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المملكة العربية السعودية
صندوق التنمية العقارية

ضمان شخصي
معلومات المقترض والضامن وتفويضه لجهة العمل بالحسم من راتبه

"املقرتض"

رقم اهلوية

"الضامن"

رقم اهلوية

نعم أنا الموظف المدونة بياناتي أعاله الضامن لدى جهة عملي........................أقر بصفتي ضـامنا للمقتـرض المدونـة بياناتـه أعـاله ،الحاصـل علـى قـرض سـكني مـن صـندوق
التنمية العقارية بأنني قد فوضت جهة عملي المذكورة في هذا النموذج أو أي جهة أخرى قد أعمل لديها في المسـتقبل بالحسـم مـن راتبـي الشـهري لسـداد أي مسـتحقات أو أقسـاط

شــهرية مســتحقة لصــندوق التنميــة العقاريــة وتــأخر عــن ســدادها المقتــرض وذلــك فــور طلــب الصــندوق مقابــل ضــماني للمقتــرض .وحــال إنهــاء خــدماتي مــن جهــة عملــي ألي ســبب مــن
األسباب ،فإنني أقر بموافقتي على حسـم جميـع المبـالل المسـتحقة للصـندوق ولـم يقـم المقتـرض بالوفـاء بهـا مـن مسـتحقاتي لـدى جهـة عملـي المـذكورة أدنـاه و/أو المؤسسـة العامـة

للتقاعد و/أو مؤسسة التأمي نات االجتماعية حتى يـتم سـداد كامـل القـرض الـذي اقترضـه المقتـرض مـن الصـندوق ،وذلـك مقابـل ضـماني للمقتـرض .كمـا أقـر بمـوافقتي علـى أن يفصـ

الصندوق عن المعلومـات الخاصـة بـي بمـا فيهـا المعلومـات االةتمانيـة للشـركة السـعودية للملومـات االةتمانيـة (سـمهأ أو أي جهـة أخـرى ،وأقـر بمـوافقتي علـى أحقيـة الصـندوق بـإدراج
اسمي ضـمن قاةمـة المتعثـرين لـدى (سـمهأ أو يرهـا مـن الجهـات فـي حـال تـأخري عـن سـداد المبـالل المسـتحقة للصـندوق وتعثـر أو تـأخر المقتـرض فـي سـدادها ،وعلـى ذلـك جـرى

التوقيع وباهلل

التوفيق.

التوقيع

/

التاريخ

41هـ

/

البيانات الوظيفية والمالية والتزام الجهة بالحسم من الضامن

االسم حسب السجالت لدينا

تاريخ بداية الخدمة
/

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

المرتبة  /الرتبة

/

إجمالي الراتب

تاريخ الميالد
/

هـ

/

مقدار الحسم الحالي عليه

هـ
صافي الراتب

من راتبه لجهات اخرى

سعادة مدير فرع/مكتب صندوق التنمية العقاريةـ ب ـ ـ..............................

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

نفيدكم بأن الموظف( الضامن ( الموضحة بياناته أعاله ال يزال على رأس العمل لدينا ولم تتم تصفية استحقاقاته حتى تاريخه ،وبناء على ما سبق نقر بمسئوليتنا تجاه صندوق التنمية

العقارية بما يلي:

 -1بحسم األقساط الشهرية المستحقة للصندوق من راتبه متى ما طلب الصندوق ذلك وإدراج هذا الحسم ضمن مسيرات الرواتب واالستمرار في حسم األقساط حتى يصلنا إشعار
من الصندوق يفيد بإيقاف ذلك أو أن يصلنا كتاب من الصندوق يفيد بأنه تم سداد كامل المديونية المستحقة على المقترض المذكور أعاله ،مع اإلشارة عند إيداع أي من تلك

الحسومات في حساب الصندوق إلى رقم الهوية الوطنية لكل من الضامن والمقترض الواردة بيانتهم في هذا النموذج.

 -2الكتابة لصندوق التنمية العقارية في حال ترك الموظف المذكور للخدمة وحجز مستحقاته وعدم إحالة ملفه للمؤسسة المعنية بصرف معاشه التقاعدي حتى يقدم لنا من الصندوق
ما يثبت إنهاء التزاماته تجاه الصندوق.

 -3في حال نقل خدماته إلى جهة عمل أخرى نكون مسؤولين عن إشعار جهة العمل الجديدة ونقل التزامه إليها وإشعار الصندوق بذلك.
التوقيع

املوظف املختص بالرواتب
مدير إدارة شؤون املوظفني
مدير شؤون الضباط/األفراد
املدير العام
أو/مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية

الختم

التوقيع
التوقيع
خاص بصندوق التنمية العقارية

الموظف

المختص

مدير الفرع/املكتب

الموظف مدخل

التوقيع

البيانات

التوقيع

التوقيع

التاريخ

/

/

41هـ

