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 :
ً
 املقدمةأوال

 أ. الهدف

هدف هذه الضوابط إلى وضع الحد األدنى من األحكام التي يتعّين االلتزام بها في شأن أمر الدفع املستديم لصالح ت

وتعزيز وحماية املنافسة بين املمولين العقاريين، ودعم إتاحة الخيارات التمويلية للعمالء، وكذلك ممول عقاري، 

 املساهمة في خفض مخاطر التعثر في السداد.

 

 ب. النطاق

قتصر تطبيق هذه الضوابط على منتجات التمويل العقاري فقط، دون اإلخالل بمبادئ التمويل املسؤول لألفراد ي

 ت التحصيل للعمالء األفراد واألنظمة والتعليمات األخرى ذات العالقة.وضوابط وإجراءا

 

: التعريفات
ً
 ثانيا

 املعاني املّوضحة أمام كل منها، ما لم يقتض   –أينما وردت في هذه الضوابط–يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 السياق خالف ذلك:

 التجارية، وشركات التمويل املرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. واملصارف البنوك املمول العقاري:

أو من يّوجه له هذا التمويل. العقاري  التمويلالشخص الطبيعي الحاصل على  العميل:  

خدمة تقدمها البنوك يتم من خاللها تنفيذ حواالت مالية بشكٍل دوري  :لصالح ممول عقاري  أمر الدفع املستديم

 يل إلى حساب املمول العقاري خالل فترة ومبلغ محددين.من حساب العم

 

 ثا
ً
 لصالح ممول عقاري : ضوابط أمر الدفع املستديم لثا

 أ. التزامات البنوك

 االلتزام باآلتي:  لصالح ممول عقاري  عند تقديم أمر الدفع املستديم واملصارف لى البنوكع

قبل قبول طلب تأسيس أمر الدفع  التحقق من وجود دخل ثابت شهري )كراتب أو نحوه( للعميل .1

 مول العقاري.ح ماملستديم لصال

قائم أمر دفع مستديم لصالح ممول عقاري في حال كان لدى العميل أمر دفع مستديم  تقديمعدم  .2

 .لصالح ممول عقاري 
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عقاري؛ وذلك مول سيس أمر الدفع املستديم لصالح ماستيفاء إقرار العميل بعلمه باألثر املترتب على تأ .3

 لصيغة اإلقرار املوضحة في امللحق.
ً
 وفقا

عقاري عبر وسائل االتصال املوثوقة، على سيس أمر الدفع املستديم لصالح ممول إشعار العميل عند تأ .4

، ورقم الحساب باألشهر أن يتضمن اإلشعار بحد أدنى اآلتي: مبلغ التحويل، وتاريخ بدء تنفيذ األمر، واملدة

.
ً
 املحّول إليه املبلغ شهريا

 فور حلول التاريخ املحدد لهلكامل مبلغ التحويل عقاري أمر الدفع املستديم لصالح ممول تنفيذ عملية  .5

 في التاريخ املحدد.  هتوافر عدم عند  أو خالل خمسة أيام من تاريخه

مع إيضاح املبرر عبر وسائل لصالح ممول عقاري إشعار العميل عند عدم تنفيذ أمر الدفع املستديم  .6

 ملوثوقة.االتصال ا

استيفاء موافقة املمول العقاري املستفيد من أمر الدفع املستديم أو الحصول على خطاب إخالء طرف  .7

 طلب العميل تعديل أو إلغاء أمر الدفع املستديم.عند  منه

أن املبلغ املستهدف التحويل منه في حساب العميل ليس من ضمن املبالغ التي أكدت  من التحقق .8

 االستقطاع منها. ساس بها أواملؤسسة على عدم امل

 ب. التزامات املمول العقاري املستفيد

 لى املمول العقاري املستفيد من أمر الدفع املستديم االلتزام باآلتي:ع

ر ظروفه مما منح العميل موافقة لتغيير مبلغ أمر الدف .1 ترتب عليه إعادة جدولة ع املستديم عند تغيُّ

 تاريخ طلبه.املديونية خالل ثالثة أيام عمل من 

منح العميل إخالء طرف وعدم ممانعة بإلغاء أمر الدفع املستديم خالل سبعة أيام عمل من تاريخ طلبه  .2

 في الحاالت اآلتية:

 سداد االلتزامات املستحقة. .أ

 حدد في تعليمات املؤسسة ذات العالقة.هو مما  إعفاءه منها حسب .ب

 االتصال املوثوقة. إشعار العميل عند استالم مبلغ أمر الدفع عبر وسائل .3
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 امللحق

أقُر أن أمر الدفع املستديم لسداد التزاماتي الناتجة عن التمويل العقاري املمنوح لي من قبل املمول العقاري وأنه 

ال يمكن لي إلغاؤه إال بعد تقديم إخالء طرف من قبل املمول العقاري املستفيد من هذا األمر، كما ال يحق لي تغيير 

قطاع الشهري أو مدة االستقطاع إال بعد موافقة املمول العقاري املستفيد منه، كما أقر بأن مبلغ االست

 تجاه املمول العقاري عن أي ضرر وال يتحمل أي التزام 
ً
)البنك/املصرف( املنفذ ألمر الدفع املستديم ليس مسؤوال

 مالي ينشأ عن تنفيذ هذا األمر. 


