
 متطلبات لصــرف دفعـات القــرض لبنــاء مــنزل من طابقين 

 
 متطلبات لصرف دفعات القرض لبناء منزل مكون من طابق أرضي فقط

 
 

 

  (10- 1)ة ــــالدفع

 عبئة إستمارة طلب صرف الدفعة من األطراف الثالثة.ت 

 الصور يجب أن تكون حسب العقد المعتمد لجدول صرف الدفعات )وتوضح إنتهاء جميع أعمال المرحلة  ورص
 (.موقعة من المالك مع ختم وتوقيع اإلستشاري أيضا

  بالدفعة األولى. (اإلسكان العمانيالمشروع ممول من بنك )ذكر صورة للوحة المشروع مع 

 العمل حسب العقدإنجاز  بعد متخصصةمن شركة  المعتمدة نسخة من شهادة ضمان ضد النمل األبيض. 

  العقدالعمل حسب إنجاز  بعدمتخصصة المعتمدة من شركة نسخة من شهادة ضمان ضد الماء والرطوبة. 
 

 ( 11ة )ــــالدفع
 يرة (ــــــ) األخ

 

 طلب صرف الدفعة األخيرة من األطراف الثالثة. عبئة إستمارةت 

  لسطح، بادرج الموصل لخزان المياه صور توضح تركيب الصور توضح إنتهاء جميع أعمال المنزل بما فيها
تؤكد رسالة من الفاحص  في حالة عدم اإلنتهاء من توصيل الكهرباء بالمنزل،توصيل الكهرباء وخزائن المطبخ 

 (الصور يجب أن تكون موقعة من المالك مع ختم وتوقيع اإلستشاري أيضا) الكهربائيةصحة التوصيالت 

  المبنى.نسخة من شهادة اكمال 

 .توقيع المقترض على إقرار إستالم المنزل 

 المضافة.مع ذكر المساحة  عدمه، من أعمال إضافية ةرسالة من استشاري في حالة وجود أي 
 

  (8- 1)ة ــــالدفع

 عبئة إستمارة طلب صرف الدفعة من األطراف الثالثة.ت 

 الصور يجب أن تكون حسب العقد المعتمد لجدول صرف الدفعات )وتوضح إنتهاء جميع أعمال المرحلة  ورص
 (.موقعة من المالك مع ختم وتوقيع اإلستشاري أيضا

  بالدفعة األولى. (اإلسكان العمانيالمشروع ممول من بنك )ذكر صورة للوحة المشروع مع 

 العمل حسب العقدإنجاز  بعد متخصصةمن شركة  المعتمدة نسخة من شهادة ضمان ضد النمل األبيض. 

  العقدالعمل حسب إنجاز  بعدمتخصصة المعتمدة من شركة نسخة من شهادة ضمان ضد الماء والرطوبة. 
 

 ( 9ة )ـــــالدفع
 يرة (ــــ) األخ

 

 طلب صرف الدفعة األخيرة من األطراف الثالثة. عبئة إستمارةت 

  لسطح، بادرج الموصل لخزان المياه صور توضح تركيب الصور توضح إنتهاء جميع أعمال المنزل بما فيها
رسالة من  في حالة عدم اإلنتهاء من توصيل الكهرباء بالمنزل،توصيل الكهرباء أيضا صور وخزائن المطبخ 

الصور يجب أن تكون موقعة من المالك مع ختم وتوقيع اإلستشاري ) الكهربائيةتؤكد صحة التوصيالت الفاحص 
 (أيضا

  المبنى.نسخة من شهادة اكمال 

  المقترض على إقرار إستالم المنزلتوقيع. 

 المضافة.مع ذكر المساحة  عدمه، من أعمال إضافية ةوجود أي رسالة من استشاري في حالة 

  


