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 ____/__/__اتريخ الطلب:                                   احملرتمني فرع _____________/مؤسسة تنمية أموال األيتام السادة/
                                                  .املعمول هبا لديكم ابلشروط واألحكام، املبني تفاصيله أدانه يالتمويلالتأجري  يافقة على منحابملو  التكرمرجو أ
 

                    ( 1) من أربع مقاطع جريإسم طالب التأ            
  اجلنسية   العمر       ت اإلثباوثيقة            الرقم الوطين/رقم ج. سفر 

  الدخل الشهري      املسمى الوظيفي   جهة العمل    
  الشارع  إسم  املنطقة   الــمـدينة  عملعــــنــــوان ال             

 مصادر الدخل اإلضافية        
  1مبلغ الدخل  ( 1مصدر الدخل )

  2مبلغ الدخل  ( 2مصدر الدخل )
 ة اوممي  مقطوع        مصّنف         تعيني فئة ال    أجري طالب التهواتف           

         أعــزب       جــتـماعية ة اإلاحلــال    جيار )________( دينار شهري إ   ملك       السكن  طبيعة               
       مــتــزوج 

  الشارع إسم   املنطقة   الــمـدينة  عــــنوان السكن             
  إسم الفرع      تعامل معه يي الذنك البسم إ       

  القيمة التقديرية   األصول اململوكة )املالءة املالية(  

 بياانت الزوجة/الزوج           
  العمر       اإلسم     

  الدخل الشهري  جهة العمل    
 مالحظات اتريخ املنح    اطقساأل عدد  قسط الشهري لا الرصيد القائم   أصل التمويل  ة املمول ةهاجل  التزامات املستأجر 

  يوجد        
 ال يوجد 

 غري ذلك )                                                            (  ين  لكرتو املوقع اال        لاعالن ممو         بواسطة صديق   كيفية االستدالل على التمويل 
                    ( 2) من أربع مقاطع جريإسم طالب التأ            

  اجلنسية   العمر       ت اإلثباوثيقة            الرقم الوطين/رقم ج. سفر 
  ريالشه الدخل      املسمى الوظيفي   جهة العمل    

  الشارع إسم   املنطقة   الــمـدينة  عملعــــنــــوان ال             

 مصادر الدخل اإلضافية        
  1دخلمبلغ ال   ( 1مصدر الدخل )

  2مبلغ الدخل  ( 2مصدر الدخل )
 ة اوممي  مقطوع        مصّنف         تعيني فئة ال    أجري طالب التهواتف           

         أعــزب       جــتـماعية احلــالة اإل    جيار )________( دينار شهري إ   ملك       السكن  طبيعة               
       مــتــزوج 

  الشارع إسم   املنطقة   الــمـدينة  عــــنوان السكن             
  إسم الفرع      تعامل معه ينك الذي البسم إ       

  القيمة التقديرية   الية( األصول اململوكة )املالءة امل  

 بياانت الزوجة/الزوج           
  العمر       اإلسم     

  الدخل الشهري  جهة العمل    
 مالحظات اتريخ املنح    قساطاأل عدد  قسط الشهري لا الرصيد القائم   أصل التمويل  ة املمول ةهاجل  ر التزامات املستأج

  يوجد        
 ال يوجد 
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  ستأجر عالقته ابمل                من أربع مقاطع  ليل األو إسم الكف             
  اجلنسية   العمر       وثيقة اإلثبات   الرقم الوطين/رقم ج. سفر 

  الدخل الشهري      املسمى الوظيفي /ملالع جهة    
  الشارع إسم   نطقة ملا  الــمـدينة  عملعــــنــــوان ال             

             أعــزب       جــتـماعية احلــالة اإل    جيار )________( دينار شهري إ      لكم    ن السك طبيعة               
   مــتــزوج 

  الشارع إسم   املنطقة   الــمـدينة  نوان السكنعــــ             

 مصادر الدخل اإلضافية        
  (1دخل )مبلغ ال       ( 1مصدر الدخل )

  (2ل )الدخ لغمب      ( 2) مصدر الدخل
 مياومه   مقطوع        مصّنف         تعيني فئة ال    كفيل )موابيل + أرضي( هواتف ال  

  إسم الفرع     ه تعامل مع يسم البنك الذي إ    
  القيمة التقديرية   األصول اململوكة )املالءة املالية(  

 ج الزوجة/الزو  بياانت          
  عمرال       اإلسم     

  الدخل الشهري  مل ة العجه   
 مالحظات          اتريخ املنح    عدد األقساط  القسط الشهري  الرصيد القائم   أصل التمويل  ة املمول ةاجله  لتزامنوع اإل    
  يوجد        
 ال يوجد 

 

  ستأجر ه ابملعالقت                من أربع مقاطع  إسم الكفيل الثاين            
  اجلنسية   العمر       يقة اإلثبات ثو   ر /رقم ج. سفالرقم الوطين

  الدخل الشهري      املسمى الوظيفي /جهة العمل   
  الشارع إسم   املنطقة   الــمـدينة  عملن العــــنــــوا             

                أعــزب       عية جــتـماة اإلاحلــال    ي ____( دينار شهر )____جيار إ   ملك       السكن  طبيعة               
 مــتــزوج 

  الشارع إسم   املنطقة   الــمـدينة  عــــنوان السكن             

 ضافية مصادر الدخل اإل       
  (1مبلغ الدخل )       ( 1مصدر الدخل )
  (2مبلغ الدخل )      ( 2مصدر الدخل )

 ة مياوم      مقطوع      ف     مصنّ    تعيني فئة ال    ضي( كفيل )موابيل + أر ال هواتف  
  إسم الفرع     تعامل معه يسم البنك الذي إ    

  ية القيمة التقدير   األصول اململوكة )املالءة املالية(  

 بياانت الزوجة/الزوج           
  العمر       اإلسم     

  الدخل الشهري  جهة العمل    
 مالحظات          اتريخ املنح    عدد األقساط  القسط الشهري  م الرصيد القائ  لأصل التموي  ة املمول ةاجله  لتزامنوع اإل    
  يوجد        
 ال يوجد 
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 ل املطلوبتفاصيل التموي

  جريمدة التأ نسبة العائد التأجريي  التمويل املطلوب  صايف   الدفعة املقدمة  سعر الشراء 
 هر ابألش

  اإلجيار الشهريقسط  
 التأمني  ̋شامال

 
 

     

  التمويل   الغاية من       
 

 أجور تفاصيل امل

 القيمة ية األراضي املعنيةمدير  ورقمه  سم احلوضإ عقار ال  رقم أجوروصف امل
 للمأجور   تقديريةلا

 املقدر العقاري
 ورّدإسم امل اتريخ التقدير

 
 

      

 

 :خرى أ معلومات

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

 ___________________________________________________________________________املشكلة طبيعة تحديد يرجى نعم جابةال  كانت ذاإ                   

  

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

 

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

 

                 مرابح  للمرابح : ____________________________ كفيل 

 

 

بهااملقدمة من قبلي و تي تخصني و لائق واملعلومات  الوثا دات و ة املستنبصحة الوراق وكافأنا املوقع أدناه    قرأ  , ةاملطلوبالتمويلي    أجيرالتتمام معاملة  وذلك ل  ،التي تم تزويدكم 

لغاء  عاله إما هو مذكور أان خالف  في حال بي  ؤسسة تنمية أموال األيتاممل  يحقمهما كانت، و    ةلة قانونية من أي جه ءن مساما يترتب م  القانونية عن كل   ةمل كافة املسؤوليحتوأ

دون تحميل املؤسسة    ةاسبالتي ترونها من  وبالوسيلة  تمانية ي الئوعن معلوماتستعالم عني  بال   ضكمكما وأنني أفو    صول،حسب ال   ةوراق للجهات املختصتقديم هذه ال و   ةملعاملا

 بذلك وعليه أوقع. وهذا إقرار مني   ،أية مسؤولية

 

 

   

 (2طالب التاجير)توقيع و   مسإ                                                     : (1)رلتأجيب اطالتوقيع  إسم و

   

           :الثانيإسم وتوقيع الكفيل                                                        :االول توقيع الكفيل و  إسم  

 

 

 

 


