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استمارة طلب مساعدة للزواج

املكرم  /مدير مجعية التنمية األسرية باملنطقة الشرقية ( وئام )

أفيدكم بأني مقبل على الزواج ومل يسبق لي أن تقدمت ألي مجعية أخرى بطلب املساعدة للزواج من قبل .
آمل منكم تيسري حصولي على املساعدة علما أن مجيع الشروط تنطبق عليّ و ملتزم بها و هي :
 .1أن يكون هذا الزواج األول لي .
 .2أن يكون الزوج و الزوجة سعوديني .
 .3أن يكون الزوج – قبل الزواج – من سكان املنطقة الشرقية.
 .4أن يكون العمل الدائم للمتقدم باملنطقة الشرقية ،وأن ال يزيد راتبه عن (  ) 6000ريال .
 .5أن يكون عقد النكاح صادراً من احملكمة الشرعية .
 .6أال يكون املتقدم قد مت دخوله بأهله حني تقدمه لطلب املساعدة ( و يستثنى من َعقَ َد و دخل و تقدم
للجمعية يف مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ العقد ) .
 .7التعهد بعدم تضمن حفل الزفاف ألي خمالفة شرعية .
 .8حضور دورة التأهيل األسري .
 .9إجراء املقابلة الشخصية و اإلدالء بكافة البيانات املطلوبة .
 .10يتم كتابة االسم يف مجيع األوراق اخلاصة باملتقدم و الشهود من واقع اهلوية و عدم استخدام مزيل
الكتابة .
قرأت الشروط و تفهمتها كاملة و على ذلك أوقع .
التوقيع ................................... :

االسم ................................................. :

تنبيه :

 .1املساعدة مرتبطة باإلمكانات املالية للجمعية و حسب الدور و قد تكون بعد الزواج .
 .2تلغى هذه االستمارات يف حالة مضي شهر على تارخيها دون إكمال األوراق و تسليمها للجمعية .
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تزكية إمام املسجد
أزكي أنا  .................................................... :إمام مسجد ........................................... :
بناءا ً على :

(

) معرفتي الشخصية (

) تزكية الشهود الثقات عندي

بأن األخ  ....................................................... :من المحافظين على الصالة مع الجماعة و مستقيم
في أمور دينه و خلقه  ،و أنه لم يدخل بأهله حتى اآلن  ..و محتاج للمساعدة  ،آمل إعانته .
حرر في يوم  ........................................... :الموافق :

/

/
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توقيع اإلمام  ..................................................... :ختم اإلمام
اسم المسجد  ................................... :الحي ....................................................... :
وظيفة اإلمام  ................................. :جهة العمل ................................................. :
جوال  ........................................ :البريد اإللكتروني ........................................... :
تنبيه  :يمكن لإلمام التأكد مما سبق من بعض الشهود الثقات لديه  ،و ال حرج من توقيعهم معه علمًا أن هذه

الشهادة أمانة ُيسأل عنها الجميع يوم القيامة.

أمساء و توقيعات الشهود من مجاعة املسجد
الشاهد األول ........................................................... :

الشاهد الثاني ............................................................. :

رقم الهوية  .............................. /مصدرها .................. :

رقم الهوية  .............................. /مصدرها ..................... :

الوظيفة  ................................. :جوال ..................... :

الوظيفة  ................................. :جوال ......................... :

التوقيع ................................................................. :

التوقيع .................................................................... :

مصادقة إدارة املساجد باملنطقة أو احملافظة
نصادق على توقيع اإلمام املذكور دون أدنى مسئولية .
االسم  ....................................... :الوظيفة  .......................... :التوقيع ................... :
حرر يف

/

/
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اخلتم الرمسي
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إقرار مبوعد حفل الزواج
أقر أنا  ........................................... :المتقدم لجمعية التنمية األسرية بالمنطقة الشرقية وئام للحصول
على مساعدة للزواج  ،بأن موعد زواجي سيكون في يوم  ................ :الموافق :

/

/

14هـ

و سيقام حفل الزواج في ............................................................................................. :
و أتعهد بإعادة القرض و كافة المساعدات األخرى في حالة عدم إتمام حفل الزواج في الموعد الموضح أعاله
و أن أبلغ إدارة الجمعية بذلك في حينه و على ذلك .
االسم ................................ :
التوقيع .............................. :
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