آخر تحديث في 2020-08-19م

أسعار المنتجات التمويلية واإلدخارية
بطاقات ﺳاﻣﺒا اﻻﺋﺘﻤاﻧﻴﺔ
ﻣﻌدل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮي
30%

ﻣﻌدل اﻟﺤد االدﻧﻰ ﻟﺴداد اﻟﻤﺒﻠﻎ
5%

ﻣﻌدل ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺸراء ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ االﺋﺘﻤﺎن
2.5%

عدد األشهر ﺣﺘﻰ ﺳداد اﻟرﺻﻴد*
53

* إذا تﻢ ﺳﺪاد اﻟﺤﺪ األدﻧﻰ ﻛﻞ شهﺮ  ،فﺴﻴﺴﺘﻐﺮق األﻣﺮ  53شهرا ً تقريبا ﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﻠﻎ باﻟﻜاﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋاة اﻟﻔاﺋﺪة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﻀافﺔ ﻛﻞ شهﺮ.
ﻣعدل اﻟﻧﺳبﺔ اﻟﺳﻧوي اﻟﻣطبق يتراوح ﻣا بين  %29.84و  % 51.76بحﺳب ﻧوع اﻟبطاقﺔ ﻋﻠﻰ أﺳاس حد اﺋتﻣاﻧي يﺳاوي  10,000لاير .اﻟرجاء ﻣراجعﺔ اﻟشروط واألحﻛام
ﻟﻣعرفﺔ ﻣعدل اﻟﻧﺳبﺔ اﻟﺳﻧوي اﻟﻣحدد ﻟبطاقتك www.Samba.com.اﻟخاصﺔ ببطاقتك اﻻﺋتﻣاﻧيﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوقﻊ.

اﻟتﻣويل اﻟشخصي
*تطبق اﻟشروط و األحﻛام .اﻟرﺳوم اإلداريﺔ تعادل  %1ﻣن ﻣبﻠﻎ اﻟتﻣويل أو  5,000لاير أيهﻣا اقل (تطبق ضريبﺔ اﻟقيﻣﺔ اﻟﻣضافﺔ  %15ﻋﻠﻰ ﻛافﺔ اﻟرﺳوم) .ﻋﻠﻰ ﺳبيل
اﻟﻣثال:
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮيل
100,000

ﺳﻌﻮدي -اﻟقﻄﺎع اﻟﺤكﻮﻣي ،شﺒه ﺣكﻮﻣي و اﻟﻤﺘقﺎعدين
ﻣﻌدل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮي*
ﻣدة اﻟﺘﻤﻮيل بﺎﻟﺴﻨﻮات
%3.05
5سنوات

اﻟقﺴط اﻟﺸهري
1,779.17

ﻣﻌدل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮي*
%3.53

اﻟقﺴط اﻟﺸهري
1,800.00

ﻣﻌدل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮي*
%7.18

اﻟقﺴط اﻟﺸهري
1,958.33

ﺳﻌﻮدي -ﻗﻄﺎع خﺎص
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮيل
100,000

ﻣدة اﻟﺘﻤﻮيل بﺎﻟﺴﻨﻮات
5سنوات

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮيل
100,000

ﻣدة اﻟﺘﻤﻮيل بﺎﻟﺴﻨﻮات
5سنوات

ﻣقﻴم

ﻣعدل اﻟﻧﺳبﺔ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠتﻣويل اﻟشخصي يختﻠف بﻧاء ﻋﻠﻰ ﻣبﻠﻎ اﻟتﻣويل واﻟقﺳط وﻣدة اﻟتﻣويل واﻟرﺳوم اإلداريﺔ اﻟتي تختﻠف ﻋن اﻟﻣثال أﻋاله وتخضﻊ ﻟﻠتقييم اﻻﺋتﻣاﻧي ﻟﻛل
ﻋﻣيل.
*ﻣجﻣوﻋﺔ ﺳاﻣبا اﻟﻣاﻟيﺔ خاضعﺔ ﻟرقابﺔ وإشراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧقد اﻟعربي اﻟﺳعودي.


حاﺳبﺔ ﺳاﻣبا ﻟﻠتﻣويل (اضﻐط هﻧا)

اﻟتﻣويل اﻟعقاري
تطبق اﻟشروط و األحﻛام .اﻟرﺳوم اإلداريﺔ تعادل  %1ﻣن ﻣبﻠﻎ اﻟتﻣويل أو  5,000لاير أيهﻣا اقل (تطبق ضريبﺔ اﻟقيﻣﺔ اﻟﻣضافﺔ  %15ﻋﻠﻰ ﻛافﺔ اﻟرﺳوم) .ﻋﻠﻰ ﺳبيل
اﻟﻣثال:
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮيل ﻣن ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌقﺎر
تصل لغاية %90

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘغﻴره أو
ثﺎبت
ثابته

 20ﺳﻨﺔ
ﻣﻌدل اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺴﻨﻮي*
5.71%

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌقﺎر

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮيل ﻣن ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌقﺎر

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘغﻴره أو
ثﺎبت

 10ﺳﻨﻮات
ﻣﻌدل اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺴﻨﻮي*

850,000.00

تصل لغاية %90

ثابته

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌقﺎر

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮيل ﻣن ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌقﺎر

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘغﻴره أو
ثﺎبت

850,000.00

تصل لغاية %90

ثابته

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌقﺎر
850,000.00

4.84%
 25ﺳﻨﺔ
ﻣﻌدل اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺴﻨﻮي*
5.90%

ﻣدة اﻟﺘﻤﻮيل
20سنه

ﻧﻮع اﻟدفع

اﻟقﺴط اﻟﺸهري

اﻟﺴداد اﻟﻤﺒكر

مبلغ األساس مع
األرباح

5,843.75

أرباح مستقبلية
لثالثة أقساط

ﻣدة اﻟﺘﻤﻮيل

ﻧﻮع اﻟدفع

اﻟقﺴط اﻟﺸهري

اﻟﺴداد اﻟﻤﺒكر

10سنه

مبلغ األساس مع
األرباح

8,854.17

أرباح مستقبلية
لثالثة أقساط

ﻣدة اﻟﺘﻤﻮيل

ﻧﻮع اﻟدفع

اﻟقﺴط اﻟﺸهري

اﻟﺴداد اﻟﻤﺒكر

25سنه

مبلغ األساس مع
األرباح

5,312.50

أرباح مستقبلية
لثالثة أقساط

*قد يختﻠف ﻣعدل اﻟﻧﺳبﺔ اﻟﺳﻧوي اﻋتﻣاداً ﻋﻠﻰ اﻟﻣبﻠﻎ وفترة اﻻﺳتحقاق اﻟتي تختﻠف ﻋن اﻟﻣثال أﻋاله وتخضﻊ ﻟتقييم األتﻣاﻧي ﻟﻛل ﻋﻣيل.

*ﻣجﻣوﻋﺔ ﺳاﻣبا اﻟﻣاﻟيﺔ خاضعﺔ ﻟرقابﺔ وإشراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧقد اﻟعربي اﻟﺳعودي.
 حاﺳبﺔ ﺳاﻣبا ﻟﻠتﻣويل (اضﻐط هﻧا)

حﺳاب ثﻣرات
ﻣثال ﻟحﺳاب ثﻣرات ﻟﻠتوفير:
اﻟﺤد األدﻧﻰ ﻟإليداع

االﺳﺘﺤقﺎق بﺎﻟﺴﻨﻮات

ﻣﻌدّل اﻟﺘفﺎوت وفقﺎ

 ٢,٠٠٠ريال

 ٦أﺷﻬر ،ثﻢ بعد ربع سنة

الحد األدنى  ٠.٨وفقا لسعر
العطاء المعمول به لدى البنوك
السعودية

عدد عﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺤب اﻟﻤﺴﻤﻮح
بهﺎ في اﻟﺴﻨﺔ األوﻟﻰ
عمليتا تحويل عبر االنترنت

عدد عﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺤب اﻟﻤﺴﻤﻮح بهﺎ
في اﻟﺴﻨﺔ األوﻟﻰ
عمليتا تحويل عبر االنترنت

ﻣالحﻈﺔ :يﺘﻢ احﺘﺴاب ﻣعﺪل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ أﺳاس ﻣﺪة اﻻدخار .وفق ﻟﻤعﺪل ﺳعﺮ اﻟعﻄاء اﻟﻤعﻤﻮل بﻪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴعﻮديﺔSAIBID
*تﻄﺒق اﻟﺸﺮوط واﻻحﻛام.

برﻧاﻣج ﻛﻔاﻟﺔ ﻟدﻋم اﻟﻣﻧشآت اﻟصﻐيرة واﻟﻣتوﺳطﺔ
فيﻣا يﻠي جدول يوضح أﻧواع اﻟتﺳهيالت واﻻﺳعار اﻟﻣقدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣجﻣوﻋﺔ:
ﻧﻮع اﻟﺘﺴهﻴالت
رأس المال العامل العام (قروض
قصيرة األجل)
اعادة تمويل اإلعتمادات المستندية /
تمويل المستخلصات
قروض طويلة األجل
سحب على المكشوف من الحساب
الجاري






أﻗصﻰ ﻣدة
365يوم

األﺳﻌﺎر
سايبور  %7 +سنويا*

دفع اﻟفﺎﺋدة
عند اإلستحقاق

ﺳداد رأس اﻟﻤﺎل
دفعة واحدة في تاريخ اإلستحقاق

365يوم

سايبور  %6 +سنويا*

عند اإلستحقاق

دفعة واحدة في تاريخ اإلستحقاق

5سنين
365يوم

سايبو  %8 +سنويا*
سعر اإلقراض األساسي لسامبا +
 %3سنويا**

ﺷﻬري  /ربع سنوي
ﺷﻬري

أقساط (ﺷﻬرية  /ربع سنوية)
عند الطلب***

*ﺳعر اﻟﺳايبور ﻛﻣا في تاريخ  2019-12-05هو .%2.09
**ﺳعر اإلقراض األﺳاﺳي اﻟحاﻟي ﻟﺳاﻣبا هو .%12
***يجب تحويل رصيد اﻟحﺳاب اﻟرﺋيﺳي إﻟﻰ داﺋن بشﻛل ربﻊ ﺳﻧوي وﻟﻣدة أربعﺔ أيام ﻣتتاﻟيﺔ ﻋﻠﻰ األقل.
اﻟرﺳوم اإلداريﺔ :دفﻊ ﻋﻣوﻟﺔ ترتيب قدرها  %3ﻣن ﻣبﻠﻎ اﻟتﺳهيالت وتدفﻊ ﻋﻧد اﻟتوقيﻊ ﻋﻠﻰ خطاب اﻟتﺳهيالت.
ﻣالحظﺔ :اﻟشروط واألﺳعار اﻟﻣذﻛورة أﻋاله اﺳترشاديﺔ فقط وقد تختﻠف بحﺳب تصﻧيف اﻟعﻣيل اﻻﺋتﻣاﻧي اﻟداخﻠي ﻟدى اﻟبﻧك.

