شروط وأحكام التمويل العقاري
يشار في ما يلي من الشروط واالحكام الشاملة لمنتج التمويل العقاري:
 البنك العربي الوطني (شركة مساهمة سعودية) بــ (الطرف االول او البنك)
 العميل بــ (الطرف الثاني)
 /1يلتزم الطرف الثاني االقرار بمعاينة العقار محل العقد المعاينة التامة النافية للجهالة والقبول بالحالة التي هي
عليه.
 /2يقدم الطرف الثاني الضمانات التالية لضمان سداد الدين وفق الشروط واألحكام التالية:
 يلتزم الطرف الثاني بتحويل الراتب الخاص به  -أو راتبه التقاعدي إذا كان متقاعدا ً  -و أية مزايا
وظيفية أخرى بما فيها مستتتتتتتحقات نهاية الخدمة إله حستتتتتتابه لدى الطرف األول وفق إجراءات
تحويل الراتب المعتمدة من قبل الطرف األول وبما يتوافق مع االنظمة والتعليمات وأن ال يقوم
الطرف الثاني بما يؤثر ستتتلبا ل عله قيمة القستتتر الشتتتهري بستتتحبه نقدا ً أو من وكالة شتتترعية أو
تفويض ألي شتتتتتتخال تخر الستتتتتتت مه وأن ال يقوم بتحويله إله أي جهة اخرى او أي بنك تخر
حته الستتتتتتداد الكامل والنهافي لكافة األقستتتتتتاط والمبالل المستتتتتتتحقة عليها ويتعهد الطرف الثاني
بإخطار الطرف األول بأية تغييرات قد تطرأ عله وضتتتعه الوظيفيا ويشتتتمل ذلك نقله من إدارة
اله إدارة أخرى أو من جهة عمل اله أخرى أو أن يحال للتقاعد بطلب منهً أو حستتتتتتب األنظمة
المعمول بها.
 سند ألمر مكتمل البيانات وبإجمالي مبلل اإلقساط الشهرية كما وردت في العقد.
 في حال أن الطرف الثاني اكثر من شخال كالزوج والزوجة  -يلتزم ك ً منهما بضمان سداد
كامل المبالل المستحقة للطرف االولا حيث يقوم أحدهما مقام اآلخر في سداد المستحق عليه عله
سبيل التضامن والتكافل وذلك في حال تعثره عن السداد.
 /3تخضع عملية السداد بموجب هذا العقد للشروط التالية:
 يحق للطرف الثاني تعجيل ستتتداد االقستتتاط بعضتتتها او كلها (بعد مرور ستتتنتين من تاريد العقد )
قبل مواعيد استتتتتتتحقاقها فللطرف األول حق تلبية هذه الرنبة دون إلزامه بها وكذلك له حق
التنازل عن جزء من مديونيته لقاء التعجيل عله قاعدة (ضتتتتتتع وتعجل)ا كما يحق للطرف األول
استيفاء رسوم مقابل ذلك ( ان وجدت ) بما يتوافق مع ما ورد في العقد .
 يحق للطرف األول أن يقوم تلقافيا ً بحستتتتتة قيمة حقوقه المستتتتتتحقة الدفع و المترتبة عله هذا العقد
كلها أو بعضتتتها من أي حستتتابات أو أموال أو ودافع لديه تخال الطرف الثاني وذلك دونما حاجة
إله تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء كما ال تقبل أي معارضتة منه في شتأن إجراء هذا الحستة أيا
كان سببها.
 في حالة مماطلة الطرف الثاني عن تستديد ث ثة أقستاط متتالية في تواريد استتحقاقها ت تب كافة
األقستتاط حالة ومستتتحقة الستتداد عله الفور ويحق للطرف األول دون الرجوا اله الطرف الثاني
بعد أخطار الطرف الثاني باإلشتتتتعارات واالنذارات المتبعة وبعد انقضتتتتاء مدة شتتتتهر عله تاريد
اخر انذار تة توجيهه اله الطرف الثاني ان يقوم بإصدار حكة قضافي لبيع العقار الستيفاء جميع
مستتتتتتتحقات الطرف االول عله الطرف الثاني باإلضتتتتتتافة اله جميع الم تتتتتتروفات التي تكبدها
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الطرف االول لتح تتيل حقوقه من الطرف الثاني وللطرف االول حق وضتتع استتة الطرف الثاني
في قافمة العم ء المتعثرين لدى الشتتتتتركة الستتتتتعودية للمعلومات االفتمانية (ستتتتتمة) أو ألي جهة
أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.
 في حالة تأخر است م أية قسر فسوف يتة تحميل الطرف الثاني رسوم تأخير  75لاير في الشهر
عله االقساط الشهرية المتأخرةا وت رف في اوجه البر تحت إشراف الهيئة الشرعية بعد خ ة
تكاليف التح يل.
 /4يلتزم الطرف الثاني في حال موافقة الطرف االول عله شتتتتتيء من الت تتتتترفات المشتتتتتروطة بموافقة الطرف
االول كأنشتتتتاء مبان ونير ذلك بتحمل كافة الم تتتتروفات المترتبة عله ذلك كما يلتزم الطرف الثاني بالح تتتتول
عله كافة الت تتتاري ال زمة ومراعاة الشتتتروط الفنية وتعليمات االمانات والبلديات المخت تتتة وما ت تتتدره من
ت اري وفسوحات وكذلك حقوق االتفاق لم لحة الم ك االخرين المجاورين.
 /5يلتزم الطرف الثاني بإبقاء العقار مرهونا ً للطرف األول وفقا ً لنظام الرهن العقاري المسجل وتأجيل فك الرهن
لحين وفافه بكامل ثمن العقار.
 /6ال يحق للطرف الثاني اجراء أي تعدي ت او اضتتتافات عله العقار او أي جزء بدون الموافقة الخطية المستتتبقة
من الطرف األول وتعتبر أية تعدي ت أو إضتتتتافات بعد تنفيذها جزءا من العقار وتعتبر رهنا ً للطرف األول لحين
وفاء الطرف الثاني بكافة التزاماته وال يجوز للطرف الثاني تغييرها أو إزالتها في نهاية العقد إال بالموافقة الخطية
من الطرف األول وفي جميع األحوال فيما يتعلق بذلك يتحمل الطرف الثاني أي تكاليف أو م تتتتاريف أو رستتتتوم
من أي نوا كان عله نفقته الخاصة.
 /7يقر الطـتتـتتـتترف الثاني بخلو ذمته من أي ديـتتـتتـتتون أو حقوق للغير تعوق تنفيذ الـتتـتتتزاماته تجاه الطرف األول
المترتبة عله هذا العقد ا كما التزم بعدم االرتباط بأي التزامات مالية الحقة مبنية عله راتبه الشتتتتتتهري او اية
ضتتمانات وردت تحت العقد وذلك بشتتكل مباشتترة أو نير مباشتترة و تعيق تنفيذ هذا العقد أو تستتبب تعثرا ً في ستتداد
األقساط المستحقة بموجبه.
 /8يلتزم الطرف الثاني للطرف األول بدفع قيمة القسر في مقر الطرف األول أو في أي مكان تخر يتة تحديده من
وقت آلخر من قبل الطرف األول او في حساب يحدده الطرف االول.
 /9يكون للطرف االول وفقا ً لتقديره الشخ ي حق التنازل عن ما بقي له من اقساط عن باقي مدة العقد في حالة
وفاة الشاري  /الر اهن ( /ال قدر هللا) خ ل مدة العقدا ويشترط في ذلك أن يقوم ورثة الشاري  /الراهن في حالة
وفاته بتبليل البنك بحدوث الوفاة خ ل مدة ال تتجاوز  30يوما ً من تاريد الوفاة وتقدية المستندات النظامية المعتمدة.
 /10ال يحق للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد أو أي جزء من منفعته كما ال يجوز له بيع العقار لطرف تخر أو
أي جزء منها أو أي حق أو امتياز فيها بدون الموافقة الخطية المسبقة من الطرف األول.
 /11يلتزم الطرف الثاني بعدم أحداث أي ات ف او ضرر بالعقار مهما كان نوعه أو حجمه او شكله وفي حالة
حدوث أي ضرر بسبب الطرف الثاني وكان الضرر الحاصل مما ال تشمله التغطية التأمينية كليا ل او جزفيا ل (ان
وجدت تغطية تأمينية) فعليه اص ح الخلل وازالة الضرر أو تقدية رهن بديل مع التزامه بسداد االقساط في أوقاتها.
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 /12يحق للطرف االول ادرج البيانات االفتمانية للطرف الثاني في سج ت االفتمان في المملكة وخارجها بما في
ذلك اخ له بالتزاماته المالية بموجب هذا العقد كما يجوز له المراجعة واالط ا عله سجل الطرف الثاني االفتماني
في أي وقت وذلك وفقا لنظام السج ت االفتمانية.
 /13يعتبر الطرف الثاني مسؤوالً مسؤولية كاملة عن صحة البيانات والمعلومات التي يقدمها للطرف األول كما
يعتبر الطرف الثاني مسؤوالً عن أي عملية نش أو احتيال او تأخير او مماطلة في السداد او تحريف يكتشفها
الطرف األول وفي حال اكتشاف الطرف األول ألي عملية نش او احتيال او تحريف في المعلومات الموضحة
للطرف األول عندها ت ب جميع األقساط والدفعات حالة وواجبة السداد عله الفور.
 /14يحق للعميل ايقاف استقبال المواد التسويقية من خ ل الرسافل الن ية (.)SMS
 /15يتعهد الطرف الثاني بإخطار الطرف األول خطيا ً بأي تغيير يطرأ عله عنوانه أو مكان سكنه أو مكان عمله
فور حدوث التغيير .كما يتعهد الطرف الثاني بإخطار الطرف األول خطيا إذا أنهه عمله لدى صاحب العمل ألي
سبب مـن األسباب.
 /16في حال مخالفة الطرف الثاني ألي من شروط وأحكام العقد و /أو مخالفة األنظمة ذات ال لة المعمول بها
في المملكة العربية السعوديةا عندها ت ب كافة األقساط والدفعات حالة وواجبة السداد عله الفورا ويحق للطرف
األول إلغاء هذا العقد وإشعار الطرف الثاني خطيا ً ومطالبة الطرف الثاني بسداد كافة األقساط وما يترتب عليها
من رسوم وم اريفا ويلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف األول عن أي أضرار وخسافر يتكبدها الطرف
األول نتيجة تلك المخالفاتا ويحق للبنك اتخاذ كافة اإلجراءات النظامية والتنفيذية الستيفاء مستحقاته.
 /17الشروط الخاصة بالتمويل العقاري:
يلتزم الطرف االول بتسلة العقار للطرف الثاني بعد اتمام عملية الرهن لدى كاتب العدل.
الرسوم:
رسوم ادارية

 % 1.05أو مبلل  5250لاير أيهما اقل (تشمل الرسوم
اإلدارية ضريبة القيمة المضافة .) % 5

رسوم التأخير في السداد

 75لاير

رسوم سداد مبكر

كلفة االجل لألشهر الث ثة التالية لسداد (فقر لعقود المنفذة
من تاريد  8نوفمبر )2014

 /18الشروط الخاصة بالعقار:
 ان يكون العقار ضمن النطاق العمراني وضمن مخطر معتمد. ان يكون العقار في المدن المعتمدة للتمويل من قبل الطرف االول. ان يكون العقار متوفر فيه جميع الخدمات الرفيسية. ان يكون العقار (في  -شقة  -مبنه) مكتمل البناء وصال ل نتفاا. ان ال يتجاوز عمر العقار (في  -شقة  -مبنه) مع مدة التمويل  40سنة. -ان يكون العقار متوافق مع السياسات واالشتراطات الخاصة بالطرف األول (ان وجدت).
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 /19ضريبة القيمة المضافة والضريبة المستقطعة :مالة تنال هذه الشروط واألحكام عله خ ف ذلك تعتبر جميع
المبالل التي يجب عله الطرف الثاني دفعها إله البنك وفقا ً لهذه الشروطا نير شاملة لضريبة القيمة المضافة ا
وفي حال كا ن العقار  /الخدمات  /الرسوم موضوا هذه الشروط أو أي منها خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو
أي ضريبة أخرى ا فإن الطرف الثاني يلتزم بأن يدفع للبنك مع المبلل  /المبالل واجبة الدفع وفقا ً لهذه الشروط مبلغا ً
مساويا ً لضريبة القيمة المضافة وأي ضريبة أخرى (إن وجدت)ا بحيث يكون المبلل المستلة من قبل البنك بعد
خ ة ضريبة القيمة المضافة وأي ضريبة أُخرى ا مساويا ً للمبلل/المبالل واجبة الدفع للبنك وفقا ً لهذا العقد.
شروط عامة:
الفقرة ( )1تتة الموافقة عله طلب التمويل العقاري ب فة نهافية عن طريق إدارة التمويل العقاري في مدينة
الرياض لدى البنك العربي الوطنيا وحيث أن مستندات التمويل توقع لدى فروا البنك المختلفة
والمنتشرة في أنحاء المملكةا يمكن أن تؤدي المدة الزمنية ال زمة إلرسال الوثافق والمستندات من
الفروا إله إدارة التمويل العقاري ومعالجتها إله حدوث تغييرات عله تاريد بداية ونهاية عقد
التمويل.
الفقرة ( )2عله الرنة من قيام فروا البنك العربي الوطني بالتحري مبدفيا ً عن أهلية العميل للح تتتتتتول عله
تمويل عقاري وفقا ً للمعايير المعمول بها لدى البنكا إال أن إدارة التمويل العقاري بالرياض تتمتع
بسلطة اتخاذ القرار النهافي للموافقة عله من التمويل العقاري من عدمه.
الفقرة ( )3قيمة التمويل الفعلية هي تلك القيمة التي يقوم البنك بالموافقة عله منحها للعميل لشتتتتتراء العقار أما
قيمة القسر الشهري فهي تلك القيمة التي تقتطع من ح ساب العميل في تاريد  /تواريد االستحقاق
احيث يتوجب مقارنة ذلك بكشف الحساب الجاري للعميل.
الفقرة ( )4إن مبلل التمويل اإلجمالي ال يشمل الرسوم (الرسوم متوفرة كماهي في البند .)16
الفقرة ( )5يلتزم العميل بفت حستاب لدى البنك العربي الوطني ويفوضته بحستة األقستاط الشتهرية من حستابه
لدي البنك في تواريخها المحددة.
الفقرة ( )6بهذا يوافق العميل عله تزويد البنك العربي الوطني بأي معلومات أو بيانات تطلب منه لتأستتتتتتي
حسابه لديهة و  /أو لمراجعته و  /أو إلدارته ويفوضهة بأن يح لوا عله ما يلزمهة أو يحتاج إليه
من معلومات تخ تتتته أو تخال حستتتتابه المذكور أو أي حستتتتاب تخر يكون له لديهة من الشتتتتركة
السعودية للمعلومات االفتمانية و  /أو أن يف حوا عن المعلومات الخاصة به وبحسابه المذكور أو
أي حساب تخر يكون له لديهة للشركة السعودية للمعلومات االفتمانية و /أو ألي جهة أخرى توافق
عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.
الفقرة()7

بهذا أقر انا الطرف الثاني بإلمامي التام وموافقتي عله جميع األحكام والشتتتتتتروط الواردة في عقد
التمويل.

الفقرة()8

اقر انا الطرف الثاني بأنني قرأت وفهمت الشتتتتتتروط واألحكام الواردة في طلب التمويل العقاري
والتزم بالتقيد بهاا وأقر بأن جميع البيانات التي ذكرتها صتتتتتتحيحة وموثوقةا كما أقر بحق البنك
العربي الوطني بتعديل أحكام وشتتتتروط هذا الطلب من وقت آلخر ويعتبر التعديل ستتتتاريا ً بعد 30
يوم عمل من تاريد اشعاره لي بالبريد المسجل او بأية وسيلة يراها البنك مناسبة.
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الفقرة ( )9يقر الطرف الثاني (العميل) بما يلي:
يكون العميل مسؤوالً مسؤولية كاملة عند استخدامه للخدمات أو األموال أو السلع المقدمة من البنك خ فا ً لألنراض
التي صرح بها العميل والمحددة وفق شروط وأحكام االتفاقية.
 يعتبر العميل مسؤوالً مسؤولية كاملة عن صحة البيانات والمعلومات المقدمة للبنكا كما يعد العميل مسؤوالً
عن أي عملية نش أو احتيال أو تحريف تكتشف من البنكا ويحق للبنك مطالبة العميل بسداد جميع المستحقات
وكذلك التعويض عن جميع األضرار المترتبةا وإب غ الجهات التنفيذية والقانونية المخت ة ومؤسسة النقد
العربي السعوديا ويحق للبنك إدراج العميل بالقوافة الداخلية نتيجة لعملية االحتيال واتخاذ جميع اإلجراءات
القانونية والقضافية لحماية م الحه.
 في حال تأخر العميل عن سداد األقساط والمستحقات يحق للبنك اتخاذ ما يراه مناسبا ً من اإلجراءات الداخلية
وإب غ الشركة السعودية للمعلومات االفتمانية (سمه).
الفقرة ( ) 10في حال كانت لديك أي شكوى بخ وص عقد التمويل أو أي منتج من منتجاتنا أو خدماتناا نأمل
االت ال بنا هاتفيا أو خطيا إلفادتنا عن طبيعة وتفاصيل الشكوى اله وحدة العناية بالعم ء :هاتف مجاني:
 8001192222من خارج المملكة 00966114603443 :ص.ب  56921الرياض  :11564الموقع
اإلليكترونيwww.anb.com.sa :
الفقرة ( ) 11سوف يقوم البنك بإشعار العميل بالبريد المسجل او بأية وسيلة يراها الطرف األول (البنك) مناسبة
بأي تغيير في هذه الشروط واالحكاما وتعتبر التغييرات نافذه بعد انقضاء ( )30يوم عمل من تاريد اشعار العميل.
الفقرة ( )12هذا المنتج يمن للعم ء فوق  18سنة.
الفقرة ( )13تخضع هذه االحكام والشروط لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعوديةا ويتة حل أي نزاا
او خ ف حولها أمام لجنة المنازعات الم رفية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
الفقرة ( )14يقدم البنك العربي الوطني خدمة االستشارات االفتمانية لألفراد .ل ستفادة من هذه الخدمة يرجه
االت ال عله 920001824
بيانات تحذيرية وإرشادية:
 استخدام المنتج لغير الغرض الذي تة ذكره قد يعود بآثار سلبية عله العميل. إن عدم االلتزام بتسديد القسر المستحق في موعده يتسبب في تحميل العميل رسوم تأخير السداد. تأخير تسديد األقساط يؤثر سلبا في السجل االفتماني للعميل لدى البنك ولدى شركة المعلومات االفتمانية"سمه".
 المحافظة عله العقار تعود بفافدة مشتركة عله العميل والبنك. التواصل مع البنك يبقي العميل عله اط ا عله تخر مستجدات المنتجات والخدمات. تناسب قيمة العقار مع الدخل الشهري مهة جدا لتحقيق القدرة عله االلتزام بالوفاء.التواصل مع االستشارات االفتمانية يجعلك عله قدرة عالية في اتخاذ القرار المناسب.

