
دلیل بنك الدوحة لشراء العقارات

وحدة قروض اإلسكان



ولھذا، من الضروري أن . ربما یكون قرار شراء عقار أحد أھم القرارات المالیة التي ستتخذھا یوًما
في بنك الدوحة، نقدم لك مجموعة . سیساعدك طوال مراحل عملیة الشراءتختار البنك الصحیح الذي 

عالوة على ذلك، یمتلك مستشارو القروض العقاریة لدینا . قروض إسكانیة ذات شروط وأحكام تنافسیة
معرفة سلیمة بالسوق المحلیة ویمكنھم أن یقدموا المشورة لك بشأن أسعار العقارات وأن یساعدوك بشأن 

 .طلوبة للحصول على قرض اإلسكاناألوراق الم

والذي سیكلفھم الكثیر على المدى -بالنسبة لألجانب المنتقلین إلى قطر، یتاح لھم إما استئجار منزل 
الخیار األفضل ھو . أو شراء عقار في األماكن المخصصة حیث یُسمح لألجانب بامتالك عقارات -الطویل

 .لة على قیمة اإلیجارشراء عقار في قطر بدًال من إنفاق مبالغ طائ

والذي یجیز لغیر المواطنین القطریین شراء عقار في مناطق  17، سنت دولة قطر القانون رقم 2004في 
 .تملك حق االنتفاع محددة من الدولة بنظام التملك الحر

 أین أستطیع أن أشتري؟

 الشراء بنظام التملك الحر 
 اللؤلؤة •
 الغربيالخلیج  بحیرة •
 لوسیل•

األجانب الذین یشترون في إحدى المناطق المذكورة أعاله إقامة في دولة قطر ویمكن أن تمتد ھذه یُمنح 
في نظام التملك الحر، یمارس المشتري حقوق ملكیتھ . اإلقامة لتشمل أسرة المالك طول مدة حیازتھ للعقار

 . ر تقریبًاوھذا یجعل من المشتري مالًكا مطلقًا للعقا. على العقار واألرض المقام علیھا

 اللؤلؤة
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قطر ھي أول جزیرة من صنع اإلنسان في قطر وأول منطقة یُسمح فیھا لألجانب بامتالك عقارات -اللؤلؤة
تضم جزیرة اللؤلؤة مجموعة متنوعة من المناطق المتمیزة معماریًا، تذخر كل منھا . بنظام التملك الحر

 .بمعالم جذب سكنیة وتجاریة
 

لقاطنیھا أسلوبًا معیشیًا راقیًا، فیوجد بمناطقھا أبراج سكنیة راقیة تضم شقق استودیو، توفر الجزیرة 
 وتتمتع كل العقارات السكنیة. وشقق ذات غرفة نوم واثنین وثالثة وأربعة، ومنازل تاون ھاوس، وفیالت

مركزیة وأثاث فاخر ومواقف سیارات خاصة وحمامات سباحة وصاالت  بالجزیرة بوحدات تكیف
 . ریاضیة

 
 .تقدم الجزیرة خدمات متكاملة تشمل جمیع وسائل الراحة وأسالیب الحیاة الفاخرة التي یصبوا إلیھا الجمیع

 ةفھي تأوي مجموعة مختارة من المطاعم الشھیرة والمحال التجاریة الراقیة التي تعرض تشكیلة متنوع
من العالمات التجاریة العالمیة، فضًال عن البنوك ودور الحضانة وفنادق الخمس نجوم ودور السینما 

والنوادي الصحیة النھاریة وعدد من المنشآت الریاضیة والترفیھیة والمراسي الرائعة والشواطئ الرملیة 
 .الجمیلة

 
 

 الغربيالخلیج بحیرة 
 
 

 
 

الدفنة شققًا فاخرة التشطیب توفر لضیوفھا مستویات فائقة من  الغربيالخلیج في  زجزاجتقدم أبراج 
 . باألبراج وحدات فسیحة مزودة بوسائل راحة حدیثة. الراحة

 
تتوفر الشقق بغرفة نوم واحدة أو اثنین أو ثالثة وھي مزودة بوحدات تكییف مركزي ومواقف سیارات 

توفر الشقق خدمات أخرى منھا خدمات اإلنترنت والصیانة . منفصلة وحمام سباحة وصالة ریاضیة
مول الفاخر الذي یأوي أرقى العالمات التجاریة  الجوناالمجانیة، كما أنھا تضمن وصوًال مباشًرا إلى 

 .ومجموعة من المطاعم والمقاھي المعروفة
 



 لوسیل

جمالیة وتبلغ المساحة اإل. لمدینة الدوحة لوسیل مدینة حدیثة تطل على الساحل، یجري تشییدھا كامتداد جدید
حیًا یضم مناطق سكنیة ومنشآت تجاریة  19كیلومتًرا مربًعا وتوجد بھا أربع جزر و 38لمدینة لوسیل 

ساكن  200,000ومن المتوقع أن تستوعب مدینة لوسیل بعد إتمامھا . وترفیھیة ومتاجر راقیة ومراسٍ عامة
 .موظف 170,000و

ومن المخطط أن تحتضن مدینة لوسیل استاد لوسیل األیقوني الذي ستقام على أرضھ المبارتان االفتتاحیة 
 .2022والختامیة ضمن فعالیات كأس العالم لكرة القدم 

 تملك حق االنتفاع الشراء بنظام 

منطقة  18في تملك حق االنتفاع تجیز دولة قطر لغیر القطریین شراء عقارات ووحدات سكنیة بنظام 
 :مختلفة وھي

 )13المنطقة رقم (مشیرب  •
 )14المنطقة رقم (فریج عبدالعزیز  •
 )15المنقطة رقم (الدوحة الجدیدة  •
 )16المنطقة رقم (الغانم القدیم  •
 )17المنطقة رقم (الرفاع والھتمي  •
 )18المنطقة رقم (السلطة  •
 )22المنطقة رقم (بن محمود  •
 )23المنطقة رقم (بن محمود  •
 )24المنطقة رقم (روضة الخیل  •
 )25المنطقة رقم (المنصورة وبن درھم  •
 )26المنطقة رقم (النجمة  •



 
 
 
 

 )27المنطقة رقم (أم غویلینة  •
 )28المنطقة رقم ) (شمال وجنوب(الخلیفات  •
 )38المنطقة رقم (السد  •
 )39المنطقة رقم (المرقاب الجدید والنصر  •
 )48المنطقة رقم (مطار الدوحة الدولي  •
 )63و 61و 60المنطقة رقم ( القصارالدفنة وعنیزة و •
 )70و 69المنطقة رقم (وجبل ثعیلب  الخرایجلوسیل و •

 
، یجب أن یوافق المالك األصلي على نقل حقوق ملكیتھ على تملك حق االنتفاعفي حالة الشراء بنظام 

ما بالنسبة أ. ضامنًا إن جاز التعبیروھذا یعني أنھ بمجرد نقل ملكیة العقار، یتصرف كونھ كفیًال أو . العقار
 .، فیُشترط امتالكھم تأشیرة قطریة قبل شراء العقار)غیر مقیمین في الدوحة(للمشترین من الخارج 

 
ویحق لمستأجر العقار . عاًما قابلة للتجدید 99من مالك العقار مدتھا  حق االنتفاعیشتري المشتري 

  .مسكنًا كما یحق لھ نقل اإلجارة إلى الغیر وتأجیرھا لھ االنتفاع بھ في األغراض التجاریة واتخاذه
 ما العقار الذي یمكنني تحمل كلفتھ؟

 
أسعار العقارات في قطر منخفضة اآلن ما نعتبره فرصة ممتازة المتالك عقار لالنتفاع الشخصي أو 

ومن المتوقع أن ترتفع األسعار بسبب النمو السكاني والتنمیة العمرانیة استعداًدا لكأس العالم . االستثماري
 .2022لكرة القدم 

 
  ما متوسط سعر العقارات؟

 
 :بناًء على موقع العقار، یبلغ متوسط السعر في

 
 لایر قطري للمتر المربع، 25,000و 12،000بین : اللؤلؤة •
  لایر قطري للمتر المربع، 6،500و 5،500بین : النجمة والمنصورة •
  لایر قطري للمتر المربع، 8,500و 7,500بین : السد •

 
 ھل شراء عقار في قطر اسثمار جید؟

 
قطر دولة ال تفرض . ثمة أسباب عدیدة تدعم كون شراء عقار في قطر یعد قراًرا استثماریًا سلیًما

 ینتفع مشتري العقار بتأشیرة إقامة لنفسھ. اإلیجاريضرائب، فال توجد ضرائب على العقارات أو الدخل 
الراقي، وتذخر بمشروعات راقیة " بأسلوب الحیاة"مناطق التملك الحر من الوجھات التي تھتم . وأسرتھ

 .من جمیع أنحاء العالم خدمةً لھذا الھدف
 

 ھل یمكنني الحصول على قرض عقاري؟
 

روض ونمنح ق. الرھن العقاري التي نفصلھا تبًعا الحتیاجاتكیقدم بنك الدوحة أنوًعا مختلفة من قروض 
 .   بموجب شروط وأحكام معینة المقیمین على قطرالرھن العقاري إلى كل 



 
 
 
 
 

 قروض بنك الدوحة العقاریة
 
سواء كنت تشتري شقة أو فیال جاھزة أم تبني شقة أو فیال، یقدم بنك الدوحة قروض رھن عقاري بالمزایا 

 :التالیة

  أسعار فائدة تنافسیة •
  خیارات سداد مرنة •
 أجل استحقاق طویل المدى •
 خطط خاصة لعمالء األعمال الحرة •
 خیارات تأمین على الحیاة •
  سنویًا -) البناءقیمة (سعر التقییم تأمین عقاري حسب  •

 القرض األقصىأجل استحقاق /قرض مبلغأقصى 
 األجانب القطریین وحد الراتب األدنى

لایر  5,000,000 القرض األقصى مبلغ
 قطري

لایر  4,000,000
 قطري

 عاًما 20 عاًما 20  للقرض أجل استحقاقأقصى 
 لایر قطري 15,000 لایر قطري 15,000 الدخل الشھري األدنى

   

فسواء كنت تشتري منزًال جدیًدا أو تنقل قرض . یسھل الحصول على قرض رھن عقاري من بنك الدوحة
العقاري خاصتك من بنك آخر أو ترھن ألجٍل عقاًرا تملكھ بالفعل، سیوافیك مستشارو قروض الرھن 

 .الرھن العقاري لدینا بقرض رھن عقاري یلبي احتیاجاتك

 :أنواع قروض الرھن العقاري
 

   عقاُر أجنبّي في قطر  عقاُر قطريٍّ في قطر نوع العقار

     جاھز
     قید اإلنشاء
   حق انتفاع
    تملك حر

    الرھن إلعادة التمویل
   سكني تحویل القرض الشخصي إلى قرض

   بضمان عقار مرھون ألجل السكنيالقرض 
   بضمان فارق القیمة العقاریة للمنزل السكنيالقرض 
   :نقل الرصید/ السكني محول من بنوك أخرىالقرض 
   لتمویل شراء أرضالسكني القرض 



 ):للقطریین فقط(العقار الجاھز 

ویجب أن یستوفي العقار الذي ینطبق علیھ ھذا . العقار الجاھز ھو منزل أو فیال متاحة لإلشغال الفوري
 .الوصف كافة الشروط التي تفرضھا بلدیة المدینة أو البلدیة المنظِّمة وأن یُصنَّف عقاًرا صالًحا للسكنى

  العقاري للعقارات الجاھزة في قطر للمواطنین القطریین فقطویجوز أن تمنح قروض الرھن 

 معاییر األھلیة

 لایر قطري 5,000,000 مبلغ القرض األقصى
للقرض أجل استحقاق أقصى   عاًما 20

 لایر قطري 15,000 الدخل الشھري األدنى
 عاًما عند أجل استحقاق القرض 70 الحد العمري األقصى

%70 التمویلالحد األقصى لمبلغ   
%30 الدفعة المقدمة  

 المستندات المطلوبة للعمالء ذوي الرواتب

 البطاقة الشخصیةصورة من  الراتب موجھة إلى بنك الدوحة بمفرداتشھادة 
شھور إن كان الراتب محوًال من  6 كشف حساب

 بنك آخر
 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

إلى بنك الدوحة إن  ھةمدیونیة موج /شھادةخطاب
  كان القرض محوًال من بنك آخر

  البائع موقع منالدفعة المقدمة إیصال 

  الخریطةو صورة من سند الملكیة

 المستندات المطلوبة لعمالء األعمال الحرة

شھًرا إن  12مدتھ   تجاري كشف حساب بنكي البطاقة الشخصیةصورة من 
  لدى بنك آخر كان الحساب

شھور إن  6شخصي مدتھ  كشف حساب بنكي مالي ُمدقَّق عن العامین الماضیین حسابكشف 
 لدى بنك آخر كان الحساب

إلى بنك الدوحة إن  ھةمدیونیة موج /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

   البائعموقع من الدفعة المقدمة إیصال  صورة من السجل التجاري

 )للقطریین فقط(العقار قید اإلنشاء 



 
 
 
 

ویجب . لغیر المكتملمساعدتھم على بناء عقارھم فقط یُمنح قرض العقار قید اإلنشاء للمواطنین القطریین 
 .الذي یجب أن یحمل اسم العمیلوصورة من سند الملكیة  الدفعات ن یقدم العمیل عقد اإلنشاء وجدولأ

 .فقط شھر 24مسموح بھا ھي  أقصى مدة انشاء

 معاییر األھلیة
 

 لایر قطري 5,000,000  مبلغ القرض األقصى
 عاًما 20 للقرض أجل استحقاق أقصى 

 لایر قطري 15,000  الدخل الشھري األدنى
 عاًما عند أجل استحقاق القرض 70  الحد العمري األقصى

من  %70من تكلفة اإلنشاء وال تتجاوز  %100  الحد األقصى لمبلغ التمویل
 قیمة األرض

 
  المستندات المطلوبة للعمالء ذوي الرواتب

 
 البطاقة الشخصیةصورة من  شھادة الراتب موجھة إلى بنك الدوحة

شھور إن كان الراتب محوًال من  6 كشف حساب
 بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

إلى بنك الدوحة إن  ھةمدیونیة موج /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

العقد المبرم بین شركة اإلنشاء والعمیل والذي 
 یوضح جدول اإلنشاء

 ملف شركة اإلنشاء التعریفي  الخریطةو ة من سند الملكیةصور

 المستندات المطلوبة لعمالء األعمال الحرة

شھًرا إن  12مدتھ  كشف حساب بنكي تجاري  البطاقة الشخصیةصورة من 
 كان الحساب لدى بنك آخر

شھور إن  6شخصي مدتھ  كشف حساب بنكي مالي ُمدقَّق عن العامین الماضیین كشف حساب
 كان الحساب لدى بنك آخر

إلى بنك الدوحة إن  ھةمدیونیة موج /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

العقد المبرم بین شركة اإلنشاء والعمیل والذي   جل التجاريصورة من الس
  یوضح جدول اإلنشاء

 ملف شركة اإلنشاء التعریفي 

 

 

 



 )للقطریین واألجانب( تملك حق االنتفاععقارات 

 2004لعام  17على حد سواء بموجب القانون رقم  األجانبللقطریین تملك حق االنتفاع تتاح عقارات 
 .(األجانب)ووالذي ینظم شؤون ملكیة العقارات والوحدات السكنیة وحقوق االنتفاع بھا للمواطنین 

. قابلة للتجدید بعد انتھائھا 99المستأجر الحق في االنتفاع بالوحدة السكنیة لمدة  تملك حق االنتفاعیخول 
 . العقد المتبقیة بالعقدویمكن إعادة تملیك العقار ألطراف أخرى بناًء على مدة 

 معاییر األھلیة
 4,000,000لایر قطري للقطریین،  5,000,000 مبلغ القرض األقصى

 لایر قطري لألجانب
للقرض أجل استحقاق أقصى   عاًما 20

 لایر قطري 15,000 الدخل الشھري األدنى
عاًما لألجانب عند  65عاًما للقطریین و 70 الحد العمري األقصى

 القرضاستحقاق 
%70 الحد األقصى لمبلغ التمویل  

%30 الدفعة المقدمة  

 المستندات المطلوبة من العمالء ذوي الرواتب

 البطاقة الشخصیةصورة من  شھادة الراتب موجھة إلى بنك الدوحة
  عرض أسعار من شركة التطویر العقاري صورة من جواز السفر لألجانب

محوًال من شھور إن كان الراتب  6 كشف حساب
 بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

إلى بنك الدوحة إن  ھةمدیونیة موج /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 موقع من البائعالدفعة المقدمة إیصال 

 )لألجانب(شیكات ضمان  الخریطةو صورة من سند الملكیة

 المستندات المطلوبة لعمالء األعمال الحرة

، صورة من جواز  البطاقة الشخصیةصورة من 
 السفر لألجانب

شھًرا إن  12مدتھ  كشف حساب بنكي تجاري 
 كان الحساب لدى بنك آخر

شھور إن كان  6شخصي مدتھ  كشف حساب بنكي مالي ُمدقَّق عن العامین الماضیین كشف حساب
 الحساب لدى بنك آخر

إلى بنك الدوحة إن  ھةمدیونیة موج /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

العقد االبتدائي المبرم بین البائع والمشتري  صورة من السجل التجاري
  لحاالت إعادة البیع

 )لألجانب(شیكات ضمان  موقع من البائعالدفعة المقدمة إیصال 
 أسعار من شركة التطویر العقاري عرض صورة من سند الملكیة والخریطة



 )للقطریین واألجانب(عقارات التملك الحر 

 .یكون العقار متملًكا تملًكا حًرا عندما یحصل المشتري على حق ملكیة األرض والعقار المقام علیھا
 . قصرت دولة قطر ملكیة العقارات بنظام التملك الحر على مشروعات تطویر عقاري بعینھا

 األھلیةمعاییر 

 4,000,000لایر قطري للقطریین،  5,000,000 مبلغ القرض األقصى
 لایر قطري لألجانب

للقرض أجل استحقاق أقصى   عاًما 20
 لایر قطري 15,000 الدخل الشھري األدنى
عاًما لألجانب عند  65عاًما للقطریین و 70 الحد العمري األقصى

 استحقاق القرض
%70 التمویلالحد األقصى لمبلغ   

%30 الدفعة المقدمة  

 المستندات المطلوبة للعمالء ذوي الرواتب

عرض أسعار من شركة التطویر العقاري أو  شھادة الراتب موجھة إلى بنك الدوحة
 صورة من سند الملكیة والخریطة إن أمكن

، وصورة من جواز البطاقة الشخصیةصورة من 
 السفر لألجانب

 وموقع البیاناتمكتمل نموذج طلب 

شھور إن كان  6مدتھ  كشف حساب بنكي
 الحساب لدى بنك آخر

 موقع من البائع الدفعة المقدمةایصال 

إلى بنك الدوحة إن  ھةمدیونیة موج /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 )لألجانب(شیكات ضمان 

 المستندات المطلوبة من عمالء األعمال الحرة

، صورة من جواز الشخصیةالبطاقة صورة من 
 السفر لألجانب

شھًرا إن  12مدتھ  كشف حساب بنكي تجاري 
 كان الحساب لدى بنك آخر

شھور إن كان  6شخصي مدتھ  كشف حساب بنكي مالي ُمدقَّق عن العامین الماضیین كشف حساب
 الحساب لدى بنك آخر

إلى بنك الدوحة إن  ھةمدیونیة موج /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

 )لألجانب(شیكات ضمان  صورة من السجل التجاري
عرض أسعار من شركة التطویر العقاري أو  موقع من البائعالدفعة المقدمة 

 صورة من سند الملكیة والخریطة إن أمكن



 
 
 
 
 

 ألجل للقطریین واألجانبالرھن /رھن إعادة التمویل
 
وھو یوفر لك إمكانیة االنتفاع بقیمة . واألجانب فقط خیار الرھن ألجل خاصتنا معد للمواطنین القطریین

وھذا معناه أنھ إن كنت تمتلك عقاًرا ملكیة تامة وھذا العقار غیر مرھون، . العقار كضمانة مصرفیة
 .الذي نقدمھ والذي یتیح لك تسییل القیمة العقاریة لمنزلكیمكنك االستفادة من خیار الرھن العقاري ألجل 

 .ویمكنك شراء منزل آخر باألموال المصروفة أو تمویل أي مشروع استثماري

 معاییر األھلیة

لایر قطري للقطریین،  5,000,000  مبلغ القرض األقصى
  لایر قطري لألجانب 4,000,000

 عاًما 20 للقرض أجل استحقاق أقصى 
 لایر قطري 15,000  الشھري األدنىالدخل 

عاًما لألجانب عند  65عاًما للقطریین و 70  الحد العمري األقصى
 استحقاق القرض

%70  الحد األقصى لمبلغ التمویل  

  المستندات المطلوبة للعمالء ذوي الرواتب

عرض أسعار من شركة التطویر العقاري أو  شھادة الراتب موجھة إلى بنك الدوحة
 من سند الملكیة والخریطة إن أمكنصورة 

، وصورة من جواز البطاقة الشخصیةصورة من 
 السفر لألجانب

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

شھور إن كان  6مدتھ  بنكي كشف حساب
 الحساب لدى بنك آخر

 )لألجانب( ضمان شیكات

إلى بنك الدوحة إن  ھةمدیونیة موج /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 

 المستندات المطلوبة لعمالء األعمال الحرة

، صورة من جواز البطاقة الشخصیةصورة من 
 السفر لألجانب

شھًرا إن  12مدتھ  كشف حساب بنكي تجاري 
 كان الحساب لدى بنك آخر

شھور إن كان  6شخصي مدتھ  بنكيكشف حساب  مالي ُمدقَّق عن العامین الماضیین كشف حساب
 الحساب لدى بنك آخر

إلى بنك الدوحة إن  ھةمدیونیة موج /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

 )لألجانب(شیكات ضمان   صورة من السجل التجاري
عرض أسعار من شركة التطویر العقاري أو  

 والخریطة إن أمكنصورة من سند الملكیة 



 سكني حویل القرض الشخصي إلى قرضت

 كانیةسممن یسعون إلى تحویل قروضھم الشخصیة إلى قروض إ لعمالء بنك الدوحة فقط متوفر منتج 
 .رھن عقار لصالح بنك الدوحة .تقیمبشرط  سكنیة

 :معاییر األھلیة

لایر قطري للقطریین،  5,000,000 مبلغ القرض األقصى
 لایر قطري لألجانب 4,000,000

للقرض أجل استحقاق أقصى   عاًما 20
 لایر قطري 15,000 الدخل الشھري األدنى
عاًما لألجانب عند  65عاًما للقطریین و 70 الحد العمري األقصى

 استحقاق القرض
%70 الحد األقصى لمبلغ التمویل  

 المستندات المطلوبة للعمالء ذوي الرواتب

  صورة من سند الملكیة والخریطة الراتب موجھة إلى بنك الدوحةشھادة 
، وصورة من جواز البطاقة الشخصیةصورة من 

 السفر لألجانب
 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

شھور إن كان  6مدتھ  كشف حساب بنكي
 الحساب لدى بنك آخر

 )لألجانب(شیكات ضمان 

إلى بنك الدوحة إن  ھةمدیونیة موج /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 المستندات المطلوبة لعمالء األعمال الحرة

، صورة من جواز البطاقة الشخصیةصورة من 
 السفر لألجانب

شھًرا إن  12مدتھ  كشف حساب بنكي تجاري 
 كان الحساب لدى بنك آخر

شھور إن كان  6شخصي مدتھ  بنكيكشف حساب  مالي ُمدقَّق عن العامین الماضیین كشف حساب
 الحساب لدى بنك آخر

مدیونیة موجھ إلى بنك الدوحة إن  /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

 )لألجانب(شیكات ضمان  صورة من السجل التجاري
 صورة من سند الملكیة والخریطة



 
 
 
 
 

 :بضمان عقار مرھون ألجل لسكنيالقرض ا

متوفر للقطریین واألجانب الذین یرغبون في تمویل  ن العقارات المرھونة ألجلبضما السكنيالقرض 
 .شراء منزل آخر بضمان عقار مملوك لھم بالفعل ملكیة تامة ولھ سند ملكیة ویمكن رھنھ لدى البنك

 :معاییر األھلیة
 

لایر قطري للقطریین،  5,000,000  مبلغ القرض األقصى
 لایر قطري لألجانب 4,000,000

 عاًما 20 للقرض أجل استحقاق أقصى 
 لایر قطري 15,000  الدخل الشھري األدنى
عاًما لألجانب عند  65عاًما للقطریین و 70  الحد العمري األقصى

 استحقاق القرض
%70  الحد األقصى لمبلغ التمویل  

  ذوي الرواتبالمستندات المطلوبة للعمالء 

، صورة من جواز البطاقة الشخصیةصورة من 
 السفر لألجانب

 الدوحة بنك إلى موجھة الراتب شھادة

شھور إن كان الحساب  6مدتھ  كشف حساب بنكي والخریطة الملكیة سند من صورة
 لدى بنك آخر

مدیونیة موجھ إلى بنك الدوحة إن  /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

 )لألجانب(شیكات ضمان  

 المستندات المطلوبة لعمالء األعمال الحرة

، صورة من جواز البطاقة الشخصیةصورة من 
 السفر لألجانب

شھًرا إن  12مدتھ  كشف حساب بنكي تجاري 
 كان الحساب لدى بنك آخر

شھور إن كان  6شخصي مدتھ  حساب بنكيكشف  مالي ُمدقَّق عن العامین الماضیین كشف حساب
 الحساب لدى بنك آخر

مدیونیة موجھ إلى بنك الدوحة إن  /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

 )لألجانب(شیكات ضمان   صورة من السجل التجاري
   صورة من سند الملكیة والخریطة

 
 

  



 
 
 
 

 :بضمان فارق القیمة العقاریة للمنزل سكنيالقرض ال
 

بضمان فرق القیمة العقاریة للمنزل، یمكن للعمیل االستفادة من تسھیل  سكنيبالتقدم للحصول على قرض 
إعادة التمویل والذي یتیح لھ تسییل الفرق بین قیمة المنزل السوقیة والمبلغ غیر المدفوع من القرض 

 . السكني
 

 :معاییر األھلیة
 

لایر قطري للقطریین،  5,000,000  القرض األقصىمبلغ 
 لایر قطري لألجانب 4,000,000

 عاًما 20 للقرضأجل استحقاق أقصى 
 لایر قطري 15,000  الدخل الشھري األدنى
عاًما لألجانب عند  65عاًما للقطریین و 70  الحد العمري األقصى

 استحقاق القرض
%70  الحد األقصى لمبلغ التمویل  

  المستندات المطلوبة للعمالء ذوي الرواتب

  صورة من سند الملكیة والخریطة الراتب موجھة إلى بنك الدوحة بمفرداتشھادة 
، وصورة من جواز البطاقة الشخصیةصورة من 

 السفر لألجانب
 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

شھور إن  6شخصي مدتھ  كشف حساب بنكي
 كان الحساب لدى بنك آخر

 )لألجانب(شیكات ضمان 

مدیونیة موجھ إلى بنك الدوحة إن  /شھادةخطاب
  كان القرض محوًال من بنك آخر

 

 المستندات المطلوبة لعمالء األعمال الحرة

، صورة من جواز البطاقة الشخصیةصورة من 
 السفر لألجانب

شھًرا إن  12مدتھ  كشف حساب بنكي تجاري 
 كان الحساب لدى بنك آخر

شھور إن كان  6شخصي مدتھ  كشف حساب بنكي مالي ُمدقَّق عن العامین الماضیین حسابكشف 
 الحساب لدى بنك آخر

مدیونیة موجھ إلى بنك الدوحة إن  /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

 )لألجانب(شیكات ضمان   صورة من السجل التجاري
   الملكیة والخریطةصورة من سند 

 
 

  



 :نقل الرصید/للشراء السكنيالقرض 

كنت  ھ إننقرضك العقاري الحالي؛ ما معناه أمالحالي من  لسكنيك الدوحة بخیار نقل قرضك ایوافیك بن
ترغب في تخفیض مدفوعاتك الشھریة أو االستفادة من عرض الشراء الرائع الذي یقدمھ بنك الدوحة، 

 الحالي إلى بنك الدوحةیك خیار نقل قرضك دل

 :معاییر األھلیة

لایر قطري للقطریین،  5,000,000 مبلغ القرض األقصى
 لایر قطري لألجانب 4,000,000

للقرض أجل استحقاق أقصى   عاًما 20
 لایر قطري 15,000 الدخل الشھري األدنى
عاًما لألجانب عند  65عاًما للقطریین و 70 الحد العمري األقصى

 استحقاق القرض
%70 الحد األقصى لمبلغ التمویل  

 المستندات المطلوبة للعمالء ذوي الرواتب

  صورة من سند الملكیة والخریطة شھادة الراتب موجھة إلى بنك الدوحة
، وصورة من جواز البطاقة الشخصیةصورة من 

 السفر لألجانب
 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

شھور إن كان  6مدتھ   كشف حساب بنكي
 الحساب لدى بنك آخر

 )لألجانب(شیكات ضمان 

مدیونیة موجھ إلى بنك الدوحة إن  /شھادةخطاب
  كان القرض محوًال من بنك آخر

 المستندات المطلوبة لعمالء األعمال الحرة

، وصورة من جواز البطاقة الشخصیةصورة من 
 السفر لألجانب

شھًرا إن  12مدتھ  كشف حساب بنكي تجاري 
 كان الحساب لدى بنك آخر

شھور إن كان  6شخصي مدتھ  كشف حساب بنكي مالي ُمدقَّق عن العامین الماضیین كشف حساب
 الحساب لدى بنك آخر

مدیونیة موجھ إلى بنك الدوحة إن  /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

 )لألجانب(شیكات ضمان  التجاريصورة من السجل 
 صورة من سند الملكیة والخریطة



 
 
 
 
 

 :لتمویل شراء أرض السكنيالقرض 

بضمان األرض ھو منتج متوفر للقطریین فقط الذین یرغبون في تمویل شراء أرض  السكنيالقرض 
 .بضمان سند ملكیة متاح ویمكن رھن األرض لدى البنك

 معاییر األھلیة

  لایر قطري للقطریین 5,000,000  األقصىمبلغ القرض 
 عاًما 20 للقرض أجل استحقاق أقصى 

 لایر قطري 15,000  الدخل الشھري األدنى
  عاًما للقطریین 70  الحد العمري األقصى

%50  الحد األقصى لمبلغ التمویل  
%50 الدفعة المقدمة  

  المستندات المطلوبة للعمالء ذوي الرواتب

  صورة من سند الملكیة والخریطة الراتب موجھة إلى بنك الدوحة بمفرداتشھادة 
 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب  البطاقة الشخصیةصورة من 

شھور إن كان الراتب  6مدتھ  كشف حساب
 محوًال من بنك آخر

مدیونیة موجھ إلى بنك الدوحة إن  /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

  موقع من البائعالدفعة المقدمة إیصال 

 المستندات المطلوبة لعمالء األعمال الحرة

شھًرا إن  12مدتھ  كشف حساب بنكي تجاري  البطاقة الشخصیةصورة من 
 كان الحساب لدى بنك آخر

شھور إن كان الراتب محوًال  6مدتھ  كشف حساب مالي ُمدقَّق عن العامین الماضیین كشف حساب
 من بنك آخر

مدیونیة موجھ إلى بنك الدوحة إن  /شھادةخطاب
 كان القرض محوًال من بنك آخر

 وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب 

 صورة من سند الملكیة والخریطة  صورة من السجل التجاري
  موقع من البائعالدفعة المقدمة إیصال 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 السكنیةاألسئلة الشائعة بشأن القروض 
 

 القروض اإلسكانیة في قطر للمواطنین القطریین واألجانب المقیمین في قطراألسئلة الشائعة بشأن 
 

  من بنك الدوحة؟ السكنیةلماذا أختار القروض  .1
 

  عاًما 20فترات سداد تصل إلى  
  من قیمة العقار  %70اقتراض ما یصل إلى 
 أسعار فائدة تنافسیة للغایة  
 القروض متاحة ألصحاب األعمال الحرة بشروط مغریة 
 عملیة سداد شھریة مرنة  
 تأمین على الحیاة لحمایة من تحب . 
 تأمین عقاري لحمایة عقارك أو شقتك. 

 
 من بنك الدوحة؟سكني الحق في التقدم للحصول على قرض  من لھ .2

 
 المواطنون القطریون 
 األجانب المقیمون في قطر 

 
 ؟سكني كم یجب أن یكون راتبي حتى أتمكن من التقدم للحصول على قرض .3

 
 ریال قطري 15,000   المواطنون القطریون  
 ریال قطري 15,000   األجانب 

 
  ؟السكني قرضاألقصى الالزم توفره للحصول على ال/ما ھو الحد العمري األدنى .4

 
 عاًما عند أجل استحقاق القرض 70: عاًما والحد األقصى 18: للقطریین الحد األدنى 
 عاًما عند أجل استحقاق القرض 65: األقصىعاًما والحد  21: لألجانب الحد األدنى 

 
 ما ھو الحد األقصى لمبلغ القرض الذي یمكنني الحصول علیھ من بنك الدوحة؟ .5

 
 ریال قطري 5,000,000   القطریون 
 ریال قطري 4,000,000  األجانب 

 
 
 



 ما ھو الحد األقصى ألجل استحقاق القرض؟ .6

 عاًما 20یمكن أن یصل الحد ألقصى ألجل استحقاق القرض إلى    القطریون 
 عاًما 20یمكن أن یصل الحد ألقصى ألجل استحقاق القرض إلى   األجانب 

 ما المدة التي یستغرقھا الموافقة على منحي القرض؟ .7

 لھاكتستغرق عملیة منح القرض سبعة أیام عمل تقریًبا شریطة تقدیم المستندات المطلوبة 
 .كاملة

 خاصتي؟ السكنيعالم یستند بنك الدوحة في تقییم طلب القرض  .8

 قیمة العقار الذي یجري شراؤه أو إعادة تمویلھ 
 القدرة على تحمل االلتزامات الحالیة والجدیدة 
 التاریخ الوظیفي واستقراره 
 الراتب الشھري/الدخل 
 إن لِزم الدفعة المقدمة القدرة على الوفاء بقیمة 

 الرھن ألجل؟ما ھو  .9

الرھن ألجل یمكنك من تسییل قیمة عقارك في صورة نقدیة وھو متاح لكل المواطنین القطریین 
 .واألجانب المقیمین في قطر

ھل یلزمني الحصول على خدمة تأمینیة إن أردت الحصول على أي قرض  .10
 عبر بنك الدوحة؟ سكني

 .قبل صرف أي قرض نعم، یلزمك الحصول على تأمین على الحیاة وتأمین عقاري
ُیحسب قسط التأمین العقاري على أساس كلفة العقار وھو متوفر عبر شركة : التأمین العقاري

 شقتك/بنك الدوحة للتأمین فقط لحمایة مبناك
التأمین على الحیاة إلزامي أیًضا من شركة بنك الدوحة للتأمین لحمایة من : التأمین على الحیاة

 . تحب

 ؟ أین تقع؟تملك حق االنتفاعشقق /ما ھي عقارات .11

مساحة جیدة (ملیون ریال قطري  1,4بأسعار مناسبة جًدا تبدأ من  تملك حق االنتفاعُتباع شقق 
عاًما عن طریق عقود قابلة للتجدید، ویجوز  99، یمكن امتالك ھذه الشقة لمدة )وإیجار یسیر

 .لعقدالمتبقیة بااالنتفاع  إعادة تملیك الشقة للغیر بناًء على مدة



 
 
 
 

 
 :في إحدى المناطق االستثماریة التالیة تملك حق االنتفاعویجب أن تقع عقارات 

 
  13المنطقة رقم (مشیرب( 
  14المنطقة رقم (فریج عبدالعزیز( 
  15المنقطة رقم (الدوحة الجدیدة( 
  16المنطقة رقم (الغانم القدیم( 
  17المنطقة رقم (الرفاع والھتمي( 
  18المنطقة رقم (السلطة( 
  ٢٢المنطقة رقم (بن محمود( 
  23المنطقة رقم (بن محمود( 
  24المنطقة رقم (روضة الخیل( 
  25المنطقة رقم (المنصورة وبن درھم( 
  26المنطقة رقم (النجمة( 
  27المنطقة رقم (أم غویلینة( 
  28المنطقة رقم ) (شمال وجنوب(الخلیفات( 
  38المنطقة رقم (السد( 
  39المنطقة رقم (المرقاب الجدید والنصر( 
  48المنطقة رقم (مطار الدوحة الدولي( 
 63و 61و 60المنطقة رقم ( القصارالدفنة وعنیزة و( 
 70و 69المنطقة رقم (وجبل ثعیلب الخرایج لوسیل و( 

 
 شقق التملك الحر؟ وأین تقع؟/ما ھي عقارات .12

 
أن تكون ھذه على  2004یونیو  6أجازت دولة قطر ملكیة األجانب لعقارات في قطر بتاریخ 

  الملكیة مقصورة
 :على المشاریع التطویریة المحددة بالمناطق المذكورة أدناه

 
 اللؤلؤة قطر 
 لوسیل 
 بحیرة الخلیج الغربي 

 
 ؟سكنيما ھي المستندات المطلوبة للحصول على قرض  .13

 
 : للموظفین ذوي الرواتب

 
  وموقع مكتمل البیاناتنموذج طلب  
  القطریة الشخصیة بطاقة الأصل  
  لالجانب(أصل جواز السفر مع تأشیرة ساریة( 



 شھادة الراتب موجھة إلى بنك الدوحة 
  إن كان الراتب محوًلا إلى بنك آخر(أصلي عن الشھور الستة األخیرة  كشف حساب ( 
 إن كان القرض محوًلا من بنك (مدیونیة من بنك آخر موجھ إلى بنك الدوحة  /شھادةخطاب

) آخر
 المطورة عرض أسعار من الشركة  
 الشراء لحاالت إعادة البیع/صورة من عقد البیع 

 :ألصحاب األعمال الحرة

 نموذج الطلب 
  لالجانب(صورة من جواز السفر مع تأشیرة ساریة( 
 شخصي عن الشھور الستة األخیرة كشف حساب 
 بالنشاط تجاري عن السنة األخیرة كشف حساب  
 إن كان القرض محوًلا من بنك (مدیونیة من البنك موجھ إلى بنك الدوحة  /شھادةخطاب

) آخر
  ُمدقَّق عن العامین الماضیین كشف حساب مالي   
  الرخصة التجاریةصورة من 
 صورة من السجل التجاري  
 سُیحسب دخل اإلیجاراتإن كان (من الحكومة أو خاص  ایجار عقد (
 إعادة البیعالشراء لحاالت /صورة من عقد البیع 
 عرض أسعار  

ما ھي الشركات المدرجة في قائمة شركات التطویر المعتمدة لدى بنك  .14
 الدوحة؟

 داماك 
 قطر األولى 
 خاألصم 
 األرض 
 شركة المتحدة للتنمیة 
 صبان 
 كابیتال إنفست 
 المدار 
 دار لالستثمارال 

 كیف سُیدفع لي مبلغ القرض؟ .15

على جداول السداد المذكورة في عقد الشراء والتأكید ُیدفع مبلغ القرض إلى شركة التطویر بناًء 
، یتم دفع المبلغ مباشرة إلى البائع بعد إتمام كافة إعادة البیعفي حالة . الصادر من الشركة بشأنھ

 .الشكلیة. اإلجراءات



 ھل یلزمني التوقیع على شیكات ضمان؟ .16

 ال  :للقطریین 
 نعم :لألجانب 

 بنك الدوحة؟ھل یلزمني تحویل راتبي إلى  .17

 .السكنينعم، تحویل راتبك إلى بنك الدوحة إلزامي من أجل الموافقة على منحك القرض 

ھل یلزمني تقدیم أصول مستندات العقار، ومن سیكون األمین على المستندات   .18
 أي سند الملكیة عقد الرھن العقاري وغیره؟

ا متقدیم أصول كافة المستندات وسیكون بنك الدوحة ھو األمین علیھا ویتم ردھا إلیك یجب نعم، 
 .وعدم وجود مدیونیات  علیھاقرض لل بعد اتمام السداد الكامل

 ھل یمكن تقدیم دخل أكثر من شخص واحد للحصول على قرض من بنك الدوحة؟ .19

 ریال قطري كحد أدنى 15,000نعم یمكن، شریطة أن یبلغ راتب أحد المقترضین 

 ھل یجب أن یكون مالكو العقار كلھم مقترضین بالتضامن للقرض؟ .20

 نعم، یجب أن یكون مالكو العقار كلھم مقترضین بالتضامن

 كیف یمكنني حساب أقساطي الشھریة المتساویة؟ .21
بالنقر فوق أداتنا لحساب قروض الرھن العقاري، ستتمكن من معرفة استحقاقاتك ومدفوعاتك 

  الشھریة



لمزید من المعلومات، اتصل بنا على الرقم: +974 - 44456000 و40154726 

و40154730 أو تفضل بزیارتنا في أي من فروع بنك الدوحة في قطر

 HLU@dohabank.com.qa :راسلنا على البرید اإللكتروني

. HLU – الخلیج الغربي، برج بنك الدوحة، الطابق الثالث عشر

*تخضع القروض كلھا لموافقة البنك. یحتفظ البنك بحقھ في طلب المزید
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