طلب إستئجار وحدة سكنية

Unit Rental Request form

مج ّمع إطاللة جدة السكني

Jeddah View Compound

 .1بيانات الشخصية لمقدم الطلب

1. Applicant's Personal Data

األسم الرباعي

Full Name

الجنسية

Nationality

نوع الهوية

رقم الهوية

هوية وطنية Saudi ID 

ID No.

رقم الجوال

هوية مقيم Iqama 

نسخة الهوية

ID Type
ID Copy

 Mob. No.بريد إلكتروني

@

العنوان الوطني

E-mail
National Address

 .2بيانات العمل لمقدم الطلب

2. Applicant's Work Data
 Departmentالقسم/اإلدارة

جهة العمل
المس ّمى الوظيفي

Employer

 Job titleتاريخ اإللتحاق

رقم الهاتف

/

/

Joining Date

 Tel. No.رقم الفاكس

موقع الويب

Fax No.

 Websiteبريد إلكتروني

المدير المباشر

@

 Direct Managerرقم الجوال

E-mail
Mob. No.

العنوان

Address

 .3البيانات المالية لمقدم الطلب

3. Applicant's Financial Data

الراتب األساسي
بدل السكن
بدالت أخرى
إجمالي الراتب الشهري

 .4بيانات األسرة

Basic Salary
Housing Allowance
Other Allowances
Total Monthly Salary

(يتم إرفاق صور الهويات)

عدد أفراد األسرة
سائق

)4. Family Members (ID Copies Should be attached

 No. Family Membersأفراد من خارج األسرة
ال No 
 Driverخادمة منزلية

نعم Yes 

نعم Yes 

 .5بيانات السكن الحالي
المدينة

5. Current Residence
 Cityالحي

نوع السكن

شقةApart. 

بداية السكن

/

/

Outside Members
ال No 
House Maid

 Districtالشارع

فيال Villa أخرى Other…… ....
 Period Startsنهاية السكن

/

/

Street

 Typeقيمة اإليجار
Period Ends

المدة السكن

Rent Value
Period

اسم المالك

 Owner Nameرقم الجوال

Mobile No.

اسم الوسيط

 Broker Nameرقم الجوال

Mobile No.

سبب ترك السكن

Reason of Leave

 .6بيانات السكن األسبق

6. Previous Residence

 Cityالحي

المدينة
نوع السكن

شقةApart. 

بداية السكن

/

/

 Districtالشارع

فيال Villa أخرى Other…… ....
 Period Startsنهاية السكن

/

/

Street

 Typeقيمة اإليجار
Period Ends

المدة السكن

Rent Value
Period

اسم المالك

 Owner Nameرقم الجوال

Mobile No.

اسم الوسيط

 Broker Nameرقم الجوال

Mobile No.

سبب ترك السكن

نموذج ()JV-F-02

Reason of Leave

صفحة  1من 2

 .7أسماء أقرباء

7. Relative People

األسم

 Nameالقرابة

 Relationالجوال

Mob No.

األسم

 Nameالقرابة

 Relationالجوال

Mob No.

األسم

 Nameالقرابة

 Relationالجوال

Mob No.

 .8بيانات المتضامن  /الزوجة

8. Combined / Wife Data

األسم الرباعي
الجنسية

Full Name
Nationality

نوع الهوية

رقم الهوية

هوية وطنية Saudi ID 

ID No.

رقم الجوال

هوية مقيم Iqama 

نسخة الهوية

ID Copy

 Mob. No.بريد إلكتروني

@

العنوان الوطني

E-mail
National Address

 .9بيانات العمل للمتضامن  /الزوجة

9. Combined / Wife Work Data

جهة العمل
المس ّمى الوظيفي

ID Type

 Departmentالقسم/اإلدارة
 Job titleتاريخ اإللتحاق

رقم الهاتف
موقع الويب
المدير المباشر
العنوان

 .11البيانات المالية للمتضامن  /الزوجة

Employer

/

/

Joining Date

 Tel. No.رقم الفاكس
 Websiteبريد إلكتروني
 Direct Managerرقم الجوال

Fax No.

@

E-mail
Mob. No.
Address

10. Combined / Wife Financial Data

الراتب األساسي
بدل السكن
بدالت أخرى
إجمالي الراتب الشهري

Basic Salary
Housing Allowance
Other Allowances
Total Monthly Salary

 .11إقرار

11. Confirmation

I hereby confirm the authenticity of my information as
أقر أنا الموقع أدناه أصالة عن نفسي بصحة معلوماتي المفصح عنها
stated above and my wishing of rent a unit in the Jeddah
أعاله  ،وبرغبتي في إستجار وحدة سكنية بمجمع إطاللة جدة السكني.
View Residential Compound.
I have no objection to contacting the person's numbers
وأقر بعدم وجود أي مانع لدي باإلتصال بالجهات واألرقام المدونه
in the form.
بالنموذج.
By signing this form, I agree and authorize the owner of
the Jeddah View Residential Compound or his official
وأفوض مالك مج ّمع إطاللة جدة السكني أو
وبتوقيعي لهذا النموذج أوافق
ّ
وكيله وممثله الرسمي بالحصول على أي معلومات إئتمانية خاصة بي من representative to obtain any credit information from the
)Saudi Credit Information Company (SAMA
الشركة السعودية للمعلومات اإلئتمانية (سمه)

األسم
التاريخ
التوقيع

نموذج ()JV-F-02

Name
Date
Signature

صفحة  2من 2

