اململكة العربية السعودية

اشرتاطات و متطلبات املوافقة
الرجاء ارفاق املستندات اليت تثبت صحة البيانات املسجلة

صندوق التنمية العقارية
الفرع  /المكتب ............... / .................. - :

إنشاء مبنى ( )

مبنى مكتمل ( )

مبايعة ( )

التاريخ -:

/

41هـ

/

البيانات الشخصية ( :لصاحب الطلب)

أسم صاحب الطلب (االسم االول)( ..................اسم االب) ( .................اسم الجد)  ( ......................اسم العائلة ) .........................
41هـ.
/
رقم الحفيظة ......................... -:تاريخ الحفيظة/ -:
رقم السجل المدني-:
41هـ.
/
/
41هـ .مكان الميالد ............. -:مكان االصدار ............... -:تاريخ االصدار -:
/
/
تاريخ الميالد -:
41 /هـ .الحالة االجتماعية ............. -:عدد افراد االسرة(-:ابناء)(..........بنات)............-:
/
تاريخ االنتهاء-:
/
/
41 / /هـ .رقم العقد(للمبايعات)-:
تاريخ الطلب41 / / -:هـ  .تاريخ الموافقة-:
/ /
رقم الطلب-:
بيانات شخصية ( إضافية لصاحب الطلب )
41هـ.
/
عدد افراد االسرة المعالين .............-:رقم صك االعالة .............................................-:تاريخ الصك/ -:
عدد افراد االسرة من ذوي االحتياجات الخاصة أو أصحاب إعاقة.............. -:
الحاالت الصحية............................................................................................................................................. -:
اخرى ....................................................................................................................................................... -:
بيانات السكن الحالي
المدينة  .................................-:الحي .......................-:الشارع .................................... -:بجوار .................................... -:
( ) ملك ( ) ايجار ( ) تقسيط ( ) اخرى........................................-:
( ) فيال ( ) شقة ( ) دور ( ) منزل شعبي
41هـ ( .ارفاق صورة من عقد االيجار ).
/
/
رقم الصك  ...................................................-:تاريخ الصك-:
بيانات االتصال
هاتف المنزل  ............................................ -:رقم الجوال  ........................................... -:هاتف العمل........................................-:
هاتف احد االقارب ....................................................... -:صلة القرابة ..................-:البريد الكتروني......................................................... :
البيانات الوظيفية وجهة العمل

( ) موظف عام ( ) موظف خاص ( ) غير موظف ( ) عسكري ( ) متقاعد ( ) متسبب ( ) طالب ( ) تاجر ( ) ربة منزل .
تاريخ التعيين/ -:
اسم جهة العمل...........................-:مسمى الوظيفة ........................-:اإلدارة ............................. -:
إجمالي قيمة الراتب ...................:لاير .إجمالي االستقطاعات ....................... -:لاير .صافي الراتب............................ -:لاير.
اسم البنك .................................-:رقم الحساب البنكي (اآليبان) مع كشف حساب بنكي بالراتب لمدة ثالثة اشهر
A

/

41هـ.

S

بيانات الدخل االضافية
 .4اسم الجهة ..............................-:قيمة الدخل السنوي ...................-:لاير .قيمة الدخل الشهري ........................-:لاير.
 .2اسم الجهة ..............................-:قيمة الدخل السنوي ...................-:لاير .قيمة الدخل الشهري.........................-:لاير.
بيانات االستقطاعات ( سنوية  /شهرية )
 .4اسم الجهة  ............................-:قيمة االستقطاع...............-:لاير .االستقطاع السنوي................-:لاير .االستقطاع الشهري .............-:لاير.
 .2اسم الجهة  ............................-:قيمة االستقطاع...............-:لاير .االستقطاع السنوي................-:لاير .االستقطاع الشهري .............-:لاير.
البيانات الفنية للمبنى المراد تنفيذه ( إنشاء  /مكتمل )
( ) إنشاء مبنى ( ) مبنى منفذ ( ) شراء جاهز ( ) دور مفروز ( ) فيال ضامن ( ) شقة ضامن ( ) دور مفروز ضامن ( ) فيال تمويل إضافي
( ) شقة تمويل إضافي ( ) دور مفروز تمويل إضافي .
هـ .رقم القطعة.................... -:رقم المخطط.................-:
/
رقم الصك  .................................................... -:تاريخ الصك/ -:
هـ .رقم المبنى/الشقة  ............. -:عدد االدوار............ -:
/
رقم رخصة البناء .................. -:تاريخ رخصة البناء/ -:
هـ  .مسطح البناء .............-:م.2
/
/
رقم االشتراك  .......................................... -:تاريخ إطالق التيار -:
تقدير سعر المتر المربع وتكلفة االنشاء من واقع رخصة البناء....................-:لاير.
االفادة المالية على بداء اعمال البناء...............................................................................................................................-:
توقيع الموظف -:
اسم الموظف-:
التوقيع-:
اسم المواطن -:
التوقيع -:
مدير عام الفرع-:
التوقيع-:
اسم مدير المكتب-:
مالحظات اللجنة....................................................................................................................................................... -:
.............................................................................................................................................................................
تحال الى ( فرع  /مكتب )-:
( ) مع الموافقة ( ) تأجيل الموافقة بسبب................................................................................................................-:
( ) تحال الى ........................................ -:
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
التوقيع.........................-:
التوقيع ....................-:رئيس اللجنة :م.فيصل عبدهللا بن خضير
االسم.......................:

اململكة العربية السعودية
صندوق التنمية العقارية

الشروط واالحكام -:

 .1التعهد بصحة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب لطلب قرض من صندوق التنمية
العقارية وصحة المستندات المقدمة وإن ثبت غير ذلك فيحق للصندوق الغاء الموافقة على
طلب القرض والمطالبه فيما ترتب على ذلك من تكاليف مادية.
 .2االقرار بعلم ينافي الجهالة بمواعيد حلول االقساط وذلك فيما يخص عقود المباني المكتملة
بحلول القسط بعد مضي  4اشهر من تاريخ إصدار العقد واستالم الدفعة االولى.
 .3االقرار بحق الصندوق االطالع على السجل االئتماني في شركة (سمة)وغيرها وذلك خالل
مدة دراسة الطلب ومدة العقد مع الصندوق.
 .4اإلقرار بعلمه بأن تسديد القرض يتم عبر أقساط شهرية.
 .5اإللتزام بسداد جميع االقساط المتأخرة في حالة الرغبة في بيع العقار بعد موافقة الصندوق.
 .6اإللتزام بدفع غرامة مالية قدرها ( )444لاير في حالة تقدم المواطن بطلب تحويل قرضه
على مبنى مكتمل وقام المهندس بمعاينة المبنى ولم تتم الموافقة عليه حسب شروط الصندوق
أوتم االلغاء بعد المعاينة الي سبب كان من أي األطراف.
 .7يلتزم المقترض بإشعار الصندوق باي تغير يطرأ على جميع البيانات الشخصية او البيانات
الوظيفية.
 .8االلتزام بسرعة استكمال باقي االجراءات المختصة بتوقيع العقد في مدة اقصاها  64يوم من
تاريخ موافقة اللجنة وتعتبر الموافقة الغية ويتم رفعها كطلب جديد.
 .9تطبق جميع شروط االقراض والمعايير والمتطلبات المختصة في تملك عقار ممول من
الصندوق على جميع الوحدات السكنية المعنية بقروض االسكان والقروض المشتركة.
 .14ال يحق للمقترض إعادة الدفعة االولى بعد توقيع العقد اال بموافقة الصندوق وللصندوق الحق
في الرفض دون ذكر اسباب.

( ) اقر انا الموقع ادناه على صحة البيانات وعلى صحة المستندات المرفقة وعلى االطالع الكامل على جميع الشروط واالحكام وعلى علم ينافي الجهالة.

اسم صاحب الطلب.......................................................................... -:

ختم الفرع

التوقيع...................................................... -:

