
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الئحة صرف المساعدات لجمعية الزواج والتنمية األسرية 

 بمحافظة رياض الخبراء

 

 

 

 

 



 

 الئحة صرف المساعدات لجمعية الزواج والتنمية األسرية بمحافظة رياض الخبراء

 تقدم الجمعية مساعداتها للشباب المقبلين على الزواج.

 

 صرف المساعدة النقدية:

 . )مرفق( اجتياز شروط المساعدة -1

 .ة طالب المساعدة لطالب المساعدة والتحقق من حال تدقيق ومقابلة الباحث االجتماعي -2

قة على عمل الباحث وتحديد مبلغ مالي داالمرحلة الثالثة تمر باللجنة االجتماعية للمص -3

 يناسب الحالة المتقدمة للمساعدة.

ملفات طالبين المساعدة على أعضاء مجلس اإلدارة وإقرار ما تقرر لهم من  عرض -4

 مبلغ مستحق للمساعدة.

 

 الئحة صرف القرض الحسن:

 اجتياز شروط القرض الحسن . )مرفق( -1

 ة طالب القرض.عي لطالب القرض والتحقق من حالتدقيق ومقابلة الباحث االجتما -2

للمصداقة على عمل الباحث الحالة المتقدمة المرحلة الثالثة تمر باللجنة االجتماعية  -3

 للقرض.

عرض ملفات طالبين القرض على أعضاء مجلس اإلدارة وإقرار ما تقرر لهم من  -4

 مبلغ مستحق.

 

 

 

 

 

 

 

 الشروط التي يجب أن تتوفر ويلتزم بها طالب المساعدة:.

الشروط المطلوبة للحصول على         

 المساعدة



 أن يكون الزوج والزوجة سعودّي الجنسية . -1

أن يكون الزوج قد أمضى أكثر من سنة باستيطانه في محافظة رياض الخبراء ومازال فيها,ويستثنى من ذلك ظروف العمل  -2

 والدراسة . )إحضار ما يثبت إقامته في المحافظة(.

 لاير ( .8000أن ال يزيد صافي الراتب عن ) -3

 حصل الدخول .أن ال يكون قد تم الزواج و -4

 أن يكون عقد الزواج لم يتجاوز تاريخه ستة أشهر . -5

 التعهد بعدم تضمن حفل الزفاف ألي مخالفة شرعية . -6

 المواظبة على الصالة مع جماعة المسجد . -7

وأن يكون في زواجه األول , ويستثنى من ذلك أصحاب الحاالت الخاصة وفق شروط معينة  )  ال يتم إعانة المتقدم إال مرة واحدة , -8

 كمن توفيت زوجته وثبت للجمعية عدم قدرته مادياً على الزواج , أو المريضة مرضاً ال يرجى برؤه( .

 تــنــبــيـــه:.

 يلغى الطلب نهائياً في حال اكتشاف أي معلومات غير صحيحة . -1

ال يعني الموافقة على المساعدة , بل تتم دراسة الحالة ثم تُعرض على اللجنة المختصة للموافقة على المساعدة  قبول الملف -2

 ومقدارها , أو االعتذار عن ذلك في حالة عدم توفر الشروط .

 ير الزواج .ال تتم صرف المساعدة إال بعد إحضار شهادة حضور الدورة الخاصة بالتأهيل األسري التي تُنظمها جمعية تيس -3

 األوراق والمستندات المطلوبة:.

 صورة مكبّرة وواضحة للبطاقة الشخصية . -1

 . 6×4صورة شمسية حديثة مقاس  -2

 صورة من عقد النكاح , مع األصل للمطابقة والتصديق . -3

 صورة من دفتر العائلة , مع األصل للمطابقة والتصديق .  -4

 تعريف من جهة العمل يُوّضح فيه مقدار الراتب . -5

 شهادة حضور الدورة الخاصة بالتأهيل األسري التي تُنظُمها جمعية تيسير الزواج . -6

 

 

 

 التوقيع الجوال السجل المدني اسم المتقدم

    

 

 أصادق على ما ذكر أعاله وفي حالة ثبوت خالف ذلك يحق للجمعية إلغاء الطلب..


