
الئحة
صرف المساعدات المالية والعينية

  
 

مسجلة في وزارة الموارد البشرية
 والتنميــة االجتماعيــة بـــرقـــم (٧٤)
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 أما بعد              الحمد هلل رب العالمٌن والصالة على نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص     

 فمد اعتمد مجلس اإلدارة بجمعٌة فتاة ثمٌف الخٌرٌة النسائٌة الئحة صرف المساعدات المالٌة والعٌنٌة فً محضر رلم   

 . م0700 / 70 / 70(  وتارٌخ :  الطارئ االول )  

 

 شروط وضىاثط املستفيديه مه اجلمعية : (1)
 دفتر العائلة.أ ـ أن تكون سعودٌة الجنسٌة حسب الهوٌة من البطالة الشخصٌة  او 

 ب ـ أن ٌكون سكن المستفٌدة فً منطمة خدمات الجمعٌة.

  ج ـ توفر الشروط المطلوبة والخاصة بكل حالة. 
 

 ( املستىدات املطلىثة مه املستفيديه :2) 
    . ـ صورة الهوٌة الوطنٌة  وسجل األسرة  1

 ـ إثبات نوع الحالة )مطلمه. أرملة(. 0

 . اٌجا ر+ صن الملكٌة + العنوان الوطنً(ـ إثبات ممر السكن )عمد  3

 . ـ  إثبات مصادر الدخل )راتب . تماعد . تأمٌنات. ضمان اجتماعً. تأهٌل شامل  ( 4

 . ـ تعبئة استمارة طلب المساعدة )نموذج لبحث المكتبً +  ونموذج البحث المٌدانً ( 5

 .ـ صورة صن) الطالق .  الوالٌة او الحضانة. حصر الورثة( 6

 . تمارٌر طبٌة لمن ٌعانً من حالة مرضٌة ألي فرد من إفراد األسرةـ 0

 ( أوىاع املسبعدات التي تقدمهب اجلمعية:3)
 سنوي( حسب إمكانٌات الجمعٌة. , ـ المساعدات )النمدٌة( للفئات المحتاجة )إعانات ممطوعة, شهرٌا1 

 كسوة العٌدٌن, كوبونات كسوة الشتاء(. ـ المساعدات العٌنٌة ) كوبونات مواد غذائٌة , كوبونات0 

 ـ السلة الرمضانٌة )موسمٌة(.3 

 ـ كفالة األٌتام. 4 

 ـ الحمٌبة المدرسٌة.  5 

 ـ التدرٌب والتأهٌل )توجٌه بنات وأبناء األسر للدورات  التدرٌبٌة و التأهٌلٌة التً تمٌمها الجمعٌة. 6 

 ت, حمائب مدرسٌه, أجهزة كهربائٌة()لحوم , تمر, بطانٌا     مساعدات عٌنٌة أخرى :  

 (املستفيدون مه خدمبت اجلمعية:4)
 )أ( فئة األرامل واملطلقبت  
ٌتم مساعدة األرامل والمطلمات المستفٌدات من إعانة الضمان االجتماعً او التماعد او التأمٌنات االجتماعٌة او مساعدة  

 التأهٌل الشامل من ذوي الدخل المحدود والتً ٌكون ممر سكنها فً منطمة خدمات الجمعٌة.

 )ة(فئة السوجبت ومهجىرات العبئل
ٌة من الزوجات ومهجورات العائل ممن ال ٌوجد لدٌهم دخل او من ذوي الدخل المحدود ولم تتم مساعدة بعض الحاالت االستثنائ

تتم مساعدتهم من لبل أي جهة أخرى وتستفٌد الحاالت من مساعدات الجمعٌة الى ان ٌتم تحوٌل ملفها الى جمعٌة البر حسب 

 .االتفاق بٌن الجمعٌات 
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 ج( فئة األيتبم
 : ٌصرف للٌتٌم  الذي ٌسكن فً منطمة خدمات الجمعٌة حسب الضوابط التالٌة 

 .إثبات الٌتٌم موضحا فٌه وفاة األب  عن طري دفتر العائلة و إذا لم ٌوجد فشهادة وفاة األب أو صورة صن حصر الورثة  (1)

 .عاما 11إال ٌتجاوز عمر الٌتٌم  (0)

 . صورة الهوٌة المسجل فٌها الٌتٌم (3)

 . صورة صن الوالٌة او الوكالة  (4)

( جمللس إدارة اجلمعية الىظر يف زيبدة او ختفيض وىع املسبعدة حست إمكبويبت اجلمعية 5)
 واحلبالت وظروفهب. 

 )أ( إقرار املسبعدات الىقدية والية الصرف.     
العناٌة بالمستفٌدٌن وفك كشف موضح ٌتم صرف المساعدات النمدٌة بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة بناء على توصٌات مركز 

) األرامل ,المطلمات ,الزوجات  فٌه أسماء المستفٌدٌن ونوع المساعدة والحالة والمبلغ , وتصرف للمستفٌدٌن الدائمٌن
 ومهجورات العائل ( عن طرٌك طباعة الشٌكات بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة .

 شرط ٌعتمد فً صرف اإلعانة النمدٌة. أهمٌة وهذا تسجٌل األسر ٌكون حسب إمكانٌات ومٌزانٌة الجمع
الدراسة وذلن حسب نتائج البحث و. (  لاير 1777) أعلى( لاير وحد 377) أدنىٌصرف للحالة إعانة نمدٌة شهرٌه كحد 

 : ومطابمة الشروط 

  لاير وذلن الستفادة  (377لٌمة الكوبون ) األسرةفً  إفراد(لاير لثالثة 277) أعلىٌصرف لهم كوبونات مواد غذائٌة كحد
 .من اإلعانات النمدٌة  األسرة

 ( لاير لٌمة الكوبون وحسب عدد إفراد 377الفطر ـ األضحى( لكل فرد ) ٌصرف لهم كوبونات كسوه للعٌدٌن )األسرة 

 ( لاير لٌمة الكوبون وحسب عدد إفراد األسرة لجمٌع الفئات157(لكل فرد) الشتاء ٌصرف كوبونات كسوة) (  +الشهري
 .(  العٌنً+ السنوي

ٌرد  مدرسٌه  وبعض األثاث المستعمل وحسب ما أدواتباإلضافة الى المساعدات العٌنٌة من بطاطٌن ولحوم وأجهزه كهربائٌة 
  .الى الجمعٌة من تبرعات 

 : ة الىقديةالشهري اإلعبوة  ( صرف1)  
ولكن لدٌها عدة مصادر لدخل + ضمان  إٌجارلاير الحد األدنى للحالة األرملة او المطلمة ولدٌها بٌت ملن او  (377ـ )1  

 .تأمٌنات ولكن لٌس علٌها التزامات  أوتماعدي  شهري او راتب 

ولدٌها عدة مصادر لدخل ضمان +  إٌجاراو المهجورة ولدٌها بٌت ملن او  المطلمةاو  األرملة( للحالة 577) و (477ـ )0 

    أفراد 3ــــ1من  األبناءراتب تماعدي او تأهٌل شامل . وعلٌها التزامات مادٌه ومصارٌف سكن ودراسة  وعدد 

ومصادر دخلها كالتالً ضمان +  أٌجاراو المهجورة او عزباء ولدٌها بٌت  ةاو المطلم األرملة( للحالة 077و) (677ـ )3

 . أفراد -3من  األبناء+ مصارٌف دراسة ( وعدد  أٌجارراتب تماعدي او تأمٌنات + تأهٌل شامل ولدٌها التزامات مادٌه )دفع 

او المهجورة او زوجة معاق او)زوجه مرٌض. وتكون  ةاو المطلم األرملةللحالة  األعلى( الحد 1777و) (277و) (177ـ )4

دا( ومصادر دخلها كالتالً ضمان + تماعد او تأمٌنات + تأهٌل شامل  ولدٌها التزامات  مادٌه )دفع إٌجار مصارٌف نادرة ج

 .أبناءعن خمسة عدد أفراد األسرة   زاد  دراسة + دٌن( ما

وكذلن حسب دخل  األسرة إفرادعلى حسب عدد  األعلى( لاير والحد 1777للفرد ) األدنىـ علما ان الضمان االجتماعً الحد 5

 . فهو مكمل األسرة
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 .( 0577الى  0777) األعلى( والحد 1577الى 577) األدنىـ راتب المعاش التماعدي ٌتراوح بٌن الحد 6

  . وحسب سنهم الن لكل سن احتٌاجاته األبناءـ عدد 0

 .ـ وجود دٌن ومستندات تثبت هذا الدٌن 1

 .الصحٌة لألسرة ومدى احتٌاجها للعالج  ةـ الحال2

 . ةالمالٌ ةمعٌنه فً صرف المساعد إلٌةولٌس لها  ةالشامل وتكون حسب نوع الحال التأهٌلـ مساعدات 17

 ( صرف اإلعبوة السىىي الىقدية :2) 
 . رمضان ـ عٌد الفطر( تعتمد على وجود دخل لألسرة ولكن تحتاج دعم فً أولات المواسم مثل)

لاير  (377) الواحد كوبونات لٌمة الكوبونأربعة  اعلًسنوٌة نمدٌة  وكوبونات مواد غذائٌة كحد  أعانهلذلن ٌصرف لها 

   . أسرتها إفرادلاير لكل فرد  وذلن حسب ظروفها ودخلها وعدد  (377وكسوة عٌد الفطر )

 ةأجهزه كهربائٌة وغٌرها من المساعدات العٌنٌالى المواد العٌنٌة على مدار العام من لحوم وخضار و بطاطٌن و باإلضافة

 .حسب ما ٌرد للجمعٌة 

 ( صرف اإلعبوة العيىية:3)

 أنبمعنى  األسرةـ فأنها تعتمد على وجود دخل لألسرة ولكن تحتاج دعم من الجمعٌة كمساعده عٌنٌه بحسب عدد إفراد 1

  كوبونات من المواد الغذائٌة لٌمة الكوبون أعلى أربعةالتً عدد إفرادها أكثر من ستة أشخاص ٌصرف لهم أعانه كحد األسرة 

 .لاير  (377)

 لاير  (377لكل فرد كوبون بمٌمة )  األسرةفهً تصرف حسب عدد إفراد  ( األضحى الفطرـ ) بالنسبة لكسوة العٌدٌن أماـ 0

 ( , مساعدات مدرسٌة أجهزه المنزلٌة,  , األثاث تمر , زكاة الفطر ,لحوم  ) المساعدات العٌنٌة األخرى من إلى باإلضافة

وفك كشوف موضح فٌها االجتماعٌة بناء على توصٌات اللجنة  اإلدارةوٌتم صرف المساعدات العٌنٌة بعد اعتمادها منة مجلس 

 . المستفٌدٌن ونوع المساعدة والكمٌات  أسماء

 ( مسبعدات املتعففني: 6)
 اٌة بالمستفٌدٌن حاجتهم ولكن لم ٌتمدموا بطلب المساعدة جهال او حٌاء ,وهم الذٌن ثبت ألعضاء مجلس اإلدارة  ومركز العن

 : فٌصرف لهم حسب الشروط

 .ـ اال ٌكون من المستفٌدٌن من الجمعٌة 1

 . ـ ٌموم مركز العناٌة بالمستفٌدٌن ببحث حالته0

ٌشمل بٌان بأسمائهم وممدار المساعدة ـ ال ٌفتح ملف للمحتاج نظرا لتعففه وإنما ٌكون ملف لجمٌع المحتاجٌن من هذه الفئة 3

 . ومبرر المساعدة

 ـ تصرف املسبعدات مه ثىد الصدقبت4
 (إلغبء ملفبت املستفيديه: 7) 
 . ـ إذا ثبت لدى الجمعٌة وفاة المستفٌدة تنمل المساعدة باسم احد إفراد األسرة إلى إن ٌتحسن وضعهم1  

 .ـ إذا ثبت لدى الجمعٌة سكن المستفٌدة خارج نطاق خدمات الجمعٌة ٌنمل ملفها إلى الجمعٌة التابعة لها المستفٌدة 0 

 . ـ عدم تجدٌد البٌانات السنوٌة المطلوبة من المستفٌدة حسب كل حالة3  

 .ـ عدم مراجعة الجمعٌة الستالم المساعدة  كأحد ألصى ثالثة شهور 4  

 .   لى دخل كافً ٌلبً احتٌاجات األسرةـ الحصول ع5  
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