
 :التاريخ

 األسرة في العنف معالجةو منع مركز في مالي استبيان

ً  وليس األسرة في العنف ومعالجة منع مراكز في المالي العُنف بضحايا العناية على لمساعدتنا االستبيان هذا يُستخدم  إلزاميا

ً  ليس واالستبيان منه جزء أو بالكامل االستبيان تعبئة  .المالية المؤسسة في الموظف إلى للتوجه شرطا

 

 _______________________ :العائلة واسم الشخصي االسم

 مستندات

 _______________ رقمه سفر؟ وازج /تأشيرة /هوية معك هل  .1

 عام بنك حساب

 _______:الحساب رقم:_____ البنك اسم ؟البنك في مشترك /منفصل حساب لديك هل .2
 

 المشترك؟ البيت اقتصاد بإدارة قمتم كيف .3

  مشترك؟ حساب /زوجتك/زوجك اسم على /اسمك على بنك حساب /نقدي مال

 

 ؟)األسرة أفراد أحد شريك، بالتوقيع، مخول وكيل،( بالحساب التصرف يمكنه آخر شخص هناك هل .4
 

 هناك أم الحساب في للتصرف أحدكما توقيع يكفي هل -مشترك حساب زوجتك/زوجك ولدى لديك هل .5

 معاً؟ كالكما لتوقيع حاجة
  

 الحساب؟ في المحدد البريدي عنوانك هو ما .6

  البريدية؟ الرسائل استالم يستطيع من

  .إلكتروني بريد عنوان وكذلك جديد بريد عنوان الحالي؟ عنوانك هو ما
  

 اإلنترنت؟ على البنك حساب دخول إمكانية لديك هل .7
 

 ؟________ الدين مبلغ الحساب، في دين رصيد هناك هل. الحساب وضع هو ما علمك، حد على .8
  

 الحساب إلى تدخل مبالغ .9

 إيداعها؟ يتم حساب أي ففي ال، إذا الحساب؟ غلى األوالد مخصصات تدخل هل  )أ(

 أفراد من اموال ،راتب مخصصات، مثل( الحساب هذا غلى تدخل لك أخرى مالية مبالغ هناك هل  )ب(

 ؟)األسرة

 إيداعها؟ يتم حساب أي ففي ال، إذا

  

  الدفع وسائل

 ):المناسب المكان في V عالمة ي/ضع( اآلتية الدفع وسائل ين/تستخدم هل .10
            

  

                       О نقدي مال           О شيكات دفتر  

                      О ائتمان بطاقة         О كسبومات( نقدي مال سحب بطاقة(  

                      О دايركت دبيت،( فوري خصم بطاقة( 



 رؤيتها يسرنا معك؟ موجودة عالمة عليها وضعت التي الدفع وسائل هل .11

 المرضى، صندوق الكهرباء، شركة: مثالً ( دفع أوامر /الحساب من خصم طلبات حسابك في هناك هل .12

 :إليها اإلشارة فالرجاء نعم، إذا). تلفونات حضانة، ،مدرسة األطفال، روضة

 :التالية للمؤسسات ين/تدفع كيف .13

 : المرضى صندوق  )أ(

 :الوطني التأمين  )ب(

 :والروضات المدارس  )ت(

 :والمحمول األرضي الهاتف  )ث(

 :والكوابل التلفزيون  )ج(

 :األرنونا  )ح(

  :الكهرباء  )خ(

  توفير وبرامج مدخرات

 _____________ مبلغها الحساب؟ في توفير برامج أو مالية ودائع هناك هل .14

 قروض

 مؤسسات من االئتمان، بطاقات من البنك، من قروض( الحساب من سدادها يتم قروض هناك هل .15

 ؟)أخرى

  -نعم إذا
  

 .بنوك ليست مؤسسات فيها بما القرض، منها أخذت التي األطراف /المؤسسات هي ما  )أ(

 _________ الشهري؟ القسط مبلغ هو ما  )ب(

 بانتظام؟ القروض أقساط تسديد يتم هل  )ت(

 سيارة

 سيارة؟ معك هل   ) أ(     .16

 اسمك؟ على مسجلة السيارة هل  )ت(

 السيارة؟ هذه ثمن لدفع اسمك على ليسينغ أو قرض أخذت هل   )ث(

  بيت

 ؟__________ مع مشتركة بملكية /بملكيتك بيت يوجد هل) أ( .17

  مشكنتا؟ قرض هناك هل) ب(

  الدولة؟ من مستحقة قروض أموال القرض شمل هل) ت(

  _________ واسم اسمي على /لوحدك اسمك على المشكنتا قرض هل) ث(

  حسابك؟ فيه يوجد الذي البنك من المشكنتا قرض أخذت هل) ـج(

  اليوم؟ المشكنتا مبلغ هو ما) ح(

  الشهري؟ المشكنتا سداد قسط مبلغ ما) خ(

  القسط؟ خصم يتم حساب أي من) د(

 أشهر؟_______  مدته الدفع في تأخير هناك أن أم بانتظام؟ األقساط دفع يتم هل) ذ(



  

 )ينطبق كان إذا تعبئته يجب( عام سكن .18

 حلميش؟ /عميجور /عميدار: العامة المساكن من شقة في حقوق لديك هل  )أ(

 أُعطين؟ ولمن الحقوق على الحصول تم متى  )ب(

 اليوم؟ الشقة في يسكن من  )ت(

 مبلغه؟ هو فما دين هناك كان وإذا المشكنتا، لشركة دين هناك هل  )ث(

  الشقة؟ الستبدال طلب تقديم تم هل  )ج(
   

 

  استئجار .19

 اإليجار؟ عقد تسجل من اسم على  )أ(

 االستئجار؟ مدة تنتهي متى  )ب(

 متى؟ فمنذ نعم، إذا الشقة؟ أجرة في مساعدة تتلقين/تتلقى هل  )ت(

 الشقة؟ لصاحب المدفوعة الشيكات من اسم وعلى شيكات، بواسطة هل الشقة؟ إيجار دفع يتم كيف  )ث(
 

 قضائية وإجراءات قيود .20

 حسابك؟ على قيود فرض تم هل  )أ(

 البالد؟ مغادرة منع أمر بحقك صدر هل  )ب(

 آخر؟ طرف من أو البنك طرف من قضائية إجراءات بحقك اتخذت هل  )ت(

 ؟اإلفالس عن اإلعالن إجراء في أنت ها  )ث(

 التنفيذ؟ دائرة في إجراءات ضدك اتخذت هل  )ج(

 حسابك؟ على الحجز تم هل  )ح(

  عمل مصلحة /عمل

 حساب؟ ألي -البنك لحساب تحويل /نقدي /شيك: معاشك ين/تقبض كيف ة،/أجير أنت هل) ا( .21

  فيها؟ ة/شريك أو عمل مصلحة ة/صاحب أنت هل) ب(

  العمل؟ مصلحة نفقات دفع يتم كيف العمل؟ مصلحة إدارة يتم حساب أي في )ت(

  للعمل؟ تأهيل برنامج في أو العمل مصالح لمرافقة ورشة في ين/تشترك هل) ث(

  

  كفالة

 لقرض؟ كفالة على األسرة أفراد ألحد أو زوجتك/لزوجك وقعت هل .22

  مستقبلية أموال

 مبلغها؟ هو فما نعم وإذا ،جهة أي من المستقبل في مالية مبالغ قبض ين/تستحق هل .23

  

  ديون

 ديون؟ أي لديك هل .24

 للبنك  )أ(

 االئتمان بطاقة لشركة  )ب(

 حكومية لشركة  )ت(

 خاصة لشركة  )ث(

 شخص /تجارية عمل لمصلحة  )ج(

  

  

  



 

 الوطني التأمين .25

  مبلغها؟ هو وما اليوم وأوالدك أنت تقبضينها /تقبضها التي المخصصات هي ما

 الزوجة /الزوج معرفة .26

 /زوجك بمعرفة تحويلها يتم االئتمان بطاقة شركة إلى /البنك إلى تحويلها يتم والتي أعاله المذكورة التفاصيل هل

 .ال/  نعم: زوجتك

 


