ال�شروط و الأحكام للتمويل العقاري
 .1يقدم املُ�ست� ِأجر /امل�شرتي جميع وثائق ال�ضمان �إىل امل�ؤجر يف تاريخ ابتداء العقد.
ُ .2يعد امل�ست�أجر /امل�شرتي خم ًال بالعقد يف حال امتناعه عن �سداد ثالث دفعات متتالية �أو الت�أخر يف �سداد خم�س دفعات متفرقة ملدة (� )10أيام.
 .3يقر امل�شرتي /امل�ست�أجر بح�صوله على ن�سخة من تقارير �شركات التقييم العقاري واطالعه عليها ،كما يقر مبعاينته للأ�صل املمول حمل هذا
العقد قبل توقيعه على �شهادة القبول بالأ�صل املمول معاينة تامة نافية للجهالة �شرع ًا ونظام ًا وقيامه ب�إجراء الفحو�صات الهند�سية الالزمة
للت�أكد من �سالمته وقبوله به بحالته الراهنة ويربئ املمول/امل�ؤجر من كافة العيوب الظاهرة واخلفية يف الأ�صل املمول ،كما يـقر بعـد الـمعاينة
والفح�ص ب�أن الأ�صل املمول /امل�ؤجر وجميــع �أدواتــه وجتهيزاته �سليمة و�صاحلة للغر�ض امل�شرتى من �أجله.
 .4ال ي�ؤثر توقيع امل�شرتي  /امل�ست�أجر على ال�شهادات امل�شار �إليها بالعقد على حقه يف مطالبة البائع الأول للأ�صل املمول الذي ا�شرتى منه املمول/
امل�ؤجر الأ�صل �أو املطور العقاري بتعوي�ضه عن العيوب الفنية �أو الهيكلية الظاهرة �أو اخلفية يف الأ�صل املمول ،ويلتزم املمول/امل�ؤجر بتقدمي
كافة امل�ستندات املطلوبة والدعم الالزم مبا مي ّكن امل�شرتي/امل�ست�أجر من تقدمي مطالبته للبائع الأول للأ�صل املمول/امل�ؤجر �أو املطور العقاري
مبا�شرة فيما يخ�ص متويل الإجارة يعد �سعر امل�ؤ�شر مرج ًعا يف ح�ساب قيمة الدفعة الإيجارية للفرتات الإيجارية الالحقة للفرتة الإيجارية الأوىل.
 .5فيما يخ�ص متويل املرابحة يلتزم امل�شرتي برهن الأ�صل املمول  -على نفقته  -ل�صالح املمول مبرتبة رهن �أوىل ك�ضمان لوفاء امل�شرتي
بالأق�ساط الآجلة امل�ستحقة عليه مبوجب هذا العقد وذلك مبجرد �إفراغ الأ�صل املمول ل�صاحله وفق ًا لأحكام نظام الرهن العقاري امل�سجل،
ويلتزم املمول بتقدمي الدعم واملعونة الالزمتني للم�ستفيد لتحقيق ذلك.
 .6يقوم امل�شرتي  /امل�ست�أجر بالتوا�صل مع املمول لطلب اال�ست�شارة يف حال مواجهته �صعوبات مالية ويف حال عدم قدرته على حتمل التزاماته
وفق ًا للعقد ،وعلى املمول �أن يناق�ش مع امل�شرتي اخليارات التي ميكن �أن يتيحها له املمول مبا يتنا�سب مع و�ضعه املايل ،دون �أن يكون ذلك ملزم ًا
للممول بالتنازل عن �أي حق من حقوقه وفق ًا لهذا العقد.
 .7يف حالة ال�سداد املبكر يجوز للم�ست�أجر  /امل�شرتي يف �أي وقت التقدم بطلب التملك املبكر خالل مدة ال تقل عن ع�شرة �أيام قبل حلول تاريخ
�سداد دفعة الإيجار.
.8ال�سداد اجلزئي ،يجوز للم�شرتي  /امل�ستاجر ال�سداد اجلزئي يف �أي وقت مبا ال يقل عن ق�سطني وفق ًا مللحق وذلك ملرة واحدة خالل كل �ستة �أ�شهر.
 .9القدرة املالية :يقر امل�شرتي بخلو ذمته املالية من �أي التزامات �أو مطالبات (مل يف�صح عنها للممول عند طلبه) قد ت�ؤثر ب�صورة مبا�شرة
وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته املالية النا�شئة عن هذا العقد ،كما يقر ب�أن قيمة �أق�ساط امتالك الأ�صل املمول تتنا�سب مع دخله
ال�شهري ،كما ي�ؤكد قبوله مببلغ الأق�ساط الآجلة املتفق عليها ،ويتعهد ب�إخطار املمول ب�أي تغيري قد يطر�أ م�ستقب ًال ي�ؤثر ب�شكل جوهري على
قدرته املالية للوفاء بالتزاماته وفق ًا للعقد.
 .10يلتزم امل�شرتي /امل�ست�أجر باملحافظة على الأ�صل املمول و�صيانته وحمايته مما يعر�ضه للتلف (ويبذل يف ذلك عناية ال�شخ�ص املعتاد) وبعدم
�إجراء تعديالت جوهرية �أو القيام مبا ي�ؤثر على قيمته ك�أ�صل مرهون ُ /م�ست�أجر ب�شكل جوهري دون احل�صول على موافقة املمول ،وللممول
االعرتا�ض على جميع ما من �ش�أنه �إنقا�ص قيمة الأ�صل املمول ك�أ�صل مرهونُ /م�ست�أجر ب�شكل جوهري �أو تعري�ضه للهالك �أو العيب ،وله �أن
يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما ي�ضمن �سالمة حقه ،وله الرجوع بالنفقات على امل�شرتي /امل�ست�أجر.
 .11يتحمل املمول /امل�ؤجر قيمة الت�أمني التعاوين على الأ�صل املمول ،كما يتحمل قيمة الت�أمني على خماطر وفاة امل�شرتي �أو عجزه ،وللممول
حتميل قيمة الت�أمني على امل�شرتي �ضمن �إجمايل املبلغ امل�ستحق.
 .12يلتزم املمول /امل�ؤجر ب�أن تكون التغطية الت�أمينية �سارية طوال مدة �سريان هذا العقد وب�إ�شعار امل�شرتي فور ًا يف حال عدم �سريان التغطية
الت�أمينية لأي �سبب من الأ�سباب.
 .13يقدم املمول تغطية ت�أمينية جمانية على خماطر وفاة امل�شرتي �أو عجزه وعلى التلف الكلي �أو اجلزئي للأ�صل املباع.

