
 
 

 

 

 

 المخاطر المتعلقه بالتم��ل الشخ�ي 

 

مخاطر التم��ل  التسلسل
 الزم لجراء ااإل  الشخ�ي 

 المسؤول�ة الشخص�ة 1

اماته الحال�إع� العم�ل مراجعة  • � قاء العبء بإليتمكن من ة المستقبل�و  ةل�ت
قساط تحت الس�طرة ول��ادة درجة حمايته من �سداد األ الخاصالما�ي 

 .  التع�� الما�ي
, المعلومات  ةالحال� ة�ففصاح عن المعلومات ( الشخص�ة , الوظاإل •

ي حال إجراء أكما البد من تحد�ث )    المال�ة
تغي�ي �طرأ ع�  يالب�انات ��

ي  المعلومات مستقبً� لدى البنك كالعنوان  .  ةفو معلومات الوظ�أالوطي�
ي  ةالصح� ةجابة �شكل صحيح عن أسئلة اإلقرار بالحالع� العم�ل اإل  •

��
ي حقائق جوه��ة أن ال�قوم ب�خفاء أ نموذج  برنامج التم��ل الشخ�ي و 

 .تتعلق بوضعه الص�ي 
ي  نموذج  ب�ان المصار  ةالصح�ح ةفصاح عن المصار�ف الشه��اإل •

ف ���
 ةن�ئتماتتم الدراسة اإل ( حسب س�اسات التم��ل المسؤول )  ل ةساس�األ 

امحت�اجإيت تتناسب مع من قبل البنك و الللتم��ل  � اته ات العم�ل و�ل�ت
 . ة المال�

خطة التقاعد قبل البدء ب�جراءات التم��ل ليتم خلق ع� إطالع البنك  •
ي بدائل الالحلول و   . تتناسب مع ظروف العم�لاليت

�ة العم�ل مسؤولمن  تعت�ب عقود التم��ل الشخ�ي وملحقاته  التوقيع ع� •
 من إ�تمالوالتأ�د فهمها الشخص�ة لذلك البد من قراءة العقود بدقة و 

ح أو بالعقد وطلب إستشارة  ةوصحة الب�انات المذكور   من المستشار �ش
ي عند ااإل 

 لحاجه للتوضيح قبل توقيع العقد. ئتمائ�
عد حتفاظ بها بواإل موقعة من العقد وملحقاته  ةم �سخع� العم�ل إستال  •

 اإلنتهاء من إجراءات التم��ل. 

ي السداد 2
 التأخر �ف

اماإلع� العم�ل  • �   و التخلف عن السداد أمنتظم وعدم التأخر ال السداد ب ل�ت
ي سجل العم�ل اإل ثر ذلك  ع� ؤ حيت ال ي

كة المعلومات اإل  ئتمائ� ئتمان�ة ��ش
ي حال رغبة العم�ل " سمه" 
 .�ة ئتمانول ع� إحدى المنتجات اإل الحصب��

ي البنك لطلب اإلستشارة اإل التواصل مع  •
م�ل الع  هت حال واجئتمان�ة ��

اماته تجاە البنك  ل�ي إ�سداد  ةصع��ات مال� � ت �قدم البنك الخ�ارا ل�ت
ن �كون ذلك ملزما أما يتناسب مع وضعه الما�ي , دون للعم�ل  بالممكنة 

 . بالتنازل عن أي حق من حقوقهبنك لل
ي حالا� �عت�ب العم�ل متع��  •

 أو  ةمتتابعقساط أ تأخرە عن سداد ثالث ��
�  متفرقة ي هذە�حق للب , و تم إبالغه بالتأخر و مطالبته بالسداد مرتني

 نك ��
�ة إلست�فاء المبالغ الغ�ي مسددة بما جراءات النظامخاذ اإل ة إتالحال

 . اليتعارض مع أنظمة البنك المركزي السعودي 
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اء المديو  اء المديون�ة إلع� العم�ل ا • ةن��ش ام ب�جراءات �ش � �ب ح�ث س�عتمن بنك آخر ل�ت
اع يتم إ�دمام البنك بالسداد من تار�ــــخ توقيع العقد , وال أالعم�ل ملزم 



 
 

 

ي من التم��ل 
ي حساب العم�لالمبلغ المتب�ت

اء ببنك الج��رە بعد �ش  ��
وط التال�ة إال  ةالمديون�  :  بال�ش

  . خر من البنك اآل  )فطر الخالء إ (ع� العم�ل تزو�د البنك بخطاب -1
 . رە بنك الج�� لدى ) راتبالتثب�ت (ع� العم�ل تزو�د البنك بخطاب  -2
ي بنك البحساب الة تب�ت من المديون�م�داع المبلغ الإاليتم  -3

ال إج��رە عم�ل ��
ي البنك  هبحسابب ول راتأ بعد إ�داع 

�� . 

 بالعقداإلخالل  4

اماته وتعهداته أمام ال�مخً� ب بها  اليت ُ�عد  تجنب الحاالت ع� العم�ل  �  بنكل�ت
ي لم �حل وتعت�ب األ ,عقد التم��ل بموجب ستحق و� واجبة الدفعجلها أقساط اليت

ي الحاالت التال�ةمن العم�ل دفعة واحدة 
�� : 

ي  •
ي سداد األقساط المستحقة و عدم تصحيح التع�� ��

عند إخفاق العم�ل ��
 . المدة المتفق عليها من البنك

ع� سب�ل المثال ال للح�  ,  ةبالضمانات المقدمد إخالل العم�ل عن •
تبو إجر أوقام بأي ت�ف تح��ل الراتب   ةاء يؤثر  ع� حقوق البنك الم�ت

 . عل�ه 
ي وثائق عقد التم��ل و عدم  •

وط أو األحكام الواردة �� إخالل العم�ل بال�ش
 . تصحيح ذلك 

تم  قرارات أو ضماناتإمعلومات أو تعهدات أو عند ثبوت عدم صحة أي  •
 تقد�مها من العم�ل بموجب عقد التم��ل . 

5 
ي   ةالتأمين� ةالتغط�

 �ف
و العجز أحالة الوفاة 

 ال��ي 

م العم�ل  • � ي حالة  الرسم�ةكافة المستندات بتقد�م  �ل�ت
و العجز أعاقة اإل ��

� أ ,ال��ي  عيني ي حالةو ورثته ال�ش
قد  ي مستنداتأو أالوفاة الطب�ع�ة  ��
�  ةن�الزم�طلبها البنك خالل المدة  كة التأمني  . المحددة من قبل �ش

ي التغط�  •
 ن : ع ةالعجز الناتج أو حاالت الوفاة   ةالتأمين� ة�ستثي� ��

تً� , أو مخكان عاقً�   سواءً  –نتحار محاولته لإل  أو عم�ل إصابة ذاته , تعمد ال - 
ي ذلك الوقت

�� 
�
 . عقل�ا

 .  ةال�وارث الطب�ع� - 
نظمة السار�ة المختصة بموجب األ  القضائ�ة ة, أو السلط ةالمحكمقرارات  - 

ي الممل�ة الع���ة 
 . السعود�ة��
 العقاق�ي غ�ي النظام�ة. و ات أر لمخدتعا�ي ال�حول أو ا - 
اك أو التدر�ب ع� أي ر�اضة , أو مُنافسة خاإل  -  ي سبطرة كاإل ش�ت

اك �� اقات ش�ت
 و سباقات الس�ارات. أالخ�ل 

  . العمل ةناشئة عن طب�ع وفاة أو إصابة - 
ي أو ماينتج �سبب أو ينشأ عن  - 

النوو�ة أو  ةاألسلح تكون ساهمت ��
ة عن ناتج ةشعاع من أي وقود أو نفا�ات نوو�اإلشعاعات النوو�ة أو التلوث باإل 

اق وقود إ ي أو األعمال  , نوويح�ت والحرب أو الغزو أو أعمال العدوان األجنيب
ي يرتكبها  ,الح���ة  هعدوان�ة أو األعمال شبال وأعمال التخ��ب واإلرهاب اليت

أي ب ةأو ع� صلالغ�ي  عن ةأو ن�اب ةشخاص �عملون بصفة منفردشخص أو أ
 منظمة إرهاب�ة. 

دد بطلب التواصلالتم��ل الشخ�ي منتج  خصوص مخاطر بستشارات لحصول ع� م��د من المعلومات واإل ل  نرجو عدم ال�ت
ي ببنك الج� مع المستشار اإل  

ي  ع�ب  ة�ر ئتمائ�
�د اإلأ 8002449999الهاتف الم��� ي و عن ط��ق ال�ب

وئ� ل��ت
CreditAdvisor@BAJ.Com.SA 
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