الئحة املستفيدين
آلية قبول املستفيدين

حالة احملتاج ::
 الشروط األساسية
.1
.2
.3
.4

أن يكون سعودي اجلنسية
أن يكون يف النطاق اإلداري حملافظة املخواة
أن ال يزيد معيار دخل الفرد عن ( )1000ريال شهريا
أن يبلغ من العمر ( 45عاما) فأكثر

 املستندات املطلوبة :
·
·
·
·
·
·

صورة من دفرت العائلة
صورة من عقد االجيار ساري املفعول (للمستأجرين).
تعريف من مدارس األبناء (إن وجد)
صورة من بطاقة الضمان (إن وجد)
تعريف براتب التقاعد أو راتب التأمينات أو الراتب الوظيفي
جيب أن تكون األوراق املقدمة للجمعية جديدة وحمدثة

 مالحظات هامة:
·
·
·
·
·

ضرورة إحضار أصل املستندات للمطابقة
ال يتم اعتماد أي طلب إال بعد اكتمال مجيع املستندات واستالم الطلب ال يعين قبوله
ال يتم استالم الطلب إال من صاحبه أو وكيله شرعا .
اجلمعية غري ملزمه بإعادة أوراق املتقدم يف حالة عدم قبول طلبه
سيكون هناك حبث اجتماعي لكل أسرة مع بداية كل عام

 ::حالة العاجز ::
 الشروط األساسية
.1
.2
.3
.4
.5

أن يكون سعودي اجلنسية
أن يكون يف النطاق اإلداري حملافظة املخواة
أن يبلغ من العمر ( 20عاما) فأكثر
أن ال يزيد معيار دخل الفرد عن ( )1000ريال شهريا
أن حيضر تقرير طيب يثبت فيه عجزه عن العمل

 املستندات املطلوبة :
·
·
·
·
·
.
·
·

صورة من دفرت العائلة
صورة من عقد االجيار ساري املفعول (للمستأجرين).
تعريف من مدارس األبناء (إن وجد)
صورة من بطاقة الضمان (إن وجد)
صورة من بطاقة التأهيل الشامل (إن وجد)
إحضار تقرير طيب من مستشفى حكومي باللغة العربية يثبت عجزه عن العمل
تعريف براتب التقاعد أو راتب التأمينات أو الراتب الوظيفي (إن وجد)
جيب أن تكون األوراق املقدمة للجمعية جديدة وحمدثة

 مالحظات هامة:
·
·
·
·
·

ضرورة إحضار أصل املستندات للمطابقة
ال يتم اعتماد أي طلب إال بعد اكتمال مجيع املستندات واستالم الطلب ال يعين قبوله
ال يتم استالم الطلب إال من صاحبه أو وكيله شرعا .
اجلمعية غري ملزمه بإعادة أوراق املتقدم يف حالة عدم قبول طلبه
سيكون هناك حبث اجتماعي لكل أسرة مع بداية كل عام

 الشروط األساسية
.1
.2
.3
.4

 ::حالة االرامل و املطلقات ::

أن تكون سعودية اجلنسية
أن تكون يف النطاق اإلداري حملافظة املخواة
أن ال يزيد معيار دخل الفرد عن ( )1000ريال شهريا
إعالة األبناء ويثبت ذلك بصك إثبات حالة اجتماعية يذكر فيه ما يلي:
(عدم الزواج  ,انتهاء العدة  ,إعالة االوالد)


·
·
·
·
·
·
.
·

املستندات املطلوبة :


·
·
·
·
·

مالحظات هامة:

صورة من كرت العائلة .
صورة من صك إثبات احلالة اجتماعية
صورة من عقد االجيار ساري املفعول (للمستأجرين).
تعريف من مدارس األبناء (إن وجد)
صورة من بطاقة الضمان (إن وجد)
صورة شهادة وفاة الزوج (لألرامل)
صورة من صك الطالق (للمطلقات)
جيب أن تكون األوراق املقدمة للجمعية حديثة .

ضرورة إحضار أصل املستندات للمطابقة .
ال يتم اعتماد أي طلب إال بعد اكتمال مجيع املستندات واستالم الطلب ال يعين قبوله.
ال يتم استالم الطلب إال من صاحبه أو وكيله شرعا .
اجلمعية غري ملزم بإعادة أوراق املتقدم يف حالة عدم قبول طلبه .
جيب أن يكون هناك حبث اجتماعي لكل أسرة مع بداية كل عام .

 الشروط األساسية

.1
.2
.3
.4
.5


 ::حالة األيتام ::

أن يكون سعودي اجلنسية
أن يكون يف النطاق اإلداري حملافظة املخواة
وفاة األب أو الوالدان وال يقبل من توفت أمه فقط.
يكون العمر أقل من  18عام
أن يكون من احملتاجني
املستندات املطلوبة :

·
·
·
·
.
·
·

صورة من كرت العائلة بعد التعديل .
تعريف من املدارس .
صورة شهادة وفاة األب .
صورة من بطاقة الضمان (إن وجد)
صورة من صك حصر الورثة و الوالية (إن وجد)
صورة من عقد االجيار ساري املفعول (للمستأجرين).
جيب أن تكون األوراق املقدمة للجمعية حمدثة .



مالحظات هامة:

·
·
·
·
·

ضرورة إحضار أصل املستندات للمطابقة .
ال يتم اعتماد أي طلب إال بعد اكتمال مجيع املستندات واستالم الطلب ال يعين قبوله.
ال يتم استالم الطلب إال من وكيله الشرعي .
اجلمعية غري ملزم بإعادة أوراق املتقدم يف حالة عدم قبول طلبه .
جيب أن يكون هناك حبث اجتماعي مع بداية كل عام .

تنبيه:
األموال اليت تصرف على
املستفيدين من اجلمعية

هي أموال زكاة
فإذا مل تكن من أهل مصاريف
الزكاة فال جيوز لك شرعا أخذها

معرفة كامل الدخل الشهري :
( الضمان – التقاعد – الراتب – التأمينات – أخرى )
معرفة عدد أفراد األسرة :
(رب االسرة – الزوجات – البنات الغري متزوجات – األبناء
أقل من 20سنة)

 معيار الدخل يساوي :
الدخل تقسيم عدد افراد األسرة

إذا كان الناتج أقل من  1000ريال يقبل
وإذا زاد يستبعد من اجلمعية
مثال  :رجل الراتب الشهري  5000ريال وعدد افراد االسرة  4الناتج هو  1250فال
يقبل الن املعيار أكرب من  1000ريال
مثال  :رجل الراتب الشهري  3000ريال وعدد افراد االسرة  4الناتج هو 750
فيقبل الن املعيار أصغر من  1000ريال

