
 الش�وط واالحكام والمستندات المطلوبة
للتمو�ل الشخصي لألف�اد

8003015555AlamthalFinance

 شركة األمثل للتمو�ل مرخصة وخاضعة
لرقابة وإش�اف البنك المركزي السعودي

  

تمويــل التـــو�ق

إ�مام وبعد  للتمو�ل  األمثل  لشركة  بش�اء سلعة مملوكة  العميل   يقوم 
عملية الش�اء يقوم العميل  بتفويض شركة األمثل للتمو�ل بال�يع نيابة عنه

 هو منتج إسالمي حيث يتقدم العميل بطلب استئجار سيارة محددة،
 وعليه تشتري الشركة السيارة بناء على طلب العميل واختياره ومن
متفق معلوم  وبأجر  محددة  لمدة  السيارة  بتأجير  الشركة  تقوم   ثم 

عليه بالعقد

السلع  لش�اء  المخصص  التمو�ل  توفير  إلى  �هدف  نشاط  كل   هو 
 والخدمات ألغ�اض استهالكية متى تمت م�اولته على وجه االعتياد
ويشمل أشهر،   6 عن  تقل  أال  على  زمنية  فترة  على  ثمنها   وسداد 
وسائل إحدى  أو  التجا��ة  المدفوعات  بطاقات  خالل  من   التمو�ل 

الدفع التي يقرها البنك المركزي

منتجات التمو�ل (الشخصي – األف�اد) للمواطن�ين السعود�ن لدى شركة األمثل للتمو�ل

 تسديد إلت�اما�ك - أقساط المدارس أو التعليم -  ش�اء سيارة -أو حتى
أسهل للتمو�ل  األمثل  من  الشخصي  تمويلك   ... �يتك  أ�اث   تجدد 

للقطاع الحكومي أو شبه الحكومي والخاص

تحتــاج سيولــة نقديـــة ؟
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منتــج التمويــل التأجيــري

التمويــــل اإلستهــــالكــي



تمو�ل متوافق مع أحكام الش��عة اإلسالمة السمحة
مبلغ تمو�ل يصل إلى 250,000 ��ال

مدة سداد تصل إلى 60 شهر
بدون تحو�ل �ا�ب

بدون كفيل حتى 50,000 ��ال
إج�اءات س��عة وسهلة

إمكانية تمو�ل العمالء المتقاعد�ن
إمكانية السداد المبكر ، اإلعفاء في حالة الوفاة ال قدر اهلل

للتمو�ل الشخصي :-الم�ايــــــا

مثال توضيحــــي (1)

مثال توضيحــــي (2)

43,7121,274.59

��ال سعودي

��ال سعودي

��ال سعودي
50,000 

50,000 

سنوات  4 %19.07

سنوات  4

1,457.92 

مبلغ السداد الشهريمبلغ التمو�ل  معدل الربح السنويAPRاإلستحقاق بالسنوات

��ال سعودي
%19.07 

مبلغ السداد الشهريمبلغ التمو�ل  معدل الربح السنويAPRاإلستحقاق بالسنوات

مثال توضيحــــي (3)

1,374.58
��ال سعودي

سنوات  4
��ال سعودي

%16.09 

مبلغ السداد الشهريمبلغ التمو�ل  معدل الربح السنويAPRاإلستحقاق بالسنوات

منتج التمو�ل الشخصــي لألفـــ�اد:-
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الش�وط واالحكام والمستندات المطلوبة للتمو�ل الشخصي
 لمنتجات (التو�ق –التمو�ل التأجيري – التمو�ل اإلستهالكي

للمواطن�ين السعود�ن :-
أن ال يقل العمر عن 23 سنة وال ي��د عن 70 سنة

أن ال يقل ال�ا�ب الشهري عن 5000 ��ال سعودي
أن ال تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر للقطاع  المدني والخاص 12 شهر •

و 12 شهر للقطاع العسكري  
 خطاب تع��ف بال�ا�ب من جهة العمل يتضمن ال�ا�ب الشهر

والمسمى الوظيفي وتا��خ اإللتحاق بالعمل
إ�بات هوية سا��ة الصالحية التقل عن ستة أشهر أو سنة

 رخصة قيادة سا��ة المفعول
شهادة مدد �يان وأجور من التأمينات االجتماعية(للقطاع الخاص)

شهادة العنوان الوطني
 كشف حساب آلخر 6 أشهر للخاص و3 اشهر للمدني

عرض سعر المركبة
تعبئة نموذج طلب التمو�ل الشخصي لألف�اد

في بعض الحاالت اإلس�ثنائية �وجد متطلبات إضافية
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APRمعدل النسبة السنوي          قد يتغير بناًء على تغير مبلغ التمو�ل وتا��خ االستحقاق وخاضع 
للتق�يم اال�تماني لكل عميل

 الرسوم اإلدا��ة للتمو�ل الشخصي لألف�اد (تو�ق) 1% من مبلغ التمو�ل أو 5,000
 ��ال سعودي أ�هما أقل

ض��بة القيمة المضافة 15% من مبلغ الرسوم اإلدا��ة 
جميع الرسوم يتم حسمها بعد توقيع العقود 

*تطبـــــــــق الشــــــــ�وط و األحكــــــام
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مثال توضيحــــي (1)

مثال توضيحــــي (2)

مثال توضيحــــي (3)

APRمعدل الربح السنوي  
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االلت�ام بســـداد األقساط المستحقة في أوقا�ها

 اإلفصاح عن الت�اما�ك المالية يساعد على التخطيط المالي السليم و�نظيم
مدفوعات السداد

على التعاقد  قبل  والمستقبلية  الحالية  المالية  احتياجا�ك  م�اجعة   عدم 
 التمو�ل قد يسبب احتماالت تعثر ونشوء الت�امات مالية �تعدى قدرتك على

السداد

المالية الت�اما�ك  تفاصيل  لمعرفة  بعناية  اال�تماني  تق��رك  م�اجعة   عدم 
المالي وضعك  على  سلبًا  �ؤثر  قد  التمو�ل  على  حصولك  قبل   ال�اهنة 

الحالي والمستقبلي

والمستقبلية الحالية  المالية  الت�اما�ك  كافة  عن  للشركة  افصاحك   عدم 
التسهيل هيكلة  من  الشركة  يمكن  لن  تامة  بدقة  ودخلك   والمتوقعة 

اإل�تماني بالشكل المالئم الستطاعتك المالية

مسوؤليـا�ك كعميل ومخاطـر التمو�ل الشخصــي
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APRمعدل النسبة السنوي          قد يتغير بناًء على تغير مبلغ التمو�ل وتا��خ االستحقاق وخاضع 
للتق�يم اال�تماني لكل عميل

 الرسوم اإلدا��ة للتمو�ل الشخصي لألف�اد (تو�ق) 1% من مبلغ التمو�ل أو 5,000
 ��ال سعودي أ�هما أقل

ض��بة القيمة المضافة 15% من مبلغ الرسوم اإلدا��ة 
جميع الرسوم يتم حسمها بعد توقيع العقود 

*تطبـــــــــق الشــــــــ�وط و األحكــــــام
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تمو�ل متوافق مع أحكام الش��عة اإلسالمة السمحة
مبلغ تمو�ل يصل إلى 500 ألف ��ال

مدة سداد تصل إلى 60 شهر
بدون تحو�ل �ا�ب

التأمين شامل للمركبة طوال فترة التمو�ل
خيار السداد الجزئي متاح لمساعدتك على تقليل أقساطك الشه��ة

خدمات ما بعد ال�يع ميسرة وس��عة

الم�ايــا لمنتــج التمويــل التأجيـــري

القسط الشهريمدة التمو�ل الدفعة األولى مبلغ التمو�ل نوع التمو�ل

APRالقسط الشهريمدة التمو�ل الدفعة األولى مبلغ التمو�ل نوع التمو�ل  معدل الربح السنوي

السيا�ات

السيا�ات

100,000
��ال سعودي

4,700
سنوات ��ال سعودي  3

سنوات  4

11.66 %

%

3,689.97
��ال سعودي

65,700
��ال سعودي

27,800
16.74��ال سعودي

 2,196.9
��ال سعودي

منتج التمويــل التأجيــري الخاص بالسيــا�ات

APRالقسط الشهريمدة التمو�ل الدفعة األولى مبلغ التمو�ل نوع التمو�ل  معدل الربح السنوي

سنوات السيا�ات 4% 96,300
��ال سعودي

10,700
2,952.75 11.4��ال سعودي

��ال سعودي



استالم لتضمن  بك  الخاصة  واالتصال  الب��د  �يانات  تحديث  من   تأكد 
اإلشعا�ات وكشوف الحساب

للتمو�ل) االجمالية  (التكلفة  السنوي  النسبة  معدل  معرفة  من   تأكد 
والتي تشمل جميع الرسوم والعموالت

التعاقد الذي �نوي  التمو�ل   احرص على ق�اءة وفهم ش�وط وأحكام 
من الم��د  بتقديم  الشركة  موظف  مطالبة  في  الحق  ولك   عليه، 

اإليضاحات للش�وط واألحكام

احرص على الحصول على نسخة من عقد التمو�ل بعد التوقيع عليه

ال تفش بأي حال من األحوال عن معلوما�ك الشخصية لطرف ثالث

 يجب اإلفصاح للشركة عن أي تغ�ير في مقدار دخلك ج�اء أي تعد�ل
يط�أ على عملك الحالي او ش�وط واحكام عقد عملك

 الشركة التطلب من العمالء اي مبالغ نقدية بل يتم التحو�ل للحسابات
البنكية المعتمدة او عن ط��ق رمز السداد اآللي

ال توقع أي مستندات غير مكتملة أو خالية

المحدد سيؤثر سلبا على سجلك الوقت  التمو�ل في  أقساط  تسديد   عدم 
اإل�تماني لدى (سمة)والشركة (قائمة العمالء المحظو��ين من التعامل)

مسوؤليـا�ك كعميل ومخاطـر التمو�ل الشخصــي
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-:
-: للعميل دور حيــوي لضمان أمن معلوما�ه، وتوصـــي شركة األمثل للتمو�ل

عمالئهـــا باإللتــــ�ام باإلرشادات التاليــة

الب��د أو   كن متيقظًا, وال تفضح معلوما�ك الشخصية,عبر المكالمات 
اإللكت�وني أو الرسائل النصية

تأكد دائما من الدخول  على الموقع ,الصحيح لشركة األمثل للتمو�ل 
 www.al-amthal.com.sa

 تجنب استخدام أجهزة الكم�يوتر أو شبكات األ�ترنت العامة, خصوصًا
عند م�اجعة ال�يانات المالية

غير ايميالت  أو  الرسائل  أو  مواقع  في  �وابط  على  بالنقر  تقم   ال 
 موثوقة، وال �تصل برقم ها�ف تم تضمينه في رسالة أو ب��د إلكت�وني

حتى ولو كان الغرض هو تحديث �يانا�ك

 ال �تفاعل مع رسائل الب��د اإللكت�وني أو الرسائل النصية أو المكالمات
التي تطلب منك إفشاء معلومات شخصية أو مالية

أو باإلتصال  اإلطالق  على  تقوم  لن  للتمو�ل  األمثل  شركة  أن   تأكد 
إرسال رسائل بالرد والكشف عن معلومات شخصية أو مالية
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استالم لتضمن  بك  الخاصة  واالتصال  الب��د  �يانات  تحديث  من   تأكد 
اإلشعا�ات وكشوف الحساب

للتمو�ل) االجمالية  (التكلفة  السنوي  النسبة  معدل  معرفة  من   تأكد 
والتي تشمل جميع الرسوم والعموالت

التعاقد الذي �نوي  التمو�ل   احرص على ق�اءة وفهم ش�وط وأحكام 
من الم��د  بتقديم  الشركة  موظف  مطالبة  في  الحق  ولك   عليه، 

اإليضاحات للش�وط واألحكام

احرص على الحصول على نسخة من عقد التمو�ل بعد التوقيع عليه

ال تفش بأي حال من األحوال عن معلوما�ك الشخصية لطرف ثالث

 يجب اإلفصاح للشركة عن أي تغ�ير في مقدار دخلك ج�اء أي تعد�ل
يط�أ على عملك الحالي او ش�وط واحكام عقد عملك

 الشركة التطلب من العمالء اي مبالغ نقدية بل يتم التحو�ل للحسابات
البنكية المعتمدة او عن ط��ق رمز السداد اآللي

الب��د أو   كن متيقظًا, وال تفضح معلوما�ك الشخصية,عبر المكالمات 
اإللكت�وني أو الرسائل النصية

تأكد دائما من الدخول  على الموقع ,الصحيح لشركة األمثل للتمو�ل 
 www.al-amthal.com.sa

 تجنب استخدام أجهزة الكم�يوتر أو شبكات األ�ترنت العامة, خصوصًا
عند م�اجعة ال�يانات المالية

غير ايميالت  أو  الرسائل  أو  مواقع  في  �وابط  على  بالنقر  تقم   ال 
 موثوقة، وال �تصل برقم ها�ف تم تضمينه في رسالة أو ب��د إلكت�وني

حتى ولو كان الغرض هو تحديث �يانا�ك

 ال �تفاعل مع رسائل الب��د اإللكت�وني أو الرسائل النصية أو المكالمات
التي تطلب منك إفشاء معلومات شخصية أو مالية

أو باإلتصال  اإلطالق  على  تقوم  لن  للتمو�ل  األمثل  شركة  أن   تأكد 
إرسال رسائل بالرد والكشف عن معلومات شخصية أو مالية
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 يتم منح العميل مخالصة بعد تقدم العميل بطلبه لدى شركة األمثل للتمو�ل يتم
 التأكد من نقل الملكية والتأكد من تحديثها في نظام (سمه) �إ�باع الخطوات

التالية

 يتم إستالم طلب العميل وفتح طلب في النظام الخاص بطلبات المخالصة لدى
شركة األمثل للتمو�ل ألخذ موافقة اإلدا�ات المعنية

وافادة الطلب  تقديم  تا��خ  من  عمل  أيام   7 خالل  للعميل  مخالصة  عمل   يتم 
 العميل بالمدة المحدده

قبل النظام من  الطلب في  ويغلق  باالستالم  المخالصة و�وقع  العميل   يسلم 
 موظف خدمة العمالء

 
عن ط��ق نظام سداد للمدفوعات رقم مفوتر: 079 ادخل رقم 

الهوية الوطنية لعمالء األف�اد 
كما يمكن تحو�ل المبلغ على حسابات شركة األمثل للتمو�ل 

SA53 2000 0002 0931 2130 9950 -:بنك ال��اض آ�بان
 SA68 8000 0362 6080 1009 1116 -:مصرف ال�اجحي آ�بان

 SA76 1000 0023 7518 0600 0110 -:البنك األهلي آ�بان
  SA18 3040 0108 0125 5002 0026 -:البنك العربي الوطني آ�بان

 SA09 4500 0000 8960 3059 0001 -:بنك ساب آ�بان

 ط�ق وآليــه الســداد لدى شركــة األمثـل للتمويــل

إصـــدار المخالصـــات النهائيـــة :ـ

.

.

.

.

-:

-:

رسوم الخدمات المقدمة من شركة األمثل للتمو�ل

المبلــــــــــغ نــوع الخـــدمــة

نقل ملكية

تجديد استما�ات

تفويض دولي شهر

تفويض دولي شه��ن

تفويض دولي ثالثة اشهر

تفويض سائق اضافي داخلي 6 اشهر

طلب لوحة بدل فاقد او استمارة بدل فاقد

تفويض سائق اضافي داخلي سنه

نسخ المفتاح االحتياطي

تصد�ق خطابات الكت�وني

رسوم تغير مستخدم فعلي

سيا�ات الخصوصي 300 ��ال
سيا�ات النقل خاص 600 ��ال

172.5

345

575

115

184

287.5

35

46

675.55

رسوم التأمين 345 ��ال + 700

��ال

��ال

��ال

��ال

��ال

��ال

��ال

��ال

��ال

��ال

جميع رسوم الخدمة لعمالء ذوي االعاقة تقدم ( مجانًا)

.
 الرسوم المذكورة هي التعرفة المالية لرسوم الخدمات المقدمة

من شركة األمثل للتمو�ل شاملة ض��بة القيمة المضافة



-:
 
 
�تحقق من  أن  يجب   . للتمو�ل  األمثل  يحمل شعار شركة  بأي موقع  �ثق   ال 

عنوان الموقع الخاص بشركة األمثل للتمو�ل

 ال �ثق بأي حساب في مواقع التواصل االجتماعي يحمل شعار شركة األمثل
للتمو�ل. يجب أن �تحقق من حسابات التواصل االجتماعي

AlamthalFinance : تويتر  
   alamthal-finance :لينكد إن

AlamthalFinance : فيسبوك
  

احرص على متابعة تحديث نظام التشغيل في جهازك بشكل مستمر 

تأكد من إستخدام ب�امج مكافحة الفي�وسات و تحديثها باستم�ار 

 

للعميل دور حيــوي لضمان أمن معلوما�ه، وتوصـــي شركة األمثل للتمو�ل
عمالئهـــا باإللتــــ�ام باإلرشادات التاليــة -:

للعميل دور حيــوي لضمان أمن معلوما�ه، وتوصـــي شركة األمثل للتمو�ل
عمالئهـــا باإللتــــ�ام باإلرشادات التاليــة
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www.al-amthal.com.sa2020 أو ا�صل على خط اإلبالغ لشركة األمثل: 8003015555 تحويلة 
لتمكين الشركة من ا�خاذ اإلج�اءات االزمة لحمايتك

الب��دية العناو�ن  االتصال،  (وسائل  �يانا�ك  تحديث  على  دائما   إحرص 
وااللكت�ونية،...الخ) من خالل ��ا�ا�ك أحد ف�وع الشركة

م�اجعة أوضاع ضبط أمن شبكة اإل�ترنت لبرنامج المتصفح

 اعلم أن الشركة وممثليها لن يقوموا بطلب المعلومات  الخاصة بك عن
ط��ق  الب��د الكت�وني أو االتصال أو الرسائل النصية

 

.

.

.

.

.

.

 احرص على إبالغ شركة األمثل للتمو�ل عن أي شبهات أمنية أو محاوالت
fraud@al-amthal.com.saاحتيال  بواسطة الب��د اإللكت�وني على العنوان



آليـــة معالجــــة الشكــاوى*:

تهدف شركة األمثل للتمو�ل إلى تمكيــن عمالئهــا من التواصــل معها
لط�ح شكواهم ومعالجتهـــا 

 
اإلتصال على الرقم الموحد والمجاني : 8003015555

أو م�اسلتنا عبر خدمة الوا�ساب عبر: 9668003015555
Info@al-amthal.com.sa :أو م�اسلتنا عبر اإليميل  

www.al-amthal.com.sa :أو تفضل ب��ارة موقعنا اإللكت�وني
أو ��ار�نا في أحد ف�وعنا او نقاط ال�يع المنتشرة بالمملكة
( ال��اض – جدة – الدمام – ابها – حائل- نج�ان-جي�ان-الخ�ج ) 

 آلية تقديم الشكــوى عن ط��ــق أحــد القنــوات التالية
 

اإلتصال على الرقم الموحد والمجاني : 8003015555
أو م�اسلتنا عبر خدمة الوا�ساب عبر: 9668003015555

 Customercare@al-amthal.com.sa :أو م�اسلتنا عبر اإليميل  
www.al-amthal.com.sa :أو تفضل ب��ارة موقعنا اإللكت�وني

أو ��ار�نا في أحد ف�وعنا  او نقاط ال�يع المنتشرة بالمملكة
(  ال��اض – جدة – الدمام – ابها – حائل- نج�ان-جي�ان-الخ�ج ) 

:-لم��ـد من المعلومــات والتواصـــل مع شركــة األمثــل للتمويــل

-:
-:
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 أن تع��ز ثقة العمالء في خدمات التمو�ل يعمل بكفاءة و يتميز بحسن
األمثل شركة  تقدمها  التي  التمو�ل  خدمات  في  الشفافية  و   االداء 
المقومات من  يعتبر  القطاعات،  جميع  في  العمالء  لمختلف   للتمو�ل 
المنهجية اطار  للعمالء ونيل رضاهم، وفي  الخدمات  لتحقيق   االساسية 
 التي �تبعها شركة األمثل للتمو�ل بشأن تك��س الدور الرقابي في مجال
البنك التي صدرت من  األنظمة  يتوافق مع  العمالء مما   حماية حقوق 
 المركزي السعودي الى قطاع التمو�ل التي تهدف الى تع��ز مفهوم
العمالء حقوق  لحفظ  مناسبة  �يئه  وتوفير  العمالء  رضا  مدى  .تحقيق 

.

.

بعد تقديم الشكوى عبر احد القنوات المتاحة
 يقوم ف��ق العناية بالعميل بم�اجعة وتحليل الشكوى وتوجيهها 

 لالدارة المختصة
 يتم ت�ويدكم برقم مرجعي لها والمدة المحددة لمعالجتها  عبر رسالة

نصية
 يتم متابعتها ومعالجتها حسب سياسة الشركة وت�ويدكم برسالة 

نصية بنتائج معالجة الشكوى
 في حال عدم رضاكم عن �تيجة المعالجة يمكنكم تصعيد الشكوى

 على االيميل
 او لدى ساما تهتم 

  

.

.

.

CustomerCareEscalation@al-amthal.com.sa -:



شركة األمثل للتمو�ل مرخصة وخاضعة
لرقابة وإش�اف البنك المركزي السعودي 
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-: مـــن نحـــــــن

من واحدة  وهي   ، العر�ية  اللغة  في  "الكمال"  تعني  األمثل   شركة 
النقد مؤسسة  قبل  من  المرخصة  للتمو�ل  األولى  السعودية   الشركات 
 العربي السعودي (ساما) منذ عام 2000م.  وضعنا بصمتنا في السوق
 السعودي بفضل تفانينا وجهودنا في خدمة جميع عمالئنا وتقديم أفضل
ال��ادة في مجال المنوعة لهم مما أكسبنا  التمويلية  الخدمات   وأحدث 
والمتوسطة الصغيرة  للمؤسسات  التمو�ل  خدمات  نقدم   التمو�ل. 
الصغيرة الشركات  بكون  �ثق  لمشت��ا�هم.  تمو�ل  عن  الباحثين   واألف�اد 
 والمتوسطة هي المحرك المحفز للنمو والتطور االقتصادي وخلق فرص
 العمل في المملكة العر�ية السعودية ، ونرى بالوقت نفسه بأن الوصول
 إلى التمو�ل هو العقبة الكبرى التي تواجه نمو هذه الشركات، وبالتالي

.فإننا نكرس جهودنا لتخطي هذه العقبات


