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 سداد أقساط شقق حمد من المستحقاتالية  تلحسابامثال توضيحي 

 مالحظة / األرقام أدناه فرضية للتوضيح فقط 

 $  40000 العقد:ثمن الشقة حسب  •

  $ 6000مبالغ مسددة سابقا =  •

 $  34000متبقي من ثمن الشقة =  •

 هناك حالتين للتعامل مع اليه السداد مع المستفيدين

 ل المبلغ المتبقي عن ثمن الشقة د كامتسدي الحالة االولي:

من الدرجةة اوولة   أقاربهمن  أحد يتم تسديد المبلغ بعد الخصم من خالل مستحقات الموظف او  -

 للسداد. المطلوب مستحقات بالمبلغ  كان يتوفر لديهمفي حال رغبتهم و

 % من المتبقي من ثمن الشقة أي ما يعادل = 20يحصل المستفيد عل  خصم  -

دوالر( وهةو  27200= 6800-34000ويتبقة  مبلةغ ) $( $6800 =  340000* %  20) 

 المبلغ المطلوب تسديه من المستحقات لتسديد كامل ثمن الشقة.

 السداد.يحصل المستفيد عل  عقد بيع نهائي بالشقة بعد إتمام إجراءات  -

 تسديد جزء من المبلغ المتبقي من ثمن الشقة الثانية:الحالة 

مةن ثمةن الشةقة  بلةغ المتبقةيم% عن أي دفعة يتم دفعها من ال 20خصم يحصل الموظف عل   -

 $  2000المسددة عن  الدفعة لال تقبحيث  $( 34000)

 الدفعة كالتالي يحسب المبلغ المتبقي من ثمن الشقة بعد تسديد  -

 ( 1.25)الدفعة المسددة *  –المبلغ المتبقي من ثمن الشقة 

 من المبلغ المتبقي من ثمن الشقة  $ 20000بفرض ان الموظف قام بتسديد دفعة  -

 يحسب المبلغ المتبقي للسداد بعد تسديد الدفعة السابقة كالتالي  -

 34000 - (20000  *1.25 = )9000  $ 

تسديد المبلغ أعاله من خالل قسط شهري يسدد كةامال مةن مسةتحقات  يتمسبعد استخدام الخدمة   -

      الولةةي بعةةد مةةوافقتهم تبةةدأ مةةن راتةةب شةةهرالموظةةف او مسةةتحقات أحةةد اقاربةةه مةةن الدرجةةة ا
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لسةداد بةاقي يمكن للمستفيد الذي استخدم الخدمة وتبقي أقساط مستحقة عن الشقة التقدم بعد فتةرة  -

 20في حال توفر مبلغ المستحقات لديه او لدي احد أقاربه ويخصةم لةه  مرة واحدة أقساط الشقة

 بلغ المستحق. م% من ال

 0592136561واتساب رقم عل   استفساراتكميمكنكم إرسال  مالحظة:

 


