جدول مرحلي لجرد الخدمات الحكومية لوزارة المالية – المصرف العقاري
مقدم الخدمة الفرعً

فروع المصرف العقاري

فئة الخدمة

قرض

اسم الخدمة

قرض األفراد (قروض سكنٌة)

الكلمات المفتاحٌة
(للبحث)

قرض عقاري

وصف الخدمة

المتطلبات الخاصة
(الشروط)

قروض للمستثمرٌن للغاٌات السكنٌة من أجل إنشاء مسكن واحد أو إكماله أو توسيٌعه بحٌيث تمينذ يلق القيروض جيال
قصٌرة أو متوسطة أقصا ا عشر سنوات أنواعها مع مبلغ سقف القرض:
_ شراء عقار جا ز أو لم ٌكتمل بناؤق للمودع  -شراء مسكن للمكتتبٌن –إنشاء عقار للمودع  /5/ملٌون
_إكمال عقار منجز ٌكله للمودع المدخر/3.6/ملٌون
_شراء مسكن جا ز للمكتتبٌن بالمؤسسة العامة لالسكان
_إكمال عقار منجز ٌكله /3/ملٌون.
_إنشاء عقار جا ز/ 3.3/ملٌون0
_إنشاء توسع مسكن معد للسكن /2.3/ملٌون .
_إكمال توسع/1.6/ملٌون.
_ إعادة إكمال توسع(ترمٌم مسبق) /2/ملٌون.
_تدعٌم مسكن  /1.3/ملٌون.
شرٌطة أال ٌتجاوز المنذ  %/60/من الكلفة العامة.
الفائدة :خمس سنوات  _ % /10.5/عشر سنوات  _ %/11/اكثر من عشرة%/11.5/
_ أن ٌكون طالب القرض بريء اللمة تجاق المصرف.
_ إلا كان طالب القرض قد حصل على قرض سابق من المصرف وما زال قٌد التسدٌد ٌشترط أن تكفً نسيبة ()% 40
من دخله الشهري لتسدٌد أقساط القرض السابق والقرض الجدٌد.

المدة المتوقعة
لإلنجاز (ٌوم)

من أسبوع إلى شهر.

وثائق الخرج

نسخة عن العقد _ إشعارات العموالت المسددة.

شرائذ المستفٌدٌن

مواطنٌن مستثمرٌن

تصنٌف الخدمة

سكنً

قنوات تقدٌم الخدمة
الوثائق المطلوبة

الوثائق الفنية :

اسم الوثٌقة

الحالة
(اصلٌة/
صورة/
مصدقة)

ملف الوثٌقة
(نعم /ال) مع
ارفاق نسخة
الكترونٌة

عدد
النسخ

الوصف (مكان احضار ا شروط خاصة)

 -1قٌداً عقارٌا ً

اصلٌة

ال

1

المؤسسة العامة لإلسكان أو البلدٌات أو
مدٌرٌة المصالذ العقارٌة

 -2رخصة البناء

اصلٌة

ال

1

البلدٌات

 -3المخططات األساسٌة
للمشروع(مصور مساحة أو
مخطط موقع واضذ معطى من
الجهات المختصة)

صورة

ال

1

 -4مخطط إفراز طابقً

أصلٌة

ال

1

 -5بٌان بكلفة المشروع(جدوى
اقتصادٌة)

صورة

ال

1

ملكوراً علٌها رقم العقار ورقم رخصة
البناء وتارٌخها

الوثائق اإلدارية :

 -1طلب قرض على النمولج
المعتمد
 -2الموافقة على التقٌد بتنفٌل
أعمال اإلنشاء(تعهد)
 -3بٌان بالدخل

اصلً

ال

1

فروع المصرف

اصلً

ال

1

فروع المصرف

أصلً

ال

1

مكان العمل

اسم الرسم

القٌمة (ل.س)

الوصف

 -1عمولة ارتباط

( )%1ل.س

تؤخل لق العمولة عن كامل مبلغ القرض الممنوح

 -2عمولة فً حال التسدٌد المسبق لمبلغ
القرض سواء كان مستجر كامالً أو مستجرة
دفعة منه أو فً حالة إلغاءق ( بعد ورود
شهادة التأمٌن ) تستوفى عمولة قدر ا

()%0.5
ل.س

الرسوم المطلوبة
 -3عمولة عن تنظٌم بطاقة االستعالمات عن
المقترض

مالحظات إضافٌة

()30000
ل.س

عن رصٌد رأسمال القرض على أن ال تقل لق
العمولة فً جمٌع األحوال عن ألفً لٌرة سورٌة وال
تتجاوز ثالثون ألف لٌرة سورٌة.
فً حال كون منطقة عمل المقترض خارج حدود
المدٌنة أو المحافظة التً ٌقع فٌها الفرع المعنً
بالقرض.

نسبة
/00001/
(واحد باأللف) ال ٌقل عن /20000/ل.س ( ألفً لٌرة سورٌة فقط ال
 -4نفقات استعالم ٌتم احتسابها عن طرٌق
غٌر) وال ٌتجاوز  /100000/ل.س (عشرة آالف
من مبلغ
مدٌرٌة المخاطر المركزٌة
القرض عن لٌرة سورٌة فقط ال غٌر)
كل طلب
استعالم بما
ال تعاد عمولة االرتباط بعد استٌفائها من المقترض ألي سبب كان .
تقدٌم كفالء تسدٌد فً حال عدم كفاٌة الدخل المقدم للتسدٌد وفق الشروط التالٌة :
 -1أن ٌكون من العاملٌن بالدولة0
 -2مسجل بالتأمٌنات االجتماعٌة لمدة ال تقل عن خمس سنوات0
 -3فييً حييال اسييتقالته أو إحالتييه للتقاعييد أن ٌييتم مخاطبيية مؤسسيية التأمٌنييات االجتماعٌيية بعييدم صييرف المسييتحقات لهييؤالء
العاملٌن إال بعد الحصول على براءة لمة من المصرف0

