
                                       (3نموذج رقم )                                لشركاتجير تمويلي لأطلب ت

 

 للشركات جير تمويليأطلب ت 1  يتامموال ال أتنمية مؤسسة  
 

                                                                                                                              
 ____/___/ ___اتريخ الطلب:                                                     احملرتمني فرع _____________/مؤسسة تنمية أموال األيتام السادة/

 ___________  : طلب التمّلك رقم     .املعمول هبا لديكم ابلشروط واألحكام، املبني تفاصيله أدانه يالتمويلالتأجري  يالتكرم ابملوافقة على منحرجو أ
 

               الشركة طالبة التأجريإسم                 
  اجلنسية  جيلاتريخ التس  رقم التسجيل  للمنشأة الرقم الوطين   

  رأس املال املدفوع    جوهر نشاط الشركة          
  الشارعإسم   املنطقة  الــمـدينة شركةعــــنــــوان ال    

  عمر النشاط       الصفة القانونية للشركة         

 عدد املشاريع القائمة واملنّفذة  
  قيمتها            املشاريع القائمة 

  قيمتها            املنّفذةاملشاريع 
  املدير العام   التأجري ةطالبالشركة  هواتف     
  إسم الفرع    تعامل معهتتسم البنك الذي إ     

  القيمة التقديرية  األصول اململوكة )املالءة املالية(
 مالحظات           اتريخ املنح   األقساطعدد   القسط الشهري الرصيد القائم  أصل التمويل ةاملمول ةاجله  لتزامنوع اإل    
        
        

 

  ستأجرعالقته ابمل               من أربع مقاطعاألول  الكفيلإسم            
  اجلنسية  العمر      وثيقة اإلثبات  الرقم الوطين/رقم ج. سفر

  الدخل الشهري      املسمى الوظيفي/جهة العمل   
  الشارعإسم   املنطقة  الــمـدينة عملوان العــــنــــ  

 مــتــزوج  أعــزب   جــتـماعيةاحلــالة اإل جيار )________( دينار شهرايإ   ملك  السكن طبيعة             
  الشارعإسم   املنطقة  الــمـدينة عــــنوان السكن        

 مصادر الدخل اإلضافية       
  (1مبلغ الدخل )      (1مصدر الدخل )
  (2مبلغ الدخل )      (2مصدر الدخل )

 ةمياوم مقطوع      مصّنف       تعينيفئة ال    كفيلهواتف ال              
  إسم الفرع    تعامل معهيسم البنك الذي إ    
  القيمة التقديرية  األصول اململوكة )املالءة املالية(    

 زوجة/الزوجبياانت ال          
  العمر       اإلسم     

  الدخل الشهري  جهة العمل   
 مالحظات          اتريخ املنح   عدد األقساط القسط الشهري الرصيد القائم  أصل التمويل  ةاملمول ةاجله  لتزامنوع اإل    
        
        

 
 
 
 
 
 



                                       (3نموذج رقم )                                لشركاتجير تمويلي لأطلب ت

 

 للشركات جير تمويليأطلب ت 2  يتامموال ال أتنمية مؤسسة  
 

 
 
 
 
 

  ستأجرعالقته ابمل               إسم الكفيل الثاين من أربع مقاطع           
  اجلنسية  العمر      وثيقة اإلثبات  الرقم الوطين/رقم ج. سفر

  الدخل الشهري      املسمى الوظيفي/جهة العمل   
  الشارعإسم   املنطقة  الــمـدينة عملعــــنــــوان ال    

 مــتــزوج  أعــزب   جــتـماعيةاحلــالة اإل شهرايجيار )________( دينار إ  ملك  السكن طبيعة              
  الشارعإسم   املنطقة  الــمـدينة عــــنوان السكن         

 مصادر الدخل اإلضافية       
  (1مبلغ الدخل )      (1مصدر الدخل )
  (2مبلغ الدخل )      (2مصدر الدخل )

 ةمياوم مقطوع      مصّنف       تعينيفئة ال    كفيلهواتف ال            
  إسم الفرع    تعامل معهيسم البنك الذي إ     
  القيمة التقديرية  األصول اململوكة )املالءة املالية(   

 بياانت الزوجة/الزوج          
  العمر       اإلسم     

  الدخل الشهري  جهة العمل   
 مالحظات          اتريخ املنح   عدد األقساط القسط الشهري الرصيد القائم  التمويل أصل  ةاملمول ةاجله  لتزامنوع اإل    
        
        

 

  ستأجرعالقته ابمل               إسم الكفيل الثالث من أربع مقاطع           
  اجلنسية  العمر      وثيقة اإلثبات  الرقم الوطين/رقم ج. سفر

  الدخل الشهري      الوظيفي املسمى/جهة العمل   
  الشارعإسم   املنطقة  الــمـدينة عملعــــنــــوان ال    

 مــتــزوج أعــزب    احلــالة االجــتـماعية جيار )________( دينار شهرايإ  ملك  السكن طبيعة             
  الشارعإسم   املنطقة  الــمـدينة عــــنوان السكن        

 مصادر الدخل اإلضافية       
  (1مبلغ الدخل )      (1مصدر الدخل )
  (2مبلغ الدخل )      (2مصدر الدخل )

 مياومه مقطوع      مصّنف       فئة التعيني    كفيلهواتف ال            
  إسم الفرع    تعامل معهياسم البنك الذي     
  القيمة التقديرية  األصول اململوكة )املالءة املالية(   

 بياانت الزوجة/الزوج          
  العمر       اإلسم     

  الدخل الشهري  جهة العمل   
 مالحظات          اتريخ املنح   عدد األقساط  القسط الشهري الرصيد القائم  أصل التمويل  اجلهه املموله  نوع االلتزام    
        
        

 



                                       (3نموذج رقم )                                لشركاتجير تمويلي لأطلب ت

 

 للشركات جير تمويليأطلب ت 3  يتامموال ال أتنمية مؤسسة  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يل التمويل املطلوبتفاص

الدفعة  سعر الشراء
 املقدمة

صايف 
فرتة  عدد األقساط مدة التأجري نسبة التمويل  التمويل

 السماح
العائد سعر 

 التأجريي
جمموع العائد 

 بدل اإلجيار الشهري التأجريي

 
          

  الغاية من التمويل      
 أجورتفاصيل امل

 ضسم احلو إ عقارال رقم أجوروصف امل
 ورقمه

ية األراضي مدير 
 املعنية

 القيمة
 للمأجور التقديرية

 املقدر العقاري
 اتريخ التقدير

التقدير نسبة 
 وّردإسم امل التأجريإلمجايل 

 
        

 

 :خرى أ معلومات

 (ال / نعم)  :خرى ال  التمويل شركاتأو  البنوك مع مشاكل واجهت هل ◼

 :_____________________________________كلةاملش طبيعة تحديد يرجى نعم جابةال  كانت ذاإ

_______________________________________________________ 

  

 _______________________________________________________________ عادة: ال  سبب تحديد يرجى نعم االجابة كانت اذا  (ال / نعم) :معادة شيكات لديك هل ◼

 

 :تعاملال طبيعة تحديد يرجى نعم جابةال  كانت ذاإ ) ال / نعم) مؤسسة تنمية أموال اليتام: مع سابق لتعام لديك هل ◼

 

                 مرابح ___________________________ : كفيل للمرابح_______ 

 

 

 ،املقدمة من قبلي والتي تم تزويدكم بهاأو تخص الشركة/املؤسسة طالبة التأجير، و /التي تخصني وأقر أنا املوقع أدناه بصحة الوراق وكافة املستندات والوثائق واملعلومات 

ؤسسة تنمية أموال ملمهما كانت، و يحق  ةلة قانونية من أي جهءما يترتب من مسا القانونية عن كل ةتحمل كافة املسؤولي، وأةاملطلوبالتمويلي  أجيرالتتمام معاملة وذلك ل

ستعلم عني لدى جهة عملي، بال  ضكمكما وأنني أفو   حسب الصول، ةوراق للجهات املختصوتقديم هذه ال  ةلغاء املعاملف ما هو مذكور أعله إفي حال بيان خل  األيتام

، كما أ املنقولة وغير املنقولة، يأملكن ي عني وعوبالتحر  
ً
 فوضكم بالستعلم عنسواء عن طريق املؤسسات الرسمية أو الخاصة أو عن طريق أي شخص ترونه مناسبا

 وهذا إقرار مني بذلك وعليه أوقع. ،وأية جهات أخرى وشركات/مؤسسات التمويل وذلك لدى البنوك  يةاالئتمان ي/معلومات الشركة/معلومات املؤسسةمعلومات

 

 

   

  _______________________:_لول توقيع الكفيل او  إسم                           :______________________ طالب التأجيرتوقيع  إسم و



                                       (3نموذج رقم )                                لشركاتجير تمويلي لأطلب ت

 

 للشركات جير تمويليأطلب ت 4  يتامموال ال أتنمية مؤسسة  
 

 

 

     إسم وتوقيع الكفيل الثالث: _______________________                            ______________________ توقيع الكفيل الثاني:و  إسم 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


