طلب تأجير تمويلي للفراد

نموذج رقم ()2

السادة/مؤسسة تنمية أموال األيتام /فرع _____________ احملرتمني
أرجو التكرم ابملوافقة على منحي التأجري التمويلي املبني تفاصيله أدانه ،ابلشروط واألحكام املعمول هبا لديكم.

اتريخ الطلب____/__/__ :
موافقة رقم_________ :

إسم طالب التأجري من أربع مقاطع ()1
وثيقة اإلثبات

الرقم الوطين/رقم ج .سفر

اجلنسية

العمر

الدخل الشهري

جهة العمل/املسمى الوظيفي
ع ـ ـنـ ــوان العمل

ال ـمـدينة

طبيعة السكن

 ملك

عـ ــنوان السكن

ال ـمـدينة

مصادر الدخل اإلضافية

املنطقة
 إجيار (________) دينار شهراي

إسم الشارع
احلــالة اإلج ـتـماعية

املنطقة

إسم الشارع

مصدر الدخل ()1
مصدر الدخل ()2

مبلغ الدخل ()2
فئة التعيني

إسم البنك الذي يتعامل معه

نوع اإللتزام

اجلهة املمولة

 مصنّف

 مقطوع

 مياومة

إسم الفرع

األصول اململوكة (املالءة املالية)
بياانت الزوجة/الزوج

 أعــزب

مبلغ الدخل ()1

هواتف طالب التأجري

 م ـتــزوج

القيمة التقديرية
اإلسم

العمر

جهة العمل

الدخل الشهري

أصل التمويل

الرصيد القائم

القسط الشهري

عدد األقساط

مالحظات

اتريخ املنح

إسم طالب التأجري من أربع مقاطع ()2
وثيقة اإلثبات

الرقم الوطين/رقم ج .سفر

اجلنسية

العمر

الدخل الشهري

جهة العمل/املسمى الوظيفي
ع ـ ـنـ ــوان العمل

ال ـمـدينة

طبيعة السكن

 ملك

عـ ــنوان السكن

ال ـمـدينة

مصادر الدخل اإلضافية

املنطقة
 إجيار (________) دينار شهراي

إسم الشارع
احلــالة اإلج ـتـماعية

املنطقة

 أعــزب

إسم الشارع

مصدر الدخل ()1

مبلغ الدخل ()1

مصدر الدخل ()2

مبلغ الدخل ()2

هواتف الكفيل (موابيل  +أرضي)

فئة التعيني

 مصنّف

إسم البنك الذي يتعامل معه

إسم الفرع

األصول اململوكة (املالءة املالية)

القيمة التقديرية

بياانت الزوجة/الزوج
نوع اإللتزام

اجلهة املمولة

اإلسم

العمر

جهة العمل

الدخل الشهري

أصل التمويل

الرصيد القائم

القسط الشهري
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 م ـتــزوج

عدد األقساط

اتريخ املنح

 مقطوع

 مياومة

مالحظات

طلب تأجير تمويلي للفراد

نموذج رقم ()2
عالقته ابملستأجر

إسم الكفيل األول من أربع مقاطع
وثيقة اإلثبات

الرقم الوطين/رقم ج .سفر

اجلنسية

العمر

الدخل الشهري

جهة العمل/املسمى الوظيفي
ع ـ ـنـ ــوان العمل

ال ـمـدينة

طبيعة السكن

 ملك

عـ ــنوان السكن

ال ـمـدينة

مصادر الدخل اإلضافية

املنطقة
 إجيار (________) دينار شهراي

إسم الشارع
احلــالة اإلج ـتـماعية

املنطقة

 أعــزب

إسم الشارع

مصدر الدخل ()1

مبلغ الدخل ()1

مصدر الدخل ()2

مبلغ الدخل ()2

هواتف الكفيل (موابيل  +أرضي)

فئة التعيني

 مصنّف

إسم البنك الذي يتعامل معه

إسم الفرع

األصول اململوكة (املالءة املالية)

القيمة التقديرية

بياانت الزوجة/الزوج
نوع اإللتزام

اجلهة املمولة

اإلسم

العمر

جهة العمل

الدخل الشهري

أصل التمويل

الرصيد القائم

القسط الشهري

عدد األقساط

إسم الكفيل الثاين من أربع مقاطع

اتريخ املنح

مالحظات

وثيقة اإلثبات

اجلنسية

العمر

جهة العمل/املسمى الوظيفي

الدخل الشهري

ع ـ ـنـ ــوان العمل

ال ـمـدينة

طبيعة السكن

 ملك

عـ ــنوان السكن

ال ـمـدينة

املنطقة
 إجيار (________) دينار شهراي

إسم الشارع
احلــالة اإلج ـتـماعية

املنطقة

 أعــزب

مصدر الدخل ()1
مصدر الدخل ()2

مبلغ الدخل ()2
فئة التعيني

 مصنّف

إسم البنك الذي يتعامل معه

إسم الفرع

األصول اململوكة (املالءة املالية)

القيمة التقديرية

نوع اإللتزام

اجلهة املمولة

اإلسم

العمر

جهة العمل

الدخل الشهري

أصل التمويل

الرصيد القائم

القسط الشهري
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 م ـتــزوج

إسم الشارع
مبلغ الدخل ()1

هواتف الكفيل (موابيل  +أرضي)

بياانت الزوجة/الزوج

 مقطوع

 مياومه

عالقته ابملستأجر

الرقم الوطين/رقم ج .سفر

مصادر الدخل اإلضافية

 م ـتــزوج

عدد األقساط

اتريخ املنح

 مقطوع

 مياومة

مالحظات

طلب تأجير تمويلي للفراد

نموذج رقم ()2
تفاصيل التمويل املطلوب

سعر الشراء

الدفعة املقدمة

صايف التمويل
املطلوب

نسبة التمويل
املطلوب

نسبة العائد
التأجريي

مدة التأجري ابألشهر

فرتة السماح

قسط اإلجيار الشهري
شامال̋التأمني التعاوين

الغاية من التمويل

تفاصيل املأجور
وصف املأجور

رقم العقار

إسم احلوض
ورقمه

مديرية األراضي
املعنية

القيمة

التقديرية للمأجور

املقدر العقاري
اتريخ التقدير

نسبة التقدير

إلمجايل التأجري

ورد
إسم امل ّ

معلومات أخرى:
◼ هل واجهت مشاكل مع البنوك أو شركات التمويل الخرى ( :نعم  /ال)
إذا كانت الجابة نعم يرجى تحديد طبيعة املشكلة___________________________________________________________________________
◼ هل لديك شيكات معادة (:نعم  /ال) اذا كانت االجابة نعم يرجى تحديد سبب العادة__________________________________________________ :
◼ هل لديك تعامل سابق مع مؤسسة تنمية أموال اليتام( :نعم  /ال ( إذا كانت الجابة نعم يرجى تحديد طبيعة التعامل:
 مرابح

 كفيل للمرابح ____________________________ :

أقر أنا املوقع أدناه بصحة الوراق وكافة املستندات والوثائق واملعلومات التي تخصني واملقدمة من قبلي والتي تم تزويدكم بها ،وذلك لتمام معاملة التأجير التمويلي املطلوبة,
وأتحمل كافة املسؤولية القانونية عن كل ما يترتب من مساءلة قانونية من أي جهة مهما كانت ،و يحق ملؤسسة تنمية أموال األيتام في حال بيان خالف ما هو مذكور أعاله
إلغاء املعاملة وتقديم هذه الوراق للجهات املختصة حسب الصول ،كما وأنني أفوضكم بالستعالم عني لدى جهة عملي ،وبالتحري عني وعن أمالكي املنقولة وغير املنقولة،
ً
سواء عن طريق املؤسسات الرسمية أو الخاصة أو عن طريق أي شخص ترونه مناسبا ،كما أفوضكم بالستعالم عن معلوماتي االئتمانية وذلك لدى البنوك
وشركات/مؤسسات التمويل وأية جهات أخرى ،وهذا إقرار مني بذلك وعليه أوقع.

إسم وتوقيع الكفيل الول_____________________________________

إسم و توقيع طالب التأجير _____________________________________ :

إسم وتوقيع الكفيل الثاني_____________________________________ :

إسم وتوقيع الكفيل الثالث_____________________________________ :
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