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اجلزء (�أ)
�أحكام عامة

 -1تف�سريات
يكون للكلمات التالية امل�ستخدمة يف هذا امل�ستند املعاين الآتية:
•اتفاقية – اتفاقية القر�ض ال�سكني املربمة بينك وبيننا والتي تت�ضمن هذه ال�رشوط والأحكام.
•تقرير اال�ست�شاري -يعني فيما يتعلق بت�سهيالت متويل البناء الذاتي  ،تقريرا من اال�ست�شاري بال�شكل
املقبول لدينا والذي يثبت فيه مرحلة البناء.
•ال�سحب  -الإفراج عن �إجمايل مبلغ القر�ض من قبلنا وقيده يف ح�سابكم الذي حتددونه.
•ر�سوم ال�سداد املعجل -تعني ر�سوم “الت�سوية املبكرة للقر�ض” وفق املبني يف جدول اخلدمات و
التعرفة و التي تطبق يف حالة �سدادكم كامل قيمة القر�ض قبل التاريخ املحدد لل�سداد.
•حالة الإخالل -حالة من حاالت الإخالل املبينة يف اجلزء �أ بند .11
•الر�سوم والأتعاب� -أي مبلغ واجب ال�سداد بوا�سطتكم لنا وفقا للتعرفة اخلا�صة بنا و املبينة يف جدول
اخلدمات والتعرفة يف اجلزء �أ بند .10
•دين القر�ض ال�سكني -القر�ض و�أي مبلغ �آخر تكون مدينا به مبوجب االتفاقية �أو ال�ضمان مبا يف ذلك
على �سبيل املثال ال احل�رص �أي �أتعاب ور�سوم وفوائد م�ستحقة.
•جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي� -إت�ش �إ�س بي �سي هولدنغ بي ال �سي ،وال�رشكات التابعة لها واملت�ضامنة
وال�شقيقة.
•�رشوط القر�ض ال�سكني لإت�ش �إ�س بي �سي عمان -هذه ال�رشوط وتعديالتها (و مبا يعاد ت�سميتها) من
وقت لآخر وفقا للجزء �أ بند .12
•�سعر الفائدة الداخلي لإت�ش �إ�س بي �سي -يعني �سعر التمويل الداخلي للرهن ( الذي نن�رشه على
�صفحتنا على االنرتنت �أو يف فروعنا ) والذي قد نغريه من وقت لآخر وفقا للجزء ب او �أي �سعر فائدة
متغرية �أخرى قد يرد يف االتفاقية املربمة معكم.
•ح�ساب القر�ض -ح�ساب/ح�سابات القر�ض ال�سكني اخلا�ص بكم مبوجب االتفاقية.
•القر�ض -مبلغ القر�ض امل�شار �إليه يف االتفاقية.
•الدفعة/الدفعات ال�شهرية -الدفعات ال�شهرية لأ�صل املبلغ والفائدة التي تتم بوا�سطتكم لنا وامل�شار
�إليها يف االتفاقية.
•معدل الإقرا�ض بالرهن -معدل الفائدة املطبق على دين القر�ض ال�سكني املبني يف االتفاقية.
•عمان – �سلطنة عمان
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•م�صاريف ال�سداد اجلزئي -ر�سوم ال�سداد اجلزئي للقر�ض و املبينة يف جدول اخلدمات والتعرفة
الواجبة الدفع يف حالة �سدادكم جزءا من القر�ض قبل تاريخ ال�سداد.
•ال�رشوط و الأحكام العامة للخدمات امل�رصفية ال�شخ�صية -ال�رشوط و الأحكام العامة للخدمات
امل�رصفية ال�شخ�صية لإت�ش �إ�س بي �سي (عمان) و التي حتكم عالقتك امل�رصفية بنا وتعديالتها (و مبا
يعاد ت�سميتها ) من وقت لآخر.
•العقار -العقار امل�شار �إليه يف االتفاقية.
•تاريخ ال�سداد� -آخر تاريخ لفرتة ال�سداد التي يجب �أن ت�سدد فيه كل املبالغ امل�ستحقة من دين القر�ض
ال�سكني (مبا يف ذلك ال�سداد ال�شهري) بالكامل.
•فرتة ال�سداد -الفرتة امل�شار �إليها يف االتفاقية والتي يجب عليكم يف نهايتها �سداد كامل دين القر�ض
ال�سكني.
•جدول اخلدمات والتعرفة -قائمة امل�صاريف والر�سوم اخلا�صة بنا التي تنطبق على القر�ض ال�سكني
والتي ميكن حتميلها من املوقع � www.hsbc.co.omأو املتاحة يف فروع البنك والتي تخ�ضع للتغيري
من وقت لآخر.
•ال�ضمان -ال�ضمان املذكور يف االتفاقية و�أي حقوق �أخرى تقدم ك�ضمان لنا بوا�سطة �أي منكم يف �أي
وقت والتي ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�رص الأتعاب والر�سوم �أو الرهن القانوين على العقار ،و�شيكات
ال�ضمان ،والتنازل عن �أي حقوق متلكونها �أو �أي حقوق �أخرى تقدم ك�ضمان.
•ت�سهيالت متويل البناء الذاتي  -ت�سهيالت نقدمها لك لدفع الأق�ساط امل�ستحقة للمقاول مقابل ت�شييد
العقار ال�سكني على �أر�ض متلكونها (�أنظر اجلزء هـ �أدناه).
•ت�سهيالت متويل عقار قيد البناء -ت�سهيالت نقدمها لكم لدفع الأق�ساط امل�ستحقة للمطورين �أو
املقاولني مقابل بناء العقار ال�سكني (�أنظر اجلزء د �أدناه).
•القر�ض ال�سكني ذو املعدل املتغري -قر�ض �سكني يكون له معدل فائدة متغرية لكل �أو جزء من فرتة
ال�سداد.
•نحن  ،خا�صتنا -تعني بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان �ش.م.ع.ع .واي �شخ�ص يحق له يف �أي وقت ممار�سة
كل �أو �أي من حقوقنا �أو التزاماتنا مبوجب االتفاقية و�/أو ال�ضمان.
•�أنت/انتم -ال�شخ�ص �أو كل من الأ�شخا�ص الذين يربمون االتفاقية كمقرت�ض .وتقر�أ الكلمات مثل
خا�صتك وخا�صتكم وفقا لذلك.
•الإ�شارة لل�سنة �أو مدة �سنوية تعني مدة  365يوما مبا ي�شمل يف ذلك تاريخ الذكرى ولي�ست ال�سنة
امليالدية .الإ�شارة ل�شهر تعني ال�شهر امليالدي .كل التواريخ والفرتات املذكورة يجب �أن حت�سب وفقا
للتقومي اجلريجوري.

2

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان �ش.م.ع.ع� - .رشوط و �أحكام قر�ض �سكني

	-2االن�سحاب من االتفاقية قبل �سحب القر�ض
 1-2تربم الإتفاقية على �أ�سا�س املعلومات والتفا�صيل املالية التي قدمتها لنا �أو قدمت �إنابة عنك .يجب
عليك �إفادتنا فورا ب�أي تغيري يف املعلومات والتفا�صيل املالية التي قدمتها �أو قدمت �إنابة عنك لدعم
طلب القر�ض.
 2-2ميكنك االن�سحاب من االتفاقية يف �أي وقت قبل �سحب القر�ض مع مراعاة “ر�سوم �إلغاء القر�ض” التي
�سنفر�ضها عليك .ميكن احل�صول على املزيد من التفا�صيل عن هذا يف جدول اخلدمات والتعرفة.
 3-2ميكننا االن�سحاب من االتفاقية قبل �سحب القر�ض �أو  ،ح�سب اختيارنا ،ت�أخري �سحب القر�ض يف
احلاالت الآتية:
•يف حالة وجود تغيري جوهري عك�سي و�ضار لو�ضعك منذ تقدمي طلب القر�ض �أو �إذا كانت �أو
�أ�صبحت �أي معلومات �أو تفا�صيل مالية قدمت لدعم الطلب غري دقيقة.
•ك�شفت حترياتنا عنك معلومات غري مر�ضية لنا.
•�إذا اكت�شفنا �أي معلومات �ضارة تتعلق بقرارنا ب�إقرا�ضك.
•�إذا ر�أينا وجود �أي معوقات رقابية �أو �أخرى تتعلق بالقر�ض املقرتح.
•�إذا قررنا �أنه ال ميكن االلتزام ب�أي من تعليماتنا فيما يتعلق باالتفاقية �أو ال�ضمان.
•�إذا مل نت�سلم تقريرا من ممثلنا القانوين يتعلق مب�سائل مثل ملكية العقار وامل�سائل القانونية الأخرى
التي تهمنا �أن تكون مر�ضية لنا من الناحية ال�شكلية واملو�ضوعية.
•عدم الوفاء ب�أي من �رشوط هذه االتفاقية �أو ال�ضمان.
•�إذا كان لدينا ،لأي �سبب� ،شك معقول حول كفاية وقيمة �أي �ضمان للقر�ض.
� 4-2إذا ان�سحبنا من االتفاقية قبل ال�سحب الأول من القر�ض لأي �سبب حمدد يف اجلزء �أ بند � 3-2أعاله لن
نكون م�سئولني عن �أي خ�سارة لك �أو لأي منكم فيما يتعلق ب�رشاء العقار �أو بنا�ؤه.
 5-2ما مل نوافق على خالف ذلك كتابة:
•�ستلغى االتفاقية �إذا مل يتم ال�سحب الأول من القر�ض خالل املدة املحددة يف االتفاقية.
•يتم �سحب القر�ض يف دفعة واحدة.

 -3ال�ضمان
 1-3يتوجب عليك تقدمي �ضمان لنا ( و يف حالة �أي تغيري يف القانون ،اللوائح �أو الظروف� ،أي �ضمان
�إ�ضايف نطلبه) بال�صورة املالئمة لنا .االتفاقية م�رشوطة بتقدميك لل�ضمان و�أن تكون مالكا للعقار
ب�صورة مقبولة لنا (ما مل نوافق على خالف ذلك).
 2-3يف حالة عدم متكنك من تقدمي ال�ضمان لأي �سبب وفقا للبند  1-3من اجلزء �أ �أعاله� ،ستكون م�سئوال عن
�سداد دين القر�ض ال�سكني ويجوز �أن نعترب ذلك حالة �إخالل ينتج عنها �صريورة دين القر�ض ال�سكني
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م�ستحق ال�سداد فورا عند الطلب (�أنظر اجلزء �أ بند � 11أدناه) لن نكون م�سئولني عن �أي خ�سارة تتحملها
نتيجة عدم قدرتك على ت�سجيل العقار �أو ال�ضمان.
 3-3توافق على �أن تقوم عند الطلب باتخاذ اخلطوات الالزمة حلماية احلقوق املقدمة ك�ضمان ح�سبما نطلب
من وقت لآخر خالل املدة التي يكون فيها العقار �أو ال�ضمان غري م�سجل.
 4-3توافق على �أنه يف حالة الإخالل ف�إن دين القر�ض ال�سكني �سيكون م�ستحقا وواجب ال�سداد فورا ويجوز
لنا تنفيذ ال�ضمان �ضد العقار با�ستخدام كل الو�سائل القانونية املتاحة لنا.
 5-3يجب عليك االلتزام بكل االلتزامات التي يفر�ضها ال�ضمان والت�أكد من االلتزام التام بها.
� 6-3إذا اعتربنا يف �أي وقت �أن قيمة وكفاية و�صحة ال�ضمان قد تغريت ب�صورة جوهرية وطلبنا مزيدا من
ال�ضمانات على العقار (�أو طلبنا �إثبات كفاية ال�ضمان احلايل) من �أجل حماية �أف�ضل ملركزنا تتعهد
بالقيام مبا يلي:
•التوقيع على وتقدمي كل امل�ستندات واحل�صول على كل املوافقات وال�صالحيات ال�رضورية التي
نحددها ونرى �أنها �رضورية ومرغوب بها)
•احل�ضور لوزارة الإ�سكان العمانية �أو �أي �سلطات �أخرى نحددها.
•دفع كل ر�سوم و�أتعاب وم�صاريف والتزامات الت�سجيل والتكاليف القانونية والتكاليف الأخرى
فيما يتعلق ب�إثبات ال�ضمان �أو تقدمي �ضمان �إ�ضايف على العقار.
 7-3يف حالة �إخطاركم بت�سجيل العقار و�/أو ال�ضمان ومل تقم خالل  30يوما من الإخطار بت�سجيل العقار
�أو ال�ضمان ،توافق ب�صورة مطلقة (حتى �سداد دين القر�ض ال�سكني بالكامل) على تعييننا �أو �أي وكيل
مفو�ض من قبلنا ،موظف �أو حمام كوكيل لك للقيام مبا يلي �إنابة عنك:
•التوقيع على وت�سليم وت�سلم �أي م�ستندات �أو القيام باي ت�رصف نراه مالئما فيما يتعلق بت�سجيل
العقار و�/أو ال�ضمان.
•القيام بعد الإخطار بالدفع ( �سواء عن طريق دفع الإيجار� ،أتعاب ور�سوم اخلدمة  ،والأتعاب
والر�سوم الأخرى املتعلقة بالعقار) من �أجل ت�سهيل ت�سجيل العقار و�/أو ال�ضمان و�إ�ضافة هذه
املبالغ لدين القر�ض ال�سكني.
•القيام ب�أي خطوات لت�سجيل العقار و�/أو ال�ضمان لدى وزارة الإ�سكان ب�سلطنة عمان وال�سلطات
املخت�صة الأخرى .

 -4العناية بالعقار
 1-4يجب عليك احلفاظ على العقار وكل الرتكيبات والتجهيزات واملناطق اخلارجية يف حالة جيدة.
 2-4يجب عليك عدم �إهمال العقار �أو القيام ب�أي �شيء من �ش�أنه التقليل من قيمته.
 3-4يجب عليك عدم عمل �أي تغيريات هيكلية على العقار بدون املوافقة اخلطية امل�سبقة من قبلنا.
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 4-4يجب عليك عدم ت�أجري العقار �أو ـت�أجريه من الباطن �أو فقدان حيازته �أو بخالف ذلك ال�سماح لأي
�شخ�ص باحل�صول على �أي حقوق ل�شغل العقار لأي غر�ض غري الأغرا�ض ال�سكنية.

	-5االتفاقيات امل�شرتكة
 1-5يف حالة وجود اكرث من واحد منكم فان االتفاقيات تنطبق على كل منكم منفردا وكذلك بالت�ضامن
بينكم وتكونون م�سئولون بالت�ضامن واالنفراد عن دين القر�ض ال�سكني .ويعني ذلك �أن كل منكم
م�سئول عن كامل دين القر�ض ال�سكني وااللتزامات الواردة باالتفاقية ويف حالة �إخالل �أي منكم
بااللتزام ب�أي من االلتزامات مبوجب االتفاقية يجوز لنا تنفيذ تلك االلتزامات �ضدكم كلكم �أو �ضد اي
منكم.
� 2-5أي بيان �أو �إخطار ير�سل لكم بالربيد �سيكون بيانا او �إخطارا معنون لكم باال�شرتاك يف عنوان واحد.
و�إذا كنتم ال تعي�شون يف نف�س العنوان ،ف�إنه يجب اختيار العنوان الذي ترغبون يف �أن تر�سل �إليه
البيانات و االخطارات و�سرت�سل لعنوان واحد فقط .و�إذا مل ن�سمع منكم خالف ذلك �سرن�سل �أي بيان �أو
�إخطار لعنوان طالب القر�ض الرئي�سي يف ا�ستمارة طلب القر�ض .وكذلك فان �أي بيان �أو �إخطار ير�سل
لكم بالربيد الإلكرتوين �سيكون معنونا لكم جميعا على عنوان واحد .ويف حالة تقدمي �أكرث من عنوان
بريد �إلكرتوين �سرن�سل البيانات �أو االخطارات لأي من عناوين الربيد الإلكرتوين التي قدمت لنا وفقا
ل�سجالتنا.
 3-5ما يتم ا�شعارنا كتابة بخالف ذلك� ،سنفرت�ض �أن كل منكم له ن�سبة مت�ساوية يف العقار.
 4-5يوافق كل منكم على �أنه يف حالة وفاة املقرت�ض امل�شرتك تظل االتفاقية وال�ضمان �ساريني وقابلني
للتنفيذ �ضد املقرت�ض املتبقي وورثة املقرت�ض امل�شرتك املتويف وخلفائه.

� -6إحت�ساب وحتميل الفائدة
� 1-6سنقوم بتحميل الفائدة على دين القر�ض ال�سكني مبعدل الإقرا�ض بالرهن املبني يف االتفاقية� .إذا كان
لديك معدل متغري للقر�ض ال�سكني ،يجوز تغيري معدل الإقرا�ض بالرهن للأ�سباب املبينة يف اجلزء ب.
�إذا كان تغيري معدل الإقرا�ض بالرهن لي�س يف �صاحلك �سنقوم ب�إخطاركم خالل  30يوما من التغيري.
 2-6نقوم ب�إحت�ساب �سعر الفائدة على �أ�سا�س الر�صيد اليومي امل�ستحق لدين القر�ض ال�سكني .وتدفع الفائدة
�شهريا.
 3-6يحت�سب �سعر الفائدة اليومية على �أ�سا�س  365يوما ميالديا يف ال�سنة وينطبق ال�شق املتعلق بالفائدة
للمبلغ الذي تدفعونه �شهريا على �أ�سا�س  365يوما ميالديا يف ال�سنة.

 -7الدفعات ال�شهرية
 1-7يجب عليك �سداد الدفعات ال�شهرية يف تواريخ �إ�ستحقاقها حتى دفع كامل دين القر�ض ال�سكني .ويف
حالة عدم ت�سلمنا لكامل دين القر�ض ال�سكني يف تاريخ ال�سداد �أو يف حالة بيع العقار ،يجب عليك �سداد
كامل القيمة املتبقية من دين القر�ض ال�سكني.
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 2-7يجوز لنا تغيري مبلغ الدفعة ال�شهرية ( ما عدا الدفعة ال�شهرية الأوىل) بعد تقدمي �إخطار كتابي لك:
•للأخذ يف االعتبار �أي تغيري يف معدل الفائدة.
•للأخذ يف االعتبار �أي مبالغ �إ�ضافية قد ت�صبح م�ستحقة عليك مبوجب االتفاقية
•للت�أكد من �أن دين القر�ض ال�سكني قد �سدد يف تاريخ ال يتجاوز تاريخ ال�سداد النهائي لكامل قيمة
القر�ض.
� 3-7سنقوم بح�ساب الدفعة النهائية التي تتم يف تاريخ ال�سداد لت�شمل �أي ر�صيد لدين القر�ض ال�سكني و�أي
فائدة م�ستحقة حتى تاريخ ال�سداد النهائي للقر�ض.
� 4-7ست�ستخدم الدفعة ال�شهرية ل�سداد الفائدة غري امل�سددة ب�صفة �أولية ثم امل�صاريف و التعرفة غري
املدفوعة ثم �أ�صل املبلغ املقرت�ض.
 5-7يجوز لنا ح�سب تقديرنا ( مع مراعاة القوانني واللوائح املعمول بها) متديد فرتة ال�سداد من �أجل منحكم
فرتة �أطول ل�سداد دين القر�ض ال�سكني ولكننا لن نكون ملزمني بذلك.

 -8ك�شوف احل�ساب
�سنقدم لك ك�شوف ح�ساب منتظمة تظهر املعامالت الأخرية منذ �آخر ك�شف فيما يتعلق بالقر�ض .و�ستقدم جمانا
�أما �شهريا �أو ب�صورة ن�صف �سنوية �أو �سنوية ح�سب اختيارك� .إذا كنت تريد ك�شوف ح�ساب �إ�ضافة لتلك التي
نقدمها لك فنحتفظ باحلق يف حتميل م�صاريف �إ�ضافية ح�سب املبني يف جدول اخلدمات والتعرفة .يجب عليك
فح�ص دقة البيانات ب�رسعة و�إخطارنا ب�أي خط�أ خالل  30يوما من تاريخ �إ�ستالم ك�شف احل�ساب .يف حالة
عدم االعرتا�ض خالل  30يوما تعترب القيود الواردة يف الك�شف �صحيحة وال يجوز لك االدعاء بخالف ذلك
الحقا.

 -9الت�أمني
 1-9يجب عليك تامني العقار �ضد كل املخاطر االعتيادية لدى �رشكة تامني مرموقة من بني �رشكات
التامني املعتمدة لدينا مببلغ يغطي ا�ستبداله كامال يف �أو قبل ال�سحب من القر�ض ح�سبما نطلب ب�صورة
معقولة واالحتفاظ بالتامني حتى �سداد كامل دين القر�ض ال�سكني .يجب التنازل عن منافع الوثيقة لنا
وبالتايل �إظهارنا على �أننا اجلهة امل�ستفيدة التي يتم لها ال�سداد يف حالة اخل�سارة على وذلك على وجه
وثيقة التامني و بالطريقة التي نطلبها .ولن يتم ال�سحب من القر�ض حتى نت�سلم �إثباتا ب�أن الوثيقة
�سارية و�أنه مت التنازل عنها لنا .يجب عليك االحتفاظ بالوثيقة والتنازل عن املنافع حتى ال�سداد التام
لدين القر�ض ال�سكني.
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 2-9يجب عليك عمل وثيقة ت�أمني على احلياة لدى �رشكة تامني مرموقة تكون معتمدة لدينا و خا�ضعة
ملوافقتنا �إذا ما طلبنا ذلك ،هذا لتغطية املبلغ غري امل�سدد من دين القر�ض ال�سكني يف حالة وفاتك (
ال قدر اهلل ) .يجب التنازل عن منافع هذه الوثيقة لنا ،وبالتايل �إظهارنا على �أننا اجلهة التي يتم لها
ال�سداد يف حالة اخل�سارة على وجه وثيقة التامني بالطريقة التي نتطلبها .ولن يتم ال�سحب من القر�ض
حتى نت�سلم �إثباتا ب�أن الوثيقة �سارية و�أنه مت التنازل عنها لنا .يجب عليك االحتفاظ بالوثيقة والتنازل
عن املنافع حتى ال�سداد التام لدين القر�ض ال�سكني.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان �ش.م.ع.ع� - .رشوط و �أحكام قر�ض �سكني

� 3-9ستقدم ت�أكيدا � ،إذا طلبنا ذلك ،ودليال على وجود و�رشوط التامني امل�شار �إليه يف اجلزء �أ بند  1-9و .2-9
 4-9يف حالة عدم قيامك بتوفري الت�أمني والتنازل لنا عن وثيقتي التامني امل�شار �إليهما يف اجلزء �أ بند
 1-9و  2-9يجوز لنا (ولكننا ل�سنا ملزمني بذلك) القيام بالتامني ل�صاحلنا لتغطية هذه املخاطر
ويحق لنا حتميل تكلفة وثيقتي الت�أمني على اي من ح�ساباتك لدينا .ولتفادي ال�شك ،ت�شمل التكلفة
لي�س فقط الق�سط امل�ستحق ل�رشكة التامني بل �إ�ضافة لذلك ر�سوم خدمة م�ستحقة لنا� .أي وثيقة ت�أمني
تتم وفقا للبند � 4-9ستغطي فقط قيمة دين القر�ض ال�سكني� .أي وثيقة ت�أمني على مبنى وفقا لهذا البند
� 4-9ستغطي فقط قيمة اال�ستبدال الكامل للعقار.
� 5-9أي مبالغ واجبة ال�سداد مبوجب �أي وثيقة م�شار �إليها يف اجلزء �أ بند  9يجب �أن تدفع لنا .وتوافق على
�أنه يجوز لنا ا�ستخدام هذه املبالغ لـ:
•تغطية اي �رضر م�ؤمن ح�سب املطلوب للت�أكد من عدم وجود انخفا�ض يف قيمة العقار و�/أو
•تقلي�ص �أو ت�سوية دين القر�ض ال�سكني.
 6-9توافق على الإف�صاح من جانبنا لأي طرف ثالث م�ؤمن مبعلومات حولك تكون ذات �صلة ب�أي وثيقة
ت�أمني م�شار �إليها يف اجلزء �أ البنود � 1-9إىل � 4-9شاملة.

� -10سداد امل�صاريف والر�سوم
� 1-10ستقوم ب�سداد كامل مبالغ الر�سوم وامل�صاريف وااللتزامات والتكاليف القانونية والأخرى التي يتم
حتملها او تفر�ض من قبلنا يف �أو فيما يتعلق ب ( )1تنفيذ االلتزام �أو �إ�صالح �أي �إخالل باالتفاقية �أو
ال�ضمان �أو لتغطية دين القر�ض ال�سكني ( )2حماية وتنفيذ ال�ضمان (مبا يف ذلك تكاليف �أي دعاوى).
� 2-10أي م�صاريف ور�سوم (�سواء طلبت �أم مل تطلب) �ست�ضاف لدين القر�ض ال�سكني و�سيتم حتميل فائدة
عليها ح�سب املن�صو�ص عليه يف اجلزء �أ بند .6
 3-10توجد تفا�صيل امل�صاريف و الر�سوم يف جدول اخلدمات والتعرفة املوجود على موقعنا على االنرتنت
 www.hsbc.co.omوميكنك احل�صول على التفا�صيل من م�ست�شار الرهن بالهاتف �أو يف �أقرب فرع
للبنك .كما �سنقوم ب�إفادتك ب�أي ر�سوم نفر�ضها �إذا طلبت �أي خدمة.
 4-10يجوز لنا تغيري قيمة الر�سوم و امل�صاريف وتطبيق م�صاريف �أو ر�سوم جديدة �أو خمتلفة تعك�س تكلفة
العمل �أو اخلدمة املعنية �أو لأي �سبب �آخر �أي كان .يف حالة تغيرينا لقيمة امل�صاريف والر�سوم �سنقوم
ب�إخطارك بذلك ح�سب مقت�ضيات القانون واللوائح.
 5-10لن نقوم بتحميل ر�سوم ال�سداد املعجل يف حالة �سداد القر�ض عند وفاتك (�أو يف حالة الوفاة الأوىل
عندما يكون هناك �أكرث من واحد منكم) .يجب �إخطارنا ب�رسعة بالوفاة م�ؤيدة بن�سخة موثقة من �شهادة
الوفاة �إما من قبل امل�سئول عن الرتكة �أو واحد منكم يف حالة وفاة �أي منكم� .إ�ضافة لذلك يجب �أال
تكون �أي من احلاالت التالية قد وقعت قبل الوفاة (ما مل يتم التنازل عنها من قبلنا �أو مت عالجها من
قبلكم):
•عدم الوفاء ب�أي من �رشوط االتفاقية وال�ضمان.
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•�أن تكون �أي معلومات تقدم لدعم طلب القر�ض ،او خالل فرتة �رسيان االتفاقية ولها �أثر جوهري
عك�سي على قرارنا ب�إقرا�ضك �أو اال�ستمرار يف �إقرا�ضك  ،غري �صحيحة.
	6-10اي دفعة زائدة �أو جزئية للقر�ض �ستخ�ضع مل�صاريف الدفعة اجلزئية وجتوز فقط يف تاريخ ال�سداد
ال�شهري .لن يكون ال�سحب ثانية متاحا .بعد ت�سلم �أي دفعة ر�أ�سمالية �أو دفعة زائدة � ،سنقوم ب�إعادة
ح�ساب املبلغ الذي تدين به ومبلغ الفائدة الذي ت�سدده.

 -11حاالت الإخالل والإنهاء
 1-11يكون دين القر�ض ال�سكني م�ستحقا وواجب ال�سداد فورا بطلب كتابي من قبلنا وال ميكن �سحب �أي مبلغ
( �أو مبلغ �آخر) من قبلكم مبوجب االتفاقية يف �أي من احلاالت الآتية:
•�إذا �صار �أي �شيء قلته �أو قيل �إنابة عنك لدعم طلب القر�ض �أو خالل فرتة �رسيان االتفاقية يكون له
�أثر جوهري عك�سي على قرارنا بالإقرا�ض �أو اال�ستمرار يف الإقرا�ض ،غري �صحيح.
•يف حالة عدم �إكمال الإجراءات القانونية املتعلقة بال�ضمان �أو عدم التزامك ب�أي �صورة باجلزء �أ
بند � 3أعاله.
•عدم �سداد �أي دفعة �شهرية �أو �أي مبلغ �آخر واجب ال�سداد مبوجب االتفاقية عند ا�ستحقاقه.
•خمالفة �أي التزام يفر�ض عليك مبوجب ال�ضمان.
•�إذا مت �شهر �إفال�سك �أو املقرت�ض الأخر �أو مت تعيني م�صفي ق�ضائي �أو حار�س ق�ضائي على �أموالك �أو
�أموالكم.
•بيع  ،ت�أجري �أو بخالف ذلك حتويل العقار لطرف ثالث بدون احل�صول على املوافقة الكتابية
امل�سبقة منا للقيام بذلك.
•وفاتك �أو وفاة �أي منكم ( ال قدر اهلل ).
•قيامك ب�أي عمل جتاري يف العقار� ،أو ا�ستخدام العقار لأي غر�ض غري �سكني بدون احل�صول على
املوافقة الكتابية امل�سبقة منا للقيام بذلك.
•عدم االحتفاظ بوثيقة تامني على احلياة كافية تنازلك عنها ل�صاحلنا ،لتغطية الر�صيد املتبقي
من دين القر�ض ال�سكني �أو عدم االحتفاظ بوثيقة ت�أمني على املبنى ت�شمل تنازلك عنها ل�صاحلنا
بكامل قيمة ا�ستبدال العقار.
•يف حالة وجود عائق رقابي �أو �أي عائق �آخر �سيكون يف حالة وجوده قبل �سحب القر�ض ت�أثري
على قرارنا بال�سماح بال�سحب من القر�ض.
•�إذا علمنا ب�أي �سبب قانوين �أو تنظيمي مينعنا من �إقرا�ضك و�/أو خدمة قر�ضك.
•�إذا مل تلتزم ب�أي من االلتزامات الأخرى يف االتفاقية.
•فيما يتعلق بت�سهيالت البناء الذاتي � ،أو مبوجب ت�سهيالت متويل العقار قيد البناء ،ف�إنه �إذا مل يبد�أ
8

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان �ش.م.ع.ع� - .رشوط و �أحكام قر�ض �سكني

البناء خالل ثالث �سنوات من ال�سحب الأويل من القر�ض� ،أو �إذا ر�أينا �أن العقار لن يكتمل مبا يف
ذلك عدم الوفاء ب�أي تواريخ ملراحل البناء �أو( يف حالة �أي ت�سهيالت للتمويل الذاتي للبناء) عدم
تقدمي تقرير بناء يكون مقبوال لنا قبل �أي �إفراج جمدول ملبلغ القر�ض �أو �إذا بدا لنا �أنك قمت ب�أي
ت�رصف قد ي�ؤدي لإنهاء االتفاقية مع مطورك �أو مقاولك (ح�سب مقت�ضى احلال) �أو خمالفتك لأي
�رشط يف االتفاقية مع مطورك �أو مقاولك (ح�سب مقت�ضى احلال) ويف هذه احلالة ف�إن كل املبالغ
التي دفعناها ملطورك �أو مقاولك �إنابة عنك �أو دفعت مبا�رشة لك وكل الفائدة ( مبا يف ذلك �أي
فائدة م�ؤجلة م�ستحقة) �ستكون واجبة ال�سداد فورا و�/أو
• �إخاللك ب�أي اتفاقية �أخرى  ،ح�ساب �أو ت�سهيالت معنا �أو مع كيان يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي.
 2-11يف حال طلبنا:
•�ستقوم بدفع فائدة على القر�ض ح�سب املن�صو�ص عليه يف اجلزء �أ بند  2اعاله حتى ال�سداد التام.
وينطبق ذلك قبل وبعد �أي قرارات �أو �أحكام.
•توافق �رصاحة على �أن كل احل�سابات معنا وكل ح�ساباتك مع �أي كيانات �أخرى يف جمموعة
�إت�ش �إ�س بي �سي ت�شكل ح�سابا جممعا واحدا ويحق لنا الت�سوية بني كل االر�صدة الدائنة واملدينة
يف هذه احل�سابات ويجوز لنا ا�ستخدام االموال يف �أي ح�ساب يكون لك معنا و�/أو �أي كيان يف
جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي لتخفي�ض املبلغ الذي تدين به مبوجب االتفاقية
• يف حالة تخلفك عن ال�سداد لنا  ،يحق لنا ()1الطلب من املحكمة ا�سرتداد الدين غري املدفوع من
دين القر�ض ال�سكني خالل فرتة ال�سداد و ما بعدها �أو بعدها بالو�سائل امل�سموح بها قانونا ()2
تنفيذ �أي �ضمان حمتفظ به ل�صاحلنا.
 3-11يف حالة ت�أخرينا للتنفيذ �أو عدم قيامنا بالتنفيذ يف �أي مرحلة �أي من �رشوط و �أحكام االتفاقية  ،اي
�ضمان �أو اي م�ستند �آخر ،فان ذلك ال ي�ؤثر على حقنا يف تنفيذ �أي �رشط �آخر �أو تنفيذ ذلك ال�رشط يف
امل�ستقبل.

 -12تغيري ال�رشوط التي تنطبق على االتفاقية
 1-12هذه ال�رشوط تعد ن�سخة منقحة و موحدة ل�رشوط و �أحكام �إت�ش �إ�س بي �سي عمان للقرو�ض ال�سكنية
وحتل حمل �أي ن�سخ �سابقة.
 2-12توافق على �أنه يجوز لنا  ،وفق لتقديرنا املطلق  ،تغيري �أي من �رشوط و �أحكام الإتفاقية يف �أي وقت
بتقدمي �إخطار كتابي مدته  60يوما .و يجوز لنا تقدمي �إخطار تغيري االتفاقية بالو�سائل املتاحة مبا
يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص الربيد الإلكرتوين وخدمات الر�سائل الإلكرتونية ون�رش ذلك على
املوقع www.hsbc.co.om
 3-12توافق على �أن ا�ستمرار ا�ستخدامك لأي منتج يقدم مبوجب “الإتفاقية» بعد تاريخ �أي تعديل ل�رشوط
�إت�ش �إ�س بي �سي للقرو�ض ال�سكنية يعمل به ويكون �ساريا (ح�سب املحدد من قبلنا) يعترب قبوال بدون
حتفظ بهذا التعديل.
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 4-12يرجى مالحظة �أنه يف حالة طلبك منا تغيري �أو التنازل عن �أي من �رشوط هذه االتفاقية �أو التزاماتك
نحونا ،لن نكون ملزمني بالقيام بذلك ولكن يجوز لنا � ،إ�ضافة لأي متطلبات  ،طلب �ضمان �إ�ضايف منك
لتح�سني مركزنا.

 -13الإخطارات
 1-13تعترب البيانات والإخطارات والطلبات قد قدمت ب�صورة كافية لك �إذا �أر�سلت بالربيد خالل  30يوما (�إذا
انطبق ذلك) �إما يف العقار �أو العنوان الأخري الذي قدمته لنا (مبا يف ذلك عنوانك الربيدي ،رقم الهاتف/
الهاتف النقال و�/أو الربيد الإلكرتوين (ما مل تخطرنا بعنوان خمتلف ترغب يف املرا�سلة عليه ويف
هذه احلالة �سرن�سلها �إليه) .يجب عليك الت�أكد من �أن تفا�صيل االت�صال التي قدمتها لنا مكتملة ودقيقة
ويتعني عليك �إفادتنا ب�رسعة ب�أي تغيري .و يحق لنا �إر�سال ك�شوف احل�ساب والإخطارات والطلبات
بالفاك�س �أو �أي و�سيلة �إلكرتونية �أخرى لك على �آخر رقم فاك�س �أو بريد �إلكرتوين لك ،و�أي �شيء ير�سل
بتلك الطريقة يعترب قد مت ت�سليمه و �إ�ستالمه بال�شكل الكايف من قبلكم مبرور خم�سة �أيام من تاريخ
الإر�سال .و�إذا �أر�سل بالفاك�س �أو �أي و�سيلة �إلكرتونية �أخرى يعترب �أي �إخطار �أو طلب قد مت ت�سليمه و
�إ�ستالمه من قبلكم من وقت الإر�سال.
 2-13ما مل نفيد بخالف ذلك فان �أي �إخطار تقدمه لنا يجب �أن يكون كتابة وي�سلم �أما باليد ملمثل خدمات
العمالء يف الفرع �أو ير�سل بالربيد ملدير فرعك� .إذا �أر�سلت �أي ر�سالة بالربيد تعترب قد �سلمت بعد خم�سة
�أيام عمل بعد �إر�سالها.
� 3-13إذا قدمت �إخطار �شفهيا قد يطلب منك ت�أكيد تعليماتك كتابة لنا (وال يتم قبول الربيد الإلكرتوين يف تلك
احلالة).

 -14حقوق التحويل
 1-14ال يجوز لك حتويل �أو التنازل عن �أي من حقوقك والتزاماتك مبوجب االتفاقية بدون موافقتنا الكتابية
ال�رصيحة .ول�سنا ملزمني باملوافقة على التحويل �أو التنازل.
 2-14ب�إبرام هذه االتفاقية ،توافق على �أنه يجوز لنا  ،يف �أي وقت ،حتويل �أو التنازل عن حقوقنا ومنافعنا
والتزاماتنا مبوجب االتفاقية و�/أو ال�ضمان ،يف �أي وقت وجزئيا �أو كليا لأي طرف نعتربه ب�صورة
معقولة قادرا على �أدائها وبالقيام بذلك توافق على �أنه يجوز لنا م�شاركة اي معلومات نحتفظ بها
عنك ودين القر�ض ال�سكني مع �أي طرف .يف حالة تنازلنا �أو حتويلنا �أي �أو كل حقوقنا ومنافعنا
والتزاماتنا:
•ف�إن حقوقك والتزاماتك مبوجب االتفاقية تظل هي نف�سها ولكنك �ستكون ملزما نحو �أي �شخ�ص �أو
م�ؤ�س�سة نقوم بالتنازل �أو التحويل له �أو لها.
•�سيكون لذلك ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة كافة حقوقنا و�سلطاتنا التي قمنا بتحويلها لهم بدال عنا.
•�سيتم �إخالء طرفنا من التزاماتنا نحوك طاملا يتوالها ذلك ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة.
•توافق على �إبرام �أي م�ستندات نطلبها منك لتنفيذ التحويل �أو التنازل.
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 -15جتزئة وتعديل ال�رشوط
� 1-15إذا �أ�صبح اي من �رشوط و �أحكام االتفاقية (�أو جزء منها)غري �صحيح �أو غري قابل للتنفيذ ب�أي �صورة
مبوجب �أي قانون ،فان �صحة وبقية ال�رشوط و الأحكام ( �أو جزء منها) لن يت�أثر ب�أي �صورة �أو تنق�ض.
� 2-15إذا كان هناك �أي �رشط غري �صحيح �أو غري قابل للتنفيذ (�أو �أي جزء منهم)� ،سي�صبح �صحيح �أو قابل
للتنفيذ �إذا ما مت تعديل �صيغته �أو �أثره على نحو �آخر ،ف�ستعد �أن �صيغته �أو �أثره قد تعدال على ذلك النحو
طاملا وافقناعلى ذلك من جانبنا.
� 3-15إذا �أ�صحبت كل االتفاقية غري قابلة للتنفيذ �أو غري �سارية فيما يتعلق بك �أو �أي منكم فان البقية لن يتم
�إخالء طرفهم من االلتزامات مبوجب االتفاقية.

 -16معلوماتك
�سنعامل معلوماتك ال�شخ�صية كمعلومات خا�صة و�رسية .ولن يتم الإف�صاح عن �شيء عن عالقتك
معنا �أو ا�سمك �أو عنوانك لأحد الإ يف حدود ما هو وارد بال�رشوط و الأحكام العامة للخدمات امل�رصفية
ال�شخ�صية و امل�ضمنة يف �رشوط القر�ض ال�سكني من �إت�ش �إ�س بي �سي �أو وفقا ملا هو من�صو�ص عليه
حتديدا يف مكان �آخر من هذه ال�رشوط و الأحكام.

 -17عام
 1-17تعد البنود والبنود الفرعية والفقرات ،والفقرات الفرعية وكل النقاط يف هذه ال�رشوط منف�صلة عن
بع�ضها البع�ض.
 2-17يجوز لنا ،ولكننا غري ملزمني ،بالت�رصف بناء على �أي تعليمات كتابية �أو ب�أي �صورة �أخرى نقبلها
تقدم لنا ب�أي �صورة �أو من خالل اي و�سيط ح�سب ال�رشوط التي نخطركم بها.
	3-17ال�شهادة ال�صادرة عن مدير �أو موظف ب�إت�ش �إ�س بي �سي مببلغ دين القر�ض ال�سكني يف الوقت احلا�رض
(غري اخلط�أ ال�رصيح) تعد نافذة ب�صفة قطعية يف مواجهتكم.
 4-17توافق �أنه يف حالة وفاتك فان االتفاقية وال�ضمان ي�رسيان وقابالن للتنفيذ �ضد ورثتك ومن يخلفك.
 5-17لن نكون م�سئولني عن �أي خ�سارة �أو �رضر �أو ت�أخري قد تعاين منه ب�سبب احلرب ،والإ�رضابات
واال�ضطرابات العمالية وتوقف التوريدات واملعدات �أواي �أ�سباب �أخرى خارجة عن الإرادة املعقولة.
 6-17توافق� ،أنه يجوز لنا� ،أو �أي ع�ضو يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي اتخاذ �أي �إجراء نراه مالئما للوفاء ب�أي
التزامات �أما يف �سلطنة عمان �أو �أي مكان �آخر يف العامل ،يتعلق مبنع االحتيال وغ�سل الأموال والأن�شطة
الإرهابية وتقدمي اخلدمات املالية واخلدمات الأخرى لأ�شخا�ص قد يكونوا خا�ضعني لعقوبات .وتوافق
�أننا �أو اي ع�ضو يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي لن يكون م�سئوال نحوك �أو �أي طرف ثالث عن �أي خ�سارة
�أو �رضر يتم حتمله نتيجة قيامنا �أو ع�ضو يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي ب�أي �إجراء وفقا للجزء �أ بند
.5-17
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 7-17يف حالة عدم تقدمينا مل�ستوى اخلدمة التي تتوقعها �أو �إذا كانت لديك ما يقلقك يرجى �إخطارنا
باالت�صال مبركز االت�صال التابع لنا �أو مبدير فرعك� .إذا ال زلت غري را�ض وتود معرفة املزيد من
املعلومات عن عملية التعامل مع ال�شكاوى يرجى زيارة  www.hsbc.co.omملزيد من املعلومات
حول كيفية ت�صعيد ال�شكوى� .إذا تقدمت ب�شكوى على االنرتنت� ،ستتلقى �إخطارا يقر بال�شكوى و�سيتم
االت�صال بك خالل يومي عمل .ويف حالة عدم قدرتنا على تقدمي �أي حل فوري ل�شكواك� ،سيقدم لك الرقم
الإ�شاري لل�شكوى مع الوقت التقريبي املطلوب حلل امل�شكلة� .سيتم االت�صال بك يف التاريخ املحدد مع
الرد الكامل.
 8-17حتكم هذه االتفاقية بقوانني �سلطنة عمان.
 9-17نوافق �أنت ونحن على اخل�ضوع لالخت�صا�ص احل�رصي ملحاكم �سلطنة عمان.
 10-17تنطبق ال�رشوط املبينة يف هذا اجلزء �أ على كل القرو�ض ما مل يتم تغيري ذلك ب�صورة حمددة يف اجلزء
ب �إىل ه �أدناه.
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اجلزء (ب)
املعدل املتغري للقر�ض ال�سكني
ينطبق هذا اجلزء �إذا حت�صلتم على قر�ض �سكني ذو معدل فائدة متغرية على املعدل املتغري للقر�ض ال�سكني.
-1

معدالت الفائدة املتغرية على القر�ض ال�سكني للعمالء متاحة على املوقع الإلكرتوين وميكنك �أي�ضا
احل�صول على تفا�صيلها منا عرب الهاتف �أو من م�ست�شار الرهن التابع لنا يف فروع البنك.

-2

�سنقوم مبراجعة معدل الإقرا�ض بالرهن على �أ�سا�س ربع �سنوي كل �سنة يف يناير وابريل ويوليو
و�أكتوبر (والذي قد يخ�ضع للتغيري ح�سب تقديرنا) ويجوز لنا ،نتيجة لذلك ،ح�سب تقديرنا املطلق ،تغيري
معدل الفائدة لقر�ضك بالرهن .و�سيتم �إخطارك بالتغيري �أما بالربيد الإلكرتوين �أو بالربيد خالل 30
يوما من التغيري �إذا نتج عن التغيري زيادة يف الدفعات ال�شهرية.

اجلزء (ج)
�أتعاب ور�سوم �صيانة العقار
ينطبق هذا اجلزء �إذا ا�شرتيت العقار وكان الأمر يقت�ضي م�ساهمتك يف �صيانة املبنى �أو املحافظة على التطوير
وفقا التفاقية ال�رشاء.
-1

تتعهد ب�سداد كل الدفعات التعاقدية امل�ستحقة مبوجب �أي عقد �صيانة م�صاحب للعقار .يف حالة وجود
�أي مبالغ م�ستحقة مبوجب �أي عقد �صيانة بعد تقدمي �إخطار مدته  14يوما يجوز �أن نقوم (ولكننا غري
ملزمني) ب�سداد هذه املبالغ �إنابة عنك للت�أكد من عدم ت�أثر ال�ضمان.

-2

يف حالة الدفع �إنابة عنك مبوجب اجلزء ج بند � 1أعاله يحق لنا خ�صم هذه التكاليف من �أي ح�ساب لك
معنا.

-3

�سيتم خ�صم كامل امل�صاريف التي نتحملها يف القيام بهذه الدفعات �إنابة عنك من �أي ح�ساب لك معنا
وت�شمل:
•اجلزاءات الناجمة عن الت�أخري يف الدفع.
•تكلفة ال�رشكة التي تدير عقد ال�صيانة.
•التكاليف القانونية.
•�أتعاب الإجراءات
•الر�سوم والأتعاب وال�رضائب احلكومية.
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اجلزء د
ت�سهيالت متويل العقار قيد البناء
ينطبق هذا اجلزء يف حالة ح�صولك على ت�سهيالت متويل العقار قيد البناء
	-1الإ�شارة لل�سحب الأويل من القر�ض يف هذا اجلزء د يعني الدفعة املقدمة مبوجب ت�سهيالت متويل العقار
قيد البناء وتف�رس بقية هذه ال�رشوط وفقا لذلك.
-2

يجوز لأي منا االن�سحاب االتفاقية بنف�س ال�رشوط امل�شار �إليها يف اجلزء �أ بند ( 2با�ستثناء �أن الإ�شارة
لل�سحب الأويل من القر�ض يف ذلك البند تعني �أول دفعة مقدمة مبوجب ت�سهيالت متويل العقار قيد
البناء).

-3

حتت�سب الفائدة على �أ�سا�س الر�صيد اليومي امل�ستحق مبوجب ت�سهيالت متويل العقار قيد البناء .وت�سدد
الفائدة �شهريا.

-4

ينطبق بند حالة الإخالل الوارد يف اجلزء �أ بند  11على ت�سهيالت متويل العقار قيد البناء (وفق معيار
ال�صلة) والإ�شارة يف ذلك البند ( “ )1لدين القر�ض ال�سكني « تعترب �إ�شارة للدين الذي ن�ش�أ وفقا
لت�سهيالت متويل العقار قيد البناء ( « )2قر�ض» يعترب �إ�شارة لت�سهيالت متويل العقار قيد البناء.

-5

ي�سمح بال�سحب من القر�ض من جانبنا يف حالة ت�سهيالت متويل العقار قيد البناء فقط �إذا:
•كان ال�سحب من القر�ض ال ينتج عنه جتاوز مبلغ القر�ض.
•كان ال�سحب من القر�ض وفقا جلدول ال�سداد الذي يقدمه مطور العقار (املطور) ( وتعديالته من قبل
املطور من وقت لآخر وفقا للإخطار).
•فيما يتعلق بال�سحب الأويل عن مبلغ القر�ض �إذا �سددت الوديعة املطلوبة للمطور.
•و تلقينا دليال مقبوال لدينا ب�أن الدفعة املعنية م�ستحقة وواجبة ال�سداد.
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-6

بعد تقدمي �إخطار لكم مدته � 7أيام يجوز لنا ( ولكننا ل�سنا ملزمني) وح�سب تقديرنا وبدون الرجوع
لك القيام بال�سداد لأي مطور (املطور) ،الطرف الذي يقوم ببناء العقار (املقاول) �أو ا�ست�شاري البناء
امل�سجل لدى البلدية (اال�ست�شاري) فيما يتعلق بالعقار �إذا ر�أينا ذلك �رضوريا �أو حمبذا� .أي دفعة كهذه
�ستعامل ك�سحب من القر�ض وت�ضاف لدين القر�ض ال�سكني.

-7

ال �شيء يف هذه االتفاقية يلقي �أي التزام علينا ب�إخبارك متى يكون الدفع للمطور م�ستحقا وواجب
ال�سداد وال نقبل �أي م�سئولية عن �أي غرامات ت�أخري يقوم املطور بفر�ضها.

-8

توافق على عدم حتميلنا �أي م�سئولية عن �أي ت�أخري يف البناء من جانب املطور ،املقاول �أو اال�ست�شاري
�أو عن �أي عيب يف بناء العقار.

-9

تتعهد لنا �أنه فور اكتمال العقار وت�سليمه بوا�سطة املطور� ،ستقوم مب�صاحبة ممثل للبنك لت�سجيل
بيانات العقار لدى وزارة الإ�سكان العمانية �أو �أي �سلطة خمت�صة نحددها والإ�شارة على �سند امللكية
بال�ضمان الذي قدم لنا.
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 -10ت�سدد ر�سوم ال�سداد املعجل يف حالة �سدادكم كامل املبلغ امل�ستحق مبوجب ت�سهيالت متويل العقار
قيد البناء قبل تاريخ نهاية ال�سداد الأ�صلي� .أي دفعة زائدة تتم خالل فرتة ت�سهيالت متويل العقار
قيد البناء يجب �أن تخ�ضع لأتعاب الدفعة اجلزئية و�أي �أتعاب ور�سوم �أخرى ح�سب املبني يف جدول
اخلدمات والتعرفة.
 -11يجب عليك �إخطارنا فورا ب�أي دعوى �أو �إجراءات ق�ضائية (مبا يف ذلك التحكيم)  ،مطالبة �أو طلب من
�أي نوع تقوم بها �ضد املطور ،املقاول �أو اال�ست�شاري �أو التي يقوم بها املطور ،املقاول �أو اال�ست�شاري
�ضدك وتقدمي التفا�صيل وامل�ستندات التي نطلبها لنا .يجب �أن تتنازل لنا فورا ( بالطريقة التي نطلبها)
عن مزايا �أي حكم ،حتكيم� ،أو قرار �آخر ل�صاحلك بقيمة دين القر�ض ال�سكني .ويف حالة الدفع لك ( �سواء
قبل �أو بعد تاريخ التنازل) فيما يتعلق ب�أي حكم ،حتكيم �أو قرار �آخر يجب �أن تقوم فورا ب�سداد ذلك
املبلغ لنا .يجوز لنا ا�ستخدام �أي مبلغ تدفعه لنا �أو نتلقاه نتيجة �إعمال هذا اجلزء د بند  11يف �سداد
دين القر�ض ال�سكني بالطريقة التي نحددها.
 -12توافق على قيامنا بالإف�صاح للمطور  ،املقاول واال�ست�شاري ( و�أي طرف ثالث �أو وكيل مفو�ض عنهم)
عن �أي معلومات قد تكون ذات �صلة بالإتفاقية �أو بال�ضمان.
� -13إ�ضافة لذلك ،تنطبق الأحكام التالية يف حالة ح�صولك على ت�سهيالت متويل العقار قيد البناء و�إذا كان
�سند ملكية الأر�ض التي �سيبني العقار عليها با�سمك (الأر�ض اململوكة).
 -14يجب �أن ت�ستخدم ت�سهيالت متويل العقار قيد البناء فقط لغر�ض متويل جزء من �أو كل تكلفة بناء �أو
تطوير العقار ال�سكني الذي يبنى �أو يطور على الأر�ض اململوكة.
 -15يجب عليك �إبالغنا با�سم املقاول وا�سم اال�ست�شاري.
 -16يجب عليك �أن تقدم لنا الأدلة امل�ستندية املقبولة لدينا التي ت�ؤكد ( )1مدة بناء العقار (من تاريخ بداية
البناء �إىل الت�سليم النهائي) مبا يف ذلك تواريخ املراحل الرئي�سية للبناء� )2(.إجمايل تكلفة البناء ( كما
تتغري من وقت لآخر بناء على تذبذبات ال�سوق) مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص جدول الكميات.
( )3تقرير تقييم من �إحدى �رشكات التقييم املف�ضلة لدينا ين�ص على القيمة املقدرة للأر�ض اململوكة
والعقار عند االكتمال .وت�ستمر االلتزامات املبينة �أعاله طوال مدة االتفاقية ويجب عليك �إبالغنا
با�ستمرار ب�أي تطورات هامة �أو تغيريات (�سواء كانت �سالبة �أو خالفه) يف مدة وتكلفة البناء والتقييم
املقدر للعقار.
 -17يجوز ال�سحب من القر�ض يف عدة دفعات مقدمة ولكن كل منها تكون  %10على الأقل من ت�سهيالت
متويل العقار قيد البناء.
 -18يجب عليك � ،أن تر�سل لكل طلب دفعة مقدمة �شهادة �أ�صلية من اال�ست�شاري ت�شهد �أن البناء قد اكتمل
وتعليمات بالدفع للمقاول.
 -19يكون الدفع مبوجب كل طلب دفعة مقدمة فقط للمقاول الذي حتدده وي�ؤكده اال�ست�شاري.
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اجلزء (هـ)
ت�سهيالت متويل البناء الذاتي
ينطبق هذا اجلزء يف حالة ح�صولك على ت�سهيالت متويل العقار قيد البناء
	-1الإ�شارة لل�سحب من القر�ض يف هذا اجلزء هـ تعني الدفعة املقدمة مبوجب ت�سهيالت متويل البناء
الذاتي وتف�رس بقية هذه ال�رشوط وفقا لذلك.
-2

يجوز لأي منا االن�سحاب من االتفاقية بنف�س ال�رشوط امل�شار �إليها يف اجلزء �أ بند ( 2با�ستثناء �أن
الإ�شارة لل�سحب الأول من القر�ض يف ذلك البند تعني �أول دفعة مقدمة مبوجب ت�سهيالت متويل العقار
قيد البناء).

-3

حتت�سب الفائدة على �أ�سا�س الر�صيد اليومي امل�ستحق مبوجب ت�سهيالت متويل البناء الذاتي .وت�سدد
الفائدة �شهريا.

-4

ينطبق بند حالة الإخالل الوارد يف اجلزء �أ بند  11على ت�سهيالت متويل البناء الذاتي (وفق معيار
ال�صلة) والإ�شارة يف ذلك البند ( )1لدين القر�ض ال�سكني تعترب �إ�شارة للدين الذي ن�ش�أ وفقا لت�سهيالت
متويل البناء الذاتي ( « )2قر�ض» يعترب �إ�شارة لت�سهيالت متويل البناء الذاتي.

-5

ي�سمح بال�سحب من القر�ض من جانبنا يف حالة ت�سهيالت متويل البناء الذاتي فقط �إذا:
•كان ال�سحب من القر�ض ال ينتج عنه جتاوز مبلغ القر�ض.
•كان ال�سحب من القر�ض وفقا جلدول ال�سداد الذي يقدمه مقاول العقار (املقاول) ( وتعديالته من
قبل املقاول من وقت لآخر وفقا للإخطار).
•فيما يتعلق بال�سحب الأويل من القر�ض �إذا �سددت الوديعة املطلوبة للمقاول.
•و تلقينا دليال مقبوال لدينا مع �أي دليل �آخر نطلبه يكون مقبوال لدينا ب�أن الدفعة املعنية م�ستحقة
وواجبة الدفع.
•�إذا طلبنا ذلك  ،وقام ممثل لنا بزيارة العقار و�أكد �أن املرحلة احلالية للبناء قد اكتملت .يف حالة
طلب الت�أكيد الإ�ضايف وكنا غري قادرين على القيام بزيارة املوقع  ،يحق لنا طلب تقرير تقييم
�إ�ضايف يعده مقيم مف�ضل لدينا.
•�إ�ضافة ملا �سبق � ،سي�سمح بال�سحب فقط �إذا ت�سلمنا ما يلي:
•تقرير مكتمل عن البناء ،ترتبه وتدفع تكاليفه �أنت و يعده مقيم مف�ضل لدينا.
•تقرير كامل عن البناء ي�شهد عليه اال�ست�شاري.

-6
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بعد تقدمي �إخطار لكم مدته � 7أيام يجوز لنا ( ولكننا ل�سنا ملزمني) وح�سب تقديرنا وبدون الرجوع
لك القيام بال�سداد للطرف الذي يقوم ببناء العقار (املقاول) �أو ا�ست�شاري البناء امل�سجل لدى البلدية
(اال�ست�شاري) فيما يتعلق بالعقار �إذا ر�أينا ذلك �رضوريا �أو حمبذا� .أي دفعة كهذه �ستعامل ك�سحب من
القر�ض وت�ضاف لدين القر�ض ال�سكني.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان �ش.م.ع.ع� - .رشوط و �أحكام قر�ض �سكني

-7

ال �شيء يف هذه االتفاقية يلقي �أي التزام علينا ب�إخبارك متى يكون الدفع للمقاول �أو اال�ست�شاري
م�ستحقا وواجب ال�سداد وال نقبل �أي م�سئولية عن �أي غرامات ت�أخري يقوم املقاول �أو اال�ست�شاري
بفر�ضها.

-8

توافق على عدم حتميلنا �أي م�سئولية عن �أي ت�أخري يف البناء من جانب املقاول �أو اال�ست�شاري �أو عن
�أي عيب يف بناء العقار.

-9

تتعهد لنا �أنه فور اكتمال العقار وت�سليمه بوا�سطة املقاول� ،ستقوم مب�صاحبة ممثل للبنك لتحديث
بيانات العقار لدى وزارة الإ�سكان العمانية �أو �أي �سلطة خمت�صة نحددها والإ�شارة على �سند امللكية
بال�ضمان الذي قدم لنا.

 -10تتعهد لنا �أنه فور اكتمال العقار وت�سليمه بوا�سطة املقاول � ،ستح�صل على وثيقة تامني جديدة للعقار
بال�شكل املقبول لدينا وتخ�ضع لنف�س متطلبات وثيقة التامني الأ�صلية على العقار.
 -11ت�سدد ر�سوم ال�سداد املعجل يف حالة �سدادكم لكامل املبلغ امل�ستحق مبوجب ت�سهيالت متويل البناء
الذاتي قبل تاريخ نهاية ال�سداد الأ�صلي ال�سداد� .أي دفعة زائدة تتم خالل فرتة ت�سهيالت متويل العقار
قيد البناء يجب �أن تخ�ضع لأتعاب الدفعة اجلزئية و�أي �أتعاب ور�سوم �أخرى ح�سب املبني يف جدول
اخلدمات والتعرفة.
 -12يجب عليك �إخطارنا فورا ب�أي دعوى �أو �إجراءات ق�ضائية (مبا يف ذلك التحكيم)  ،مطالبة �أو طلب من
�أي نوع تقوم بها �ضد املقاول �أو اال�ست�شاري �أو التي يقوم بها املقاول �أو اال�ست�شاري �ضدك وتقدمي
التفا�صيل وامل�ستندات التي نطلبها لنا .يجب �أن تتنازل لنا فورا ( بالطريقة التي نطلبها) عن مزايا �أي
حكم  ،حتكيم� ،أو قرار �آخر ل�صاحلك بقيمة دين القر�ض ال�سكني .ويف حالة الدفع لك ( �سواء قبل �أو بعد
تاريخ التنازل) فيما يتعلق ب�أي حكم ،حتكيم �أو قرار �آخر يجب �أن تدفع لنا فورا ذلك املبلغ .يجوز لنا
ا�ستخدام �أي مبلغ تدفعه لنا �أو نتلقاه نتيجة �إعمال هذا اجلزء د بند  9يف �سداد دين القر�ض ال�سكني
بالطريقة التي نحددها.
 -13توافق على قيامنا بالإف�صاح للمقاول واال�ست�شاري ( و�أي طرف ثالث �أو وكيل مفو�ض منهم) عن �أي
معلومات قد تكون ذات �صلة بال�ضمان.
 -14يجب �أن ت�ستخدم ت�سهيالت متويل البناء الذاتي فقط لغر�ض متويل جزء من �أو كل تكلفة بناء �أو تطوير
العقار ال�سكني الذي يبنى �أو يطور على الأر�ض اململوكة.
 - 15يجب عليك �إبالغنا با�سم املقاول وا�سم اال�ست�شاري.

17

 -16يجب عليك �أن تقدم لنا الأدلة امل�ستندية املقبولة لدينا التي ت�ؤكد ( )1مدة بناء العقار ( من تاريخ
بداية البناء �إىل الت�سليم النهائي ) مبا يف ذلك تواريخ املراحل الرئي�سية للبناء� )2(.إجمايل تكلفة البناء
(كما تتغري من وقت لآخر بناء على تذبذبات ال�سوق) مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص جدول
الكميات )3( .تقرير تقييم من �رشكات التقييم املف�ضلة لدينا يبني القيمة املقدرة للأر�ض اململوكة
والعقار عند االكتمال .وت�ستمر االلتزامات املبينة �أعاله طوال مدة االتفاقية ويجب عليك �إبالغنا
با�ستمرار ب�أي تطورات هامة �أو تغيريات (�سواء كانت �سالبة �أو خالفه) يف مدة وتكلفة البناء والتقييم
املقدر للعقار.
 -17يجوز ال�سحب من القر�ض يف عدة دفعات مقدمة ولكن كل منها تكون  %10على الأقل من ت�سهيالت
متويل العقار قيد البناء.
 -18يجب عليك� ،أن تر�سل لكل طلب دفعة مقدمة �شهادة �أ�صلية من اال�ست�شاري ت�شهد �أن البناء قد اكتمل
وتعليمات بالدفع للمقاول.
 -19يكون الدفع مبوجب كل طلب دفعة مقدمة فقط للمقاول الذي حتدده وي�ؤكده اال�ست�شاري.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .
�ص.ب ،١٧٢٧.الرمز الربيدي ،١١١
الربيد املركزي ،ال�سيب،
�سلطنة ُعمان
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