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Bidaya Home Finance P.O. Box 93898, Riyadh 11683

Kingdom of Saudi Arabia
Building No.394
2nd Floor, Office No.206

HOME FINANCE APPLICATION

طلب تمويل عقاري

Applicant Information

معلومات مقدم الطلب
نوع العميل

عميل قديم

Existing Customer

عميل جديد

New Customer

متضامن

Co-Applicant

Applicant Information

معلومات مقدم الطلب

السيد

االسم األول

Middle Name

معلومات الوظيفة

اسم الجد

Surname

اسم العائلة

Nationality

الجنسية
تاريخ الميالد

Date of Birth

رقم الهوية

ID No.

نوع الهوية

ID Type

تاريخ اإلصدار

Issue Date

تاريخ االنتهاء

Expiry Date
Passport No.

رقم الجواز

Issue Date

تاريخ اإلصدار

Expiry Date

تاريخ االنتهاء
اعزب

متزوج

مطلق

عدد األفراد الذين تعولهم
هل سبق أن قمت بشراء منزل
المؤهالت العلمية

معلومات االتصال

Marital Status
No of Dependents
Have You Purchased a
Home Previously
Education
Contact Details

رقم الجوال

Mobile No.

رقم الجوال

Mobile No.

رقم المنزل

Home No.

نوع الوظيفة

المدينة
كيف تفضل التواصل معك
معلومات اإلقامة الحالية
اذا كنت مستأجر يرجى ذكر التفاصيل
التالية
نوع السكن الحالي
مدة اإلقامة بالسكن الحالي
فترة استحقاق اإليجار

Current Residence Details
Current Residence Information
Current Residence Type
Tme at Current Residence
Frequency of Rent

مبلغ اإليجار

Rental Amount

اسم المالك

Owner Name

رقم الجوال
عنوان السكن الحالي

Owner Mobile No.
Current Residence Address

رقم المبنى

Building No.

اسم الشارع

Street Name

الحي
المنطقة والمدينة
الدولة
المعرفين
اسم المعرف
صلة القرابة
رقم الجوال
اسم المعرف

District
Province and City
Country
Reference
Reference Name
Relation
Mobile
Reference Name

صلة القرابة

Relation

رقم الجوال

Mobile

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري ) (١٠١٠٤٣٢٥٦٤ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ) ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر.س(
)CR # (1010432564) and total paid-up capital: (SAR 900,000,000

Employment No.

الرقم الوظيفي

Joining Date
Direct Manager Name

اسم المدير المباشر

HR Manager Name

اسم مدير شؤون الموظفين

Direct Manager Contact No.

رقم االتصال والتحويلة

Are you related to
company owner

هل تربطك قرابة بصاحب العمل

If Yes Please Specify

إذا كانت اإلجابة نعم الرجاء تحديد القرابة
طريقة نزول الراتب

تحويل

نظام الرواتب

نقداً

Salary Type

شيكات

Salary Date

تاريخ استالم الراتب
التقويم المستخدم للراتب

ميالدي

الهجري

Salary Credited Calendar
Bank Name

اسم البنك

Account No. / IBAN No.

رقم الحساب  /ايبان

Previous Employer Name

جهة العمل السابقة

Previous Experience

مدة الخدمة في الجهة السابقة
اذا كنت صاحب اعمال حرة

If Self- Employee

اسم الجهة

Company Name
Sector

نوع القطاع التجاري

البريد اإللكتروني

Preferred Contact Method

Job Title

تاريخ االلتحاق في العمل

E-mail Address

الرمز البريدي

Department

القسم

عدد السنوات في المجال

Riyadh

Salaried & Self-Employed

Employment
Type
Employee Name

المسمى الوظيفي

رقم العمل و التحويلة

صندوق البريد

أعمال حرة

اسم جهة العمل

Work No. & Ext.

Zip Code

Self-Employed

موظف وصاحب اعمال حرة

المهنة

P.O. Box No.

Salaried

موظف

Third Name

 Mrs.اآلنسة

Employment Information

First Name

االسم الثاني

الحالة االجتماعية

 Type of Customerاللقب

Mr.

السيدة

Miss.

Title

Profession
No of years in Business
CR No.

رقم السجل التجاري

Issue Date

تاريخ إصدار السجل التجاري

Percentage of Share Holding

نسبة الشراكة

No. of Share Holders

عدد الشركاء

Company Address

عنوان جهة العمل

Building No.

رقم المبنى

Street Name

اسم الشارع

District

الحي

Province and City

المنطقة والمدينة

Country

الدولة

Are you relative or an employee or member of the Board
of Directors at the Bidaya home finance

هل أنت أو أحد أقاربك موظف أو عضو
مجلس إدارة في شركة بداية لتمويل المنازل؟
اذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى ذكر ما يلي

نعم

Yes

ال

If the answer is Yes,
Fill the below

No

Name

االسم

Job Title

المسمى الوظيفي

Relation Type

صلة القرابة

Name

االسم

Job Title

المسمى الوظيفي

Relation Type

صلة القرابة

Are you or one of your relatives shareholder in the
?beginning of the company to finance homes

هل انت او احد اقاربك مساهم في شركة بداية
لتمويل المنازل ؟
اذا كانت اإلجابة بنعم  ،يرجى ذكر ما يلي

نعم

Yes

ال

If the answer is Yes,
Fill the below

No

Name

االسم

Job Title

المسمى الوظيفي

Relation Type

صلة القرابة

Name

االسم

Job Title

المسمى الوظيفي

Relation Type

صلة القرابة
1

bidaya.com.sa

ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎزل

Income Information

١١٦٨٣  اﻟﺮﻳﺎض٩٣٨٩٨ ب.ص
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٣٩٤ ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ
٢٠٦  ﻣﻜﺘﺐ رﻗﻢ،اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

+٩٦٦ ١١ ٤١٦ ٨٨٦٦ :ﻫﺎﺗﻒ
+٩٦٦ ١١ ٤١٦ ٨٨٥٦ :ﻓﺎﻛﺲ

Bidaya Home Finance P.O. Box 93898, Riyadh 11683

T +966 11 416 8866
Fالدخل
+966 11
416 8856
معلومات

Kingdom of Saudi Arabia
Building No.394
2nd Floor, Office No.206

Total Yearly Deductions

 إجمالي الحسم السنويYearly Income

Total Monthly Deductions

 إجمالي الحسم الشهريTotal Gross Income

إجمالي الدخل الشهري

Deduction Details
(Please Specify)

 تفاصيل الحسم الشهريIncome Details
(( )الرجاء التحديدPlease Specify)

تفاصيل الدخل الشهري
()الرجاء التحديد

إجمالي الدخل السنوي

1

1

2

2

3

3

Other income details

تفاصيل الدخل اآلخر

4

Other income details

اجمالي الدخل اآلخر

5

Sources of other Income

 مصدر الدخل اآلخرNet Monthly Income

صافي الدخل الشهري

Self- Employee

أصحاب األعمال الحرة

Net Worth 		

 صافي حقوق الملكيةTotal Assets

مجمل الممتلكات

Liabilities Information

معلومات عن االلتزامات

تاريخ االستحقاق

القسط الشهري

 مؤسسة مالية/ البنك

النوع

تاريخ االستحقاق

القسط الشهري

 مؤسسة مالية/ البنك

النوع

Monthly
Instalment Date

Monthly
Instalment

Bank /
Financial instate

Type

Monthly
Instalment Date

Monthly
Instalment

Bank /
Financial instate

Type

6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

معلومات التمويل

Finance Information
Facility Type

To be Constructed

Product Type

ijara Mausofa

Under Construction

إجارة موصوفة

Property Type

Land

Down Payment

أرض

Commercial

تجاري

 الدفعة األوليProperty Value

Source of Down
Payment

2

Ijara

منشأة غير مكتملة البناء

Completed Property

Multifamily

عائلي

منشأة مكتملة البناء

Fixed Ijara

إجارة

تسديد قرض بآخر
Refinance & Cash out

الرهن العقاري
Home Equity

Faineance Type

bidaya.com.sa

لم يتم بناؤها بعد

إجارة ثابتة

تسديد قرض بآخر
Refinance
Duplex

دوبليكس

Apartment

 قيمة العقارRequired Finance
Amount
مصدر الدفعة
Term In Months
األولى

نوع التسهيل
نوع المنتج

شراء
Purchase

شقة

Villa

نوع التمويل

فيال

نوع العقار

مبلغ التمويل المطلوب
مدة التمويل باألشهر

(س. ر٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ( ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع١٠١٠٤٣٢٥٦٤) رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري
CR # (1010432564) and total paid-up capital: (SAR 900,000,000)

ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎزل

١١٦٨٣  اﻟﺮﻳﺎض٩٣٨٩٨ ب.ص
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٣٩٤ ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ
٢٠٦  ﻣﻜﺘﺐ رﻗﻢ،اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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+٩٦٦ ١١ ٤١٦ ٨٨٥٦ :ﻓﺎﻛﺲ

Bidaya Home Finance P.O. Box 93898, Riyadh 11683

Declaration

T +966 11 416 8866
Kingdom of Saudi Arabia
F +966 11 416 إقرار
8856
Building No.394
.أقر بأن المعلومات الواردة في هذه االستمارة معلومات دقيقة وكاملة وصحيحة ولم أقم بإخفاء أية معلومات
2nd Floor, Office No.206

I declare that the particulars given in this application are accurate, true, complete and correct in
all respects and I have not withheld any information.
I agree and confirm that I have read the Terms and Conditions of this home finance facility
provided by Bidaya Home Finance and I agree to be bound by the same, and by any amendments
that may be made by Bidaya Home Finance to the Terms and Conditions from time to time.

أقر بأنني قد قرأت الشروط واألحكام الخاصة بالتمويل العقاري الذي توفره بداية لتمويل المنازل وبهذا أوافق على االلتزام بها
.وبأية تعديالت للشروط واألحكام التي قد تطبقها بداية لتمويل المنازل من وقت آلخر

I will advise Bidaya Home Finance in writing in the event of any change in my circumstances in
the period between the finance application and date of opening the finance account.

سوف أوجه كتاب ًا خطي ًا إلىبداية لتمويل المنازل في حال طرأت أية تغيرات في األوضاع الحالية أو الظروف الخاصة بي في الفترة
.ما بين التقدم بطلب التمويل العقاري وتاريخ فتح حساب التمويل العقاري

I further declare and confirm that all credit facilities, if any, enjoyed by me with other banks have
been fully disclosed regardless of whether these have been drawn down.

وبهذا أعلن وأؤكد بأنني قد أفصحت عن كافة االلتزامات المصرفية في حال وجودها والممنوحة لي من البنوك أو المؤسسات

I agree that Bidaya Home Finance reserves the right to reject any application without providing
any reason, and that the application and its supporting documents part of Bidaya Home
Finance’s records and will not be returned to me.

.أوافق على أن بداية لتمويل المنازل تحتفظ بحق رفض أي طلب دون الكشف عن األسباب

.المالية األخرى بغض النظر عما إذا تم إسقاطها أم ال

.أقر وأوافق على أن أي بوليصة تأمين تخضع لمعايير الموافقة الخاصة بشركة التأمين التي توفر تلك البوليصة

I acknowledge and agree that any Takaful policy is subject to the acceptance and the criteria for
the relevant Takaful company that will provide such Takaful.
I have read, understood, acknowledge and agree that Bidaya Home Finance may refer my name
to any credit bureau or reference agency/agencies and/or make such references and enquiries to
any third party as Bidaya Home Finance may consider necessary.
I authorize Bidaya Home Finance, at any time and at its absolute discretion, to use or disclose,
the particulars and information provided herein or any information relating to my liabilities
towards Bidaya Home Finance, or any other financial information including any breach of
obligations or defaults in repayment or any other financial information, to other financial
institutions or banks, debt collection agencies, valuation companies, Insurers, credit bureaus, law
firms which may subsequently be instructed in a delinquency/recovery situation or any actual or
prospective assignees or transferees of Bidaya Home Finance’s interest under a finance facility
if subsequently granted and/or to anyone who may have an economic interest in that finance
facility.
In the case of two or more applicants, we acknowledge and agree that we are both/all liable and
responsible severally and jointly to repay the full outstanding home finance amount as well as
any fees, charges or commissions that may be applied by Bidaya Home Finance or other third
party company/agency working on behalf of Bidaya Home Finance
Where the application form has been completed by our nominated broker, intermediary or Lease
Adviser, I declare that I have checked that the particulars given

/أقر بأني قرأت وفهمت ووافقت على أن بداية لتمويل المنازل لها الحق في التحري عني لدى أي مكتب إئتماني أو وكالة
.ً أو مراجعة وسؤال أي طرف ثالث تراه بداية لتمويل المنازل مناسبا/وكاالت المراجع اإلئتمانية و
كما إنني أمنح بداية لتمويل المنازل الصالحية للكشف عن البيانات الواردة هنا ألشخاص آخرين أو مؤسسات أخرى والتحقق من
أخول هؤالء األشخاص والمؤسسات بتزويد بداية لتمويل المنازل بكافة البيانات التي
ّ  وبهذا فإنني،تلك األشخاص والمؤسسات
 قد يشمل األشخاص أو المؤسسات التي، وأفهم بأنني مسؤول عن كافة النفقات التي قد تنجم عن تلك االستفسارات،تطلبها
 المحاسبين المسؤولين المصرفيين، مالكي األراضي، دون أن يقتصر على ذلك كل من أصحاب العمل،سيتم االستفسار منها
 شركات، أي مكتب استشارات قانونية تطلب منه بداية لتمويل المنازل تزويدها باالستشارات القانونية،ومؤسسات التمويل
 األشخاص، أي محال إليه حالي أو مستقبلي، المقيمين أو المؤسسات الخاصة بخدمات التقييم/ المتخصصين بالتقييم،التأمين
. أو أي شخص قد تكون لديه مصالح اقتصادية خاصة بالتمويل في حال منحه،المتنازلين إليهم
 كلنا على اإللتزام بشكل منفرد ومجتمع بتسديد كامل/ فإننا نقر ونوافق نحن اإلثنان،في حال وجود متقدمين للطلب أو أكثر
/  ونفقات أوعموالت قد تفرضها بداية لتمويل المنازل أو أي طرف ثالث يتمثل في شركة،مبلغ التمويل العقاري وأية رسوم
.وكالة تعمل بالنيابة عن بداية تمويل المنازل
 أق َر بأنني قد تأكدت من أن جميع،في حال قيام السمسار أو الوسيط أو مستشار التمويل المع َين لدي بتعبئة هذه االستمارة
. كاملة ودقيقة،التفاصيل الواردة في هذه االستمارة هي صحيحة

SIMAH Customer Individual Consent Statement

موافقة العميل على تقرير سمة االئتماني

Hereby, I the undersigned agree to provide Bidaya Home Finance with any information that it
requires for the establishing and/or auditing and/or administering my accounts and facilities
therewith and I authorize it to obtain and collect any information as it deems necessary or in
need for regarding me, my accounts and facilities therewith, from the Saudi Credit Bureau (SCB)
and to disclose and share (inclusive of Data Pooling) that information to the said company (SCB)
or to any other agency approved by Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)
Privacy Act Notice: This information to be used by the agency collecting it or its assignees in
determining whether you qualify as a prospective customer under its program. It will not be
disclosed outside the agency except as required & permitted by law. You do not have to provide
this information, but if you do not your application for approval as a prospective applicant
maybe delayed or rejected.
I hereby authorize the home finance company to verify my past & presentemployment earning
records, bank accounts, stock holdings, and any other asset balances that are needed to
process my home facility application. I further authorize the home finance company to order a
consumer credit report & verify other credit information, including past & landlord references. It
is understood that a copy of this form will also serve as authorization.
The information the home finance company obtains is only to be used in the processing of my
application for home financing.

...................................

Applicant Signature

توقيع مقدم الطلب

Date

بهــذا أنــا الموقــع أدنــاه أوافــق علــى تزويــد شــركة بدايــة لتمويــل المنــازل بــأي معلومــات أو بيانــات تطلبهــا منــي لتأســيس حســابي
 تخصنــي، أو إلدارتــه وأفــوض الشــركة بــأن تحصــل علــى مــا يلــزم أو تحتــاج إليــه مــن معلومــات/ أو لمراجعتــه و/لــدى الشــركة و
 كمــا،) مــن الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانية(ســمة،أو تخــص حســابي المذكــور أو أي حســاب آخــر يكــون لــدى الشــركة
أوافــق علــى أن تفصــح الشــركة عــن المعلومــات الخاصــة بــي وبحســابي المذكــور أو أي حســاب آخــر يكــون لــدى المفــوض للشــركة
 أو ألي جهــة أخــرى توافــق عليهــا مؤسســة/الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) مــن خــال إتفاقيــة مشــاركة المعلومــات و
.)النقــد العربــي السعودي(ســمة
 هــذه المعلومــات يتــم إســتخدامها مــن قبــل الوكالــة التــي جمعتهــا أو وكالئهــا المتنــازل:مالحظــات تشــريع الســرية والخصوصيــة
ً لهــم أو المفوضيــن لغــرض تحديــد مــا إذا كنــت مؤهـ
 ولــن يتــم اإلفصــاح عــن، عمالئهــا المحتمليــن تحــت برنامجهــا/ا لتكــون أحــد زبائنهــا
 ولكــن فــي حــال، ال يتوجــب عليــك تقديــم هــذه المعلومــات،هــذه المعلومــات لجهــات خارجيــة إال فــي حــدود مــا يســمح بــه القانــون
عــدم قيامــك بتقديمهــا فربمــا يتــم تأخيــر أو رفــض اعتمــاد طلبــك كمتقــدم محتمــل فإننــي أفــوض شــركة التمويــل الســكني للقيــام
 واألســهم التــي، وحســابي البنكــي، راتبــي مــن وظيفتــي الســابقة والحاليــة/بتدقيــق وفحــص المعلومــات المتعلقــة بســجل دخلــي
 كمــا أفــوض شــركة، وأي رصيــد ألي أصــول أخــرى والتــي يكــون مــن الضــروري تدقيقهــا لغــرض إجــراءات تفعيــل هــذا الطلــب،أحملهــا
 كمــا،التمويــل الســكني لطلــب تقريــر ائتمانــي وتدقيــق المعلومــات االئتمانيــة األخــرى بمــا فــي ذلــك المالــك الســابق ومرجــع المالــك
.أنــه مــن المفهــوم بــأن نســخة مــن هــذا النمــوذج تقــوم مقــام التفويــض
كمــا أن المعلومــات التــي ســتحصل عليهــا شــركة التمويــل الســكني تســتخدم فقــط ألغــراض إكمــال إجــراءات تفعيــل طلبــي
.للحصــول علــى تمويــل ســكني

.............................

التاريخ

Applicant Name

For Bidaya use only
...................................

Loan Officer Signature

bidaya.com.sa
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.......................................

اسم مقدم الطلب

الستعمال شركة بداية فقط
توقيع مسؤول التمويل

Date

.............................

التاريخ

Lone Officer Name

.......................................

اسم مسؤول التمويل

(س. ر٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ( ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع١٠١٠٤٣٢٥٦٤) رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري
CR # (1010432564) and total paid-up capital: (SAR 900,000,000)

ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎزل

Property Information
No. of Units

عدد الوحدات

Project No.

رقم المشروع

١١٦٨٣  اﻟﺮﻳﺎض٩٣٨٩٨ ب.ص
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٣٩٤ ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ
٢٠٦  ﻣﻜﺘﺐ رﻗﻢ،اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

+٩٦٦ ١١ ٤١٦ ٨٨٦٦ :ﻫﺎﺗﻒ
+٩٦٦ ١١ ٤١٦ ٨٨٥٦ :ﻓﺎﻛﺲ

Bidaya Home Finance P.O. Box 93898, Riyadh 11683

T +966 11 416 8866
Fالعقار
+966 11
416 8856
معلومات

Occupancy Type

نوع االستعمال

Project Name

اسم المشروع

Kingdom of Saudi Arabia
Building No.394
Estimated
2nd Floor,
Property
PriceOffice No.206

السعر التقديري للعقار

Developer Name

اسم المطور

Place of Issuance

مكان اإلصدار

Deed Issuance Date

تاريخ الصك

Deed No.

رقم الصك

Plot No.

رقم القطعة

Property No.

رقم العقار

Property Age

عمر العقار

Flat No.

رقم الشقة

Building No.

رقم المبني

Floor No.

رقم الدور

Seller Details

معلومات البائع

Mobile 1
Mobile 2
Telephone No. & Ext.

1 رقم الجوال

Sealer Name

اسم البائع

2 رقم الجوال

ID No.

رقم الهوية

 التحويلة/ رقم الهاتف

Fax No.

رقم الفاكس

E-Mail
Agents Commission

ID Type

البريد اإللكتروني

Place of Issue

عمولة السمسار

Price offered by Sales

Additional Information 				

مكان اإلصدار
السعر المعروض من قبل المالك

يرجى استخدام المساحة الموجودة أدناه بتزويدنا بمعلومات إضافية عن عملك

Additional Information 				

المعلومات اإلضافية

Please use the space provided for additional information regarding your INCOME

يرجى استخدام المساحة الموجودة أدناه بتزويدنا بمعلومات إضافية بشان الدخل الخاص بك

Additional Information 				

المعلومات اإلضافية

Please use the space provided for additional information regarding your LABILITIES

يرجى استخدام المساحة الموجودة أدناه بتزويدنا بمعلومات إضافية بشان االلتزامات الخاصة

Additional Information 				

المعلومات اإلضافية

Please use the space provided for additional information regarding your ASSETS

4

تاريخ اصدار الهوية

المعلومات اإلضافية

Please use the space provided for additional information regarding your EMPLOYMENT

bidaya.com.sa

نوع الهوية

Date Issue

يرجى استخدام المساحة الموجودة أدناه بتزويدنا بمعلومات بشان األصول الخاصة بك

Applicant Name

..........................................................................................................................

اسم مقدم الطلب

Applicant Signature

..........................................................................................................................

التوقيع

Date

..........................................................................................................................

التاريخ

(س. ر٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ( ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع١٠١٠٤٣٢٥٦٤) رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري
CR # (1010432564) and total paid-up capital: (SAR 900,000,000)

ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎزل

١١٦٨٣  اﻟﺮﻳﺎض٩٣٨٩٨ ب.ص
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٣٩٤ ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ
٢٠٦  ﻣﻜﺘﺐ رﻗﻢ،اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

+٩٦٦ ١١ ٤١٦ ٨٨٦٦ :ﻫﺎﺗﻒ
+٩٦٦ ١١ ٤١٦ ٨٨٥٦ :ﻓﺎﻛﺲ

Bidaya Home Finance P.O. Box 93898, Riyadh 11683

T +966 11 416 8866
F +966 11 416 8856

Kingdom of Saudi Arabia
Building No.394
2nd Floor, Office No.206

MEDICAL QUESTIONNAIRE FORM (Short)

)بيانات العميل (المشترك

Name ( Full)
Date of Birth

تاريخ الميالد

Work Joinng Date

االسم

Gender

الجنس

تاريخ االلتحاق بالعمل

legal ID No.

 اإلقامة/ رقم الهوية

مكان العمل

Occupation

المهنة

Place of Work

مبلغ التمويل
المطلوب

Finance Amount

Weight

Please answer the following questions, and provide the necessary
medical details below for any 'Yes' answers:

Height

الوزن

الطول

:)√( الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلتية بوضع عالمة

Have you been hospitalized in the last 12 months?

Yes

نعم

No

ال

 شهراً الماضية؟12 هل أدخلت المستشفى أو بت فيه خالل

Are you on any constant/regular medication prescribed by a medical practitioner,
physician or specialist?

Yes

نعم

No

ال

هل تتناول بشكل دائم أي أدوية أو عالج طبي وصف لك من طبيب أخصائي أو استشاري؟

ال

 مرض سرطان أو نوبة قلبية أو مرض في القلب:هل تم عالجك سابق ًا أو ما زلت تتعالج حالي ًا من أحد األمراض اآلتية
أو ضغط دم عالي أو كولوستيرول عالي أو مرض السكر أو ألم في الصدر أو أي مرض أو اضطرابات في القلب أو
األوعية الدموية أو في العيون أو األذن أو األنف أو الحنجرة أو الكلية أو عضو تناسلي أو مثانة أو كبد (كالتهاب
الكبد) أو مرارة أو مرض معدة أو أمعاء أو في الرئتين (كالربو) أو دم أو نظام مناعة أو صرع أو عصبية أو اضطرابات
 أو مرض لم يتم ذكره أعاله؟، أو أي مرض مزمن آخر،عقلية أو مرض نمو أو أورام أو إيدز أو مرض متعلق بشروط اإليدز

Have you ever been treated or are you under treatment for cancer, heart attack,
Heart disease, high blood pressure, high cholesterol, diabetes, chest pain, Any
disease or disorders of the heart or blood vessels, eyes, ears, nose or throat, Kidney,
genital organ or bladder, liver (eg. Hepatitis) or gallbladder, stomach or Intestines,
lungs (eg. Asthma), blood or immune system, epilepsy or nervous / mental
Disorders, growths or tumors, AIDS or any AIDS related conditions or any other
Chronic illness, disorder or disease not specifically mentioned?

Yes

نعم

No

Have you ever had, suspected to have or diagnosed to have stroke, paralysis,
Physical disability or deformity, blindness, deafness, loss of speech, loss of use of
limb, Any disease or disorder of the muscle, bone, spine, back or joints (e.g. Arthritis)
or any Other disabling illness, disorder or disease not specifically mentioned
above?

Yes

نعم

No

ال

 جلطة أو شلل أو عجز أو عاهة طبيعية أو عمى: أو أثبت التشخيص أنك تعاني من،بكشف شككت فيه
هل قمت
ٍ
 استفراغ أو عدم القدرة على النطق أو عدم القدرة على استخدام الطرف أو أي مرض في العضالت/أو تقيء
 أو مرض لم يتم،أو العظام أو العمود الفقري أو الظهر أو المفاصل (كالتهاب المفاصل) أو أي مرض عضوي آخر
ذكره أعاله؟

Have you ever been or currently engaged in any hazardous activities
(For example but not limited to scuba diving, sky diving, mountaineering etc.)

Yes

نعم

No

ال

هل اشتركت من قبل في أي من الرياضات ذات الخطورة العالية (كالغوص باستخدام أسطوانات الهواء
) والقفز بالمظالت أو تسلق الجبال،المضغوط

Medical details:
1

:إذا كانت اإلجابة بـ (نعم)؛ يرجي تعبئة التفاصيل الطبية اإلضافية التالية

Name and address of doctor consulted.

اسم وعنوان الطبيب الذي تم استشارته

.1

نوع المرض أو الحالة الصحية التي تم تشخيصها

.2

3 When did you consult the doctor?

تاريخ استشارة الطبيب

.3

4. How long have you had this problem?

تاريخ حدوث المشكلة

.4

نوع العالج الذي تم وصفه

.5

 تتلقى العالج؟/هل تم التعافي أم ال زلت تتابع

.6

2 Type of illness or medical condition consulted.

5. What type of treatment were you given?
6. Have you fully recovered or are you still on follow up / treatment?
*Please provide if you have any medical report(s) available.

.*الرجاء تزويدنا بأي تقارير طبية إذا كانت متوفرة

Declaration

:إقرار

I have read the Notice of Disclosure and fully understand it. I confirm that the
answers given above are true and correct to the best of my knowledge. In addition,
I authorized the company to seek and obtain information about my health from
any doctor or hospital where I have sought medical attention.
I understand and accept that the cover will only commence after the company has
notified me and this is subject to the Terms and Conditions of the Group Creditor
Master Policy.

Signature:..................................................................

bidaya.com.sa
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Date:..................................................

ً لقــد قــرأت وفهمــت والتزمــت بجميــع ما ورد في هذا اإلقرار الــذي تضمن تصريحـ ًا كام
ال وحقيقيـ ًا بجميع
 وأقــر بأن جميع،المعلومــات التــي تشــير بأنــي أعانــي أو مــن الممكــن أن أعاني من حالــة صحية أو إعاقة أو عجز
 وأتحمل المســؤولية كاملة عن عدم- حســب معلوماتي ومعرفتــي- األجوبــة المذكــورة كاملــة وصحيحــة
، وقد فوضت الشــركة بالتحري عــن أي معلومات والحصــول عليها.صحــة هــذه المعلومــات أو عــدم اكتمالهــا
. ســواء كان من طبيب أو مستشــفى قــد تعالجت فيه،فيمــا يخــص وضعــي الصحي

...............................................................:التاريخ

........................................................................:التوقيع

(س. ر٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ( ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع١٠١٠٤٣٢٥٦٤) رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري
CR # (1010432564) and total paid-up capital: (SAR 900,000,000)

