق:الثانيةالمرحلة
 
.الذمةف

.الالحقالتمليكمعمعير  تأجير إىلالعقد يتحولالسكنيةالوحدةبناءانتهاءبعد :الثالثةالمرحلة

.اإلجارةعقد عنمستقلبعقد السكنيةالوحدةالمتموليتملكاإلجارةعقد إتمامبعد :الرابعةالمرحلة
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باالستصناعالعقاريالتمويل:الخامسالهيكل

:الخارطةعىلالبيعلمنتجالثانيةالصورة

:التاليةبالمراحلوه  العقار،برهنتمويلعىلمشتملة

.الممولمعاالتفاقبعد العقاريالمطور نماذجمننموذجاختيار :األوىلالمرحلة

.ويلللتمكرهنبناؤهيجريالذيالعقار وتقديم(عقاريغير )شخىص  تمويلعىلالحصول:الثانيةالمرحلة

.البناءمراحلمنمرحلةكلمعالتمويلمندفعةالمموليدفع:الثالثةالمرحلة

.العقارعنالرهنالمموليفكثممدته،خاللالتمويلهذا أقساطالمتموليسدد :الرابعةالمرحلة
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المحور األول

نظام التمويل العقاري، والئحته التنفيذية

الوحدة
تنظيمات ولوائح التمويل هياكلاألوىل

العقاري

الوحدة 
الثالثة



التنفيذيةوالئحتهالعقاري،التمويلنظام

:بالنظامالتعريف

هـ13/8/1433بتاريخ50/مرقمملكيبالمرسومصادرنظام

.العقاريالتمويلسوقتنظيم:النظامغرض•

10:الموادعدد •

كاتالتجاريةالبنوك-اإلسكانوزارة-النقدمؤسسة:تنفيذهجهات• .المرخصةالتمويلوشر

التجارةووزارةالعدلوزارةالالئحةأعدت•
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التنفيذيةوالئحتهالعقاري،التمويلنظام

:النظامأحكامأهم

  التمويللقطاعكاملدعم•
كاتالسماح(السكت  كات–التمويللشر كات–التأمير  شر نشر –العقاريالتمويلإعادةشر

اتالمعايير  .(والمؤشر

ام• عّيةباألحكامالتمويلهيكلالي   .الشر

  الفصل•
.العقاريالتمويللقطاعالحكوم  الدعملتنظيمجاءالثان 

  الثانويةالسوقمفهومتنظيىم  تأسيس•
األوليةالسوقمنالناشئةالعقاريالممولحقوقفيها تتداولالت 

انياتمنجزءتخصيص• يبيحوافز منحإمكانية/الصندوقلدعمالحكومةضمان/للدعمالصندوقمير  لالستثمار ةرص 

  
 
  الماليةاألوراقف

 
.العقاريالتمويلقطاعف
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التنفيذيةوالئحتهالعقاري،التمويلنظام

:أبرزهااألحكاممنعددا شملتللنظامالتنفيذيةالالئحة

  مذكورةعنرصا 25)واإلقراراتوالتفاصيلالبياناتكافةعىلالعقود اشتمال•
 
ةالمادةف .(الالئحةمنالعاشر

المؤسسةقبلمنللتعديلقابلة(%70)للتمويلأعىلكحد العقار قيمةمننسبةتحديد •
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الوحدة
تنظيمات ولوائح التمويل هياكلاألوىل

العقاري

الوحدة 
الثالثة



التنفيذيةوالئحتهالتمويلي،اإليجارنظام

:بالنظامالتعريف

ه 13/8/1433بتاري    خ48/مرقمالملك  بالمرسومصادر نظام•

.والمنقوالت للعقاراتبالتمليكالمنته  التأجير نشاطتنظيم:النظامغرض•

النقدمؤسسة:تنفيذهجهات•

27:موادهعدد •

:النظامأحكامأهم

وحدود يجاريةاإل والدفعاتالعقد وآجالالمؤجرةالعير  أوصافمثلالتمويىل  اإليجار عقد بشأنيلزمفيما التفصيل•
  الطرفير  صالحيات

 
.عنهامسؤولياتهموحدود المؤجرةبالعير  الترصفف

كاتتسجيلمعالجة• وطالتمويىل  التأجير شر النشاطلهذا انضمامها وشر

المنفعةاستيفاءوتعذر المؤجرةالعير  هالكحاالت معالجة•
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يالعقارالرهننظام:الثالثالمحور

:بالنظامالتعريف

ه 13/8/1433:وتاري    خ(49/م):رقمملك  بالمرسومصادر نظام•

مادة46:موادهعدد •

وأحكامغير والوالمرتهنالراهنعىلوآثارهالرهنإنشاءأحكاممثلالعقارات،رهنوإجراءاتأحكامضبط:النظامغرض•

.انقضائه

.العقاريالتمويلعمليةألطرافكافيةضماناتإيجاد إىلالنظاميهدفكما 

العدلوكتاباتالعدلوزارة:تنفيذهجهات•
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لحقيقةوفقاالرهونتسجيلتعميم:الرابعالمحور

.28/8/1438بتاري    خوذلكالنظاميةصالحياتها بموجبالنقد مؤسسةمنصادر تعميم:بالتعميمالتعريف•

كعقار يلهتسجمنبدال الرهنسبيلعىلالممولباسمالعقار بإفراغالتمويلجهاتممارسةإلغاء:التعميمغرض•

.مرهون

.العدلكتابات/العقاريالتمويلوجهاتالمصارف/النقدمؤسسة:تنفيذهجهات•

:التعميمأحكامأبرز 

الرهنسبيلعىلالممولباسمالعقار تسجيلمنع1)

.القائمالوضعلتعديلسنواتثالثفرصةإتاحة2)
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المسؤولالتمويلمبادئ:الخامسالمحور

9/9/1439بتاري    خالنظاميةصالحياتها بموجبالنقد مؤسسةأصدرتها القواعد منعدد :بالتعميمالتعريف•

المساكنعىلصولبالحالمتعلقةتلكخصوصا للعمالءالفعليةاالحتياجاتيلتر  الذيالتمويلتشجيع:النظامغرض•

.االستهالكياتمنبدال واألصول

.التمويلجهات:تنفيذهجهات•

:التعميمأحكامأهم

  الدقةإىلالتمويلجهاتتوجيه•
 
.للعمالءاالئتمانيةالجدارةتقييمف

ليةمالةالع(اإليجار)السكن-األغذية:ه  المرصوفاتوتلكالتمويل،حدود منالمعيشيةالمرصوفاتاستثناء• -المي  

.متوقعةمستقبليةتكاليفأي-التأمير  -االتصاالت -النقل-الصحيةالرعاية-التعليم
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العميلتحملقدرةقياسأدوات
67

مصاريف 

األغذية

أجور العمالة 

المنزلية

مصاريف 

السكن

مصاريف 

التعليم

مصاريف 

الرعاية الصحية

مصاريف 

النقل

مصاريف 

فواتير الخدمات



األقساطإلجمالياألعلىالحد
68



العقاريينللممولينتعليماتالسادسالمحور

:بالتعميمالتعريف•

ه 1/12/1439بتاري    خوذلكالنظامية،صالحياتها بموجبالمؤسسةعنالصادرةالتعليماتمنمجموعة

:التعميممنالهدف•

العقاريمويلالتتعامالتأطرافحقوقوحمايةالعقاريالتمويلطلبهمعند المناسبالقرار اتخاذ منالعمالءتمكير  
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العقاريينللممولينالتعليماتأحكام
70



الوحدة
التمويل المدعوماألوىل

صندوق التنمية العقاري

الوحدة 
الرابعة



المحتويات

.السكنيالدعمعنتاريخيةنبذة1)

.التحولوأسبابالسكنيللدعمالجديدالمفهوم2)

.(المدعومالتمويل)العقاريالقرضبرنامج3)

.(المدعومالتمويل(العقاريالقرضبرنامجمميزات4)

.يالشهرالدعمآلية5)

.الدعممعايير6)

.الدعممصفوفةتحسين7)

.(المدعومالتمويل)العقاريالقرضبرنامجخيارات8)

.وشروطهاالمقدمةالدفعةتخفيضخدمة9)

.وشروطهااحكامها-التمويليةالجهاتفيالعقودصيغ10)

.(المدعومالتمويل)العقاريالقرضبرنامجخدمات11)

.يالعقارالقرضبرنامجفيتمويليةحلول12)
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.الخدمةفيللعسكريينالسكنيالدعممبادرة13)

.للمدنييناألولىالدفعةدعممبادرة14)

.األعمالرواد/الخاصالقطاعمواطنيدعم15)

.التقاعدعلىقاربومنالمتقاعدينشريحةدعم16)

.يالعقارالمستشارخدمة17)

.يالعقارالمستشارخدمةفيالتعديلاوالتسجيلآلية18)

.يالعقارالمستشاروتوصياتنتائج19)

.يالعقارالمستشارتطبيق20)

.يالعقارالمستشاروموقعتطبيقفيالمستفيدرحلة21)

.يالعقارالمستشاربخدمةتعريفيفيديو22)

.(المدعومالتمويل)العقاريالقرضبرنامجفيحسابيةامثلة23)

يفوراختبار24)



73   
نبذة تاريخية عن الدعم السكت 

/مقمر الملك  المرسومبموجبالعقاريةالتنميةصندوقتأسس•

.م01/07/1974الموافقه11/06/1394وتاري    خ23

األش تمكير  وشعةاإلسكانقطاعتنميةهو األساس  الهدفكان•

.األشةدخلمستوىمعيتناسبمسكنعىلالحصولمن

قاريةالعالتنميةصندوقلدىللمستحقير  الدعمتخصيصتم•

 عليها وأضيف
 
.الحكوميةالِمنحنظامالحقا

رصفكانت•
ُ
  األقدميةحسبت

 
بير  ميير  التبدونالطلبتقديمف

.منهمواألقلالمواطنير  منحاجةاألشد 
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74التحولوأسبابالسكنيللدعمالجديدالمفهوم

والقدرةةحاجاألشدواألُسرالعمريةالفئاتبينتفرقتكنلم1)
.الشرائية

ادهاالعتمنظراالمستفيدينمنكبيرةأعدادخدمةتتيحال2)
فقطالحكوميةالميزانياتعلىالكامل

التمويلعلىللحصولاالنتظارفترةطولعنهاينتج3)
.العقاري

الطريقة القديمة

القدرةيوتراعحاجةاألشدواألُسرالعمريةالفئاتبينتفرق1)
.للمواطنالشرائية

إلىصلوايالمستفيدينمنمضاعفةأعدادلمنحفرصةتعتبر2)
.القديمةاألرقاماصدارآلليةأضعافستة

لالتمويعلىللحصولاالنتظارمدةتقليصفيتساهم3)
العقاري

الطريقة الجديدة



(المدعومالتمويل)العقاريالقرضبرنامج

  تمويلبرنامجهو 
يعةأحكاممعمتوافقريال500,000لمبلغالتكاليفمدعومسكت  للشخصوُيعىطاإلسالميةالشر

كاتالبنوكخاللمنعقاريتمويلعىلحصولهبعد المؤهل تقديمندوقالصيتحملحيثالمشاركةالتمويليةوالشر

 المستفيد لحسابتحويلهيتمشهريدعممبلغ
 
ة .التمويلجهةمنهعليالمستحقالشهريللقسطسدادهبعد مباشر

:المستهدفةالفئة

.اإلسكانوزارةمستفيدي1.

.العقاريةالتنميةصندوقمستفيدي2.
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(المدعومالتمويل)العقاريالقرضبرنامجمميزات

عيةالهيئاتمنمجاز • .التمويلجهاتلدىالشر

ألصحابالدعمنسبةوتتفاوتحاجةاألشد مبدأ لتحقيقأقلأو ريال14,000الشهريالدخلألصحاب%100بنسبةدعم•

.األعىلالدخل

%5إىل%10منالمقدمةالدفعةتخفيضخدمةمناالستفادة•

نامجمنلالستفادةرقمهصدور تاري    خمنسنتير  مهلةعىلالمستفيد يحصل•   الير
 
بوابةعىلالتقديمعادةإيمكنهانتهائها،حالوف

.لهالمناسبةالمنتجاتأحد عىلللحصولاإلسكان

  المستفيد يعق  •
 
  العجز أو الوفاةحالف

ّ
ىل
ُ
.والدعمالتمويلويسقطالتمويلجهةمنهللاقدر ال الك

.األوىلالدرجةمنأقاربهألحد القرضطلبعنالتنازلإمكانية•

.ريال500,000يتجاوزلمبلغالتمويلجهةمنالمستفيد تمويلامكانية•

ةتقليص• نامجعىلللحصولالطويلةاالنتظار في  الير
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الشهريالدعمآلية

:بالسداداالنتظام

:(مالمدعو التمويل)يالعقار القرضبرنامج

القسطسداد عنهتعير وعند الشهريالدعممبلغعىلالحصولمنيتمكنحت  بالسداد االنتظامعىلالمستفيد يحفز 

 الدعمإيقاففيتمالتمويللجهةالشهري
 
المتأخراتمنقسطأيسداد بعد رجع  بأثر الدعممبلغويعاد عنهمؤقتا

.القائمة

  الشهريالدعمإسقاط
 
:التاىل  الحاالت ف

•  
 
ىل  عجزهأو المستفيد وفاةحالف

ُ
.مالدعويسقطالتمويلجهةمعالتمويلمديونيةتسقطحيثالك

•  
 
لذلكالالحقةرباحاألعنهستسقطالتمويلجهةمعالقائملتمويلهالمبكر السداد بتنفيذ المستفيد قيامحالف

.الدعميسقط
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الدعممعايير

الممّولةأقىصكحد ريال500,000لمبلغالمحتسبةاألرباحمقدار منمعينةبنسبةالدعممبلغاحتسابيتم•

  بينما .التمويلجهةمنللمستفيد 
 
المدعومالتمويليالعقار القرضبرنامجإىلالقائمالعقار التمويلتحويلخيار ف

.ريال500,000500,000إىليصلأرباحوبسقفمعينةبنسبةالدعممبلغاحتسابيتم

.ةاألش أفراد لعدد النظر بدون%100بنسبةأقلأو ريال14,000الشهريالدخلأصحابدعميتم•

ةاألش أفراد عدد +الشهريالدخل(الدعممصفوفةحسبريال14,000منأكير الشهريالدخلأصحابدعميتم•

اوحبنسبة) .(%100أعىلوحد %35أدن  بحد تي 

ةلكاملمتساويةشهريةدفعاتعىلالدعممبلغتقسيميتم• إىلالعقاريندوقالصحسابمنوتحويلها التمويلفي 

.التمويللجهةالشهريالقسطسداد بعد المستفيد حساب
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الدعممعايير
79



الدعممصفوفةتحسين

  الدعمحاسبةتعديلتم•
والصندوقاإلسكانوزارةلمستفيديالسكت 

المستفيدينيخدمبما وذلكريال،ألف14دخلهميتجاوز لمنالعقاري•

المستفيدينلرض  أعىلنسبةوتحقيقالعقاريالقرضبرنامجمنلالستفادة•
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الف20 الف19 الف18 الف17 الف16 الف15 الف وأقل14
الراتب

عدد أفراد االشة

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 1

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 2

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 3

85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 4

90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 5

95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10



الدعممصفوفةتحسين
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(المدعومالتمويل)العقاريالقرضبرنامجخيارات
82

01

02

03

:جاهزةسكنيةوحدةشراء

خاللمناالسكانوزارةمشاريعأوالسوقمنعقارشراءالمستفيديستطيع

.)سكنيةعمارة–هاوستاون–شقه–فيال(التمويلجهات

:الخارطةعلىسكنيةوحدةشراءتمويل

مويلالتجهاتخاللمناإلنشاءتحتسكنيعقارشراءالمستفيديستطيع

مشروعفيعقاريمطورمنمحددةبمواصفات(شقه–هاوستاون-فيال)

محدد

:الذاتيالبناءتمويل

حسبيعقارتمويلعلىليحصللهالمملوكاألرضرهنالمستفيديستطيع

األرضبناءمنيتمكنحتى(الدفعاتبنظام)التمويلجهةآلية

%(  5)ة يمكن تخفيض الدفعة المقدمة بنسب

40,000من قيمة العقار وبحد أقصى 

لاير

04

05

:العقاربرهنتمويل

علىلليحص)أرض-شقه-فيال(لهالمملوكعقاررهنالمستفيديستطيع

.واحدةةدفعبنظامالتمويلجهةآليةحسبالعقارقيمةمنمعينةبنسبةعقاري

:لمدعوماالتمويلالعقاريالقرضبرنامجإلىالقائمارالعقالتمويلتحويل
تحويلههميمكن..العقاريالصندوقفيومسجلينقائمعقاريتمويللديهملمن

.الدعممنواالستفادة(المدعومالتمويل)يالعقارالقرضبرنامجإلى



وشروطهاالمقدمةالدفعةتخفيضخدمة

:المقدمةالدفعةتخفيضخدمة

نامجُمساند منتجهو    الالمقدمةالدفعةعبءتخفيفإىلوي  هدف(المدعومالتمويل)يالعقار القرضلير
طها ت  تشي 

اءعند التمويلجهات 5%لتصبحالمؤهلللشخصالمقدمةالدفعةتخفيضيتمحيثعقاريتمويلبموجبعقار شر
 الممولالعقار قيمةمن

 
اموذلك10%منبدل العقار قيمةمن5%بنسبةنقديضمانمبلغبتقديمالصندوقبالي  

.(المدعومالتمويل)يالعقار القرضبرنامجعىلحصولهإىلباإلضافةريال40,000أقىصوبحد 

و  :طالشر

.عائلةلديهيكونأن•

.سنه25منأكير عمرهيكونأن•

.مسكنيملكال •

ريالألف800800تتجاوزال العقار قيمة•
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وشروطهاأحكامها-التمويلجهاتفيالعقودصيغ

:العقودأنواع

ةأو ثابتهرب  حبنسبةعقد :ةإلجار ا عقد • .يدللمستفويؤجر التمويلجهةباسمالعقار يكونوأنمتغير

.التمويللجهةوُيرهنالمستفيد باسمالعقار يكونوأنثابتهرب  حبنسبةعقد :المرابحةعقد •

وطاألحكام اتوالشر :والممير 

.المستفيدطلبعىلاالئتمانيةالموافقة•

.المستفيدمنالمقدمالعقار عىلالموافقة•

  المقدمةالدفعةقيمةتوفير يجب•
 
اءحالف اءأو جاهزةوحدةشر .اإلنشاءتحتوحدةشر

  االعفاء•
 
ىل  العجز أو الوفاةحالف

ُ
.الك

.سنه30إىلتصلالتمويلمدةلديها جهاتتوجد •

منأقلأيهما ريال5000500050005000أو%1عنتزيد ال إداريةورسومللعقار تقييمرسوملديها جهاتتوجد •
.التمويلمبلغ

.المبكرالسداد خدمةتوجد ∙.الراتبتحويلبدونتمويللديها جهاتتوجد •

84



وشروطهاأحكامها-التمويلجهاتفيالعقودصيغ

الممولةالجهات

85

كة سهل شر كة دار التمليك شر كة بداية شر كة دويتشه الخليج شر

البنك العرنر   البنك األهىل   بنك الرياض



العقاريالقرضبرنامجخدمات

:العقاريةالتنميةصندوقلمستفيديالمقدمةالخدماتبعض

86

كدورفاعر

خاللنمبهالخاصالرقمإصدارتاريخمعرفةمنالمستفيدتمكين

(ركدواعرف)منصةالعقاريالصندوقموقععلىالمستفيددخول

.رقمهإصدارتاريخومعرفة

الرقمإصدارتعجيل

إصدارجيلتعطلبرقمهإصدارتاريخمعرفةبعدالمستفيديستطيع

موافقةاربإصدالجاهزينللمستفيدينالمجالإعطاءيتمبحيثالرقم

هاءاالنتعدمحالوفيالتمويلإجراءاتإلنهاءيوما  90مدتهافورية

األساسيللتاريخالمستفيددوريعودالمعطاةالمدةفي



العقاريالقرضبرنامجفيتمويليةحلول

:المرنالقسط

اماتلديهمذينالالمستفيدينلتمكير  التمويليةالجهاتبعضمعبالتعاونالعقاريالصندوقيدعمها سداد آليةهو  الي  

.مرنةسداد بآليةالعقاريقرضهممناالستفادةمنمالية
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العقاريالقرضبرنامجفيتمويليةحلول

الثالثيالعقد

:منكال  بينيبرمعقد

العقاري،الصندوق•

والمستفيد،•

.العقاريوالممول•

1في 2

لىعالحصولالخدمةهذيخاللمنالمستفيديستطيع

وذلكواحدوقتفيشخصيوتمويلعقاريتمويل

.المقدمةالدفعةسدادفيلمساعدته
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الخدمةفيللعسكريينالسكنيالدعممبادرة

  العسكريالقطاعمنسونر  حصوللتسهيلمبادرةه  
 
140أقىصحد بحسنقرضتقديمعير السكنعىلالخدمةف

وتشملألف500إىليصلبمبلغالتمويليةالجهاتخاللمنالعقاريالقرضبرنامجعير تمويلهمإىلإضافةريالألف
اء) اءجاهزة،سكنيةوحدةشر   البناءاالنشاء،تحتسكنيةوحدةشر

.(الذان 

المستفيدةالفئة

  العسكريير  
 
  المسجلير  الخدمةف

 
العقاريةالتنميةوصندوقاإلسكانوزارةف

الدعمآلية

ريال140,000أقىصبحد العقار قيمةمن%20تغطية
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األعمالرواد/الخاصالقطاعموظفيدعم
90

:دعمالهذا منالمستفيدةالفئة
•  

كاتقطاعموظق  ةالمتوسطةالشر .والصغير
.الصندوقلدىأسمائهمصدرتالذينالمشاري    ع،مالك•

:الدعممعيار 
(كنالسبدل+األساس  الراتب)الشهريالدخليتجاوز ال أنيجب

25(المعتمدةغير الجهات)األعمالورواد الخاصالقطاعلمنسونر  
.ريالألف

:ةالفئهذهالتمويلمنالهدف
  
  "الحلول"باقةضمنالهدفيأن 

الدعمتقديمتشملالت 
ائحمنلعدد  والتسهيالت   المجتمعشر

عىللحصولامنتتمكنلمالت 
”التمويليةالمؤسساتأو البنوكمنالتمويل"



التقاعدعلىقاربومنالمتقاعدينشريحةدعم

:تعريفيةنبذة

  تمويلهو 
كاتالبنوكمعبالتعاونينفذ التكاليفمدعومسكت  يعةأحكاممعافقيتو بما المشاركة،التمويليةوالشر الشر

70إىلليصلعمر المشاركةالجهاتخاللمنعقاريتمويلعىلحصولهبعد المؤهلللشخصوُيعىطاإلسالمية،
 الشهريللقسطسدادهبعد المستفيد لحسابُيحولشهري  دعممبلغتقديمالصندوقيتحملحيثسنة،

 
المستحق

.التمويلجهةمنعليه

يحة :الدعمهذا منالمستفيدةالشر

  منالمتقاعدون•
.(عسكريون/المدنيون)الدولةموظق 

 العملرأسعىلهممن•
 
  أسمائهمصدرتالذين(وعسكريونمدنيون)التقاعدسنوقاربوا حاليا

 
.دوقالصنف

يحةهذهتمويلمنالهدف :الشر

  
  "الحلول"باقةضمنالهدفيأن 

ائحمنلعدد  والتسهيالتالدعمتقديمتشملالت    المجتمعشر
منتتمكنلمالت 

”التمويليةالمؤسساتأو البنوكمنالتمويل"عىلالحصول
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العقاريالمستشارخدمة

الممكنةالحلولأفضللتوفير اإلسكانووزارةالعقاريةالتنميةصندوقلمستفيديالخدماتأفضليقدممختصفريق

الجهاتمعلعقباتاكافةتذليلللفريقيتست  حت  الطلبمقدممنالمرفقةوالمستنداتالمدونةالبياناتدراسةبعد 

.وسهولةيش بكلالعقاريالقرضبرنامجعىلالمواطنليحصلالتمويلية

92

الفئة المستهدفة

اإلسكانوزارةمستفيدي•

العقاريةالتنميةصندوقمستفيدي•



العقاريالمستشارخدمةفيالبياناتتعديلاوالتسجيلآلية

آلية تعديل البيانات

.الميالدوتاريخالهويةرقمادخل•

.تحققللالمسجلالمستفيدجوالالىرمزارسالسيتم•

.البياناتعلىالتعديلإمكانية•

التسجيلآلية

.الشخصيةالبياناتادخال•

.المنتجونوعالماليةالبياناتادخال•

.البياناتبصحةإقرار•
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العقاريالمستشارتوصياتنتائج

:والماليةالشخصيةالبيانات1.

.للمستفيدوالماليةالشخصيةالمعلوماتاهماستعراض

94



العقاريالمستشارتوصياتنتائج

:(التمويليةالحلول)الممولينلدىالمتاحةوالخدماتالبرامج2.

التمويليةالحلولواهماالئتمانية،المستفيدلحالةالمناسبينبالممولينقائمة•

20رقمشريحةالى15رقمشريحةمنعنهاالحديثتمكمامنهمالمقدمة•

:المتاحةوالمنتجاتالبرامج
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تقسيط 
الدفعة 
المقدمة

ةالمديويننقل  دعم المدنيير  
دعم 

العسكريير  
الضمانات

قسط مرن 
ايد مي  

تخفيض 
الدفعة 
المقدمة

قسط مرن 
متناقص

الممول

ال ال ال ال نعم نعم ال نعم الجزيرةبنك

ال ال ال ال نعم نعم ال نعم األهىل  البنك

ال ال ال ال نعم نعم نعم نعم التمليكدار 

ال ال ال ال ال نعم نعم ال الفرنس  البنك

ال ال ال ال ال نعم نعم نعم بداية



العقاريالمستشارتوصياتنتائج
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العقاريالمستشارتوصياتنتائج

:وتشملالماليةالنتائجاهمجدول3.
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العقاريالمستشارتوصياتنتائج

(الماليةالنتائجاهم)جدولحولالمفاهيماهم-أ3.
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.المقدمةالدفعةخصمبعد المواطنعليهيحصلتمويلمبلغاقىص تمويلمبلغاقىص

  موضحهو كما وجد انالشخىص  التمويلقسط+العقاريالتمويلقسط
مثالالف  التقاعدقبلالشهريالقسط

  ايداعهيتمالذيالمبلغ
.الشهريالقسطخصمبعد المستفيد حسابف  يالشهر الدعممبلغ

ريالشهالدعممبلغ–الشخىص  التمويلقسط+العقاريالتمويلقسطيشمل الدعمبعد الشهريالقسط

.العقاريالتمويلسداد مدةوه   بالسنواتالتمويلمدة

ةطيلةالدعممبلغاجماىل   للمستفيدريهشهمبالغعىلايداعهسيتموالذيالتمويلفي 
(الشهريالدعممبلغ)

الف ريال500اجماىل  مبلغ الدعم لقيمة 

(المقدمةالدفعةمبلغ+التمويلمبلغاقىص) حةالعقار قيمة المقي 

(ريالألف140أقىصبحد )العقارقيمةمن%20تمثل ير  مبلغ دعم الدفعة المقدمة للعسكري



العقاريالمستشارتوصياتنتائج

:الماليةالنتائجتفاصيلجدول3.

(الماليةالنتائجتفاصيل)جدولحولالمفاهيمأهم

99

+العقارييلالتمو مبلغ)التمويليةللجهةالمستفيد سيدفعهالذيالمبلغاجماىل  
(وجدانالشخىص  التمويل

المديونيةاجماىل  

فقطالعقاريللتمويلالقسطمبلغ ةخاللالشهريالقسط شخىص  الالتمويلفي 

الشهريالدعممبلغ–العقاريالتمويلقسطيشمل الدعمبعد الشهريالقسط



الوصف

وزارةو العقاريالصندوقمستفيديتربطتفاعليةأداة

لأفضللمواطنتوفر حيثالتمويلجهاتمعاإلسكان

استكمالت  حطلبهمتابعةعليهوتسهلالتمويليةالحلول

  الدعمعقديتوقيع
والتمويىل  السكت 

األهداف

العقاريالمستشارتطبيق
100

البيعيةالفرصجودةتحسير  

لير  الممو معالبيعيةالفرصمتابعة

التمويللعمليةكاملةأتمتة



المستفيدتطبيق

المفهوم

خاللها منيعيستطتفاعليةأداةالمستفيد تطبيقيعتير 

  التسجيل
 
أفضلىلعوالحصولالعقاريالمستشار نظامف

تهمعلوماتحديثامكانيةمعتمويليةتوصياتخمس

تقييمإىلباإلضافةالتمويىل  طلبهحالةعنواالستعالم

  التمويليةالجهةخدمةمستوى
.معهتعاملتالت 
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العقاريةالوساطةشركاتتطبيق

المفهوم

كاتتطبيقيعمل منسق)بتعيير  العقاريةالوساطةشر

المنسقو االتصالضابطليكون(الوسيطومنسقالمنطقة

  
 
  العملريقلفوتحويلها البيعيةالفرصوادارةاستقبالف

 
ف

كة   )ل العقاريةالوساطةشر
لعملاليتم(الوساطةموظق 

.أيام3خاللعليها 
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العقاريةالوساطةشركاتتطبيق

تسلسل الهيكلة

منسق منطقة

منسق وسيط

موظف وسيط

حالة الفرصة التمويلية

محولة إىل البنك

مسنده إىل فرع

مسنده إىل موظف مبيعات

مقبولة

مرفوضة

تم طلب تمويل

تم توقيع العقد
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العقاريالمستشاروتطبيقموقعفيالمستفيدرحلة
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العقاريالمستشاربخدمةتعريفيفيديو

105



(المدعومالتمويل)العقاريالقرضلبرنامجحسابيةأمثلة

ريال560,000سعر العقار المطلوب 
:ريال500,000مبلغ التمويل المطلوب 

نامج لتحويل التمويل إىل قرض حسن بنسبة رب  ح  25لمدة % 0ساعد الير
.سنه
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(المدعومالتمويل)العقاريالقرضلبرنامجحسابيةأمثلة

ريال1,000,000سعر العقار المطلوب 
:ريال500,000مبلغ التمويل المطلوب 

نامجساعد  25لمدة%67رب  حبنسبةحسنقرضإىلالتمويللتحويلالير
.سنه
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