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1   
. أن يكون سعودي اجلنسية حسب اذلوية من دفًت العائلة أو البطاقة الشخصية –أ   

داخل نطاؽ احملافظة . إقامة ادلستفيد أن يثبت لدى اجلمعية –ب    
( 15ادلادة ة ال يفي متطلبات األسرة على حسب جدول احلد ادلانع ) أن يكون دخل األسر –ج  
األبناء والبنات العاملني وادلقيمني مع األسرة ال يدخلون مع أولياء أمورىم . -د  

 أو سجل أو زلالت جتارية يضطر إليهم ( ن) إال العمالة ادلنزلية دل أن ال يوجد لديو سجل جتاري أو عمال مهنيني مكفولني -ىػ 
. جتاري  

ابلنسبة لليتيم يدرج ضمن أفراد أسرتو إال إذا ُوجد من يكفلو . -و  
. ( 18يطبق عليها ماورد يف ادلادة ) األسرة اليت لديها هبيمة األنعام  -ىػ  
حيق جمللس اإلدارة إضافة بعض الشروط لبعض احلاالت أو اإلعفاء من بعض الشروط مىت ما دعت احلاجة لذلك . –و  

2  
تقدًن معروض طلب االستفادة من اجلمعية من صاحب الطلب وتعبئة النموذج ادلخصص لذلك . -أ  

صورة من اذلوية الوطنية للمستفيد ودفًت العائلة مع األصل للمطابقة . -ب  
يف ابلراتب شامال لصايف إثبات مقدار الدخل الشهري عن طريق إحضار كشف بنكي آلخر ستة أشهر إضافة لتعر   -ج

 الراتب دون خصم ادلديونيات مع توضيح البياانت الوظيفية .
إثبات مقر السكن ) عن طريق الباحث / ة االجتماعي ومدارس األوالد ( . -د  
شهادة وفاة للعائل وصورة صك حصر الورثة ) وىذه خاصة ابألرملة واليتيم ( . -ه  
لقة وادلهجورة صادر من احملكمة .صك طالؽ للمطلقة أو صك ىجران للمع -و  
التوقيع على منوذج تعهد أنو عند تغيري رقم اذلاتف اجلوال أو مقر السكن أو وفاة أحد أفراد األسرة أو أتىل أحد األبناء أبنو  -ز

 يتم إبالغ اجلمعية فوراً .
من قبل اجلمعية . تعبئة االستمارة اخلاصة بطلب ادلساعدة -ح  



 

3 
 
 

 

3   
:أوالً : يلغى ملف ادلستفيد دلدة ثالث سنوات بعدة أمور منها    

-أ إذا ثبت أن ادلستفيد يستفيد من مجعية أخرى .  
إذا ثبت لدى اجلمعية أن ادلعلومات ادلقدمة ذلا غري صحيحة مثل احلالة , أو الدخل أو غري ذلك من استيفاء الشروط العامة  .

 ب -أو اخلاصة
: اً : يلغى ملف ادلستفيد كلياً اثني   

  -أ إذا ثبت لدى اجلمعية وفاة ادلستفيد. 
-ب إذا ثبت لدى اجلمعية أن ادلستفيد يسكن خارج نطاؽ اجلمعية .  

:اثلثاً :يلغى ادللف مؤقتاً يف احلاالت التالية    
-أ عدم جتديد ادلعلومات السنوية ادلطلوبة من ادلستفيد حسب كل حالة .  

عة اجلمعية الستالم ادلساعدة خالل ادلدة احملددة يف اإلعالنعدم مراج . -ب   
مت استدعاؤه يف أي وقت . عدم مراجعة اجلمعية مىت ما -ج  

.رابعاً :جمللس إدارة اجلمعية النظر يف زايدة أو ختفيض مدة اإللغاء حسب احلاالت والظروؼ   
4   

أالؼ رايل يف السنة فال يصرؼ للمستفيد أكثر من ذلك , وان استحق ذلك حسب  ستة (6000احلد األعلى للصرؼ ىو)
0( ) رفع ادلساعدات (6القاعدة , ويستثٌت من ذلك ما ورد يف ادلادة )  

5   
ذلك حسب القاعدة  رايل يف السنة وال يصرؼ أدىن من ذلك , فان استحق أدىن من ألفني( 2000احلد األدىن للصرؼ )

( . ( خفض ادلساعدات7رفعت ادلساعدة إىل ألفني رايل , ويستثٌت من ذلك ما ورد ابدلادة )  )  
6   

جلميع ادلستفيدين  إذا قدرت ادلساعدات للمستفيدين فكانت أقل من ادليزانية فيتم معرفة نسبة الزايدة يف ادليزانية فًتفع ادلساعدة
رايل . آالؼارتفعت مساعدة بعضهم عن عشرة  نسبة الزايدة وانحسب    



 

4 
 
 

 

7   
إذا قدرت ادلساعدات للمستفيدين فكانت أكثر من ميزانية اجلمعية فيتم معرفة نسبة النقص يف ادليزانية فتنقص ادلساعدة جلميع 

لادلستفيدين حسب نسبة النقص وان قلت ادلساعدة عن ألفني راي   
8   

يتم صرؼ ادلساعدات النقدية بعد اعتمادىا من رللس اإلدارة بناًء على توصيات اللجنة االجتماعية وفق كشوؼ موضح فيها 
لسريع يف حساابت ل اعن طريق التحوي الدائمني  أمساء ادلستفيدين ونوع ادلساعدة واحلالة وادلبلغ , وتصرؼ للمستفيدين

. بعد اعتمادىا من رللس اإلدارة ادلستفيدين ,   
9  

من يثبت استحقاقو لدى  -أسر السجناء –ادلعلقات  –ادلهجورات  –ادلطلقات  –األرامل  –األيتام  –) األسر الفقرية 
( . اجلمعية ألي ظرؼ من ظروؼ احلياة  

10  
يتم صرؼ اإلعاانت النقدية دلدة ستة أشهر يف السنة اذلجرية حبيث تودع يف حساابت ادلستفيدين يف اليوم العاشر لألشهر  -أ

 الفردية .
لألشهر الزوجية  اليوم العاشريف  دلدة ستة أشهر يف السنة اذلجرية حبيث تصرؼ البطاقات تصرؼ بطاقات السلة الغذائية -ب  

11  
 –التأىيل والتدريب  –سقيا ادلاء  –احلقيبة ادلدرسية  –إفطار صائم  –الًتميم  –اإلجيار  –كسوة الشتاء   –) كسوة العيد 

( ادلالبس - ة ادلقبلني على الزواج (إعفاؼ ) مساعد –األاثث واألجهزة ادلنزلية  –سداد فاتورة الكهرابء  -التمور   
بعد اعتمادىا من رللس اإلدارة بناًء على توصيات اللجنة وتقدم ىذه الربامج مىت ما دعت احلاجة لذلك وعند توفر الدعم ذلا 

عن طريق دراسة كل برانمج يف حينو . االجتماعية وفق كشوؼ موضح فيها أمساء ادلستفيدين ونوع ادلساعدة والكميات  
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12   
:مثل احلرائق أو الكوارث أو إنشاء ادلباين أو غريىا ويشًتط يف ذلك ما يلي   

  .إثبات احلالة الطارئة -أ 
.تقوم اللجنة االجتماعية ببحث احلالة -ب   

أال يكون من مستفيدي اجلمعية الدائمني -ج .  
رايل كحد أقصى لكل حالة  آالؼ( عشرة 10000دلن تثبت حالتو مساعدة ال تتجاوز)بعد استيفاء الشروط يصرؼ  -د 

. حسب موافقة رللس اإلدارة   
13   

   وىم الذين ثبت ألعضاء رللس اإلدارة حاجتهم ولكن مل يتقدموا بطلب ادلساعدة جهاًل أو حياًء , فيصرؼ ذلم حسب الشروط
الدائمني من ادلستفيدين من اجلمعية أال يكون -أ .   

.تقوم اللجنة االجتماعية ببحث حالتو -ب   
ال يفتح للمحتاج ملف نظرا لتعففو وإمنا يكون ملف جلميع احملتاجني من ىذه الفئة يشمل بيان أبمسائهم ومقدار ادلساعدة -ج

  ومربر ادلساعدة
-د يتخذ اجمللس األسلوب ادلناسب إليصال ادلساعدة .  

14  
رايل . 200سنة , وقيمة كفالة اليتيم الشهرية  18الذي مل يكمل عمره  ىو يتيم األب اليتيم الذي تدعمو اجلمعية  
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15  
فراد األعدد  1 2 3 4 5 6 7  
 مبلغ الدخل 1440 2640 3480 3960 4200 4440 4680
 فئة أ  500 800 1160 1320 1400 1480 1560
 فئة ب 1000 1600 2320 2640 2800 2960 3120
 فئة ج  1440 2640 3480 3960 4200 4440 4680

فأكثر 14  عدد األفراد 8 9 10 11 12 13 
 مبلغ الدخل 4920 5160 5400 5640 5880 6120 6360
 فئة أ  1640 1720 1800 1880 1960 2040 2120
 فئة ب 3280 3440 3600 3760 3920 4080 4240
 فئة ج  4920 5160 5400 5640 5880 6120 6360

 
16  

 الفئة ادلبلغ مالحظات
رايل 500   أ 
رايل 400   ب 
رايل 300   ج 

رايل 200 قيمة كفالة اليتيم  د 
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17  

عددال مالحظات  النوع 
رأس 150   أغنام 
رأس 50   إبل 
رأس 50   بقر 

18  
( رايل وتوزع على ادلستفيدين بناءا على عدد أفراد األسرة كما يلي : 140تبلغ بطاقة السلة الغذائية )   

فأكثر 11 10ػػ  6  5ػ  1   
بطاقات  3  بطاقة واحدة بطاقتان 

19  
( رايل  10تبلغ قيمة اإلطعام يف الكفارات للفرد الواحد )   

20
 


