نصوص المخاطر المتعلقة
بمنتج التمويل التأجيري
•يكــون البنــك مالــكاً لألصــل المؤجــر طــوال مــدة العقــد وحتــى يفــي العميــل بجميــع
المبالــغ المســتحقة عليــه.
•فــي حــال التأخــر عــن ســداد الدفعــات المســتحقة ،يحــق للبنــك عــدم إصــدار التفويضــات
الالزمــة للعميــل لالنتفــاع بالمركبــة.
•فــي حــال تأخــر العميــل عــن تســلم المركبــة خــال  10أيــام مــن تاريــخ تبليــغ البنــك للعميــل
بإتاحــة المركبــة ،يلتــزم العميــل بدفــع قيمــة الدفعــات اإليجاريــة حتــى وإن لــم يقــم فعليــاً
بتســلم المركبــة بعــد انتهــاء المــدة.
•عنــد تســلم المركبــة ،يجــب علــى العميــل معاينــة المركبــة معاينــة تامــة نافيــة للجهالــة
شــرعاً ونظامــاً قبــل التوقيــع علــى شــهادة القبــول بالمركبــة للتأكــد مــن ســامتها
وقبولــه بهــا بحالتهــا الراهنــة ،كمــا يقــر بعــد المعاينــة والفحــص بــأن المركبــة وجميــع
أدواتهــا وتجهيزاتهــا ســليمة وصالحــة تمامــاً للغــرض المســتأجرة مــن أجلــه.
ـا بالعقــد فــي حــال امتناعــه عــن ســداد ثــاث دفعــات متتاليــة ،أو التأخــر
•يعــد العميــل مخـ ً
فــي ســداد خمــس دفعــات متفرقــة لمــدة ســبعة ( )7أيــام عمــل أو أكثــر لــكل دفعــة من
تاريــخ اســتحقاقها ،وفــي حــال التأخــر أو االمتنــاع عــن الســداد ،ســيتم اعتبــار العميــل متعثــراً
وســيتم إرســال إشــعار التعثــر ،وفــي حــال عــدم تصحيــح التعثــر خــال المــدة الممنوحــة
فــي إشــعار التعثــر ،فإنــه يجــوز للبنــك حينهــا اعتبــار هــذه الحالــة حالــة إخــال تعامــل.
ـا بالتزاماتــه المترتبــة عليــه بموجــب عقــد التمويــل التأجيــري فــي أي
•يعــد العميــل مخـ ً
مــن الحــاالت األتيــة ،والتــي يشــار إلــى كل حالــة منهــا بـــ “حالــة إخــال”:
•عنــد إخفــاق العميــل أو الكفيــل فــي ســداد الدفعــات المســتحقة وتصحيــح التعثــر
خــال المــدة الممنوحــة فــي إشــعار التعثــر
•عنــد إخــال العميــل بالشــروط واألحــكام الــواردة فــي وثائــق العقــد بشــكل جوهري،
وعــدم تصحيــح ذلــك اإلخــال خــال المــدة المنصــوص عليهــا فــي العقــد ،أو خــال
ثالثيــن ( )30يومــاً مــن تاريــخ إخطــار البنــك للعميــل بهــذا اإلخــال فــي حــال عــدم
النــص علــى مــدة أخــرى فــي العقــد.
•عنــد ثبــوت عــدم صحــة أي تعهــدات أو إقــرارات أو ضمانــات قدمهــا العميــل بموجــب
العقــد بشــكل جوهري.
•عنــد إعــان العميــل إعســاره أو إفالســه أو عنــد تعييــن مصــف أو حــارس إداري أو
قضائــي أو أميــن تفليســة أو أي مســئول مشــابه علــى كل أو بعــض أصــول أو أعمــال
العميــل.
•وفــي حــال اإلخــال يجــوز للبنــك اســتيفاء حقوقــه بموجــب أي مــن وثائــق الضمــان وفقاً
للضوابــط المرعيــة أو فســخ العقــد بموجــب إخطــار كتابــي ومطالبــة العميــل بإعــادة
المركبــة ،وفــي حــال عــدم إعــادة العميــل لألصــل المؤجــر فيحــق للمؤجــر المطالبــة
باســترداد المركبــة وفقــاً لضوابــط تســلم األصــول المنقولــة الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل
رقــم ( )1448وتاريــخ ( 1440/4/4هـــ) (كمــا يتــم تحديثهــا أو تعديلهــا أو اســتبدالها مــن
وقــت آلخــر) والضوابــط الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بهــذا الشــأن.
أو عــن طريــق الجهــة القضائيــة المختصــة مالــم يتفــق الطرفــان كتابيــاً بعــد وقــوع التعثــر
وفســخ العقــد علــى اســترداد المركبــة وتصــرف المؤجــر فيــه دون اللجــوء للجهــات
المختصــة.
•يلتــزم العميــل بتعويــض البنــك عــن أي خســائر أو تكاليــف أو مطالبــات تنتــج عــن اســتخدام
العميــل للمركبــة بعــد توقيــع شــهادة نقــل الملكيــة وقبــل نقــل ملكيــة المركبــة رســمياً .
مســؤوال عــن دفــع جميــع التكاليــف والنفقــات والرســوم والضرائــب
•يكــون العميــل
ً
والفواتيــر التــي تتعلــق بانتفاعــه بالمركبــة ســواء كانــت مفروضــة حاليــاً أو قــد تفــرض
مســتقبال ،باســتثناء مــا يكــون مــن مســؤولية البنــك حســب مــا ينــص عليــه العقــد أو
ً
النظــام.
•يلتــزم العميــل باتبــاع تعليمــات البنــك والشــركة المصنعــة لألصــل المؤجــر وتوصياتهــا
المتعلقــة بكيفيــة اســتخدام وصيانــة المركبــة (صيانــة تشــغيلية).
•يجــب علــى العميــل التأكــد مــن قدرتــه الماليــة وأن قيمــة الدفعــات اإليجاريــة تتناســب
مــع دخلــه الشــهري.

•يتحمــل العميــل جميــع األضــرار والخســائر والعقوبــات والغرامــات الناتجــة عــن اســتخدام
المركبــة بمــا يخالــف األنظمــة واللوائــح ســارية المفعــول فــي المملكــة العربيــة
الســعودية أو فــي أي مــكان آخــر يســتخدم فيــه المركبــة.
•إذا قــام العميــل بإجــراء أي إضافــات أو تحســينات أو تعديــات جوهريــة علــى المركبــة
دون موافقــة كتابيــة مســبقة مــن البنــك ،فيجــب عليــه فــي حــال عــدم رغبتــه بتملــك
المركبــة عنــد انتهــاء العقــد أن يقــوم علــى نفقتــه الخاصــة وبنــاء علــى طلــب البنــك بإزالة
تلــك التعديــات أو اإلضافــات وأن يعيــد المركبــة إلــى حالتهــا األصليــة أو يعــوض البنــك
عــن إزالتهــا وإعــادة المركبــة إلــى حالتهــا األصليــة.
•تعــد أي إضافــات أو تغييــرات أو تحســينات فــي المركبــة تتــم مــن قبــل العميــل دون إذن
البنــك والتــي ال يمكــن لــه إعــادة اقتنائهــا إال بإحــداث تلــف جوهــري فــي المركبــة جــزءاً
ـاء علــى ذلــك أن تصبــح ملــكاً للبنــك فــي حال عــدم تملــك العميل
مــن المركبــة ،ويتعيــن بنـ ً
للمركبــة .يلتــزم العميــل بتحمــل أي تكاليــف أو مصروفــات أو رســوم أو غرامــات تترتــب
علــى إجــراء أي تعديــل علــى المركبــة ،ويتحمــل العميــل مســؤولية مــا ينتــج عــن مخالفتــه
لتلــك االلتزامــات ،ويحــق للبنــك مطالبــة العميــل بإجــراء التصحيحــات والتعديــات الالزمــة
التــي تضمــن الســامة وقيمــة ونظاميــة وضــع المركبــة ،ولــه الرجــوع علــى العميــل
بالنفقــات والمصروفــات والرســوم والغرامــات الفعليــة التــي تكبدهــا.
مســؤوال طيلــة مــدة العقــد عــن إجــراء خدمــات الصيانــة التشــغيلية
•يكــون العميــل
ً
علــى نفقتــه الخاصــة (ويشــمل ذلــك إجــراء الفحــص الــدوري والصيانــة الدوريــة لألصــل
المؤجــر) ،وللبنــك الرجــوع علــى العميــل ومطالبتــه بالتعويــض عــن أي ضــرر جوهــري يلحق
بالمركبــة ناجــم عــن تقصيــر العميــل فــي مباشــرة أعمــال الصيانــة ،إذا لــم ينقــض العقــد
بتملــك العميــل لألصــل المؤجــر.
•يلتــزم العميــل بإعــام البنــك فــوراً وخــال مــدة ال تتجــاوز خمســة ( )5أيــام عمــل عنــد
حــدوث تلــف بالمركبــة يحــول دون االنتفــاع بــه بشــكل كلــي ،ويتحمــل العميــل الخســارة
الناتجــة عــن هــاك المركبــة إذا كان الهــاك بتعــد أو تفريــط منــه ،ويكــون تحمــل العميــل
فــي هــذه الحالــة محصــوراً علــى المبالــغ التــي لــم تشــملها التغطيــة التأمينيــة وبمــا ال
يتجــاوز قيمــة المركبــة عنــد الهــاك.
•فــي حــال تســبب العميــل فــي التلــف بحســب تقريــر الجهــة المختصــة ،يلتــزم العميــل
بدفــع قيمــة التحمــل التــي تحملهــا شــركة التأميــن علــى البنــك (إن وجــدت) وذلــك فــي
حــال عــدم كفايــة مبلــغ التعويــض التأمينــي لتعويــض البنــك عــن قيمــة المركبــة وقــت
التلــف وفــق شــروط وأحــكام العقــد.
•تتــم التســوية بيــن البنــك والعميــل فــي حالــة الهــاك الكلــي بموجــب الضوابــط
المعتمــدة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بهــذا الشــأن.
•ال يحــق للعميــل التنــازل إذا أثبتــت الجهــات المختصــة تحمــل الغيــر لنســبة خطــأ فــي
الحــادث.
•يلتــزم العميــل بعــدم مغــادرة موقــع الحــادث وتــرك المركبــة حتــى حضــور جهــات
االختصــاص ،مالــم تقــم جهــات االختصــاص بتحديــد طــرق معتمــدة وواضحــة لتوثيــق
الحــادث ومســؤوليات األطــراف المترتبــة عليــه قبــل حضــور جهــات االختصــاص لموقــع
الحــادث (كالتصويــر أو غيــره) ،كمــا يتعهــد العميــل بااللتــزام بكافــة الضوابــط األخــرى
التــي تحددهــا شــركة التأميــن فــي الوثيقــة التأمينيــة والمتعلقــة بكيفيــة التعامــل مــع
الحــوادث فــي حــال وقوعهــا ،ويتحمــل كافــة الخســائر الناتجــة عــن عــدم التزامــه بهــا.
•ال يجــوز للمســتأجر التنــازل عــن هــذا العقــد أو نقــل أي مــن حقوقــه والتزاماتــه الناشــئة
عنــه إلــى أي طــرف إال بعــد الحصــول علــى موافقــة البنــك الكتابيــة.
•فــي حالــة تأخــر العميــل فــي إعــادة المركبــة بعــد فســخ العقــد أو انتهائــه دون تملــك
المركبــة ودون االتفــاق علــى تمديــد مــدة عقــد اإليجــار التمويلــي وكذلــك فــي حالــة
تأخــر العميــل فــي إنهــاء إجــراءات تملــك المركبــة ،فــإن للبنــك أن يلــزم العميــل بتعويــض
عــن كل يــوم تأخيــر فــي إعــادة المركبــة وذلــك بدفــع قيمــة األجــرة اليوميــة للمركبــة
وفقــا لهــذا العقــد باســتخدام المعادلــة التاليــة(( :قيمــة آخــر دفعــة إيجاريــة مســتحقة ÷
عــدد أيــام الشــهر الــذي تــم فيــه فســخ العقــد) × عــدد أيــام التأخيــر) = قيمــة األجــرة.
•تبقــى التزامــات كل طــرف بموجــب العقــد لســارية (حتــى بعــد حلــول تاريــخ انتهــاء العقد)
وذلــك حتــى يتــم الوفــاء بهــا أو يفســخ العقــد أو يقيــل أحــد الطرفيــن اآلخــر.
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