
 

                                   

 

 

 

 ٌة التأكد من استحماق المستفٌدٌنآل                              

 

 

 

 اوالً: التأكد من تطبٌك الشروط االتٌة:

 ال ٌسجل إال من هو من أهل الزكاة فمط. -1

والزوج الممصر الزوج المرٌض نفسٌا والمجنون والمشلول شلل كامل والهاجر زوجته والزوج المتوفً  -2

 والزوج المسجون ٌكتب كل شًء باسم الزوجة.

مع أحد الاربها(  -ابنه  -ابن  -ال ٌسجل المعاق أو المطلمة أو األرملة او المعلمة الذٌن ٌعٌشون مع ذوٌهم )اب  -3

 ولٌس لدٌهم أبناء.

ٌر متزوجة وتثبت ذألن سنه غ 25سنه او بنت فوق  25تسجل المطلمة واألرملة والمعلمة من لدٌها أبناء الل من  -4

 فً برنت الجوازات.

 ( وٌستثنى المرٌض ومن لدٌه سبب.35ال ٌسجل الرجال دون ) -5

سنةحسب الكرت واإلناث حتى 25ٌسجل جمٌع أفراد األسرة الذٌن ٌعٌشون فً المنزل من الذكور ألل من  -6

 تتزوج حسب برنت األحوال.

 لاير من الدخل.2222حدة أو أكثر ٌخصم فمط ( لاير لمن لدٌه زوجة وا24222أعلى إٌجار سنوي ٌمبل ) -7

 المرأة السعودٌة المتزوجة برجل غٌر سعودي تسجل جمٌع األوراق باسمها وزوجها ٌسجل مع األفراد. -8

 المرأة األجنبٌة المتوفً زوجها السعودي تسجل باسمها وٌضاف إلٌها األبناء. -9

 تبعد.( لاير. وما أعلى من ذلن ٌس7222ألصى دخل بعد خصم اإلٌجار ) -12

    أال ٌكون لدٌه او لزوجته مؤسسة أو عمالة حسب برنت الجوازات معدا العمالة المنزلٌة. -11

 

 ثانٌاً: تحدٌد دخل المستفٌد بالمعادلة االتٌة:

 ٌتم ادخال رلم هوٌة المتمدم عبر نظام الضمان االجتماعً لمعرفة لٌمة الدخل. -1

على صافً الدخل )شرط أال ٌزٌد الخصم عن  ٌتم خصم لٌمة االٌجار من اجمالً دخل المتمدم للحصول -2

 لاير(.2222

 ٌحسب صافً الدخل وٌصنف فً جدول الفئات المعتمد. -3

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً: استالم المستندات والوثائك التً تثبت استحماق الحالة من خالل تسلٌمه النموذج االتً:

 نموذج المستندات المطلوب للمستفٌدٌن

  اسم ممدم الطلب

  رلم اخر  رلم الجوال 

  العنوان

 مالحظات المستند م

  صورة من بطالة كرت العائلة )الجدٌد( مع األصل للمطابمة. 1

  صورة من البطالة الوطنٌة الجدٌدة مع األصل للمطابمة. 2

  إثبات السكن )صن ملكٌة أو عمد إٌجار الكترونً(. 3

  اثبات تعرٌف المدارس 4

  الجوازات من ابشر )لوحة معلوماتً(برنت من  5

  برنت المعلومات من أبشر.  6

  إثبات الدخل )راتب(. )تعرٌف بالراتب( 7

  إثبات الدخل )ضمان(. )ٌوزر خاص بالجمعٌة لمولع الضمان االجتماعً( 8

  إثبات الدخل )تماعد(. )مولع مؤسسة التماعد( 9

  التأمٌنات(إثبات الدخل )تأمٌنات(.  )مولع  12

  ورلة حساب بنكً )آٌبان(. )عن طرٌك البنن او مباشر البنون( 11

  صور من صن الطالق. )خاص بالمطلمات( 12

  صوره من شهادة الوفاة. )االرامل وٌستثنى من ٌوجد فً كرت العائلة( 13

  اثبات مشهد للسجٌن. )اسرة سجٌن( 14

 

 

 

 




