
 

 

 3إصدار  SL-01-104                                                                الطلب  ىيلغأي تعديل أو كشط أو نقص في تعبئة هذا النموذج 

 

                                       
 

 

 تعهد جهة عمل طالب القرض 
   

 
 هـ      14التاريخ    /    /     ....................................... التوقيع ..........................إجراءات البنك تمت المراجعة والشروط متوفرة أسم الموظف المختص 

 ال يستلزم تعبئتها في حال المراجعة االلكترونية 

 

  رقم القرض

 : تفويض جهة العمل : 
ً
 أوال
 

 حسب 
ً
 / الهوية الوطنيةاالسم رباعيا

 
 السجل املدنيرقم 

          
 

 مصدرها: هـ14/          /                   تاريخها:     

ق ح لي بحد اقص ى قيمة القرض وفأقر بأنني فوضت جهة عملي بحسم أية مبالغ مستحقة لبنك التنمية االجتماعية بدون قيد او شرط فور طلب البنك ذلك مقابل القرض الذي سيمن

مستحقات البنك دفعه واحدة من استحقاقاتي لدى جهة عملي أو املؤسسة العامة الشروط املقررة في البنك، وفي حال إنهاء خدماتي من عملي الحالي ألي سبب فأنني أقبل بحسم جميع 

 شركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمه(.للتقاعد أو التأمينات االجتماعية واتخاذ جميع اإلجراءات النظامية والقانونية، وأقر باملوافقة على مشاركة بياناتي االئتمانية مع ال

 طالب القرض 

 هـ14/         /         التاريخ:         الجوال: :التوقيع
 

 : تعهد جهة عمل طالب القرض :
ً
 ثانيا

 ............................اسم الوزارة أو املصلحة أو املؤسسة .................................  اإلدارة ........................... القسم...............

 ....................................................................................................................................................جهة الحسم / 

 ....................................(والسجالت لدى الجهة : ).............................................. الهوية الوطنيةاسم املوظف رباعيا ً حسب 

 ............( الدرجة )......................( مسمى الوظيفة التي يشغلها ) .....................( املرتبة أو الرتبة العسكرية )...............( الرقم العسكري )...............

........... ( : 
ً
 ..............................................................( ريال.......................... ( كتابة : )........................................................................................الــراتـب األساســي رقــمـــا

............................... (: 
ً
 ..........................................( ريال...... ( كتابة : )............................................................................................................البدالت التي تصرف له رقما

 تاريخ التحاقه بالخدمة :

 هـ14/          /         

 : تاريخ حصوله على املرتبة الحالية

 هـ14/          /          

 إن املوضح هويته بعالية يعمل وال يزال على رأس العمل ، وبناًء على هذه املعلومات الواردة نلتزم تجاه البنك بما يلي : ـ

 من راتبه وإدراج هذا الحسم ضمن مسيرات الرواتب عند ورود إشعار من البنك بطلب  .1
ً
مي ذلك بناًء على األمر الساحسم األقساط املستحقة للبنك شهريا

 هـ. 18/04/1400وتاريخ  9639/  4/ 3الكريم رقم 

 حال تركه للخدمة وحجز مستحقاته وعدم إحالة ملفه للمؤسسة املعنية بصرف معاشه التقاعدي حتى يقدم لنا من البنك ما  .2
ً
ثبت انتهاء يإعالم البنك خطيا

 التزاماته تجاه البنك.

 حكومية أخرى نكون مسئولين عن إشعار جهة العمل الجديدة ونقل التزامه إليها وإشعار البنك بذلك. في حال نقل خدماته إلى جهة .3

 محاسب الرواتب

 التاريخ التوقيع االسم

 هـ14/       /     

      
 الختم الرسمي للجهة                      

 مصادقة املدير العام للجهة

 التاريخ التوقيع االسم

 هـ14     /       /

 تحويله رقم هاتف املسئول 

 مدير شؤون املوظفين / شعبة األفراد

 الشعبة العسكرية / شئون الضباط 

 التاريخ التوقيع االسم

 هـ14/       /     


