
 تسجيل المستفيدين وإجراءاتشروط  وضوابط :ـ191مادة 

 :ـ الشروط التاليةللضوابط ويتم تسجيل المستفيدين ضمن خدمات الجمعية وفق 

عند تقديم الطلب على الجمعية وبعد تعبئة   التسجيل بالجمعية وشروط وابطبعد تطبيق الض ـ: أولا  

االستمارة لدى الباحث االجتماعي بالمعلومات المطلوبة من قبل المتقدم يقسم مجموع الدخل الشهري الذي 

أو وغيرها ( على عدد أفراد أسرته بعد خصم ما عليه  أو إعانةيحصل عليه )من راتب أو تقاعد أو ضمان 

 .( لاير 1500ن يحتاج لهما من العجزة والمعاقين وبحد أقصى )أو سائق لم راتب خادمةأو من 

 تقسيم الأسر بعد قبول ملف مستفيد/ــة بالجمعية حسب الجدول الموضح أدناه:ـ ثانيا  :ـ

 بيان يوضح الفئة ومقدار الدخل الشهري للفرد الذي يتوجب معه القبول بالجمعية :ـ 

 

 الفئة

 

 

 الــــدخـــــل للفرد الواحد
 

 ط الضب

 

  معدومي الدخل ال يوجد دخل لألسرة  فئة )أ (

يقسم الدخل الشهري لألسر من ضمان  فما دون  200 ( بفئة ) 

وتقاعد وغيرها على أفراد األسرة الذين ال 

زالوا تحت إعالة رب األسرة وأن زاد عن 

لاير كحد أعلى  100ذلك بمبلغ ال يزيد عن 

 يراعى فيه توصيات الباحث اإلجتماعي

 فما دون 400 ( جفئة ) 

الذين لديهم  والمرضى لكبار السن والعجزة فما دون 600 ( دفئة ) 

  دخل

 االجتماعيتوصيات الباحث االعتماد على  دخل الضمان االجتماعي فقط  ( يفئة ) 
 والنساء العوانس والعجزة واإلدارةواللجنة 

 الالتي يسكن بمفردهن واالرامل والمطلقات

 .والمرضى بمنزل مستقل 

 

 

 شروط التسجيل :ـ ثالثا  :ـ

 . داخل نطاق خدمات الجمعية السكن الحالي  أن يكون  (1

 .  بالفقرة الثانية تطبيق ضوابط الدخل المبينة بالجدول  (2



 أن ال يكون موظف / ــة في أحد القطاعات الحكومي أو الخاص . (3

 سجل تجاري لمؤسسة أو أي عمالة تابعة لمؤسسة . ن ال يكون لديه / ــا (4

 فأكثر تطبق عليه ضوابط الدخل الشهري . 40من بلغ من العمر  (5

( أفراد فأكثر بما فيهم رب األسرة  7 سنة فأكثر لمن لديه أكثر من ) 35من بلغ من العمر (6

 ويشترط أن يكون بدون دخل وتطبق عليه ما تبقى من الشروط للرجال .

 رة السجين مؤقتاً .ـ وفق الشروط التالية :ـيقبل ملف أس (7
  إذا كان ال يوجد ألسرة دخل ثابت فإنه يشترط لقبول ملفهم أن ال تقل المحكومية على السجين عن

 أربعة أشهر .
للجنة االجتماعية حسب معرفة اللجنة لمعيشة االسرة حتى لو اقرار بفيد تيعتمد القبول النهائي للمس (8

 اثبت انه ال يوجد لديه دخل من أي مصدر 
 المرضى يشترط االتي  (9

  تقرير طبي مترجم باللغة العربية 

  ان يكون مرض من االمراض التي اليوجد لها عالج مثل مريض الفشل الكلوي و الجلطات و
لزهايمر واألمراض النفسية التي تمنع المصاب من العمل الشلل النصفي والبصير و السرطان وا

 والكالم بعقل متزن وحسب مرئيات الباحث االجتماعي 

 . ان يعول اسرة 

  مخاطبة الجهات الحكومية مثل االحوال والجوازات ومكتب العمل ووزارة التجارة والغرفة
 التجارية .

 

 

 

 

 المتطلبات:ـ  رابعا  :ـ

 لمن تنطبق عليها شروط التسجيل:ـ ((الرجال ين ))لمستفيدا 

 إحضار صورة الهوية الوطنية وصورة من كرت العائلة مع إحضار األصل للمطابقة .  .1
 . ( . وغيرها التأمينات اإلجتماعية –تقاعد  –مشهد بالدخل الشهري )ضمان   .2



 إحضار رقم الحساب البنكي ) اآلبيان ( الخاص بالمستفيد. .3

 ن المدارس لمن لديهم أبناء وبنات ملتحقين بالدراسة.إحضار مشاهد م  .4 
عقد إستالم جار للمستأجرين أو يمشهد سكن أو فاتورة الكهرباء أو عقد االإحضار إثبات السكن ))  .5

 . امنزل في إسكان الحصمة أو رمادال
 برنت من األحوال المدنية والجوازات للذين ال يوجد لديهم دخل .  .6
 للمرضى مفصل عربي بتاريخ جديد .تقرير طبي   .7

 ـ إحضار خطاب رسمي من إدارة السجن المسجون فيه رب األسرة يوضح فيه مدة الحكم . 8

 حسب الشروط اآلتية  النساء  يشترط قبول المستفيدين 
 : بالنسبة للأرملة التي لديها ايتام- 

 للمطابقة .إحضار صورة الهوية الوطنية وصورة من كرت العائلة مع إحضار األصل  .1

 التأمينات اإلجتماعية (  –تقاعد  –مشهد بالدخل الشهري )ضمان  .2

 إحضار مشاهد من المدارس لمن لديهم أبناء وبنات ملتحقين بالدراسة . .3

 .اذا لم يتم اسقاطه من دفتر العائلة صوره شهادة الوفاة لوالدهم المتوفي  .4

جار للمستأجرين أو مايثبت إستالم منزل في يمشهد سكن أو فاتورة الكهرباء أو عقد اإل .5

 إسكان الحصمة أو رمادة .

 حصر الورثة .صك صورة  .6

 صوره صك اإلعالة والوكالة إن وجد . .7

 صورة صك الوالية للقاصرين وصورة من صك الوكالة للوكيل الشرعي.  .8

  بالنسبة للأرملة بمفردها:- 
 . 5 -2 -1ذكر في البند جميع ما  -1

 : بالنسبة للمطلقة- 

 . 8-7 – 5- 3 -2 -1جميع ماذكر في البند  -1

 عاماً  فاكثر للمطلقة بمفردها  40يشترط ان يكون العمر  -2

 ان تكون تعول ابنائها بصك اعالة شرعي حديث مع احضار الصورة  -3

 إحضار صورة من صك الطالق مع االصل للمطابقة . -4

  المتزوجات باجنبي السعوديات 

  5 - 3 – 2 -1جميع ماذكر في البند  .1



مع التاكد من دخل عامأ  65يشترط ان يكون الزوج عاجز عن العمل او يزيد عمره عن   .2

 االسرة

  ية او المحاكم من الدول االجنبيةاحضار عقد النكاح من المحاكم السعود .3

 احضار االثباتات من االقامات الرسميه او كروت التعطيم مع احضار الالصل  .4

للمساعدات على النحو الموضح بالمادة الثالثة من الئحةة  تسمى اللجنة االجتماعية  تشكل لجنة :ـ192مادة 

على أن تجتمع مرة على األقل شةهريا  –النظام الداخلي ) باب أول من إدارة شئون الجمعية ( 

 للنظر في الطلبات المستوفاة  –لذلك  –أو كلما دعت الضرورة 

 ة في حالة الكوارث والنكبات العامة على الوجه التالي:ـمساعدات عينية أو نقدية عاجل :ـ193مادة 

لألسةةرة الواحةةدة بحسةةب  حةةد أعلةةى (لاير  5000 أغذيةةة ومالبةةس وأغطيةةة فةةي حةةدود ) -1/1/193

 ظروف النكبة وحالة المنكوبين.

لةى :ـ مساعدة عاجلة للمصابين في حالة اإلصابة بعاهةة أو بقائةه بالمستشةفى لمةدة تزيةد ع2/1/193

 لكل مصاب. حد أعلى (لاير  5000 ) خمسة أيام في حدود 

مسةةاعدات العالج:ةةـ وذلةةك للمسةةاهمة فةةي عةةالج المةةريأ سةةواء كةةان رب أسةةرة أو أحةةد  – 2/193

 أفرادها بعد تقديم المستندات الدالة على الحالة المرضية ومدة العالج وتكاليفه.

( لمةدة العةالج بشةرط أال يزيةد نصةيب  شةهرية و ) ( دفعة واحدة أ  دوريةوتكون المساعدات إما )  

 ( شهريا. لاير  100الفرد من دخل األسرة عن )  

مساعدات الطلبة:ـ وتصرف لكل فرد ملتحق بالدراسة في مراحل التعليم المختلفة بشرط  – 193 /3

وتكون المساعدة كما  دوريا  ( لاير  100أال يزيد نصيب الفرد من دخل األسرة عن )

 يلي:ـ 

 ( للفرد الملتحق بمرحلة التعليم األساسي.لاير 100)  – 1/3/193

 ( للفرد الملتحق بمرحلة التعليم الثانوي وما في مستواها.لاير 100) – 2/3/193

 ( للفرد الملتحق بمرحلة التعليم الجامعي النظري.لاير 150)  – 3/3/193

 العملي. ( للفرد الملتحق بمرحلة التعليم الجامعيلاير 150)  – 4/3/193

 ( لألسرة الواحدة. لاير  500ويجوز الصرف ألكثر من فرد ملتحق بالتعليم بحد أقصى ) 

مسةةاعدة الخةةارجون مةةن السجن:ةةـ وتصةةرف المسةةاعدة للخةةارجين مةةن السةةجن بواقةةع ) - 4/193

 (.لاير  1000 

 تعثره.ويجوز لمجلس اإلدارة مضاعفة القيمة المحددة للمشروع كما يجوز له دعمه تفاديا لعدم 

يجوز صرف المساعدات للحاالت الفردية أو الحاالت التةي ال تنةدرج تحةت الفئةات السةابقة أو  :ـ194مادة 

أصةحاب المعاشةات والمسةاعدات الضةمانية إذا مبةت مةن البحةث االجتمةاعي الحاجةة الملحةةة 



 . وتكةون المسةاعدة فةي حةدودمةن أحكةام ةللمساعدة وذلك دون التقيد بما ورد في هذه الالئحة

 (.لاير 5000)

الحاالت التي يثبت من البحث االجتماعي صالحية مستحقيها أو أحد أفراد أسرهم للقيةام بتنفيةذ  :ـ195مادة 

مشروعات تةدر إيةرادا مسةاعد لألسةرة علةى زيةادة مواردهةا الماليةة يكةون لهةا األولويةة فةي 

قيمةة الصرف ويصرف قيمة المشروعات كقرض يسةدد علةى أقسةاط شةهرية وتحةدد اللجنةة 

 القسط الشهري وبداية ونهاية السداد وباقي الشروط.

تعةةرض قةةرارات اللجنةةة علةةى مجلةةس اإلدارة لالعتمةةاد ويكةةون الصةةرف طبقةةا لالعتمةةادات  :ااـ196مااادة 

 المتاحة.

: يعتماات زيعياام اعماااالتال اعماعراال عيرااب اع مراابة الاااة مبجرااال اع   اال ا  تمالراال 197مااادة 

 ع  ئال وزكين كا زي 

لاير  150لاير لةرب االسةرة ومبلةغ  500)أ( هي االسر التي اليوجد لديها دخل وتصرف مساعدة مبلةغ فئة 

 لكل فرد .

لاير  وتصرف مسةاعدة مبلةغ  200فئة ) ب ( هي االسر التي يوجد لديها دخل ويكون نصيب الفرد اقل من 

 لاير لكل فرد  100لاير لرب االسرة ومبلغ  500

لاير  وتصةرف مسةاعدة مبلةغ  400وجد لديها دخل ويكون نصةيب الفةرد اقةل مةن فئة )ج( هي االسر التي ي

 لاير لكل فرد   50لاير لرب االسرة ومبلغ  500

لاير  وتصةرف مسةاعدة مبلةغ  600فئة ) د ( هي االسر التي يوجد لديها دخل ويكون نصيب الفرد اقةل مةن 

 نطبق عليهم شرط الدخل لاير لرب االسرة فقط ويدرج في الفئة المرضى التي ال ي 500

واليوجةد لةديهم ابنةاء  وتصةرف مسةاعدة  ضمان اجتماعي فقط فئة ) ي (   هي االسر التي يوجد لديها دخل

 فقطلاير لرب االسرة  300مبلغ 
 

 هـ 26/11/1439اعتمدت من الجمعية العمومية بالجلسة العادية بتاريخ 

 

 يعتمد 
 رئيس مجلس الادارة

 هزازي احمد بن محمد معبوش


