
اسم المشروع:

هل تم البدء في المشروع؟                              نعم                                          ال

تفاصيل المشروع

المدينة:                                                     الحي:                                       اسم الشارع:

احداثيات الموقع :                                    الطول:                                     العرض:

رقم صك األرض:                                        تاريخه:

* في حال عدد الصكوك أكثر من واحد يرجى إرفاق أرقامها وتواريخها

عدد وحدات المشروع

فلل                    شقق                   محالت تجارية                    مكاتب                   أراضي         أخرى   

إجمالي عدد الوحدات:                                                                       المساحة ( حسب الصك) :

المحاسب القانوني:                                                                         الشخص المفوض:

البريد اإللكتروني:                                                                              رقم الجوال:

نموذج طلب ترخيص تأجير وحدات عقارية على الخارطة
"مع إستالم مبالغ تأجير أكثر من إيجار السنة األولى" 

   

رقم الترخيص:طلب تجديدطلب جديد

اسم الشركة / المؤسسة:

رقم السجل التجاري:

اسم مقدم الطلب (المفوض):                                                                 المنصب:

المدينة:                                         هاتف الشركة:                                    الشخص المفوض:

رقم الجوال:                                                                      البريد اإللكتروني:

مؤسسةشركة

عنوان المطور

بيانات المشروع

تاريخ الطلب :            /             /
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wa�@MoMRAH.gov.sa
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تابع 
نموذج طلب ترخيص تأجير وحدات عقارية على الخارطة

"مع إستالم مبالغ تأجير أكثر من إيجار السنة األولى" 

   

االستشاري الهندسي:                                                          الشخص المفوض:

البريد اإللكتروني:                                                                    رقم الجوال:

المسوق العقاري:                                                                  الشخص المفوض:

البريد اإللكتروني:                                                                    رقم الجوال:

رقم حساب الضمان                                                                البنك:

تم فتح الحساب في:             اإلدارة العامة                               فرع                              إدارة إقليمية

مقر أمين الحساب:                                                                                              فرع:

اسم الموقع على اإلتفاقية:                                                         المسمى الوظيفي:

هاتف:                                         تحويلة:                                                               فاكس:

رقم الجوال:                                                                                      البريد اإللكتروني:

بيانات أمين الحساب

الختم / (تصديق الغرفة التجارية)توقيع مقدم الطلب

(3-2)  9 2 0 0 0 4 8 3 1

wa�@MoMRAH.gov.sa



قائمة المراجعــة
(تدقيق البيانات)
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wa�@MoMRAH.gov.sa
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تابع 
نموذج طلب ترخيص تأجير وحدات عقارية على الخارطة

"مع إستالم مبالغ تأجير أكثر من إيجار السنة األولى" 

   

خطاب طلب الترخيص.  

تعبئة نموذج الطلب.  

صورة من السجل التجاري.  

صورة من شهادة عضوية اشتراك الغرفة التجارية الصناعية.  

شهادة من الشركة السعودية للمعلومات اإلئتمانية (سمه)  

نسخة من التراخيص النظامية الصادرة مثال (رخصة البلدية)  

دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.  

نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيسي والفرعي(إن وجد).  

نسخة من التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة.  

بيان بعدد الوحدات المراد بيعها على الخارطة.  

نموذج من عقد التأجير مع المستأجر.  

خطاب الموافقة بتهميش الصك.  

عقد مع المسّوق العقاري (إن وجد) أو تقديم التزام من الشركة بالتسويق.  

اتفاقية حساب ضمان.  

عقد مع المحاسب القانوني.   

عقد مع المكتب االستشاري.  

خطاب من المطور يحدد المفوضين بالمصادقة على وثيقة الصرف.  

تعبئة نماذج المفوضين بالتوقيع وصور هوياتهم.  

صورة من إشعار سداد التكاليف  

في حال كان المشروع تطوير أرض خام وتأجيرها بنظام التأجير على الخارطة (إضافة لما سبق): 

يتم تقديم ضمان بنكي على أال يقل عن (٢٠٪) من قيمة التطوير.  

وفي حال الموافقة على إصدار الترخيص، يتم تسييل الضمان ونقله إلى حساب الضمان.  

يلتزم المطور العقاري بذكر عبارة (ترخيص مبدئي) في العقود بين المطور والمشتري.  

دفع أتعاب دراسة الترخيص (١٪) من قيمة التأجير في المشروع.   


