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 للمستفيدين المساعدات صرف الئحة
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 : ( شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية 1المادة ) 

 الشخصية. البطاقة أو العائلة دفتر من الهوية حسب الجنسية سعودي يكون أن (1
 . خدماتها منطقة في المستفيد إقامة الجمعية لدى يثبت أن (2
 مجلر  مرن المقررة واإلعانرات الصرر  قواعد حسب الجمعية في المطبق المعدل المستفيد دخل مقدار يتجاوز ال أن (3

         اإلدارة
 حالة. لكل المطلوبة الخاصة الشروط توفر (4
 المتطلبات المطلوبة للمستفيدين من الجمعية :( 2المادة )   

                 الهوية صورة (0
 االوالد.( مدرسة االجتماعي. الباحث السكن) مقر إثبات (2
            الحالة نوع إثبات (3
 بالراتب وتعريف شهور( 6 بأخر بنكي )كشف الدخل مقدار إثبات (4
   المساعدة بطلب الخاصة االستمارة تعبئة (5

 إلغاء ملفات المستفيدين :( 3المادة )

 -:  منها أمور بعدة سنوات ثالث لمدة المستفيد ملف يلغى : أوالً 
 . أخرى جمعية من يستفيد المستفيد أن ثبت إذا (1
 استيفاء من ذلك غير أو الدخل أو , الحالة مثل صحيحة غير لها المقدمة المعلومات أن الجمعية لدى ثبت إذا (2

 . الخاصة أو العامة الشروط
 -ثانياً : يلغى ملف المستفيد كلياً :

 . المستفيد وفاة الجمعية لدى ثبت إذا (1
 . الجمعية نطاق خارج يسكن المستفيد أن الجمعية لدى ثبت إذا (2

 -ثالثاً : يلغى الملف مؤقتاً في الحاالت التالية :
 . حالة كل  حسب المستفيد من المطلوبة السنوية المعلومات تجديد عدم (1
 . اإلعالن في المحددة المدة خالل المساعدة الستالم الجمعية مراجعة عدم (2
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رابعًا : لمجلس إدارة الجمعية النظر في زيادة أو تخفيض مدة اإللغاء حسب 

 الحاالت والظروف .

 : للصرف األعلى الحد (4) المادة

 استحق وان , ذلك من أكثر للمستفيد يصر  فال السنة في لاير أال  عشرة )01111 ىو) للصر  األعلى الحد
 1 ( المساعدات رفع ) (6) المادة في ورد ما ذلك من ويستثنى , القاعدة حسب ذلك

 : للصرف األدنى الحد (5) المادة

 حسب ذلك من أدنى استحق فان , ذلك من أدنى يصر  وال السنة في لاير الفين (6111) للصر  األدنى الحد
 . ( المساعدات خفض ) (7) بالمادة ورد ما ذلك من ويستثنى , لاير ألفين إلى المساعدة رفعت القاعدة

 : المساعدات رفع (6) المادة

 المسراعدة فترفرع الميزانيرة فري الزيرادة نسربة معرفرة فيرتم الميزانيرة مرن أقرل فكانت للمستفيدين المساعدات قدرت إذا
 . لاير أال  عشرة عن بعضهم مساعدة ارتفعت وان الزيادة نسبة حسب المستفيدين لجميع
 : المساعدات خفض (7) المادة
 فتنقص الميزانية في النقص نسبة معرفة فيتم الجمعية ميزانية من أكثر فكانت للمستفيدين المساعدات قدرت إذا

 . لاير ألفين عن المساعدة قلت وان النقص نسبة حسب المستفيدين لجميع المساعدة
 . الصرف وآلية النقدية المساعدات إقرار (8) المادة

  وفرررررق االجتماعيرررررة اللجنرررررة توصررررريات علرررررى بنررررراءً  اإلدارة مجلررررر  مرررررن اعتمادىرررررا بعرررررد النقديرررررة المسررررراعدات صرررررر  يرررررتم
 ) الررررردائمين للمسرررررتفيدين وتصرررررر  , والمبلررررر  والحالرررررة المسررررراعدة ونررررروع المسرررررتفيدين أسرررررماء فيهرررررا موضرررررح كشرررررو 

 , المسررررررتفيدين حسررررررابات فرررررري يعالسررررررر  التحويررررررل طريررررررق عررررررن ,( مطلقررررررات , أرامررررررل , معرررررروقين , أيتررررررام , فقيرررررررة أسررررررر
 . اإلدارة مجل  من اعتمادىا بعد ( طارئة مساعدة , زواج مساعدة ) وكذلك
 : الجمعية خدمات من المستفيدون (9) المادة

        األرامل (4            المعوقين (3                  األيتام (6                 الفقيرة األسر (0
 الحياة ظرو  من ظر  ألي الجمعية لدى استحقاقو يثبت من (7   الزواج على المقبلون (6       المطلقات (5

 : الفقيرة األسر مساعدات (11) المادة

 -: لاير 4111 من أقل المستفيد دخل كان  إذا ( أ ) الفئة  : أوال
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 وموافقة اللجنة تراه ما وفق المساعدة لو وتقدم االجتماعية اللجنة على وتعرض كامال  بحثا وتبحث الحالة تدرس (1
 الحالة. حسب اإلدارة مجل 

 . لاير 3111 بواقع األسرة لرب يقدر (2
 . ابن لكل لاير 311 بواقع لألوالد يقدر (3
 مستأجر. البيت كان  إذا لاير 6111 مبل  يضا  (4

 -: ريال 7111 ــ 4111 من المستفيد دخل كان إذا ( ب ) الفئة  : ثانيًا

 بعد اللجنة تراه ما وفق المساعدة لو وتقدم أالجتماعية اللجنة على وتعرض كامال بحثا وتبحث الحالة تدرس (1
 الحالة. حسب اإلدارة مجل  موافقة

 . لاير 6111 بواقع األسرة لرب يقدر (2
 . ابن لكل لاير 311 بواقع لألوالد يقدر (3
 مستأجر. البيت كان  إذا لاير 0111 مبل  يضا  (4

 ويستثنى مساعدة له تصرف فال  ريال 1711 من أعلى الدخل كان إذا  : ثالثًا

 . الزواج مساعدات ذلك من

 : األيتام مساعدات (11) المادة

 : التالية الضوابط حسب دائمة بصفة الجمعية خدمات منطقة في يسكن الذي لليتيم يصر 
  الورثة حصر صك رةصو  أو األب وفاة فشهادة يوجد لم وإذا العائلة دفتر طريق عن األب وفاة فيو موضحاً  اليتم إثبات (1
 . عاما 08 اليتيم عمر يتجاوز أال (2
 . اليتيم فيها المسجل الهوية صورة (3
 . الوكالة أو الوالية صك صورة (4
 . الزكاة بند من لاير 3111 بواقع سنوية إعانة حدة على يتيم لكل الصر  يتم (5

 : المرضي مساعدات (12) المادة

 : التالية الضوابط حسب الجمعية خدمات منطقة في يسكن الذي  للمريض يصر 
 . المرض ونوع مستوى يبين طبي بتقرير المرض إثبات (0
 . وجد إن الدولة من المقدمة اإلعانات مقدار إثبات (6
 ىاقص كحد  لاير 5111 الي ادني كحد  لاير 0111 قدرىا اعانة للمريض يصر  (3
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 : األرامل مساعدات (13) المادة

 : التالية الضوابط حسب الجمعية خدمات منطقة في تسكن التي لألرملة يصر 
 حصر صك مثل ذلك يثبت شرعي صك أو الزوج وفاة فيو موضحاً  العائلة دفتر أو الوفاة بشهادة إما الترمل إثبات (1

 . وغيره الورثة
 . وجد إن الدولة من المقدمة اإلعانات مقدار إثبات (2
 . الزكاة من لاير 6511 ذويها عند تسكن كانت  إذا لألرملة يصر  (3
 . الزكاة من لاير 3511 مستقل بيت في تسكن كانت  إذا لألرملة يصر  (4

 : المطلقات مساعدات (14) المادة

 : التالية الضوابط حسب الجمعية خدمات منطقة في تسكن التي للمطلقة يصر 
 . شرعي بصك الطالق إثبات (1
 . ذلك تثبت والدىم عليهم ينفق وال أطفاال تعول كانت  إذا (2
 لاير 6111 ذويها مع تسكن كانت  إن للمطلقة يصر  (3
 . لاير 3111 مبل  مستقل بيت في كانت  إن للمطلقة يصر  (4

 : الزواج مساعدة (15) المادة

 : التالية الضوابط حسب دائمة بصفة الجمعية خدمات منطقة في يسكن الذي الزواج على للمقبل يصر 
 . النكاح عقد صورة (1
 . سعودية الزوجة تكون أن (2
 . األول ىو الزواج يكون أن إثبات (3
 . الصر  عام نف  في الزواج يكون أن (4
 ذلك. يثبت ما وإرفاق الزواج على المقبلين تأىيل لدورة للمساعدة المتقدم حضور  (5
 ملزمة ليست الجمعية أن كما  الزكاة بند من تصر  لاير 4111 مبل  الزواج لمساعدة السنوية االعانة (6

 زكاة. من يردىا ما حسب أنما للجميع بالصر 
 : الطارئة المساعدات (16) المادة

 : يلي ما ذلك في ويشترط  غيرىا أو الخدمات فواتير تسديد أو المباني إنشاء أو الكوارث أو الحرائق مثل
 .  الطارئة الحالة إثبات (1
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 . الحالة ببحث االجتماعية اللجنة تقوم (2
 الدائمين. الجمعية مستفيدي من يكون أال (3
 أقصى كحد  لاير اال  عشرة (01111تتجاوز) ال مساعدة حالتو تثبت لمن يصر  الشروط استيفاء بعد (4

 . اإلدارة مجل  موافقة حسب حالة لكل
 . العينية المساعدات إقرار (17) المادة

 , األثاث , المالب  , الفطر زكاة , األضاحي لحوم , التمور , الغذائية السلة ) العينية المساعدات صر  يتم
 االجتماعية اللجنة توصيات على بناءً  اإلدارة مجل  من اعتمادىا بعد ( المدرسية المساعدات , المنزلية األجهزة

 . والكميات المساعدة ونوع المستفيدين أسماء فيها موضح كشو   وفق
 : المتعففين داتمساع (18) المادة

 لهم فيصر  , حياءً  أو جهالً  المساعدة بطلب يتقدموا لم ولكن حاجتهم اإلدارة مجل  ألعضاء ثبت الذين وىم
 -: الشروط حسب

 . الجمعية من المستفيدين من يكون أال (1
 . حالتو ببحث االجتماعية اللجنة تقوم (2
 بأسمائهم بيان يشمل الفئة ىذه من المحتاجين لجميع ملف يكون وإنما لتعففو نظرا ملف للمحتاج يفتح ال (3

 . المساعدة ومبرر المساعدة ومقدار
 . المساعدة إليصال المناسب األسلوب المجل  يتخذ (4
 . الصدقات بند من تصر  (5
 . المزدوجة الحاالت (09) المادة

 حالة من أكثر المستفيد على انطبق وإن , حالتو حسب السنة في فقط واحدة مساعدة الجمعية من للمستفيد يصر 
 . المساعدتين من األعلى المبل  فيعطى
 من يستجد وما الجمعية إمكانيات وفق للتعديل قابلة الالئحة هذه (21) المادة

 ذلك تستوجب أمور
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 :المراجع

صدد   ،الئحدد   م22/01/2012  يف السي سدد  هدد    يف(    1)   االجتمدد   يف اجلمعيدد  إدارة جملدد  اعتمدد 

 عمود بوادي اخلريي  الرب جلمعي  املس ع ات 

 :من مجل  ادارة الجمعية نموذج اعتماد 
بتددددد ري   (1)رقددددد   اجتم عددددد يف   الدددددرب اخلرييددددد  بدددددوادي عمدددددود فقددددد  اللدددددة جملددددد  ادارة  عيددددد   

وقدددددد ر ، عمددددددود بددددددوادي اخلرييدددددد  الددددددرب جلمعيدددددد   صدددددد   املسدددددد ع ات ، الئحدددددد   م 22/01/2012

اعتم دهددددددد  والعمدددددددا عوج اددددددد  وونددددددد ه  علددددددد  املوقدددددددة االل  ووددددددد  لل معيددددددد  وفددددددد  ال دددددددي    

 ب العتم د.امل فق   

 
 


