
تمويل اإلجارة القائم على األصول

تمويل اإلجارة القائم على األصول:
 

يتفق األطراف على ما يلي:

البنك بذلك، يتعهد  بالرغم من مطالبة  )»المبلغ المستحق«(  العقد  الدفع بموجب هذا  في حالة عدم سداد العميل أي مبلغ مستحق وواجب 
العميل بالتبرع بمبلغ محسوب بمعدل التبرع عن قيمة ذلك المبلغ المستحق عن كل يوم تأخير بعد تاريخ استحقاق السداد تظل فيها هذه 
المبالغ أو أي جزء منها دون سداد )مبلغ التبرع( إلى مؤسسة خيرية يختارها البنك. لتجنب الشك، يشمل مبلغ التبرع المبلغ المذكور في البند 
5-8 إلى جانب أي مبلغ محتسب عن تأخر الدفع بموجب التعريفة المعتمدة الخاصة بالبنك، وال يشمل أي مبلغ يمثل فوات فرصة أو تكلفة تمويل 

أو أي دفعات لها طبيعة الفائدة.
 

يمثل اإلخطار لدفع مبلغ التبرع الصادر عن البنك إلى العميل عند عدم دفع المبلغ المستحق من جانب العميل التزامًا على العميل بدفع مبلغ 
التبرع المذكور على الفور وفق هذا البند. إذا تعذر على العميل دفع مبلغ التبرع، يحق للبنك حينها خصم مبلغ التبرع المذكور من أي حساب 

للعميل لدى البنك دون إخطار آخر.
 

ُيسدد مبلغ التبرع الُمحصل من العميل إلى المؤسسة الخيرية الُمحددة من جانب البنك )نيابًة عن العميل( تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية 
الداخلية )»لجنة الرقابة الشرعية الداخلية«( بعد خصم نفقات التحصيل الفعلية الخاصة به )والخاصة بالمعاملة المعنية( بحسب السياسة المعتمدة 

للجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
 

ألغراض هذا البند ومع مراعاة تقديم اإلخطار وفق البند الفرعي )ب( أعاله، ُيعد العميل مماطاًل لحين إثباته خالف ذلك.

وكالة الخدمات

يتفق األطراف على ما يلي:

في حالة عدم إتمام الوكيل أو أدائه للخدمات وفق هذه االتفاقية، يحق للبنك )دون أن يكون ملزمًا بذلك( بإتمام أو أداء هذه الخدمات، ويحق له 
المطالبة بأي تكاليف ونفقات بخصوصها من الوكيل وفق البند 6. في حالة عدم سداد الوكيل و/أو إهماله و/أو رفضه تعويض البنك عن هذه 
التكاليف والنفقات )»المبلغ المستحق«(، يتعهد الوكيل بأن يدفع باإلضافة إلى المبلغ المستحق وغير الُمسدد فعليًا، وعليه التبرع بذلك المبلغ 
البنك إلى تاريخ إتمام الدفع فيما يتعلق  التبرع على المبلغ المستحق غير الُمسدد من تاريخ المطالبة بذلك المبلغ من جانب  محسوبًا بمعدل 

بالمبلغ المستحق المذكور )مبلغ التبرع( إلى مؤسسة خيرية يختارها البنك.

 يمثل اإلخطار لدفع مبلغ التبرع الصادر عن البنك إلى العميل عند عدم دفع المبلغ المستحق من جانب العميل التزامًا على العميل بدفع مبلغ 
التبرع المذكور على الفور وفق هذا البند. إذا تعذر على العميل دفع مبلغ التبرع، يحق للبنك حينها خصم مبلغ التبرع المذكور من أي حساب 

للعميل لدى البنك دون إخطار آخر.

ُيسدد مبلغ التبرع الُمحصل من العميل إلى المؤسسة الخيرية الُمحددة من جانب البنك )نيابًة عن العميل( تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية 
الداخلية )»لجنة الرقابة الشرعية الداخلية«( بعد خصم نفقات التحصيل الفعلية الخاصة به )والخاصة بالمعاملة المعنية( بحسب السياسة المعتمدة 

للجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

ألغراض هذا البند ومع مراعاة تقديم اإلخطار وفق البند الفرعي )ب( أعاله، ُيعد العميل مماطاًل لحين إثباته خالف ذلك.
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