
 سهولة امتالك العقار في 
البلد المفضل لديك مع 
القرض العقاري الدولي
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 مّول عقارك 
مع بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني، نجعل امتالك العقار في البلد الذي 
تختاره أمرًا بغاية السهولة. إذا كنت تخطط لشراء عقار في 

المملكة المتحدة، فرنسا، لبنان، اإلمارات العربية المتحدة أو 
األردن، ما عليك سوى االتصال بنا لتبدأ بتحقيق حلمك.

لندن 
قرض بحد ائتماني مرتفع	 
فتـرة سداد تصل إلى 20 سنة وأن ال يتجاوز عمرك 65 عامًا عند 	 

استحقاق القرض
تمويل القروض العقارية السكنية يصل لغاية 65 % من قيمة 	 

العقار )شقة جاهزة أو منزل جاهز(
خدمات عقارية للمساعدة في إيجاد	 

وتسجيل العقار
إمكانية دمج رواتب األقارب من الدرجة األولى )الراتب ابتداًء من 	 

2,500 د.ك فأكثر(

فرنسا 
قرض بحد ائتماني مرتفع	 
فترة سداد تصل إلى 15 سنة وأن ال يتجاوز عمرك 65 عامًا عند 	 

استحقاق القرض
تمويل القروض العقارية السكنية يصل لغاية 70 % من قيمة 	 

العقار )شقة جاهزة أو منزل جاهز(
خدمات عقارية للمساعدة في إيجاد	 

وتسجيل العقار
إمكانية دمج رواتب األقارب من الدرجة األولى )الراتب ابتداًء من 	 

2,500 د.ك فأكثر(

نجعل امتالك العقار 
في البلد الذي تختاره 

أمرًا بغاية

السهولة



اإلمارات العربية المتحدة )دبي، أبو ظبي والشارقة( 
قرض بحد ائتماني مرتفع	 
معدل فائدة تنافسي	 
فترة سداد تصل إلـى 20 سنة وأن ال يتجاوز عمرك 70 عامًا عند 	 

استحقاق القرض
تمويل القروض العقارية السكنية يصل لغاية 60% من قيمة 	 

العقار )شقة جاهزة أو منزل جاهز(
إمكانية دمج رواتب األقارب من الدرجة األولى )الراتب ابتداًء من 	 

1,500 د.ك فأكثر( 

لبنان 
قرض بحد ائتماني مرتفع	 
معدل فائدة تنافسي	 
فترة سداد تصل إلى 20 سنة وأن ال يتجاوز عمرك 64 عامًا عند 	 

استحقاق القرض
تمويل القروض العقارية السكنية يصل لغاية 60 % من قيمة 	 

العقار )شقة جاهزة أو منزل جاهز(
خدمات عقارية للمساعدة في إيجاد	 

وتسجيل العقار
إمكانية دمج رواتب األقارب من الدرجة األولى )الراتب ابتداًء من 	 

1,500 د.ك فأكثر(

األردن 
قرض بحد ائتماني مرتفع	 
معدل فائدة تنافسي	 
فترة سداد تصل إلى 15 سنة وأن ال يتجاوز عمرك 60 عامًا عند 	 

استحقاق القرض
تمويل القروض العقارية السكنية يصل لغاية 60 % من قيمة 	 

العقار )شقة جاهزة أو منزل جاهز(
إمكانية دمج رواتب األقارب من الدرجة األولى )الراتب ابتداًء من 	 

1,500 د.ك فأكثر(

تطبق الشروط واألحكام



أسئلة عامة حول القروض العقارية الدولية

ما هي الوثائق التي أحتاج إليها لتقديم طلب الحصول على قرض؟. 1
شهادة راتب أو مصدر للدخل/بيانات مالية مدّققة للعاملين 	 

لحسابهم الخاص
جواز السفر	 
البطاقة المدنية	 
كشف حساب )آلخر 6 أشهر للموظفين/آلخر 12 شهرًا 	 

للعاملين لحسابهم الخاص(
الوضع المالي للعميل	 

هل يوجد رسوم على المعاملة؟. 2

نعم، هناك رســوم تصل إلى 1 % من مبلغ القرض. أما في 
لبنــان فهي تبلغ  0.75 % على مبلغ 5,000 دوالر أمريكي 

كحد أقصى. 

هل يجب تحويل راتبي إلى بنك الكويت الوطني - الكويت؟. 3

نعم، يجب تحويل الراتب للعمالء المقيمين في الكويت. 
ويمكن النظر بشكل استثنائي على أساس كل حالة.

هل يوجد حد أدنى للراتب لتقديم طلب الحصول على قرض؟. 4

نعم، ويعتمد ذلك على البلد الذي تأخذ القرض منه.

هل يمكنني سداد القرض قبل نهاية المدة؟. 5

نعم، ولكن سُتطبق رسوم على ذلك، حسب البلد الذي تأخذ 
القرض منه.

هل يمكنني التقدم بطلب الحصول على قرض عقار غير قائم؟. 6

كال، القرض متاح فقط للعقار القائم بالكامل. مع العلم 
أن هذه الميزة متوفرة في لندن ولكن خاضعة للشروط 

والضوابط.

هل لديكم أي خدمات عقارية أخرى؟. 7

نعم، تتوفر بعض الخدمات حسب البلد المعني، وهي:
خدمات البحث عن العقارات	 
تسجيل العقارات )بيع وشراء(	 
تسهيل تثمين وتقييم العقار	 
تجديد عقود اإليجار	 



هل يتم تسجيل العقارات باسمي. 8
أو اسم البنك؟

سيتم تسجيله باسـم العميل، ولكن سيكون العقـار
مرهونـًا للبنك.

ما هي فترات دفع األقساط؟. 9

يمكنك تسديد األقساط:
شهريًا	 
ربع سنويًا )في بعض الدول فقط(	 

للتقدم بطلب الحصول على قرض، امسح رمز QR أدناه:




