
 آليـــة األعمـــال الهندسيــة لحاالت البنـــاء: -

 

 -كاآلتي: واآللية تكون  تنفيذهبإبالغ المقترض بتزويد البنك بمستندات المبنى المراد  العملياتيقوم قسم 

 

ن طريق اإلستعالم عذلك ولدى البنك  ي مسجلين ومؤهلينراتم إبالغ المقترض بإختيار مقاول واستشاري ومكتب تثمين عقي 

 .-بالدخول للموقع كاآلتي: 

 

 المــــاإلستع   ندسية           ـــات الهـــالخدم    رفية         ــات المصــالخدم

 

 -اآلتي: كباعة النماذج الخاصة بتشييد المبنى ط 

 

 ىـــد المبنــة بتشييــاذج المتعلقــالنم          ندسية      ــات الهــالخدم      رفية       ــت المصالخدمــا

 

ريد اإللكتروني وذلك للتأكد بالمشروع المراد تنفيذه( ويتم تعبئتها وإرسالها للبنك بال بيانات)قوم المقترض بإستخراج أوال نموذج ي 

 التثمين.قبل أن يقوم المقترض بالتوجه الى مكتب التثمين إلعداد تقرير ومبلغ المساهمة إن وجد  واالستشاريلمقاول من أهليه ا

 

يتم إبالغ المقترض بها مثل )المساهمة الشخصية إن وجدت، أو وجود أي  لعملياتاي حالة وجود أي مالحظة من قبل ف 

بالنسبة للمقاول أو اإلستشاري( على أن يتم ذلك بتوجيه المقترض بالدخول لموقع البنك واستخراج االستمارات  استثناءات

وفي حالة عدم وجود أي مالحظة يتم التوقيع على  فع الرسوم المقررة إن وجد،ترسل للبنك مع دو كمالهاذلك واالخاصة إن لزم 

  وإرسالها للمقترض وإبالغه بإستكمال إجراءات تقرير التثمين.من قبل موظف البنك إستماره الخاصة ببيانات المشروع 

 

معرفة  بإمكان)ن للمبنى المراد تنفيذه قوم المقترض بالتوجه الى مكتب التثمين عقاري مسجل لدى البنك إلعداد تقرير التثميي 

 -الموقع: المقترض بسجل المكاتب المسجلة لدى البنك من خالل 

   

 اريــالعقين ــمكاتب التثم         الم          ــاإلستع                ندسيةــات الهــالخدم        ات المصـرفية      ــالخدم

 

للبنك عن طريق البريد اإللكتروني الخاص بالعمليات وتسليم النسخة األصلية  رسالهإعد إعداد تقرير التثمين من قبل المكتب يتم ب 

 القرض.به بملف  لالحتفاظللبنك وذلك 

 

 -لتثمين: المرفقات بتقرير ا 

 
 

  تقرير التثمين 

  الخرائط المعتمدة 

  نسخة من ملكية األرض والكروكي 

  تسليم العالئم  استمارةنسخة من 

 نسخة من إباحة البناء 

 نموذج بيانات المشروع المراد تنفيذه معتمدة من األطراف 

 

 .عد إستالم قسم العمليات تقرير التثمين والتأكد من كامل المستندات المرفقة يتم إدخال البيانات بالنظام الهندسيب 

 



 بعد إصدار الموافقة النهائية وإكمال إجراءات رهن الملكية 

 

استخراج عقد البناء من وتم إبالغ المقترض برسالة نصية أو البريد اإللكتروني من قبل العمليات بالموافقة النهائية على القرض ي 

ثة اسووابيع كحد اقصووى من تاريو صوودور من جميع األطراف ودفع الرسوووم الفنية عند التسووليم وذلك خالل ثال اوتعبئتهموقع البنك 

 الموافقة.

 

 .لمقررةاقوم المقترض بتسليم العقد للبنك مع دفع الرسوم ي 

 

بعد ذلك يتم اإلحتفاظ فقط بنسوووووووخة من  لبنك،ابالنظام الهندسوووووووي وإعتماده من  دخالهإتم مراجعة العقد من قبل العمليات ومن ثم ي 

 .بملف القرض الدفعات(وصفحة )جدول صرف  (صفحة )نموذج عقد البناء والتفصيالت الفنية

 

عد إعتماد عقد البناء يتم إصدار رسالة للمقترض بأنه قد تم إعتماد العقد فعليهم مراجعة البنك إلستالمه )يتم تعديل صيغة الرسالة ب 

 بالنظام(.

 

 ذلك للمشروع.تم إبالغ المقترض بأن نماذج الدفعات متوفرة بموقع البنك، واالستمارات األخرى إن لزم ي 

 

 

  .تم اإلحتفاظ بنماذج الصرف للدفعات ومرفقاتها بالبندات الخاصة بقسم المحاسبةي 

  

 الرسوم التي تم إلغائها حسب هندسة األعمال الجديدة: -

 ضافية(إحالة رغبة المقترض بنسخة  في) .ع(ر 4سوم كتيب عرض األسعار )=/ر 

 

 رغبة المقترض بنسو إضافية( ر.ع( )في حالة 4سوم كتيبات عقود البناء )=/ر 

 

 -المستندات التي تم إلغائها: 

 تيب عرض األسعار ك 

 نسو( 4تيبات العقود )ك 

 سالة عقد البناء ر 

 سالة عمق األساسات ر 

 يتم تسوووليم المسوووتندات الالزمة للبناء الى البنك ويتم تسوووليمها لمكتب التثمين إلعداد تقرير التثمين للمشوووروع ويتم تسوووليم تقرير ال 

 التثمين من المكتب الخارجي للبنك بكامل المستندات الخاصة بالمشروع.


