
 

 

 



 

يوم    في  األول  اجتماعه  في  اإلدارة  قبل مجلس  املستفيدين من  افقة على ضوابط تسجيل  املو تمت 

افق:   هـ وتم تعديلها واعتمادها من قبل  مجلس  اإلدارة في االجتماع الثاني  05/02/1434الثالثاء املو

افق:  يو  افق:    هـ وعدلت من املجلس في اجتماعه السادس يوم الخميس23/02/1436م االثنين املو املو

اإلدارة  و   هـ. 11/11/1441 مجلس  اجتماع  على  )بناًء  االثنين  الخامس  يـــــوم:  في  واملنعقد   ) عادي 

افــــــق:   الالئح24/10/2022  -هـ  28/03/1444املـــــو هذه  تعديل  تم  املشاريع    ةهـ   الثالث  الفصل  في 

ضوابط وشروط وتوصيات السلة  وخدمات الجمعية املادة السابعة ) نظام تقديم الخدمات بإضافة )  

   (الغذائية

لرعاية ومســاندة املســتفيدين من خدماوما ومن خالل   بوادي يبه مركز القوز    هليةاأل جمعية البر تســ ى 

الضــــــــــــوابط و ليـــة الاســــــــــــجيـــل والخـــدمـــات ال   يم ن تقـــديمهـــا  الشــــــــــــروط و هـــذه الالئحـــة يتم تحـــديـــد  

 للمسجلين في الجمعية.

 تقديم املساعدات النقدية والعينية لألسر املستحقة.  .1

 كمعونة الشتاء وفرحة العيد والحقيبة املدرسية لأليتام.  الخيريةالقيام ببعض املشروعات   .2

 مساعدة من يتعرضون لل وارث كالحريق وومدم املنازل. .3

 تماعي. املساعدة في رفع املستوى الصحي والثقافي والتعليم  واالج .4

 إنشاء املشروعات ال   من أهدافها العناية بالطفولة واألمومة واأليتام ورعاية العجزة واملعوقين.  .5

 تقديم اإلعانات الالزمة كإعانات الزواج والخدمات العامة وتحسين املساكن.  .6

 تت ون الالئحة من أربعة فصول وسبع مواد وتفصيلها على النحول التالي: 



 

 -الفصل االول تعريفات:

 :المفردات االساسية في الالئحة (المادة االولى

الرعاية  الالئحة:    لبرامج  التنفيذية  والضوابط  الشروط  وضع  في  الجمعية  سياسة  هي 

 .وفق النطاق الجغرافي للجمعية االجتماعية

 التابعة له. داري ملركز القوز والقرى  هو النطاق الجغرافي اإل نطاق خدمات الجمعية:  

هو القسم الذي يعن  باستقبال الطلبات ودراسة الحاالت وتسجيلها  :  شؤون املستفيدين 

 الضوابط. الشروط و ومتابعتما وفق  

ها  ؤ ويلزم اسايفا  ثباتات ال   تحتوي على املعلومات االساسية للمستفيد هي اإلاملساندات:   

 وفق الشروط والضوابط. 

هو البحث والتقص   الذي يقوم به قسم شؤون املستفيدين من جمعه البحث االجتماعي:   

 .  وتصنيف احتياجها  سرةلبيانات ملعرفة ما مدى احتياج األ للمعلومات وا

 هو كل من يرغب في الحصول على خدمات الجمعية.املستفيد:  

تقاعد    – سرته من أي املصادر التالية: ) راتب  أفراد  أو هو كل ما يتقاضاه املستفيد    الدخل: 

 عوائد سنوية (   –ضمان  –تأمينات   –

األ   املستفيدة:رب  توفير ضروريات الحياة    سرة  من ذوي الدخل    ألسرتههو من ال يستطيع 

 املحدود ويندرجون ضمن الفقراء واملساكين. 

 هي كل امرأة توفي عنما زوجها.  ملة:ر األ  

 طالقها بصك شرعي هي من ثبت   املطلقة: 

 قاربما. باثنين من أهي من ثبت هجرانما  املهجورة: 

 . دارة السجون إهي من ثبت سجن عائلها بإفادة رسمية من  سرة سجين:أ 

 العمل.ال   تمنعه عن مزاولة  إلعاقتهغير قادر على ممارسة أي عمل ملرضه او  الهو  العاجز: 

 .ةاملستفيد من خدمات الجمعيويقصد به اسابعاد  اسابعاد من الجمعية: 

  



 

 نظام التسجيل: (الفصل الثاني

 الفئات وتصنيفها :  :الثانيةالمادة 

 أ( الفئات :

 بـ (تصنيف الفئات:

 ة ــالفـــــئ

 
 مطلقة وتعول  مهجورة وتعول 

 أسر يتيمة  أرملة فردي  أرملة وتعول

 ة ــالفـــــئ

 أسر سجناء

 عزباء  أعزب / أسر فقيرة 

 ة ــالفـــــئ

 

 أسر محتاجة

 ة ــالفـــــئ

 

 الدخــــــــــــــــــــل 

 أ

 ب

 الـــــــــــــى  ن ــــــــــم

 ج

 لاير 300 الدخلمعدومي 

 لاير 400 لاير  301

 لاير 700 لاير 401

 لاير 1200 لاير  701 د

 هــ

األرامل الفردي

 

 وال يملك أي دخل  35قل من أاذا كان رب االسرة عمره 
ً
 ريال      300و يملك دخل ال يتجاوز أعاما

 ير الجمعية ملدة عاميويصنف ضمن فئة الشباب ويسجل وفق معا
 



 

 شرح تصنيف الفئات:ج: 

 الفئة األولى: )  أ  ( 

 ليس له ما يغنيه من مصادر دخل أخرى. .1

  35عنال يقل عمر املستفيد  .2
ً
 عاما

 ريال للفرد الواحد. 300الى  0يتراوح دخل املستفيد من:  .3

 رأي اللجنة ) لجنة البحث ( إلدخال الحاالت املستحقة. .4
 

 

 الفئة الثانية: ) ب (

 ليس له ما يغنيه من مصادر دخل أخرى. .1

 ريال للفرد الواحد. 400الى  301يتراوح دخل املستفيد من:  .2

 البحث ( إلدخال الحاالت املستحقة. رأي اللجنة ) لجنة .3
 

 الفئة الثالثة: ) ج (
 

 ليس له ما يغنيه من مصادر دخل أخرى. .1

 ريال للفرد الواحد. 700الى  401يتراوح دخل املستفيد من:  .2

 رأي اللجنة ) لجنة البحث ( إلدخال الحاالت املستحقة. .3
 

 الفئة الرابعة: ) د ( الحالة الفردية
 

 يغنيه من مصادر دخل أخرى.ليس له ما  .1

  60ال يقل عمر املستفيد عن  .2
ً
 عاما

 ريال. 1200الى  701الحالة الفردية ) االرامل( ويتراوح الدخل من:  .3

 رأي اللجنة ) لجنة البحث ( إلدخال الحاالت املستحقة. .4
 

 الفئة الخامسة ) هـ (  الفئة المؤقتة
 

  35قل من أن ي ون عمر املستفيد أ  .1
ً
 عاما

 ريال للفرد الواحد 300الى   0يتراوح دخل املستفيد من:   .2

 وال يملــك أي دخــل  35قــل من  ب األســــــــــــرة عمره أ اذا كــان ر  .3
ً
ريــال للفرد الواحــد من   300يملــك دخــل ال يتجــاوز    أو   عــامــا

وعة ملدة عام ويدعم  االسرة ويصنف ضمن فئة الشباب ويسجل وفق معاير الجمعية وضمن فئة املساعدات املقط

 لى لجنة البحث لدراسة الحالة من جديد.عدها إويحال ب

 رأي اللجنة ) لجنة البحث ( إلدخال الحاالت املستحقة. .4



 

 الجمعية:  من خدمات وبرامج االستفادةشروط وضوابط   (ةالمادة الثالث 

 الشروط األساسية لتقديم الخدمة : أ(

 األنظمة بتقديم الخدمات لها.أن ي ون املتقدم سعودي الجنسية أو أي جنسية أخرى تسمح   .1

 . أن ي ون املتقدم من سكان مركز القوز أو القرى التابعة حسب النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية.2

 حسب قرار الباحث االجتماعي.3
ً
 أو مس ينا

ً
 .. أن ي ون فقيرا

 . أن ت ون الخدمة املطلوبة متوفرة لدى الجمعية.4

 التالي:بثبات الدخل وي ون إ. 5

 أ(. مشهد بالراتب.

 و برنت من الضمان االجتماعي.أب(. مشهد 

 و التأمينات االجتماعية.أج(. مشهد او برنت من املؤسسة العامة للتقاعد 

 صل.طنية ودفتر العائلة مع مطابقة األ الو صورة من الهوية . 5

جراءات النظامية الرســــــــمية ق للجمعية اتخاذ اإل عدم صــــــــحتما فيح. التوقيع على صــــــــحة البيانات فإن ثبت  6

 بحقه.

 تقديم الخدمة:التسجيل في الجمعية ومتطلبات  ب( 

 تعبئة نموذج تقديم طلب تسجيل جديد. 1

2- .
ً
 إحالة الطلب للباحث االجتماعي لدراسة الطلب وزيارة األسرة ميدانيا

الباحث االجتماعي بشـــــــؤون املســـــــتفيدين ورفع توصـــــــية ل دارة تتضـــــــمن   اســـــــتمارةتعبئة الطلب من خالل   -3

 حاجة املستفيدين من الخدمات.

افقة على تقديم الخدمة أو التوصية للجنة املساعدات.  -4  صدور قرار إداري من صاحب الصالحية ينه  املو

ن طريق االتصال أو إشعار املستفيد أو من ينوب عنه بالقرار النمائي من قبل شؤون املستفيدين ع -5

 الرسائل النصية.



 

 األساسية لتقديم الخدمة : الضوابط (ج

 الدخل. معدوميوان ي ون من  سنة 35أن ال يقل عمر املتقدم عن  .1

يحـدد نصــــــــــــف من دخلـه الشــــــــــــهري كعالج   %90عن العمـل تفوق   هن يوجـد لـديـه تقرير طو  ونســــــــــــبـة  جز أ .2

ــاشـــــــــــف  الح ومي  ــتلزمات الطبية في املســـــــــ ــتلزمات طبية ) مالم يتوفر العالج واملســـــــــ و الجهات ذات أومســـــــــ

االختصــــاو ( والنصــــف الباعي يقســــم على أفراد أســــرته   وربع دخل من له تقرير وتتراوح نســــبة  جزه عن 

 على حسب الفئة بعد رأي اللجنة أو حسب تقدير لجنة املساعدات.ويصنف   %89الى  %50العمل  من 

 ي:د لديمم مواش   تحسب كدخل شهري كالتالمن يوج .3

 كدخل شهري  إضافتهاملبلغ املستحق  العدد املاشية نوع  م

 ريال.  500 فأكثر 60 م اغناال   .1

 ريال.  500 فأكثر 25 االبل   .2

 ريال.  500 فأكثر 25 بقر ال  .3

 أو يعمل فيه يعتبر كدخل شـــــهري بقيمة   .من .4
ً
ريال كحد   1000يوجد لديمم محل تجاري ســـــواًء كان مؤجرا

 ( ريال500أدن  له وكذلك البسطات تحسب كدخل بخمسمائة)

   من يوجد لديه بنات معلمات يصنف كالتالي: .5

 غير متزوجة يحسب نصف راتبما كدخل إضافي ملعيل األسرة.و أ( كل بنت معلمة   

 ريال و يضاف إلى دخل معيل األسرة  1500ب( البنت املتزوجة يحسب مبلغ  

 ريال. 1000من يوجد لديه باو يحسب كدخل شهري بمبلغ  .6

 ي ون الحد األعلى ثالثة عمال. ةمن يوجد لديمم عمال .7

يحاســــــــــب الدين الرســــــــــم  فقط ملن لهم دخل عالي ويصــــــــــنفون على حســــــــــب الفئات ويســــــــــاثن  الدين غير  .8

 لم يتجاوز ثالث سنوات وي ون إقرار بالدين مع تصديق شاهدين.الرسم  ما 

 ويشترط ان ي ون من معدومي الدخل ويصنفون ضمن فئة ) هـ (  35يسجل ملدة عام من يقل عمره عن  .9
ً
 عاما

كيلومتر 300ريال ملن يوجد لديه موعد لتلقي العالج ويشـــــــــترط أن تتجاوز املســـــــــافة   300تســـــــــاهم الجمعية بمبلغ  .10

 لف ريال.أال يتجاوز أدارة على أو حسب قرار اإل  كيلومتر  1000دما تتجاوز املسافة ريال عن 500ومبلغ 

ن أبنائمن وتقديم الرعاية ليع  الالتيتسـجيل أسـر السـجناء وأسـر املهجورات وأسـر املطلقات وأسـر األرامل    .11

 . املحدود مع ضرورة متابعة الحالةسر ذات الدخل  أو من األ لديما دخل   ال يوجدال   تحتاجها األسرة ال    



 

 من الجمعية: واستبعادهة المؤقت ايقاف ملف المستفيدحاالت  (الرابعةالمادة  

 :المؤقتةااليقاف   (أ

ــتم   .1 و  أ داخل مقر الجمعية  اءً الجمعية ســـــــــــو   منســـــــــــوبيعلى والقدح  التلفظ بالســـــــــــب والشـــــــــ

 مستودع الجمعية.

.أثارة الشغب او البلبلة عند توزيع املساعدات  إ .2
ً
 و زيارة الباحث االجتماعي ميدانيا

 ضافية غير املخصص له.إالتحايل والتضليل الكاذب للحصول على منافع   .3

ديــــث ملفــــه تحــــو ومــــاون املســــــــــــتفيــــد ) دون عــــذر مقبول ( في تجــــديــــد مــــا طلــــب منــــه لأ  تــــأخر  .4

 الخطابات الخاصة بذات الشأن.و أباسليمه النماذج  واست ماله  

 االستبعاد من خدمات الجمعية: ( ب

 الى خارج النطاق الجغرافي للجمعية.  سرتهأ تانتقلاسابعاد من   .1

 جمعية.  بأكثر مناسابعاد من اتضح انه مسجل  .2

 عطاء معلومات غير صحيحة. و إأو االوراق الثبوتية  أاسابعاد من ثبت تزويره لنماذج الجمعية   .3

4.  
ً
 من زواج االرملة أو املطلقة ال   ال تعول أبناء. اسابعاد كال

 اسابعاد من تجاوز دخل املستفيد عن الحد االعلى. .5

 اسابعاد من كان موقوف .6
ً
 علىعن الحد األ  لى عمله لتجاوز دخلهإبالسجن ومن ثم عاد   ا

 :مساعداتال تقديم ضوابط  (الخامسة المادة 

 المساعدات النقدية:  ضوابط  (أ

 هـ (.   –د   –ج   – ب  – أن ت ون املساعدة لألسر املسجلة بالجمعية بحسب فئاوما ) أ  .1

 بحث الحالة بحسب احتياجها وعرضها على لجنة املساعدات.  .2

سرة  وفاة معيل األسرة أو ايقاف خدمات معيل األ عن حاجة ماسة مثل    أن ت ون املساعدة ناتجة .3

يتوفر عالجهم باملساشفيات الح ومية أو مراجعة ملساشفيات خارج    مساعدة عالجيةأو   ملن لم 

 .و كارثةأ نطاق املحافظة

 يضاح مقدار الدعم حسب االستحقاق وفئات االستحقاق: إبيان  .4

 

 



 

 

افـــــعاء املــــــوم: األربـــــفي ي  بناًء على اجتماع مجلس اإلدارة الرابع )العادي ( واملنعقد:  الحظةـــــم   ق: ــــــ و

الالئح  تم تعديل  هـ  2022/ 29/06  -هـ  1443/ 30/11 الرابع وما  فقر في    ةهذه  البند    السادسة من 

   3000ملبلغ    ال هرباءسداد فواتير  ل املساعدة السنوية  والذي ينص على   للمادة الخامسة 
ً
ريال بدال

أ    1000من    ( للعلم    ة، تم تعديل هذه الالئحب ( وتقر بقرار من لجنة املساعدات    – ريال لفئ   

   واالحاطة وباهلل التوفيق.

 

 

 -الفصل الثالث( المشاريع وخدمات الجمعية:

 

 مشاريع وخدمات وبرامج الجمعية   السادسة:المادة 

 سر املسجلة لديما وهي كالتالي: املشاريع والبرامج ال   تخدم األ  الجمعية مجموعة منتقدم 

 يتام. كفالة األ  .1

 سر الفقيرة كفالة األ  .2

 بناء املنازل  .3

 ترميم املنازل  .4

 السالل الغذائية  .5

 السالل الرمضانية  .6

 مالحظات فئات االستحقاق  حاالت االستحقاق  املبلغ املخصص للدعم  م

سر  أو أ معدومي الدخل كحديث  الترمل  ريال  500  .1

 سر ال   تعاني من كربةأو األ السجناء 

  جميع الفئات 

دارة مالم  حسب تقدير اإل  جميع الفئات  ملن يراجع مساشفيات خارج املحافظة ريال  300  .2

 ريال  1000يتجاوز الدعم 

  جميع الفئات  ملن يراجع مساشفيات خارج املنطقة   ريال  500  .3

 املبلغ عن كل فرد ب (  – فئة ) أ  كسوة العيد  ريال  300 -250  .4

 املبلغ عن كل فرد ب (  – فئة ) أ  الحقيبة املدرسية  ريال  200  .5

 املبلغ مخصص طوال العام  ب (  – فئة ) أ  سداد فواتير ال هرباء ريال  3000  .6



 

 جهزة ال هربائية األ  .7

 تفريج ال ربة  .8

 عانة الزواج  إ .9

 الحقيبة املدرسية .10

 املساعدات العالجية ) صحية ( .11

 جهزة الطبيةاأل  .12

 املساعدات النقدية  .13

 سر املنتجةاأل  .14

 التدريب والتأهيل  .15

 كسوة العيد  .16

 زكاة الفطر  .17

 أضحية العيد  .18

 

 ( نظام تقديم الخدمات: السابعة المادة 
 

 : والتوصيات  ترميم املنازل ط و وشر ضوابط  -أ 

 *. الضوابط: 

 الجمعية. من مستفيدي املتقدم ن ي ون أ  .1

 ن ي ون املنزل ملك للمستفيد. أ .2

 أ .3
ً
 ن ال ي ون املستفيد قد استفاد من هذه الخدمة مسبقا

سرة على االستفادة من هذه الخدمة عن طريق الجهات ذات االختصاو مثل )  عدم قدرة األ  .4

وغيرها من الجهات ذات العالقة   (وزارة االسكان   الضمان االجتماعي   بنك التنمية االجتماعي

 قديم هذه الخدمة. لت

جمالي الترميم فيلزم دفعها للمقاول على حسب مراحل  إ في حال ت فل االسرة بجزء من قيمة  .5

افقة اللجنة على الترميم النمائي  .  الترميم وهذا الضابط ي ون بعد مو

 

 

 *. الشروط:

 ثبات مل ية املنزل للمستفيد. إصورة   .1



 

 تعبئة نموذج طلب الترميم.  .2

 باحتياج الترميم. عداد تقرير مفصل إ .3

 دراسة الطلب واعتماده من قبل اللجنة.  .4

 مراحل عمل الترميم.  خاللتعهد املستفيد بعدم املعارضة  .5
 

 *. التوصيات:      

 كن. امتابعة مراحل الترميم من قبل مشرف املس .1

 ثناء الترميم. أ مرحلي عداد تقرير إ .2

 نمائي بانتماء الترميم. عداد تقرير إ .3

 . املنزل تسليم املستفيد   .4

 رفاق نموذج االستالم بملف املستفيد. إ .5

 

 : والتوصيات   الكوارث وشروط ضوابط ( ب

 :  *. الضوابط

 .ن ت ون الكارثة ضمن النطاق الجغرافي لعمل الجمعيةأ .1

 .الكارثة من مستفيدي الجمعية ومن في ح مهم   ات ون االسرة ال   حدثت لهن أ .2

 . ايام من وقوعهاعشرة وأن ال تتجاوز ت ون الكارثة طارئة ن أ .3

 وخالفها.   مطار والسيول وال هرباءت ون الكارثة ناتجة من الحريق و الهدم واأل ن أ .4

 ت ون الكارثة محولة للجمعية من الجهات الرسمية :ن أ .5

 ( لجنة ال وارث بالجمعية  –الشرطة   –الدفاع املدني  –  االمارة  -)مركز التنمية 

 

 :الشروط *. 

 للجنة.وقوف لجنة ال وارث بالجمعية بالزيارة امليدانية وتقييم الضرر ورفع التقرير  .1

 . صالح الضرر قدرة وامكانيات الجمعية املاليةإان ال يتجاوز حجم  .2

 عداد تقرير مفصل بالكارثة.إ .3

 . الدعمقرار اللجنة على   .4

 



 

 *. التوصيات:      

 الجمعية في حالة ال وارث: ال   تقدمها  ساعداتامل .1

 . مين سلة غذائية لألسرة املتضررةأأ / ت

 . الشقق املفروشة لفترة شهر  ىحدإ مين مأوى لألسرة املتضررة في أب/ ت

 . ج/ مساعدة مادية بمبلغ مقطوع تقدره اللجنة

 ن. ساك متابعة مراحل الكارثة من قبل مشرف امل  .2

 عداد تقرير مرحلي اثناء الكارثة. إ .3

 عداد تقرير نمائي اثناء الكارثة. إ .4

 تسليم املستفيد املنزل.  .5

 رفاق نموذج االستالم بملف املستفيد. إ .6
 

 

 : االجهزة الكهربائية وشروط وتوصيات ضوابط  (ج

 *. الضوابط : 

 مستفيدي الجمعية.  من املتقدمأن ي ون  .1

 ي ون التقديم على جهاز مماثل ملا تم صرفة من قبل الجمعية خالل خمس سنوات.  أن ال  .2

رير  و جهاز مماثل  فيلزم عرضها على مهندس وتقديم تقأ جهزة وباملنزل جهاز في حال التقديم على األ  .3

 جهزة من عدمها. بمدى صالحية األ 

بجهاز من كل نوع ملن هم اقل من  سرة خلو املنزل من جميع األجهزة ال هربائية تدعم األ في حال   .4

فراد فما فوق أو حسب ما تراه لجنة  أ(  5 ) م يف ملن عددهم   2افراد وتدعم بعدد 4عدد 

 املساعدات. 

 .تدعم االسرة باألثاث حسب تقرير الباحث ملدى االحتياج وحسب ما تقرره لجنة املساعدات .5

 *. الشروط :

 ورفع التقرير للجنة لالطالع. بحث الحالة حسب احتياجها  .1

 .سرة باألجهزة ال هربائية الضرورية وليست لل مالياتاأل   دعم .2

 . لألسرة اعتماد لجنة املساعدات االستحقاق .3

 بيان تفصيلي الحتياج االسرة لألجهزة ال هربائية: .4



 

 

 م

 

 عدد افراد االسرة 

 نوع الجهاز ال هربائي 

 فرن  غسالة  ثالجة م يف

 1 1 1 1 4الى  1من   .1

 1 1 1 2 8الى  5من   .2

 1 1 1 3 فأكثر 9من   .3

 *. التوصيات: 

 .تسليم املستفيد الجهاز املعتمد من قبل اللجنة .1

له من قبل اللجنة فيحفظ الطلب ويحرم من   خصصفي حال عدول املستفيد عن استالم الجهاز امل .2

 و كما تراه اللجنةتقديم على الخدمة ملدة عام كامل أال

 .حفظ الطلب ونموذج االستالم بملف املستفيد .2
 

 ثاث المنزلي : األخ( ضوابط وشروط وتوصيات 

 *. الضوابط : 

 من مستفيدي الجمعية. املتقدم أن ي ون  .1

. أو أأن ي ون االثاث املطلوب غير متوفر لدى االسرة   .2
ً
 ن ي ون رديئا

 من توفير هذه الخدمة. تال ت ون االسرة قد استفاد ا .3

 ( 5000ثاث املطلوب )تجاوز قيمة األال يأ .4

 سرة على توفير االثاث املطلوب. عدم قدرة األ  .5

 *. الشروط :

 بحث الحالة حسب احتياجها ورفع التقرير للجنة لالطالع.   .1

 .وليست لل ماليات باألثاث الضروري سرة دعم األ  .2

 . لألسرة اعتماد لجنة املساعدات االستحقاق .3

 : لألثاثبيان تفصيلي  .4

 



 

 مالحظات التكلفة ال مية النوع  م

  2000 1 كنب .1

  1500 1 مطبخ أملنيوم  .2

 حسب احتياج االسرة 300 1 املستلزمات رة مع أس .3

 حسب احتياج االسرة 800 1 دوالب مالبس .4

 

 *. التوصيات: 

 ثاث املعتمد من قبل اللجنة.تسليم املستفيد األ .1

ثاث املخصص له من قبل اللجنة فيحفظ الطلب ويحرم من  حال عدول املستفيد عن استالم األ في .2

 كما تراه اللجنةالتقديم على الخدمة ملدة عام كامل او 

 .حفظ الطلب ونموذج االستالم بملف املستفيد .3

 جهزة الطبية: األوشروط وتوصيات المتقدمين على  ضوابط (ح

 *. الضوابط : 

 من مستفيدي الجمعية. املتقدم  أن ي ون .1

 . ةيثبت العجز او الحاجة الى االجهزة الطبيحديث تقرير طو    حضار . إ2

 .الجمعيات الطبية الخيريةو أعدم توفير الجهاز من املساشفيات الح ومية   3

 عدم االستفادة من أي جهة تدعم ذات االختصاو.  .4

 

 *. الشروط :    

   االحتياج الى الجهاز الطو  وتقدير بحث الحالة . 1

 ي الباحث. أ. تقدير لجنة املساعدات لالحتياج وفق ر 2

 الجهاز.شعار املستفيد بتامين  إ .3



 

 *. التوصيات: 

 شعار املتقدم بقرار اللجنةإ .1

 تسليم املستفيد الجهاز الطو  املعتمد من قبل اللجنة.  .2

له من قبل اللجنة فيحفظ الطلب ويحرم   في حال عدول املستفيد عن استالم الجهاز  املخصص  .3

 من التقديم على الخدمة ملدة عام كامل او كما تراه اللجنة

 . حفظ الطلب ونموذج االستالم بملف املستفيد .4

 ضوابط وشروط وتوصيات المتقدمين على اعانة الزواج:  (أ

 *. الضوابط : 

 بناء مستفيدي الجمعية. أأن ي ون املتقدم من  .1

 االستفادة من هذه االعانة.  للمتقدميسبق  لم .2

 ن ت ون االعانة للزواج االولى وليس التعدد.أ .3

 ريال.  4000ان ال يزيد دخل املتقدم عن  .4

 حضار  مشهد بالراتب . إ .5

 

 *. الشروط :    

 .  بحث صاحب الطلب. 1

 حضار عقد النكاح وان ال يزيد مدة العقد عن عام من كتابة العقد.إ. 2

ــار مـا يثبـت اتمـام الزواج ) عقـد قـاعـة املنـاســــــــــــبـات  إ.  3 ــادقـة منـدوب    –كرت الـدعوى    –حضــــــــــ مصــــــــــ

 الحي(

.تأهيليةقرار املتقدم بااللتحاق بدورة إ. 4

 : *. التوصيات

 .شعار املتقدم بقرار اللجنةإ .1



 

 .حفظ الطلب ونموذج استالم االعانة بملف املستفيد .2

 
 

 : ضوابط وشروط وتوصيات السلة الغذائية 

 الضوابط:  -

 أن ي ون املستفيد من الخدمة من مستفيدي الجمعية.  .1

 هـ ( –د   - ج  –ب  –أن ي ون تصنيف فئة املستفيد ضمن الفئات التالية: ) أ   .2

 العام كتالي:  الفئات خاللاستحقاق صرف  .3

 أو حسب ما تراه اإلدارة التنفيذية. -
ً
 فئة )  أ  ( تصرف شهريا

 فئة )  ب  ( تصرف ستة أشهر أو حسب ما تراه اإلدارة التنفيذية.  -

 و حسب ما تراه اإلدارة التنفيذية. فئة )  ج  ( تصرف أربعة مرات أ -

 هـ ( تصرف مرة واحدة أو حسب ما تراه اإلدارة التنفيذية.  -فئة )  د  -

 يحق ل دارة التنفيذية الصرف حسب احتياج كل مستفيد طالب للخدمة.  .4

 الشروط:  -

 إصدار القسم أمر صرف أو قسيمة شرائية لطالب الخدمة.  -

 دع بأمر الصرف لطالب الخدمة. تعميد اإلدارة التنفيذية أمين املستو   -

 توقيع طالب الخدمة على أمر الصرف أو القسيمة الشرائية.  -

 التوصيات:  -

 بملف طالب الخدمة بنظام رافد. -
ً
 أرشفة أوامر الصرف ال ترونيا

 

 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

  


