
 

 

 

 

 

 

 

 الئحة صرف المساعدات للمستفيدين



 

 ( المستفيدون من خدمات الجمعية: 1المادة ) ❖

 األسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.  -1

 األفراد ذوي اإلعاقة. -2

 األيتام.  -3

 الفتاة والمرآة بكافة حاالتها.  -4

 الجهات المعنية والمختصون.   -5

 

 ( شروط وضوابط المستفيدون من خدمات الجمعية:  2المادة ) ❖

 أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.   -1

 أن يكون المتقدم ساكناً ضمن نطاق خدمات الجمعية.   -2

 لاير(.    3000أال يتجاوز دخل األسرة ) -3

 

 ( المتطلبات المطلوبة للمستفيدين من خدمات الجمعية:  3المادة ) ❖

 .  سجل االسرة حديثوصورة   حديثة صورة الهوية الوطنية -1

 إثبات مقر السكن )فاتورة كهرباء، عقد أيجار السكن(.   -2

 إثبات نوع الحالة )مطلقة، أرملة، يتيمة، فرد ذوي إعاقة، أسرة فقيرة(.  -3

 إثبات مقدار الدخل ونوعه.  -4

 التقارير الطبية للمريض، والفرد ذوي اإلعاقة. صورة من  -5

 تعبئة السجل الخاص بطلب المساعدة.   -6

 



 

 

 ( حاالت اإليقاف المؤقت واالستبعاد من الجمعية: 4المادة ) ❖

 أوالً: حاالت اإليقاف المؤقت:   -

إذا ثبت لدى الجمعية أن المعلومات المقدمة لها غير صحيحة مثل مقدار الدخل أو غير ذلك   -1

 من شروط التسجيل في الجمعية.  

في حالة تأخر المستفيد عن تجديد األوراق المطلوبة بحد أقصى شهر من تاريخ تسليمه   -2

 األوراق المطلوبة.  

 عدم تحديث بيانات المستفيد سنوياً.  -3

 عن مراجعة الجمعية أو عدم الرد على اتصاالتها دون عذر.  انقطاع المستفيد -4

 

 ثانياً: حاالت االستبعاد:  -

 الجمعية.  أن المستفيد ال تنطبق علية شروط وضوابط التسجيل في  إذا ثبت لدى الجمعية -1

 الجمعية.  خدمات  انتقال األسرة إلى خارج نطاق -2

 ( توزيع المساعدات النقدية: 5المادة ) ❖

يتم توزيع المساعدات النقدية على المستفيدين وفق إعداد األسرة بناااء علااى الميزانيااة المخصصااة  -

 للمساعدات من قبل مجلس اإلدارة. 

 

 ( إقرار المساعدات النقدية وآلية الصرف: 6المادة ) ❖

ن قباال اللجنااة االجتماعيااة واعتماد ااا ماان يتم إقرار المساعدات النقدية بناء على مااا يااتم رفعااة ماا  -

، وفق كشوفات موضح فيهااا أسااماء المسااتفيدين ونااوع المساااعدة والحالااة والمبلاا ، مجلس اإلدارة

 للمستفيدين مباشرة بعد اعتماد ا من مجلس اإلدارة.  وتسلم  

 

 



 

 

 ( مساعدات األسر الفقيرة: 7المادة ) ❖

ل ثم فئة أ ثم فئة ب ثم فئة ج ثاام ترتيبا تنازلياً تكون البداية من فئة عديمي الدخ يتم ترتيب المساعدات   -

 .وفق ما يخصص من مساعدات  فئة د،

 

 اقسام فئات المساعدة:( 8المادة ) ❖

البحااث، تقدم المساعدات للمستفيدين حسب إمكانات الجمعية وعلى أساس درجااة التقياايم فااي اسااتمارة  -

 الي:الحاالت على النحو الت   وتصنف

 مقدار املساعدة  االيضاح  الفئة 
صايف الدخل الشهري للفرد ال   واليت يكوناالشد حاجة  وهي االسرة فئة أ 

 ( رايل300)عن يزيد 
 رايل  2000

( 600_301وهي االسرة اليت يكون صايف دخل الفرد الشهري من ) فئة ب
 رايل 

 رايل  1500

( 900_601) اليت يكون صايف دخل الفرد الشهري من وهي االسرة فئة ج 
 رايل 

 رايل1000

 رايل  500 ( رايل1200-901)من يكون صايف دخل الفرد الشهري  وهي اليت فئة د
 

-1200من ) أكثراليت يكون صايف دخل الفرد الشهري  وهي االسرة فئة ه
 رايل فيلزم استثناؤها 2001من  أكثرجتاوز دخل الفرد  وإذا( 2000

 هلا اخلدمات التالية فقط:  وتقدممن مدير عام اجلمعية 
  والتوظيف،التدريب   التعليمية،الرعاية  الصحية،الرعاية  -1

 والرتوحيية  والربامج الثقافيةاالرشاد االسري 
وحفالهتم ومناسباهتا  اشراكهم يف برامج اجلمعية املختلفة  -2

 العامة 
 ملتقدمي خدماهتا لأليتاالتنسيق مع املؤسسات اخلريية االخرى  -3

 واسرهم

 
 
 
 

 مساعدات عينية 

 

 



 

 ( المساعدات في حاالت الكوارث:  9المادة ) ❖

لمجلس إدارة  تقوم مديرة الخدمات االجتماعية والتطوع بتقييم الحالة ثم الرفع بمرئياتها  -

ألف لاير   15,000الجمعية إلقرار المساعدة من عدمها شريطة اال تتجاوز المساعدة مبل  

 ويصرف من حساب الجمعية.  

 

 ( إقرار المساعدات العينية:  10المادة ) ❖

النماذج الخاصة بتوزيعها على واستيفاء يتم صرف المساعدات العينية بعد اعتماد توزيعها  -

 الفئات التي يتم تحديد ا من قبل اإلدارة. 

 

 ( إيضاحات عامة: 11المادة ) ❖

 .التسجيلملف ال تنطبق عليه شروط   عدم قبول أي -1

 ال يتم اعتماد أي طلب إال بعد اكتمال جميع المستندات. -2

 استالم الطلب ال يعني قبوله. -3

 عدا األيتام والمرضى وكبار السن. ،  ال يتم استقبال الطلب إال من صاحبه -4

 الجمعية غير ملزمة بإعادة أوراق المتقدم في حالة عدم قبوله. -5

 يجب أن يكون هناك تحديث بيانات لكل أسرة سنوياً في الوقت الذي تحدده إدارة الجمعية.   -6


