
صيغ التمويل العقاري الشرعية 
لدى البنك األهلي

عزيزي عميل البنك األهلي ،
ُيعد التمويل األهلي العقاري برنامجًا تمويليًا متوافقاً مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، فمع تّطور 
سوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية ، عملنا على تطوير منظومته لدينا لتنّفذ 

وفقاً للصيغ الرئيسية التالية:

صيغ التمويل العقاري الشرعية لدى البنك األهلي

اإلجارة
يشترى البنك العقار من البائع حسب رغبة العميل و يؤجره على العميل مع الوعد بالتملك.

المرابحة
يشتري البنك  العقار الذي يرغب فيه العميل ويقوم ببيعه عليه مع الربح  )مع ابقاء العقار باسم 
البنك او أحدى شركات العقار على سبيل الرهن وامتالك العميل لحقوق ملكية دون التصرف في 

العقار(.
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صيغ التمويل العقاري الشرعية 
لدى البنك األهلي

برنامج التمويل العقاري بصيغة اإلجارة . 1

تعريف اإلجارة
هو برنامج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، يتم عبر عقد بين البنك والعميل 
ييقوم البنك بشراء عقار معينة و يؤجر البنك للعميل  هذا العقار لمدة محدودة مقابل أجرة 

محدده يدفعها المستأجر على أقساط خالل مدة محددة ، و يقوم البنك بإعطاء العميل وعدا 
بتمليكه العقار عند سداده أخر قسط  وفى نهاية العقد إذا رغب المستأجر في تملك العقار 

فالبنك ملتزم بنقل ملكيتها للمستأجر.
مميزات البرنامج 

أخذ الموافقة المبدئية من أي فرع للبنك األهلي في خالل 5 دقائق .	 
أمكانيه السداد المبكر  بعد مرور سنتين من بداية العقد حسب تعليمات مؤسسة النقد.	 
أمكانيه أخذ أي منتج أخر مع منتج التمويل العقاري .	 
برامج سداد بأقساط ميسرة تمتد حتى 30عاما	 
إعفاء الورثة من دفع باقي األقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي ال سمح اهلل ونقل ملكيه 	 

العقار للورثة *حسب الشروط واألحكام.
تأمين تكافلي إسالمي للعقار  	 
للحصول على مبلغ تمويل أكبر فيمكن التضامن مع أي فرد من العائلة )الدرجة األولى( + 	 

األخ أو األخت 
تمويل إسالمي متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 	 
معدل نسبة سنوي منخفض مقارنة بالمرابحة.	 

تعريف السايبور
أسعار  اإلجارة خاضعة للتغيير بعد منح التمويل حسب سعر السايبور المعتمد من مؤسسة 	 

النقد.
ما هو السايبور : هو سعر الفائدة التي تقترض بها البنوك بين بعضها، عادة من احتياطيتها 	 

الزائدة، )والسعر المعلن هو على أساس سنوي على حساب أن السنة 360 يوما(.
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برنامج التمويل العقاري بصيغة المرابحة. 2

تعريف المرابحة
هو برنامج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتمويل العميل لشراء العقار المرغوب 
فيه. ومصطلح “المرابحة” يعني “البيع بالربح” ويتم فيها بيع العقار للعميل باآلجل مع الربح 

من خالل عقد بيع.

مميزات البرنامج 
تمويل إسالمي متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 	 
أخذ الموافقة المبدئية من أي فرع للبنك األهلي في خالل 5 دقائق 	 
امكانيه السداد المبكر  بعد مرور سنتين من بداية العقد حسب تعليمات مؤسسة النقد.	 
امكانيه أخذ أي منتج أخر مع منتج التمويل العقاري 	 
إعفاء الورثة من دفع باقي األقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي ال سمح اهلل ونقل ملكيه 	 

العقار للورثة* حسب الشروط واألحكام
تأمين تكافلي إسالمي للعقار	 
برامج سداد بأقساط ميسرة تمتد حتى 20 عاما	 
معدل نسبة سنوي ثابت	 
عقد بيعي بأقساط مؤجلة	 
يتيح للعميل التمتع بكل صالحيات المالك ما عدا بيع العقار	 
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الفرق بين صيغتي المرابحة واإلجارة
الخطوات والمستندات متشابهة. 1

ال تختلف الخطوات وال المستندات المطلوبة )سواء للعميل أو المالك أو العقار( في كلتا 
الحالتين.

 وفي البرنامجين يتم تطبيق نفس الخطوات واآلليات , ويكون صك العقار في كلتا الحالتين 
تحت ملكية الشركة العقارية التابعة للبنك األهلي

معدل نسبة سنوي ثابت. 2
الفرق هو أنه في حالة اإلجارة مع الوعد بالتمليك،  يكون معدل النسبة السنوي قابل للتغيير 

خالل مدة اإلجارة بحسب تغير المؤشر )سايبور(، أما في حالة المرابحة فإن معدل النسبة 
السنوي يكون ثابتًا طوال المدة.

حقوق ملكية العقار )البناء , التأجير و غيرها(. 3
 في حالة المرابحة يستمتع العميل بحقوق الملكية على العقار  - جميعها ما عدا حق البيع.

التضامن. 4
الفرق هو انه في حالة اإلجارة مع الوعد بالتمليك، يمكن التضامن مع أي فرد من العائلة 

للحصول على تمويل أكبر، أما في حالة المرابحة فاليمكن التضامن. 
العقود. 5

برنامج اإلجارة مع الوعد بالتمليك برنامج المرابحة المرحلة

استمارة طلب تمويل عقاري استمارة طلب تمويل عقاري تقديم الطلب

طلب ووعد باإلستئجار طلب ووعد بشراء عقار بالمرابحة الوعد

عقد تأجير مع الوعد بالتمليك عقد بيع عقار بالمرابحة العقد )عقد التمويل(

30 سنة 20 سنة مدة التمويل

متغير  حسب سعر  السايبور المعتمد من مؤسسة 
النقد

ثابت معدل نسبة سنوي

متوفر غير متوفر التضامن

متوفر متوفر صندوق التنمية مدعوم

متوفر غير متوفر بضمان عقار

متوفر متوفر منتج 2 في 1

متوفر متوفر امكانية التأجير*

 * حسب الشروط واألحكام



صيغ التمويل العقاري الشرعية 
لدى البنك األهلي

األسئلة األكثر شيوعًا

ما هو السايبور؟ . 1
هو تكلفة االقتراض بين البنوك السعودية المحددة من قبل المؤسسة  وهو متغير بشكل 

سنوي و السايبور هو المحرك االساسي في نسبة االقتراض للعمالء.

لماذا يتم تغير معدل النسبة السنوي في برنامج التمويل العقاري بصيغة االجارة ؟. 2
وفقا لبرنامج التمويل بصيغة اإلجارة المنتهي بالتملك ان سعر الفائدة مرتبط بسعر السايبور 

كما اشير اليه في العقد المبرم .

كيف يتم  معرفة باقي التفاصيل المالية؟. 3
من خالل زيارتكم الحد قنوات البنك األهلي ) الفرع ،الهاتف المصرفي ، األهلي اون الين ، 

األهلي موبايل( معرفة كامل التفاصيل المالية . 

هل سيتم تغيير اجمالي مبلغ التمويل ؟. 4
نعم وعليه سيتم تغير مبلغ القسط الشهري .

هل التغير  يتوافق مع أنظمة وتعليمات مؤسسة النقد ؟ . 5
ان التغير في ارتفاع معدل النسبة السنوي في برنامج التمويل بصيغة اإلجارة المنتهي 

بالتملك متوافق مع سياسات واجراءات مؤسسة النقد.

هل يمكن استرجاع العقار وفسخ العقد ؟. 6
يحق للعميل فسخ العقد وتملك العقار عن طريق السداد المبكر للتمويل العقاري أو نقل 

ملكية العقار لطرف ثالث وفقا لشروط العقد المبرم.

لماذا يتم ارتفاع القسط بزياده ارتفاع السايبور ولم يتم انخفاض القسط بانخفاض . 7
السايبور؟

الفترات السابقة سعر السايبور منخفض وثابت. 

هل سيتم تغير القسط  بشكل سنوي  حتى انتهاء مدة التمويل؟. 8
يتم التعديل لألجرة الشهرية بالزيادة او النقصان حتى انتهاء مدة التمويل وفقا لسعر 

السايبور.

هل سيتم اصدار مستندات جديدة بعد تغير معدل النسبة السنوي؟. 9
لن يتم اصدار مستندات جديدة  ، سيتم فقط اصدار  جدول سداد جديد
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في حال اإلعتراض على التغيير في معدل النسبة السنوي ما اإلجراء المتبع؟. 10
 فتح بالغ لدى إحدى قنوات البنك األهلي ) الفرع – الهاتف المصرفي – األهلي اون الين 	 

– األهلي موبايل ( و ذلك لتوفير الحلول المناسبة و دراسة حالة العميل.

في حال عدم الموافقة على التغيير في سعر هامش الربح في برنامج التمويل العقاري . 11
بصيغة اإلجارة ماهي الخيارات المتاحة؟

تحويل عقد اإلجارة الى عقد مرابحة ذو  هامش ربح ثابت.	 
السداد المبكر .	 
تحويل المديونية الى بنك آخر أو ممول عقاري آخر .	 
إعادة الجدولة	 

هل يمكن التحويل من عقد تمويل اجارة المنتهي بالتملك الى عقد تمويل مرابحة؟. 12
نعم يمكنك تحويل عقداإلجارة الخاص بك إلى عقد مرابحة ذو معدل نسبة سنوي ثابت 

في حال تطابق اهليتك مع شروط وأحكام برنامج المرابحة 


