ال�شروط و الأحكام
التمويل ال�شخ�صي
””مال
Personal Finance
Terms & Conditions
“MAL”

عقد البيع بالتق�سيط

Instalment Sale Contract
(“the First Party” or “the Seller”)
1. SABB, a Saudi Arabian joint stock company established under Royal Decree
No. M/4 dated 12 Safar 1398 AH (1978/01/21 G.),operating under Commercial
Registration No. 1010025779 and whose principal office is at Prince Abdul-Aziz Bin
Mossaid Bin Jalawi Street, P. O. Box 9084, Riyadh 11413, Kingdom of Saudi Arabia
2. The second Party (or“the Buyer”), represented by the customer

Article 1: Repayment Method
The Second Party shall pay the sale price of the metals sold by monthly
instalments as follows:
•• The Second Party shall pay all instalments due of the Selling
Contract at the location of the First Party on the specified due
dates without deducting any taxes or fees, whatever their nature
or source, that exist at the time of the contract signing or that
accrue in the future.
•• In case the Second Party’s salary is credited before the due
date based on the payment schedule, the Second Party hereby
irrevocably authorizes the First Party to debit his/her account with
the monthly instalment amount as soon as the Second Party’s
salary is deposited in his account.
•• Where the Second Party’s salary is assigned to the First Party as
a security hereunder, the Second Party does not have the right to
stop the transfer of his/her salary to the First Party, and he/she
must present as acknowledgment from his/her employer.
Article 2: Security/Evidence of financial obligations
As evidence to the First Party’s right, the Second party has presented the following
evidence of financial obligation:
•• The Second Party unconditionally undertakes to transfer his monthly salary
from the current employer to his account with the First Party
•• Where the Second Party leaves the current job and moves to another job
within the Kingdom of Saudi Arabia, the Second Party unconditionally agrees
to transfer his monthly salary from the new employer to his account with
the First Party.
•• Where the Second Party retires from the current job within the Kingdom of
Saudi Arabia, the Second party unconditionally agrees to transfer its monthly
pension/salary to his account with the First Part
•• An order note has been issued to the order of the First party for each
transaction at the time of signing the Instalment sale contract
* (Other securities if any)____________
* (Other securities if any)____________

) �أو البائع. (الطرف الأول
 �صفر12  بتاريخ4/ت�أ�س�س البنك ال�سعودي الربيطاين مبوجب املر�سوم امللكي رقم م.1
) امل�ؤ�س�س مبوجب الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية �سجل جتاري رقم.G 1978/01/21(
.11413  الرمز9084 ب. ومركزه الرئي�سي الريا�ض �ص1010025779
 الطرف الثاين ( �أو امل�شرتي) وميثله العميل.2
 طريقة ال�سداد:1 املادة
:يلتزم الطرف الثاين ب�سداد ثمن املعادن املباعة على �أق�ساط �شهرية طبق ًا ملا يلي
• يلتزم الطرف الثاين ب�أن ي�سدد الأق�ساط املرتتبة على هذه العقد يف حمل الطرف الأول ويف
 على �أن تكون خال�صة من �أي �ضرائب ور�سوم مهما كان نوعها �أو م�صدرها مما،التواريخ املحددة
هو قائم وقت توقيع هذه العقد �أو مما قد يفر�ض منها م�ستقب ًال
• يف حال مت �إيداع راتب الطرف الثاين يف ح�سابه قبل تاريخ ا�ستحقاق الق�سط بنا ًء على جدول
ال�سداد يفو�ض الطرف الثاين مبوجب هذه العقد الطرف الأول تفوي�ض ًا بات ًا غري قابل للإلغاء
 عليها مبجرد �إيداع الراتب يف ح�ساب الطرف/بخ�صم الق�سط ال�شهري امل�ستحق عليه
الثاين اجلاري
• �إذا كان حتويل راتب الطرف الثاين �إىل الطرف الأول �أحد �ضمانات �سداد الأق�ساط امل�ستحقة
 راتبها للطرف الأول قبل/مبوجب هذه العقد ف�إنه ال يحق للطرف الثاين �إيقاف حتويل راتبه
.عملها/  عليها تقدمي ما يفيد االلتزام بذلك من جهة عمله/�سداد كامل الأق�ساط وعليه
1398

 �إثبات االلتزامات املالية/  ال�ضمانات:2 املادة
:�ضمان ًا حلقوق الطرف الأول يقدم الطرف الثاين ال�ضمانات التالية �إثبات ًا لاللتزامات املالية
• يتعهد الطرف الثاين ومن غري �شروط بتحويل راتبه ال�شهري الذي يتقا�ضاه من �صاحب عمله
احلايل �إىل ح�سابه لدى الطرف الأول
• يتعهد الطرف الثاين كذلك تعهد ًا غري م�شروط ب�أنه يف حالة ترك عمله احلايل �إىل عمل اخر يف
اململكة العربية ال�سعودية �أن يقوم بتحويل راتبه ال�شهري من العمل اجلديد حل�سابه لدى الطرف
الأول
• كذلك يوافق الطرف الثاين ودون �شروط عند تقاعده من عمله احلايل يف اململكة العربية
راتبه حل�سابه لدى الطرف الأول/ال�سعودية �أن يقوم بتحويل تقاعده ال�شهري
•	�إ�صدار �سند لأمر الطرف الأول لكل عملية عند توقيع عقد البيع بالتق�سيط
____________)* ( �ضمانات �أخرى �إن وجدت
____________)* (�ضمانات �أخرى �إن وجدت

Article 3: Acknowledgement of debt and the accuracy of
account/entries
•• The Second party acknowledges that the First Party’s books and entries shall
constitute final evidence of the accuracy of amounts credited/debited to his/
her current account, and he/she may not object thereto after the lapse of 15
days of the receipt of statement

 �إقرار باملديونية وب�صحة احل�سابات والقيود:3 املادة
• يقر الطرف الثاين ب�أن دفاتر الطرف الأول وقيوده تعترب حجة قاطعة ونهائية على �صحة املبالغ
املقيدة بح�سابه اجلاري وال يحق له االعرتا�ض عليها بعد مرور خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ت�سلم
.ك�شف احل�ساب

Article 4: Violation of Obligations
The terms provided for herein and all Second Party obligations as per the First
Party’s records shall become due and payable, without the need for legal action, in
any of the following circumstances:
•• The Second Party’s delay or failure to observe any of his/her obligations and
commitments provided for in this contract.
•• The Second Party’s violation of the securities and warranties provided by him/
her favoring the First Party by taking any action which, the First Party deems,
detracts the values of such securities of warranties and consequently affects
the First Party’s rights thereunder.

 االخالل بااللتزام:4 املادة
ت�سقط الآجال املن�صو�ص عليها يف هذه العقد وت�صبح جميع التزامات الطرف الثاين ح�سب �سجالت
:الطرف الأول م�ستحقة وواجبة الأداء فور ًا ودون احلاجة لأي اجراء نظامي يف �أي من احلاالت التالية
•	�إذا ت�أخر الطرف الثاين �أو تخلف عن تنفيذ �أي التزام �أو تعهد من تعهداته املن�صو�ص عليها يف
هذه العقد
•	�إذا �أخل الطرف الثاين بالت�أمينات وال�ضمانات املقدمة من قبله ل�صالح الطرف الأول وذلك
بقيامه ب�أي ت�صرف �أو اتخاذه لأي �إجراء يرى الطرف الأول وفق تقديره �أنه ينق�ص من قيمتها
.مما قد ي�ؤثر على حقوق الطرف الأول املرتتبة عليها يف حالة �إفال�س الطرف الثاين
 وفاة الطرف الثاين:5 املادة
يتم �إعفاء الطرف الثاين من جميع الأق�ساط امل�ستحقة املتبقية بذمتة �إن مل تكن الوفاة ب�سبب �أي من
احلاالت املذكورة يف ملحق اال�ستثناءات مبوجب م�ستندات موثقة من جهات ر�سمية �شريطة عدم خمالفة
بيانات تلك امل�ستندات ما جاء يف اال�ستبيان الطبي امللحق يف هذا العقد والذي يو�ضح واقع حالة الطرف
.الثاين الطبية حني توقيع العقد

Article 5: Death of Second Party
In case of death of the Second Party, if not due to any case mentioned in the
appendix Exclusions, and upon submission of the verified Documents authenticated
by official bodies: If the data as per the Verified Documents does not contradict the
information regarding the Second Party’s medical condition provided in the medical
questionnaire attached to this contract, then all the remaining instalments due to the
Second Party will be waived and this contract will be terminated.
Article 6: Total and Permanent Disability of the Second Party
In case the Second Party becomes totally and permanently disable due to an
accident or illness, excluding any case mentioned in the appendix Exclusions, and
it is medically proven that due to this total and permanent disability the Second
Party is unable to perform his/her job, pursue his/her career, or any similar work
or profession which allows the Second Party to earn adequate compensation in
accordance with his/her education and/or profession. If such total and permanent
disability continues for at least six months from the date of event (accident or illness)
that cause such disability or in the event of injury caused by one of the following:
1.Lost sight in both eyes.
2.Loss of two major body parts (hands or Legs)
3.Lost sight in one eye and loss of one body part (hands or Legs)
On submission of the Verified Documents authenticated by official bodies, all
remaining instalments due from the Second Party will be waived and the contract
will be terminated.

 العجز الكلي للطرف الثاين:6 املادة
يف حالة �إ�صابة الطرف الثاين بعجز كلي ودائم ب�سبب حادث �أو مر�ض با�ستثناء �أي من احلاالت املذكورة
يف ملحق اال�ستثناءات وثبت طبي ًا عدم قدرته مطلق ًا ونهائي ًا عن القيام بعمله اخلا�ص �أو مهنته اخلا�صة
 لقاء تعوي�ض �أو ربح يتالءم �أو تتالءم مع م�ستوى تعليمه وخربته، �أو ب�أي عمل م�شابه �أو ب�أية مهنة م�شابهة
خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ احلدث (حادث �أو مر�ض) الذي �سبب حالة العجز �أو يف حال الإ�صابة ب�إحدى
:الإ�صابات التالية
 فقد الب�صر يف كال العينني.1
) فقدان ع�ضوين رئي�سيني (اليد والرجل.2
) فقد الب�صر يف عني واحدة وفقدان ع�ضو واحد (يد �أو رجل.3
ف�إنه ومبوجب م�ستندات موثقة من جهات ر�سمية يتم �إعفا�ؤه من كافة الأق�ساط املتبقية بذمته ويتم ف�سخ
هذا العقد

Article 7: Right to Withdrawal
The Second Party may, by giving written notice to the First Party within 10 Calendar
Days from signing of the Instalment Sale contract terminate the Purchase Request
provided the Second Party has not used any part of the finance amount.
Upon receipt of written notice, provided any part of the finance amount was not
used, the First Party will terminate the Purchase Request without charging any
profit or administrative charges.

 حق االن�سحاب:7 املادة
) �أيام من10( يجوز للطرف الثاين وذلك بتقدمي �إ�شعار مكتوب يوجه �إىل الطرف الأول غ�ضون مدة
تاريخ توقيع عقد البيع بالتق�سيط �إنهاء طلب ال�شراء املقدم من قبله مامل ي�ستخدم �أي جزء من
.مبلغ التمويل
يف حال ا�ستالم اال�شعار املكتوب �شريطة عدم ا�ستخدام �أي جزء من مبلغ التمويل ف�إن الطرف الأول
�سوف يقوم ب�إنهاء طلب ال�شراء دون فر�ض �أي �أرباح �أو ر�سوم �إدارية

Article 8: Partial Payments
The Second Party may make partial payments during the finance period provided the
amount of partial payment is equivalent to one full instalment or multiple thereof.

 ال�سداد اجلزئي:8 املادة
يجوز للطرف الثاين �سداد دفعات جزئية خالل فرتة التمويل قبل تاريخ ا�ستحقاقها مبا يعادل ق�سط
.واحد �أو م�ضاعفاته

Article 9: Early Settlement or Termination
The Second Party by giving written notice to the First Party, at any time during
finance period, may fully settle or terminate the Instalment Sale Contract. The
Second Party has to ensure that sufficient funds are available in his account with
the First Party to fully settle the amount.
First Party upon receipt of written notice will calculate the final pay-off amount as
outstanding principal amount + accrued profit till the date of settlement +next three
months profit as per payment schedule +any late payment charges +unamortized
administrative charges if any.
The First Party will debit the above calculated amount in the Second Party’s account
only and close the Finance.
No third party cheques or demand draft will be accepted to close the finance The
First Party shall issue an early settlement /termination advice within 10 Business
days from receipt of written notice from the Second Party.

 ال�سداد املبكر �أو الإنهاء:9 املادة
 يف �أي وقت خالل فرتة التمويل يجوز للطرف،يف حال تقدمي الطرف الثاين �إ�شعار مكتوب للطرف الأول
 يجب على الطرف الثاين �ضمان توفر.الثاين �أن ي�سدد عقد البيع بالتق�سيط بالكامل �أو �أن يقوم ب�إنهائه
.ال�سيولة الكافية يف ح�سابه لدى الطرف الأول وذلك ل�سداد املبلغ امل�ستحق �سداده
عند ا�ستالم الطرف الأول للإ�شعار املكتوب من الطرف الثاين �سوف يقوم بح�ساب
+�أ�صل التمويل القائم: املبلغ النهائي امل�ستحق دفعه من قبل الطرف الثاين ح�سب التايل
 �أرباح الثالث �أ�شهر القادمة ح�سب جدول+الأرباح امل�ستحقة الغري م�سددة حتى تاريخ الت�سوية
. �إن وجدت، الر�سوم الإدارية الغري حم�صلة+ �أي ر�سوم ت�أخر يف ال�سداد+ ال�سداد
�سوف يخ�صم الطرف الأول املبلغ املح�سوب �أعاله من ح�ساب الطرف الثاين ويقوم بعد ذلك ب�إغالق
 لن يقبل الطرف الأول �أي �شيك م�صريف م�صدر من طرف ثالث ل�سداد املبلغ امل�ستحق على.التمويل
.الطرف الثاين مقابل �إغالق التمويل
�سوف يقوم الطرف الأول ب�إ�صدار �إ�شعار ال�سداد املبكر �أو �إ�شعار �إنهاء العقد ل�صالح الطرف الثاين يف
.) �أيام عمل من تاريخ ا�ستالم الإ�شعار املكتوب من الطرف الثاين10( غ�ضون

Article 10: Deferral of Administrative Charges
In case the Second Party opts to amortize the administrative charges over the
finance period in equal amounts then such amount will be charged on the agreed
instalment date. In case the Second Party wishes to early settle or terminate
the Instalment Sale contract then all the unamortized administrative charges will
become due and will be required to pay in full.

 ت�أجيل الر�سوم الإدارية:10 املادة
 �سوف يتم،يف حال اختيار الطرف الثاين تق�سيط الر�سوم الإدارية خالل فرتة التمويل مببالغ مت�ساوية
 ويف حال رغبة الطرف الثاين بال�سداد.ا�ستحقاق هذه املبالغ يف نف�س يوم ا�ستحقاق الق�سط املتفق عليه
 �سوف ت�صبح جميع الر�سوم الإدارية املق�سطة الغري حم�صلة، املبكر للتمويل �أو �إنهاء عقد البيع بالتق�سيط
.واجبة الدفع بالكامل

Article 11: Payment Schedule
Payment Schedule forms integral part of his contract.
Article 12: General Terms and Conditions
Without prejudice to the provisions of the Saudi Value Added Tax Law and its
Implementing Regulations, the First Party will charge a Value Added Tax at the rates
prevailing by the Saudi Government from time to time without the need to obtaining
the prior approval of the Second Party, VAT amount - if applied - will be disclosed
with every transaction.
All accounts, regardless of their titles, opened or to be opened in the name of the
Second Party with the First Party shall be considered as collateral to each other.
The First Party may, in case of the Second Party’s failure to honor his obligations,
consolidate all such accounts and recover any credit balances in any such accounts
for settlement of the outstanding balance of any account or block such credit
balances until the Second Party has fulfilled his/her obligations to the First Party
In case of the Second Party’s failure to meet his/her liabilities, the First Party shall
be authorized to perform a set off, recover any credit balances ,make settlement
entries and transfers in any accounts opened or to be opened in the name of the
Second Party with any branch of the First Party.
In case of the Second Party’s failure to meet his/her obligations to the First Party,
all monies, financial and commercial papers and precious metals, which may be
deposited in the Second Party’s name with the First Party at any of its branches
shall be considered as security for all the obligations of the Second Party to the
First Party without the need for any acknowledgment by the Second Party. The First
Party shall have the right to recover all debts directly from the said funds by way of
set off ,and the First Party shall have a priority over other debtors without the need
for any notice or legal action
The First Party shall have the right to claim my outstanding amounts from the
Second Party. The First Party’s failure to claim his rights on due dates shall not be
construed as grace or waiver of any action or lien on the Second Party’s funds. The
Second Party acknowledges and agrees that the First Party may take the action
that secures recovery of amounts outstanding including lien on dues with private
institutions and government departments in amounts that are equal to the debt
outstanding and request payment thereof wherever appropriate.
The First Party has the absolute right to assign all or part of its rights hereunder to
any party without the consent of the Second Party.
The Second Party may not assign its obligations hereunder to any other party
without the prior written approval to the First Party.
The Second Party shall inform the First Party in writing of any change of its address,
place of work or domicile immediately upon the occurrence of such change.
The Second Party undertakes hereunder to pay all amounts due to the First Party
on due dates
The First Party is authorized to disclose information relating to the Second Party to a
Consumer Credit Bureau endorsed by the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)
and this information is generally available to other members of the Bureau. Should
the Second Party fail to pay the instalments due to the First Party on the due dates.
The Second Party may not be able to obtain credit facilities from any bank in the
Kingdom of Saudi Arabia

 جدول ال�سداد:11 املادة
.يعترب منوذج جدول ال�سداد جزءا ال يتجز�أ من عقد البيع بالتق�سيط
 �شروط و�أحكام عامة:12 املادة
• متا�شي ًا مع �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية فيما يخ�ص �ضريبة القيمة امل�ضافة ولوائحه التنفيذية
 �سوف يقوم الطرف الأول بتح�صيل �ضريبة القيمة امل�ضافة بال�سعر املحدد من قبل هيئة الزكاة،
، والدخل العامة من وقت لآخر دون احلاجة للح�صول على موافقة م�سبقة من الطرف الثاين
.�سوف يتم تو�ضيح مبلغ �ضريبة القيمة امل�ضافة عند تطبيقها مع تنفيذ كل عملية متويل
 من �أي نوع كانت – املفتوحة با�سم الطرف الثاين �أو التي تفتح با�سمه- • جميع احل�سابات
م�ستقب ًال لدى الطرف الأول �أو �أي من فروعه تعترب �ضامنة لبع�ضها البع�ض ب�صرف النظر عن
 وللطرف الأول يف حالة عدم وفاء الطرف الثاين بالتزاماته احلق يف دمج �أو توحيد.م�سمياتها
 وله �أن يخ�صم الر�صيد الدائن من �أي منها �سداد ًا للر�صيد. هذه احل�سابات كلها �أو بع�ضها
 �أو جتميد الر�صيد الدائن يف �أي منها حتى يقوم الطرف الثاين بالوفاء بكافة،املدين يف غريها
.التزاماته قبل الطرف الأول
• يف حالة عدم وفاء الطرف الثاين بالتزاماته ف�إن الطرف الأول يكون مفو�ض ًا يف �إجراء املقا�صة
وخ�صم الر�صيد الدائن وعمل قيود الت�سويات والتحويالت يف �أية ح�سابات مفتوحة �أو تفتح با�سم
.الطرف الثاين لدى �أي فرع من فروع الطرف الأول
• يف حالة عدم وفاء الطرف الثاين بالتزاماته نحو الطرف الأول ف�إن جميع الأموال والأوراق املالية
التجارية واملعادن الثمينة مما قد يكون مودع ًا با�سم الطرف الثاين لدى الطرف الأول �أو �أي من
فروعه تعترب �ضمان ًا وت�أمين ًا لكافة التزامات الطرف الثاين نحو الطرف الأول دون احلاجة �إىل
�إقرار خا�ص بذلك ويكون للطرف الأول احلق يف احل�صول على م�ستحقاته وا�ستيفاء دينه مبا�شرة
من الأموال امل�شار �إليها بطريق املقا�صة وله الأولوية والأف�ضلية على �أي دائن �آخر دون حاجة �إىل
.�إخطار �أو �أي �إجراء قانوين
• للطرف الأول احلق يف �أن يطالب الطرف الثاين ب�أي من املبالغ امل�ستحقة له ويف ذمته وال يعترب
�سكوت الطرف الأول عن املطالبة يف تاريخ اال�ستحقاق من قبيل �إمهال الطرف الثاين او من
قبيل التنازل عن اتخاذ �أي �إجراء حتفظي �أو توقيع حجز على �أموال الطرف الثاين ويقر الطرف
الثاين ويوافق على �أن للطرف الأول �أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل له حت�صيل حقوقه منه مبا
يف ذلك احلجز على م�ستحقاته لدى امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والدوائر احلكومية ما ي�ساوي املبالغ
امل�ستحقة له يف ذمته وطلب توريد قيمتها متى ما ت�سنى له ذلك
• للطرف الأول احلق املطلق يف حتويل حقوقه الناجتة عن هذا العقد كلها �أو بع�ضها �إىل من ي�شاء
.دون توقف عن ر�ضا الطرف الثاين
•	ال يحق للطرف الثاين �أن يحول التزاماته املرتتبة عليه مبوجب هذا العقد �إىل �أي جهة �أخرى دون
.موافقة خطية م�سبقة من الطرف الأول
• يلتزم الطرف الثاين ب�إخطار الطرف الأول خطي ًا ب�أي تغيري يطر�أ على عنوانه ومكان �سكنه �أو
عمله فور حدوث هذا التغيري
• يلتزم الطرف الثاين ب�سداد كافة املبالغ امل�ستحقة للطرف الأول يف مواعيدها املحددة
• ي�صرح للطرف الأول بالإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بالطرف الثاين �إىل مركز االئتمان الذي
ت�شرف عليه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�ستكون هذه املعلومات متاحة لأع�ضاء املركز
 ومبوجب ذلك فلن يتاح للطرف الثاين احل�صول على �أي نوع من �أنواع اخلدمات.الآخرين
االئتمانية امل�صرفية من �أي بنك يف اململكة العربية ال�سعودية ولن يتم رفع ا�سم الطرف الثاين
املتعرث من تلك القائمة �إال بعد قيامة ب�سداد كافة املبالغ امل�ستحقة للطرف الأول واحل�صول على
�شهادة تفيد بذلك

The First Party shall have absolute right to reject any purchase requests submitted
by the Second Party.
The First Party will keep the original related documents of this contract for 10 years
after the end of this contractual relationship.
If the Second Party has undertaken any action that might lead to lowering his/her
monthly salary such action may fall into following categories:
- Mandatory actions, for example mandatory retirement, death (in the event that
the legal heirs are obligated to pay) or permanent disability, involuntary loss of job,
bankruptcy. In such cases, the First Party will reschedule the outstanding finance
without granting additional amount and without charging additional fees or the
term cost.
-Voluntary actions, for example early retirement, resignation, change of
employment, or any change, the Parties may agree to sign a new finance contract,
and without any increase over the annual percentage rate (APR) agreed upon in
this contract with the First Party retaining the right to modify the term cost. If
the Second Party refuses the modified term cost, the second party undertakes
to pay the full amount of the financing, Exercise their full rights contained in This
Convention.
The Second Party authorizes the First Party to share their finance details under this
contract with the Second Party's employer and /or any Third party upon their request
and, for all purposes relating to lodgment or submission of request relating to this.
The First Party reserve the right at all times to vary or amend any Terms &
Conditions or to introduce new Terms & Conditions except. Terms & Conditions
related to finance amount, instalment amount, profit rate and Period. Other than
that, any such variations or amendments will become affective and binding on the
Second Party after 30 days from notification date where the First Party shall inform
and notify the Second Party about any changes in Term & Conditions.

.• للطرف الأول احلق املطلق يف رف�ض اي من طلبات ال�شراء املقدمة من الطرف الثاين
• �سيحتفظ الطرف الأول ب�أ�صول امل�ستندات ذات العالقة حمل هذا العقد ملدة ع�شر �سنوات يبد�أ
احت�سابها من تاريخ انتهاء العالقة التعاقدية حمل هذا العقد
•	�إذا اتخذ الطرف الثاين �أي من اخليارات التي قد ت�ؤدي �إىل انخفا�ض راتبه ال�شهري وفق
:الظروف التالية
 يف حالة الظروف االجبارية كالتقاعد الإجباري �أو الوفاة (يف حال �إلتزام الورثة ال�شرعيني ف�سيقوم الطرف،الكلي �أو فقدان الوظيفة (�إلزامي ًا) �أو �إفال�سه/بال�سداد) �أو عجزه اجلزئي
 ودون اي ر�سوم ا�ضافية و دون،الأول ب�إعادة جدولة التمويل القائم دون منح مبلغ متويل جديد
.اي تغري يف كلفة الأجل
يف حالة الظروف االختيارية على �سبيل املثال التقاعد املبكر �أو ابتعاث من جهة العمل �أو تغيري ف�إنه ميكن للطرفني االتفاق على توقيع عقد متويل جديد، �أو �أي تغيري من هذا القبيل،الوظيفة
) املتفق عليه يف هذا العقد مع �إحتفاظAPR( و دون �أي زيادة على معدل الن�سبة ال�سنوي
الطرف الأول بحقه يف تعديل كلفة الأجل ويف حال رف�ض الطرف الثاين كلفة الأجل املعدلة
فيلتزم الطرف الثاين ب�سداد كامل مبلغ التمويل مع �إحتفاظ الطرفني مبمار�سة كامل حقوقهم
.الواردة يف هذه الإتفاقية
• ي�سمح الطرف الثاين للطرف الأول م�شاركة تفا�صيل متويله مبوجب هذا العقد مع جهة عمل
 �أو �أي طرف ثالث يف حال طلبهم ذلك وجلميع �أغرا�ض تنفيذ �أو رفع طلبات/الطرف الثاين و
.تتعلق بهذا التمويل
 و�إدخال،• يحتفظ الطرف الأول يف كل الأوقات بحق تغيري �أو تعديل �أي من �شروط و�أحكام هذا العقد
.�شروط و�أحكام جديدة با�ستثناء ما يخ�ص مبلغ التمويل �أو مبلغ الق�سط �أو ن�سبة الربح �أو الأجل
 ويف حال موافقة الطرف الثاين ي�صبح �أي تغيري �أو تعديل يف ال�شروط والأحكام،وفيماعدا ذلك
 حيث يقوم الطرف الأول. يوم ًا من تاريخ تبليغ الطرف الأول للطرف الثاين30 نافذ ًا وملزم ًا له بعد
. ب�إ �شعار الطرف الثاين ب�أي تغيري �أو تعديل يف ال�شروط والأحكام من هذا القبيل

Article 13: Application Law and Jurisdiction
This contract shall be governed by and construed according to the Laws and
commercial practices in force in the Kingdom of Saudi Arabia. Any dispute not
amicably resolved shall be referred to a competent authority for settlement of such
disputes in line with Shariah principles.

 القانون املطبق واالخت�صا�ص الق�ضائي:13 املادة
يخ�ضع هذا العقد ويف�سر وفق ًا لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية و�أعراف التجارة النافذة فيها ويحال
.�أي نزاع مل يتم حله ودي ًا �إىل اجلهة املخت�صة للف�صل فيها مبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية

Article 14: (General terms)
•• Monthly Instalment: The Second Party shall be required to make

) (�أحكام عامه:14 املادة
 ويحت�سب، يتعني على الطرف الثاين دفع ق�سط �شهري يف التاريخ املتفق عليه:• الق�سط ال�شهري
 املدة بالأ�شهر/  الق�سط ال�شهري= ثمن البيع:الق�سط ال�شهري كالتايل
 قد يتطلب من الطرف الثاين �سداد ر�سم للطرف الأول لتغطية تكلفة:• م�صاريف �إدارية
.�إجراءات طلب التمويل ح�سب املو�ضح يف منوذج طلب ال�شراء
 يف حالة تغيري ال�شروط والأحكام يف �أي وقت خالل فرتة ال�سداد:• تغيري ال�شروط والأحكام
�سوف يقوم الطرف الأول ب�إبالغ الطرف الثاين بذلك ر�سميا و( يف حالة عدم اعرتا�ض الطرف
.)الثاين خالل �شهر من تاريخ الإبالغ فيعترب التغري �ساري املفعول
: امل�ستندات املوثقة املطلوبة يف حالة الوفاة.�أ
 �شهادة الوفاة الأ�صلية.1
 تقرير من �إدارة املرور �أو من ال�شرطة يف حال طلبه.2
 تاريخ املر�ض للعميل (الطرف الثاين) املتوفى- تقرير طبي مف�صل يو�ضح �سبب الوفاة.3
يف حال الوفاة خارج اململكة العربية ال�سعودية يجب تقدمي جميع امل�ستندات والوثائق.4
.م�صدقة من ال�سفارة ال�سعودية يف ذلك البلد
 بالإ�ضافة �إىل �أي وثائق يطلبها الطرف الأول.5
: امل�ستندات املوثقة املطلوبة يف حالة العجز الكلي.ب
 تقرير طبي مف�صل للحالة.1
 تقرير من �إدارة املرور �أو من ال�شرطة يف حال طلبه.2
 تقرير طبي مف�صل جديد بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ الإ�صابة.3
 بالإ�ضافة �إىل �أي وثائق يطلبها الطرف الأول.4
:• منهج �إطفاء الأرباح
 املعادلة احل�سابية حل�ساب. تق�سط الأرباح با�ستخدام طريقة الر�صيد املتناق�ص على فرتة التمويل
)الربح ال�شهري هي (قيمة �أ�صل التمويل القائم * معدل الإطفاء ال�شهري
:)APR( • معدل الن�سبة ال�سنوي
هو معدل اخل�صم الذي تكون فيه القيمة احلالية جلميع الأق�ساط والدفعات الأخرى امل�ستحقة
 م�ساوية للقيمة،  التي متثل �إجمايل املبلغ امل�ستحق �سداده من الطرف الثاين، على الطرف الثاين
 وذلك يف التاريخ الذي يكون فيه مبلغ،)احلالية لدفعات مبلغ التمويل املتاحة (للطرف الثاين
.التمويل �أو �أول دفعة منه متاح ًا للطرف الثاين
:)MAR(• معدل الإطفاء ال�شهري
ي�ستخدم حل�ساب الربح ال�شهري ملبلغ التمويل ويتم ح�ساب هذا املعدل بق�سمة �إجمايل الربح
امل�ستحق على متو�سط �أ�صل الر�صيد القائم خالل مدة ال�سداد
 جميع الأيام يف ال�شهر مبا فيها �إجازة نهاية الأ�سبوع والأعياد:• يوم
 �أي يوم يقدم فيه البنك خدمات للجمهور:• يوم عمل

Monthly Instalment on agreed date (s). The Monthly Instalment is
calculated as sale price divided by term in months
•• Management/ Processing Fee: The Second Party is required to
pay a fee to the First Party to cover the costs of processing the finance
request as detailed in the Purchase Order
•• Variation of Terms: If during the duration of the Facility there are
any changes to the Terms and Conditions of this contract, The First
Party shall formally notify the Second Party of such changes (and if the
Second Party did not object within one month after this notification the
changes will be considered valid).

A. Required Verified Documents:
1. Original death certificate
2. Report from the Traffic Department or the police, if requested.
3. 
Detailed medical report showing the cause of death/disease,
medical history of the deceased customer (Second Party).
4. In case of death outside the Kingdom of Saudi Arabia, all submitted
documents must be certified/verified from the Saudi Embassy in
that country.
5. In addition to the above, any documents required by the First Party.

B. Required Verified Document:
1. Detailed medical report of the Second party.
2. Report from the Traffic Department or the police, if requested.
3. New detailed medical report after the completion of six months
since the date of injury/illness.
4. In addition to the above, any documents required by the First Party.

•• Profit Amortization Method:
P
 rofit is amortized using reducing balance method over finance period.
The formula to calculate monthly profit is (Outstanding principal amount
x monthly amortization rate).

•• Annual Percentage Rate (APR):
Is the discount rate at which the present value of the Total instalments
and amount payable by the Second Party equals the present value of
all payments of the Amount of Financing available to the First Party on
the date on which the Financing amount or the first payment thereof is
available to the (Second party).

•• Monthly Amortization Rate (MAR):
Is used to calculate monthly profit on finance amount. This is calculated
through a formula that is derived by dividing the total profit paid by the
average principal outstanding, over finance period.
•• Calendar Day: any day in a month, including weekends and holidays.
•• Business Day: a day on which the banks are open for business to the
general public.

