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ال تقبل هذه االستمارة إال بعد استيفاء الشروط
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استمارة طلب مساعدة للزواج

إقـــرار
أفيدكم بأني مقبل على الزواج ومل يسبق لي أن تقدمت ألي مجعية أخرى بطلب املساعدة للزواج من قبل.
ي وملتزم بها وهي:
آمل منكم تيسري حصولي على املساعدة علما أن مجيع الشروط تنطبق عل ّ
. 1

أن يكون هذا الزواج األول لي.

. 2

أن يكون الزوج والزوجة سعوديني.

. 3

أن يكون العمل الدائم للمتقدم باملنطقة الشرقية ،وأال يزيد راتبه عن ( )6000ريال.

. 4

أن يكون عقد النكاح صادرًا من احملكمة الشرعية ومل ميضي عليه أكثر من ستة أشهر.

. 5

حضور دورة تأهيل املقبلني على الزواج.

قرأت الشروط وتفهمتها كاملة وأتعهد بإعادة املساعدة يف حالة عدم إمتام الزواج وعلى ذلك أقر وأوقع.
االسم................................................. :

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

تنبيه :املساعدة مرتبطة باإلمكانات املالية للجمعية وحسب الدور وقد تكون بعد الزواج.
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تزكية إمام املسجد
أزكي أنا .......................................... :إمام مسجد .......................... :بحي................. :
بناءا ً على:

تزكية الشهود الثقات عندي

معرفتي الشخصية

بأن األخ .......... ...................................................... :من المحافظين على الصالة مع الجماعة
جوال ........................................ :توقيع اإلمام......................................................... :
تنبيه  :يمكن لإلمام التأكد مما سبق من بعض الشهود الثقات لديه  ،و ال حرج من توقيعهم معه علماً أن هذه

الشهادة أمانة ُيسأل عنها الجميع يوم القيامة.

أمساء وتوقيعات الشهود من مجاعة املسجد
الشاهد األول ........................................................... :

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

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

رق م 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

/

/

14هـ
اخلتم الرمسي
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أوالً  :معلومات عن املستفيد
االسم

العمر

احلالة الصحية :

معاق

سليم

املؤهل

نوع اإلعاقة...................................................................................................................................................................................:

أ .الناحية االجتماعية
منزل األسرة
تعمل

الوالدة

ملك

ربة بيت

الوالد

متوفاة

إجيار

أخرى ........................................................................ :
متوفى
متقاعد
ال يعمل

يعمل

عدد اإلخوة

متزوج

يعمل

يدرس

عدد األخوات

متزوجة

تعمل

تدرس

معلومات إضافية ........................................................................................................................................................................ :

ترتيبه بني أخوته

ب .الناحية االقتصادية
احلالة الوظيفية

يعمل

ضمان اجتماعي

ال يعمل

الراتب مع البدالت

جهة العمل

دخل إضايف

السكن

*املهر:

طالب
عنوان العمل
ملك

كم املهر املطلوب

هل احللي من ضمن املهر

مقدار اإلجيار................................:

إجيار

اآلجل من املهر

نعم

* الديون :

أخرى ...............................................:

ال

هل عليك دين جلهة معينة

ما قيمة احللي
ال

نعم

ما هي هذه اجلهة .........................................................................................:

ما سبب هذا الدين
كم قدرة

نعم

هل لديك ما يثبت أنك مدين

ال

كم مقدار القسط الشهري

ج .معلومات عقد النكاح
تاريخ عقد النكاح

/

/

هل عليك شروط

14هـ

نعم

ال

ما هي الشروط ؟

ثانياً  :معلومات عن الزوجة
بكر
احلالة الوظيفية

مطلقة

أرملة

تعمل

حالتها الصحية

اإلصدار الثالث

كم عمر الزوجة

عدد األبناء

ال تعمل

طالبة

ما المستوى الدراسي لها

سليمة

معاقة

نوع اإلعاقة......................................................................................................................................................:
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