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 بنك ناصر االجتماعي/ السيد مدير  

 ……………………………………………فرع 
 أرجو الموافقة على منحى قرضا طبقا لالئحة القروض االجتماعية بالبنك واوافق على تقسيطه وفقا للشروط 

 :وضكم فى خصم القسط الشهري من مرتبي  وبياناتي آالتالي واألوضاع التى يحددها البنك واف
ا ..……………………………………………………………… ……………………:رباعي _ السم 

 
ا :لرقم التأميني          

 
 :      /         /تاريخ الميالد  

 .…………… ……:محافظة :جهة الميالد       ...…………………… ……:قسم  
 

 .………………………………………… ………………………………… ………:محل اإلقامة 
 

 .………… ……:محافظة    ..………………… ………:قسم  
 

 ..…………………………:رقم .                                   ………………………) : ع /ش ( البطاقة 
 

 .………………محافظة :جهة اإلصدار       ..……………… …………:قسم  
 

لقرض المطلوب قيمة ا.                    ………………………: الغرض من القرض
………………………………… 

 .اقر بأنني اطلعت على شروط اإلقراض المعمول بها بالبنك وان البيانات المذآورة عالية صحيحة
 …………………………:توقيع طالب القرض 

 
 

 بيانات تستوفى من جهة تسوية المعاش
 .……………………………………………جهة تسوية المعاش 

 ………………… …………:ف المعاش رقم مل.. ……………………… ……………:جهة صرف المعاش 
    جنيه                                     قرش                                              

      ……………                  ………                               …… ……………… :قيمة المعاش األصلى 
                                      

  قرش ةجني
 ……… …… قرض بنك ناصر فرع: استقطاعات

      احتياطي معــــــــاش ……… …… 
…… ………     

    
      اخـــــــــــــــــــــرى

 ..     ……………………………………………………………………فقط وقدره :    صافى قيمة المعاش 
ا ورد بملف معاشة ،              تقر الجهة على مسئوليتها أن البيانات الموضحة عالية عن طالب القرض صحيحة              ستندات ولم ة للم  ومطابق

ابى من                             اف الخصم االباخطار آت اعي مباشرة وعدم ايق وتتعهد بخصم القسط الشهرى من معاشه وتحويلة الى بنك ناصر االجتم
 .البنك وبعد سداد رصيد القرض بالكامل 

  المدير العام   م االستبدال                                     المراجع                                               مدير عا   
 ………………:             االسم بالكامل …………………:     االسم بالكامل …………………: االسم بالكامل 

 .................…:     ـــــــع  التوقيــــــــ   .................    …:     التوقيـــــــــــــــع ............…:     التوقيـــــــــــــــع 
 

                                                                                                   ختم شعار الجمهورية
 



 
 
 
 
 

 ………………………………………………………………………المستندات المرفقة 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 بيانات خاصة بالبنك

 ………………………………… …………………………………:المراجع / راى الباحث  
………………………………………………………………………………………… 

 فسطا شهريا . ………جنيها ،  عدد االقساط ………جنيها   ،القسط الشهرى ..…… يمنح قرضا قدره -١
رفض بسبب -٢
:…………………………………………………………………………………………  

               اعتماد المشرف على القسم   توقيع المراجع            توقيع الباحث                     
  …………………           ……………………      ..…………………………. 
 

 :          /         / تحريرافى 
 

 إقرار المدين
رع                    اعي ف آني استلمت من بنك ناصر االجتم ا ه ب ع أدن ا الموق ة  . …………………………… اقر أن قيم

 القرض الممنوع لى
دره  ا .…………………وق ط ( جنيه ى  ..) …………………………….…………فق ق عل واواف

 .تقسيط  القرض على أقساط  شهرية طبقا للقواعد التى يقرها البنك 
 

   وهذا إقرار منى بذلك               
                                                                   توقيع المقترض

                                                                              …………………………….. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 القواعد الحاآمة إلجراءات  الحصول على الخدمة 
 

م                وزراء رق يس  مجلس ال رار رئ ا لق سنه  ٤٢٤٨وفق ى     ١٩٩٨ ل سير الحصول عل فى شان تي
ات       ة الصحاب المعاش روض االجتماعي ب صرف الق ه طل ا خدم ة ومنه دمات  الجماهيري / الخ

االت   ى ح نهم ف ستحقين ع زواج ( للم رض / ال ي / الم ام الدراس دء الع ضامن ) ب وزارة الت ب
 ،) ي بنك ناصر االجتماع(  االجتماعى

صاد             وذج ال ذا النم وارد به ا لل ه وفق ديم الخدم ة بتق ة  المعني ات اإلداري زم الجه       تلت
ضامن  آثمرة للتعاون بين الجهاز المرآزي للتنظيم واالدارة ووزارة           ٢٠٠٦  /  ٥ / ١٦بتاريخ   الت

اعى  اعي   ( االجتم ر االجتم ك ناص ستندات واألوراق ،وا  -) بن د للم ن تحدي ة    م الغ المطلوب لمب
ا فى الطلب                    للحصول على الخدمه ، والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها  ، او اإلعالن عن رأيه

 :المقدم للحصول عليها ،  وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية  وذلك على النحو التالي 
 

 -:المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 
 :المستندات العامة  •

  .للمقترض) الشخصية  او العائلية ( صورة البطاقة  -
 ) .وللمستفيدة فى حالة قروض الزواج ( بيان بالرقم التأميني للمقترض  -
 ).ألصحاب المعاشات ( صورة سرآى المعاش  -

 :مستندات تضاف فى الحاالت اآلتية  •
 :     فى حالة قروض الزواج 

ة للطوا    - سلمين او محضر الخطب سبة للم ران بالن د الق ة عق سيحية  صورة وثيق د ( ئف الم وم عق ويق
ر       ا تحري تم فيه ى الي وال الت ى األح ة ف ام محضر الخطب سيحية مق ف الم سبة  للطوائ زواج بالن ال

 .محضر الخطبه األصل لالطالع 
 صورة البطاقة الشخصية للمستفيدة  -

 :   فى حالة قروض المرض
ا  - الج او خارجه دى دور الع شفيات او اح دى المست ن اح دة م ة معتم هادة طبي م ش دونابها اس م

شهادة                          ى ال ه مع لصق صورة المريض عل اليف العالج ومدت دير تك وع المرض وتق المريض ون
 .الطبية وذآر اسمه عليها 

 :فى حالة قروض بدء العام الدراسة الجديد
 .  الشهادات الدالة على قيد األبناء بمراحل التعليم المختلفة -

 

 إيصــــال

                -------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــ الطلب المقدم من السيد    استلمت أنا ـــــــــــــــــــ

 )المبالغ / المستندات (  مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة ---------------------------------بشان 

  /     /   وقيد الطلب برقم         بتاريخ    

     توقيع الموظف المختص                                                                           /      /التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة      
))                                                                                                               ((                        

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 - :المبالغ المقررة للحصول على الخدمه: ثانيا 

من الئحة القروض االجتماعية لبنك ناصر االجتماعي يتم تحصيل الرسوم )  ١١ ، ٦(         وفقا للمادة 

 -:التالية 

 .من قيمة القرض الممنوح مقابل مصاريف ادارية تحصيل مره واحده %  ٢      

 .من القرض لمقابلة عدم السداد فى حالة وفاة المقترض عن آل سنة من السنوات الثالث %   ١     

  :باالضافه الى الدمغات التالية    

 ) .المرض  / لقروض الزواج  (   جنيها دمغه قرض بضمان المرتب ٩،٥٠  

 ) .المدارس / المرض / لقروض الزواج  (    جنيها دمغه قرض بضمان المعاش ٥،٣٠    

 -:التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 
ضمان               ة ب روض االجتماعي ى الق صول عل ب الح ا ف طل ة اإلدارة قراره ن جه تعل

ستندات                          / المرتب   ه الم ستوفيا آاف ديم الطلب م اريخ تق ه أسبوع من ت وبضمان المعاش في موعد غايت

 .ات المطلوبة ووفقا ألولويات تقديم الطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ب مستندات أو مبالغ إضافية يمكنك االتصال بأحد الجهات التالية فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طل

 بنك ناصر االجتماعي وفروعه بالمحافظات 

 بالبريد: هيئة الرقابة اإلدارية 
 
 
 
 


	بنك ناصر الاجتماعي 
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