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الشروط واألحكام الخاصة بالحصول على تمويل بضمان 
)ودائع / شهادات ادخار( من البنك التجاري الدولي

م بطلب للبنك للحصول على تمويل بضمان ودائع وشهادات  يجوز للعميل التقدُّ
بالبنك.  الداخلية  االئتمانية  والموافقات  للدراسات  الطلب  ھذا  یخضع  ثم  ادخار، 
وفي حالة رفض طلب التمويل، فإن العميل لديه الحق في معرفة سبب الرفض، 
وفي حالة الموافقة ، فإن منح التمويل یكن طبًقا للشروط واألحكام المقبولة لدى 

البنك، والتي تشمل- على سبيل المثال ولیس الحصر- ما يلي:

العوائد والمصروفات: 

ُیطّبق على مبلغ التمويل عائد مدین یتحدد طبًقا لسعر العائد المعلن من . 	
البنك في صورة هامش مضاف إلى سعر الشهادة أو الوديعة ویتم سداده 
شھرًيا/ ربع سنوًيا/ نصف سنوًيا/سنوًيا مع أقساط التمويل، وذلك يتحدد 

حسب ما یتفق عليه البنك والعميل.
على العميل االّطالع على وقبول الئحة التعريفات والرسوم والمصروفات . 	

والعموالت والعوائد الُمطّبقة من قبل البنك على المنتجات والخدمات التي 
یقدمھا له، علًما بأنھا معلنة لدى كافة فروع وقنوات االتصال بالبنك بما 
الالئحة  تلك  تعديل  للبنك  للبنك، ویحق  الرسمي  اإللكتروني  الموقع  فیھا 
الُمسبقة،  العميل  موافقة  على  الحصول  إلى  الحاجة  دون  دوري  بشكل 
الخدمات من خالل  تعديالت تخص الئحة  بأية  العميل  بإخطار  االلتزام  مع 

الوسائل المعتمدة.
عند . 	 واحدة مقّدًما،  ُتسّدد مرة  إدارية  التمويل مصروفات  ُیطّبق على مبلغ 

التوقيع على عقد التمويل.
ُتحتسب رسوم نظير تقديم الخدمة وكذا إجراءات الحصول على التمویل طبًقا . 	

لالئحة المصروفات المعتمدة.
أصل . 	 من  استحقاقه  ميعاد  في  ُیسدد  وال  ُیستحق  كل قسط  على  یسري 

الدین والعوائد والعموالت وأیة مبالغ أخرى ُمستحقة السداد.
عائد التأخير سنوًيا يحدد طبًقا لسعر عائد التأخير المحّدد من البنك، على أن . 	

یحتسب یوم بیوم من تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ السداد، ویحق للبنك 
تعديل سعر عائد التأخير في أي وقت طوال مدة سریان التمويل وتجديداته 
الخدمات من خالل  تعديالت تخص الئحة  بأية  العميل  بإخطار  االلتزام  مع 

الوسائل المعتمدة.
أي . 	 العموالت في  أي من  أو  التأخير  عائد  أو  العائد  تعديل سعر  للبنك  يحق 

وقت من األوقات وفًقا لما يصدره من قرارات في هذا الشأن، وذلك طول 
مدة سريان عقد التمويل مع االلتزام بإبالغ العميل في حالة حدوث أي تعديل.

الوارد . 	 یلتزم العمیل بأن یدفع للبنك كافة الرسوم والمصروفات واألتعاب 
ذكرها بالئحة العموالت المعتمدة للبنك.

في حساب العائد أو عائد التأخير تعتبر السنة ٠		 يوًما وحسب األيام الفعلية.. 	

السداد الُمعّجل:

لالئحة . 	 طبًقا  الُمعّجل  السداد  عمولة  ُتحتسب  الُمعّجل،  السداد  حالة  في 
العموالت المصرفية للبنك، وذلك في حالتي السداد الجزئي والسداد الكلي.

في حالة السداد الُمعّجل إلجمالي مبلغ التمويل قبل تاريخ استحقاقه ألي . 	
المبلغ  وُيعتبر  الُمعّجل،  السداد  في  بالرغبة  البنك  إخطار  يشترط  سبب، 

المطلوب سداده عاجاًل ملزًما ونهائًيا.
ال يحق للمدين المقترض إجراء عمليات السداد المعجل الكلي أو الجزئي قبل . 	

مرور ستة أشهر من تاريخ منح التمويل أو من تاريخ أي عملية سداد جزئي 
تّمت ُمسبًقا لنفس التمويل.

في حالة السداد المعجل الجزئي ال يحق أن يمثل المبلغ الُمسّدد أكثر من . 	
٠	٪ من إجمالي المديونية الُمستحّقة للتمويل وقت طلب السداد، على أن 

يتم ذلك مرة واحدة كل ستة أشهر.

يحق للبنك تعديل تلك القواعد في أي وقت وفًقا لما يصدره من قرارات . 	
في ذلك الشأن.

الحاجة . 	 دون  البنك  قبل  من  دوري  بشكل  واإلضافة  للتعديل  قابلة  أعاله 
إلخطار العمیل مسبًقا بذلك.

كشف الحساب ودفاتر البنك:

االشعارات . 	 وكذلك  المقترض  إلى  البنك  يرسله  الذي  الحساب  كشف  إن 
المقترض  من  بصحته  وُمعترًفا  عليه  ُمصّدًقا  ُيعتبر  التمويل  بهذا  الخاصة 
في حالة عدم االعتراض عليه خالل ثالثين يوًما من تاريخ إرساله، وفي حالة 
عدم وصول كشف الحساب في خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ إرساله 
للمقترض، يجب على األخير طلبه من البنك خالل أسبوع آخر، فإذا لم يقم 

بطلبه خالل هذه المدة فال يحق له االحتجاج بعدم وصوله إليه.
المالية . 	 والمعامالت  األرصدة  إثبات  في  قاطعة  ُحّجة  البنك  دفاتر  وتعتبر 

ويكون إقرار المقترض لرصيد الفترة التالية بمثابة إقرار للرصيد المدين عن 
الفترة السابقة.

الضمانات:

تأميًنا وضماًنا لسداد مبلغ التمویل باإلضافة إلى كافة العوائد والعموالت . 	
الودائع/  بأن  العمیل  ُیقر  السداد،  أخرى ُمستحّقة  وأیة مبالغ  والمصروفات 
الشهادات المودعة باسم العمیل طرف البنك سیتم تجمیدھا على سبيل 
الشهادات  الودائع/  انتقلت  إن  حتى  وذلك  السداد،  تمام  وحتى  الضمان 
بطلب منه من فرع إلى فرع آخر، ویعتبر توقيع العمیل على إقرار التخصيص 
بمثابة موافقة وإذن كتابي منه على تجميد ھذه الودائع/ الشهادات وعدم 

التعامل علیھا.
ُيقر العميل بأن أصل هذه الشهادات/ الودائع تم تسليمه إلى البنك الدائن . 	

للحفظ بهدف الضمان حتى تمام السداد.
يفّوض العميل الُمقترض البنك التجاري الدولي تفويًضا نهائًيا بإضافة قيمة . 	

لحساب  للتمويل  الضامنة  الشهادات  بالشهادة/  المتعّلقة  العوائد  العائد/ 
العميل لدى البنك الخاص بذات الغرض. 

المقاّصة:

منها، . 	 جزء  أي  أو  التمویل  عن  الناشئة  مستحّقاته  خصم  في  الحق  للبنك 
الخصم  آخر قد یكون مطلوب ألي سبب من األسباب، ويتم  أو أي مبلغ 
من أي حساب مفتوح للمقترض لدى أي من فروعه أو تسھیل معتمد أو 
أي  للبنك خصم  یحق  كما  للبنك،  المقترض  ُمقّدمة من  أمانة  أو  ضمانة 
من  كان  سواء  األسباب  من  سبب  ألي  مطلوب  أو  ُمستحق  یكون  مبلغ 
حساب اّدخار أو أي حساب آخر، سواء بعملة التمویل أو بأي عملة أخرى. وفي 
هذه الحالة، فإنه يحـق للبنـك بيـع هـذه األمـوال وتحويلهـا لعملـة التمويـل، 
وذلـك باألسعار الُمعلنـة مـن البنـك فـي يـوم البيـع أو التحويـل، واسـتخدام 
بأنه  ویقر  التمويـل،  تحـت  الُمسـتحّقة  المبالـغ  سـداد  فـي  عليه  المتحصـل 
یوافق ویعتمد ھذه التسديدات ،كما یصّرح العمیل للبنك بالخصم من أي 
مبلغ ُمستحق له سواء كان ناتًجا عن تمويل أو اعتماد ودون حاجة إلى إخطار 
أو تنبیه، كما أن أي إجراء من ھذا القبيل یعتبر معتمًدا من المقترض بغیر 
قابل  غیر  نھائًیا  تفويًضا  البنك  العمیل  یفّوض  الحقة.  موافقة  إلى  حاجة 
لإللغاء بالخصم من رصید ھذه الودائع /الشهادات الخاصة بالعميل لسداد 
أية مبالغ ُمستحّقة للبنك من أصل وعائد وعموالت وأیة مصروفات أخرى 

ُمستحّقة السداد.
هذا . 	 رصيد  استخدام  في  الدولي  التجاري  البنك  المقترض  العميل  يفّوض 

الحساب في تسوية وسداد أي مديونية ُمستحّقة لصالح البنك.



الشـــروط واألحـــكام الخاصـــة بالحصـــول 
علـــى التســـهيالت االئتمانيـــة

حوالة الحق:

يحق للبنك أن يحّول دينه الناشئ عن هذا العقد كله أو بعضه أو يتنازل عنه 
لمن يشاء، وأن يحل غيره محله دون الرجوع للعميل.

حاالت اإلخالل:

ُمستحّقة . 	 مبالغ  وأية  التأخير  وعائد  والعموالت  والعائد  التمويل  أصل  يصبح 
السداد فوًرا ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي في الحاالت التالية:

العائد، أو العموالت، أو . 	 التأخير في سداد مبلغ التمويل أو أي جزء منه أو   
المصروفات، أو أية مبالغ أخرى ُمستحّقة السداد. 

إذا تبّين في أي وقت من األوقات عدم صحة البيانات التي قّدمها المقترض . 	
في عقد التمويل أو في أي مستند أو ورقة لغرض الحصول على هذا التمويل.

إذا تأّخر المقترض في أداء الضرائب أو الرسوم واألموال، يرى البنك أن من . 	
شأنه إضعاف ضمان التمويل.

إذا تم إشهار إفالس المقترض في حالة كونه شريك متضامن في أي شركة . 	
أشخاص.

إذا تبّين استخدام التمويل في غير الغرض الذي ُمنح من أجله.. 	
د مذكور بهذا العقد.. 	 إذا أخّل المقترض بتنفيذ أي شرط أو تعهُّ
إذا تم توقيع الحجز على أية أموال من أموال المقترض.. 	
جميع الحاالت التي يحل أجل الدين فيها بنص القانون.. 	

فوًرا . ٠	 للبنك  يحق  أن  اإلخالل  حاالت  من  حالة  أي  حدوث  على  يترتب  كما 
أو  شخصًيا  ضماًنا  كان  سواء  المقترض،  من  الُمقّدم  بالضمان  المطالبة 
كفالة بنكية. كما يحق للبنك كسر الودائع و/ أو الشهادات المربوطة بضمان 

التمويل أو استرداد القيمة االستردادية لشهادات االّدخار الُمقّدمة للضمان.
إذا تعّرض العمیل ألي تغییر سلبي سواء في مركزه المالي أو في أي ظرف . 		

آخر یعتبره البنك - بمطلق تقديره- تغییًرا جوھرًيا فیما یتصل بعقد االتفاق و/
أو أن یكون العمیل في حالة إخالل بأي التزامات أخرى بالسداد.

القرض في . 		 المبالغ المسحوبة من مبلغ ھذا  العمیل باستخدام كافة  یلتزم 
العمیل فیما  إخالل من  أي  البنك مسؤواًل عن  یعتبر  المذكور، وال  الغرض 
حالة  أنه في  كما  المحدد.  الغرض  في  المسحوبة  المبالغ  باستخدام  یتعلق 
وعقد  بالقانون  علیھا  المنصوص  الجزاءات  كافة  العمیل  يتحّمل  اإلخالل، 

التمویل في ذلك الشأن.

حلول أجل التمويل:

يترتب على وفاة المقترض -ال قدر الله- واعتباًرا من تاريخ علم البنك بهذه . 	
الوفاة،  شهادة  من  بصورة  وتزويده  الورثة،  من  أو  مصدر  أي  من  الواقعة 
وعائد  أصل  من  التمويل  مبلغ  واستحقاق  وحلوله  التمويل  أجل  سقوط 

وعموالت ومصروفات وأية مبالغ أخرى ُمستحّقة السداد.
ق واقعة الوفاة -ال . 	 يصرح المقترض للبنك من اآلن ويفّوضه في حالة تحقُّ

قدر الله- أن يقوم بكسر الوديعة أو الودائع المودعة طرفه ضماًنا للقرض، 
االّدخار  شهادات  أو  للشهادة  االستردادية  القيمة  استرداد  للبنك  يحق  كما 
استرداد  أو  الودائع  كسر  للبنك  الضمان.يحق  سبيل  على  إليه  الُمسّلمة 
شهادات االّدخار بتاريخ الوفاة أو في أي تاريخ الحق، وتسوية جميع حسابات 

التمويل وإيداع المتبّقي إن وجد بحساب طرفه.

أحكام عامة:

للبنك الحق في اّتخاذ كافة اإلجراءات القانونية لحماية واستيفاء حقوقه من . 	
البنك تفويًضا نهائًيا غير قابل لإللغاء في  قبل المقترض، ويفّوض األخير 
الكشف عن البيانات، وتقديم األوراق الخاصة بهذا العقد عند اّتخاذ أي إجراء 

من اإلجراءات القانونية.

یتعّین على العمیل أن یعلن /یخطر البنك بأي عنوان أو محل مختار جديد في . 	
ر عنوانه أو محله المذكور في عقد التمويل عن طريق خطاب ُمسّجل  حالة تغیُّ

بعلم الوصول، أو زيارة أقرب فرع للبنك التجاري الدولي.
موطنًا . 	 ليكون  التمويل  بعقد  المذكور  عنوانه  باّتخاذ  صراحًة  المقترض  يقر 

مختارًا له إلرسال جميع المراسالت واإلخطارات إليه، وكل إعالن يرسل على 
هذا العنوان يكون قانونًيا.

بخصوص . 	 ينشأ  نزاع  وكل  المصري،  القانون  ألحكام  التمويل  عقد  يخضع 
تنفيذ أو تطبيق هذا العقد أو يتولد عنه، أو تفسيره وكذلك عن أي تعامالت 
سابقة بين الطرفين على هذا العقد، يتم تسويته والفصل فيه عن طريق 

محاكم جنوب الجيزة بكافة درجاتها، وأية محكمة أخرى يختارها البنك.
یتحّمل العمیل كافة المسئوليات -أًیا كانت- التي تقع علیه بصورة مباشرة . 	

أو غیر مباشرة- وذلك على سبیل المثال ولیس الحصر- بدون أدنى مسئولية 
على البنك نتيجة استخدام خاصیة المكالمات المسّجلة مع مركز اتصاالت 

البنك التجاري الدولي كما يلي: 
تحديث البيانات أو تفعيل أي من الخدمات التي قد یتیحھا البنك من - 

له  ملزمة  تعتبر  أنھا  كما  مستقباًل،  أو  حالًيا  االتصاالت  مركز  خالل 
وحّجة في مواجهته، وال یحق له االعتراض علیھا بأي شكل في الوقت 
من  ق  للتحقُّ بياناته  كافة  مراجعة  للبنك  ویحق  مستقباًل،  أو  الحالي 

شخصيته قبل تفعيل أي خدمة.
في حالة التمویل بضمان شهادات اّدخار البنك التجاري الدولي، یتم تعديل . 	

االدخار  شهادات  على  العائد  سعر  لتغییر  طبًقا  التمویل  على  العائد  سعر 
المعلن من البنك في حالة تجدیدھا خالل فترة التمویل.

یتم . 	 قد  المتغير،  العائد  ذات  االّدخارية  الشهادة  بضمان  التمویل  حالة  في 
تعديل سعر العائد على التمویل وتغییر القسط مع أي تغیر یحدث في سعر 

العائد على ھذا النوع من الشهادات.
سيقوم البنك كل ثالثة أشھر باحتساب وتوريد حصة العميل المقترض من . 	

ضريبة الدمغة النسبية الُمحتسبة على التمویل طبًقا للقانون رقم 			/	٠٠	 
والئحته التنفيذية وتعديالته.

على العميل االّطالع والقبول بالئحة التعريفات والمصروفات والعموالت . 	
والعوائد الُمطّبقة من قبل البنك على المنتجات والخدمة التي يقدمها، وأنها 
معلنة لدى كافة فروع وقنوات االتصال بالبنك بما فيها الموقع اإللكتروني 
الرسمي للبنك، كما يحق للبنك تعديل تلك الالئحة بشكل دوري دون الحاجة 

إلى الحصول على موافقة العميل الُمسبقة.
على العميل االّطالع والقبول بالئحة التعريفات والمصروفات والعموالت . ٠	

يقدمها  التي  والخدمة  المنتجات  على  البنك  قبل  من  الُمطّبقة  والعوائد 
فيها  بما  بالبنك  االتصال  وقنوات  فروع  كافة  لدى  معلنة  وأنها  للعميل، 
الموقع اإللكتروني الرسمي للبنك، كما يلتزم العميل باإلقرار بأحّقية البنك 
في تعديل تلك الالئحة بشكل دوري دون الحاجة إلى الحصول على موافقة 

العميل الُمسبقة.
التعامل . 		 إيقاف  أو  إغالقه،  أو  الحساب،  نقل  في  العميل  رغبة  حال  في   

إلى  ه  بالتوجُّ العميل  فيلتزم  الطلب،   / العقد  موضوع  الخدمة  أو  بالمنتج 
أقرب فرع و/أو االتصال بمركز اتصال العمالء الخاص بالبنك لالستعالم عن 
هذه  في  البنك  قبل  من  ُوجدت-  إن  الُمطّبقة-  والخصومات  المصروفات 
الحالة، وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك في هذا الشأن. في 
أي  فقدان  أو  بحساباته،  سرقة  أو  تالعب  حالة  حدوث  للعميل  تراءى  حال 
من البطاقات المصرفية الُمسّلمة من طرف البنك للعميل )بكافة أنواعها(، 
ه إلى أقرب فرع للبنك و/أو االتصال بمركز اتصال  فيلتزم العميل فوًرا بالتوجُّ
فور  البنك  يتمكن  حتى  الحالة  تلك  وإثبات  لإلبالغ  بالبنك  الخاص  العمالء 
إخطاره باّتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من صحة ذلك والحيلولة دون وقوع 
أي ضرر على العميل- إن أمكن- وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام من ناحية 

البنك في هذا الشأن.
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ـــدات الُمّتفق عليها . 		 فـــي حـــال عدم التـــزام العميل بأي مـــن الشـــروط والتعهُّ
مـــع البنـــك، يجـــوز للبنك – وفًقـــا إلرادته المنفـــردة – اّتخاذ كافـــة اإلجراءات 
التـــي يراها مناســـبة للحفاظ علـــى حقوقه في أي مرحلة مـــن مراحل التأخير، 

والتي تشـــمل على ســـبيل المثال:
يحـــق للبنـــك مطالبة العميل فـــي حال عـــدم االلتزام بجميـــع المبالغ - 

الُمســـتحّقة عليـــه، وذلـــك عن طريـــق االتصـــال التليفوني أو إرســـال 
رســـائل نصيـــة على جميـــع األرقام المتاحـــة لدى البنك )رقـــم تليفون 
المنـــزل، رقـــم تليفـــون العمـــل، رقـــم المحمـــول، رقم تليفـــون من 
ينـــوب عنـــه في الســـداد، رقم تليفون الشـــخص الُمحـــّدد للرجوع إليه 
مـــن طـــرف العميل في حالـــة عدم القـــدرة علـــى التواصل مـــع العميل(.

یحق للبنك تســـوية المديونيات الُمســـتحّقة له مـــن األرصدة المتاحة - 
في الحســـابات الخاصة بالعميـــل دون الرجوع إلیه.

يحق للبنك إجراء زيارة ميدانية إلى العناوين المتاحة لدى البنك.- 
يحـــق للبنـــك التعاقد مع أي شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي للقيام بأي - 

عمـــل مـــن أعمـــال تحصيـــل ُمســـتحّقاته القائمـــة مـــن قبـــل العميل 
فـــي حالـــة عـــدم االلتـــزام أو اّتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة أو غيرها من 
اإلجـــراءات بشـــكل كلي أو جزئـــي، كما يلتـــزم العميل باإلقـــرار بتنازله 
بموجـــب التوقيـــع على عقـــد التمويل عـــن الســـّرية المصرفية ضمن 

الحـــدود الالزمـــة للبنـــك للتفاوض بشـــأن تلـــك األعمـــال وإجراءاتها.
يحـــق للبنك اإلبالغ عـــن العميل فـــي التقارير الدورية لـــكل من البنك - 

المركـــزي المصـــري و/أو الشـــركة المصرية لالســـتعالم االئتماني و/
أو أيـــة جهـــة أخـــرى ُمختّصـــة في هـــذا الشـــأن طبًقـــا لقواعـــد اإلقرار 
المعتمـــدة مـــن تلك الجهات، ومـــا يترتب على ذلك مـــن أحقية البنك 
في خصـــم كافة الرســـوم والمصروفـــات والعوائد والعمـــوالت التي 
قـــد تســـتحق للبنـــك في هـــذا الشـــأن من أي مـــن حســـابات العميل 
المفتوحـــة طرف البنـــك، دون الحاجة للحصول علـــى موافقة العميل 

الُمســـبقة أو إخطاره بذلك.
اّتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات التـــي يراهـــا البنـــك مناســـبة للحفـــاظ علـــى - 

حقوقـــه، ومـــا يترتـــب علـــى ذلك مـــن أحقيـــة البنك في خصـــم كافة 
الرســـوم والمصروفات والعوائد والعموالت التي قد تســـتحق للبنك 
مـــن هذا الشـــأن مـــن أي من حســـابات العميل المقتـــرض المفتوحة 
طـــرف البنك، دون الحاجـــة للحصول على موافقة العميل الُمســـبقة 

أو إخطـــار البنـــك بذلك.
يلتـــزم العميـــل باإلقرار بعلمـــه بآلية تقديم الشـــكاوى المّتبعة لـــدى البنك، . 		

وذلـــك مـــن خـــالل المطبوعـــات المتوافـــرة بفـــروع البنـــك أو رســـائل البريد 
اإللكترونـــي أو مركـــز خدمـــة العمـــالء الخـــاص بالبنـــك، كمـــا ُيقـــر العميـــل 
بالتزامـــه فـــي حـــال وجـــود شـــكوى بالرجوع إلـــى البنـــك أواًل، وعـــدم تقديم 
الشـــكوى مباشـــرًة إلـــى البنك المركزي المصـــري إال في حالة عـــدم الرد من 
جانـــب البنك خالل المـــدة وبالطريقـــة المتفق عليها والمعلنـــة للعمالء من 

جانـــب البنك.
يحـــق للبنـــك تعديـــل الرســـوم والعمـــوالت الُمســـتحّقة علـــى التمويل في . 		

ر  أي وقـــت خـــالل مـــدة التمويل وفًقـــا لما ُيصدره علـــى حركة الســـوق وتغيُّ
األوضـــاع الماليـــة، وذلـــك دون اشـــتراط الحصـــول على موافقـــة العميل.

 منفـــردًا من قـــرارات بناًء على حركة الســـوق وتغير األوضـــاع المالية، وذلك . 		
دون اشـــتراط الحصول علـــى موافقة العميل.

كمـــا يلتـــزم العميـــل بالموافقـــة علـــى حق البنـــك التجـــاري الدولـــي )مصر( . 		
منفـــرًدا في قبول أو تغيير شـــروط وأحـــكام التســـهيالت الممنوحة للعميل 

دون إبـــداء أي أســـباب أو تبريرات.
يلتـــزم العميـــل باإلقـــرار بالنفـــع الشـــخصي نتيجـــة للتســـهيالت االئتمانية . 		

الممنوحـــة للعميـــل، وبأنـــه اعتبر القرض الُمقـــّدم من البنك/ التســـهيل ذو 
جـــدوى مالية.

ـــد من إجـــراء اإليداع بحســـابه فـــي البنك بمبلغ القســـط . 		 علـــى العميـــل التأكُّ
الشـــهري/ الربـــع ســـنوي/ النصـــف ســـنوي/ الســـنوي، وذلـــك قبـــل موعد 

. لقسط ا
فـــي حـــال رغبة العميل في إلغـــاء طلب المنتج/ الخدمـــة المصرفية ولم يتم . 		

ه إلى أقـــرب فرع و/أو االتصال بمركـــز خدمة العمالء  تفعيلهـــا، يلتـــزم بالتوجُّ
الخـــاص بمصرفكم لالســـتعالم عن المصروفـــات والخصومـــات الُمطّبقة 
مـــن قبـــل البنـــك- إن ُوجـــدت- وذلـــك دون أدنـــى مســـئولية أو التـــزام على 

لبنك. ا

ھـــذا، وُیرجـــى العلم أن الشـــروط واألحـــكام المنصوص علیھا بعقـــد التمویل ھي 
التـــي تســـري فـــي حالة االختـــالف، مع األخـــذ في االعتبـــار أن الشـــروط واألحكام 
أعـــاله قابلة للتعديل واإلضافة بشـــكل دوري من قبل البنـــك، دون الحاجة إلخطار 

العمیل ُمســـبًقا بذلك.

متوسط  )تمويل  ائتماني  تمويل  على  الحصول  شروط 
األجل( من البنك التجاري الدولي:

م بطلب للبنك للحصول على تمويل ائتماني متوسط االجل،  یجوز للعميل التقدُّ
ثم یخضع ھذا الطلب للدراسات والموافقات االئتمانية الداخلية بالبنك وفي حالة 
حالة  وفي  الرفض،  معرفة سبب  في  الحق  للعميل  يكن  التمويل،  رفض طلب 
الموافقة على ذلك الطلب فإن قرار منح التمويل يأتي طبًقا للشروط واألحكام 

المقبولة لدى البنك، والتي تشمل- على سبيل المثال ولیس الحصر- ما يلي:

العوائد والمصروفات:

ُیطبق على مبلغ التمویل عائد مدین یتحدد طبًقا لسعر العائد المعلن من البنك.. 	
على العميل االّطالع على وقبول الئحة التعريفات والرسوم والمصروفات . 	

والعموالت والعوائد الُمطّبقة من قبل البنك على المنتجات والخدمة التي 
یقّدمھا له، علًما بأنھا معلنة لدى كافة فروع وقنوات االتصال بالبنك بما 
الالئحة  للبنك تعديل تلك  للبنك، ویحق  الرسمي  الموقع اإللكتروني  فیھا 

بشكل دوري دون الحاجة إلى الحصول على موافقة العميل الُمسبقة.
عند . 	 مقّدًما  واحدة  مرة  ُتسّدد  إدارية  مصروفات  التمويل  مبلغ  على  ُیطبق 

التوقيع على عقد التمويل.
التمویل . 	 على  الحصول  إجراءات  وكذا  الخدمة،  تقديم  نظير  رسوم  ُتحتسب 

طبًقا لالئحة المصروفات المعتمدة.
یسري على كل قسط یستحق وال ُیسّدد في ميعاد استحقاقه من أصل الدین . 	

تأخير سنوي  عائد  السداد  ُمستحّقة  أخرى  مبالغ  وأیة  والعموالت  والعوائد 
طبًقا لسعر عائد التأخير المحّدد من البنك، على أن يتم دفعه باإلضافة إلى 
سعر العائد الُمبّین أعاله، ويحتسب يوًما بیوم من تاريخ التأخير وحتى تمام 
للبنك تعديل  التأخير فور طلبه، ویحق  عائد  العمیل بسداد  السداد. ویلتزم 
سعر عائد التأخير في أي وقت طوال مدة سریان التمویل وتجديداته طبًقا 
لما یتم االّتفاق علیه بین البنك والعميل، وُیحتسب عائد التأخير یوم بیوم 

من تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ السداد.
أي . 	 العموالت في  أي من  أو  التأخير  عائد  أو  العائد  للبنك تعديل سعر  يحق 

وقت من األوقات وفًقا لما يصدره من قرارات في هذا الشأن، وذلك طول 
مدة سريان عقد التمويل مع االلتزام بإبالغ العميل في حالة حدوث أي تعديل.

لالئحة . 	 طبًقا  للبنك  التمویل  وعموالت  مصروفات  بسداد  العمیل  یلتزم 
المصروفات والعموالت الخاصة بالبنك.

في حساب العائد أو عائد التأخير، تعتبر السنة ٠		 يوًما وحسب األيام الفعلية.. 	
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السداد الُمعّجل:

لالئحة . 	 طبًقا  الُمعّجل  السداد  عمولة  ُتحتسب  الُمعّجل،  السداد  حالة  في 
العموالت المصرفية للبنك، وذلك في حالتي السداد الجزئي والسداد الكلي.

في حالة السداد الُمعّجل إلجمالي مبلغ التمويل قبل تاريخ استحقاقه ألي . 	
ويعتبر  كتابًيا،  الُمعّجل  السداد  في  الرغبة  في  البنك  إخطار  يشترط  سبب، 

المبلغ المطلوب سداده عاجاًل ُملزًما ونهائًيا.
ال يحق للمدين المقترض إجراء عمليات السداد الُمعّجل الكلي أو الجزئي قبل . 	

مرور ستة أشهر من تاريخ منح التمويل أو من تاريخ أي عملية سداد جزئي-
تّمت مسبًقا- لنفس التمويل.

في حالة السداد الُمعّجل الجزئي، ال يجوز أن تكون قيمة المبلغ الُمسّدد أكثر . 	
من ٠	٪ من إجمالي المديونية الُمستحّقة للتمويل وقت طلب السداد، على 

أن يتم ذلك مرة واحدة كل ستة أشهر.
كما يحق للبنك تعديل تلك القواعد في أي وقت وفًقا لما يصدره من قرارات . 	

في ذلك الشأن.

كشف الحساب ودفاتر البنك:

الخاصة . 	 اإلشعارات  وكذلك  المقترض  إلى  البنك  يرسله  الذي  الحساب  كشف 
بهذا التمويل ُيعتبر ُمصّدًقا عليه ومعترًفا بصحته من المقترض، وفي حالة عدم 
االعتراض عليه خالل ثالثين يوًما من تاريخ إرساله، وكذلك في حالة عدم وصول 
كشف الحساب في خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ إرساله للمقترض، يجب على 
األخير طلبه من البنك خالل أسبوع، فإذا لم يطلبه خالل هذه المدة، فال يحق له 

االحتجاج بعدم وصوله إليه.
تعتبر دفاتر البنك حّجة قاطعة في إثبات األرصدة والمعامالت المالية، ويكون إقرار . 	

المقترض لرصيد الفترة التالية بمثابة إقرار للرصيد المدين عن الفترة السابقة.

المقاّصة:

أي . 	 أو  منه،  جزء  أو  التمويل  عن  الناتجة  الحق في خصم مستحّقاته  للبنك 
مبلغ آخر يكون مطلوب ألي سبب من أي حساب مفتوح للعميل المقترض 
لدى البنك بأي من فروعه، أو تسهيل معتمد أو ضمانة أو أمانة ُمقّدمة من 
المقترض للبنك. كما يحق للبنك أن يخصم أي مبلغ ُمستحق أو مطلوب 
على هذا التمويل ألي سبب من األسباب سواء حساب اّدخار أو أي حساب 
أو  التمويل  بعملة  الحسابات  الموجودة في هذه  األموال  كانت  آخر، سواء 
بأي عملة أخرى غير عملة التمويل، حيث يحق للبنك في هذه الحالة بيع هذه 
األموال وتحويلها لعملة التمويل وذلك باألسعار الُمعلنة من البنك في يوم 
سداد  في  التحصيل  أو  البيع  نتيجة  المتحصل  واستخدام  التحويل  أو  البيع 
المبالغ الُمستحّقة تحت التمويل والعائد والعموالت وكافة الملحقات، وُيقر 
العميل المقترض بأنه يوافق ويعتمد هذه التسديدات، كما يصّرح للبنك أن 
يخصم أي مبلغ ُمستحق له سواء كان ناتًجا عن التمويل، أو اعتماد، أو أي 

سبب آخر، ودون الحاجة إلى إخطار أو تنبيه.
هذا . 	 رصيد  استخدام  في  الدولي  التجاري  البنك  المقترض  العميل  يفّوض 

الحساب في تسوية وسداد أية مديونية ُمستحّقة لصالح البنك.

حوالة الحق:

يحق للبنك أن يحول دينه الناشئ عن هذا العقد كله أو بعضه أو يتنازل عنه 
لمن يشاء وأن يحل غيره محله دون الرجوع للعميل.

حاالت اإلخالل:

يصبح أصل مبلغ التمويل والعائد والعموالت وعائد التأخير وكافة ملحقاته . 	
التمويل  من  غير مسحوبة  مبالغ  أي  إلغاء  يتم  وكذا  فوًرا  السداد  ُمستحّقة 

ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي في حالة التأخير في سداد 
مبلغ التمويل أو أي جزء منه، أو العائد أو الملحقات، أو في حالة تبين عدم 
ره عن أداء  صحة البيانات الُمقّدمة من جانب الطرف الثاني، أو في حالة تأخُّ
التمويل،  إضعاف  شأنه  من  أنه  البنك  يرى  واألموال،  والرسوم  الضرائب 
وفي حالة إذا حدثت أية واقعة أو سلسلة من الوقائع والتي يري البنك من 
الطرف  يعيق قدرة  تأثيًرا جوهرًيا  عليها  يترتب  أو قد  ترّتب  أنه  نظره  وجهة 
الثاني على تنفيذ التزاماته وفًقا لهذا العقد باإلضافة إلى جميع الحاالت التي 

يحل فيها أجل الدين بنص القانون.
یلتزم العمیل باستخدام كافة المبالغ المسحوبة من مبلغ ھذا القرض في . 	

الغرض المذكور، وال یعتبر البنك مسؤواًل عن أي إخالل من العمیل فیما 
حالة  في  وأنه  المحدد،  الغرض  في  المسحوبة  المبالغ  باستخدام  یتعلق 
وعقد  بالقانون  علیھا  المنصوص  الجزاءات  كافة  العميل  یتحّمل  اإلخالل، 

التمویل في ھذا الشأن.

حلول أجل التمويل:

يترتب على وفاة المقترض- ال قدر الله- واعتباًرا من تاريخ علم البنك بهذه 
الوفاة،  الورثة، وتزويده بصورة من شهادة  الواقعة من أي مصدر، أو من 
وعائد  أصل  من  التمويل  مبلغ  واستحقاق  وحلوله  التمويل  أجل  سقوط 

وعموالت ومصروفات وأية مبالغ أخرى ُمستحّقة السداد.

أحكام عامة:

ويفّوض . 	 حقوقه،  واستيفاء  لحماية  القانونية  اإلجراءات  اّتخاذ  في  الحق  للبنك 
العميل المقترض البنك تفويًضا نهائًيا غير قابل لإللغاء في الكشف عن البيانات، 
وتقديم األوراق الخاصة بعقد التمويل عند اتخاذ أي إجراء من اإلجراءات القانونية.

یتعّین على العمیل أن يعلن /یخطر البنك بأي عنوان أو محل مختار جديد في حالة . 	
ر عنوانه أو محله المذكور في عقد االتمويل، وذلك عن طريق خطاب ُمسّجل  تغیُّ

بعلم الوصول أو زيارة أقرب فرع للبنك التجاري الدولي.
يقر المقترض صراحًة باّتخاذ عنوانه المذكور بعقد التمويل ليكون موطًنا مختاًرا . 	

له، ُيرسل إليه جميع المراسالت واإلخطارات، كما يعتبر كل إعالن يرسل على 
هذا العنوان، قانونيًا.

يخضع عقد التمويل ألحكام القانون المصري، وكل نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ . 	
أو تطبيق هذا العقد أو يتولد عنه أو تفسيره وكذلك عن أي تعامالت سابقة بين 
العقد، يتم تسويته والفصل فيه عن طريق محاكم جنوب  الطرفين على هذا 

الجيزة بكافة درجاتها، وأية محكمة أخرى يختارها البنك. 
في حالة التأخر عن أو عدم سداد الُمستحّقات الناشئة عن التسهيالت االئتمانية . 	

إدراجكم كعميل غير  المقررة لمدة ٠	 يوم من تواريخ استحقاقها، سوف يتم 
المعامالت  على  سلبي  بشكل  يؤثر  قد  مما  الرقابية،  الجهات  لدى  منتظم 
االئتمانية الحالية والمستقبلية، وسيقوم البنك بإخطاركم بخطاب ُمسّجل بعلم 

الوصول قبل اإلدراج لدى الجهات الرقابية.
يتحمل العمیل كافة المسئوليات التي تقع علیه -بصورة مباشرة أو غیر مباشرة- . 	

وذلك على سبيل المثال وليس الحصر بدون أدنى مسئولية على البنك، نتيجة 
استخدام خاصیة المكالمات الُمسّجلة مع مركز اتصاالت البنك التجاري الدولي، 

كما يلي:   
البنك من -  یتیحھا  التي قد  الخدمات  أو تفعيل أي من  البیانات،  تحديث 

خالل مركز االتصاالت حالًيا أو مستقباًل، كما أنھا تعتبر ملزمة له وحّجة 
في مواجهته، وال یحق له االعتراض علیھا بأي شكل حالًيا أو مستقباًل، 
ق من شخصيته قبل تفعيل أي  ویحق للبنك مراجعة كافة بياناته للتحقُّ

خدمة.
من . 	 المقترض  العميل  وتوريد حصة  باحتساب  أشھر  ثالثة  كل  البنك  سيقوم 

 	٠٠	/			 رقم  للقانون  طبًقا  التمویل  على  المحتسبة  النسبية  الدمغة  ضريبة 
والئحته التنفيذية وتعديالته.



الشـــروط واألحـــكام الخاصـــة بالحصـــول 
علـــى التســـهيالت االئتمانيـــة

علي العميل االّطالع والقبول بالئحة التعريفات والمصروفات والعموالت . 	
والعوائد الُمطّبقة من قبل البنك على المنتجات والخدمة التي يقدمها، وأنها 
معلنة لدى كافة فروع وقنوات االتصال بالبنك بما فيها الموقع اإللكتروني 
الرسمي للبنك، كما يحق للبنك في تعديل تلك الالئحة بشكل دوري دون 

الحاجة إلى الحصول على موافقة العميل الُمسبقة.
على العميل االّطالع والقبول بالئحة التعريفات والمصروفات والعموالت . 	

يقدمها  التي  والخدمة  المنتجات  على  البنك  قبل  من  الُمطّبقة  والعوائد 
فيها  بما  بالبنك  االتصال  وقنوات  فروع  كافة  لدى  معلنة  وأنها  للعميل، 
الموقع اإللكتروني الرسمي للبنك، كما يلتزم العميل باإلقرار بأحقية البنك 
في تعديل تلك الالئحة بشكل دوري دون الحاجة إلى الحصول على موافقة 

العميل الُمسبقة.
في حالة رغبة العميل في نقل الحساب، أو إغالقه أو إيقاف التعامل بالمنتج . ٠	

أو الخدمة موضوع العقد / الطلب، فيلتزم العميل بالتوجه إلى أقرب فرع و/
أو االتصال بمركز خدمة العمالء الخاص بالبنك لالستعالم عن المصروفات 
والخصومات الُمطّبقة من قبل البنك –إن ُوجدت- وذلك دون أدنى مسئولية 

أو التزام على البنك في هذا الشأن.
في حال تراءى للعميل حدوث حالة تالعب أو سرقة بحساباته، أو فقدان أي . 		

من البطاقات المصرفية الُمسّلمة من طرف البنك للعميل )بكافة أنواعها(، 
ه إلى أقرب فرع للبنك و/أو االتصال بمركز خدمة  فيلتزم العميل فوًرا بالتوجُّ
فور  البنك  يتمكن  حتى  الحالة  تلك  وإثبات  لإلبالغ  بالبنك  الخاص  العمالء 
إخطاره باّتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من صحة ذلك، والحيلولة دون وقوع 
على  التزام  أو  أدنى مسئولية  دون  أمكن- وذلك  إن  العميل-  على  أي ضرر 

البنك في هذا الشأن.
دات المّتفق عليها مع . 		 في حال عدم التزام العميل بأي من الشروط والتعهُّ

البنك، يجوز للبنك – وفًقا إلرادته المنفردة – اّتخاذ كافة اإلجراءات التي يراها 
مناسبة للحفاظ على حقوقه في أي مرحلة من مراحل التأخير والتي تشمل 

-على سبيل المثال- ما يلي:
المبالغ -  بجميع  االلتزام  عدم  حال  في  العميل  مطالبة  للبنك  يحق 

الُمستحّقة عليه، وذلك عن طريق االتصال التليفوني أو إرسال رسائل 
المنزل،  تليفون  )رقم  البنك  لدى  المتاحة  األرقام  جميع  على  نصية 
رقم تليفون العمل، رقم المحمول، رقم تليفون من ينوب عنه في 
السداد، رقم تليفون الشخص المحّدد للرجوع إليه من طرف العميل 

في حالة عدم القدرة على التواصل مع العميل(.
يحق للبنك إجراء زيارة ميدانية إلى العناوين المتاحة لدى البنك.- 
يحق للبنك التعاقد مع أي شخص طبيعي أو معنوي للقيام بأي عمل - 

عدم  حالة  في  العميل  لدى  القائمة  ُمستحّقاته  تحصيل  أعمال  من 
االلتزام أو اّتخاذ اإلجراءات القانونية أو غيرها من اإلجراءات بشكل كلي 
أو جزئي، كما يلتزم العميل باإلقرار بتنازله بموجب التوقيع على عقد 
التمويل عن السّرية المصرفية ضمن الحدود الالزمة للبنك للتفاوض 

بشأن تلك األعمال وإجراءاتها.
األرصدة -  بالخصم من  له  الُمستحّقة  المديونيات  للبنك تسوية  یحق 

المتاحة في الحسابات الخاصة بالعميل دون الرجوع إلیه.
البنك -  من  لكل  الدورية  التقارير  في  العميل  عن  اإلبالغ  للبنك  يحق 

أو  االئتماني و/  المصرية لالستعالم  الشركة  المصري و/أو  المركزي 
أية جهة أخرى مختّصة في هذا الشأن طبًقا لقواعد اإلقرار المعتمدة 
من تلك الجهات، وما يرتب على ذلك من أحّقية البنك في خصم كافة 
للبنك  تستحق  قد  التي  والعموالت  والعوائد  والمصروفات  الرسوم 
البنك،  لدى  المفتوحة  العميل  حسابات  من  أي  من  الشأن  هذا  في 
دون الحاجة للحصول على موافقة العميل الُمسبقة أو إخطاره بذلك.

اّتخاذ كافة اإلجراءات التي يراها البنك مناسبة للحفاظ على حقوقه وما - 
يترتب على ذلك من أحقية البنك في خصم كافة والرسوم والمصروفات 

والعوائد والعموالت التي قد تستحق للبنك من هذا الشأن، من أي من 
حسابات العميل المقترض المفتوحة لدى البنك، دون الحاجة للحصول 

على موافقة العميل الُمسبقة أو إخطار البنك بذلك.
يلتزم العميل باإلقرار بعلمه بآلية تقديم الشكاوى المّتبعة لدى البنك، وذلك . 		

اإللكتروني  البريد  رسائل  أو  البنك  بفروع  المتوافرة  المطبوعات  خالل  من 
حال  في  بالتزامه  العميل  يقر  كما  بالبنك،  الخاص  العمالء  خدمة  مركز  أو 
إلى  مباشرًة  الشكوى  تقديم  وعدم  أواًل،  البنك  إلى  بالرجوع  وجود شكوى 
البنك المركزي المصري إال في حالة عدم الرد من جانب البنك خالل المدة 

وبالطريقة المتفق عليها، والمعلنة للعمالء من جانب البنك.
أي . 		 في  التمويل  على  الُمستحّقة  والعموالت  الرسوم  تعديل  للبنك  يحق 

ر األوضاع  وقت خالل مدة التمويل وفًقا لما يصدره على حركة السوق وتغيُّ
من  منفردًا  العميل.  موافقة  على  الحصول  اشتراط  دون  وذلك  المالية، 
اشتراط  المالية، وذلك دون  األوضاع  وتغير  السوق  بناء على حركة  قرارات 

الحصول على موافقة العميل.
يلتزم العميل بالموافقة على حق البنك التجاري الدولي )مصر( منفرًدا في . 		

إبداء أي  قبول أو تغيير شروط وأحكام التسهيالت الممنوحة للعميل دون 
أسباب أو تبريرات.

االئتمانية . 		 للتسهيالت  نتيجة  الشخصي  بالنفع  باإلقرار  العميل  يلتزم 
الممنوحة للعميل وبأنه اعتبر القرض الُمقّدم من البنك/ التسهيل ذو جدوى 

مالية.
على العميل التأكد من إجراء اإليداع بحسابه في البنك بمبلغ القسط، وذلك . 		

قبل موعده.
في حال رغبة العميل في إلغاء طلب المنتج / الخدمة المصرفية ولم يتم . 		

العمالء  خدمة  بمركز  االتصال  و/أو  فرع  أقرب  إلى  بالتوجه  يلتزم  تفعيلها، 
الخاص بمصرفكم لالستعالم عن المصروفات والخصومات الُمطّبقة من 

قبل البنك – إن ّوجدت- وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك.

ھـــذ، وُیرجـــى العلم أن الشـــروط واألحكام المنصـــوص علیھا بعقـــد التمویل ھي 
التـــي تســـري فـــي حالة االختـــالف، مع األخـــذ في االعتبـــار أن الشـــروط واألحكام 
أعـــاله قابلـــة للتعديل واإلضافة بشـــكل دوري من قبل البنـــك دون الحاجة إلخطار 

العمیل ُمســـبًقا بذلك.


