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 نرجو التكرم بتأمٌن األوراق المطلوبة وإرفالها مع الطلب.

 )للجمٌع( : –أوال : المستندات العامة 

 .تعبئة استمارة طلب الدعم معتمدة من صاحب العاللة أو من ٌموم ممامه بموجب توكٌل رسمً موثك 

 المتماعدٌن باألسرة(. شهادة التأمٌنات االجتماعٌة )لجمٌع العاملٌن أو شهادة الراتب أو 
  شهور )لجمٌع العاملٌن أو المتماعدٌن باألسرة (. 6كشف حساب البنن آلخر 

 السكن عمد وآخر وصل إٌجار. 

 سبٌل  ٌثة موثمة من الجهات المعنٌة، علىتعبئة نموذج المركز المالً لجمٌع أفراد األسرة مشفوعا بمستندات حد

ك ئالبنون والشركات، سوق األوراق، وزارة التجارة " الرخص"، وزارة العدل "التسجٌل العماري"، وثا)المثال: 

 ....(ملكٌة أصول، إلخ

  المدنٌة لجمٌع أفراد األسرة.عمد الزواج والبطالة 

 

 ثانٌا : المستندات الخاصة ـــ )بتصنٌف الحالة( : 

 :األٌتام واألرامل  شهادة الوفاة وحصر وراثة 

 :المــطلقــات  شهادة الطالق / اثبات بشأن الحموق الشرعٌة 

  المرضً وذوو
 اإلعاقات:

  تمرٌر طبً باللغة العربٌة أو مترجم / كتاب الحاجة للعالج بالخارج / إثبات لٌمة
 الدواء أو الجهاز الطبً / كتاب المجلس األعلً للمعالٌن.

 :ًالتعطل الوظٌف 
 )بطالة/انتهاء/انقطاع(    

 .كتاب دٌوان الخدمة أو التأمٌنات االجتماعٌة أو جهة العمل 

 :الـــغـــارمــــون 
  شهادة مدٌونٌة من الجهة الدائنة / إثبات اإلجراء المضائً )حكم نهائً لم ٌنفذ / أمر

 ..... الخ(. حجز / إنذار نهائً / صحٌفة دعوى –أداء 

 :ًالمنكوبــــون مالٌــــا  .تمرٌر االدارة العامة لالطفاء / تمرٌر وزارة الداخلٌة حال الحادث أو السرلة 

 :التعلٌمٌة  / كشف الدرجات / أخرى ورلة المبول 

 :معسرون آخـــــرون  حسب الحالة وطلب الباحث االجتماعى 

  

 

 

 نموذج المستندات المطلوبة
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 استمارة طلب دعم
 

  الجنسٌة     االسم / الزوج

             الرقم المدنً

   المهنة  الحالة االجتماعٌة  تارٌخ المٌالد

       االسم / الزوجة

             الرقم المدنً

  المهنــــــة  تارٌخ المٌالد

  بالغٌن  قـصـر عدد األبناء المتزوجٌن

 العنوان
  منزل  شارع  قطعة  منطقة

     هواتف

 

 أسـبــاب طلـــب الدعــــــم

ً      الغارمون                  كبار السن    رامل           مطلقات           أ أٌتام                 الحاالت  المنكوبون مالٌا

 ذوو الدخول الضعٌفة            أخرى تعطل وظٌفً المرضً وذوو االعاقات             

 

 مختصر

 الوضع

 المعٌشً

 

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

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

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

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

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

صوحتها أو أي بٌوان مون ، وفوً حوال عودم الوذي لدمتوه  وً صوحٌحةألـر وأصرح بأن المعلومات الوواردة المولوع منوً و 

 بٌاناتها فإننً أتحمل كامل المسئولٌة الشرعٌة أمام هللا سبحانه وتعوالى ومون ثوم أموام الجهوات الرسومٌة المضوائٌة و ٌر وا.

وألوـر بأنووه موون حوك المووائمٌن علووى إدارة ثلوث المرحوم/عبوودهللا عبووداللطٌف العثموان الرجوووي علووً بالمبوال  التووً اسووتلمتها 

سوالف الذكوـر أو أي مون بٌاناتوه وأن إدارة الثلوث ال تتحمول  معلومواتتسمٌة أخرى إذا ثبت عدم صحة الكمساعدة أو أٌـة 

  أي من المسئولٌات نتٌجـة ذلـن.

 

                                                                                                                               

 التوقٌــــع

 

  20التارٌخ:    /    /     
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 02/         /          انًركز انًاني كًا بتاريخ  
 

 انقيًة انًطهىبات  انقيًة انًىجىدات

 َقد وودائع ندي انبُىك

 (1)إيضاح رقن
  

 قروض

 (4)إيضاح رقن
 

 عقارات

 (2)إيضاح رقن
  

 ديىٌ

 (5)إيضاح رقن 
 

 أسهى

 (3)إيضاح رقن
    

  اإلجًاني  د.ك اإلجًاني

 اإلجًانيانصافي     

 /د.ك    

عجز        

فائط       
 

 

 انقيًة اإلنتزاو انشهـــري   انقيًة اندخم انشهري

  راتب

 

ذيـــــــــــــــ
ى

 

  (4)إيضاح رقىأقساط قروض 

  (1)إيضاح رقنإيراد ودائع 
 استهالك طاقة 

 كهرباء وهاء واتصاالت/ 
 

  إيجار سكٍ  (2)إيضاح رقن إيراد عقارات 

  بدل إيجار

  
 

عــــــائــــهــــيـــــــــــة
 

 (      أجىر خدو عدد )

 سائق وطباخ ...../
 

  دعى طهبة
 صـحـيـة

  
 

  دعى عًانة
 َفقة يعيشية

 المصروف الشخصً الكًل ألفراد األسرة/
 

  (          أخـــري  )    
 ( 6) إيضاح أو اخري  يُزنية

 صيانة وخدهاتاحتياجات الونزل و /
 

  
 تعهيًية

 /نفقات التعلين العام وهستلزهات وبحىث
 

  اإلجًـــاني  اإلجًاني

 انصافي اإلجًاني    

 /د.ك    

عجز          

    فائط    االســـــــــــــى/

     انتىقيــــــــــــع/
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 ( نمدي وودائع لدى البنون 1اٌضاح ) 

 المبل  اسم البنن المبل  اسم البنن

        

        

        

 ( العمارات 2اٌضاح ) 

 االٌراد المٌمة السولٌة المساحة المولع

        

        

        

 ( أسهم محلٌة وأجنبٌة3اٌضاح )

 المٌمة السولٌة التكلفة عدد األسهم اسم الشركة

        

        

        

 ( المروض واأللساط 4اٌضاح ) 

 لٌمة المسط المبل  المتبمً مبل  المرض نوي المعاملة اسم الشركة

          

          

          

 ( الدٌون5اٌضاح )

 المبل  االسم

    

    

    

 لتزامات أخرىوا مصروفات(  6ٌضاح ) ا

 المبل  المصروف المبل  المصروف

        

        

        

        

        

        

 : التولٌع                               االسم:


