December, 2022
قواعد االفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية لشركة األمثل للتمويل
المنتجات

وصف المنتج

منتج التمويل الشخصي
لإلفراد (تورق)

هو منتج تمويل شخصي مصمم خصيصاً لقطاع األفراد لتوفير حلول تمويلية مناسبة
مع هامش ربح تنافسي و برنامج سداد مرن وميسر بالتوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية.
الحد األدنى للتمويل  20 :ألف لاير سعودي.
الحد األعلى للتمويل  250 :ألف لاير سعودي.
-

منتج التأجير التمويلي
الخاص بالسيارات

منتج التأجير التمويلي هو عبارة عن عقد إتفاق بين المؤجر و المستأجر يعطي الحق
للمستأجر بإستخدام أصول معينة مملوكة للمؤجر لمدة زمنية معينة وذلك في مقابل
اقساط شهرية لمدة زمنية يتم االتفاق عليها.
الحد األدنى للتمويل  20 :ألف لاير سعودي.
الحد األعلى للتمويل  500 :ألف لاير سعودي.
-

منتجات التمويل الخاصة للمنشآت متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة

منتج التورق

هو برنامج خاص ومبتكر بشركة األمثل لتوفير حلول تمويلية للمنشآت متناهية الصغر
و الصغيرة و المتوسطة للحصول على سيولة نقدية بالتوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية.
الحد األدنى للتمويل  20 :ألف لاير سعودي.
الحد األعلى للتمويل  7.5 :مليون لاير سعودي.
-

منتج التمويل المضمون
بدعم من البنك المركزي
السعودي

أطلق البنك المركزي السعودي بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة (كفالة) برنام َ
ج التمويل المضمون ،من خالل ضمان ما نسبته ( )%95من
قيمة التمويل الممنوح وفق اآلليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة ،بهدف تقديم دعم
إضافي وتعزيز الجدارة االئتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت.
الحد األدنى للتمويل  50 :ألف لاير سعودي.
الحد األعلى للتمويل  7.5 :مليون لاير سعودي.
-

منتج التورق الخاص
بمبادرة اإلقراض غير
المباشر بالتعاون مع
"منشآت"

مبادرة تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات تحفيز
القطاع الخاص ،وبالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية لتقديم قروض ذات تكلفة منخفضة
لشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي ،والتي تقوم بدورها بتقديم
حلول تمويلية بميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الحد األدنى للتمويل  20 :ألف لاير سعودي.
الحد األعلى للتمويل  7.5 :مليون لاير سعودي.
-

االحكام و التعاريف
معدل الربح
السنويAPR

معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع األقساط والدفعات األخرى المستحقة على
المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد ،مساوية للقيمة الحالية
لدفعات مبلغ التمويل المتاح للمستفيد ،وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة
منه متاحاً للمستفيد

مبلغ التمويل

مبلغ التمويل الممنوح للعميل

مدة التمويل:

مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين والتي توضح تاريخ بداية العقد وانتهائه مع التزام الطرفين ببنود
العقد.

مبلغ السداد
الشهري

مبلغ القسط الذي يتعين على العميل دفعه للشركة كل شهر حتى يتم سداد التمويل.
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االستحقاق

االستحقاق التعاقدي للتمويالت المسجلة في الميزانية العمومية الممنوحة للعميل :هوتا ريخ السداد النهائي لمنتجات القروض و التمويالت الذي يستحق فيه سداد أصل التمويل وجميع
الفوائد  /األرباح المستحقة.
االستحقاق التعاقدي مقابل المنتجات االدخارية :هو تاريخ السداد النهائي لمنتجات االدخارالذي بستحق فيه سداد أصل الوديعة و الفوائد  /األرباح المستحقة للعميل.

نوع السداد:

سداد الفوائد  /األرباح فقط أو الفوائد  /األرباح وأصل التمويل أو غير ذلك.
رسوم يتعين على العميل دفعها لجهة التمويل عند السداد المبكر للتمويل  .قبل نهاية فترة
االستحقاق المجدولة للتسهيل االئتماني ،ويشار إليها أيضاً كغرامة السداد.

رسوم السداد
المبكر:

منتج التمويل الشخصي لألفراد (تورق):
مثال توضيحي : 1
مبلغ التمويل

االستحقاق بالسنوات

معدل الربح السنوي APR

مبلغ السداد الشهري

 50,000لاير سعودي

 4سنوات

% 19.07

 1,457.92لاير سعودي

مثال توضيحي :2
مبلغ التمويل

االستحقاق بالسنوات

معدل الربح السنوي APR

مبلغ السداد الشهري

 43,712لاير سعودي

 4سنوات

% 19.07

 1,274.59لاير سعودي

مثال توضيحي :3
مبلغ التمويل

االستحقاق بالسنوات

معدل الربح السنوي APR

مبلغ السداد الشهري

 24,827.9لاير سعودي

 4سنوات

% 26.58

 806.7لاير سعودي

*معدل النسبة السنوي  APRقد يتغير بنا ًء على تغير مبلغ التمويل وتاريخ االستحقاق وخاضع للتقييم االئتماني لكل عميل.
*الرسوم اإلدارية للتمويل الشخصي لألفراد (تورق)  %1من مبلغ التمويل أو  5,000لاير سعودي أيهما أقل.
*ضريبة القيمة المضافة  %15من مبلغ الرسوم اإلدارية.
*تطبق الشروط و األحكام

منتج التأجير التمويلي الخاص بالسيارات:
مثال توضيحي :1
نوع
التمويل

مبلغ التمويل

الدفعة األولى

مدة
التمويل

معدل النسبة
السنوي
APR

القسط الشهري

السيارات

 100,000لاير سعودي

 4700لاير
سعودي

 3سنوات

% 11.66

 3,689.97لاير
سعودي

مثال توضيحي :2
نوع
التمويل

مبلغ التمويل

الدفعة األولى

مدة
التمويل

معدل النسبة
السنوي
APR

القسط الشهري

السيارات

 65,700لاير سعودي

 27,800لاير
سعودي

 4سنوات

% 16.74

 2,196.9لاير
سعودي
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مثال توضيحي :3
نوع
التمويل

مبلغ التمويل

الدفعة األولى

مدة
التمويل

معدل النسبة
السنوي
APR

القسط الشهري

السيارات

 96,300لاير سعودي

 10,700لاير
سعودي

 4سنوات

% 11.4

 2952.75لاير
سعودي

* معدل الربح السنوي  APRقد يتغير بنا ًء على تغير مبلغ التمويل وتاريخ االستحقاق الموضح في الجدول أعاله ،وخاضع للتقييم
االئتماني لكل عميل.
*الرسوم اإلدارية لمنتج التأجير التمويلي الخاص بالسيارات هو  %1من مبلغ التمويل أو  5,000لاير سعودي أيهما أقل.
*ضريبة القيمة المضافة  %15من مبلغ الرسوم اإلدارية.
*تطبق الشروط و األحكام

منتجات التمويل الخاصة للمنشآت متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة:
مثال توضيحي :1
نوع
التمويل

مبلغ التمويل /
القرض

مدة
التمويل

معدل النسبة
السنوي APR

القسط الشهري

تورق

 2,100,000لاير
سعودي

 4سنوات

% 18.13

 60,357.50لاير
سعودي

مثال توضيحي :2
نوع التمويل

مبلغ التمويل /
القرض

مدة
التمويل

معدل النسبة
السنوي APR

القسط
الشهري

منتج التمويل المضمون
مع تأجيل  6اشهر

 500,000لاير
سعودي

 3سنوات

% 6.59

 18,666.66لاير
سعودي

مثال توضيحي :3
نوع التمويل

مبلغ التمويل
 /القرض

مدة
التمويل

معدل النسبة
السنوي APR

القسط
الشهري

تورق مبادرة اإلقراض غير
المباشر مع "منشآت"

 300,000لاير
سعودي

 3سنوات

% 19.37

 10,820.83لاير
سعودي

مثال توضيحي :4
نوع التمويل

مبلغ التمويل /
القرض

مدة
التمويل

معدل النسبة
السنوي APR

القسط الشهري

نقاط بيعك
تمويلك

 300,000لاير
سعودي

 18شهر

% 18.72

 19,039.11لاير
سعودي

* معدل الربح السنوي  APRقد يتغير بنا ًء على تغير مبلغ التمويل وتاريخ االستحقاق الموضح في الجدول أعاله ،وخاضع للتقييم
االئتماني لكل عميل.
*الرسوم اإلدارية الخاصة لمنتجات التمويل للمنشآت متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة من  %0.5الى .%3
*الرسوم اإلدارية لمنتج التمويل المضمون مع تأجيل  6أشهر هو .% 0
*ضريبة القيمة المضافة  %15من مبلغ الرسوم اإلدارية.
*تطبق الشروط و األحكام
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