أرجو اإليعاز ملن يلزم إلجراء ما هو مؤشر مبحاذاته بعالمة (  ) Xيف املربعات التالية وحسب الصيغة املعتمدة يف اجلامعة األردنية:


خاص بكتاب حتويل صايف الراتب إىل بنك القاهرة عمان وبنك األردن  /فرع اجلامعة األردنية فقط.
بنك القاهرة عمان  /فرع اجلامعة األردنية
بنك األردن  /فرع اجلامعـــــة األردنيــــــــة

حساب رقم ............................................................... :
حساب رقم ............................................................... :

مع تعهدي والتزامي بإحضار براءة الذمة أو موافقة البنك ( عدم ممانعة ) يف حال طليب حتويل الراتب و  /أو إجراء اقتطاع أو كفالة أو أي معاملة مشابهة إىل أي فرع أخر أو أي بنك أخر .



خاص بكتاب حتويل صايف الراتب إىل أي بنك باستثناء بنك القاهرة عمان وبنك األردن  /فرع اجلامعة األردنية.
كتاب حتويل صايف راتيب إىل بنك  .................................. :فرع  ................... :حساب رقم ....................... :

\

هذا األجراء ينطبق على مجيع البنوك مبا يف ذلك فروع بنك القـاهرة عمـان وبنـك األردن خـار اجلامعـة األردنيـة وذلـك ملـن ال يرغـب االلتـزام بالتعهـدال وال يصـلا هـذا األجـراء
لغايات االقرتاض من هذه البنوك وال يتطلب براءة ذمة أو موافقة البنك عند طلب األجراء .



خاص بكتب االقتطاع من الراتب .
كتاب تفويض باقتطاع أقساط شهرية من راتيب بصفيت

ملتـــــــــزم

مقتـــــــــرض

وحيول املبلغ إىل  ………..... ………………………… :فرع ……………................ … :
للمقرتضي ـــــــــــــــــــــن

البي ــــــــــــــــــــــــــــــــان
القســــــــــــط الشه ــــــــــــــــــــــــري

ديناراً

عـــــــــــــــدد األقس ـــــــــــــــــــــــــاط

قسطاً

بداية االقتطاع اعتباراً من راتيب لشهر ……………………… ..لعام ………022 ..
وأفوضكم تفويضاً مطلقاً ال رجعة فيه باقتطاع هذه املبالغ وحتويلها حلني السداد التام أو حلني إحضار كتاب من اجلهة احملول إليها هذه بإيقافهال علماً بأنين أحتمل كافة
املسؤوليات القانونية املرتتبة على ذلك .

 خاص بكتب الكفاالت .
كتاب تفويض باقتطاع من راتيب بصفيت كفيلال وحيول املبلغ إىل ............................................. :
للكف ــــــــــــــــــــــــــــالء

البيــــــــ ــــــــــــــــــــــان

ديناراً

القســـــــــــــــــط الشه ـــــــــــــــــــــري

قسطاً

عـــــــــــــــــــدد األقس ــــــــــــــــــــــاط
تاريخ استحقاق أول قسط على املكفول
اســـــــــــــــــم املكف ــــــــــــــــــــــــول

وأفوضكم تفويضاً مطلقاً ال رجعة فيه باقتطاع هذه املبالغ وحتويلها اعتباراً من أول راتـب يسـتحق لـي بعـد اسـتالمكم طلبـاً مـن اجلهـة املطلـوب التحويـل إليهـا حلـني السـداد التـام أو
حلني إحضار كتاب من اجلهة احملول إليها بإيقافهال علماً بأنين أحتمل كافة املسؤوليات القانونية املرتتبة على ذلك .

شهادة ضريبة دخل

شهادة رواتب
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

االســــــــــــــم .......................................... :مكان العمل .................................... :اسم رئيس ديوان اجلهة املعنية ......................................... :
الـــــــرقــــــــــــــم الوظيفـــــــــــــي ......................................... :
الرقم الوظيفي ....................................... :
الـــتــوقـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ................ :التاريخ 022 / / :
التاريخ 022 / / :
التوقيـــــــــــع ........................ :
الستعمال وحدة الشؤون املالية

الراتب حمول إىل بنـــــك ........................................................................ :ف ــرع ............................................. :
022 / /
مرفق موافقة البنك رقم  ........................................................................ :تاريخ :
ديناراً
بلغ صايف الراتب لشهر  ............................... :عام ................
اسم املوظف املختــص ..................................................... :
022
/
/
التاريخ :
التوقيـــــــــــــــــــــــــع ...................................................... :
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