
( 1 ) 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

                                                                                        
        ( أولية  تسجيل معلومات)                                            ةيبالمشعل خيرية ال البر جمعية     

                                                                 714 برقم مسجلة            

 

 alberalmshalih@gmail.com االلكتروني البريد 0501006670:  جوال  0175420004:  فاكسيتل

 

 ................................................................: اسم الشهرة /اللقب     ........................................................................................................................: اسم المستفيد كامال

 .............................................................................................:رقم الهوية الوطنية /اإلقامة                       .................................................................الجنسية : 

 : العمر                            .........................................................:  تاريخ الميالد

 ................................................................................: رقم جوال أقرب شخص للمستفيد                      .............................................................: رقم الجوال

  .................................................................................: اإلمامأسم   ....................................................................................:  أقرب جامع /مسجد يصلي فيه المستفيد

  ..........................................................:الحي 

 موظف: قطاع حكومي             موظف قطاع خاص   متقاعد          : غير موظف            نوع العمل

 

 معلومات شخصية

 :        مرض خطير .        مرض مزمن .       غير مريض .         غير قادر على العمل  الحالة الصحية

 .............................................غير ذلك يحدد.      خيام  .         شعبي .         مسلح             زنك  نوع السكن : 

 .................................................اإليجاريحدد مقدار              إيجار:           السكن :ملك :  ملكية  

              اإلناث عدد  الذكور             األبناء األسرة اإلجمالي :              عدد الزوجات               عدد عدد أفراد  

 عدد الطالب                 عدد الطالبات       عدد األبناء الدارسين : 

 عروض  تجارة         راتب شهري     ضمان اجتماعي         نوع الدخل الشهري /........ ..................مقدار الدخل الشهري 

 .                                            ..................................................................: أخرى يحدد

 اراتمعارض السي  بنك التنمية          بنك تجاري            اللتزامات المالية :انوع ......... ...................اللتزامات الماليةامقدار 

 إقرار

 . مناسبا تراه ما اتخاذ في الحق لها فالجمعية ذلك خالف ثبت إذا صحيحة أعاله الموضحة البيانات جميع بأن أتعهد

  

 هـ 14:        /        /       التاريخ.  ....................................... :  التوقيع . ..............................................................................  : االسم فيه بما المقر
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 :  توكيل ــ

 أوكل أنا المذكور أعاله في مراجعة الجمعية : -

 .....................................................................:  رقم الجوال................................................................................................ رقم الهوية /......................................................................................................................................................................................المدعو / 

 ....................................................................... : رقم الجوال.............................................................................................. رقم الهوية /.......................................................................................................................................................................................المدعو / 

 و باستالم أي مساعدات سواء كانت نقدية أو عينية و التوقيع نيابة عني فيما يخص ذلك .

 البصمة / ..........................................................................................................................................................................................................................الموكل االسم / 

 

 

 )        ( أو مهجورة نموذج شهادة مطلقة  )      (   أو أرملة  )     (                                                         

 ـــــد :الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم  تسليماً كثيراَ  أما بع  

 (                               هوية رقم ) .......................................................................................................................................................................نشهد شهادة باهلل العظيم بأن  المدعوة   

 ال زالت  )                        ( ولم تتزوج حتى تاريخه وهللا خير الشاهدين . و  

 الشاهد األول                                                                                 الشاهد الثاني  

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

 ........................................................................................................................................................ رقم الهوية :          ........................................................................................................................................................ رقم الهوية :   

  البصمة :       البصمة :    

 .. .  .........................................................................................................................................................................................أسم رب األسرة السابق : 
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                                                     المكرم إمام المسجد / الجامع                               

 وفقه هللا 

                                                     رحمة هللا و بركاته                                                                السالم عليكم  و

 و بعد :

 فإننا نرغب في تعاونكم معنا في جمعية البر األهلية بالمشعلية بإفادتكم لنا عن حال :

 ...............................................................................................................................................................................................................االسم /بالمتقدم لنا 

 لصالة على النحو التالي : تأدية امن حيث 

 يؤدي جميع الفروض تقريبا   .  -

  يؤدي جميع الفروض إن وجد . -

                                   يؤدي بعض الفروض  . -

  ال يؤدي لجميع الفروض تقريبا  . -

                                                                                                                                                                                 

 ..............................................................................................إمام مسجد /  جامع :

 االسم :                          

  التوقيع :                               

 رقم الجوال :                                            

 

 ،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم و هللا يحفظكم و يرعاكم 

 


