
 والذي المملكة فً مصرف كأول المعجل التموٌل برنامج العمارٌة التنمٌة صندوق مع بالتعاون الراجحً مصرف أطلك

 التموٌل فً البرنامج لٌسهم الصندوق، من العمارٌة لروضهم انتظار لوائم على ٌزالون ال الذٌن المواطنٌن ٌستهدف

 ولال. الصندوق حددها التً واالشتراطات المعاٌٌر بحسب شمك أو فلل كانت سواء الجاهزة السكنٌة للوحدات الفوري

 الهٌئة من مجاز مخفضة بتكلفة تموٌلا  ٌعد البرنامج هذا أن لألفراد المصرفٌة المجموعة عام مدٌر الزمٌع صالح االستاذ

 أمام الجدٌدة الخٌارات كإحدى لطرحها التنمٌة صندوق ٌسعى التً المٌّسرة العمارٌة الحلول أحد وٌمثّل الشرعٌة،

 الشراكة من جزءاا  ٌعد البرنامج أن واضاف. انتظارهم مدة تملٌص فً لٌسهم االنتظار، لائمة على هم الذٌن المواطنٌن

 إلطلق الكاملة الجاهزٌة لتتحمك الماضٌة الفترة خلل واحد كفرٌك عمل اللذان والمصرف الصندوق بٌن المائمة

 ثلث على التصرت التً التجربة فترة انتهاء وبعد للبرنامج الممدمٌن أول ٌكون أن فً الراجحً مصرف ونجح البرنامج،

 التموٌل برنامج على المتمدم أن الزمٌع وأوضح. السعودٌة المدن كافة فً المصرف فروع جمٌع فً اطلله تم مناطك

ا  51 إلى تصل مدة فً التموٌل وٌسدد فوري وبشكل مباشرة، المصرف من العماري التموٌل على سٌحصل المعّجل  عاما

 سٌضاف أنه إلى مشٌراا  المرض، مدة خلل المواطن عن نٌابة الفوائد بدفع سٌتكفل الصندوق ألن وذلن فوائد، دون من

 وبٌن. أعوام 1 مدى على المعّجل المرض ألساط سداد من االنتهاء بعد سدادها ٌتم ،%5البالغة المخفضة التموٌل كلفة لذلن

 من المعّجل التموٌل لٌمة من أعلى بمبلغ المسكن لمٌمة مكّمل ٌلتمو على الحصول إمكانٌة مع ٌتعارض ال البرنامج أن

ا  مباشرة المصرف  التموٌل برنامج ٌطبّك من أول ٌكون بأن سعادته عن ذاته الولت فً معربا واألحكام، للشروط وفما

 احكام مع متوافك بأنه المعجل العماري التموٌل وٌتمٌز. المملكة فً المالٌة والمؤسسات المصارف بٌن من المعّجل

ا  51 الى تصل المعجل التموٌل ومدة لٌاسً، بولت فً التموٌل موافمات على الحصول وبسرعة الشرٌعة،  وٌصل. عاما

 فترة خلل العماري التنمٌة صندوق من مدعومة المائة فً 1... ربح بنسبة لاير الف 155 الى المعجل التموٌل مبلغ

 التموٌل انتهاء بعد سنوات خمس على المائة فً واحد لٌمته ما المواطن ٌسدد أن على( سنة 51) المصوى التموٌل

 وٌمكن.  عاما 5. الى ٌصل المصرف من مكمل عماري تموٌل على الحصول للمستفٌدٌن وٌمكن المعجل، العماري

 االلكترونٌة البوابة رابط على الدخول بالصندوق االنتظار لوائم على هم ممن التموٌل على الحصول فً للراغبٌن

 خدمات واختٌار - االلكترونٌة الخدمات على الدخول ثم بها والتسجٌل www.redf.gov.sa العمارٌة التنمٌة لصندوق

 مصرف فروع من فرع ألي وتمدٌمه(  التأهٌل نموذج طباعة ثم ومن المعجل المرض أٌمونة على والضغط - المواطنٌن

 و العملء احتٌاجات مختلف تناسب التً العمار تموٌل برامج من مجموعة ٌمدم الراجحً مصرف أن ٌذكر.  الراجحً

 وٌسعى. العمار إٌرادات من التموٌل وتسدٌد استثماري عمار شراء حتى و منزل بناء أو أرض أو منزل شراء تغطً

 من مزٌداا  لتوفٌر وذلن اإلنترنت على اإللكترونً مولعه عبر ومنتجاته خدماته لتمدٌم دائما ٌسعى الراجحً مصرف

 المولع عبر الطلب تمدٌم خدمة و التمٌٌم المسبمة العمارات لائمة و اإللكترونٌة التموٌل حاسبة كتوفٌر لعملئه الراحة

 

 

 : المعجل المرض مزاٌا

 . العمارٌة التنمٌة صندوق لرض النتظار الحاجة دون عاجل عماري تموٌل على الحصول المواطنٌن ٌمنح •

 . الشرعٌة الهٌئة لبل من رسمٌا اعتماده وتم اإلسلمٌة الشرٌعة أحكام كافة مع المرض ٌتوافك •

 سمح ال حرٌك أو طبٌعٌة كوارث أي حدوث حال فً المعنً للعمار كامل تأمٌن على الممترض بحصول المرض ٌتمٌز •

 . هللا

 . هللا سمح ال الدفع عن الكلً العجز حال فً أو للممترض وفاة حدوث حال فً المرض سداد من اإلعفاء ٌتم •

 . اإلٌجار أعباء من والتخلص للعمار المبكر التملن من الممترض ٌتمكن •

 . تنافسٌة ربح نسبة على الممترض ٌحصل •

 ألساط على والحصول السداد فً مرونة للممترض ٌوفر وبالتالً األرباح عن الدٌن أصل سداد بفصله البرنامج ٌتمٌز •

 . مٌسرة

 . للممترض المعجل المرض منح الذي البنن من آخر تموٌل على الحصول من الممترض ٌتمكن •



 

 : العمل آلٌة

 . ألصى كحد سعودي لاير ألف 155 للمواطن المستحك المرض لٌمة تبلغ •

 أرض على مسكن بناء أو ، اإلنشاء تحت عمار أو ، جاهز عمار شراء حالة فً المرض على ٌحصل أن للمواطن ٌسمح •

 . الممترض ٌمتلكها

 . عام 51 لـ لرض مدة ٌستحمون لاير ألف 51 من ألل رواتبهم تبلغ الذٌن للمواطنٌن •

 . سنوات عشر إلى مدته تصل لرض ٌستحمون لاير ألف 1. من وألل ألف 51 من أكثر رواتبهم تبلغ الذٌن للمواطنٌن •

 سنوات لخمس مدته تصل لرض ٌستحمون لاير ألف 1. عن رواتبهم تزٌد الذٌن للمواطنٌن •

 ( .سعودي لاير 222.) سنة 51 التموٌل مدة كانت إذا المرض مدة خلل الشهري المسط لٌمة تبلغ •

 ( .لاير 6544) سنوات عشر تبلغ التً التموٌل لمدة الشهري المسط لٌمة تبلغ •

 ( .لاير 3888) سنوات لخمس ٌصل الذي العماري التموٌل لمدة الشهري المسط لٌمة تبلغ •

 للصندوق المرض أرباح سداد ٌعٌد أن بشرط السداد فترة خلل المواطن عن الربح هامش بتسدٌد التنمٌة صندوق سٌموم •

 . سنوات خمس لمدة شهرٌة ألساط هٌئة على للبنن المرض أصل سداد استكمال بعد

 وفما وذلن مستمبلٌة أشهر ثلثة أرباح فمط المبكر التملن رسوم بسداد ٌموم بحٌث للمرض المبكر بالسداد للممترض ٌسمح •

 . النمد مؤسسة لنظام

 . والصندوق للبنن رهنه ٌتم أن على الممترض باسم العمار ٌكون أن ٌجب •

 ، به الخاصة التنفٌذٌة واللئحة السعودٌة فً العماري التموٌل لنظام المعجل للمرض وفما العماري التموٌل ٌخضع •

 . المعنً والبنن الصندوق بٌن المولعة للتفالٌة ووفما ، التموٌل شركات مرالبة بنظام الخاصة التنفٌذٌة وللئحة


