
اسم المشروع:
هل تم البدء في المشروع؟            نعم                  ال        تاريخ تسليم المشروع:

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

المساحة ( حسب الصك) :

نموذج طلب ترخيص
بيع وحدات عقارية على الخارطة

مطور فرعي 

رقم الترخيص:

اسم الشركة / المؤسسة:
رقم السجل التجاري:

اسم مقدم الطلب (المفوض):                                                                 المنصب:

المدينة:                                         هاتف الشركة:                                         الشخص المفوض:
رقم الجوال:                                                                 البريد اإللكتروني ( الخاص بخدمة العمالء):

مؤسسةشركة تجديدطلب جديد

عنوان المطور 

بيانات المشروع

بيانات أطراف المشروع

تاريخ الطلب :            /             /

االستشاري الهندسي:                                                          الشخص المفوض:
البريد اإللكتروني:                                                                    رقم الجوال:

المسوق العقاري:                                                                  الشخص المفوض:
البريد اإللكتروني:                                                                    رقم الجوال:

رقم حساب الضمان                                                                البنك:

اسم الموقع على اإلتفاقية:                                                         المسمى الوظيفي:
هاتف:                                                            تحويلة:                                                           

رقم الجوال:                                                                                      البريد اإللكتروني:

فلل                    شقق                    محالت تجارية                    مكاتب                   أراضي                   أخرى  عدد وحدات المشروع: 

إجمالي عدد الوحدات:                                                                       المساحة ( حسب الصك) :

المحاسب القانوني:                                                                         الشخص المفوض:

البريد اإللكتروني:                                                                              رقم الجوال:



تابع 
نموذج طلب ترخيص بيع وحدات عقارية على الخارطة

مطور فرعي 

توقيع مقدم الطلب

(المطور الفرعي)

الختم / 

(تصديق الغرفة التجارية)

الحقوق والمسؤوليات

المتطلبات

يتعهد المطور الفرعي باآلتي:
1440/09/09هـ، والقواعد  525 وتاريخ  بالقرار رقم  1437/12/04هـ والمعدلة  ) وتاريخ   536) الوزراء رقم   الخارطة الصادرة بقرار مجلس  البيع والتأجير على  االلتزام بضوابط 

المنظمة لنشاط البيع أو التأجير على الخارطة الصادرة بقرار اللجنة رقم  (1/220 )وتاريخ 1439/03/09هـ وتعديالتها، وبالقرارات الصادرة من لجنة البيع والتأجير على الخارطة.

أن كامل المعلومات المقدمة (أو التي ستقدم) كاملة ودقيقة، ويتحمل كامل المسؤولية في حال عدم صحة أي من المستندات، وعدم تعديل أي معلومات أو مستندات أو 

عقود إال بعد موافقة لجنة البيع والتأجير على الخارطة.

المطور  استبدال  أو  الرئيسي  للمطور  المشروع  إكمال  بإسناد  الالزمة  القرارات  إصدار  الخارطة  على  والتأجير  البيع  للجنة  تعثره  أو  العمل  عن  المشروع  توقف  حال  في 

الفرعي/ين أو إعادة المبالغ أو تصفية المشروع، ويتحمل المطور الفرعي أي خسائر تكبدها بسبب تأخره أو عدم قدرته على إكمال المشروع.

عدم أحقيته عند توقفه أو عدم قدرته على إكمال المشروع بالمطالبة بأي مستحقات مالية إال بعد استالم كامل أطراف المشروع والمستفيدين حقوقهم العينية أو المالية.

بالتصرف بأموال المشترين بالطرق النظامية وبما يخدم المشروع وعدم المماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين. 

عدم البيع أو التسويق ألي من مناطق المشروع إال بعد أخذ المطورين فرعيين للموافقات الالزمة من لجنة البيع والتأجير على الخارطة.

wafi.housing.gov.sa  تقديم طلب الترخيص إلكترونيًا عن طريق
صورة من السجل التجاري متضمنًا نشاط تطوير عقاري (ساري المفعول).

شهادة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين المقر من قبل اللجنة. 
صورة من شهادة عضوية االشتراك في الغرفة التجارية الصناعية (سارية المفعول)

شهادة تتضمن سالمة السجل االئتماني للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات االئتمانية (على إال يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثالثة أشهر من تقديم الطلب). 
التراخيص النظامية من جهات االختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع. 

بيان بعدد وحدات المشروع، مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناء على عملية الفرز من الجهة المختصة، والتي تكون ثابته في جميع العقود واالرتباطات 
والوثائق الرسمية لدى الجهات المختصة. 

نموذج العقد مع المستفيد. 
صورة من االتفاقية مع أمين الحساب بفتح حساب باسم المشروع متضمنًة الشروط واألحكام. 

صورة من عقد اإلشراف الهندسي للمشروع المبرم مع مكتب االستشاري الهندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين، على أن تكون 
له خبرة في مجال البناء والتشييد وإدارة المشاريع لمدة ال تقل عن ثالثة سنوات، وأن يكون قد اجتاز برنامج تأهيل االستشاريين المقر من اللجنة. 

صورة من عقد المحاسب القانوني للمشروع والمبرم مع مكتب محاسبي معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على أن يكون اجتاز برنامج 
تأهيل المحاسبين المقر من اللجنة 

تقديم إقرار من المحاسب القانوني واالستشاري الهندسي بعدم وجود أي تعارض للمصالح حسب النموذج المعد لذلك. 
خطاب يحدد المفوضين بالتوقيع على وثيقة الصرف مرفق به بيان المفوض بالتوقيع على وثيقة الصرف وصور وهوياتهم (مصدقُا من الغرفة التجارية). 

تشغيل وصيانة المناطـق المشتركة في المشرـوع  -إن وجدت-  أو التعاقد مع شركـة للقيام بذلك (باالتفاق بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي).
المطور  بين  (باالتفاق  1439/03/09هـ  1/220 وتاريخ  اللجنة رقم  بقرار  الصادرة  الخارطة  البيع والتأجير على  المحددة في قواعد  الضمانات  االلتزام بمدد 

الرئيسي والمطور الفرعي).
تسويق المشروع (باالتفاق بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي).

دفع تكاليف ترخيص البيع على الخارطة(٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال عن طريق نظام سداد.

 920004831
wa�.housing.gov.sa

مالحظة: ُتضاعف تكلفة تصحيح المخالفة بضعف تكلفة التراخيص المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٣٦٩٢) ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ وتعديالته.


