
 الرحيم  الرحمن هللا بسم

 

 ، ، ، بعد و طيبة تحية ه،وبركات هللا ورحمة عليكم  السالم

 

 أبدا   و  دائما   عافاك و  رعاك  و هللا حفظك نهيان أل زايد بن محمد  الشيخ السمو  صاحب عزيزي

 

 خير  ِمن عليه تعملون لما دوما   والسداد وأبدا ،  دائما   والعافية الصحة بدوام األماني بأطيب لسموكم التقدم في أرغب بداية  

 .تفعلونه مما للخير جاهدين لنا ذخرا   دائما   دمتم و العربية… واألمة االماراتي والشعب الوطن لهذا

 

  فأنا مساعدتي الكريم سموكم ِمن  و جل و عز هللا ِمن راجيا   هذا بطلبي التقدم في( الكاملبم المتقدم بالطلب اس ) أنا أرغب

  و متزوج أنني كما ،(بالطلب المتقدم للشخص الشهري الراتب كتابة يتم هنا) الشهري وراتبي ظبي أبو بلدية في موظف

  السكن هذا على حصلت  وقد ،(الطلب المتقدم الشخص عنوان كتابة يتم هنا) في وأسكن  ، حق علي منهم  ولكال   أبناء عندي

  صيانة و ديكور عمل ِمن أتمكن  ولكي شخصية،  جهات وِمن البنك ِمن باالقتراض قمت عليه  حصلت إن وما  سنوات، منذ

 ِمن اقتراضه تم الذي المبلغ ذكر يتم هنا) اقترضته  الذي المبلغ بلغ وقد ألسرتي، الكريمة الحياة لتوفير للمنزل أثاث و

 (.البنك

 

  عن سيدي ناهيك  ، شهري بشكل  المرتب ِمن اقتطاعه يتم الذي المبلغ كتابة فيتم هنا أما)  استقطاع شهري وبشكل ويتم

  المتقدم الشخص لدى األبناء عدد كتابة تمي)   لدي حيث كبدي وفلذات ألبنائي بدفعها أنا ملزوم التي الدراسية المصاريف

  لتوفير يكفي ال مدارسهم مصاريف دفع و القسط اقتطاع بعد للعائلة يتبقى ما و بالمدرسة ملتحقون جميعهم( بالطلب

 .حاليا   به نمر التي المعيشة غالء  عن  ناهيك الحياة مستلزمات

 

  لي  العون يد مد  و مساعدتي الكريم  سموكم ِمن جل و عز هللا ِمن أرجو فإنني أعلى ذكرها السابق لظروفي نظرا   و ولهذا

  بان وجل  عز هللا من وارجوا مساعدة، على  حصلت أن و لي يسبق لم حيث الشفقة و االعتبار بعين طلبي في النظر و

 . وتقديري تحياتي خالص وتقبلوا عزك هللا أدام طلبي، تتقبلوا

 

 / ………. .  بالكامل  االسم

 

 / ………. .  الهاتف رقم

 

 / ………. .  المدنية األحوال بطاقة رقم

 

 / ………. .  بك الخاص السكن  عنوان


