
 
 

 .......................... ـلب رقـم الطـ        مصرف التسليف الشعيب

    102:      /    /   تارٌخ تقدٌمه                                                فرع .......................

 قرض دخل محدودطلب 

 تمأل البيانات من قبل مقدم الطلب  

 : ............... األم: ................ كنٌة  األم..... اسم ........... النسبة : ........: ........ األب..... اسم .......االسم : .......

................................... ............................... مكان العمل و الوظٌفة : ............الزوجة : ......... أواسم الزوج 

الجنس : .................. ....................مكان وتارٌـخ الوالدة : .........................      دائم / مؤقت   الوضع الوظٌفً :

 ......../ .................... تارٌخ المنح : ....../....../...............: ............. الرقم الوطنً..............الجنسٌة : ..........

... ............. المدٌنة : ............ رقم القٌد : ...............................محل القٌد : ....... ..............مكان صدورها : ....

 .......................................................................... عنوان السكن مفصالً البلدة : .......المنطقة : ................ 

 .............. رقم الفاكس : .................................................... رقم الجوال : ..............رقم الهاتف : ..............

 ............... البرٌد االلكترونً فً حال وجوده : ....................................................................صندوق البرٌد : 

 ..... تارٌخ انتهائه : ....../....../.........تارٌخ الحصول علٌه : ....../......./. .....القرض السابق : .......................قٌمة 

 شهراً ............................... لمدة : ................ ............... ل.س فقط ................المطلوب حالٌا : ..........المبلػ 

 امأحكو  1003/ لعام 40للعاملٌن فً الدولة رقم / األساسًمن القانون  2-د /43المادة  أحكاماطلعت على  بأننًمع العلم 

 أنًتعدٌالته و تعلٌماته التطبٌقٌة ونظام عملٌات المصرف و أحكاموعلى  20/3/1004/ تارٌخ 21المرسوم التشرٌعً رقم /

نً ؼٌر وؼٌر مسدد للمصرف وأ األداءكفٌل بمبلػ مستحق  أوخاصة فٌما ٌتعلق بكونً ؼٌر مدٌن تحفظ و قبل بهما بدونأ

بموافقتً التامة على حسم نسبة ال تتجاوز رفكم كما اقر برضائً ومن فروع مصفرع  أيمستفٌد بقرض دخل محدود من 

النسبة حتى سداد  بهذهمن الجهة التً اعمل لدٌها و التزامً  أتقاضاهاوتعوٌضاتً التً  أجوريفً المائة من  أربعٌن% 30

 .  أصوالكامل القرض و متمماته 

 توقٌع طالب القرض                                             فً      /       /                                       

 

 بٌان ٌمأل من قبل المرجع اإلداري لطالب القرض

 ..........من حٌث الدوام ) االنقطاع  االستمرار ( : .............................................................. اإلداريبٌان الوضع 

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

 /           /          (  ومنذ تارٌخ             تحت رقم )      االجتماعٌة التأمٌناتالمذكور مشترك بصندوق  إن

 التأمٌن والمعاشات                                  

 أوالنقل  أو) بال اجر ........(  اإلجازاتعلى وضعه الوظٌفً من حٌث  ٌطرأتبدٌل  بأيالمصرف  إبالغلون عن مسؤوونحن 

 لم ٌكن بريء الذمة تجاه المصرف . عدم تبرئة ذمته ماؼٌرها و أوالوفاة  أوكف الٌد  أواالستقالة 

: ............................................... اإلداري لؤوالمساسم                                                            

 .......................... : ....... رقم هاتفه......توقٌعه : .......... 

 الخاتم الرسمً :  

لبصورة البطاقة الشخصية بشكل واضح مع الطترفق :  مالحظة



 
 بيانات تمأل من قبل محاسب إدارة مقدم الطلب

 

 نفيدكم بان السيد :........................... ىو من العاممين : الدائمين / المؤقتين في : ................................
  أول الشيرويتقاضى األجر المبين مفرداتو أدناه في 

 آخر الشير                                                                    
 الحسميات واالقتطاعات واألقساط : األجور والتعويضات :

 تامين / تأمينات اجتماعية ................................. .األجر الشيري ..........................................
 ضريبة الدخل ............................................. .التدفئة ..........................................تعويض 

 قسط تسميف شعبي ........................................ تعويض غالء المعيشة  ...................................
 قسط مصرف عقاري ..................................... ......................تعويض طبيعة عمل ................

 قسط جمعية سكنية ........................................ .تعويض عائمي ..........................................

 .............................................قسط تجزئة .. .تعويض االختصاص ....................................
 ..تعويضات أخرى .......................................

 )تذكر بالتفصيل(         
 زواج ....( -حسميات أخرى مختمفة )أقساط توفير

 ........................           )تذكر بالتفصيل(
                          ........................ 
                          ........................ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
 المجموع                                                     المجموع   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
 األجر الصافي رقمًا )..........................( كتابة فقط ............................................................

 اكما وان أجره ال يخضع سوى لمحسميات المشار إلييا أعاله حتى تاريخ      /      /                   وعمى مسؤوليتن
 ................................ اسم محاسب اإلدارة / المسؤول المالي .................................اسم المعتمد ...

 توقيعو ..................... ىاتفو ..................... توقيعو ....................... ىاتفو ..........................
 الخاتم الرسمي :                                    

 ( بالنسبة لمستخدمي وزارة الدفاع المدنيين .........................................................502تصديق الوحدة )
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .............................................خاصة بالحاسب االلكتروني في الفرع والمالحقة ............................

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

.......................................................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خاصة بالمصرف 
 .................................................................موافقة إدارة الفرع ......................................

 مع الموافقة عمى مبمغ .................... ولمدة ................. شيرًا ......................
  كل من ..................................... ........................ وبكفالةوبقسط شيري ...

 .....................................                       مدير الفرع/     /                 
                                                          ..................................... 

 رقم القرار :
 تـاريخـو :

 

ــ  ــــــــــــ
  5001/  631تسميف 



 
 

 

 خــــاص بكفــــٌل الســــــــٌد                     مصـــرف التســـليف الشعبـــي

 ...............................        فــــــرع .........................                                                                                 .........

 ............السٌد : ..................اسم األب : .................. النسبة : ............... اسم األم : ................ كنٌة األم :..... نفٌدكم بأن

 .....رقم القٌد : .........اسم الزوج أو الزوجة : ................. مكان وتارٌخ الوالدة : .................................محل القٌد : ..........

 رها :..............الرقم الوطنً : ................................/........................... تارٌخ منح البطاقة :      /      /        مكان صدو

 ة : ........................ البلدة : ..........................الجنس : .............الجنسٌة : ........... المدٌنة : ........................ المنطق

 .......................عنوان السكن الحالً مفصال.....................................................................................................

 لموباٌل : ............................. .رقم الفاكس ....................صندوق البرٌد : ..............رقم الهاتف : ....................... رقم ا

 ..............البرٌد االلكترونً فً حال وجوده : .................................................... هو من العاملٌن الدائمٌن / المؤقتٌن فً..

 تحت رقم ) ..............................( ومنذ تــــارٌخ         /           /  التأمٌنات االجتماعٌةومشترك بصندوق 

 التامٌن و المعاشات                      

 و ٌتقاضى األجر المبٌن مفرداته أدناه : 

 و األقساط: تاالقتطاعاالحسمٌات                                                األجر و التعوٌض:

 .........................األجــــــر الشـــهــري ..................................                     تامٌن / تأمٌنات اجتماعٌة .....................

 ضــــرٌبـــــــــة الدخــــــل ...............................................تعــوٌــــض التدفئــــة ..................................                     

 ...................تعوٌض ؼالء معٌشة....................................                    قســــط تسلٌــف شعبــــً ............................

     ......................                    قســـط مصرف عقـــاري ...............................................               تعوٌــض طبٌعة العمل ............

 ........................                  .تعـــــوٌض عائلــــــً...................................                    قســـط جمعٌـــة ســـكنٌة .......................

 .........................                  تعـــوٌض االختصاص ..................................                    قســـــــط تـــــــجزئــــــة .......................

 ............                  حســـــــمٌـات أخـــــــرى مختلفة )تذكر بالتفصٌل(: تعوٌضـــــات أخـــرى........................

 ...........................)تذكر بالتفصٌل(                                                                                           ................... 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــ

 المجمــــــوع : .                                                                   المجمـــــــوع :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..........................................األجر الصافً رقماً ) ....................................... ( كتابة فقط : .................................

 كما وان أجره ال ٌخضع سوى للحسمٌات المشار إلٌها أعاله حتى تارٌخ      /      /            وعلى مسؤولٌتنا .

 ....................(وسوف ٌتم إبالغ المصرف بأي تعدٌل ٌطرأ على وضعه الوظٌفً من حٌث اإلجازات ) بال اجر , ..........................

 أو النقل أو االستقالة أو كف الٌد أو وفاة أو ؼٌرها و عدم تبرئة ذمته ما لم ٌكن بريء الذمة تجاه المصرف .

 ...................اسم المعتمد :.............................................................  اسم ومحاسب اإلدارة / المسؤول المالً : ...........

 ...........................توقٌعـــه : ...............................هاتفــه : ....................    توقٌعه : ............................هاتفه : ...

 الخاتم الرسمً الخاتم الرسمً              

 : ترفق صورة البطاقة الشخصٌة بشكل واضح مالحظة

 :  خاصة بالفرع

 هل هو كفٌل لمتعامل سابق ( –بٌان وضع الكفٌل ) هل هو كفٌل بقرض 



 
 

 

                                                   صرف التسلٌف الشعبًم

 فرع ........................

 

                            

 تعهــد خطـً من قبل طالب القرض

 

 أدناه:................................... ابن..................... والدتً...................أنا الموقع 

 الرقم الوطنً.............................../......................

أصرح  بأنني غير مستفيد من قرض دخل محدود من مصرف التوفير أو من أي مصرف 

ات مالية أخرى أصالة أو كفالة غير المذكورين في بيان االجر آخر وال يوجد علي أي التزام

 الموقع من المحاسب  وأتحمل كامل المسؤولية في حال ظهور ما يخالف ذلك وعليه أوقع.

 

 .102التاريخ:      /     /      

 

 االسم الثالثي                   التوقيع                       البصمة         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                   صرف التسلٌف الشعبًم

 فرع .......................

 تعهــد خطـً من قبل الكفالء

================== 

 الكفٌل االول: 

 ................... والدتً................................... ابن................................أنا الموقع أدناه:.......................

 .................................... ..../...............الرقم الوطنً..........................

كامل المسؤولية في حال ظهور وأتحمل أصرح أنني غير ملتزم بأكثر من كفالة واحدة غير هذه الكفالة لدى أي فرع لمصرفكم أو أي مصرف آخر 

 ما يخالف ذلك وعليه أوقع.

  102التاريخ:     /     /        

 البصمة                        التوقيع                                      االسم الثالثي                           

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكفٌل الثانً: 

 ................... والدتً.................................ابن............. .....................أنا الموقع أدناه:.......................

 .................................... ..../...............الرقم الوطنً..........................

وأتحمل كامل المسؤولية في حال ظهور آخر  أصرح أنني غير ملتزم بأكثر من كفالة واحدة غير هذه الكفالة لدى أي فرع لمصرفكم أو أي مصرف

 ما يخالف ذلك وعليه أوقع.

  102التاريخ:     /     /   

 البصمة                        التوقيع                                      االسم الثالثي                          

       

                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الكفٌل الثالث إن وجد   

 ................... والدتً................................... ابن................................لموقع أدناه:.......................أنا ا

 .................................... ..../...............الرقم الوطنً..........................

وأتحمل كامل المسؤولية في حال ظهور أصرح أنني غير ملتزم بأكثر من كفالة واحدة غير هذه الكفالة لدى أي فرع لمصرفكم أو أي مصرف آخر 

 ما يخالف ذلك وعليه أوقع.

  102التاريخ:     /     /   

  البصمة                             التوقيع                                 االسم الثالثي                         

 


