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ية بمحافظة الطوال   ي جمعية البر الخبر
 
وط التسجيل ف  شر

وط الدخل المالي      
 شر

 عدد 
 أفراد األشة   

 الدخل الشهري  
 الضمان  + الراتب  

1 1500 

2 2500 

3 3500 

4 4500 

5 5500 

 6000 فأكب   6
ي الجمعية يقبل التسجيلال   6000يزيد عن  لألشة  أي دخل

 
 ف

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

وط التسجيل  •  : شر
 عاما  وما فوق  45يكون عمر المستفيد  •

 أن يكون من سكان محافظة الطوال ومركز الموسم   •

 أن يكون سعودي الجنسية  •

 إحضار الهوية الوطنية وكرت العائلة األصل وتكون محدثة    •

 رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد معتمد من البنك  •

 مشهد من مؤسسة التقاعد والتأمينات االجتماعية   •

ي خاص بالمرض  ) إحضار تقرير حديث للمريض (  •  تقرير طبر

 صورة من صك الطالق   •

 صورة من عقد اإلجار  للمستأجر   •

 لتأهيل الشامل  صورة من ا •

 مشهد بالراتب من جهة  عمل الموظف معتمد  •

ي عبر موقع الجمعية  •
ون   التسجيل يكون الكبر

 

 الفقراء  •

 : السعوديير  فقط 

 إال إذا كانت  ونأربعخمسة و ((  45* ال يقبل ملف من يقل  عمره عن )) 
ً
عاما

وط التالية :   - تتوفر فيه الشر

1-  
ً
 طبيا

ً
  –إذا كان عاجزا

ً
 0فيقبل ويصنف ضمن فئة العاجزين طبيا

 

 المعلقة  •
وط قبول ملف المعلقة    شر

 ثبوت عدم النفقة عليها من قبل الزوج ، وذلك بموجب إحضار صك  -1

عية   من المحكمة الشر

 0عدم توفر أي مصدر دخل لديها -2

وط أعاله ، فتعامل  -3 إذا أتضح أن لديها دخل ثابت بعد أن توفرت فيها الشر

خل انفة الذكر
ّ
وط الد  0بشر

 

 

 المطلقة  •
وط قبول ملف المطلقة    شر

عية  -1  إحضار ما يثبت طالقها بصك من المحكمة الشر

 يكون لديها أبناء تعولهم  إن -2

 

 أش السجناء  •
وط قبول ملف   أش السجناء شر

 ووجود أبناء   تقبل أشة السجير  إذا لم يكن لهم دخل شهري -1

ي حال انتهاء محكومية رب األشة  -2
 
 يستبعدون ف

ي المرأة  • وجة من أجنبر
 السعودية المبر 

ي   وجة من أجنبر
وط قبول ملف : المرأة السعودية المبر   شر

 0أن يتم إحضار ما يثبت سعودية الزوجة -1

عية  -2  أن يتم إحضار إثبات زواجهما من المحكمة الشر

وط  -3 ي أي دخل يذكر فإنه يطبق بحقهم شر إذا توفر لها أو لزوجها األجنبر

خل
ّ
 الد
 

 األرملة  •
وط قبول ملف األرملة    شر

 أنها أرملة ويكون محدثبعد احضار ما يثبت ال يقبل ملف أي أرملة ، إال  -1

 إن ال يكون لديها مصدر دخل من جهة حكومية أو أهلية  -2

وط أعاله ، فتعامل  -3 إذا أتضح أن لديها دخل ثابت بعد أن توفرت فيها الشر

خل انفة الذكر 
ّ
وط الد  بشر

 االيتام  •
وط   قبول ملفات أش األيتامشر

 وضمان ((  –إذا  أتضح أن لدى األشة مصادر دخل شهري ثابت )) تقاعد -1

خل
ّ
وط الد ه فإنه يطبق بحقهم شر  0أو غبر

ي حال أتضح أنه ال يوجد لهم أي دخل يذكر ، فيجب إحضار ما يثبت ذلك  -2
 
ف

ومن ثم يتم قبول الملف ، ثم يدرجون ضمن األش المشمولة بالكفالة  

 لشهرية. ا

 صك حرص الورثة  -3

 صك الوالية  -4
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ي الجمعية الئحةال
 
ية لعملية تسجيل المستفيدين ف  التفسبر

 

 

وط التسجيل  •  : شر
 عاما  45من يقل عمره عن  يقبلال  •

وط الدخل من الراتب والضمانال تسجل  أبناء المطلقة بدون  •  إال إذا كانت يتيمة األبوين وتطبق عليها شر

وط الدخل من الراتب والضمان • ي لديها  أبناء تطبق عليها  شر
 المطلقة الت 

ي تسكن مع أشتها ال تسجل  ةاألرمل •
 الت 

وط الدخل من  • ي لديها أبناء تطبق عليها شر
 راتب وضماناألرملة الت 

ي الجمعية  •
 
ي تسكن مع أشتها ال تسجل ف

 العزباء الت 

وط الدخل من الراتب والضمان  • ي تسكن وحدها بعد وفاة والديها تطبق عليها شر
 العزباء الت 

وط الدخل من الراتب والضمان والتأهيل  •  الشامل المريض والمعاق يضاف مع رب األشة وال يسجل بمفرده وتطبق عىل رب األشة شر

ي مح  •  تقرير طتر
 حكومي   ث كل سنة ويكون باللغة العربيةدالمريض بعجز كىلي عن العمل  يحض 

 ومن مستشف 

ي  •
ون     كل سنة   يحدثالمستأجر يجب عليه إحضار عقد الكب 

 خارج نقاط الجمعية ال يسمح له بالتسجيل   له  من يسكن خارج نقاط الجمعية واستقر سكنه ببيت ملك •

ي نزح إليها وليس قريته السابقة القرى النازحة من ي •
ي القرية الت 

 
ي القرى التابعة للجمعية يسجل ف

 
 سكن ف

ي مقر سكنه   •
 
ي تكون ف

 من نزح خارج نقاط الجمعية يحول ملفه إىل الجمعية الت 

ي تخصه وتخص العائل له   •
وط الدخل من راتب وضمان والت   اليتيم تطبق عليه شر

ــــيسلم سلة واحدة    7 –  1شة من توزع السالل الغذائية حسب عدد أفراد األ •  وما فوق يسلم سلتير    أفراد   8من   ـــــــــــــــ

 له حسب عدد الزوجات سلة واحد لكل بيت  يه أكبر من زوجة يسلم  دالمستفيد الذي ل  •

 مستفيد مع كامل أفراد أشته مهما بلغ عددهم  ل ريال ل  6000الحد األعىل للراتب   •

وط   15من لديه عدد من األبناء يتجاوز   ريال  6000 يستثت  من الدخل  •  فرد فأكبر  ويراىع حسب دخله الشهري وتطبق عليه الشر

ي ومطابقتها مع األصولرفالتأكد من الم •
ون  ي التسجيل االلكب 

 
ي  قات ف

 بعد البحث الميدان 

ي   •
وط الدخل من راتب وضمان ونفقة المهجورة الت   تسكن مع أشتها وليس لها أبناء ال تسجل  وإذا كان لديها أبناء تطبق عليها شر

ي حالة الوفاة تسجل األم مع التابعير   •
 
 ال يسجل أي فرد من األشة بمفرده كمستفيد لحالة نهائيا ويسجل فقط رب األشة مع التابعير  وف

ي كرت  •
 
   العائلة وبدون وظيفةعدد  التابعير  حسب ما هو ف

 بسم هللا الرحمن الرحيم 


