
شروط الحصول على قرض تمويل 
عقاري من البنك التجاري الدولي

م بطلــب للبنــك للحصــول علــى قــرض تمويــل عقــاري  ویخضــع  یجــوز للعميــل التقــدُّ
حــال  وفــي  بالبنــك،  الداخليــة  االئتمانيــة  والموافقــات  للدراســات  الطلــب  ھــذا 
الموافقــة علــى ذلــك الطلــب، فــإن منــح التمويــل یكــون طبًقــا للشــروط واألحــكام 

المقبولــة لــدى البنــك، والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ولیــس الحصــر:

ــا لســعر العائــد المعلــن . 	 ُيطّبــق علــى مبلــغ التمويــل عائــد مدیــن یتحــدد طبًق
مــن البنــك.

یلتــزم العميــل بســداد مصروفــات وعمــوالت التمويــل للبنــك طبًقــا لالئحــة . 	
المصروفــات والعمــوالت الخاصــة بالبنــك.

ُتحتســب رســوم خدمــات الحســاب الجــاري وكــذا إجــراءات الحصــول علــى . 	
المعتمــدة. المصروفــات  لالئحــة  طبًقــا  التمويــل 

یســري علــى كل قســط یســتحق وال ُیســّدد فــي میعــاد اســتحقاقه مــن أصــل . 	
الّدیــن والعوائــد والعمــوالت وأيــة مبالــغ أخــرى مســتحّقة الســداد عائــد تأخیــر 
ســنوًيا طبًقــا لســعر عائــد التأخيــر المحــدد مــن البنــك، علــى أن یدفــع باإلضافة 
إلــى ســعر العائــد المبّيــن أعــاله وُیحتســب يوًمــا بیــوم مــن تاريــخ التأخیــر 
وحتــى تمــام الســداد، ویلتــزم العمیــل بســداد عائــد التأخیــر فــور طلبــه. یحــق 
للبنــك تعدیــل ســعر عائــد التأخیــر فــي أي وقــت طــوال مــدة ســریان التمویــل 
وتجديداتــه طبًقــا لمــا یتــم االّتفــاق عليــه بیــن البنــك والعميــل. وُیحتســب عائــد 

التأخیــر یــوم بیــوم مــن تاریــخ االســتحقاق وحتــى تاریــخ الســداد.

فــي حالــة الســداد المعّجــل تحتســب عمولــة ســداد معّجــل طبًقــا لالئحــة . 	
العمــوالت المصرفيــة للبنــك، وذلــك ســواء فــي حالــة الســداد الجزئــي أو 

الســداد الكلــي علــى أن ُتطّبــق اإلجــراءات.

علــى العمیــل االّطــالع علــى وقبول الئحــة التعريفات والرســوم والمصروفات . 	
ــى المنتجــات والخدمــة  ــل البنــك عل ــد الُمّطبقــة مــن قب والعمــوالت والعوائ
التــي یقدمھــا لــه والموافقــة عليهــا، علًمــا بأنهــا معلنــة لــدى كافــة فــروع 
ــي الرســمي للبنــك،  ــوات االتصــال بالبنــك بمــا فیھــا الموقــع اإللكترون وقن
ویحــق للبنــك تعدیــل تلــك الالئحــة بشــكل دوري دون الحاجــة إلــى الحصــول 

علــى موافقــة العمیــل الُمســبقة.

تعتبــر دفاتــر البنــك حّجــة قاطعــة فــي إثبــات األرصــدة والمعامــالت الماليــة. . 	
التاليــة بمثابــة إقــرار للرصيــد  الفتــرة  إقــرار المقتــرض لرصيــد  كمــا يعتبــر 

المديــن عــن الفتــرة الســابقة.

للبنــك الحــق فــي خصــم مســتحّقاته الناشــئة عــن ھــذا التمویــل أو جــزء منــه . 	
ــوب ألي ســبب مــن األســباب مــن أي حســاب  ــغ آخــر یكــون مطل أو أي مبل
ــه  ــا للعميــل لــدى أي مــن فروعــه أو تســھیل معتمــد أو ضمان یكــون مفتوًح
ــك أن یخصــم  ــا یحــق للبن ــك، كم ــي للبن ــة مــن الطــرف الثان ــة مقدّم أو أمان
أي مبلــغ مســتحق أو مطلــوب علــى ھــذا التمویــل ألي ســبب مــن األســباب 
ســواء حســاب اّدخــار أو أي حســاب آخــر، ســواء كانــت األمــوال الموجــودة فــي 
ھــذه الحســابات بعملــة التمویــل أو بــأي عملــة أخــرى غیــر عملــة التمویــل حیــث 
یحــق للبنــك فــي ھــذه الحالــة بیــع ھــذه األمــوال وتحویلھــا لعملــة التمویــل 
وذلــك باألســعار الُمعلنــة مــن البنــك فــي یــوم البیــع أو التحويــل واســتخدام 
المتحصــل نتيجــة البیــع أو التحصیــل فــي ســداد المبالــغ المســتحّقة تحــت 

التمویــل والعائــد والعمــوالت وكافــة الملحقــات.

ــدات . 	 والتعهُّ الشــروط  مــن  بــأي  العمیــل  التــزام  عــدم  حــال  فــي  إنــه 
المشــار  العقــد   / الطلــب  تنفيــذ  بمناســبة  مصرفنــا  مــع  علیھــا  المتّفــق 
البنــك(،  لصالــح  علینــا  المســتحّقة  المبالــغ  ســداد  عــدم  فیھــا  )بمــا  إليــه 
اإلجــراءات  كافــة  اّتخــاذ   – المنفــردة  إلرادتــه  وفًقــا   – للبنــك  یجــوز  فإنــه 
مــن  مرحلــة  أي  فــي  حقوقــه  علــى  للحفــاظ  مناســبة  یراھــا  التــي 

 المراحل، والتي تشمل على سبيل المثال:  

ــا مــن 	  ــك خصًم ــه وذل ــات المســتحًقة ل ــك تســوية المديوني یحــق للبن
ــه. ــوع الی ــل دون الرج ــي الحســابات الخاصــة بالعمي ــة ف األرصــدة المتاح

ــغ المســتحًقة 	  ــع المبال ــة العمــالء المتأًخريــن بجمي یحــق للبنــك مطالب
علیھــم وذلــك عــن طريــق االتصــال الهاتفــي أو إرســال رســائل نصيــة 
علــى جميــع األرقــام المتاحــة لــدى البنــك )رقــم تليفــون المنــزل، رقــم 
تليفــون العمــل، رقــم المحمــول، رقــم تليفــون مــن ینــوب عــن العمیــل 
فــي الســداد، رقــم تليفــون الشــخص المحــدد للرجــوع إليــه مــن طــرف 

العمیــل فــي حالــة عــدم القــدرة علــى التواصــل مــع العمیــل(.
یحق للبنك إجراء زیارة میدانیة إلى العناوين المتاحة لدى البنك.	 
الخارجییــن 	  الــوكالء  إلــى  المتأّخــرة  الحــاالت  إســناد  للبنــك  یحــق 

المتعاقديــن مــع البنــك بغــرض التحصیــل أو اّتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 
الالزمــة نیابــًة عــن البنــك.

یحــق للبنــك اإلبــالغ عــن العمــالء المتأّخريــن فــي التقاريــر الدوریــة لــكل 	 
مــن البنــك المركــزي والشــركة المصريــة لالســتعالم االئتمانــي.

یلتــزم العمیــل باســتخدام كافــة المبالــغ المســحوبة مــن مبلــغ ھــذا القــرض . 		
مــن  إخــالل  أي  عــن  مســؤواًل  البنــك  ُیعتبــر  وال  المذكــور  الغــرض  فــي 
العمیــل فیمــا یتعلــق باســتخدام المبالــغ المســحوبة فــي الغــرض المحــدد، 
ــزاءات المنصــوص  ــة الج ــل كاف ــل یتحّم ــإن العمی ــة اإلخــالل ف ــي حال ــه ف وأن

 علیھا بالقانون وعقد التمویل في ھذا الشأن.  

یتحّمل العمیل كافة المســئوليات أًیا كانت التي تقع علیه بصورة مباشــرة أو . 		
غیــر مباشــرة، وذلــك علــى ســبیل المثــال ولیــس الحصــر بــدون أدنى مســئولية 
علــى البنــك نتيجــة اســتخدام خاصية المكالمات المســجلة مــع مركز اتصاالت 
البنك التجاري الدولي في اآلتي: تحديث البيانات، أو تفعيل أي من الخدمات 
التــي قــد یتیحھــا البنــك مــن خــالل مركــز اإلتصــاالت حالًیــا أو مســتقباًل، كمــا 
أنھــا تعتبــر ملزمــة لــه وحّجــة فــي مواجهتــه، والیحــق لــه االعتــراض علیھــا 
بــأي شــكل فــي الحــال أو المســتقبل، ویحــق للبنــك مراجعــة كافــة بياناتــه 

ق من شخصیته قبل تفعيل أي خدمة.    للتحقُّ

علــى . 		 المحتســبة  النســبية  الدمغــة  ضریبــة  مــن  حصتــه  العميــل  یتحمــل 
 التمویل طبًقا للقانون.   

ھــذا وُیرجــي العلــم أن الشــروط واألحــكام المنصــوص علیھــا بعقــد التمویــل ھــي 
ــار أن الشــروط واألحــكام  التــي تســري فــي حــال االختــالف ومــع األخــذ فــي االعتب
أعــاله قابلــة للتعديــل واإلضافــة بشــكل دوري مــن قبــل البنــك دون الحاجــة إلخطــار 

العمیــل مســبًقا بذلــك.


