
 
 

 

 

 

                               تم��ل العقاري علقة بمنتج الالمخاطر المت
 

 التم��ل مخاطر  التسلسل
 اإلجراء الالزم  ي العقار 

1 
المسئول�ة 
 الشخص�ة

 

 
ي إحتإ • �اجات العم�ل و�توافق مع دخله خت�ار العقار المناسب و الذي �ليب

اماته . و� �  ل�ت
ي  نموذج األساس�ةالمصار�ف عن  اإلفصاح •

ف �ب�ان المصار   الصح�حه ��
 ةئتمان�م��ل المسؤول )  لتتم الدراسة اإل ( حسب س�اسات الت األساس�ة
اماته المالحإمن قبل البنك و اليت تتناسب مع للتم��ل  �  .   ة�ت�اجات العم�ل و�ل�ت

كل ) �ش المال�ة, القدرة  ةالحال� ةالمعلومات ( الشخص�ة , الوظ�فعن فصاح إلا •
ي حال 

صحيح  بنموذج طلب التم��ل العقاري كما البد من تحد�ث الب�انات ��
ي  أيإجراء  ات معلوم أو تغي�ي �طرأ ع� المعلومات  لدى البنك كالعنوان الوطي�

ە  ةالوظ�ف  . وغ�ي
ي نموذج طلب  ةالصح� ةحالر بالأسئلة اإلقرا ع�جابه �شكل صحيح إل ا •

��
 التم��ل . 

خطة التقاعد قبل البدء ب�جراءات التم��ل ليتم خلق الحلول ع� إطالع البنك  •
ي والبدائل   .  مع ظروف العم�ل تتناسب اليت

 ةها وطلب اإلستشارة عند الرغبءترا عقد التم��ل وقمسودة ع� العم�ل إستالم  •
ي إجراءات التم��ل . 

 قبل البدء ��
 العقار) و صحتها تكون تحت و  ة( الدخل , الوظ�ف ةالمستندات المطل��تقد�م  •

 . مسؤول�ة العم�ل 
  ةواإل�شائ� ةالعقار وخلوە من العيوب الهندس� ع� العم�ل التأ�د من سالمة •

ي للعقار و ال �ضمن الجودة 
� البنك �عتمد ع� السعر السو�ت ح�ث أن تثمني

 .  الهندس�ة
مع  لعرض التم��ل العقاري و مراجعته والتواص ع� العم�ل التأ�د من إستالم •

ي بالبنك 
ة اإلنالمستشار اإلئتمائ� ي ف�ت

 المهمن إست )خمسة أ�ام عمل(تظار ��
ة اإلنتظار مثل : للعرض  وعدم الق�ام بأي ت�ف بخصوص العقار خالل ف�ت

 تقد�م دفعة مقدمة أو ع��ون . 
 من مسؤول�ة العم�ل تعت�ب عقود التم��ل العقاري وملحقاتها  ع� التوقيع •

ة �تمال وصحا العقود بدقة وفهمها  والتأ�د من لذلك البد من قراءة  ةالشخص�
ح الب�انات المذكورە بالعقد وطلب إستشارة  ي عنأو �ش

د من المستشار االئتمائ�
 الحاجه للتوضيح قبل توقيع العقد . 

بعد  بها  و اإلحتفاظمن العقد وملحقاته   ةموقع ةع� العم�ل إستالم �سخ •
 اإلنتهاء من إجراءات التم��ل . 

 

ي السداد 2
 التأخر �ف

 
ام بع� العم�ل اإل • �  اد التخلف عن السد أو سداد �شكل منتظم وعدم التأخر الل�ت

ي اإل  السجلع� ذلك   يؤثر حيت ال 
كة المعلوماتبالعم�ل  الخاصئتمائ�  ��ش

ي اال  هسينعكس مستقبً� ع� سجلالذي " سمه" و  ةئتمان�ال ا
ي ��

ة ال رغبح ئتمائ�
 ة. ئتمان�إل حدى المنتجات اإبالحصول ع�  العم�ل 



 
 

 

ي  •
ات  حال واجهة  العم�ل صع��التواصل مع البنك لطلب اإلستشارة اإلئتمان�ة ��

اماته تجاە البنك إ�سداد  ةمال� � بما   للعم�ل الممكنة�قدم الخ�ارات ل�ي  ,ل�ت
�كون ذلك ملزما للبنك  بالتنازل عن أي حق  أنيتناسب مع وضعه الما�ي دون 

 . من حقوقه 

ام بالسداد �شكل منتظمإلع� العم�ل ا • � ي حال عدم سداد ثالثة  ل�ت
ح�ث انه ��

ي سداد خمسة أ ةقساط متتال�أ
ا� سُ�عد العم�ل متع��  ةقساط متفرقأو التأخر ��

 ةالقضائ� مع الجهات ةجراءات النظام�تخاذ اإل �ب ءوس�حق للبنك البد 
 . ةالمختص

 

3 
الوفاة او العجز 

 ال��ي 

 
� ع� العم�ل مراجعة البنك   • ي حالة يتعني

ي حالة االعجز ال��ي أو ذو�ه ��
ال لوفاة ��

ي (وث�قة تأ ةوالمذكور  ةقدر هللا بالمستندات المطل��
� الح�اة التكاف�� �ي ) مني

كة �ش من قبل  ةالمحدد ةالزمن�ة خالل الف�ت  ةالتأمين� ةمن التغط� ةلإلستفاد
 �  .  التأمني

 

4 

 

المصار�ف الىت قد 
ُ�لزم بها العم�ل 
دە   والغ�ي مس�ت

 

 

ي تحملها بناء ع�  ال �حق للبنك مطالبة العم�ل بدفع أي مبالغ ت��د عن المبالغ اليت
 عقد التم��ل إال بالحاالت التال�ة : 

ي حال تم فرض  •
، ضرائب أو جبايات أو رسوم قد تفرض على العقار مستقبال��

 في ذلك ضريبة القيمة المضافة .بما 
ي حال إمتنع العم�ل •

ستنفذت إجراءات أعن السداد وتم إعتبارە ُمتع�� و  ��
ي وسيتحمل العم�ل مصار�ف معه التحص�ل 

سيتم تح��ل العم�ل للقرار القضائئ
ي بعد صدور الحكم

ي .  التقا��
 القضائئ

م��ل تحصول ع� اللليتم دفعها من قبل العم�ل اليت العقار  تقي�مرسوم  •
دادها  هال�حق لعقاري ال ي إجراءات مرحلة التقيمطالبة البنك ب�س�ت

�م بعد البدء ��
 . 
 

5 
ف   التأمني

 

 
� ع� العم�ل اإلطالع و�ستالم  • وطو وثائق التأمني ام ��ش � �  وث�قة ( ها اإلل�ت تأمني

ار الممتل�ات ) وا( وث ,الح�اة التكاف�ي )  � أ��  حتفاظ بها . إل �قة تأمني
ط�ة ة التغ�عدم الق�ام بأي عمل يؤثر ع� ��ان أو فعال يتوجب ع� العم�ل •

 التأمين�ة . 
 

6 
 العيوب اإل�شائ�ة

 للعقار

 
و ذلك ة أو هندس� ةمن خلو العقار من أي عيوب إ�شائ�ع� العم�ل التأ�د  •

كة هندس�ة والتحقق من الضمانات ع�  أو باإلستشارة الشخص�ة  التعاقد مع �ش
ي  ةوالتمد�دات الداخل�سات واله�ا�ل األسا

من البائع إن وجدت قبل البدء ��
ي وق�ع أي عيوب 

ي أو ك�ي قد إجراءات التم��ل لتال��
 العقار ع�تؤثر �شكل جزئئ

 .  ةالمستقبل�ة تجنب تكال�ف الص�انل



 
 

 

 

 الضمانات 7

 
بنك للة و��ان جميع الضمانات المقدم �ةار ع� إستمر  ةع� العم�ل المحافظ •

تب  تها ينقص من ق�مما وعدم الق�ام ب  ليها . ع ةأو يؤثر ع� حقوق البنك الم�ت
ام بالسداد المنتظم لتجنب التع�� و لتجنب التنف�ذ م • � قبل  نع� العم�ل اإلل�ت

 . الضماناتهذە البنك ع� 
 

8 
اإلخالل و فسخ 

 العقد

 
ي �حق للبنك منفردا فسخ عقد التم��ل و�ي :   ع� العم�ل تجنب الحاالت اليت

ي سداد األقساط المستحق عند إخفاق •
ي المدة ةالعم�ل ��

 و عدم تصحيح التع�� ��
 .  المتفق عليها من البنك

ي وثائق عقد التم��ل و عدم تصحيح  •
وط أو األحكام الواردة �� إخالل العم�ل بال�ش

 . ذلك 
قرارات أو ضمانات تم تقد�مها إدم صحة أي معلومات أو تعهدات أو عند ثبوت ع •

 تم��ل . من العم�ل بموجب عقد ال
 

 
دد بطلب التواصلالتم��ل العقاري منتج  مخاطر  خصوصبستشارات 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 9800244999الهاتف الم��� ي و عن ط��ق ال�ب

وئ� ل��ت
CreditAdvisor@BAJ.Com.SA 
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