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منتجات سكن للتمويل العقاري



فقط من سكن للتمويل العقاريأكبر مجموعة من منتجات التمويل العقاري المبتكرة...                                      



المزايا
• طول فترة السداد تصل إلى 18 سنة	
• تكلفة تمويل متغير سنويا يتيح لك االستفادة من انخفاض أسعار التمويل 	
• الشفافية في المعامالت ووضوح الرسوم والتكاليف 	
• التحكم في ميزانيتك من خالل أقساط شهرية متساوية	
• امكانية السداد المبكر او سداد مبالغ محددة في اوقات معينة	
• إجراءات سريعة وسهلة ومستندات بسيطة	
• حرية اعادة جدولة التمويل بسرعة وسهولة 	

3 مليون جنيه    الحد األقصى لمبلغ التمويل 

حتى 18 سنة          فترة السداد   

حتى 80 ٪ *نسبة التمويل من قيمة الوحدة 

شروط التمويل
• ال يقل عمر المستثمر عن 21 سنة	
• ال يزيد عمر المستثمر عن 59 سنة 	
• يمنح التمويل للوحدات السكنية فقط	
• استكمال الوحدة وفقا للعقد ودخول المرافق )المياه – الكهرباء(	
• يمنح التمويل للمصريين واالجانب المقيمين بمصروالمصريين المقيمين بالخارج	
• ان تكون الوحدة مسجلة او قابلة للتسجيل	

معايير و حدود التمويل

*  نسبة التمويل من قيمة الوحدة يدل على مقدار التمويل الذي يمكن الحصول عليه كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العقار .مبلغ التمويل ال يمكن أن يتجاوز هذه النسبة. 

سكن فليكس
سكن فلكس هو نظام تمويل عقاري طويل االمد 
يتيح لك فترة سداد تصل الى 18 سنة ومبلغ تمويل 
لك  يتيح  فلكس  سكن  جنيه.  مليون   3 الى  يصل 
طريق  عن  المتاحة  األسعار  أفضل  من  االستفادة 
لمؤشرات  وفقا  الخاص  التمويل  تكلفة  تعديل 
على  ستحصل  عام  كل  الحالية.  االقراض  سوق 
افضل تكلفة تمويل ممكنة فى السوق، باالضافة 
الخاصة  السنوية  االخطارات  على  حصولك  الى 
اعادة  بامكانية  والتمتع  المالى  وموقفك  بتمويلك 

جدولة تمويلك.

المنتج



فى  تمويل سكن 1-2-3 يوفر لك اقل قسط شهري 
بداية فترة التمويل ليزيد فى السنوات التالية مع زيادة 
دخلك، محققا التوازن المثالى بين القدرة على تحمل 
في  تمويلك  سداد  من  واالنتهاء  الشهرية،  االقساط 

أسرع وقت ممكن . 
قسط  خطوات؛  ثالث  على  يقوم   3-2-1 سكن 
بعد  و20٪  قسط   12 أول  بعد   ٪  10 بنسبة  يزيد  التمويل 
اخري  قسط   24 بعد   ٪  20 وآخر  التالية،  قسط  ال24 

وحتى نهاية فترة التمويل.

3 مليون جنيهسكن 3-2-1  

المزايا
• أقساط شهرية منخفضة فى أول 5 سنوات من عمر التمويل	
• تزيد االقساط بشكل تدريجي مع زيادة دخلك	
• فترة سداد طويلة األجل تصل الى 10 سنوات	
• تمويل يصل إلى 3 مليون جنيه 	
• امكانية السداد الكلى او الجزئي في أي وقت من األوقات	
• إجراءات سريعة وسهلة ومستندات بسيطة 	
• امكانية تحويل نظام التمويل الى اى من نظم التمويل االخري فى اى وقت 	

* نسبة التمويل من قيمة الوحدة يدل على مقدار التمويل الذي يمكن الحصول عليه كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العقار .مبلغ التمويل ال يمكن أن يتجاوز هذه النسبة. 

المنتج

  الحد األقصى لمبلغ التمويل

10 سنوات   فترة السداد 

حتى 80 ٪     *نسبة التمويل من قيمة الوحدة    

شروط التمويل
• ال يقل عمر المستثمر عن 21 سنة	
• ال يزيد عمر المستثمر عن 59 سنة عند التقدم للحصول على تمويل	
• يمنح التمويل للوحدات السكنية والتجارية اإلدارية 	
• استكمال الوحدة وفقا للعقد ودخول المرافق )المياه – الكهرباء(	
• يمنح التمويل للمصريين واالجانب المقيمين بمصروالمصريين المقيمين بالخارج	
• ان تكون الوحدة مسجلة او قابلة للتسجيل	

معايير و حدود التمويل



سكن سمارت
أقساط  مرة  ألول  سمارت  سكن  تمويل  لك  يوفر 
شهرية تنخفض عاما بعد عام، مع اقساط سنوية 
تمويل  برنامج  على  لتحصل  العام  نهاية  تدفع 
وقت  أي  من  أسهل  الجديد  بيتك  امتالك  يجعل 
المثالي  التمويل  برنامج  هو  سمارت  سكن  مضى. 
سنوية  عالوات  على  يحصلون  الذين  للموظفين 
السنة  مدار  على  اموالك  توفير  يمكنك  أوأرباح. 
هذه  واستخدام  منخفضة،  شهرية  أقساط  مع 
تمويلك  اختر  السنوية.  االقساط  لدفع  المدخرات 
من  فائدة  على  تحصل  ان  حتى  ويمكنك  بذكاء 
خالل استثمار مدخراتك في حساب ذو عائد مرتفع 

أو شهادة ايداع. 

3 مليون جنيه  

شروط التمويل
• دفعات سنوية تقلل من عبء االقساط الشهرية	
• تمتع  بأقل قسط شهري ممكن 	
• قسط شهري ينخفض عام بعد األخر 	
• فترة سداد طويلة األجل تصل الى 10 سنوات	
• تمويل يصل إلى 3 مليون جنيه 	
• إجراءات سريعة وسهلة ومستندات بسيطة 	
• امكانية تحويل نظام التمويل الى اى من نظم التمويل االخري فى اى وقت 	

* نسبة التمويل من قيمة الوحدة يدل على مقدار التمويل الذي يمكن الحصول عليه كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العقار . مبلغ التمويل ال يمكن أن يتجاوز هذه النسبة. 

المنتج

  الحد األقصى لمبلغ التمويل

10 سنوات        فترة السداد 

حتى 75 ٪     *نسبة التمويل من قيمة الوحدة   

شروط التمويل
• ال يقل عمر المستثمر عن 21 سنة	
• ال يزيد عمر المستثمر عن 59 سنة  عند التقدم للحصول على التنويل	
• يمنح التمويل للوحدات السكنية فقط	
• استكمال الوحدة وفقا للعقد ودخول المرافق )المياه – الكهرباء(	
• يمنح التمويل للمصريين واالجانب المقيمين بمصر والمصريين المقيمين بالخارج	
• ان تكون الوحدة مسجلة او قابلة للتسجيل	

معايير و حدود التمويل



تمويل سكن للتشطيب
منزلك  حلم  تحويل  من  يمكنك  تمويلي  منتج 
للتشطيب  سكن  تمويل  حقيقة.  الى  المثالى 
فى  الراغبين  المنازل  الصحاب  االمثل  الحل  هو 
تشطيب او اجراء تحسينات على منازلهم. يعطيك 
تمويل سكن للتشطيب 75٪ من قيمة منزلك لتقوم 
بتشطيب منزلك كما كنت تريد دائما وتوفير كل ما 
تحتاج اليه من إختيار مقاول وشراء المواد التى تحتاج 
إليها. ستشعر باالرتياح النك قد اخترت اكثر منتجات 

تمويل التشطيب راحة وسهولة فى السوق.

1,5 مليون جنيه مصري )بحد اقصي 
750,000 دفعة واحدة(

المزايا
• فترة سداد طويلة األجل تصل الى 15 سنة	
• تمويل يصل الى 1.5 مليون جنيه ودفعة أولى  750,000 كحد أقصى 	
• ابدأ بقسط شهري منخفض على الدفعة االولى 	
• امكانية السداد الكلي او الجزئي في أي وقت	
• إجراءات سريعة وسهلة و مستندات بسيطة 	
• امكانية اعادة جدولة التمويل بسرعة وسهولة	

* نسبة التمويل من قيمة الوحدة يدل على مقدار التمويل الذي يمكن الحصول عليه كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العقار  او مقايسة االعمال فى حالة التشطيب.  مبلغ التمويل ال 
يمكن أن يتجاوز هذه النسبة. 

المنتج

  الحد األقصى لمبلغ التمويل

حتى 15 سنة                           فترة السداد  

حتي 75٪ من مقايسة  التشطيب 
)ال يزيد عن 75٪ من قيمة الوحدة(

  *نسبة التمويل من قيمة الوحدة

شروط التمويل
• ال يقل عمر المستثمر عن 21 سنة	
• ال يزيد عمر المستثمر عن 59 سنة  عند التقدم للحصول  على التمويل	
• يمنح التمويل للوحدات السكنية فقط	
• استكمال الوحدة وفقا للعقد ودخول المرافق )المياه – الكهرباء(	
• يمنح التمويل للمصريين واالجانب المقيمين بمصر والمصريين المقيمين بالخارج	
• ان تكون الوحدة مسجلة او قابلة للتسجيل	

معايير و حدود التمويل         



سكن هوم تراست
الجديدة  الوحدات  مشترى  الحتياجات  وفقا  صمم 
تمنحك  تراست  هوم  سكن  الصغار،  والمشترون 
في  لمساعدتك  كبداية  مثالى  اقساط  نظام 
تمكينك  طريق  عن  الجديد  منزلك  علي  الحصول 
واحدة  كدفعة  التمويل  مبلغ  من   ٪50 سداد  من 
تنخفض  الشهرية  اقساطك  االخيرة.  الدفعة  مع 
يتيح  مما  سنويا   ٪12 اكثرمن  لتوفر  ملحوظ  بشكل 
ان  او  التزاماتك الشهرية  لك قدرة اكبر علي تحمل 
تستثمر المبالغ الموفرة شهريا في حساب ذو عائد 

مرتفع او تقوم بتغطية نفقاتك المتزايدة.

المزايا
• تخفيض مبلغ القسط الشهري بنسبة تتخطي 12 ٪ شهريا	
• امكانية السداد الجزئى المبكر حتى 3 مرات دون اى مصاريف	
• امكانية أستثمار المبالغ الموفرة لتمكينك من دفع  الدفعة االخيرة	
• فترة سداد طويلة األجل تصل الى 10 سنوات	
• الشفافية في المعامالت ووضوح الرسوم والتكاليف 	
• التحكم في ميزانيتك من خالل أقساط شهرية متساوية	
• إجراءات سريعة وسهلة ومستندات بسيطة	

* نسبة التمويل من قيمة الوحدة يدل على مقدار التمويل الذي يمكن الحصول عليه كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العقار . مبلغ التموبل ال يمكن أن يتجاوز هذه النسبة.

المنتج

2.5 مليون جنيه               

معايير و حدود التمويل

 الحد األقصى لمبلغ التمويل

حتى 10 سنوات                          فترة السداد  

حتى 70 ٪                 *نسبة التمويل من قيمة الوحدة      

شروط التمويل
• ال يقل عمر المستثمر عن 21 سنة	
• ال يزيد عمر المستثمر عن 59 سنة  عند التقدم للحصول على التمويل	
• يمنح التمويل للوحدات السكنية فقط	
• استكمال الوحدة وفقا للعقد ودخول المرافق )المياه – الكهرباء(	
• يمنح التمويل للمصريين واالجانب المقيمين بمصر والمصريين المقيمين بالخارج	
• ان تكون الوحدة مسجلة او قابلة للتسجيل	



المزايا
• قسط شهري أقل بنسبة تصل حتى 25٪ خالل فترة السماح	
• فترة سماح فى اول سنتين من عمر التمويل تسدد خاللها تكلفة التمويل فقط	
• فترة سداد طويلة األجل تصل الى 15 سنة باالضافة الى فترة السماح	
• امكانية انهاء فترة السماح فى اى وقت دون اى مصاريف اضافية	
• الشفافية فى المعامالت ووضوح الرسوم والتكاليف	
• التحكم فى ميزانيتك من خالل اقساط شهرية متساوية	
• اجراءات سريعة وسهلة ومستندات بسيطة	

* نسبة التمويل من قيمة الوحدة يدل على مقدار التمويل الذي يمكن الحصول عليه كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العقار .مبلغ التمويل ال يمكن أن يتجاوز هذه النسبة.

المنتج

       3 مليون جنيه

معايير و حدود التمويل

  الحد األقصى لمبلغ التمويل

سنة او سنتين فترة سماح 
و حتى 15 سنة فيما بعد   فترة السداد

*نسبة التمويل من قيمة الوحدة           حتى 75 ٪                

شروط التمويل
• ال يقل عمر المستثمر عن 21 سنة	
• ال يزيد عمر المستثمر عن 59 سنة عند التقدم للحصول على التمويل	
• يمنح التمويل للوحدات السكنية فقط	
• استكمال الوحدة وفقا للعقد ودخول المرافق )المياه – الكهرباء(	
• يمنح التمويل للمصريين واالجانب المقيمين بمصر والمصريين المقيمين بالخارج	
• ان تكون الوحدة مسجلة او قابلة للتسجيل	

سكن هوم بلس
تكلفة  سداد  لك  يتح  بلس  هوم  سكن  تمويل 
خالل  المبلغ،  أصل  دون  فقط  المستحقة  التمويل 
االستفادة  من  ليمكنك  األولى،  شهر   24 او   12 الـ 
فترة  انتهاء  بعد  الشهري.  القسط  انخفاض  من 
السماح سوف تبدأ بسداد أقساط التمويل بالكامل، 
كما يمكنك انهاء فترة السماح في أي وقت خالل 
السنة األولى أو الثانية والبدء بسداد اقساط التمويل 

بالكامل، بدون أي رسوم إلعادة الجدولة.



سكن بزنس الين
الحجم؟  متوسطة  او  صغيرة  شركة  تمتلك  هل 
هل تبحث عن طريقة لتفادي عبء نفقات االيجار 
هوالء  من  كنت  اذا  اصولك؟  وزيادة  الشهري 
الصحاب  االمثل  الحل  هو  الين  بيزنس  فتمويل 
االعمال الراغبين فى امتالك وحدة تجارية او ادارية، 
الى                    تصل  سداد  وفترة  تنافسي  تمويل  بعائد 
10 سنوات، ستتمتع باقساط شهرية مناسبة وراحة 

البال بينما تقلل من نفقاتك وتزيد من اصولك.

المزايا
• طول فترة السداد تصل إلى 10 سنوات	
• تكلفة تمويل متغيره سنويا تتيح لك االستفادة من انخفاض أسعار التمويل 	
• الشفافية في المعامالت ووضوح الرسوم والتكاليف 	
• التحكم في ميزانيتك من خالل أقساط شهرية متساوية	
• امكانية السداد المبكر او سداد مبالغ محددة في اوقات معينة	
• إجراءات سريعة وسهلة ومستندات بسيطة	
• حرية اعادة جدولة التمويل بسرعة و سهولة 	
• استبدال االيجار الشهري المرتفع باقساط شهرية مناسبة	

3 مليون جنيه  الحد األقصى لمبلغ التمويل 

حتى 10 سنوات   فترة السداد   

حتى 75 % *نسبة التمويل من قيمة الوحدة 

شروط التمويل
• ال يقل عمر المستثمر عن 21 سنة	
• ال يزيد عمر المستثمر عن 59 سنة 	
• يمنح التمويل للوحدات االدارية والتجارية فقط	
• استكمال الوحدة وفقا للعقد ودخول المرافق )المياه – الكهرباء(	
• يمنح التمويل للمصريين  واالجانب  المقيمين  بمصر و المصريين المقيمين  بالخارج	
• ان تكون الوحدة مسجلة او قابلة للتسجيل	

معايير و حدود التمويل

* نسبة التمويل من قيمة الوحدة يدل على مقدار التمويل الذي يمكن الحصول عليه كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العقار .مبلغ التمويل ال يمكن أن يتجاوز هذه النسبة. 

المنتج



2  مليون جنيه  

المزايا
• فترة سداد طويلة األجل تصل الى 15 سنة	
• تمويل يصل إلى 2 مليون جنيه	
• إمكانية سداد تكلفة التمويل فقط خالل فترة البناء مما يتيح لك االستفادة من انخفاض االقساط الشهرية فى 	

بداية التمويل ) حتى 18 شهر(
•  إمكانية السداد الكلى او الجزئي في أي وقت من األوقات	
•  إجراءات سريعة وسهلة ومستندات بسيطة	
• إمكانية اعادة جدولة التمويل بسرعة وسهولة 	

* نسبة التمويل من قيمة الوحدة يدل على مقدار التمويل الذي يمكن الحصول عليه كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العقار وتكلفة االعمال . مبلغ التمويل ال يمكن أن يتجاوز هذه النسبة. 

المنتج

  الحد األقصى لمبلغ التمويل

حتى 15 سنة     فترة السداد   

حتى 75 ٪   *نسبة التمويل من قيمة الوحدة 

شروط التمويل    
• ال يقل عمر المستثمر عن 21 سنة	
• ال يزيد عمر المستثمر عن 59 سنة  عند التقدم للحصول على التمويل	
• يمنح التمويل للوحدات السكنية فقط	
• يمنح التمويل للمصريين واالجانب المقيمين بمصر والمصريين المقيمين بالخارج	
• ان تكون األرض مسجلة او قابلة للتسجيل 	

معايير و حدود التمويل

تمويل سكن هوم بيلدر يوفر لك برامج تمويل بناء 
على  أهدافك.  تحقيق  لك  تتيح  ومريحة  سريعة 
باقساط  ستتمتع  التقليدية  السداد  طرق  عكس 
منخفضة للغاية فى بداية فترة التمويل تصل الى 
18 شهر تقوم خاللها بسداد تكلفة التمويل فقط 
دون اصل المبلغ، حتي يتم صرف دفعات التمويل 
التحول لدفعات شهرية عادية  بالكامل ومن ثم 
قد  انك  الى  تطمئن  سوف   . تختارها  التي  للمدة 
اكثر  إختيار  طريق  عن  الصحيح  القرار  اتخذت 

الشركات تخصصا فى مجال تمويل البناء بمصر.

سكن هوم بيلدر



  إيصال كهرباء او مياه او تليفون ارضى حديث 
  )ال يتجاوز ثالثة اشهر(

  صورة من بطاقة الرقم القومي  )للمصريين( او جواز 
  السفر  )لالجانب(

إثبات شخصية

المستندات المطلوبة:

اثبات الدخل *

الوحدة )المطلوب تمويلها(***

  شهادة تصرفات عقارية )نموذج 19(

  عقد شراء الوحدة موضحا به سعر الوحدة وجدول   
  السداد )اذا وجد(

  إيصال سداد مقدم الحجز )اذا وجد(

  عقد ملكية الوحدة )صورة(

  ترخيص المباني )صورة(

  كشف رسمي بالضرائب العقارية )العوايد(

شهادة من جهة العمل موضحا 
بها بيان بإجمالي الدخل 

الشهري للعميل 

كشف حساب بنكي او بطاقة 
ائتمان عن اخر 3 اشهر 

مستخرج حديث من السجل 
التجاري

البطاقة  الضريبية )صورة(

عقد تأسيس الشركة )صورة(

اخر 3 ميزانيات معتمدة أومركز 
مالي حديث

بالمحاسب  الخاص  النقابة  كرنية 
)صورة( القانوني 

كشف حساب بنكي للشركة عن 
اخر ستة اشهر

 السجل المهنى )صورة( أو 
كرنيه النقابة )صورة( 

البطاقة  الضريبية )صورة(

اخر 3 ميزانيات معتمدة أومركز 
مالي حديث

بالمحاسب  الخاص  النقابة  كرنية 
)صورة( القانوني 

كشف حساب بنكي للعميل 
عن اخر ستة اشهر

أصحاب المهن الحرةأصحاب اإلعمال الحرة **في حالة الموظفين  

* مستندات الدخل بعاليه تمثل المتطلبات االساسية، وتقبل سكن للتمويل اى اشكال اخري للدخل تكون موثقة ومثبتة، مثل الودائع، وشهادات االستثمار، وإيرادات اإليجار ، او ايراد زراعي.** 
**اصحاب المهن الحرة هم الذين ينتمون الى واحدة من المهن التالية : األطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين

***المستندات بعالية تمثل المستندات االساسية لغالبية الوحدات الممولة وقد تختلف المستندات المطلوبة من حالة الى اخري لذا برجاء استشارت مسئول التمويل.

جميع المبالغ والنسب والحد االقصى هي كما في الشروط العامة للمنتج. المبالغ الفعلية المدفوعة وفترات السداد المتفق عليها تمنح وفقا لظروف   كل حالة . يتم منح التمويل بناء 
على تقدير وموافقة سكن للتمويل وحدها.

من المقاول/ المهندس المعمارى/مهندس الديكور )فى حالة التشطيب/ البناء (***

  مقايسة اعمال موقعة ومختومة من مهندس او مقاول او مهندس ديكور معتمد توضح البنود والجدول 
  الزمني والتكلفة لجميع مراحل البناء التى ستتم

  السجل التجاري الخاص بالمهندس المعماري /  
  المقاول )صورة(

  البطاقة الضريبية الخاصة بالمهندس المعماري /  
  المقاول )صورة(

الوحدة ) فى حالة إن كانت تجارية / إدارية( ***

  شهادة تصرفات عقارية )نموذج 19(

  عقد شراء الوحدة موضحا به سعر الوحدة وجدول 
  السداد )اذا وجد(

  إيصال سداد مقدم الحجز )اذا وجد(

  عقد ملكية الوحدة )صورة(

  ترخيص المباني )صورة(

  كشف رسمي بالضرائب العقارية )العوايد(

الوحدة )فى حالة البناء(***

  شهادة تصرفات عقارية )نموذج 19(
  ترخيص المباني )صورة(

  عقد ملكية االرض )صورة

الوحدة )فى حالة التشطيب (***

  شهادة تصرفات عقارية )نموذج 19(

  كشف رسمي بالضرائب العقارية )العوايد(

  عقد ملكية الوحدة )صورة(

  ترخيص المباني )صورة(

موقف سداد الضرائب العقارية )للوحدات المستخدمة 
سابقا(

موقف التأمينات االجتماعية )للوحدات المستخدمة 
سابقا( 



احصل على تمويلك االن
ال داعي لالنتظار لتحصل على منزل احالمك

إتصل بنا االن على:    

16299
أو قدم طلبك عبر االنترنت من خالل:

www.sakanfinance.com

او قم بزيارة فرعنا في :

 106ش محي الدين أبو العز
المهندسين – القاهرة - مصر




