
التمويل ومخاطر المنتجات
للتمويـل الشـخصي والعقـاري إيجابيـات وسـلبيات أكي منتـج ائتماني 
آخـر، ومـن العوامـل التـي تحـدد ذلـك: احتياجـك المالـي والعقـاري، 
ومـدى حكمـة إدارتـك لالقتـراض. فالتأخـر في السـداد أو عدم سـداد 
األقسـاط الشـهرية على سـبيل المثـال له تأثير سـلبي على سـجلك 
االئتمانـي، حيـث مـن شـأن ذلـك أن يقلل مـن درجـة االئتمـان الخاصة 
بـك، وقد تحد درجـة االئتمـان المنخفضة من حصولك على تسـهيالت 

ائتمانيـة في المسـتقبل.

التمويل الشخصي
فيما يلي بعض النصائح المهمة قبل الحصول على تمويل شخصي:

لتفادي 	  اإلماكن،  قدر  منها  قلل  أو  االئتمانية  االستفسارات  تجنب 
التأثير السلبي لهذه االستفسارات على سجلك االئتماني.

إلى 	  باإلضافة  والمستقبلية  الحالية  المادية  سيولتك  بحذر  راجع 
الحتياجاتك  المناسب  والمبلغ  التمويل  نوع  قرر  ثم  بحذر،  التزاماتك 

الحالية لتجنب التسبب في عسر مادي مستقباًل -ال قدر الله-.

اطلب مبلغ التمويل الذي يناسب احتياجك الحقيقي، والذي يناسب 	 
قدرتك على السداد شهريًا.

تأكد من قراءة الشروط واألحاكم الخاصة بالتمويل وفهمها، واطلب 	 
من موظف البنك أن يشرحها لك في حال عدم فهمها.

تأكد من استالم نسخة من عقود التمويل بعد توقيعها.	 

قبل اتخاذ قرار الحصول على تمويل شخصي، يفضل أن تدرس تقريرك 	 
مراجعة  تساعدك  حيث  الحالية.  المالية  التزاماتك  لمعرفة  االئتماني 
تمويل،  على  للحصول  احتياجك  مدى  فهم  على  االئتماني  تقريرك 
وكيفية تأثير التمويل على وضعك المالي في الوقت الراهن أو على 

المدى الطويل.



مخاطر متعلقة ببعض منتجات التمويل الشخصي:
تمويل مرابحة األسهم

السـهم خـالل مرحلـة  تذبـذب أسـعار  المهـم مراعـاة مخاطـر  مـن 
التمويـل، حيـث قـد يؤثـر ذلـك علـى تمويلـك تأثيـرًا سـلبيًا فـي حال 
انخفـاض قيمة السـهم -ال قـدر اللـه-. ويعتبـر مراعاة هـذه المخاطر 

مـن مسـؤوليتك.

التمويل العقاري:

فيما يلي بعض النصائح المهمة قبل الحصول على تمويل عقاري:

اختر العقار المناسب الذي يالئم احتياجاتك العائلية.	 

بنود 	  تفاصيل  لمعرفة  العقاري  المستشار  من  االستفادة  يمكنك 
العقد واالستفسار عن البنود غير الواضحة.

يمكنك أخذ االستشارة المالية والقانونية من أي مصدر تثق به خارج 	 
نطاق البنك.

استفد من خاصية السداد المبكر وخصم جزء من األرباح. 	 

اختر منتج التمويل العقاري المناسب الحتياجاتك واحتياجات عائلتك. 	 

لتفادي 	  اإلماكن،  قدر  منها  قلل  أو  االئتمانية  االستفسارات  تجنب 
التأثير السلبي لهذه االستفسارات على سجلك االئتماني.

راجع متطلباتك بحذر قبل اتخاذ قرار طلب تمويل طويل األجل.	 

إلى 	  باإلضافة  والمستقبلية  الحالية  المادية  سيولتك  بحذر  راجع 
الحتياجاتك  المناسب  والمبلغ  التمويل  نوع  قرر  ثم  بحذر،  التزاماتك 

الحالية لتجنب التسبب في عسر مادي مستقباًل -ال قدر الله-.

اطلب مبلغ التمويل الذي يناسب احتياجك الحقيقي، والذي يناسب 	 
. قدرتك على السداد شهريًاً



تأكد من قراءة الشروط واألحاكم الخاصة بالتمويل وفهمها، واطلب 	 
من موظف البنك أن يشرحها لك في حال عدم فهمها.

تأكد من استالم نسخة من عقود التمويل بعد توقيعها.	 

قبل اتخاذ قرار الحصول على تمويل عقاري، يفضل أن تدرس تقريرك 	 
مراجعة  تساعدك  حيث  الحالية.  المالية  التزاماتك  لمعرفة  االئتماني 
تمويل،  على  للحصول  احتياجك  مدى  فهم  على  االئتماني  تقريرك 
وكيفية تأثير التمويل على وضعك المالي في الوقت الراهن أو على 

المدى الطويل.

في حال طلب أحد منتجات صندوق التنمية العقاري، سيتحقق البنك 	 
من أهليتك لدى قائمة عمالء صندوق التنمية العقاري، وتقع عليك 

مسؤولية تحديث معلوماتك

مخاطر متعلقة ببعض منتجات التمويل العقاري:
تمويل البناء الذاتي

يقـدم لـك تمويـل البنـاء الذاتـي مفتاح بنـاء بيـت أحالمـك بتفاصيلك 
ورغباتـك. ولكـن مـن المهم مراعـاة مخاطر تأخيـر المقاول فـي البناء 
-ال قـدر اللـه- والتـي قد تـؤدي إلى تأخير تسـليم البنـك للدفعات. إن 
أي تعاقـد بينـك وبيـن المقاول يقع ضمـن مسـؤولياتك، وليس للبنك 

عالقـة بالتعاقد مـع المقاول.

تمويل وحده تحت اإلنشاء )البيع على الخارطة(:

بدعـم مـن صنـدوق التنميـة العقاريـة ومشـاريع التطويـر فـي وزارة 
اإلسـاكن، يقدم منتـج )البيع على الخارطـة( تمويلك لشـراء وحدة تحت 
اإلنشـاء، ولكـن من المهم مراعاة أي تأخيرات إنشـاء غيـر مرئية للمطور 
العقـاري -ال قـدر اللـه-، حيـث تقـع عليـك مسـؤولية مـا يترتـب على 
ذلـك التأخيـر. وإن أي تعاقـد بينـك وبيـن المطـور العقـاري يقع ضمن 

مسـؤولياتك، وليـس للبنك عالقـة بالتعاقد مـع المطـور العقاري.



تمويل بيت األصالة بصيغة المرابحة:

اقتنـاء منزلـك خطوة مهمة في حياتـك ويجب أن تتخذهـا بحذر. وكما 

هـو الحـال فـي أي منـزل، قـد تتواجـد عيـوب إنشـائية -ال قـدر الله- 

ومـن ضمـن مسـؤولياتك معرفـة هـذه العيوب فـي الوقـت الحالي 

. مستقباًل و


