
 بيت الزكاة والصدقات المصرى  
 استمارة طلب مساعدة

 غارمين وغارمات
 

 )                           ( رقم الملف

       02/       /       تاريخ         
 

 
 

 خصائص الدين
 األسئلة ومحدداتها األسئلة ومحدداتها األسئلة ومحدداتها األسئلة ومحدداتها

 سبب الدين 

 تيسير زواج .1

 بيانات المديونية ؟

 المديونيةإجمالى قيمة   - 1

مصاريف عالجية )عمليات/  .0

 ادوية /تحاليل/اشعه(
 تاريخ االقتراض -0

متأخرات مرافق) كهرباء / مياة  .3

 / غاز(
 عدد االقساط -3

 قيمة القسط -4 متأخرات ايجار .4

 عدداالقساط المسدده -5 مشاريع تجارية .5

المسكن )بناء/ ترميم /سقف/  .6

 تشطيب(
 المسددهقيمة االقساط  -6

 عدد االقساط المتأخرة -7 مصاريف معيشة .7

 قيمة االقساط المتأخرة-8 مصاريف دراسية .8

 قيمة الفوائد -9 غرمات / مخالفات / تعويضات .9

 قيمة غرامات التأخير -12 الدية .12

 أخرى  -11 مستحقات تأمينية .11

  اخرى .10

بيانات الدائن / الدائنة 

 ؟

 عدد الدائنين / الدائينات  -1

 نوع الدين ؟

 _شخصى 1

 بنكى-0 االسم  -0

 جمعيات متناهية الصغر-3 رقم التليفون -3

 ضامن-4  العنوان   -4

 أخرى-5 اخرى_5

 االحكام القضائية 
 
 

 يوجد  -1

موقف الغارم / الغارمة 
 ؟

 مسجون-1

 افراج  بكفالة-0 اليوجد -0

 هارب-3 عدد القضايا -3

 أخرى-4 

 
 

 .الجنسية/.......................................الرقم القومى /جواز السفر ................................................................../ . مقدم الطلب اسم *

 ............................الجنسية/.........................الرقم القومى /جواز السفر ........................................................./ . المستفيد اسم *

 .................................  التليفون االرضى /.................................................................................................. رقم التليفون /*

 ..................................................................................................................................العنوان تفصيلى / *

 ..................)العزبه/النجع(..................................)القريه(/.....................................)المركز/الحى(/....................../.... المحافظة*

 ............................................................................................................................................البريد االلكترونى/.............

 موقف التامين الصحى / نعم                         ال*موقف نفقة الدولة  / نعم                         ال                     *



  

 

 

يرجى من السادة المتقدمين تحرى الدقة في تدوين المعلومات والبيانات حتى ال يتعرضون إللغاء الطلب والمسألة القانونية 

 علماً بأن هناك باحثين إجتماعيين سيقومون ببحث الطلب

 اقر انا / ...........................................................................

ذا ثبت ما إقرار منى بذلك وإع البيانات المحررة بطلب التسجيل مدونه بمعرفتى وصحيحة وتحت مسئوليتى وهذا بأن جمي

 بر الطلب الغياً.يخالف ذلك يعت

 -المقر بما فيه :                      

 االسم /                 

 التوقيع /                 

 التاريخ /                  

 

 

 ما تم احضارة من االوراق االوراق المطلوبه للتقديم م

  صورة بطاقة الرقم القومى للشخص لجميع أفراد االسرة 1

  صورة شهادات ميالد االبناء لمن دون السن 2

  بيان قيد من المدارس أو الجامعات لالبناء إن وجد 3

  صورة عقد اإليجار 4

  غاز او مياة (إيصال مرافق )كهرباء أو  5

  إفادة من التأمينات اإلجتماعية لرب األسرة  سواء يتقاضى أو ال 6

  إفادة من الشئون اإلجتماعية لرب األسرة سواء يتقاضى أو ال 7

  مفردات مرتب لرب األسرة فى حالة عمل رب األسرة فى القطاع )عام او خاص او حكومى( 8

  وجود دعوة قضائية(صورة من الحكم القضائى )فى حالة  9

  إفادة من الجمعية الزراعية )فى حالة المقيمين بالقرى( 11

 مالحظات

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

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

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

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

 
 


