
تعرفة خدمات - منتجات التمویل العقاري
الجدول أدناه یوضح تعرفة الخدمات التي یتحملها العمیل عند تقدیم الخدمة

رقم السجل التجاري: 4030206631 | رأس املال 1000 ملیون ریال سعودي مدفوع بالکامل           شرکة عبداللطیف جمیل املتحدة للتمویل (شرکة مساهمة مغلقة)

 األسعار املوضحة في جدول التعرفة للخدمات التشمل ضریبة القیمة املضافة، کما أن �
 هذه األسعار خاضعة للزیادة أو النقص في حال فرض أي رسوم أو ضرائب حکومیة متعلقة

بالخدمات املقدمة
الرسوم ال تشمل الرسوم الحکومیة 

الرسوم ال تشمل رسوم شرکة علم 
الرسوم ال تشمل قیمة تصدیق الخطابات من الغرفة التجاریة 

رسوم معرف الکیان القانوني

 رسوم تقییم عقاري في حالة
(التنازل/بیع) لـ (طرف ثالث)

 ٢٠٠ ریال

 أرض (١,٠٠٠) ریال
وحدة سکنیة (١,٤٠٠) ریال 

الرسوم اإلداریة والتقییم العقاري

 استخراج شهادة للتنفیذ املالي من
شرکة (سجل)

 استخراج شهادة استرداد أصل من
شرکة (سجل)

 استخراج شهادة للتنفیذ املالي من
شرکة (توثیق)

 من مبلغ التمویل أو (٥,٠٠٠) (١٪)
خمسة آالف ریال سعودي، أیهما أقل

١٠٠ ریال

٢٠٠ ریال

١٠٠ ریال

 استخراج شهادة استرداد أصل شرکة
 ١٠٠ ریال(توثیق)



جدول رسوم الخدمات - منتجات التمویل املتناهي الصغر
الجدول أدناه یوضح رسوم الخدمات والغرامات التي یتحملها العمیل عند تقدیم الخدمة

رقم السجل التجاري: 4030206631 | رأس املال 1000 ملیون ریال سعودي مدفوع بالکامل           شرکة عبداللطیف جمیل املتحدة للتمویل (شرکة مساهمة مغلقة)

الرسوم قابلة للتغییر، وذلك حسب التکلفة الفعلیة 
الرسوم تشمل ضریبة القیمة املضافة حسب ما تقتضیة الجهات املعنیة 

الرسوم ال تشمل الرسوم الحکومیة 
الرسوم ال تشمل رسوم شرکة علم ( خدمات تم ) 

الرسوم ال تشمل قیمة تصدیق الخطابات من الغرفة التجاریة 

رقم السجل التجاري: 4030206631 | رأس املال 1000 ملیون ریال سعودي مدفوع بالکامل           

 األسعار املوضحة في جدول التعرفة للخدمات التشمل ضریبة القیمة املضافة، کما أن �
 هذه األسعار خاضعة للزیادة أو النقص في حال فرض أي رسوم أو ضرائب حکومیة متعلقة

بالخدمات املقدمة

رسوم اإلعالنات القضائیة

رسوم تقدیم طلبات التنفیذ

رسوم تقدیم سند تنفیذي

الرسوم اإلداریة

٤٠٢٫٥ ریال

٣٥٠ ریال

١١٥ ریال

 ١٪ من مبلغ التمویل أو ٥٠٠٠ ریال
أیهما أقل



جدول رسوم الخدمات

املصاریف/ الغرامات / التکالیف اإلضافیة

٨٦٫٢٥ ریال سعودي رسوم خدمة تجدید رخصة سیر السیارة

غرامة قدرها ١٠٠ ریال سعودي بعد ٦٠
یومًا من انتهاء صالحیة االستمارة

 ٣٤٫٥٠ ریال سعودي
١٣٨ ریال سعودي

٣٤٫٥٠ ریال سعودي

٤٠٢٫٥ ریال سعودي

٣٥٠ ریال سعودي

١١٥ ریال سعودي

١٪ من مبلغ التمویل أو ٥٠٠٠ ریال أیهما
أقل 

التأخر عن تجدید رخصة سیر السیارة

رسوم إصدار الخطابات
رسوم خدمة نقل امللکیة

رسوم إرسالیات البرید
رسوم اإلعالنات القضائیة

رسوم تقدیم طلبات التنفیذ
رسوم تقدیم سند تنفیذي

الرسوم اإلداریة

 استعادة األصل ( من قبل شرکات
 استعادة األصول املتعاقد معها

واملرخصة )

١٠٣٥ ریال سعودي 
 تکلفة إصدار شهادة إستعادة 

 األصل من شرکة سجل بقیمة ٢٣٠ ریال
  سعودي

 رسوم اإلیواء:  ٢٨٧٫٥  ریال عن 
 الیوم األول ، و ٥٧٫٥ ریال عن کل یوم

إضافي

الجدول أدناه یوضح رسوم الخدمات والغرامات التي یتحملها العمیل عند تقدیم الخدمة

رقم السجل التجاري: 4030206631 | رأس املال 1000 ملیون ریال سعودي مدفوع بالکامل           شرکة عبداللطیف جمیل املتحدة للتمویل (شرکة مساهمة مغلقة)

الرسوم قابلة للتغییر، وذلك حسب التکلفة الفعلیة 
الرسوم تشمل ضریبة القیمة املضافة حسب ما تقتضیة الجهات املعنیة 

الرسوم ال تشمل الرسوم الحکومیة 
الرسوم ال تشمل رسوم شرکة علم ( خدمات تم ) 

الرسوم ال تشمل قیمة تصدیق الخطابات من الغرفة التجاریة 


