
رقم التمويل    :..............................................................الفرع 

مكان العمل 

عنوان السكن

       الدفعة المقدمة      عدد االقساط

اسم الكفيل االول  

مكان العمل

عنوان السكن

اسم الكفيل الثاني
  

مكان العمل

عنوان السكن

اسم الكفيل الثالث

مكان العمل

عنوان السكن

اسم الكفيل الرابع

مكان العمل

عنوان السكن

      تلتــزم المؤسسة ببيع السلعة المأمور بشرائها لآلمر بالشراء بعد تملكها مقابل التزام اآلمر بالشراء بشراء تلك السلعة اخذاً بقواعد الفقه  المالكي التي تنص على الزامية الوعد وتعتبر هذه  

.      المواعدة جزءاً ال يتجزا من عقد المرابحة الالحق

              مؤسســة تنميــة امـوال االيتــــام 

2م(                    )بمساحة  (                     )مدينة  (                        )اسم الحوض (              )حوض رقم  (                        )         رهن قطعة االرض رقم  

.........................................................................................................................................:اسم المالك. ديناراً  (                  )تقدير المؤسسة . ديناراً  (                     ): تقديره  ...............................................................................  :  اسم المساح 

...........................................رقم المبنى..........................................................   بجانب /قرب...............................................     الشارع......................................   لحي ا.........................................     البلدة ..................................... المدينة

.........................................................................................................................:اسم المالك. ديناراً  (                  )تقدير المؤسسة . ديناراً  (                     ): تقديره    ...........................................................................................: اسم المساح 

ًً  )                                      (رقماً  ) ثمن الشراء  (كتابةً

(                  )رقم الهاتف / دينار  (        )صافي الراتب الشهري  ...................................لتصنيفا ..........................المهنة   ............................................................................................................... 

(                  )رقم الهاتف / دينار  (        )صافي الراتب الشهري  ...................................لتصنيفا ..........................المهنة   ............................................................................................................... 

............................................................رقم المبنى   .........................................................      بجانب /قرب  ...............................................الشارع ......................................الحي  ...............................................لبلدةا.....................................المدينة

              طلب مواعدة ومرابحة لآلمر بالشراء

(                  )رقم الهاتف / دينار  (        )صافي الراتب الشهري  ...................................لتصنيفا ..........................المهنة   ............................................................................................................... 

غرض المرابحه

(تعبـــــأ من قبل الموظف المختص )الشروط والضمانات 
       تحرير كمبياالت سنوية تدفع غب الطلب موقعة من المرابح والكفالء بقيمة ثمن الشراء واألرباح والتأمين التعاوني

 ........................................................:اسم الموظف المسؤول                                 ................................................: اسم الموظف مدقق الطلب    ...................................:         توقيع اآلمر بالشراء

2م(                   )بمساحة  (                       )قرية  (                        )اسم الحوض (              )حوض رقم  (                      )         رهن قطعة االرض رقم  

:       /        /التاريخ..........................................      توقيعه .          م20:      /          /          لتاريخ ا.............................................    توقيعه :        /          /                       التاريخ 

اسم اآلمر بالشراء 

............................................................ رقم المبنى.........................................................         بجانب/رب ق ...............................................لشارعا ......................................الحي ............................................. ..البلدة.....................................المدينة

(                  )رقم الهاتف / دينار  (        )صافي الراتب الشهري  ...................................لتصنيفا ..........................المهنة   ............................................................................................................... 

............................................................رقم المبنى   .........................................................       بجانب /قرب  ...............................................الشارع ......................................الحي . ..............................................البلدة.....................................المدينة

............................................................ رقم المبنى.........................................................       بجانب/ قرب ...............................................الشارع ......................................الحي .................................................البلدة..................................... المدينة

(                  )رقم الهاتف / دينار  (        )صافي الراتب الشهري  ...................................لتصنيفا ..........................المهنة   ............................................................................................................... 

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقم 
الوطني

الرقم 
الوطني

الرقم 
الوطني

الرقم 
الوطني

الرقم 
الوطني

:   /      /       الميالد تاريخ


