
منافع التمويل التأجيري
• ال يشترط تحويل الراتب

• متاح للسعوديين والمقيمين في المملكة
• ال يشترط وجود كفيل غارم

• موافقة مبدئية فورية من الزيارة األولى
• سرعة الحصول على الموافقات وإتمام اإلجراءات

• تغطية تأمينية شاملة للسيارة طوال فترة التأجير
• خيارات متعددة إلنهاء العقد أو تملك السيارة خالل فترة العقد أو عند نهايته

مخاطر التمويل التأجيري

• مراكز متخصصة لخدمة عمالء التمويل التأجيري منتشرة في جميع أنحاء المملكة 
• تأمين شامل يغطي جميع الحوادث والسرقات والكوارث الطبيعية

• يمنح مالك األصل لك الحق في استخدام األصل مقابل مدفوعات دورية 
• توفير عبء المدفوعات النقدية الكبيرة لمرة واحدة والتدفق النقدي لعدة سنوات

• تحديد المدفوعات الشهرية تساعد على وضع ميزانية للمستقبل
• يمنح لك أحدث وأعلى المواصفات مما ال يمكن شراؤه بشكل مباشر
• إمكانية تأجير 5 سيارات للسعوديين و3 سيارات للمقيمين كحد أقصى

مركز االهتمام بالعميل 
التمويل التأجيري

منافع ومخاطر المنتجات

• ال یحق للعمیل التنازل إذا أثبتت الجھات المختصة تحمل الغیر لنسبة خطأ في الحادث.

• یلتزم العمیل بعدم مغادرة موقع الحادث وترك المركبة حتى حضور جھات االختصاص، 
مالم تقم جھات االختصاص بتحدید طرق معتمدة وواضحة لتوثیق الحادث ومسؤولیات 
األطراف المترتبة علیه قبل حضور جھات االختصاص لموقع الحادث (كالتصویر أو غیره)، 

كما یتعھد العمیل بااللتزام بكافة الضوابط األخرى التي تحددھا شركة التأمین في 
الوثیقة التأمینیة والمتعلقة بكیفیة التعامل مع الحوادث في حال وقوعھا، ویتحمل كافة 

الخسائر الناتجة عن عدم التزامه بھا.

• ال یجوز للمستأجر التنازل عن ھذا العقد أو نقل أٍي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى 
أي طرف إال بعد الحصول على موافقة البنك الكتابیة.

• في حالة تأخر العمیل في إعادة المركبة بعد فسخ العقد أو انتھائه دون تملك المركبة 
ودون االتفاق على تمدید مدة عقد اإلیجار التمویلي، وكذلك في حالة تأخر العمیل في 

إنھاء إجراءات تملك المركبة، فإن للبنك أن یلزم العمیل بتعویض عن كل یوم تأخیر في 
إعادة المركبة وذلك بدفع قیمة األجرة الیومیة للمركبة وفقًا لھذا العقد باستخدام 

المعادلة التالیة: (قیمة آخر دفعة إیجاریة مستحقة/عدد أیام الشھر الذي تم فیه فسخ 
العقد) * (عدد أیام التأخیر) = قیمة األجرة.

• تبقى التزامات كل طرف بموجب العقد ساریة (حتى بعد حلول تاریخ انتھاء العقد) وذلك 
حتى یتم الوفاء بھا أو یفسخ العقد أو یقیل أحد الطرفین اآلخر.

• تعد أي إضافات أو تغییرات أو تحسینات في المركبة تتم من قبل العمیل دون إذن البنك 
والتي ال یمكن له إعادة اقتنائھا إال بإحداث تلف جوھري في المركبة جزءًا من المركبة، 

ویتعین بناء على ذلك أن تصبح ملكًا للبنك في حال عدم تملك العمیل للمركبة.

• یلتزم العمیل بتحمل أي تكالیف أو مصروفات أو رسوم أو غرامات تترتب على إجراء أي 
تعدیل على المركبة، ویتحمل العمیل مسؤولیة ما ینتج عن مخالفته لتلك االلتزامات، ویحق 

للبنك مطالبة العمیل بإجراء التصحیحات والتعدیالت الالزمة التي تضمن سالمة وقیمة 
ونظامیة وضع المركبة، وله الرجوع على العمیل بالنفقات والمصروفات والرسوم 

والغرامات الفعلیة التي تكبدھا.

• یكون العمیل مسؤوًال طیلة مدة العقد عن إجراء خدمات الصیانة التشغیلیة على نفقته 
الخاصة (ویشمل ذلك إجراء الفحص الدوري والصیانة الدوریة لألصل المؤجر)، وللبنك 

الرجوع على العمیل ومطالبته بالتعویض عن أي ضرر جوھري یلحق بالمركبة ناجم عن 
تقصیر العمیل في مباشرة أعمال الصیانة، إذا لم ینقض العقد بتملك العمیل لألصل المؤجر.

• یلتزم العمیل بإعالم البنك فورًا وخالل مدة ال تتجاوز خمسة (5) أیام عمل عند حدوث تلف 
بالمركبة یحول دون االنتفاع بھا بشكل كلي، و یتحمل العمیل الخسارة الناتجة عن ھالك 

المركبة إذا كان الھالك بتعمد أو تفریط منه، ویكون تحمل العمیل في ھذه الحالة 
محصورًا على المبالغ التي لم تشملھا التغطیة التأمینیة وبما ال یتجاوز قیمة المركبة عند 

الھالك. في حال تسبب العمیل في التلف بحسب تقریر الجھة المختصة، یلتزم العمیل 
بدفع قیمة التحمل التي تحملھا شركة التأمین على البنك (إن وجدت) وذلك في حال عدم 

كفایة مبلغ التعویض التأمیني لتعویض البنك عن قیمة المركبة وقت التلف وفق شروط 
وأحكام العقد.

• تتم التسویة بین البنك والعمیل في حالة الھالك الكلي بموجب الضوابط المعتمدة من 
البنك المركزي بھذا الشأن.

• وفي حال اإلخالل یجوز للبنك استیفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقًا 
للضوابط المرعیة أو فسخ العقد بموجب إخطار كتابي ومطالبة العمیل بإعادة المركبة،

• وفي حال عدم إعادة العمیل لألصل المؤجر فیحق للمؤجر المطالبة باسترداد المركبة 
وفقًا لضوابط تسلم األصول المنقولة الصادرة بقرار وزیر العدل رقم (1448) وتاریخ 

(1440/4/4ھ) (كما یتم تحدیثھا أو تعدیلھا أو استبدالھا من وقت آلخر) والضوابط 
الصادرة من البنك المركزي السعودي بھذا الشأن. أو عن طریق الجھة القضائیة المختصة 

مالم یتفق الطرفان كتابیًا بعد وقوع التعثر وفسخ العقد على استرداد المركبة وتصرف 
المؤجر فیھا دون اللجوء للجھات المختصة.

• یلتزم العمیل بتعویض البنك عن أي خسائر أو تكالیف أو مطالبات تنتج عن استخدام العمیل 
للمركبة بعد توقیع شھادة نقل الملكیة وقبل نقل ملكیة المركبة رسمیًا.

• یكون العمیل مسؤوًال عن دفع جمیع التكالیف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتیر 
التي تتعلق بانتفاعه بالمركبة، سواء كانت مفروضة حالیًا أو قد تفرض مستقبًال، باستثناء ما 

یكون من مسؤولیة البنك حسب ما ینص علیه العقد أو النظام.

• یلتزم العمیل باتباع تعلیمات البنك والشركة المصنعة لألصل المؤجر وتوصیاتھا المتعلقة 
بكیفیة استخدام وصیانة المركبة (صیانة تشغیلیة)

• یجب على العمیل التأكد من قدرته المالیة وأن قیمة الدفعات اإلیجاریة تتناسب مع دخله 
الشھري.

• یتحمل العمیل جمیع األضرار والخسائر والعقوبات والغرامات الناتجة عن استخدام المركبة 
بما یخالف األنظمة واللوائح ساریة المفعول في المملكة العربیة السعودیة أو في أي 

مكان آخر یستخدم فیه المركبة.

• إذا قام العمیل بإجراء أي إضافات أو تحسینات أو تعدیالت جوھریة على المركبة دون 
موافقة كتابیة مسبقة من البنك، فیجب علیه في حال عدم رغبته بتملك المركبة عند 

انتھاء العقد أن یقوم على نفقته الخاصة وبناء على طلب البنك بإزالة تلك التعدیالت أو 
اإلضافات، وأن یعید المركبة إلى حالتھا األصلیة أو یعوض البنك عن إزالتھا وإعادة المركبة 

إلى حالتھا األصلیة.

• یكون البنك مالكًا لألصل المؤجر طوال مدة العقد وحتى یفي العمیل بجمیع المبالغ 
المستحقة علیه.

• في حال التأخر عن سداد الدفعات المستحقة، یحق للبنك عدم إصدار التفاویض الالزمة 
للعمیل لالنتفاع بالمركبة.

• في حال تأخر العمیل عن تسلم المركبة خالل 10 أیام من تاریخ تبلیغ البنك للعمیل بإتاحة 
المركبة، یلتزم العمیل بدفع قیمة الدفعات اإلیجاریة حتى وإن لم یقم فعلیًا بتسلم 

المركبة بعد انتھاء المدة.

• عند تسلم المركبة، یجب على العمیل معاینة المركبة معاینة تامة نافیة للجھالة شرعًا 
ونظاما قبل التوقیع على شھادة القبول بالمركبة للتأكد من سالمتھا وقبوله بھا بحالتھا 

الراھنة، كما یقر بعد المعاینة والفحص بأن المركبة وجمیع أدواتھا وتجھیزاتھا سلیمة 
وصالحة تمامًا للغرض المستأجرة من أجله.

• یعد العمیل مخًال بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثالث دفعات متتالیة، أو التأخر في 
سداد خمس دفعات متفرقة لمدة سبعة (7) أیام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاریخ 

استحقاقھا، وفي حال التأخر أو االمتناع عن السداد، سیتم اعتبار العمیل متعثرًا وسیتم 
إرسال إشعار التعثر، و في حال عدم تصحیح التعثر خالل المدة الممنوحة في إشعار التعثر، 

فإنه یجوز للبنك حینھا اعتبار ھذه الحالة حالة إخالل تعامل.

• یعد العمیل مخًال بالتزاماته المترتبة علیه بموجب عقد التمویل التأجیري في أي من الحاالت 
اآلتیة، والتي یشار إلى كل حالة منھا بـ "حالة إخالل": -عند إخفاق العمیل أو الكفیل في 

سداد الدفعات المستحقة وتصحیح التعثر خالل المدة الممنوحة في إشعار التعثر. -عند إخالل 
العمیل بالشروط واألحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوھري، وعدم تصحیح ذلك 

اإلخالل خالل المدة المنصوص علیھا في العقد، أو خالل ثالثین (30) یومًا من تاریخ إخطار 
البنك للعمیل بھذا اإلخالل في حال عدم النص على مدة أخرى في العقد. -عند ثبوت عدم 

صحة أي تعھدات أو إقرارات أو ضمانات قدمھا العمیل بموجب العقد بشكل جوھري. -عند 
إعالن العمیل إعساره أو إفالسه أو عند تعیین مصف أو حارس إداري أو قضائي أو أمین 

تفلیسة أو أي مسئول مشابه على كل أو بعض أصول أو أعمال العمیل.


