المستندات الق انونية المطلوبة لتنفيذ عملية تمويل عق اري للوحدة السكنية في إطار مبادرة البنك المركزي
الوحدات السكنية الواقعة داخل نطاق مديريات اإلسكان بالمحافظات

الوحدات السكنية الواقعة داخل نطاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

( داخل كردون المدن )

الوحدات ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ( داخل الكومباوندات )

في حالة أول تعامل على العقار  -الوحدة
 -1شهادة تصرفات عقارية ( نموذج )19عن الوحدة محل التعامل ضد أو لصاال المالاب لالعقاد -1
المسجل عن الفترة من تاريخ العقد المسجل حتى تاريخه .
-2
 -2صورة رسمية من العقد المسجل لألرض .
 -3الكشف الرسمي جرد حالي مستخرج حديث من مأمورية الضرائب العقارية المختصة .
 -4صورة من رخصة الملاني .
-3
 -5صورة من الرسومات الهندسية للرخصة .
-4
 -6إقارار أول تعاماال موضااحا فيااه حصااة الوحاادة محال التعاماال فااي مسااض اارض و ااجا ا
المشتركة صادر من المالب .
-5
 -7شهادة صادرة من الحي مختصة مكانيا تفيد لعد وجود مخالفات لالوحدة محل التعامل .
(في حالة وجود أي وحدة مسجلة لالعقار غير الوحدة محل التمويل فاأنهى يكتفاي لااللنود -6 ، 2 ،1
 7 ، 3فقض )

في حالة العقارات السابق تسجيلها ( الوحدات المسجلة )

يئاة

شهادة تصرفات عقارية نماوذج  19عقااري عان الوحادة محال التعامال ضاد أو لصاال
المجتمعات العمرانية الجديدة و المالب عن الفترة من تاريخ التخصيص حتى تمام التنفيذ .
صااورة ماان عقااد تخصاايص الوحاادة السااكنية أو العقااد الملاارم ما يئااة المجتمعااات العمرانيااة
الحدياادة ( خااالص الاا)من )  -أص ال تخصاايص اارض للشااركة مالكااة الكوملاونااد والموقااف
المالي لألرض محل الكوملاوند .
شهادة لالموقف المالي للوحدة من الجها المختص مكانيا أو من الشركة المالكة للكوملاوند .
صااااورة ماااان رخصااااة الملاااااني فااااي حالااااة الوحاااادات الواقعااااة فااااي التجمعااااات العمرانيااااة
( الكوملاوندات)
الكشف الرسمي جارد حاالي مساتخرج حاديث مان مأمورياة الضارائب العقارياة المختصاة أو
شهادة تفيد عدم الرلض حتى تاريخه .
إجرا تناا ل عان الوحادة الساكنية لهيئاة المجتمعاات العمرانياة الجديادة – الجهاا المخاتص
مكانيا أو لالشركة المالكاة ( للكوملاوناد ) فاي حالاة الوحادات الواقعاة لالتجمعاات العمرانياة (
كوملاوندات ) توصال إلستخراج عقد لي خالص ال)من تكون فيه الهيئة – الشاركة ( اللاائ )
و مصرفنا ( مشتري )  ،ضلقا للقرار رقم  146لسنة  2021الصادر عن و ير اإلسكان .

الوحدات الواقعة في ملكية األهالي

 -1شااهادة تصاارفات عقاريااة نمااوذج (  ) 19ضااد أو لصااال المالااب لالعقااد المسااجل و ذلااب ماان -1
تاريخ العقد المسجل حتى تمام التنفيذ .
-2
 -2صورة رسمية من العقد المسجل للوحدة .
 -3الكشف الرسمي جرد حالي مستخرج حديث عن محل التعامل صادر من مأمورياة الضارائب
-3
العقارية المختصة .
-4
-5

يئاة

شهادة تصرفات عقارية نماوذج  19عقااري عان الوحادة محال التعامال ضاد أو لصاال
المجتمعات العمرانية الجديدة و المالب عن الفترة من تاريخ التخصيص حتى تمام التنفيذ .
صورة من عقد تخصيص قضعة اارض من الجها المختص مكانيا والموقاف الماالي لقضعاة
اارض
صورة من رخصة الملاني
الكشف الرسمي جرد حالي مستخرج حديث عن محل التعامل صادر من مأمورية الضارائب
العقارية المختصة أو شهادة تفيد عدم الرلض حتى تاريخه .
عمل تنا ل مؤقت عن حصة الوحادة فاي إجماالي مساض اارض لجهاا المخاتص مكانياا –
يئة المجتمعات العمرانية الجديادة توصاال إلساتخراج إخضاار تخصايص عان قضعاة اارض
)الت فيه حصة الوحدة لإسم اللنب ضلقا للقرار رقام  146لسانة  2021والصاادر عان و يار
اإلسكان .

