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 للمستفيدينصرف املساعدات ضوابط 

 الجمعي  خدماتها:تقدم 

 كين واألرامل واملطلقات واملعلقات وااليتام وأسر السجناء واملعاقينواملساللفقراء 

 :اإلعان  النقدي صرف 

 الحالة من خالل تقرير الباحث االجتماعي.استحقاق  .1

 ارير الطبية.قدرة رب األسرة على العمل وإثبات ذلك من خالل التقعدم  .2

ريال وملدة التزيد عن ستة أشهر يتم بعدها  1000النقدية الشهرية عن مبلغ صرف االعانة اليزيد  .3

 رفع تقرير عن الحالة.

 ية:تكون حسب الضوابط التالألولوية ا .4

  املستفيد تكون )أ(.فئة 

  أفراد األسرة.عدد 

 ميزانية للمشروع.وفر ت 

 :الكهرباحئي  األجهزةصرف 

 تماعي.الحالة من خالل تقرير الباحث االجاستحقاق  .1

سنوات ال يتم الصرف خاللها للمستفيد نفس الجهاز إال بتقرير معتمد من  4ئية األجهزة الكهرباعمر  .2

 اإلرادة.مركز صيانة بتلف الجهاز نتيجة خلل خارج عن 

 تكون حسب الضوابط التالية:األولوية  .3
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  املستفيد ومدى حاجته.فئة 

 أفراد األسرة.دد ع 

 ملن لم يسبق له الصرف أو بعد تجاوز العمر االفتراض ي للجهاز(.ر كرات 
ً
 الصرف )يصرف أوال

 ميزانية للمشروع.وفر ت 

 صرف السل  الغذاحئي :وابط ض

 تكون حسب الضوابط التالية:األولوية  .1

 املستفيد.فئة  .1

 أفراد االسرة.عدد  .2

 ميزانية للمشروع.توفر  .3

 :األثاثصرف وابط ض

 الحالة من خالل تقرير الباحث االجتماعي.ستحقاق ا .1

 تكون حسب الضوابط التالية: األولوية .2

 املستفيد )أ( و )ب(.فئة  -أ

 سرة.أفراد اال عدد  -ب

 ملن لم يسبق له الصرف(.كرار ت -ت
ً
 الصرف )يصرف أوال

 ميزانية للمشروع.توفر  -ث
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 تقديم املساعدات الطارحئ :وابط ض

 تير:الفوا.1

 في الضمان االجتماعي.يكون من املستفيدين من الجمعية فئة )أ( و )ب( وغير مسجل أن  -أ

 ال تكون متأخرة ألكثر من شهر.أن  -ب

 يكون السداد مرة واحدة في السنة.أن  -ت

 ال يزيد املبلغ عن خمسمائة ريال.أن  -ث

 ميزانية للمشروع.توفر  -ج

 والسيول:لحريق ا.2

 املعونة العاجلة التي تتطلبها الحالة. تقديم  -أ

 يكون من املستفيدين من الجميعة.ن أ -ب

 لجنة البحث باستحقاق الدعم. ارقر  -ت

 ( ريال.5,000ال يتجاوز مبلغ اإلعانة )أن  -ث

 ميزانية للمشروع.توفر  -ج

 دعم الزواج األول:وابط ض

 يكون من أبناء املستفيدين من الجمعية.ن أ -أ

 يكون مقيم بأملج ألكثر من خمس سنوات.أن  -ب

 يكون الزواج األول.أن  -ت
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 عدم استطاعة والده تزويجه.بوت ث -ث

 ريال. 3000يكون على رأس العمل وال يزيد راتبه عن أن  -ج

 يسبق له الحصول على الدعم من أي جهة أخرى.لم  -ح

 ميزانية للمشروع.توفر  -خ

 دعم العالج:وابط ض

 يكون من املستفيدين من الجمعية.أن  -أ

 حالة املريض من الحاالت التي ال يمكن عالجهااملستشفى وإحضار تقرير طبي بالحالة ان تكون مخاطبة  -ب

 املحافظة.ز الصحية أو املستشفيات داخل من قبل املراك

ان يكون التقرير الطبي موضح به خطورة تأخر الحالة وما يترتب على ذلك من ضرر على صحة يلزم  -ت

 املستفيد.

 ريال. 6000ال يتجاوز قيمة العالج أن  -ث

 ميزانية للمشروع.توفر  -ج

 بناء املساكن:وابط ض

 أ( و )ب(.يكون املستفيدين من الجمعية فئة )أن  -أ

 في املوقع منذ أكثر من خمس سنوات. وجميع افرادها املسجلين يقيمون االسرة  -ب

 ريال. 4000يكون أحد افراد االسرة موظف يزيد دخله عن ال  -ت

 وق التنمية العقارية أو بنك التسليف.يسبق لألسرة أو أحد أفرادها الحصول على قرض من صندلم  -ث

 يوجد على كفالة أحد أفراد العائلة عمالة أجنبية بقصد التجارة.ال  -ج
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 االسرة من أربعة أفراد على األقل.ون تكت -ح

 يوجد قريب ممن تلزمه النفقة شرعا يستطيع تأمين السكن.ال  -خ

 وجود مسكن لألسرة.عدم  -د

 وعدم ممانعة الجيران. األرضملكية ثبات ا -ذ

 لجنة البحث.قرار  -ر

 يزانية للمشروع.موفر ت -ز

 لضوابط التالية:تكون حسب ا األولوية -س

 املستفيد.فئة  .1

 أفراد األسرة.عدد  .2

 ترميم املساكن:وابط ض

 يكون من املستفيدين من الجمعية فئة )أ( و )ب(.ن أ -أ

 ون في املوقع منذ أكثر من خمس سنوات.وجميع أفرادها املسجلين يقيمسرة اال  -ب

 يسبق لألسرة أو احد افرادها الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية أو بنك التسليف.لم  -ت

 ة أجنبية بقصد التجارة.يوجد على كفالة احد أفراد االسرة عمالال  -ث

 .األقلاالسرة من أربعة افراد على تتكون  -ج

 يوجد قريب ممن تلزمه النفقة شرعا يستطيع تأمين السكن.ال  -ح

 وجود مسكن الئق.عدم  -خ

 لجنة البحث.قرار  -د

 ية للمشروع.ميزانتوفر  -ذ
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 يسبق ان قدمت له هذه الخدمة أو مض ى عشر سنوات على تقديم الخدمة له.لم  -ر

 تكون حسب الضوابط التالية: األولوية -ز

 املستفيد.ئة ف .1

 أفراد االسرة.عدد  .2

 دعم حج الفريض :ضوابط 

 يكون سعودي الجنسية.أن  -أ

 بأملج ألكثر من ثالث سنوات.مقيما  -ب

 املستفيدين من خدمات الجمعية.من  -ت

 أهل السنة والجماعة.من  -ث

 سنة فما فوق. 45السن  -ج

 يسبق له الحج.لم  -ح

 ميزانية للمشروع.جود و  -خ

 تكون حسب الضوابط التالية:األولوية  -د

 املستفيد.فئة  .1

 املستفيد.مر ع .2

 عام :ضوابط 

 أي خدمة ال يعني قبوله.الطلب على استالم  .1

 يتم استقبال الطلب إال بعد استكمال جميع املستندات.ال  .2

 ويتطلب وجود وكالة شرعية. عد األيتام واملرض ى والعجزةتم استقبال الطلب إال من صاحبه، ي ال .3

 في حالة عدم قبوله.ق املتقدم غير ملزمة بإعادة أوراالجمعية  .4

 

 

 


