شروط واحكام اإليجار التمويلي للسيارات
تخضع شروط واحكام اإليجار التمويلي للتحديث والتعديل من وقت ألخر ،عليه ،يتعين على المستأجر االطالع على
شروط واحكام عقد إيجار تمويلي  -سيارة  /سيارات (العقد) وفهمها عند التوقيع عليه ،في حال رغب المستأجر في
الحصول على المنتج.
يشار للبنك فيما بعد بـ (المؤجر).
ويشار للعميل فيما بعد بـ (المستأجر).
المادة األولى :التعريفات
العقد :يشمل "عقد ايجار تمويلي  -سيارة  /سيارات" ومالحقه.
مالحق العقد :هي ملحق رقم ( )1االفصاح األولي والتعهدات ،ومحلق رقم ( )2جدول السداد.
االيجار الشهري /أو مبلغ السداد الشهري أو الدفعة اإليجارية الشهرية او القسط الشهري :هو المبلغ الذي يدفعه
المستأجر شهريا مضافا له ضريبة القيمة المضافة وفقا لجدول السداد المرفق بهذا العقد (ملحق رقم  )2ويتم احتسابه
كاالتي:
االيجار الشهري = ((مبلغ التمويل  +إجمالي الربح)  -الدفعة األخيرة)  +إجمالي التأمين)  /مدة التأجير باألشهر) +
ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ التأمين.
تكلفة التأمين الشهرية :هو المبلغ الذي يدفعه المستأجر شهريا كما هو موضح بجدول السداد المرفق (ملحق رقم )2
بغرض التأمين على السيارة مضافا اليه ضريبة القيمة المضافة ويقوم المؤجر بالتأمين على السيارة طيلة مدة العقد
تأمينا شامال ،كما يقوم المؤجر قبل  30يوم عمل من بداية كل سنة يإخطار المستأجر كتابيا بمراجعة وتغيير كلفة
التأمين (في حال زيادة التكلفة) من خالل ارسال جدول السداد الى المستأجر يوضح فيه اجمالي القسط االيجاري
الشهري بعد سريان كلفة التأمين الجديدة.
معدل النسبة السنوي ( :)APRعدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع االقساط والدفعات االخرى المستحقة
على المستفيد التي تمثل اجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد ،مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة
للمستفيد وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل او اول دفعة متاحا للمستفيد.
هامش الربح الثابت :وهي النسبة المستخدمة لحساب إجمالي الربح بناء على المبلغ األساسي للتمويل وعدد السنوات.
تأخير السداد :التأخر في سداد االيجار الشهري بعد حلول موعد استحقاقه.
السداد المبكر :قيام المستأجر بسداد كامل المديونية المستحقة قبل موعد استحقاقها فسوف يتعين عليه السداد كما هو
موضح في الفقرة ( )1-14من المادة الرابعة عشرة.
الرسوم االدارية :رسوم لتغطية تكلفة اجراءات طلب التمويل حسب الموضح في طلب التمويل وبحد أقصى ما نسبته
 %1من قيمة مبلغ التمويل مضافا لها ضريبة القيمة المضافة على ان ال يتجاوز مبلغ الرسوم  5000لاير سعودي
بدون ضريبة القيمة المضافة.
المادة الثانية :رسوم الدراسة االئتمانية ومصروفات التعاقد
قدره
مبلغ
بواقع
التمويل
مبلغ
من
%1
نسبته
ما
بدفع
المستأجر
يلتزم
وضريبة قيمة مضافة بمبلغ
 ANBManagementVATAmountWithoutVATلاير سعودي
 ANBManagementVATAmountلاير مقابل الدراسة االئتمانية ومصروفات التعاقد (الرسوم االدارية) لكل
سيارة ،ويحق للمستأجر خالل فترة ( ) 10أيام من تاريخ توقيع هذا العقد إلغاءه دون احتساب أي رسوم أو عموالت
عليه ،على ان ال يتم تسجيل السيارة لدى الجهات المختصة ،ويتعهد المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو

شروط واحكام اإليجار التمويلي للسيارات
مصاريف يتكبدها المؤجر في حال رغبة المستأجر الغاء هذا العقد بعد تسجيل السيارة لدى الجهات المختصة باسم
المؤجر وقبل استالمها من قبل المستأجر.
المادة الثالثة :وصف السيارة  /السيارات محل العقد
أجر المؤجر على المستأجر  -ايجارا تمويليا السيارة  /السيارات والمحدد نوعها وكامل مواصفاتها أدناه:
نوع السيارة

الموديل

سنة الصنع

اللون

رقم الهيكل

رقم اللوحة

العداد

في حال اختالف مواصفات السيارة المذكورة أعاله عن مواصفات السيارة المذكورة في ملحق (اقرار وتعهد) الذي
يعد جزءا ال يتجزأ من هذا العقد ففي حال موافقة المستأجر يتم اعتماد المواصفات المذكورة في ملحق االقرار والتعهد،
كما يقر المستأجر بأنه قد عاين السيارة معاينة نافية للجهالة ،واستلمها من المؤجر بحالة ممتازة ،وقبلها بحالتها الراهنة،
خالية من أي عيب وصالحة للغرض الذي من أجله تم استئجارها ،وأقر بأنه أصبح مسؤوال عنها وعلى المحافظة عليها
من تاريخ تسلمها.
المادة الرابعة :الدفعات االيجارية ومدة العقد
وافق المؤجر على تأجير السيارة/السيارات للمستأجر وذلك حسب التالي:
أ) مدة االيجارة  ......شهرا.
ب) يدفع المستأجر دفعة مقدمة مقدارها  TotDwnPmntلاير سعودي  TotDwnPmntWordARAلاير مضافا
لها ضريبة القيمة المضافة بمبلغ  ANBDownpaymentVATAmountوغير مستردة في حال تم تسجيل السيارة
باسم المؤجر لدى الجهات المختصة ،واذا تعذر تسليم السيارة للمستأجر واالنتفاع بها بسبب ال يعود إلى المستأجر تعاد
الدفعة المقدمة للمستأجر.
ت) يدفع المستأجر عند استالم السيارة  /السيارات مبلغ  ++++لاير يمثل كامل ضريبة القيمة المضافة على المبلغ
المتبقي من القيمة النقدية للسيارة  /السيارات.
المضافة
القيمة
ضريبة
بدون
الشهرية
االجرة
مبلغ
مقدار
ث)
سعودي
لاير
()ANBInstallmentWithInsuranceWithoutVAT
 ANBInstallmentWithInsuranceWithoutVATARAلاير بحيث يكون اجمالي االجرة الشهرية المطلوب
سدادها (شاملة لضريبة القيمة المضافة عن مبلغ التأمين الشهري) حسب جدول الفترات ومبالغها وأجل سدادها وفق
الملحق رقم  . 2ويعلم المستأجر ان كلفة التأمين قد تتغير باالرتفاع ويلتزم بتحمل ما زاد في تكلفة التأمين مدة العقد،
كما يحق للمؤجر تغيير األجرة الشهرية الموضح بجدول السداد مرة واحدة سنويا في حال ارتفاع تكاليف التأمين ويقوم
المؤجر قبل  30يوم عمل من بداية كل سنة باخطار المستأجر كتابيا بمراجعة وتغيير كلفة التأمين (في حال زيادة
التكلفة) من خالل ارسال جدول السداد الى المستأجر يوضح فيه اجمالي القسط االيجاري الشهري بعد سريان كلفة
التأمين الجديدة.
ج) الدفعة األخيرة بمبلغ  ANBResidualAmount2لاير
المادة الخامسة :المسافة المسموح بها
اتفق الطرفان على أن الحد األعلى للمسافة المسموح بها لسير السيارة/السيارات شهريا هي  2500كيلو متر (يطلق
على هذه المسافة لفظ المسافة القصوى المسموح بها) وفي حالة تجاوز المستأجر المسافة القصوى المسموح بها فان

شروط واحكام اإليجار التمويلي للسيارات
عليه أن يدفع للمؤجر ( 0.50خمسون هللة) سعودي عن كل كيلو متر إضافي سواء في حالة فسخ عقد التأجير المبرم
قبل موعد انتهاء العقد أو في حال استحقاق تاريخ انتهائه ما لم يرغب المستأجر في تملك السيارة.
المادة السادسة :التزامات المستأجر
يلتزم المستأجر طيلة مدة هذا العقد بما يلي:
 1-6يلتزم المستأجر بدفع مبلغ اإليجار الشهري كل شهر  /وفي حال تأخره عن سداد أي أجرة شهرية في موعد
االستحقاق وذلك على سبيل المطل يتحمل رسوم تأخير بمقدار  100لاير (على ان ال تتجاوز الغرامة ما يساوي مبلغ
القسط الشهري) تصرف في حساب الخيرات بعد خصم تكاليف التحصيل .وإن وصلت مدة التأخير ألكثر من  3أشهر
متتالية أو  5أشهر متفرقة طوال فترة التمويل من تاريخ االستحقاق أو إخالله بأي من بنود هذا العقد ،يحق للمؤجر
فسخ العقد واسترداد السيارة  /السيارات بإتباع االجراءات النظامية و من خالل الجهات المختصة والتصرف فيها بما
يراه المؤجر سواء ببيعها او اعادة تأجيرها للغير ،وفي حال اخفى المستأجر السيارة  /السيارات يحق للمؤجر استرداد
السيارة/السيارات بكافة الوسائل واتخاذ االجراءات الالزمة لالسترداد امام الجهات المختصة ،وكذلك المطالبة بالمبالغ
المترتبة لتسوية حساب السيارة  /السيارات امام هذه الجهات المختصة .وفي حال عدم تمكن المؤجر من التصرف
بالسيارة بسبب شكوى من المستأجر وتم رفض شكوى المستأجر من قبل الجهات المختصة يدفع المستأجر تعويضا
للمؤجر بسبب عدم تمكن المؤجر من بيع السيارة (تعادل أجرة الفترة) مضافا لها اجرة ايواء بواقع  50لاير عن كل
يوم.
 2-6ال يحق للمستأجر طلب استرجاع السيارة/السيارات بعد إجراءات االسترداد إال بعد موافقة المؤجر على إرجاع
السيارة/السيارات للمستأجر وأخذ الضمانات التي يراها مناسبة ،ويلتزم المستأجر بان يدفع للمؤجر القيمة االيجارية
المستحقة للمؤجر خالل الفترة من تاريخ التوقف عن السداد وحتى تاريخ استرداد السيارة .وفي حال موافقة المؤجر
على ارجاع السيارة للمستأجر يلتزم المستأجر باستالم السيارة من المؤجر خالل مدة  7ايام من تاريخ االبالغ بأي
وسيلة من وسائل االتصال ،ويلتزم المستأجر بدفع أجرة ايواء بواقع  50لاير عن كل يوم بعد اليوم السابع.
 3-6في حال طلب المستأجر فسخ العقد أو قيام المؤجر باسترداد السيارة فإنه يتم تسوية الحساب الخاص بهذا العقد
على النحو التالي-:
-3-6أ يدفع المستأجر غرامة فسخ العقد حسب الجدول الموضح ادناه مع مراعاة مدة االستخدام للسيارة-:
مدة االستخدام بالسنة او أي جزء من السنة
 0الى  12شهرا
 13الى  24شهرا
 25الى  36شهرا
 37الى  48شهرا
 49الى  60شهرا

المبلغ الطلوب سداده لعدد االشهر التالية لفسخ العقد
مبلغ عن مدة  10اشهر
مبلغ عن مدة  8اشهر
مبلغ عن مدة  6اشهر
مبلغ عن مدة  4اشهر
مبلغ عن مدة  2شهر

وعلى سبيل المثال :قام المستأجر بإعادة السيارة بحالة جيدة وضمن المسافة المسموح بها في الشهر  21من مدة العقد،
وكان مبلغ االجرة الشهرية  800لاير .ففي هذه الحالة يدفع المستأجر مبلغ  6400لاير سعودي عبارة عن ( 8اشهر
 800 Xلاير) =  6400لاير سعودي.

شروط واحكام اإليجار التمويلي للسيارات
 3-6ب -يدفع المستأجر تكلفة الكيلومترات اإلضافية بواقع ( 0.50خمسون هللة) عن كل كيلو متر إضافي بموجب
المادة السادسة.
-3-6ت -يدفع المستأجر تكاليف إصالح أي أضرار أو نقص بالسيارة بموجب الفقرة  12-6والفقرة .13-6
-3-6ث -يلتزم المستأجر بدفع تكاليف استرداد ونقل للسيارة/للسيارات وأية مصاريف أخرى بتكبدها المؤجر في سبيل
استرجاع سيارته/سياراته وتحصيل مديونيته وتتراوح هذه التكاليف ما بين  2000الى  3000لاير سعودي لكل حالة.
 4-6إذا كان للمستأجر أكثر من سيارة مستأجرة من المؤجر بموجب عقد واحد أو بموجب عقود متعددة فإن المستأجر
يقر ويقبل بتطبيق إجراءات االسترداد على أي سيارة من السيارات المستأجرة في حال التأخر عن سداد التزاماته
حسب المادة .1-6
 5-6يلتزم المستأجر بعدم ترك اشياء ثمينة او خاصة داخل السيارة اثناء عدم قيادتها حيث ان المؤجر غير مسؤول
في حالة استعادة السيارة عن فقدان أي من هذه األشياء .وفي حالة قيام المؤجر باسترداد السيارة/السيارات ،في أي
وقت من األوقات ،وألي سبب من األسباب ،يلتزم بإعداد محضر جرد مكتوب يدون فيه كافة محتويات
السيارة/السيارات في وقت االسترداد ،ويعتبر المحضر المذكور حجة على كل من المؤجر والمستأجر بما ورد فيه.
يتم تسليم األشياء الخاصة بالمستأجر والوارد ذكرها في محضر الجرد عند مطالبة المستأجر بها بموجب مستند تسليم
مكتوب وموقع من كل من المؤجر والمستأجر .في حالة عدم مطالبة المستأجر باألشياء الخاصة به والوارد ذكرها في
محضر الجرد أو في حالة رفضه استالمها خالل فترة  60يوما من تاريخ استرداد السيارة/السيارات ،ال يعتبر المؤجر
مسئوال عن االحتفاظ بتلك األشياء أو تسليمها للمستأجر أو تعويضه عنها تعويضا عينيا أو نقديا ويعتبر توقيع المستأجر
على هذا العقد موافقة منه على ذلك.
 6-6على المستأجر أن يقوم باستخدام السيارة/السيارات بنفسه أو حسب ما يذكر في تفويض القيادة وللغرض الذي تم
استئجارها من أجله ،وهو (االستعمال الخاص) كما يلتزم المستأجر بعدم استخدام السيارة/السيارات المستأجرة للتجارب
أو التدريب أو السباق أو أي من المناسبات التنافسية األخرى .كما يلتزم بأن ال يحمل السيارة  /السيارات أوزان فوق
خطر .وان ال يسمح لمن ال يحمل رخصة قيادة سارية المفعول بتشغيل
طاقتها ،وان ال يعرض السيارة  /السيارات ألي
ً
أو قيادة السيارة  /السيارات المؤجرة ويكون المستأجر هو المسئول مسئولية كاملة في حالة مخالفته لذلك.
 7-6ال يجوز للمستأجر أن يقوم بإعادة تأجير السيارة/السيارات أو إعارتها أو رهنها أو جعلها متاحة لالستخدام من
قبل طرف ثالث دون الموافقة الخطية المسبقة من المؤجر ،وعند الحصول على الموافقة الخطية من المؤجر بإعادة
التأجير يظل المستأجر مسؤوال مسؤولية كاملة وملزمة وشاملة عن سداد جميع األقساط المستحقة ويلتزم بسداد األقساط
المتبقية عن الفترة المتبقية في هذا العقد وجميع االلتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
 8-6الصيانة التشغيلية والصيانة األساسية  :يلتزم المستأجر باستعمال السيارة في االغراض المتفق عليها ويكون
مسؤوال عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق األصول المتبعة ،باإلضافة الى إجراء الصيانة الدورية
للسيارة لدى مركز صيانة الوكيل المعتمد وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الوكيل مع سداد كافة تكاليف تلك الصيانة
باعتبارها صيانة تشغيلية تلزم المستأجر ،وسداد كافة ما يترتب على استخدام السيارة ،مثل البنزين والزيت والتشحيم،
وعدم إجراء أي صيانة أو اصالح للسيارة لدى غير الوكيل المعتمد لها إال بموافقة كتابية خطية صريحة مسبقة من
المؤجر ،وفي حال عدم االلتزام بجدول الصيانة المعطى من الوكالة أو اصالح السيارة لدى غير الوكيل المعتمد لها
بدون موافقة من المؤجر ،فإن المؤجر ال يلتزم بأي تعويض للمستأجر ويتحمل المستأجر أية أضرار قد تلحق بالسيارة.

شروط واحكام اإليجار التمويلي للسيارات
كما ويلتزم المستأجر بتحمل الصيانة االساسية والناتجة عن استخدام المستأجر دون ما يكون ناشئا من خلل او عيب
مصنعي معترف به وفق األصول في األصل المؤجر.
 9-6على المستأجر اجراء الفحص الدوري السنوي للسيارة في مواعيده ووفق توجيهات الجهات الرسمية المختصة.
 10-6على المستأجر اصالح أي هالك جزئي للسيارة  -يحدث بسبب المستأجر او بسبب الغير -لدى الوكيل المعتمد
للسيارة .وإذا تلفت السيارة اثناء مدة هذا العقد تلفا يستحيل معه االنتفاع بها ،وكان هذا التلف بتعد او تفريط من
المستأجر ،ولم يغط التأمين قيمة هذا التلف ،فيتحمل المستأجر ما كان زائدا على التأمين ويستحق المؤجر في ذمة
المستأجر تبعة الهالك عن الضرر الالحق بالسيارة.
 11-6على المستأجر الرجوع نيابة عن المؤجر على الشركة المصنعة للسيارة و  /او كيلها المعتمد عند وجود عيب
مصنعي خفي بالسيارة خالل فترة الضمان ،ويفوض المؤجر المستأجر في هذا الرجوع في حال النزاع مع الشركة
المصنعة للسيارة او وكيلها.
 12-6يتحمل المستأجر كافة األضرار والغرامات المسجلة على السيارة/السيارات وعن أية مخالفات مرورية ألنظمة
المرور المعمول بها في المملكة أو في الدول التي يسمح له المؤجر بقيادة السيارة/السيارات فيها وأية رسوم أو أتعاب
إضافية تتعلق بذلك ،كما يتحمل المستأجر تكاليف الفحص الدوري للسيارة المستأجرة وأي غرامات تنتج عن عدم
تقديمه للمؤجر شهادة للفحص الدوري وأصل وثيقة الملكية (المستلمة من قبل المستأجر) للسيارة/السيارات المستأجرة
محل هذا العقد ،على أن يقوم المؤجر بخصم جميع ما ذكر في هذا البند من رسوم وغرامات وأتعاب من حساب
المستأجر لدى المؤجر وتحصيل المبلغ لصالح المؤجر.
 13-6عند انتهاء هذا العقد أو إنهائه ألي سبب يجب على المستأجر أن يعيد السيارة  /السيارات إلى موقع المؤجر
سليمة وبحالة جيدة بعد إصالح كل ما يطرأ عليها من أضرار وحوادث .وفي حال عدم االلتزام بذلك يحق للمؤجر
تقييم السيارة والتلفيات في الورش المعتمدة لديه ويتحمل المستأجر قيمة االصالح والتقييم.
 14-6يجب أن تكون السيارة/السيارات عند إعادتها شاملة لجميع ما كانت تحتويه عند تسليمها للمستأجر .وإذا ظهرت
أي نواقص فعلى المستأجر سداد قيمتها ،أو إحالل غيرها بنفس المواصفات .أما إذا وجدت أي إضافات زائدة وضعها
المستأجر في السيارة  /السيارات فإنها تصبح من حق المؤجر دون إلزامه بتعويض المستأجر عنها ،ويحتفظ المؤجر
بحقه في إزالتها إن رغب ذلك على حساب المستأجر.
 15-6يدفع المستأجر مبلغ  200لاير عن كل يوم تأخير في تزويد المؤجر بالمستندات المطلوبة إلنهاء اجراءات نقل
ملكية السيارة للمستأجر بعد سداد كامل المبالغ المستحقة عن التأجير من قبل المستأجر .كما يحق للمؤجر في حالة
تجاوز المستأجر التأخير عن  30يوم من تاريخ انتهاء العقد اتخاذ كافة االجراءات الالزمة حيال استرداد السيارة
واستردادها من أي مكان توجد فيه والتعميم عليها ومطالبة المستأجر بكافة التكاليف المترتبة على استرداد السيارة
واالتعاب والرسوم القضائية .ويلتزم المستأجر بمراجعة المؤجر الستالم المفتاح االحتياط بحد أقصى  90يوم من
تاريخ سداد كامل المبالغ المستحقة علية.
 16-6يلتزم المستأجر (الغير سعودي) عند علمه بانتهاء عقد عمله وقبل خروجه للسفر نهائيا من المملكة العربية
السعودية بسداد كافة مبلغ تسوية الحساب حسب الفقرة ( )3-6و ( )13-6و ( )14-6من المادة السادسة ،وكما يحق
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للمؤجر وحسب تقديره اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة لحفظ حقوقه بما فيها منع المستأجر من السفر ومتابعته قضائيا ً
لدى الجهات المختصة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي دولة في حال عدم التزامه بذلك.
 17-6يحرر المستأجر سندا ألمر المؤجر بمبلغ وقدره ( )ANBTotalRepaymentAmountWithVATلاير
سعودي شامال ضريبة القيمة المضافة.
المادة السابعة :الرسوم واالتعاب
يتحمل المستأجر الرسوم واالتعاب (القابلة للتغيير) لقاء الخدمات المترتبة على هذا العقد الموضحة أدناه ويضاف عليها
ضريبة القيمة المضافة في حال انطباقها:
أ -رسم سائق اضافي على التفويض الداخلي بمبلغ  300لاير
ب -رسم اصدار التفويض الدولي بمبلغ  200لاير عن كل اصدار
ت -رسم واتعاب إصدار بدل فاقد لرخصة سير السيارة بمبلغ  200لاير
ث -رسم واتعاب نقل الملكية لصالح المستأجر بمبلغ  500لاير بعد موافقة المؤجر وعدم ممانعته من نقل الملكية
لصالح المستأجر
ج -رسم طلب المفتاح االحتياط  300لاير لنسخة من قبل المستأجر وعلى حسابه ومن ثم إعادته الى المؤجر
ح -رسوم ايواء بواقع  50لاير لليوم الواحد حسب التوضيح في البند 2-6
خ -رسوم تقييم السيارة في الورش المعتمدة عند االسترجاع  /االسترداد بواقع  500لاير.
د -رسوم اصدار اللوحة ورخصة السير بواقع  500لاير للخصوصي و 800لاير للنقل الخاص و 1400لاير
للنقل العام.
ذ -رسوم تجديد رخصة سير السيارة بواقع  350لاير للخصوصي و 650لاير للنقل الخاص و 1350لاير للنقل
العام
ر -أتعاب تسديد المخالفة المرورية وقدرها ( 25خمسة وعشرون رياال) عن كل مخالفة يقوم المؤجر بسدادها ان
وجد.
ز -ضريبة القيمة المضافة والضريبة المستقطعة :ما لم ينص العقد على خالف ذلك ،تعتبر جميع المبالغ التي
يجب على المستأجر دفعها الى المؤجر وفقا لهذا العقد غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ،وفي حال كانت
السلع/الخدمات/الرسوم موضوع هذا العقد خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أخرى ،فإن
المستأجر يلتزم بأن يدفع للمؤجر باإلضافة الى المبلغ/المبالغ واجبة الدفع وفقا لهذا العقد مبلغا مساويا لضريبة
القيمة المضافة وأي ضريبة أخرى تكون مفروضة أو يتم فرضها الحقا على السلع/الخدمات/الرسوم محل هذا
العقد.
وقد فوض المستأجر المؤجر بخصم المبالغ المذكورة في هذه المادة ،عند استحقاقها ،من حساب المستأجر لديه .وفي
حالة عدم قيام أو تمكن المؤجر من خصم المبالغ المذكورة ألي سبب من األسباب ،يلتزم المستأجر بإيداع المبالغ
المذكورة في أي حساب يخصصه المؤجر لذلك .ويجب على المستأجر االحتفاظ بأي مستند يثبت سداد وايداع المبالغ
المذكورة في الحساب المخصص لذلك ،ويلتزم بتقديمه للمؤجر متى ما طلب منه ذلك.
ويحق للمؤجر أن يقوم تلقائيا بخصم قيمة حقوقه المترتبة على هذا العقد كلها أو بعضها من أي حسابات أو أموال أو
ودائع لدية أو لدى الشركات الشقيقة او التابعة له أو لدى البنوك األخرى تخص المستأجر في أي وقت وذلك دون حاجة
إلى تنبيه أو إنذار المستأجر أو اتخاذ أي إجراء كما ال تقبل أي معارضة منه في شأن إجراء هذا الخصم أيا كان سببها.
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المادة الثامنة :التفويض بقيادة السيارة
 1-8يصدر المؤجر للمستأجر تفويضا كتابيا بقيادة السيارة  /السيارات يتجدد بتفويض كتابي من المؤجر بشرط-:
ان ال يقل عمر المفوض بالقيادة عن  18سنة.
ان يكون حامال لرخصة قيادة سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية
ويعتبر التفويض او التفويضات الصادرة من المؤجر للمستأجر او من يفوضهم بقيادة السيارة الغيا ً عند انتهاء او انهاء
هذا العقد ألي سبب من االسباب او عند استرداد المؤجر للسيارة.
 2-8يحق للمستأجر استخدام السيارة/السيارات داخل حدود المملكة العربية السعودية وذلك بموجب تفويض القيادة
الذي يمنحه إياه المؤجر لمدة محدودة.
 3-8إذا رغب المستأجر قيادة السيارة/السيارات خارج حدود المملكة فأن عليه تقديم طلب مكتوب بذلك للمؤجر،
وللمؤجر حجب هذا التفويض ألي سبب يراه .وإذا تم منح التفويض للمستأجر يتوجب على المستأجر الحصول على
تمديد التغطية الجغرافية من شركة التأمين المعتمدة من قبل المؤجر ،وكذلك عليه احترام أنظمة المرور في البلدان التي
يسافر إليها .ويكون مسئوال مسئولية كاملة في حالة عدم التزامه بذلك.
المادة التاسعة :التأمين على السيارة/السيارات
يقر المستأجر بحق المؤجر في التأمين على السيارة  /السيارات ضد الحوادث ويكون المؤجر هو المستفيد الوحيد من
هذا التأمين دون اإلخالل بحقه في الرجوع على المتسبب في الحادث.
حيث إن المؤجر سيقوم بالتامين على السيارة  /السيارات طيلة مدة هذا العقد تأمينا ً شامالً حسب نصوص وبنود بوليصة
التأمين فعلى المستأجر االلتزام بإرشادات التأمين في حال وقوع حادث على السيارة  /السيارات ال قدر هللا ويكون
المستأجر مسئوالً مسؤولية كاملة عن متابعة إجراءات إصالح السيارة  /السيارات وال يحق للمستأجر التوقف عن سداد
القسط االيجاري الشهري للسيارة  /السيارات في حال وجودها بالورشة لمدة ال تزيد عن  21يوم بعد أخذ موافقة
المؤجر على أن يعوض المؤجر المستأجر مدة مقابلة لمدة بقاء السيارة لإلصالح (تأجيل القسط الشهري) .ويتعهد
المستأجر بأن يحمي مصالح المؤجر ومصالح شركة التأمين في حالة حدوث الحادث على النحو التالي-:
 1-9يتعهد المستأجر بأن يتقيد بكل شروط وأحكام بوليصة التأمين التي ينشئها المؤجر .وإذا أخفق المستأجر في
االلتزام بشروط وأحكام المؤمن مما يؤدي إلى إبطال غطاء التأمين فإن المستأجر سيعتبر مخال بالعقد وفي هذه الحالة
يكون المستأجر مسؤوال عن أي خسائر وأضرار تلحق المؤجر وعالوة على ذلك فإنه في مثل تلك الحالة يحتفظ
المؤجر في حقه في إنهاء هذا العقد إنها ًء مبكرا ً.
 2-9مسؤولية الحادث تقرر من قبل الجهات المختصة وليس للمستأجر حق التنازل أو التدخل دون الرجوع للمؤجر
وفي حالة مخالفته ذلك يتحمل المستأجر مصاريف اإلصالح بما في ذلك الضرر الناشئ للغير.
 3-9أن ال يغادر موقع الحادث أو يترك السيارة/السيارات حتى يتم تحديد مسئولية الحادث من قبل الجهات المختصة
والحصول على تقرير تحديد المسئولية.
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 4-9يتعين على المستأجر أن يخطر شركة التأمين فورا بكل حادث يرتب له حقوقا من قبل شركة التأمين إعماال
ألحكام وثائق التأمين وأن يخبر الشركة بجميع تفاصيل الحادث ويتعين عليه تسلمه تقرير الجهات المختصة وخطاب
إصالح السيارة/السيارات الصادر من الجهات المختصة المذكورة في مدة ال تتجاوز  30يوم من تاريخ الحادث.
 5-9يقر المستأجر بعلمه والتزامه بالشروط المتعلقة بالتأمين على السيارة بما في ذلك شرط التحمل .ويلتزم المستأجر
بدفع أية مبالغ تحمل (تتراوح ما بين  10000 - 3500لاير سعودي) وأية اقتطاعات تحددها شركة التأمين أو فروقات
تنجم عن الحوادث التي تحدث للسيارة  /السيارات المؤجرة أو بسببها ال يتم تغطيتها من قبل شركة التأمين ،على أن
تتحمل شركة التأمين تكلفة اإلصالح بمبلغ ال يزيد عن المبلغ المذكور في البوليصة علما بأن تكلفة اإلصالح المذكورة
ال تشمل استهالك قطع الغيار االستهالكية والتي ألتزم المستأجر وحدة بدفع تكاليفها.
 6-9يتحمل المستأجر تكلفة االضرار الناتجة عن االخالل بالقيادة والسائق في حالة غير طبيعية وحاالت اإلهمال
والتعدي والتفريط من قبل المستأجر.
 7-9يتحمل المستأجر تكاليف إصالح الحوادث وما يترتب عن أي حادث من أي تبعيات الحقة إذا قام بقيادة السيارة
شخص يقل عمره عن السن النظامي المعمول به حتى لو كان يحمل تفويض قيادة صادر من المؤجر أو كانت رخصة
القيادة منتهية أثناء الحادث.
 8-9في حال انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين يجب على المستأجر مراجعة المؤجر إلنهاء اجراءات نقل الملكية
لصالح المستأجر في مدة اقصاها  30يوم وفي حال تخلف المستأجر يتحمل المستأجر أي ضرر يقع على السيارة /
السيارات أو االطراف األخرى نتيجة ألية حوادث تقع على السيارة  /السيارات حيث ان السيارة  /السيارات تكون
خارج نطاق التغطية التأمينية من قبل المؤجر.
المادة العاشرة :اضافة البيانات واالجهزة على السيارة
َ
َ
ؤجر ان يضع أي بيانات  /اجهزة على السيارة  /السيارات المؤجرة لل ُمستأ ِجر وفي حال قيام ال ُمستأ ِجر بطمس
يحق لل ُم ِ
َ
البيانات أو إخفائها أو تغيير معالم األصل المؤجر أو أي وصف من اوصافه يتحمل ال ُمستأ ِجر المسؤولية تجاه ذلك أمام
الجهات المختصة.
المادة الحادية عشرة :التنازل عن االيجار
ال يحق للمستأجر تحويل هذا العقد (أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجبه) إلى الغير ،أو التنازل عنه ،إال بموافقة
المؤجر كتابيا ً على ذلك ،وفي حال رفض المؤجر طلب المستأجر يتم افادته باألسباب.
المادة الثانية عشرة :التنازل عن الحقوق وااللتزامات
ستأجر،
ؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على هذا العقد ألي شخص آخر ،دون الحصول على موافقة ال ُم ِ
يجوز لل ُم ِ
ؤجر من التزاماته المترتبة على هذا عقد.
شريطة أن ال يترتب على هذا التنازل ضرر بال ُمستأ َ ِجر ،وأن ال يُعفى ال ُم ِ
المادة الثالثة عشرة :عدم التنازل الضمني
ال يعد عدم قيام المؤجر في أي وقت بممارسة أي حق من الحقوق المكفولة له بموجب هذا العقد تنازال من جانبه عن
ممارسة ذلك الحق أو أي حق آخر في أي وقت بعد ذلك.
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المادة الرابعة عشرة :فسخ العقد
ينتهي العقد قبل انتهاء مدته في األحوال التالية:
 1-14إذا اختار ال ُمستأ َ ِجر امتالك السيارة  /السيارات موضوع هذا العقد في أي وقت أثناء مدة سريانه .يتم احتساب
تسوية العقد كالتالي:
َ
ؤجر أجور المدة التي استخدم فيها ال ُمستأ ِجر السيارة  /السيارات  +كامل المبلغ المتبقي من أصل التمويل
يستحق ال ُم ِ
(متضمنا الدفعة األخيرة)  +اي مبالغ مستحقة ولم تسدد من قبل المستأجر  +هامش ربح االشهر الثالثة التالية  +كلفة
التأمين عن الفترة المتبقية من السنة  +رسوم تأخير سداد االجرة الشهرية  +ضريبة القيمة المضافة على كلفة التأمين
عن الفترة المتبقية من السنة .كما يتحمل المستأجر مصاريف نقل الملكية واالجراءات التابعة لها.
 2-14في حال تعرضت السيارة لحادث وتم تقديرها من قبل شركة التامين بتلف كلي وتعذر استخدامها من قبل
المستأجر وبناء على تقدير شركة التأمين يتم احتساب تسوية العقد كالتالي مع االخذ باالعتبار اجور المدة السابقة:
مبلغ التعويض من شركة التأمين  -كامل المبلغ المتبقي من أصل التمويل (متضمنا الدفعة االخيرة)  -المبالغ الواجبة
السداد ولم يسددها المستأجر  -كلفة التأمين عن الفترة المتبقية من السنة كما هي موضحة بجدول السداد  -ناقصا مبلغ
التحمل كما تحدده شركة التأمين.
وفي حال كفاية مبلغ التأمين يتم تسليم المستأجر ما بقي منه بعد استيفاء المؤجر ما ذكر اعاله في المادة  .2-14أما في
حال عدم كفاية مبلغ التعويض من شركة التأمين يلتزم العميل بدفع- :
المبالغ الواجبة السداد ولم يسددها المستأجر وقبل تاريخ الحادث
مبلغ التحمل كما تحدده شركة التأمين
كلفة التأمين عن الفترة المتبقية من السنة
 3-14إذ وجد أي سبب من األسباب المقتضية فسخ العقد من قبل المؤجر مثل عدم االلتزام بسداد المبالغ المستحقة او
نتيجة لتقديمه معلومات غير صحيحة (أي كانت) في طلب التمويل فيفسخ العقد فتجرى محاسبته وفق الفقرات ()3-6
و ( )13-6و ( )14-6من المادة السادسة.
 4-14عند قيام المستأجر بإرجاع السيارة/السيارات قبل انتهاء مدة التأجير فتجري محاسبته وفق الفقرات ( )3-6و
( )13-6و ( )14-6من المادة السادسة.
 5-14في حالة وفاة المستأجر:
يلتزم المؤجر بإعفاء المستأجر من المبالغ المطالب بها في حالة الوفاة أو العجز الكلي الذي يتسبب بانقطاع دائم عن
العمل و يترتب علية انقطاع راتب المستأجر ،وذلك خالل مدة أقصاها ثالثين يوم من تاريخ استالم المستندات ذات
العالقة واعادة ما تم خصمة بالزيادة من تاريخ الوفاة أو ثبوت العجز الكلي ،على ان يكون االعفاء مقصور على
االقساط التي تستحق بعد تاريخ الوفاة أو تاريخ ثبوت العجز الكلي ،ويستثنى من ذلك حاالت الوفاة أو العجز الكلي
الناتجة عن تعمد المستأجر اصابة ذاته أو محاولته لالنتحار سواء كان عاقال او مختال عقليا في ذلك الوقت و  /أو
الكوارث الطبيعية أو قرارات المحكمة أو السلطة القضائية المختصة بموجب االنظمة السارية في المملكة العربية
السعودية و  /أو تعاطي الكحول او المخدرات او العقاقير غير النظامية و  /أ و المشاركة أو ممارسة أو التدريب على
أي رياضة أو منافسة خطرة كالمشاركة في سباقات الخيل أو سباقات السيارات و  /أو الوفاة أو االصابة الناشئة عن
طبيعة العمل و  /أو ما ينتج بسبب أو ينشأ عن او تكون ساهمت فيه االسلحة النووية أو االشاعات النووية أو التلوث

شروط واحكام اإليجار التمويلي للسيارات
باإلشعاع من وقود أو أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي ،والحرب أو الغزو أو اعمال العدوان االجنبي
أو االعمال العدوانية أو االعمال شبة الحربية و يستثنى من ذلك عمالء القطاع العسكري و  /او اعمال التخريب و
االرهاب التي يرتكبها شخص أو اشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة ارهابية.
المادة الخامسة عشرة :التقاضي
يقر كل من المؤجر والمستأجر أنه قد اطلع على هذا العقد وفهم ما يحتويه وأنه ملتزم بكل شروطه وأحكامه .وفى حالة
حدوث أي خالف فإن هذا العقد يخضع لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبما ال يتعارض مع أحكام
الشريعة اإلسالمية ويتم حل أي نزاع بين المؤجر والمستأجر بشأن تنفيذ هذا العقد بواسطة لجنة المنازعات المصرفية
ومحاكم التنفيذ المختصة ويقر المستأجر بحق المؤجر دون المستأجر باللجوء الى أي جهة مختصة السترداد السيارة
والتعويض عن األضرار المتعلقة بذلك.
المادة السادسة عشرة :حق المؤجر في إلغاء العقد
في حال مخالفة المستأجر ألي من شروط وأحكام العقد و /أو مخالفة األنظمة ذات الصلة المعمول بها في المملكة
العربية السعودية يحق للمؤجر إلغاء هذا العقد وإشعار المستأجر بوسائل االتصال المتاحة ً ومطالبة المستأجر بجميع
الحقوق المترتبة عليه.
المادة السابعة عشرة :التزام المستأجر بصحة البيانات وحاالت الغش
 1-17يعتبر المستأجر مسؤوالً مسؤولية كاملة عن صحة البيانات والمعلومات التي يقدمها للمؤجر  ،كما يعتبر
المستأجر مسؤوالً عن أي عملية غش أو احتيال أو تأخير او مماطلة في السداد أو تحريف يكتشفها المؤجر ،وفي حال
اكتشاف المؤجر أل ي عملية غش أو احتيال او تأخير او مماطلة في السداد او تحريف  ،عندها تصبح كافة االقساط
والدفعات حالة وواجبة السداد على الفور  ،ويحق للمؤجر مطالبة المستأجر بسداد كافة المبالغ واالقساط وما يترتب
عليها من رسوم ومصاريف وعموالت ومطالبة واتعاب التحصيل والمحاماة  ،ويلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن
أي ضرر وخسائر تكبدها ويحق للمؤجر ابالغ الجهات المختصة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
كما يحق للمؤجر ادراج المستأجر بالقوائم الداخلية للمؤجر واتخاذ ما يرى من اجراءات نظامية وتنفيذية الستيفاء
مستحقاته.
 2-17يترتب على تأخر المستأجر في سداد أي مبالغ او اقساط مستحقة او مبالغ قيمة االيجار المستقبلية المطلوب
دفعها بموجب الفقرة (  ) 3-6و ( )13-6و ( )14-6أثار سلبية على سجله االئتماني لدى المؤجر والبنوك وشركات
التمويل األخرى  ،يحق للمؤجر إدراج المستأجر بالقوائم الداخلية وعكس ذلك التأخير بسجالت المستأجر لدى الشركة
السعودية للمعلومات االئتمانية ( سمة ) وأي شركة معلومات ائتمانية قد يرخص لها للعمل بالمملكة العربية السعودية.
المادة الثامنة عشرة :االشعار بالتغييرات
سوف يقوم المؤجر بإشعار المستأجر بأي تغيير يحدثه في هذه الشروط واالحكام الواردة في هذا العقد أو مالحقه من
خالل وسائل االتصال المتاحة ،وإذا لم يستلم المؤجر اعتراض خطي من المستأجر خالل  10ايام من تاريخ االشعار
فان التغييرات المذكورة تصبح نافذه بعد انقضاء ( )30يوم عمل من تاريخ االشعار المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة التاسعة عشرة :اإلخطارات
تتم اإلخطارات الموجهة بين المؤجر والمستأجر باليد أو بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني على العنوان المحدد في
هذا العقد او من خالل الرسائل النصية او من خالل موقع البنك االلكتروني .ويتعهد المستأجر بإشعار المؤجر فورا

شروط واحكام اإليجار التمويلي للسيارات
بأي تغيير يطرأ على عنوانه او مكان سكنه أو مكان عمله أو معلومات االتصال به المدونة في هذا العقد فور حدوث
التغيير .حيث ان المؤجر سيقوم بإرسال كشف حساب ربع سنوي للمستأجر في حال كانت جميع بيانات االتصال
بالمستأجر محدثة وصحيحة.
المادة العشرون :التحمل و االقتطاع في حال الحوادث
التحمل واالقتطاع في حال الحوادث ويتم تحديده من قبل شركة التأمين وقت تقديم المطالبة (متغيرا):
يتم إعفاء العمالء من مبلغ التحمل إذا كانت مسؤولية الحادث على الطرف الثاني بنسبة .%100
إذا اختار العميل إصالح السيارة في الورش المعتمدة لدى شركة التأمين ،يكون مبلغ التحمل  3500لاير.
إذا اختار العميل إصالح السيارة في الوكالة المعتمدة وانقضاء فترة تقل عن السنة على أول تسجيل للسيارة
لدى المرور ،يكون مبلغ التحمل  3500لاير.
إذا اختار العميل إصالح السيارة في الوكالة موديل ما دون السنة ،يكون التحمل  6000لاير.
تتحمل شركة التأمين تكلفة تحميل السيارة على سطحه بحد أقصى  750لاير داخل المدينة ،و  1200لاير
خارج المدينة ،و  4000لاير خارج حدود المملكة ،بشرط تقديم فاتورة التحميل ،حسب شروط الوثيقة.
يتم تطبيق مبلغ تحمل ثابت وقدره  3500لاير على جميع حوادث "الخسارة الكلية"
الخسارة الجزئية :نسبة االستهالك (ال شيء) للسيارات التي ال يزيد عمرها عن  5سنوات ،اما السيارات التي
يزيد عمرها عن  5سنوات فان نسبة االستهالك تكون  %20مع مراعاة تاريخ تسجيل المركبة.
(ال شيء) االطارات أو الجنوط أو السرقة الجزئية لقطع الغيار للسيارات موديالت السنة  ،أما السيارات ما
دون ذلك فتخضع لالستهالك بنسبة .%20
ال يتم مضاعفة التحمل بأي حال من االحوال على هذه الوثيقة إال في حالة وجود أكثر من حادث على المركبة
في المطالبة الواحدة.
التحمل قابل للتغيير حسب التغييرات على عقد التأمين.

