
ادفع

*تطبق الشروط واألحكام 

الشروط واألحكام
• متاح للعمالء المؤهلين للحصول على تمويل شخصي (تمويل جديد و تمويل إضافي)

• أن ال يقل عمر العميل عن 18 سنة للسعوديين
• أن ال يقل عمر العميل عن 22 سنة لغير السعوديين

• يجب أن يكون صافي راتب العميل 5,000 ريال بحد أدنى
• إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام "سريع"

• أن يكون العميل من منسوبي القطاع الحكومي / العسكري / شبه الحكومي / أو من الشركات المعتمدة 
   لدى البنك من القطاع الخاص، باإلضافة للعمالء المتقاعدين

• يتيح لك برنامج "دفعات" شراء منتجات بمبلغ 200,000 كحد أعلى و 5,000 كحد أدنى
• يشترط تحويل الراتب لبنك الرياض

• مدة السـداد تبـدأ من 6 أشهر و حتى 36 شهرًا
• مبلغ التمويل يحدد حسب المبلغ الممنوح بحد أقصى 200,000 ريال

*تطبق الشروط واألحكام
مثال توضيحي: 

Terms and conditions:
• Available for eligible customers Personal finance (new financing and additional financing)
• The customer must be at least 18 years old for Saudis.
• The customer must be at least 22 years old for non-Saudis.
• The net salary of the customer is 5,000 riyals, with a minimum.
• Salary is deposited with Riyad Bank through the "Sare'e" system.
• The customer must be from the government / military / quasi - governmental sector / 
   or from the companies approved by the bank from the private sector, in addition to 
   retired clients.
• “DAFA’AT” Program allows you to buy goods with minimum amount of  5000 SAR up to 
   200,000 SAR maximum 
• It is required to transfer the salary to Riyad Bank.
• The repayment period starting from 6 months up to 36 months
• The amount of �nancing is determined according to the  amount granted, with a maximum 
   of 200,000 riyals
*Terms and conditions apply
Example: 

وامتلكها الحين
مع برنامج التمويل الشخصي دفعات لتقسيط المشتريات بهامش ربح %0

riyadbank.com
800 124 2020

عمر التمويل (سنة)

1

2

3

(APR) *معدل النسبة السنوية

%0

%0

%0

مبلغ التمويل الشخصي (ريال)

10,000

15,000

200,000

قيمة القسط الشهري (ريال)

833.33

625

5,555

*ANNUAL PERCENTAGE
RATE (APR)1

0%

0%

0%

MONTHLY REPAYMENT
AMOUNT (SAR)

833.33

625

5,555

FINANCE AMOUNT (SAR)

10,000

15,000

200,000

MATURITY IN YEARS

1

2

3

شــركـاء مـخـتـــاريـن

بنك الرياض خاضع لرقابة وإشراف
الـبـنـــك الـمــركــــزي الـــســعــــودي




