
500,000150,000 ريالريال

يرتفع مبلغ سيارتك..
كل ما..

ينخفض هامش ربحك! مع عرضنا للتمويل التأجيري

بنك الرياض خاضع لرقابة وإشراف
الــبــنــك الــمــــركـــزي الــــســــعـــودي

riyadbank.com
800 124 2020

*تــــطــــّبــــق الــشــــروط واألحــــكــــام
*Terms and conditions apply

Auto lease product features:
• Instant approval and hassle-free application process
• Sharia compliant
• Competitive pro�t margin
• Available for Saudis and residents
• Financing amount up to SAR 500,000
• Avalible for Saudis and expiat 
• Possibility of �nancing up to 3 vehicles
• Avalible for Non-salary transferred
• Possibility of transferring the lease to another customer (Ihlal)
• Financing period up to 60 months 
• After sales services

Terms and Conditions:
• Salary transferred customers starting from 4,000 SAR
• Non-salary transferred approved employer starting from 6,000 SAR
• Non-salary transferred Non-approved employer starting from 8,000 SAR
• Should be 18 years old and above
• Terms & condition apply

50/50 program:
50/50 Program is designed for customers who wants to obtain a vehicle by paying the 
vehicle half amount, the �nance pro�t, the insurance as a down payment, and the 
second half after two years as a �nal payment.  

Entrepreneurs Program:
Entrepreneurs Program allows business owners to obtain a maximum of 3 vehicles with 
a Finance up to SAR 500,000.

• To view the disclosure of the annual percentage rate for the car lease �nancing
 product, click here

التمويل التأجيري للسيارات مزايا المنتج:
هامش ربح تنافسي  •

مدة تمويل تصل إلى 60 شهر  •
متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  •

متاح للعمالء السعوديين والمقيمين  •
متاح للعمالء الغير محولة رواتبهم   •

تمويل يصل الى 500.000 ريال  •
إمكانية تمويل حتى 3 مركبات  •

إمكانية نقل العقد (إحالل)  •
السرعة في التنفيذ وخدمات ما بعد البيع    •

الشروط واالحكام:
لعمالء بنك الرياض ابتداء من راتب 4000  •

بدون تحويل راتب لموظفي القطاع معتمد الراتب من 6000   •
بدون تحويل راتب لموظفي القطاعات الغير معتمدة الراتب من 8000  •

أال يقل العمر عن 18 سنة  •
تطبق الشروط واالحكام  •

برنامج 50/50:
البرنامج يستهدف الراغبين للحصول على المركبة وذلك بدفع نصف مبلغ المركبة وأرباح التمويل والتأمين 

للمدة المطلوبة كدفعة أولى والنصف اآلخر بعد سنتين كدفعة اخيرة.

برنامج أصحاب األعمال:
يستهدف هذا البرنامج أصحاب المنشآت الخاصة حيث يمكن لهذه الشريحة االستفادة من البرنامج بحد 

أقصى 3 مركبات وبمبلغ تمويل يصل إلى 500,000 ريال كحد أقصى.

لالطالع على اإلفصاح عن معدل النسبة السنوية لمنتج التمويل التأجيري للسيارات، اضغط هنا
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يسري الـعرض لمحولي و لغيـر محولي الـــرواتـب

مــعــّدل الــربــح الـــســـنـــوي يـــــبـــــدأ مـــــن %4.86

O�er is valid until 31-12-2021
يـســـري الـعـرض حـتـى 2021-12-31

https://www.riyadbank.com/ar/personal-banking/learn/apr-disclosure
https://www.riyadbank.com/en/personal-banking/learn/apr-disclosure

