
PERSONAL (SALAM) FINANCE APPLICATION FORM

استمارة طلب التمويل الشخصي (سلم)

  

 
PERSONAL DETAILS

Title
First Name
Middle Name
Last Name
Na�onality
Date of Birth

Family in U.A.E.
No. of dependents
Passport No.
Date of Expiry 
Emirate ID No.
Emirate ID Expiry Date

Residence Visa No. 
(for non-UAE)

Visa Issue Date
Visa Expiry Date 

Mr. Ms. Mrs.السید آنسة السیدة 

Yes No ال

 RESIDENCE IN THE U.A.E. اإلقامة في اإلمارات 
House/Flat No.
Building/Villa Name & No.

Home 

Ownership

Residen�al Area

Nearest landmark

Street Name

P.O. Box No.

Emirate

Mobile No.

Landline No.

No. of years at 
current address

رقم المنزل / الشقة 

اسم ورقم المبنى / فیال 

ملكیة البیت 

منطقة سكنیة 

أقرب معلم 

إسم الشارع 

عدد السنوات في
 العنوان الحالي 

رقم صندوق البرید 

اإلمارة 

رقم الھاتف المتحرك 

رقم الھاتف الثابت 

 DETAILS OF FRIENDS OR RELATIVES IN UAE بیانات األصدقاء أو األقارب في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

Details of reference No. 1  تفاصیل المرجع رقم

اإلسم 

عنوان المنزل

رقم الھاتف المتحرك

رقم الھاتف الثابت

تفاصیل المرجع رقم  

 

1 

2 

Name

Home Address

Mobile No.

Landline No.

Name

Home Address

Mobile No.

Landline No.

اإلسم 

عنوان المنزل

رقم الھاتف المتحرك

رقم الھاتف الثابت

Details of reference No. 2 
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Rented

Co. provided

مؤجر 

مشترك 

Owned

Living with 
Parents

مملوكة 

السكن مع
 الوالدین

نعم

البیانات الشخصیة
العنوان 

اإلسم األول 

اإلسم األوسط 

الكنیة 

الجنسیة 

تاریخ المیالد 

عدد األشخاص المعالیین 

رقم جواز السفر 

تاریخ إنتھاء الصالحیة 

رقم الھویة االماراتیة

األسرة في اإلمارات 

رقم تاشیرة اإلقامة
(لغیر المواطنین)

تاریخ إصدار التاشیرة 

تاریخ إنتھاء التاشیرة 

تاریخ انتھاء الھویة
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PERMANENT ADDRESS IN HOME COUNTRY العنوان الدائم في البلد األم 
رقم المنزل/ الشقة 

اسم المبنى ورقمھ 

الشارع 

المدینة 

البلد 

الرمز البریدي

رقم الھاتف الثابت 

House Flat No.
Building Name & No.
Street
City
Country
Postal/Pin Code
Landline No.

Details of reference No. 1  1تفاصیل المرجع رقم 

  

Name
Home Address
Mobile No.
Landline No.

االسم 

عنوان المنزل

رقم الھاتف المتحرك 

رقم الھاتف الثابت 

Details of reference No. 2  2تفاصیل المرجع رقم 

  

Name
Address (Home)
Mobile No.
Landline No.

االسم 

العنوان (المنزل)

رقم الھاتف المتحرك

رقم الھاتف الثابت

EMPLOYMENT/ OCCUPATION DETAILS بیانات الوظیفة / المھنة
Salaried Employed Type of Employmentذو راتبعامل

Name of Company 
Years of Service
Nature of Business
Department
Designa�on
Address
P.O. Box No.
Nearest Landmark
Office Tel. No.
Fax No.
Mobile No.
Email ID
City
Country
Employee No.

Date of Joining/
Establishment

Name of Previous 
Company

Years of service in the
previous Company

Previous Employer’s 
Address

Previous Employer’s 
Tel. No.

نوع العمل 

إسم الشركة

عدد سنوات الخدمة 

طبیعة العمل 

اإلدارة

القسم

العنوان 

رقم صندوق البرید 

اقرب معلم 

رقم ھاتف المكتب 

رقم الفاكس 

رقم الھاتف المتحرك

عنوان البرید اإللكتروني

المدینة 

البلد 

رقم الموظف 

تاریخ االنضمام / التاسیس 

اسم الشركة السابقة 

سنوات الخدمة في الشركة السابقة

عنوان صاحب العمل السابق 

رقم ھاتف صاحب العمل السابق 

PERSONAL (SALAM) FINANCE APPLICATION FORM

استمارة طلب التمويل الشخصي (سلم)
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INCOME DETAILS IN CURRENT COMPANY بیانات الدخل في الشركة الحالیة 

Monthly Basic Salary (AED)

Monthly Allowance 
(excluding over�me) AED

Total Monthly Gross 
Salary (AED)

Salary Date

Addi�onal Income 
(if any) AED

Frequency of addi�onal 
income

Total Monthly Income 
from all sources 
(for Self-employed) AED

Accrued End of Service 
Benefits �ll date (AED)

الراتب األساسي الشھري (درھم ) 

العالوة الشھریة (باستثناء الساعات 
اإلضافیة) - درھم إماراتي

مجموع الراتب اإلجمالي الشھري
(درھم) 

تاریخ  إیداع الراتب 

دخل إضافي (إن وجد) – درھم

تكرار الدخل اإلضافي 

إجمالي الدخل الشھري من جمیع
المصادر (للعاملین لحسابھم الخاص)

- درھم

مستحقات نھایة الخدمة المتراكمة حتى
تاریخھ (بالدرھم) 

  
SIRAJ FINANCE PJSC RELATIONSHIP DETAILS
(IF APPLICABLE)

بیانات شركة سراج للتمویل ش.م. خ.
 (إذا كان قابل للتطبیق)

Account No.

Name of exis�ng finance 

Amount of finance availed (AED)

Total outstanding amount (AED)

Name of previous finance (if any)

Amount of finance se�led (AED)

Date of se�lement

رقم الحساب 

اسم التمویل الحالي 

مبلغ التمویل المتوفر (بالدرھم) 

إجمالي المبلغ المستحق (بالدرھم) 

اسم التمویل السابق (إن وجد) 

مبلغ التمویل الذي تمت تسویتھ (بالدرھم)  

تاریخ التسویة 
  

OTHER BANKING RELATIONSHIPS العالقات المصرفیة األخرى

Facility Details
Name of Ins�tu�on 
(including Branch 
Name/Address)

Account
 Type & No.

Total 
Amount

Total 
Outstanding 

Amount

Monthly 
Installment 

Amount

تفاصیل التسھیل
اسم المؤسسة (بما في ذلك

 اسم الفرع وعنوانھ) 
نوع الحساب و 

رقمھ
المبلغ

 اإلجمالي
مجموع المبلغ

 المستحق
مبلغ القسط
 الشھري

Personal Finance
التمویل الشخصي 

Vehicle Finance
تمویل المركبات 

Home Finance
التمویل العقاري

Credit Card
بطاقة اإلئتمان

Others
آخرى

PERSONAL (SALAM) FINANCE APPLICATION FORM

استمارة طلب التمويل الشخصي (سلم)
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REQUESTED PERSONAL FINANCE FACILITY

Personal Finance amount 
(i.e. Salam Purchase Price) 
applied for (AED)

Purpose of Finance

التمویل الشخصي المطلوب 

مبلغ التمویل الشخصي (أي سعر

 شراء سلم) المطلوب(درھم)

الغرض من التمویل

Facility New Top-up جدید زیادةمرفق

Preferred installment 
amount (towards 
purchase of relevant 
Salam Commodi�es for 
delivery) (AED)

مبلغ القسط المفضل

(نحو شراء سلع السلم ذات

الصلة للتسلیم) (درھم)

 

Total no. of installments
(preferred financing tenor)

العدد اإلجمالي لألقساط 
(فترة التمویل المفضل) 

  
DOCUMENTATION REQUIRED الوثائق المطلوبة 

بالنسبة للعمال الذین یعملون لحسابھم الخاص: اتفاقیة اإلیجارات 
الساریة للمباني التجاریة. 

بالنسبة للعمال الذین یعملون لحسابھم الخاص: الضمان الشخصي 
(وھذا مقبول لشركة سراج للتمویل).

بالنسبة إلى العمالء الذین یعملون لحسابھم الخاص: بیان الحساب 
المصرفي آلخر ٦ أشھر. 

بالنسبة للعمالء الذین یعملون لحسابھم الخاص: نسخة من الرخصة 
التجاریة الصالحة (موثقة التوكیل الرسمي إذا كان اسم مقدم الطلب

غیر موجود في الرخصة التجاریة). 

بالنسبة للعمالء برواتب: أحدث شھادة راتب من صاحب العمل 
والشیكات مؤرخة. 

  
ACKNOWLEDGEMENT إقرار

سراج للتمویل ش.م. خ. صندوق البرید [                       ]   

یشار إلیھا باسم 

"سراج للتمویل" أو "المشتري"

إسم مقدم الطلب:

عنوان مقدم الطلب: 

یشار إلیھا باسم "الواعد" أو "البائع" 

إن عقد السلم (الذي سیتم إبرامھ بین شركة سراج للتمویل وبیني/
بیننا) سیحكم األساس الذي سوف أبیع /نبیع بموجبھ السلع إلى
شركة سراج للتمویل وعلى األساس الذي تقدم بھ شركة سراج

للتمویل منتج السلم (كما ھو محدد في عقد السلم) للبائع. 

The Salam Contract (to be entered between Siraj 
Finance and me/us) shall govern the basis on 
which I/we shall sell Commodi�es to Siraj 
Finance and on the basis on which Siraj Finance 
shall provide the Salam Facility (as defined in the 
Salam Contract) to the Seller.

PERSONAL (SALAM) FINANCE APPLICATION FORM

استمارة طلب التمويل الشخصي (سلم)

• For All Customers: A copy of the Iden�ty Card
 (for UAE Na�onals) or Valid Passport with
 Residence Visa (for Expatriates) and Emirates ID.

• For Salaried Customers: Latest salary  cer�ficate
 from your employer and post- dated cheques.

• For Self-Employed Customers: A copy of valid
 trade license (notarized Power of A�orney if
 applicant’s name is not on the trade license).

• For Self-Employed Customers: Statement of bank
 account for the last 6months.

• For Self-Employed Customers: Personal Guarantee
 (that is acceptable to Siraj  Finance).

• For Self-Employed Customers: Valid Tenancy
 Agreement for commercial premises.

لجمیع العمالء: نسخة من بطاقة الھویة (لمواطني دولة اإلمارا ت

العربیة المتحدة) أو جواز السفر الصالح مع تأشیرة إقامة (للوافدین)

 وبطاقة ھویة اإلمارات. 

Siraj Finance PJSC, P.O Box [                                     ] 
referred to as the 
“Siraj Finance” or “Purchaser”

Applicant’s name:

  
Applicant’s Address:

 

referred to as the “Promissor” or “Seller”
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I/We understand that the approval of my/our 

applica�on is subject to Siraj Finance’s discre�on 

and Siraj Finance will enter into the Salam 

Contract with me/us upon approval of my/our 

applica�on. I/We understand that the Salam 

Purchase Price (inclusive of value added tax or any 

other tax) of the Commodi�es will be paid to 

me/us a�er the execu�on of the Salam Contract 

between Siraj Finance and me/us. 

I/We understand that Siraj Finance is a financial 

ins�tu�on, which on approval of my/our 

applica�on will purchase the Commodi�es from 

me/us for onward sale to third par�es. And I/we 

understand that the Commodi�es to be delivered 

to Siraj Finance must be in conformity with the 

details and descrip�on men�oned in the Promise 

to Sell by way of Salam Contract (set out below). 

I/We understand that Siraj Finance, upon approval 

of my applica�on and execu�on of the Salam 

Contract, will call me/us to no�fy me/us in 

rela�on to payment of the Salam Purchase Price 

(inclusive of value added tax or any other tax) 

(defined and set out in the Salam Contract) and 

I/we undertake to provide date of my/our birth to 

the person calling on behalf of Siraj Finance as 

part of the verifica�on process. 

I/We hereby uncondi�onally promise to sell by 

way of Salam Contract the Commodi�es (as 

defined in the Promise to Sell) to Siraj Finance for 

the Salam Purchase Price (inclusive of value added 

tax or any other tax) and to deliver the 

Commodi�es in accordance with the schedule of 

delivery men�oned in the Salam Contract.

I/We hereby irrevocably and uncondi�onally 

undertake to pay Siraj Finance (on demand) the 

agreed processing and documenta�on fee and 

any addi�onal amounts towards value added tax 

or any other similar tax payable in rela�on to this 

Applica�on and/or the Salam Contract. 

أنا / نفھم أن الموافقة على طلبي / لدینا تخضــــــــــع لتقدیرشركة سراج 

للتمویل  وسـراج للتمویل ســتدخل في عقد ســلم معي /معنا عند الموافقة 

على طلبي / لدینا. أنا / نحن نفھم أن سعر شراء سلم (بما في ذلك ضـریبة 

القیمة المضـافة أو أي ضریبة أخرى) للســلع سوف یتم دفعھ لي / لنا بعد 
تنفیذ عقد السلم بین شركة سراج للتمویل وأنا / نحن. 

أنا / نحن نفھم أن شركة سراج للتمویل ھي مؤسســـــة مالیة ، والتي عند 

الموافقة على طلبي / لدینا سوف تقوم بشــراء الســلع مني / منا للبیع إلى 

أطراف ثالثة. وأنا / نحن نفھم أن الســـلع التي سیتم تســــلیمھا إلى شركة 

سـراج للتمویل یجب أن تكون متوافقة مع التفاصـیل والوصـف المذكور 
في وعد البیع عن طریق عقد سلم (المبین أدناه). 

التحقق.

أنا / نحن نفھم أن شـركة سـراج للتمویل ، عند الموافقة على طلبي وتنفیذ 

عقد السلم ، سوف تتصل بي / بنا إلخطاري /نا بشـأن دفع ثمن شراء سلم 

(بما في ذلك ضریبة القیمة المضـــــــــافة أو أي ضریبة أخرى) (محددة 

وموضحة في عقد الســالم) وأنا /نحن نتعھد بتقدیم تاریخ والدتي /نا إلى 

الشــخص الذي یتصـــل نیابة عن شركة سراج للتمویل كجزء من عملیة 

وفقا مع جدول التسلیم المذكور في عقد السالم. ً

أنا / نحن بموجب ھذا نتعھد بالبیع عن طریق عقد سلم الســــــلع (كما ھو 

محدد في الوعد بالبیع) لشـركة سراج للتمویل مقابل سعر شراء سلم (بما 

في ذلك ضریبة القیمة المضـافة أو أي ضریبة أخرى) ولتوصیل الســلع 

أنا / نحن بموجب ھذه االتفاقیة نتعھد بشــــــكل ال رجعة فیھ ودون قید أو 

شرط بالقیام بدفع رسوم معالجة لشـركة سراج للتمویل (حســب الطلب) 

المتفق علیھا ورســوم وثائق وأیة مبالغ إضـــافیة مقابل ضـــریبة القیمة 

المضــافة أو أي ضرائب أخرى مماثلة فیما یتعلق بھذا الطلب و / أو عقد 
السلم.

PERSONAL (SALAM) FINANCE APPLICATION FORM

استمارة طلب التمويل الشخصي (سلم)
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I/We declare that the informa�on given in this 
applica�on by me/us is correct to the best of my/our 
knowledge. I/We acknowledge that any misre-
presenta�on, misstatement or provision of any 
false/forged informa�on to Siraj Finance by me/us in 
this applica�on, or at any �me therea�er, shall 
result in the rejec�on/disqualifica�on of my/our 
applica�on in addi�on to any legal ac�on including, 
but not limited to criminal and civil proceedings, 
against me/us, or the termina�on of any agreement 
between me/us and Siraj Finance. Following such, 
I/we shall be liable to immediately pay all amounts 
due to Siraj Finance by me/us.

Signature: 

Date: 

City: 

Promise to Sell by way of Salam Contract 
(the “Promise”)

Recitals

Whereas the Promissor wishes to sell the 
Commodi�es

(specifically described in Salam Contract) 
"Commodi�es") to Siraj Finance.

انا /نحن نعلن أن المعلومات المقدمة فـي ھذا التطبیق من قبل جانبــي / نا 

صـحیحة على حد علمي / معرفتنا. أنا / نحن نقر بأن أي تحریف أو خطأ 

أو تقدیم أي معلومات كاذبة / مزورة إلى شركة سـراج للتمویل  مني / نا 

في ھذا الطلب ، أو في أي وقت بعد ذلك ، ســوف یؤدي إلى رفض / عدم 

تأھل طلبي / لدینا باإلضــافة إلى أي إجراءات قانونیة بما في ذلك ، على 

سبیل المثال ال الحصـــر ، اإلجراءات الجنائیة والمدنیة ، ضدي / نا ، أو 

إنھاء أي اتفاق بیني وبیننا وشــركة ســـراج للتمویل. بعد ذلك ، أنا / نحن 

سوف نكون مســؤولین عن دفع جمیع المبالغ المســتحقة لشـــركة سراج 
للتمویل على الفور من قبلي / نا.

التوقیع:

التاریخ:

المدینة: 

الوعد بالبیع عن طریق عقد السلم ("الوعد")

عروض 

في حین أن الواعد یرغب في بیع

 السلع :

(الموصوفة على وجھ التحدید في عقد سلم) ("السلع")
 لسراج للتمویل. 

1. The Promissor hereby irrevocably and
 uncondi�onally undertakes to sell the
 Commodi�es to Siraj Finance (by way of Salam
 Contract) in considera�on of the Salam Purchase
 Price (defined and stated in the Salam Contract).
 The Promissor hereby undertakes that
 immediately upon receipt of the no�ce (through
 any recognized means, provided the same is
 accessible so as to be usable for subsequent
 reference and evidence) from Siraj Finance that
 Siraj Finance wishes to purchase the Commodi�es
 from the Promissor, the Promissor shall forthwith
 sell the Commodi�es (by way of Salam Contract)
 by execu�ng the Salam Contract. 

 یتعھد الواعد بموجبھ وبصـورة نھائیة وغیر مشـروطة أن یببیع الســلع 

إلى شركة سراج للتمویل  (عن طریق عقد سلم) مقابل سعر شـراء سـلم 

(محدد ومذكور في عقد ســــــــلم). یتعھد الواعد بموجب ذلك فورا عند 

اسـتالم اإلشـعار (من خالل أي وسـیلة معترف بھا ، شــریطة أن یكون 

الوصول إلیھا متاًحا الستخدامھا كمرجع وأدلة الحقة) من شركة سراج 

للتمویل ، وھو أن شركة سراج للتمویل ترغب في شراء الســــــــلع من 

الواعد، والواعد یبیع على الفور الســلع (عن طریق عقد سلم) من خالل 

تنفیذ عقد سلم. 

.1

PERSONAL (SALAM) FINANCE APPLICATION FORM

استمارة طلب التمويل الشخصي (سلم)
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2. The purchase of the Commodi�es in accordance
 with the terms of this Promise shall be on the
 basis of Salam Contract and at the purchase price
 (inclusive of value added tax or any other tax)
 ("Salam Purchase Price") agreed between the
 Promissor and Siraj Finance prior to the signing of
 the Salam Contract.

3. If the Promissor withdraws from execu�ng the
 transac�on / Salam Contract, the Promissor shall
 bear all administra�ve expenses including any
 value added tax or other tax (as applicable)
 incurred by Siraj Finance �ll that date. The
 Promissor shall be responsible to compensate
 and/or indemnify Siraj Finance in respect of such
 administra�ve expenses including any value
 added tax or other tax (as applicable) incurred by
 Siraj Finance. The Promissor undertakes to
 compensate Siraj Finance for the actual loss to
 Siraj Finance arising out of its withdrawal from
 this Promise. 

4. This Promise is governed by and shall be
 construed in accordance with the laws of the
 Emirate of Abu Dhabi and the applicable federal
 laws of the United Arab Emirates to the extent
 these laws are not inconsistent with the principles
 of Sharia (as set out in the Sharia Standards
 published by the Accoun�ng and Audi�ng
 Organisa�on of Islamic Financial Ins�tu�ons and
 as interpreted by the Fatwa & Sharia Supervisory
 Board of Siraj Finance), in which case principles of
 Sharia shall prevail.

5. For the benefit of the Purchaser that the courts of
 the Emirate of Abu Dhabi shall have non exclusive
 jurisdic�on to hear and determine any suit, ac�on
 or proceeding, and to se�le any disputes which
 may arise out of or in connec�on with this
 applica�on and, for such purposes, irrevocably
 submits to the jurisdic�on of such courts. The
 Purchaser may commence enforcement
 proceedings in respect of this applica�on in Abu
 Dhabi or any jurisdic�on other than the Emirate
 of Abu Dhabi.

6. This Promise shall remain valid for a period of
 ____________ days/monthsfrom the date of the
 execu�on and shall expire on _______________
 at 5.00 p.m. (Abu Dhabi �me). 

   عقد سلم وبسعر الشراء (شامال ضریبة القیمة المضافة أو أي ضریبة ً

أخرى) ("سـعر شـراء سـلم") المتفق علیھ بین البائع وشـركة ســراج 

للتمویل قبل توقیع عقد السلم. 

.2

 إذا انســـحب الواعد من تنفیذ الصـــفقة / عقد الســـلم ، یتحمل الواعد جمیع 

المصــــاریف اإلداریة بما في ذلك أي ضریبة قیمة مضــــافة أو ضرائب 

أخرى (حســـب مقتضــــى الحال) تتكبدھا شركة سراج للتمویل حتى ذلك 
التاریخ. یكون الواعد مســــؤوال عن تعویض و / أو تعویض شركة سراج ً

للتمویل فیما یتعلق بھذه المصــــاریف اإلداریة بما في ذلك أي ضریبة قیمة 

مضــافة أو ضرائب أخرى (حســب مقتضــى الحال) التي تتحملھا شركة 

ســــراج للتمویل. تتعھد الواعد بتعویض شـــــركة ســـــراج للتمویل عن  

.3

الخسارة الفعلیة للتمویل الناتجة عن سحبھا من ھذا الوعد.

تخضع ھذه الوعد وتفسر وفقا لقوانین إمارة أبوظبي والقوانین ً

الفیدرالیة المعمول بھا فـي دولة اإلمارات العـربیة المتحدة إلـى الحد 

الذي ال تتعارض فیھ ھذه القوانین مع مبادئ الشــریعة (كما ھو مبّین 

في قوانین إمارة أبوظبي). المعاییر الشـــرعیة التي تنشــــرھا ھیئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسـات المالیة اإلسالمیة ، وتفســیرھا من 

قبل ھیئة الفتوى والرقابة الشــرعیة في  شركة سراج للتمویل ، وفي 

ھذه الحالة تسود مبادئ الشریعة. 

.4

   لصالح المشتري أن تكون محاكم إمارة أبوظبي غیر قضائیة حصریة لسماع 

فیما یتعلق بھذا الطلب ، لھذه األغراض ، یخضع بشكل ال رجعة فیھ لوالیة 

ـتري البدء في إجراءات التنفیذ فیما یتعلق بھذا الطلب ھذه المحاكم. یجوز للمشـ

في أبوظبي أو أي والیة قضائیة أخرى غیر إمارة أبوظبي. 

.5

یبقي ھذا الوعد ساریا المفعول لمدة _______ أیام / شھر من 6ً.

تاریخ التنفیذ وینتھي في _______________ الساعة 5.00 

(توقیت أبو ظبي). 

PERSONAL (SALAM) FINANCE APPLICATION FORM

استمارة طلب التمويل الشخصي (سلم)

وتحدید أي دعوى أو دعوى أو إجراءات، ولحل أي نزاعات قد تنشأ عن أو 
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IN WITNESS WHEREOF this Promise is executed by 

the Promissor and is intended to be and is hereby 

delivered by it on the date specified above.

وإثباتا لذلك ، یتم تنفیذ ھذا الوعد من ِقبل الواعد والمقصود أن یتم ً

تسلیمھا بموجب ھذه االتفاقیة في التاریخ المحدد أعاله.

Signature: 

Date: 

City: 

التوقیع:

التاریخ:

المدینة: 

  
STANDING INSTRUCTIONS TO DEBIT ACCOUNT تعلیمات ثابتة لتدبیر الحساب

Siraj Finance shall debit my/our account (held with 

Siraj Finance) for payments to be made by me/us to 

the Supplier through my/our appointed agent.

تقوم شركة سراج للتمویل بالخصم من حسابي حسابنا ( الموجود لدى 

شـركة سـراج للتمویل) مقابل المدفوعات التي یتعین علًي دفعھا من قبلي 

/ نا للمورد من خالل وكیلي /نا المعین لدینا. 

Signature: 

Date: 

City: 

التوقیع:

التاریخ:

المدینة: 

PERSONAL (SALAM) FINANCE APPLICATION FORM

استمارة طلب التمويل الشخصي (سلم)


	PERSONAL DETAILS: 
	CheckBox1: 0
	Name(s) of Group/Associated Company (ies)/Other Business Interests: 
	Name(s) of Group/Associated Company (ies)/Other Business Interests: 
	Siraj Finance” or “Purchaser: 
	لﯾوﻣﺗﻠﻟ جارﺳ" وأ "يرﺗﺷﻣﻟا: 
	Applicant’s name [1]: 
	Applicant’s name [2]: 
	undefined: 
	بﻠطﻟا مدﻘﻣ مﺳإ [1]: 
	بﻠطﻟا مدﻘﻣ مﺳإ [2]: 
	Applicant’s Address [1]: 
	Applicant’s Address [2]: 
	Applicant’s Address [3]: 
	بﻠطﻟا مدﻘﻣ ناوﻧﻋ [1]: 
	بﻠطﻟا مدﻘﻣ ناوﻧﻋ [2]: 
	Name(s) of Group/Associated Company (ies)/Other Business Interests: 
	ﺦﯾرﺎﺗﻟا: 
	Date: 
	ﺔﻧﯾدﻣﻟا: 
	the: 
	Commodies [1]: 
	Commodies [2]: 
	Commodies [3]: 
	Commodies [4]: 
	ﻊﯾﺑ ﻲﻓ بﻏرﯾ دﻋاوﻟا نأ نﯾﺣ ﻲﻓ [1]: 
	ﻊﯾﺑ ﻲﻓ بﻏرﯾ دﻋاوﻟا نأ نﯾﺣ ﻲﻓ [2]: 
	ﻊﯾﺑ ﻲﻓ بﻏرﯾ دﻋاوﻟا نأ نﯾﺣ ﻲﻓ [3]: 
	ﻊﻠﺳﻟا [1]: 
	ﻊﻠﺳﻟا [2]: 
	نﻣ رﮭﺷ / مﺎﯾأ: 
	days/monthsfrom the date of the: 
	ﺔﻋﺎﺳﻟا: 
	execuon and shall expire on: 
	Date: 
	ﺦﯾرﺎﺗﻟا: 
	City: 
	ﺔﻧﯾدﻣﻟا: 
	Date: 
	ﺦﯾرﺎﺗﻟا: 
	City: 
	ﺔﻧﯾدﻣﻟا: 
	PrintButton1: 
	Button1: 



