المحترم

عطوفة  /نقيب الصيادلة االردنيين

الموضوع  -:االستفادة من برنامج تمويل شراء السيارات

أرجو انا الموقع أدناه ان ابين لحضرتكم بأنني وبعد ان درست تعليمات االستفادة من برنامج تمويل
شراء السيارات والتي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذا الطلب  ،وفي ضوء موافقتي على االلتزام بكافة احكامها
ارغب في االستفادة من البرنامج المذكور علمــا ً بأنني -:



مقيم داخل المملكة األردنية الهاشمية حسب عنواني المثبت ادناه .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ، ، ،

اسم مقدم الطلب د .………………………………………… .
رقم العضوية في النقابة (
رقم هاتف المنزل (

)
)

صندوق البريد الشخصي (

)

رقم الخلوي (
) الرمز البريدي ( ) مكان الصندوق -:

مكان العمل …………………………............................
رقم هاتف العمل (
صندوق بريد

(

)
) الرمز البريدي (

) مكان الصندوق -:
E. mail:-

التوقيع - :

التاريخ -:
نموذج
المصادقة على صحة التوقيع

أ  -معلومات عن مقدم طلب التمويل
 - 1االسم ( رباعي ) .…………………………….............................… -:
 - 2الوظيفة الحالية .…………………………….............................… -:
اسم مكان العمل .……………………………................................ -:
 - 3امتالك مؤسسة صيدالنية -:

نعم

ال

،

اســـــــــمها .…………….............……..................... -:
عنوانهــــــــا .…………….............……..................... -:
)

رقم الهاتــــــف ( -:

) دينارا ً اردنيا ً

 - 4الراتب الشــــهري ( -:

 - 5العنوان الشخصي الدائم  -:االردن .…………….........….....................
ص0ب

(

) هاتف المنزل (

)

رقم الفاكس

(

) رقم الخلوي (

)

 - 6عنوان العمل الحالـي  -:االردن .…………….........….....................
ص0ب

(

) هاتف العمل (

) رقم الفاكس (

 - 7مبلغ التمويل المطلوب ( -:

) دينارا ً اردنيا ً

 - 8فترة التسديد المطلوبة ( -:

) شهرا ً

 - 9قيمة القسط الشـهري ( -:

) دينارا ً اردنيا ً

)

 -10طريقة التســـديد  -:شيكات  ،كمبياالت
 -11كفاالت في النقابة لصالح الغير -:

نعم

،

ال

اسم  /اسماء المكفوليـــن .…………….........….................... -:
قيمة الكفاالت .…………….........…....................................... -:
وضع تسديد الشخص  /االشخاص المكفولين  -:منتظم

،

غير منتظم

 -15مالحظـــات .…………….........…..................................... -:
.……………..........................…....................
.….................………….........…....................

ب  -معلومات عن الكفيل
 - 1اسم الكفيل  /الكفالء .…………………………….........................… -:
….…………………………….........................
….…………………………….........................
 - 2وظيفة الكفيل  /الكفالء .……………………………......................… -:
….…………………………….........................
….…………………………….........................
 - 3طبيعة وعنوان عملهم/اعمالهم .……………………………..............… -:
….…………………………….........................
….…………………………….........................
 - 4رقم العضوية ( ان وجدت ) .…………………………….................… -:
….…………………………….........................
….…………………………….........................
 - 5الراتب الشهري للكفيل  /للكفالء ( حسب شهادة الراتب ) -:
….……………………………........................
….…………………………….........................

….…………………………….........................
) تاريخ / /

 - 6كتاب اقتطاع من مؤسسة الكفيل /الكفالء  -:رقم (
رقم (
رقم (

) تاريخ / /

) تاريخ / /

 - 7اسم  /اسماء المكفولين في النقابة حاليا ً .………………...........………… -:
….……………………………........................
….…………………………….........................
 - 8رصيد الكفاالت االجمالي ان وجدت حتى تاريخه .……………….....…………-:
….……………………………........................
….…………………………….........................
 - 9مالحظــــــات .……………….....…….......................…… -:

الموضوع  -:تـعـهـد كفالة
أتعهد أنا الدكتور  ................................... /بأن أقوم بتسديد كمبياالت او شيكات السيارة التي قام
بشرائها الدكتور ........................ /رقم ............من نوع  ..............موديل ...........
رقم الشاصي  ..........................محرك رقم.........................
اذا لم يتم تسديدها من قبل الدكتور  ........................../كفالة مطلقه حتى يتم استالم كتاب من
النقابة يفيد بتسديد كمبياالت السيارة موضوع الكفالةعلى ان يتم فك رهن السيارة لصالح الدكتور
.............................../
وعلى هذا أوقع . . .

االسم -:
التوقيع -:
التاريخ -:

السادة  /نقابة الصيادلة المحترمين
تحية وبعد ،
الموضوع  -:عرض سعر سيارة
يرجى العلم بانه يتوفر لدينا سيارة نرغب ببيعها لنقابتكم الزاهرة لصالــــــــــــــــــــــح
الصيدالني  /الصيدالنية  ، ............................................................وهي بالمواصفات التالية -:
 - 1نوع الســــيارة ............................................................ -:
 - 2موديل السـيارة ............................................................ -:
 - 3رقم اللوحـــــــة ............................................................ -:
 - 4رقم الشــــاصي ............................................................ -:
 - 5رقم المحـــــرك ............................................................ -:
 - 6لون الســــيارة ............................................................ -:

بسعر اجمالي (

) دينار اردني الغير .

ولكم جزيل الشكر واالحترام ، ، ،

اسم مالك السيارة .………………………………………… -:
التوقيــــع .………………………………………… -:
الختــــم .............................................. -:

يرفق صورة عن رخصة السيارة مع الطلب .



نموذج فحص سيارة
التاريخ -:
/

/

السادة  /نقابة صيادلة االردن المحترمين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

نقدم لكم المعلومات الفنية المطلوبة عن السيارة المشار اليها تاليا ً بعد فحصها حسب افضل
امكانياتنا  ،علما ً ان مالك السيارة السيد  /السيدة  /االنسة ......................................................
 – 1نوع السيارة ، ............................................................. -:
لونها .............................................................
 - 2رقم اللوحــة  ، ....................................................... -:سنة الصنع
..........................................................
 – 3رقم الشاصي ، ............................................................. -:رقم المحرك
.......................................................
 - 4حالة الشاصي االمامي االيمن -:
..............................................................................................................
 - 5حالة الشاصي االمامي االيسر-:
.............................................................................................................
 - 6حالة الشاصي الخلفي االيمن -:
.............................................................................................................
 - 7حالة الشاصي الخلفي االيسر -:
.............................................................................................................
 - 8حالة ( قوة ) محرك السيارة -:
.............................................................................................................
 - 9حالة هيكل الســـــــــــــيارة -:
.............................................................................................................
.....................................................................
........................................
.....................................................
........................................................

 -10حالة الجيــــــــــــــــــــــــر -:
.............................................................................. ...............................
......................................................................
.......................................
......................................................
.......................................................

 -11حالة االكسات الخلفية/هيئة امامية-:
................................................................................................
......................................................
.......................................................
 -12حالة الســــــــــــــــــــلف -:
.............................................................................................................
.......................................................
......................................................
 -13حالة الدنمـــــــــــــــــــو -:
.............................................................................................................
.......................................................
......................................................

 -14حالة البطارية -:
.............................................................................................................
...........................................................................
..................................

 – 15حالة االضوية -:
..................................................................................................... ........
...........................................................................
..................................
 -16حالة التكييـــف -:
............................................................................................................
..........................................................................
...................................
 -17حالة التدفئــــة - :
.............................................................................................................
...........................................................................
..................................
 -18حالة الغرفة الداخلية -:
.................................................................................................
...........................................................................
..................................
 -19حالة االطارات االمامية -:
................................................................................................
..........................................................................
...................................
 -20حالة االطارات الخلفية -:
.................................................................................................
........................................................................
...................................
 -21اعمال الصيانة المطلوبة -:
..............................................................................................
..........................................................................
...................................
..........................................................................
...................................

..........................................................................
...................................
 -22االضافات الموجودة على السيارة ............................................................................ -:
.......................................................
..................................
................................................................
..........................
 -23مالحظات التقرير الفني -:
.................................................................................................
.......................................................
...................................
................................................................
..........................
 -24معلومات عامة عن السيارة -:
 -هل تعرضت السيارة لحادث قلب -:

نعم

،

ال

 -هل تم تبديل لون السيارة

-:

نعم

،

ال

 -هل تم تبديل محرك السيارة

-:

نعم

،

ال

 -هل تعرضت السيارة لحادث حريق -:نعم

،

ال

 -هل السيارة مؤمنة تأمينا َ شامالً -:

نعم

 -هل السيارة مؤمنة ضد الغيــــر -:

نعم

،
،

ال
ال

 -25سعر السيارة حسب االسعار الدارجة في السوق -:
............................................................................

اسم وتوقيع وختم الفاحص الفني

