بنك إتش إس يب يس عامن ش.م.ع.ع.
رشوط وأحاكم إلقرض إلسكين

حقوق النشر .بنك إتش إس بي سي عُمان ش.م.ع.ع 2019 .جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة .ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور
أوتخزينه في أي جهاز لتخزين المعلومات أو تحويله ،في أي شكل أو وسيلة إلكترونية ،ميكانيكية ،التصوير ،التسجيل ،أو غير ذلك ،دون الحصول
على إذن خطي مسبق من بنك إتش إس بي سي عُمان ش.م.ع.ع.
صدر عن بنك إتش إس بي سي عُمان ش.م.ع.ع .ص.ب ،1727 .الرمز البريدي  ،111البريد المركزي ،السيب ،سلطنة عُمان

إجلزء (أ)

أحاكم عامة

 -1تفسريإت
يكون لللكامت إلتالية إملس تخدمة يف هذإ إملستند إملعاين إلآتية:


إتفاقية – إتفاقية إلقرض إلسكين إملربمة بينك وبيننا وإليت تتضمن هذه إلرشوط وإلحاكم.
تقرير الاستشاري – يعين فامي يتعلق بتسهيالت متويل إلبناء إذلإيت ،تقريرإ من الاستشاري ابلشلك إملقبول دلينا وإذلي يثبت فيه مرحةل إلبناء.



إلسحب – إلفرإج عن إجاميل مبلغ إلقرض من قبلنا وقيده يف حسابمك إذلي حتددونه.



رسود إلسدإد إملعجل – تعين رسوم "إلتسوية إملبكرة للقرض" وفق إملبني يف قامئة إخلدمات وإلرسوم وإليت تطبق يف حاةل سدإدمك اكمل قمية إلقرض قبل إلتارخي إحملدد
للسدإد.



حاةل إلخالل – حاةل من حالت إلخالل إملبينة يف إلفقرة  1من إلبند .11
إلرسوم وإلتعاب – أي مبلغ وإجب إلسدإد بوإسطتمك لنا وفقًا للتعرفة إخلاصة بنا وإملبينة يف قامئة إخلدمات وإلرسوم يف إلفقرة  1من إلبند .10
دين إلقرض إلسكين – إلقرض وأي مبلغ أآخر تكون مدينا به مبوجب إلتفاقية أو إلضامن مبا يف ذكل عىل سبيل إملثال ل إحلرص أي أتعاب ورسوم وفوإئد مس تحقة.



مجموعة إتش إس يب يس  -إتش إس يب يس هودلنغ يب إل يس ،وإلرشاكت إلتابعة لها وإملتضامنة وإلشقيقة.
رشوط إلقرض إلسكين لبنك إتش إس يب يس عامن – هذه إلرشوط وتعديالهتا (ومبا يعاد تسميهتا) من وقت لآخر وفقًا للفقرة  1من إلبند .12





إلقروض إلسكنية من  HSBC Omanيه قروض ذإت معدل فائدة متغرية .حيق لنا ،وفقا لتقديران إملطلق تغيري معدل فائدة إلقرض إلسكين إملتغري إخلاص بك يف إي
وقتُ .أدرك إملزإاي وإخملاطر إليت تتضمهنا إلقروض ذإت معدل فائدة متغري ،وهبذإ إوإفق عىل إحتساب معدل إلفائدة إملتغري لقريض إلسكين.
حساب إلقرض – حساب  /حساابت إلقرض إلسكين إخلاص بمك مبوجب إلتفاقية.



إلقرض – مبلغ إلقرض إملشار إليه يف إلتفاقية.



إدلفعة /إدلفعات إلشهرية – إدلفعات إلشهرية لصل إملبلغ وإلفائدة إليت تمت بوإسطتمك لنا وإملشار إلهيا يف إلتفاقية.



معدل الاقرإض ابلرهن – معدل إلفائدة إملطبق عىل دين إلقرض إلسكين إملبني يف إلتفاقية.



عامن – سلطنة عامن



مصاريف إلسدإد إجلزيئ – رسوم إلسدإد إجلزيئ للقرض وإملبينة يف قامئة إخلدمات وإلرسوم إلوإجبة إدلفع يف حاةل سدإدمك جزءإ من إلقرض قبل اترخي إلسدإد.



إلرشوط وإلحاكم إلعامة للخدمات إملرصفية إلشخصية – إلرشوط وإلحاكم إلعامة للخدمات إملرصفية لتش إس يب يس (عامن) وإليت حتمك عالقتك إملرصفية بنا
وتعديالهتا (ومبا يعاد تسميهتا) من وقت لآخر.



إلعقار – إلعقار إملشار إليه يف إلتفاقية.
اترخي إلسدإد – أآخر اترخي لفةرة إلسدإد إليت بجب أن تسدد فهيا لك إملبالغ إملس تحقة من دين إلقرض إلسكين (مبا يف ذكل إلسدإد إلشهري) ابلاكمل.



فةرة إلسدإد – إلفةرة إملشار إلهيا يف إلتفاقية وإليت بجب عليمك يف هنايهتا سدإد اكمل دين إلقرض إلسكين.



قامئة إخلدمات وإلرسوم  -قامئة إملصاريف وإلرسوم إخلاصة بنا إليت تنطبق عىل إلقرض إلسكين وإليت ميكن حتميلها من إملوقع  www.hsbc.co.omأو إملتاحة يف فروع
إلبنك وإليت ختضع للتغيري من وقت لآخر.



إلضامن – إلضامن إملذكور يف إلتفاقية وأي حقوق أخرى تقدم كضامن لنا بوإسطة أي منمك يف أي وقت وإليت تشمل عىل سبيل إملثال ل إحلرص إلتعاب وإلرسوم أو إلرهن
إلقانوين عىل إلعقار ،وش ياكت إلضامن ،وإلتنازل عن أي حقوق متلكوهنا أو أي حقوق أخرى تقدم كضامن.
تسهيالت متويل إلبناء إذلإيت – تسهيالت نقدهما كل دلفع إلقساط إملس تحقة للمقاول مقابل تشييد إلعقار إلسكين عىل أرض متلكوهنا (إن ر إجلزء هـ أدانه).



تسهيالت متويل عقار قيد إلبناء – تسهيالت نقدهما لمك دلفع إلقساط إملس تحقة للمطورين أو إملقاولني مقابل بناء إلعقار إلسكين (أن ر إجلزء د أدانه).



إلقرض إلسكين ذو إملعدل إملتغري – قرض سكين يكون هل معدل فائدة متغرية للك أو جزء من فةرة إلسدإد.



حنن ،خاصتنا – تعين بنك إتش إس يب يس عامن ش.م.ع.ع .وأي خشص حيق هل يف أي وقت ممارسة لك أو أي من حقوقنا أو إلزتإماتنا مبوجب إلتفاقية و /أو إلضامن.



أنت /أنمت – إلشخص أو لك من إلشخاص إذلين يربمون إلتفاقية مكقةرض .وتقرأ إللكامت مثل خاصتك وخاصتمك وفقا ذلكل.



إلشارة للس نة أو مدة س نوية تعين مدة  366/ 365يوما يف إلس نة إمليالدية .إلشارة لشهر تعين إلشهر إمليالدي .لك إلتوإرخي وإلفةرإت إملذكورة بجب أن حتسب وفقا
للتقومي إمليالدي.
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 -2الانسحاب من إلتفاقية قبل حسب إلقرض
 1-2تربم إلتفاقية عىل أساس إملعلومات وإلتفاصيل إملالية إليت قدمهتا لنا أو قدمت إانبة عنك .بجب عليك إفادتنا فورإ بأي تغيري يف إملعلومات وإلتفاصيل إملالية إليت قدمهتا أو قدمت
نيابة عنك دلمع طلب إلقرض.
 2-2ميكنك الانسحاب من إلتفاقية يف أي وقت قبل حسب إلقرض مع مرإعاة "رسوم إلغاء إلقرض" إليت س نفرضها عليك .ميكن إحلصول عىل إملزيد من إلتفاصيل عن هذإ يف قامئة
إخلدمات وإلرسوم.
 3-2ميكننا الانسحاب من إلتفاقية قبل حسب إلقرض أو ،حسب إختياران ،تأخري حسب إلقرض يف إحلالت إلآتية:


يف حاةل وجود تغيري جوهري عكيس وضار لوضعك منذ تقدمي طلب إلقرض أو إذإ اكنت أو أصبحت أي معلومات أو تفاصيل مالية قدمت دلمع إلطلب غري دقيقة.



كشفت حترايتنا عنك معلومات غري مرضية لنا.



إذإ إكتشفنا أي معلومات ضارة تتعلق بقرإران ابقرإضك.



إذإ رأينا وجود أي معوقات رقابية أو أخرى تتعلق ابلقرض إملقةرح.



إذإ قرران أنه ل ميكن الالزتإم بأي من تعلاميتنا فامي يتعلق ابلتفاقية أو إلضامن.



إذإ مل نتسمل تقريرإ من ممثلنا إلقانوين يتعلق مبسائل مثل ملكية إلعقار وإملسائل إلقانونية إلخرى إليت هتمنا أن تكون مرضية لنا من إلناحية إلشلكية وإملوضوعية.



عدم إلوفاء بأي من رشوط هذه إلتفاقية أو إلضامن.



إذإ اكن دلينا ،لي سبب ،شك معقول حول كفاية وقمية أي ضامن للقرض.

 4-2إذإ إنسحبنا من إلتفاقية قبل إلسحب إلول من إلقرض لي سبب حمدد يف إجلزء أ بند  3-2أعاله لن نكون مس ئولني عن أي خسارة كل أو لي منمك فامي يتعلق برشإء إلعقار أو
بناؤه.
 5-2ما مل نوإفق عىل خالف ذكل كتابة:


س تلغى إلتفاقية إذإ مل يمت إلسحب إلول من إلقرض خالل إملدة إحملددة يف إلتفاقية.



يمت حسب إلقرض يف دفعة وإحدة.

 -3إلضامن
 1-3س توجب عليك تقدمي ضامن لنا (ويف حاةل أي تغيري يف إلقانون ،إللوإحئ أو إل روف ،أي ضامن إضايف نطلبه) ابلصورة إملالمئة لنا .الالتفاقية مرشوطة بتقدميك للضامن وأن تكون
مالاك للعقار بصورة مقبوةل لنا (ما مل نوإفق عىل خالف ذكل).
 2-3يف حاةل عدم متكنك من تقدمي إلضامن لي سبب وفقا للبند  1-3من إجلزء أ أعاله ،س تكون مس ئول عن سدإد دين إلقرض إلسكين وبجوز أن نعترب ذكل حاةل إخالل ينتج عهنا
صريورة دين إلقرض إلسكين مس تحق إلسدإد فورإ عند إلطلب (إن ر إجلزء أ بند  11أدانه) لن نكون مس ئولني عن أي خسارة تتحملها نتيجة عدم قدرتك عىل تسجيل إلعقار أو
إلضامن.
 3-3توإفق عىل أن تقوم عند إلطلب ابختاذ إخلطوإت إلالزمة محلاية إحلقوق إملقدمة كضامن حس امب نطلب من وقت لآخر خالل إملدة إليت يكون فهيا إلعقار أو إلضامن غري مسجل.
 4-3توإفق عىل أنه يف حاةل إلخالل فان دين إلقرض إلسكين س يكون مس تحقا ووإجب إلسدإد فورإ وبجوز لنا تنفيذ إلضامن ضد إلعقار ابس تخدإم لك إلوسائل إلقانونية إملتاحة لنا.
 5-3بجب عليك الالزتإم بلك الالزتإمات إليت يفرضها إلضامن وإلتأكد من الالزتإم إلتام هبا.
 6-3إذإ إعتربان يف أي وقت أن قمية وكفاية وحصة إلضامن قد تغريت بصورة جوهرية وطلبنا مزيدإ من إلضامانت عىل إلعقار (أو طلبنا إثبات كفاية إلضامن إحلايل) من أجل حامية أفضل
ملركزان تتعهد ابلقيام مبا ييل:


إلتوقيع عىل وتقدمي لك إملستندإت وإحلصول عىل لك إملوإفقات وإلصالحيات إلرضورية إليت حنددها ونرى أهنا رضوررية ومرغوب هبا.



إحلضور لوزإرة إلساكن إلعامنية أو أي سلطات أخرى حنددها.
دفع لك رسوم وأتعاب ومصاريف وإلزتإمات إلتسجيل وإلتاكليف إلقانونية وإلتاكليف إلخرى فامي يتعلق ابثبات إلضامن أو تقدمي ضامن إضايف عىل إلعقار.
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 7-3يف حاةل إخطارمك بتسجيل إلعقار و /أو إلضامن ومل تقم خالل  30يوما من إلخطار بتسجيل إلعقار أو إلضامن ،توإفق بصورة مطلقة (حىت سدإد دين إلقرض إلسكين ابلاكمل) عىل
تعييننا أو أي وكيل مفوض من قبلنا ،موظف أو حمام كوكيل كل للقيام مبا ييل إانبة عنك:


إلتوقيع عىل وتسلمي وتسمل أي مستندإت أو إلقيام بأي ترصف نرإه مالمئا فامي يتعلق بتسجيل إلعقار و /أو إلضامن.



إلقيام بعد إلخطار ابدلفع (سوإء عن طريق دفع إلبجار ،أتعاب ورسوم إخلدمة ،وإلتعاب وإلرسوم إلخرى إملتعلقة ابلعقار) من أجل تسهيل تسجيل إلعقار و /أو إلضامن
وإضافة هذه إملبالغ دلين إلقرض إلسكين.
إلقيام بأي خطوإت لتسجيل إلعقار و /أو إلضامن دلى وزإرة إلساكن بسلطنة عامن وإلسلطات إخملتصة إلخرى.



 -4إلعناية ابلعقار
 1-4بجب عليك إحلفاظ عىل إلعقار ولك إلةركيبات وإلتجهزيإت وإملناطق إخلارجية يف حاةل جيدة.
 2-4بجب عليك عدم إهامل إلعقار أو إلقيام بأي يشء من شأنه إلتقليل من قميته.
 3-4بجب عليك عدم معل أي تغيريإت هيلكية عىل إلعقار بدون إملوإفقة إخلطية إملس بقة من قبلنا.
 4-4بجب عليك عدم تأجري إلعقار أو تأجريه من إلباطن أو فقدإن حيازته أو خبالف ذكل إلسامح لي خشص ابحلصول عىل أي حقوق لشغل إلعقار لي غرض غري إلغرإض إلسكنية.

 -5إلتفاقيات إملشةركة
 1-5يف حاةل وجود أكرث من وإحد منمك فان إلتفاقيات تنطبق عىل لك منمك منفردإ وكذكل ابلتضامن بينمك وتكونون مس ئولون ابلتضامن والانفرإد عن دين إلقرض إلسكين .ويعين ذكل
أن لك منمك مس ئول عن اكمل دين إلقرض إلسكين والالزتإمات إلوإردة ابلتفاقية ويف حاةل إخالل أي منمك ابللزتإم بأي من الالزتإمات مبوجب إلتفاقية بجوز لنا تنفيذ تكل الالزتإمات
ضدمك لكمك أو ضد أي منمك.
 2-5أي بيان أو إخطار يرسل لمك ابلربيد س يكون بياان أو إخطارإ معنون لمك ابلشةرإك يف عنوإن وإحد .وإذإ كنمت ل تعيشون يف نفس إلعنوإن ،فانه بجب إختيار إلعنوإن إذلي ترغبون
يف أن ترسل إليه إلبياانت والاخطارإت وسةرسل لعنوإن وإحد فقط وإذإ مل نسمع منمك خالف ذكل سرنسل أي بيان أو إخطار لعنوإن طالب إلقرض إلرئييس يف إس امترة طلب إلقرض.
وكذكل فان أي بيان أو إخطار يرسل لمك ابلربيد إللكةروين س يكون معنوان لمك مجيعا عىل عنوإن وإحد .ويف حاةل تقدمي أكرث من عنوإن بريد إلكةروين سرنسل إلبياانت أو إلخطارإت
لي من عناوين إلربيد إللكةروين إليت قدمت لنا وفقا لسجالتنا.
 3-5ما مل يمت إشعاران كتابة خبالف ذكل ،س نفةرض أن لك منمك هل نس بة متساوية يف إلعقار.
 4-5يوإفق لك منمك عىل أنه يف حاةل وفاة إملقةرض إملشةرك ت ل إلتفاقية وإلضامن ساريني وقابلني للتنفيذ ضد إملقةرض إملتبقي وورثة إملقةرض إملتويف وخلفائه.

 -6إحتساب وحتميل إلفائدة
 1-6س نقوم بتحميل إلفائدة عىل دين إلقرض إلسكين مبعدل الاقرإض ابلرهن إملبني يف إلتفاقية .إذإ اكن دليك معدل متغري للقرض إلسكين ،بجوز تغيري معدل إلقرإض ابلرهن
للس باب إملبينة يف إلبند  .6.2إذإ اكن تغيري معدل إلقرإض ابلرهن ليس يف صاحلك س نقوم ابخطارمك خالل  30إىل  60يوما من إلتغيري تبعا لتقدير إلبنك.
 2-6نقوم ابحتساب سعر إلفائدة عىل أساس إلرصيد إليويم إملس تحق دلين إلقرض إلسكين .وتدفع إلفائدة شهراي.
 3-6حيتسب سعر إلفائدة إليومية عىل أساس  365/366يوما ميالداي يف إلس نة وينطبق إلشق إملتعلق ابلفائدة للمبلغ إذلي تدفعونه شهراي عىل أساس  365/366يوما ميالداي
يف إلس نة.

 -7إدلفعات إلشهرية
 1-7بجب عليك سدإد إدلفعات إلشهرية يف توإرخي إس تحقاقها حىت دفع اكمل دين إلقرض إلسكين .ويف حاةل عدم تسلمنا لاكمل دين إلقرض إلسكين يف اترخي إلسدإد أو يف حاةل بيع
إلعقار ،بجب عليك سدإد اكمل إلقمية إملتبقية من دين إلقرض إلسكين.
 2-7بجوز لنا تغيري مبلغ إدلفعة إلشهرية (ما عدإ إدلفعة إلشهرية إلوىل) بعد تقدمي إخطار كتايب كل:


للخذ يف الاعتبار أي تغيري يف معدل إلفائدة.
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للخذ يف الاعتبار أي مبالغ إضافية قد تصبح مس تحقة عليك مبوجب إلتفاقية.



للتأكد من أن دين إلقرض إلسكين قد سدد يف اترخي ل يتجاوز اترخي إلسدإد إلهنايئ لاكمل قمية إلقرض.

 3-7س نقوم حبساب إدلفعة إلهنائية إليت تمت يف اترخي إلسدإد لتشمل أي رصيد دلين إلقرض إلسكين وأي فائدة مس تحقة حىت اترخي إلسدإد إلهنايئ للقرض.
 4-7ستس تخدم إدلفعة إلشهرية لسدإد إلفائدة غري إملسددة بصفة أولية مث إملصاريف وإلتعرفة غري إملدفوعة مث أصل إملبلغ إملقةرض.
 5-7بجوز لنا حسب تقديران (مع مرإعاة إلقوإنني وإللوإحئ إملعمول هبا) متديد فةرة إلسدإد من أجل منحمك فةرة أطول لسدإد دين إلقرض إلسكين ولكننا لن نكون ملزمني بذكل.

 -8كشوف إحلساب
س نقدم كل كشوف حساب منت مة ت هر إملعامالت إلخرية منذ أآخر كشف فامي يتعلق ابلقرض .وس تقدم جماان إما شهراي أو بصورة نصف س نوية أو س نوية حسب إختيارك .إذإ كنت
تريد كشوف حساب إضافة لتكل إليت نقدهما كل فنحتفظ ابحلق يف حتميل مصاريف إضافية حسب إملبني يف قامئة إخلدمات وإلرسوم .بجب عليك حفص دقة إلبياانت برسعة وإخطاران
بأي خطأ خالل  30يوما من اترخي إس تالم كشف إحلساب .يف حاةل عدم الاعةرإض خالل  30يوما تعترب إلقيود إلوإردة يف إلكشف حصيحة ول بجوز كل إلدعاء خبالف ذكل لحقا.

 -9إلتأمني
 1-9بجب عليك تأمني إلعقار ضد لك إخملاطر الاعتيادية دلى رشكة تأمني مرموقة من بني رشاكت إلتأمني إملعمتدة دلينا مببلغ يغطي إستبدإهل اكمال يف أو قبل إلسحب من إلقرض حس امب
نطلب بصورة معقوةل والاحتفاظ ابلتأمني حىت سدإد اكمل دين إلقرض إلسكين .بجب إلتنازل عن منافع إلوثيقة لنا وابلتايل إظهاران عىل أننا إجلهة إملس تفيدة إليت يمت لها إلسدإد يف حاةل
إخلسارة وذكل عىل وجه وثيقة إلتأمني وابلطريقة إليت نطلهبا .ولن يمت إلسحب من إلقرض حىت نتسمل إثباات بأن إلوثيقة سارية وأنه مت إلتنازل عهنا لنا .بجب عليك الاحتفاظ ابلوثيقة
وإلتنازل عن إملنافع حىت إلسدإد إلتام دلين إلقرض إلسكين.
 2-9بجب عليك معل وثيقة تأمني عىل إحلياة دلى رشكة تأمني مرموقة تكون معمتدة دلينا وخاضعة ملوإفقتنا إذإ ما طلبنا ذكل ،هذإ لتغطية إملبلغ غري إملسدد من دين إلقرض إلسكين يف
حاةل وفاتك (ل قدر هللا) .بجب إلتنازل عن منافع هذه إلوثيقة لنا ،وابلتايل إظهاران عىل أننا إجلهة إليت يمت لها إلسدإد يف حاةل إخلسارة عىل وجه وثيقة إلتأمني ابلطريقة إليت نتطلهبا .ولن
يمت إلسحب من إلقرض حىت نتسمل إثباات بأن إلوثيقة سارية وأنه مت إلتنازل عهنا لنا .بجب عليك الاحتفاظ ابلوثيقة وإلتنازل عن إملنافع حىت إلسدإد إلتام دلين إلقرض إلسكين.
 3-9س تقدم تأكيدإ ،إذإ طلبنا ذكل ،ودليال عىل وجود ورشوط إلتأمني إملشار إليه يف بند  1-9و .2-9
 4-9يف حاةل عدم قيامك بتوفري إلتأمني وإلتنازل لنا عن وثيقيت إلتأمني إملشار إلهيا يف بند  1-9و  2-9بجوز لنا (ولكننا لس نا ملزمني بذكل) إلقيام ابلتأمني لصاحلنا لتغطية هذه إخملاطر
وحيق لنا حتميل تلكفة وثيقيت إلتأمني عىل أي من حساابتك دلينا .ولتفادي إلشك ،تشمل إلتلكفة ليس فقط إلقسط إملس تحق لرشكة إلتأمني بل إضافة ذلكل رسوم خدمة مس تحقة لنا.
أي وثيقة تأمني تمت وفقا للبند  4-9س تغطي فقط قمية دين إلقرض إلسكين .أي وثيقة تأمني عىل مبىن وفقا لهذإ إلبند  4-9س تغطي فقط قمية الاستبدإل إلاكمل للعقار.
 5-9أي مبالغ وإجبة إلسدإد مبوجب أي وثيقة مشار إلهيا يف بند  9بجب أن تدفع لنا .وتوإفق عىل أنه بجوز لنا إس تخدإم هذه إملبالغ لـ:


تغطية أي رضر مؤمن حسب إملطلوب للتأكد من عدم وجود إخنفاض يف قمية إلعقار و /أو



تقليص أو تسوية دين إلقرض إلسكين.

 6-9توإفق عىل إلفصاح من جانبنا لي طرف اثلث مؤمن مبعلومات حوكل تكون ذإت صةل بأي وثيقة تأمني مشار إلهيا يف إلبنود  1-9إىل  4-9شامةل.

 -10سدإد إملصاريف وإلرسوم
 1-10س تقوم بسدإد اكمل مبالغ إلرسوم وإملصاريف والالزتإمات وإلتاكليف إلقانونية وإلخرى إليت يمت حتملها أو تفرض من قبلنا يف أو فامي بتعلق ب ( )1تنفيذ الالزتإم أو إصالح
أي إخالل ابلتفاقية أو إلضامن أو لتغطية دين إلقرض إلسكين ( )2حامية وتنفيذ إلضامن (مبا يف ذكل تاكليف أي دعاوى).
 2-10أي مصاريف أو رسوم (سوإء طلبت أم مل تطلب) س تضاف دلين إلقرض إلسكين وسيمت حتميل فائدة علهيا حسب إملنصوص عليه يف إجلزء أ بند .6
 3-10توجد تفاصيل إملصاريف وإلرسوم يف قامئة إخلدمات وإلرسوم إملوجود عىل موقعنا عىل إلنةرنت  www.hsbc.co.omوميكنك إحلصول عىل إلتفاصيل من مستشار إلرهن
ابلهاتف أو يف أقرب فرع للبنك .كام س نقوم ابفادتك بأي رسوم نفرضها إذإ طلبت أي خدمة.
 4-10بجوز لنا تغيري قمية إلرسوم وإملصاريف وتطبيق مصاريف أو رسوم جديدة أو خمتلفة تعكس تلكفة إلعمل أو إخلدمة إملعنية أو لي سبب أآخر أي اكن .يف حاةل تغيريان لقمية
إملصاريف وإلرسوم س نقوم ابخطارك بذكل حسب مقتضيات إلقانون و إللوإحئ.
PUBLIC

 5-10لن نقوم بتحميل رسوم إلسدإد إملعجل يف حاةل سدإد إلقرض عند وفاتك (أو يف حاةل إلوفاة إلوىل عندما يكون هناك أكرث من وإحد منمك) .بجب إخطاران برسعة ابلوفاة
مؤيدة بنسخة موثقة من شهادة إلوفاة إما من قبل إملس ئول عن إلةركة أو وإحد منمك يف حاةل وفاة أي منمك .إضافة ذلكل بجب أل تكون أي من إحلالت إلتالية قد وقعت قبل
إلوفاة (ما مل يمت إلتنازل عهنا من قبلنا أو مت عالهجا من قبلمك):


عدم إلوفاء بأي من رشوط إلتفاقية وإلضامن.



أن تكون أي معلومات تقدم دلمع طلب إلقرض ،أو خالل فةرة رساين إلتفاقية ولها أثر جوهري عكيس عىل قرإران ابقرإضك أو الاس مترإر يف إقرإضك أو
الاس مترإر يف إقرإضك ،غري حصيحة.

 6-10أي دفعة زإئدة أو جزئية للقرض س تخضع ملصاريف إدلفعة إجلزئية وجتوز فقط يف اترخي إلسدإد إلشهري .لن يكون إلسحب اثنية متاحا .بعد تسمل أي دفعة رأساملية أو
دفعة زإئدة ،س نقوم ابعادة حساب إملبلغ إذلي تدين به ومبلغ إلفائدة إذلي تسدده.

 -11حالت إلخالل وإلهناء
 1-11يكون دين إلقرض إلسكين مس تحقا ووإجب إلسدإد فورإ بطلب كتايب من قبلنا ول ميكن حسب أي مبلغ (أو مبلغ أآخر) من قبلمك مبوجب إلتفاقية يف أي من إحلالت إلآتية:


إذإ صار أي يش قلته أو قيل إانبة عنك دلمع طلب إلقرض أو خالل فةرة رساين إلتفاقية يكون هل أثر جوهري عكيس عىل قرإران ابلقرإض أو الاس مترإر يف
إلقرإض ،غري حصيح.



يف حاةل عدم إكامل إلجرإءإت إلقانونية إملتعلقة ابلضامن أو عدم إلزتإمك بأي صورة ابجلزء أ بند  3أعاله.
عدم سدإد أي دفعة شهرية أو أي مبلغ أآخر وإجب إلسدإد مبوجب إلتفاقية عند إس تحقاقه.



خمالفة أي إلزتإم يفرض عليك مبوجب إلضامن.
إذإ مت شهر إفالسك أو إملقةرض إلآخر أو مت تعيني مصفي قضايئ أو حارس قضايئ عىل أموإكل أو أموإلمك.



بيع ،تأجري أو خبالف ذكل حتويل إلعقار لطرف اثلث بدون إحلصول عىل إملوإفقة إلكتابية إملس بقة منا للقيام بذكل.



وفاتك أو وفاة أي منمك (ل قدر هللا).



قيامك بأي معل جتاري يف إلعقار ،أو إس تخدإم إلعقار لي غرض غري سكين بدون إحلصول عىل إملوإفقة إلكتابية إملس بقة منا للقيام بذكل.



عدم الاحتفاظ بوثيقة تأمني عىل إحلياة اكفية تنازكل عهنا لصاحلنا ،لتغطية إلرصيد إملتبقي من دين إلقرض إلسكين أو عدم الاحتفاظ بوثيقة تأمني عىل إملبىن تشمل
تنازكل عهنا لصاحلنا باكمل قمية إستبدإل إلعقار.
يف حاةل وجود عائق رقايب أو أي عائق أآخر س يكون يف حاةل وجوده قبل حسب إلقرض تأثري عىل قرإران ابلسامح ابلسحب من إلقرض.
إذإ علمنا بأي سبب قانوين أو تن ميي مينعنا من إقرإضك و /أو خدمة قرضك.



إذإ مل تلزتم بأي من الالزتإمات إلخرى يف إلتفاقية.
فامي يتعلق بتسهيالت إلبناء إذلإيت ،أو مبوجب تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء ،فانه إذإ مل يبدأ إلبناء خالل ثالث س نوإت من إلسحب إلويل من إلقرض ،أو إذإ
رأينا أن إلعقار لن يكمتل مبا يف ذكل عدم إلوفاء بأي توإرخي ملرإحل إلبناء أو (يف حاةل أي تسهيالت للمتويل إذلإيت للبناء) عدم تقدمي تقرير بناء يكون مقبول لنا قبل
أي إفرإج جمدول ملبلغ إلقرض أو إذإ بدإ لنا أنك مقت بأي ترصف قد يؤدي لهناء إلتفاقية مع مطورك أو مقاوكل (حسب مقتىض إحلال) أو خمالفتك لي رشط
يف إلتفاقية مع مطورك أو مقاوكل (حسب مقتىض إحلال) ويف هذه إحلاةل فان لك إملبالغ إليت دفعناها ملطورك أو مقاوكل إانبة عنك أو دفعت مبارشة كل ولك
إلفائدة (مبا يف ذكل أي فائدة مؤجةل مس تحقة) س تكون وإجبة إلسدإد فورإ و  /أو
إخالكل بأي إتفاقية أخرى ،حساب أو تسهيالت معنا أو مع كيان يف مجموعة إتش إس يب يس.









 2-11يف حال طلبنا:


س تقوم بدفع فائدة عىل إلقرض حسب إملنصوص عليه يف إجلزء أ بند  2أعاله حىت إلسدإد إلتام .وينطبق ذكل قبل وبعد أي قرإرإت أو أحاكم.



توإفق رصإحة عىل أن لك إحلساابت معنا ولك حساابتك مع أي كياانت أخرى يف مجموعة إتش إس يب يس تشلك حسااب مجمعا وإحدإ وحيق لنا إلتسوية بني لك
إلرصدة إدلإئنة وإملدينة يف هذه إحلساابت وبجوز لنا إس تخدإم إلموإل يف أي حساب يكون كل معنا و /أو أي كيان يف مجموعة إتش إس يب يس لتخفيض إملبلغ
إذلي تدين به مبوجب إلتفاقية.



يف حاةل ختلفك عن إلسدإد لنا ،حيق لنا ( )1إلطلب من إحملمكة إسةردإد إدلين غري إملدفوع من دين إلقرض إلسكين خالل فةرة إلسدإد وما بعدها أو بعدها
ابلوسائل إملسموح هبا قانوان ( )2تنفيذ أي ضامن حمتفظ به لصاحلنا.

 3-11يف حاةل تأخريان للتنفيذ أو عدم قيامنا ابلتنفيذ يف أي مرحةل أي من رشوط وأحاكم إلتفاقية ،أي ضامن أو أي مستند أآخر ،فان ذكل ل يؤثر عىل حقنا يف تنفيذ أي رشط أآخر
أو تنفيذ ذكل إلرشط يف إملس تقبل.
PUBLIC

 -12تغيري إلرشوط إليت تنطبق عىل إلتفاقية
 1-12هذه إلرشوط تعد نسخة منقحة وموحدة لرشوط وأحاكم إتش إس يب يس عامن للقروض إلسكنية وحتل حمل أي نسخ سابقة.
 2-12توإفق عىل أنه بجوز لنا ،وفقا لتقديران إملطلق ،تغيري أي من رشوط وأحاكم إلتفاقية يف أي وقت بتقدمي إخطار كتايب مدته  60يوما .وبجوز لنا تقدمي إخطار تغيري إلتفاقية
ابلوسائل إملتاحة مبا يف ذكل عىل سبيل إملثال ل إحلرص إلربيد إللكةروين وخدمات إلرسائل إللكةرونية ونرش ذكل عىل إملوقع .www.hsbc.co.om
 3-12توإفق عىل أن إس مترإر إس تخدإمك لي منتج يقدم مبوجب "إلتفاقية" بعد اترخي أي تعديل لرشوط إتش إس يب يس عامن للقروض إلسكنية يعمل به ويكون ساراي (حسب
إحملدد من قبلنا) يعترب قبول بدون حتفظ هبذإ إلتعديل.
 4-12يرىج مالح ة أنه يف حاةل طلبك منا تغيري أو إلتنازل عن أي من رشوط هذه إلتفاقية أو إلزتإمك حنوان ،لن نكون ملزمني ابلقيام بذكل ولكن بجوز لنا ،إضافة لي متطلبات،
طلب ضامن إضايف منك لتحسني مركزان.

 -13إلخطارإت
 1-13تعترب إلبياانت وإلخطارإت وإلطلبات قد قدمت بصورة اكفية كل إذإ أرسلت ابلربيد خالل  30يوما (إذإ إنطبق ذكل) إما يف إلعقار أو إلعنوإن إلخري إذلي قدمته لنا (مبا
يف ذكل عنوإنك إلربيدي ،رمق إلهاتف /إلهاتف إلنقال و /أو إلربيد إللكةروين (ما مل ختطران بعنوإن خمتلف بعنوإن خمتلف ترغب يف إملرإسةل عليه ويف هذه إحلاةل سرنسلها إليه).
بجب عليك إلتأكد من أن تفاصيل إلتصال إليت قدمهتا لنا مكمتةل ودقيقة ويتعني عليك إفادتنا برسعة بأي تغيري .وحيق لنا إرسال كشوف إحلساب وإلخطارإت وإلطلبات ابلفاكس
أو أي وس يةل إلكةرونية أخرى كل عىل أآخر رمق فاكس أو بريد إلكةروين كل ،وأي يشء يرسل بتكل إلطريقة يعترب قد مت تسلميه وإس تالمه ابلشلك إلاكيف من قبلمك مبرور مخسة
أايم من اترخي إلرسال .وإذإ أرسل ابلفاكس أو أي وس يةل إلكةرونية أخرى يعترب أي إخطار أو طلب قد مت تسلميه وإس تالمه من قبلمك من وقت إلرسال.
 2-13ما مل نفيد خبالف ذكل فان أي إخطار تقدمه لنا بجب أن يكون كتابة ويسمل أما ابليد ملمثل خدمات إلعمالء يف إلفرع أو يرسل ابلربيد ملدير فرعك .إذإ أرسلت أي رساةل
ابلربيد تعترب قد سلمت بعد مخسة أايم معل بعد إرسالها.
 3-13إذإ قدمت إخطار شفهيا قد يطلب منك تأكيد تعلاميتك كتابة لنا (ول يمت قبول إلربيد إللكةروين يف تكل إحلاةل).

 -14حقوق إلتحويل
 1-14ل بجوز كل حتويل أو إلتنازل عن أي من حقوقك وإلزتإماتك مبوجب إلتفاقية بدون موإفقتنا إلكتابية إلرصحية .ولس نا ملزمني ابملوإفقة عىل إلتحويل أو إلتنازل.
 2-14اببرإم هذه إلتفاقية ،توإفق عىل أنه بجوز لنا ،يف أي وقت ،حتويل أو إلتنازل عن حقوقنا ومنافعنا وإلزتإماتنا مبوجب إلتفاقية و /أو إلضامن ،يف أي وقت وجزئيا أو لكيا لي
طرف نعتربه بصورة معقوةل قادرإ عىل أدإهئا وابلقيام بذكل توإفق عىل أنه بجوز لنا مشاركة أي معلومات حنتفظ هبا عند ودين إلقرض إلسكين مع أي طرف .يف حاةل تنازلنا أو حتويلنا أي
أو لك حقوقنا ومنافعنا وإلزتإمنا:


فان حقوقك وإلزتإماتك مبوجب إلتفاقية ت ل يه نفسها ولكنك س تكون ملزما حنو أي خشص أو مؤسسة نقوم ابلتنازل أو إلتحويل هل أو لها.



س يكون ذلكل إلشخص أو إملؤسسة اكفة حقوقنا وسلطاتنا إليت مقنا بتحويلها هلم بدل عنا.



سيمت إخالء طرفنا من إلزتإماتنا حنوك طاملا يتولها ذكل إلشخص أو إملؤسسة.
توإفق عىل إبرإم أي مستندإت نطلهبا منك لتنفيذ إلتحويل أو إلتنازل.



 -15جتزئة وتعديل إلرشوط
 1-15إذإ أصبح أي من رشوط وأحاكم إلتفاقية (أو جزء مهنا) غري حصيح أو غري قابل للتنفيذ بأي صورة مبوجب أي قانون ،فان حصة وبقية إلرشوط وإلحاكم (أو جزء مهنا) لن يتأثر
بأي صورة أو تناقض.
 2-15إذإ اكن هناك أي رشط غري حصيح أو غري قابل للتنفيذ (أو أي جزء مهنم) ،س يصبح حصيح أو قابل للتنفيذ إذإ ما مت تعديل صيغته أو أثره عىل حنو أآخر ،فس تعد أن صيغته أو
أثره قد تعادل عىل ذكل إلنحو طاملا وإفقنا عىل ذكل من جانبنا.
 3-15إذإ أصبحت لك إلتفاقية غري قابةل للتنفيذ أو غري سارية فامي يتعلق بك أو أي منمك فان إلبقية لن يمت إخالء طرفهم من الالزتإمات مبوجب إلتفاقية.

 -16معلوماتك
PUBLIC

س نعامل معلوماتك إلشخصية مكعلومات خاصة ورسية .ولن يمت إلفصاح عن يشء عن عالقتك معنا أو إمسك أو عنوإنك لحد إل يف حدود ما هو وإرد ابلرشوط وإلحاكم إلعامة
للخدمات إملرصفية إلشخصية وإملضمنة يف رشوط إلقرض إلسكين من بنك إتش إس يب يس عامن أو وفقا ملا هو منصوص عليه حتديدإ يف ماكن أآخر من هذه إلرشوط وإلحاكم.

 -17عام
 1-17تعد إلبنود وإلبنود إلفرعية وإلفقرإت ،وإلفقرإت إلفرعية ولك إلنقاط يف هذه إلرشوط منفصةل عن بعضها إلبعض.
 2-17بجوز لنا ،ولكننا غري ملزمني ،ابلترصف بناء عىل أي تعلاميت كتابية أو بأي صورة أخرى نقبلها تقدم لنا بأي صورة أو من خالل أي وس يط حسب إلرشوط إليت خنطرمك هبا.
 3-17إلشهادة إلصادرة عن مدير أو موظف يف بنك إتش إس يب يس عامن مببلغ دين إلقرض إلسكين يف إلوقت إحلارض (غري إخلطأ إلرصحي) تعد انفذة بصفة قطعية يف موإهجتمك.
 4-17توإفق أنه يف حاةل وفاتك ابن إلتفاقية وإلضامن يرساين وقابالن للتنفيذ ضد ورثتك ومن لخلفك.
 5-17لن نكون مس ئولني عن أي خسارة أو رضر أو تأخري قد تعاين منه بسبب إحلرب ،وإلرضإابت والاضطرإابت إلعاملية وتوقف إلتوريدإت وإملعدإت أو أي أس باب أخرى خارجة
عن إلرإدة إملعقوةل.
 6-17توإفق ،أنه بجوز لنا ،أو أي عضو يف مجموعة إتش إس يب يس إختاذ أي إجرإء نرإه مالمئا للوفاء بأي إلزتإمات إما يف سلطنة عامن أو أي ماكن أآخر يف إلعامل ،يتعلق مبنع الاحتيال
وغسل إلموإل وإلنشطة إلرهابية وتقدمي إخلدمات إملالية وإخلدمات إلخرى لشخاص قد يكوان خاضعني لعقوابت .وتوإفق أننا إو أي عضو يف مجموعة إتش إس يب يس لن يكون
مس ئول حنوك أو أي طرف اثلث عن أي خسارة أو رضر يمت حتمهل نتيجة قيامنا أو عضو يف مجموعة إتش إس يب يس بأي إجرإء وفقا للجزء أ بند .5-17
 7-17يف حاةل عدم تقدمينا ملس توى إخلدمة إليت تتوقعها أو إذإ اكن دليك ما يقلقك يرىج إخطاران ابلتصال مبركز إلتصال إلتابع لنا أو مبدير فرعك .إذإ ل زلت غري رإض وتود معرفة
إملزيد من إملعلومات عن معلية إلتعامل مع إلشاكوى يرىج زايرة  www.hsbc.co.omملزيد من إملعلومات حول كيفية تصعيد إلشكوى .إذإ تقدمت بشكوى عىل إلنةرنت ،ستتلقى
إخطارإ يقر ابلشكوى وسيمت إلتصال بك خالل يويم معل .ويف حاةل عدم قدرتنا عىل تقدمي أي حل فوري لشكوإك ،س يقدم كل إلرمق إلشاري للشكوى مع إلوقت إلتقرييب إملطلوب
حلل إملشلكة .سيمت إلتصال بك يف إلتارخي إحملدد مع إلرد إلاكمل.
 8-17حتمك هذه إلتفاقية بقوإنني سلطنة عامن.
 9-17نوإفق أنت وحنن عىل إخلضوع لالختصاص إحلرصي حملامك سلطنة عامن.
 10-17تنطبق إلرشوط إملبنية يف هذإ إجلزء أ عىل لك إلقروض ما مل يمت تغيري ذكل بصورة حمددة يف إجلزء ب إىل هـ أدانه.

إجلزء (ب)
إملعدل إملتغري للقرض إلسكين
ينطبق هذإ إجلزء إذإ حتصلمت عىل قرض سكين ذو معدل فائدة متغرية عىل إملعدل إملتغري للقرض إلسكين.
إلقروض إلسكنية من  HSBC Omanيه قروض ذإت معدل فائدة متغرية .حيق لنا ،وفقا لتقديران إملطلق تغيري معدل فائدة إلقرض إلسكين إملتغري إخلاص بك يف إي وقت.
ُأدرك إملزإاي وإخملاطر إليت تتضمهنا إلقروض ذإت معدل فائدة متغري ،وهبذإ إوإفق عىل إحتساب معدل إلفائدة إملتغري لقريض إلسكين.

إجلزء (ج)
PUBLIC

أتعاب ورسوم صيانة إلعقار
ينطبق هذإ إجلزء إذإ إشةريت إلعقار واكن إلمر يقتيض مسامهتك يف صيانة إملبىن أو إحملاف ة عىل إلتطوير وفقا لتفاقية إلرشإء.
 -1تتعهد بسدإد لك إدلفعات إلتعاقدية إملس تحقة مبوجب أي عقد صيانة مصاحب للعقار .يف حاةل وجود أي مبالغ مس تحقة مبوجب أي عقد صيانة بعد تقدمي إخطار مدته
 14يوما بجوز أن نقوم (ولكننا غري ملزمني) بسدإد هذه إملبالغ إانبة عنك للتأكد من عدم تأثر إلضامن.
 -2يف حاةل إدلفع إانبة عنك مبوجب إجلزء ج بند  1أعاله حيق لنا خصم هذه إلتاكليف من أي حساب كل معنا.
 -3سيمت خصم اكمل إملصاريف إليت نتحملها يف إلقيام هبذه إدلفعات إانبة عنك من أي حساب كل معنا وتشمل:


إجلزإءإت إلنامجة عن إلتأخري يف إدلفع.



تلكفة إلرشكة إليت تدير عقد إلصيانة.



إلتاكليف إلقانونية.



أتعاب إلجرإءإت.



إلرسوم وإلتعاب وإلرضإئب إحلكومية.

إجلزء د
تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء
ينطبق هذإ إجلزء يف حاةل حصوكل عىل تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء
-1
-2
-3
-4
-5

إلشارة للسحب إلويل من إلقرض يف هذإ إجلزء د يعين إدلفعة إملقدمة مبوجب تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء وتفرس بقية هذه إلرشوط وفقا ذلكل.
بجوز لي منا الانسحاب من إلتفاقية بنفس إلرشوط إملشار إلهيا يف إجلزء أ بند ( 2ابستش ناء أن إلشارة للسحب إلويل من إلقرض يف ذكل إلبند تعين أول دفعة
مقدمة مبوجب تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء).
حتتسب إلفائدة عىل أساس إلرصيد إليويم إملس تحق مبوجب تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء .وتسدد إلفائدة شهراي.
ينطبق بند حاةل إلخالل إلوإرد يف إجلزء أ بند  11عىل تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء (وفق معيار إلصةل) وإلشارة يف ذكل إلبند (" )1دلين إلقرض إلسكين" تعترب
إشارة لدلين إذلي نشأ وفقا لتسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء (" )2قرض" يعترب إشارة لتسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء.
يسمح ابلسحب من إلقرض من جانبنا يف حاةل تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء فقط إذإ:


اكن إلسحب من إلقرض ل ينتج عنه جتاوز مبلغ إلقرض.



اكن إلسحب من إلقرض وفقا جلدول إلسدإد إذلي يقدمه مطور إلعقار (إملطور) (وتعديالته من قبل إملطور من وقت لآخر وفقا لالخطار).



فامي يتعلق ابلسحب إلويل عن مبلغ إلقرض إذإ سددت إلوديعة إملطلوبة للمطور.



وتلقينا دليال مقبول دلينا بأن إدلفعة إملعنية مس تحقة ووإجبة إلسدإد.

 -6بعد تقدمي إخطار لمك مدته  7أايم بجوز لنا (ولكننا لس نا ملزمني) وحسب تقديران وبدون إلرجوع كل إلقيام ابلسدإد لي مطور (إملطور) ،إلطرف إذلي يقوم ببناء إلعقار (إملقاول) أو
إستشاري إلبناء إملسجل دلى إلبدلية (الاستشاري) فامي يتعلق ابلعقار إذإ رأينا ذكل رضوراي أو حمبذإ .أي دفعة كهذه س تعامل كسحب من إلقرض وتضاف دلين إلقرض إلسكين.
 -7ل يشء يف هذه إلتفاقية يلقي أي إلزتإم علينا ابخبارك مىت يكون إدلفع للمطور مس تحقا ووإجب إلسدإد ول نقبل أي مس ئولية عن أي غرإمات تأخري يقوم إملطور بفرضها.
 -8توإفق عىل عدم حتميلنا أي مس ئولية عن أي تأخري يف إلبناء من جانب إملطور ،إملقاول أو الاستشاري أو عن أي عيب يف بناء إلعقار.
 -9تتعهد لنا أنه فور إكامتل إلعقار وتسلميه بوإسطة إملطور ،س تقوم مبصاحبة ممثل للبنك لتسجيل بياانت إلعقار دلى وزإرة إلساكن إلعامنية أو أي سلطة خمتصة حنددها وإلشارة عىل
س ند إمللكية ابلضامن إذلي قدم لنا.
 -10تسدد رسوم إلسدإد إملعجل يف حاةل سدإدمك اكمل إملبلغ إملس تحق مبوجب تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء قبل اترخي هناية إلسدإد إلصيل .أي دفعة زإئدة تمت خالل فةرة
تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء بجب أن ختضع لتعاب إدلفعة إجلزئية وأي أتعاب ورسوم أخرى حسب إملبني يف قامئة إخلدمات وإلرسوم.
 -11بجب عليك إخطاران فورإ بأي دعوى أو إجرإءإت قضائية (مبا يف ذكل إلتحكمي) ،مطالبة أو طلب من أي نوع تقوم هبا ضد إملطور ،إملقاول أو الاستشاري أو إليت يقوم هبا
بق
إملطور ،إملقاول أو الاستشاري ضدك وتقدمي إلتفاصيل وإملستندإت إليت نطلهبا لنا .بجب أن تتنازل لنا فورإ (ابلطريقة إليت نطلهبا) عن مزإاي أي حمك ،حتكمي أو قرإر أآخر لصاحلك مية
PUBLIC

دين إلقرض إلسكين .ويف حاةل إدلفع كل (سوإء قبل أو بعد اترخي إلتنازل) فامي يتعلق بأي حمك ،حتكمي أو قرإر أآخر بجب أن تقوم فورإ بسدإد ذكل إملبلغ لنا .بجوز لنا إس تخدإم أي مبلغ
تدفعه لنا أو نتلقاه نتيجة إعامل هذإ إجلزء د بند  11يف سدإد دين إلقرض إلسكين ابلطريقة إليت حنددها.
 -12توإفق عىل قيامنا ابلفصاح للمطور ،إملقاول والاستشاري (وأي طرف اثلث أو وكيل مفوض عهنم) عن أي معلومات قد تكون ذإت صةل ابلتفاقية أو ابلضامن.
 -13إضافة ذلكل ،تنطبق إلحاكم إلتالية يف حاةل حصوكل عىل تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء وإذإ اكن س ند ملكية إلرض إليت س يبين إلعقار علهيا ابمسك (إلرض إململوكة).
 -14بجب أن تس تخدم تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء فقط لغرض متويل جزء من أو لك تلكفة بناء أو تطوير إلعقار إلسكىن إذلي يبىن أو يطور عىل إلرض إململوكة.
 -15بجب عليك إبالغنا ابمس إملقاول وإمس الاستشاري.
 -16بجب عليك أن تقدم لنا إلدةل إملستندية إملقبوةل دلينا إليت تؤكد ( )1مدة بناء إلعقار (من اترخي بدإية إلبناء إىل إلتسلمي إلهنايئ) مبا يف ذكل توإرخي إملرإحل إلرئيس ية للبناء)2( .
إجاميل تلكفة إلبناء (كام تتغري من وقت لآخر بناء عىل تذبذببات إلسوق) مبا يف ذكل عىل سبيل إملثال ل إحلرص جدول إلمكيات )3( .تقرير تقيمي من إحدى رشاكت إلتقيني إملفضةل دلينا
ينص عىل إلقمية إملقدرة للرض إململوكة وإلعقار عند الاكامتل .وتس متر الالزتإمات إملبينة أعاله طوإل مدة إلتفاقية وبجب عليك إبالغنا ابس مترإر بأي تطورإت هامة أو تغيريإت (سوإء
اكنت سالبة أو خالفه) يف مدة وتلكفة إلبناء وإلتقيمي إملقدر للعقار.
 -17بجوز إلسحب من إلقرض يف عدة دفعات مقدمة ولكن مل مهنا تكون  %10عىل إلقل من تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء.
 -18بجب عليك ،أن ترسل للك طلب مقدمة شهادة أصلية من الاستشاري تشهد أن إلبناء قد إكمتل وتعلاميت ابدلفع للمقاول.
 -19يكون إدلفع مبوجب لك طلب دفعة مقدمة فقط للمقاول إذلي حتدده ويؤكده الاستشاري.

إجلزء هـ
تسهيالت متويل إلبناء إذلإيت
ينطبق هذإ إجلزء يف حاةل حصوكل عىل تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء
-1
-2
-3
-4
-5

إلشارة للسحب من إلقرض يف هذإ إجلزء هـ تعين إدلفعة إملقدمة مبوجب تسهيالت متويل إلبناء إذلإيت وتفرس بقية هذه إلرشوط وفقا ذلكل.
بجوز لي منا الانسحاب من إلتفاقية بنفس إلرشوط إملشار إلهيا يف إجلزء أ بند ( 2ابس تثناء أن إلشارة للسحب إلول من إلقرض يف ذكل إلبند تعين أول دفعة مقدمة
مبوجب تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء).
حتتسب إلفائدة عىل أساس إلرصيد إليويم إملس تحق مبوجب تسهيالت متويل إلبناء إذلإيت .وتسدد إلفائدة شهراي.
ينطبق بند حاةل إلخالل إلوإرد يف إجلزء أ بند  11عىل تسهيالت متويل إلبناء إذلإيت (وفق معيار إلصةل) وإلشارة يف ذكل إلبند ( )1دلين إلقرض إلسكين تعترب إشارة
لدلين إذلي نشأ وفقا لتسهيالت متويل إلبناء إذلإيت (" )2قرض" يعترب إشارة لتسهيالت متويل إلبناء إذلإيت.
يسمح ابلسحب من إلقرض من جانبنا يف حاةل تسهيالت متويل إلبناء إذلإيت فقط إذإ:


اكن إلسحب من إلقرض ل ينتج عنه جتاوز مبلغ إلقرض.



اكن إلسحب من إلقرض وفقا جلدول إلسدإد إذلي يقدمه مقاول إلعقار (إملقاول) (وتعديالته من قبل إملقاول من وقت لآخر وفقا لالخطار).



فامي يتعلق ابلسحب إلويل من مبلغ إلقرض إذإ سددت إلوديعة إملطلوبة للمقاول.
وتلقينا دليال مقبول دلينا مع أي دليل أآخر نطلبه يكون مقبول دلينابأن إدلفعة إملعنية مس تحقة ووإجبة إدلفع.
إذإ طلبنا ذكل ،وقام ممثل لنا بزايرة إلعقار وأكد أن إملرحةل إحلالية للبناء قد إكمتلت .يف حاةل طلب إلتأكيد إلضايف وكنا غري قادرين عىل إلقيام بزايرة إملوقع ،حيق لنا
طلب تقرير تقيمي إضايف يعده مقمي مفضل دلينا.



إضافة ملا س بق ،سيسمح ابلسحب فقط إذإ تسلمنا ما ييل:
تقرير مكمتل عن إلبناء ،ترتبه وتدفع تاكليفه أنت ويعده مقمي مفضل دلينا.
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 تقرير اكمل عن إلبناء يشهد عليه الاستشاري.
بعد تقدمي إخطار لمك مدته  7أايم بجوز لنا (ولكننا لس نا ملزمني) وحسب تقديران وبدون إلرجوع كل إلقيام ابلسدإد للطرف إذلي يقوم ببناء إلعقار (إملقاول) أو إستشاري
إلبناء إملسجل دلى إلبدلية (الاستشاري) فامي يتعلق ابلعقار إذإ رأينا ذكل رضوراي أو حمبذإ .أي دفعة كهذه س تعامل كسحب من إلقرض وتضاف دلين إلقرض إلسكين.
ل يشء يف هذه إلتفاقية يلقي أي إلزتإم علينا ابخبارك مىت يكون إدلفع للمقاول أو الاستشاري مس تحقا ووإجب إلسدإد ول نقبل أي مس ئولية عن أي غرإمات تأخري
يقوم إملقاول أو الاستشاري بفرضها.
توإفق عىل عدم حتميلنا أي مس ئولية عن أي تأخري يف إلبناء من جانب إملقاول أو الاستشاري أو عن أي عيب يف بناء إلعقار.
تتعهد لنا أنه فور إكامتل إلعقار وتسلميه بوإسطة إملقاول ،س تقوم مبصاحبة ممثل للبنك لتحديث بياانت إلعقار دلى وزإرة إلساكن إلعامنية أو أي سلطة خمتصة حنددها
وإلشارة عىل س ند إمللكية ابلضامن إذلي قدم لنا.
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تتعهد لنا أنه فور إكامتل إلعقار وتسلميه بوإسطة إملقاول ،س تحصل عىل وثيقة تأمني جديدة للعقار ابلشلك إملقبول دلينا وختضع لنفس متطلبات وثيقة إلتأمني إلصلية عىل
إلعقار.
تسدد رسوم إلسدإد إملعجل يف حاةل سدإدمك لاكمل إملبلغ إملس تحق مبوجب تسهيالت متويل إلبناء إذلإيت قبل اترخي هناية إلسدإد إلصيل .أي دفعة زإئدة تمت خالل فةرة
تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء بجب أن ختضع لتعاب إدلفعة إجلزئية وأي أتعاب ورسوم أخرى حسب إملبني يف قامئة إخلدمات وإلرسوم.
بجب عليك إخطاران فورإ بأي دعوى أو إجرإءإت قضائية (مبا يف ذكل إلتحكمي) ،مطالبة أو طلب من أي نوع تقوم هبا ضد إملقاول أو الاستشاري أو إليت يقوم هبا إملقاول
أو الاستشاري ضدك وتقدمي إلتفاصيل وإملستندإت إليت نطلهبا لنا .بجب أن تتنازل لنا فورإ (ابلطريقة إليت نطلهبا) عن مزإاي أي حمك ،حتكمي أو قرإر أآخر لصاحلك بقمية
دين إلقرض إلسكين .ويف حاةل إدلفع كل (سوإء قبل أو بعد اترخي إلتنازل) فامي يتعلق بأي حمك ،حتكمي أو قرإر أآخر بجب أن تدفع لنا فورإ ذكل إملبلغ .بجوز لنا إس تخدإم
أي مبلغ تدفعه لنا أو نتلقاه نتيجة إعامل هذإ إجلزء د بند  9يف سدإد دين إلقرض إلسكين ابلطريقة إليت حنددها.
توإفق عىل قيامنا ابلفصاح للمقاول والاستشاري (وأي طرف اثلث أو وكيل مفوض مهنم) عن أي معلومات قد تكون ذإت صةل ابلضامن.
بجب أن تس تخدم تسهيالت متويل إلبناء إذلإيت فقط لغرض متويل جزء من أو لك تلكفة بناء أو تطوير إلعقار إلسكين إذلي يبىن أو يطور عىل إلرض إململوكة.
بجب عليك إبالغنا ابمس إملقاول وإمس الاستشاري.
بجب عليك أن تقدم لنا إلدةل إملستندية إملقبوةل دلينا إليت تؤكد ( )1مدة بناء إلعقار (من اترخي بدإية إلبناء إىل إلتسلمي إلهنايئ) مبا يف ذكل توإرخي إملرإحل إلرئيس ية للبناء.
( )2إجاميل تلكفة إلبناء (كام تتغري من وقت لآخر بناء عىل تذبذابت إلسوق) مبا يف ذكل عىل سبيل إملثال ل إحلرص جدول إلمكيات )3( .تقرير تقيمي من رشاكت إلتقيمي
إملفضةل دلينا يبني إلقمية إملقدرة للرض إململوكة وإلعقار عند الاكامتل .وتس متر الالزتإمات إملبنية أعاله طوإل مدة إلتفاقية وبجب عليك إبالغنا ابس مترإر بأي تطورإت هامة
أو تغيريإت (سوإء اكنت سالبة أو خالفه) يف مدة وتلكفة إلبناء وإلتقيمي إملقدر للعقار.
بجوز إلسحب من إلقرض يف عدة دفعات مقدمة ولكن لك مهنا تكون  %10عىل إلقل من تسهيالت متويل إلعقار قيد إلبناء.
بجب عليك ،أن ترسل للك طلب دفعة مقدمة شهادة أصلية من الاستشاري تشهد أن إلبناء قد إكمتل وتعلاميت ابدلفع للمقاول.
يكون إدلفع مبوجب لك طلب دفعة مقدمة فقط للمقاول إذلي حتدده ويؤكده الاستشاري.
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