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  اتصرف املساعدسياسة 
 

 

                                                 جلميع احملتاجني من  املساعداتد يف سبيل مشولية وكاظة اجلهببذل الشماسية احاظةة مجعية الرب مب تسعى

    ذوي همم (  ومن يف حكمهم ،   –أيتام  –معلقات  –مطلقات  –أرامل  –) أسر ظقرية 

 واملراكز التابعة هلا .     اجلمعيةطاق نضمن وذلك 

                                     حيث امستها الئاحة االستفادة لطاليب اخلدمة من اجلمعية لسياسةولذلك وضعت اجلمعية هذه ا

 لتنةيم العمل وظق ضوابط ومعايري واضاحة .

                                                 قسم الرعاية األسريةولتاحقيق االستفادة لطالبها من اجلمعية يقوم القسم املعين وهو 

                              ، وتلمس احتياجاتها ،  املادية بدراسة احلالة املتقدمة له عن طريق حبث مكتيب وميداني للتاحقق من احلالة

 : املساعدات تتلخص يف اآلتيظئته ، و يف حالة مطابقة الشروط يتم ايصال خدمات اجلمعية للمستفيد حسبو 

 املساعدات النقدية عن طريق التاحويل السريع . .1

 السلة الغذائية .  .2

 كفالة األيتام . .3

 مساعدة اإلجيار . .4
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 كسوة الشتاء.      .6

 كسوة العيد .  .7

 احلقيبة املدرسية .   .8

 الرتمـيم .   .9
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 ظاتورة الكهرباء .  .11

 لطارئة .  املساعدات ا .12

 التدريب والتأهيل .       .13

 البدلة واملريول .                                                  .14
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 التعريفات : 

 هي سياسة تنةيم العالقة مع املستفيدين واجلمعية ، وتشمل : السياسة : *

 . ملساعدات لطالب االستفادة القواعد والضوابط املنةمة لتقديم ا         

 : وتنقسم إىل  وحتديثها ، ، ومتابعتها ، وتسجيلها احلاالت بدراسة املختص القسم يه :  ألسريةا الرعاية * 

 .  مسؤول الرعاية األسرية ، الباحث االجتماعي 

 .اجلمعية برامج االستفادة من على احلصول يف يرغب من كل هو  :املتقدم * 

أي مصدر للدخل سواًء أكان شهري أو  من األسرة يتقاضاه املتقدم شخصيا دون أظرادمجيع ما  هو  :الدخل * 

 .( بدل غالء املعيشة  –سنوي ما عدا ) حساب املواطن 

 واملساكني الفقراء ذلك يف ويدخل , ألسرته ضروريات احلياة توظري يستطيع ال من هو : املستفيدة األسرة رب  *

 .الدخل ضعيفي

 وال يعمل .عقله  أو بدنه السوي يف اإلنسان عن قصور أو نقص أصابه الذي هو  :اقاملع  *

 .وظاته بعد تتزوج ومل زوجها عنها تويف امرأة كل هي : األرملة * 

 .شرعي بصك طالقها ثبت من : املطلقة  *

 .الشرعية املطلقة عدتها تستكمل ومل ,الواقع الطالق هو : الرجعي الطالق  *

 .  شرعي بصك ذلك ويثبت زوجة هي وال ، هي مطلقة ظال , طوياًل هجرًا زوجها يهجرها اليت املرأة  :املعلقة  *

   ذلك ويثبت وموته وحياته موضعه يعرف وال ,عليهم أثره وخفي ,عائلها خرب انقطع اليت وهي  :املتغيب أسرة  *

 .االختصاص جهات إحدى رمسي من مبستند

 .السجن من رمسية ذلك بإظادة ويثبت السجن داخل لهاعائ اليت هي : السجني أسرة * 

 .اجلمعية برامجمن  املستفيد قيد طي به ويقصد  :اجلمعية من االستبعاد  *
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 شأنه من تغيريًا النةام عليها نص اليت بإحدى الطرق حمرر ويف جوهري بيان يف احلقيقة تغيري هو  :التزوير * 

 .أجله من زور ما يف احملرر استعمال نية مع لنفسه نفعًا أو يف الغري ضررًا حيدث أن

 . عامًا عشر مخسة ( 1٥ ) يبلغ مل من كل  :القصر األبناء *

 عن طالب االستفادة . معلومات وبيانات أو إثباتات على حتتوي حمررات هي  :املستندات  *

 أو الدخول وتاريخ ,يةالقض نوع : حيث من حالة السجني عن السجن إدارة إظادة  :السجن باستمرار شهادة * 

 . للسجني املتوقع اخلروج وتاريخ ,ومدة احلكم ,اإليقاف

، اجلمعية  خدماتالدخل حبيث مينع طالب االستفادة من االستفادة من  جمموع هو احلد األعلى من  :احلد املانع  *

 . هو متغري وظقا لعدد أظراد األسرةو

 .يعوهلم ملن املعيل إعالة املختصة يثبت ةاحملكم من صادر رمسي مستند هو  :اإلعالة صك  *

 . لزوجته الزوج هجران املختصة يثبت احملكمة من صادر رمسي مستند هو  :اهلجران صك  *

 . سنه للذكر واألنثى حتى تتأهل 23حتى *اليتيم : 
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 نةام التسجيل:

 احلاالت املستفيدة من اجلمعية :

 املعاق العقلي ( . –املعاق ) ذوي اهلمم  (5رب األسرة .                      (1

 املطلقة . (6األرملة .                           (2

 أسرة سجني . (7املعلقة.                             (3

 اليتيم . (8أسرة املتغيب .                    (4
 

 شروط التسجيل لكاظة طاليب االستفادة :

رقم امللف وعقد اإلجيار  أوويكون بإحضار صك البيت كز التابعة هلا أن يكون من سكان احملاظةة ، أو املرا (1

 الصاحي باملستوصف  . 

  (1منوذج ). أن يكون الدخل أقل من احلد املانع  (2

 أن ال يعرف عن طالب االستفادة اإلسراف والتبذير . (3

 حيتاج إليهم .ستثنى من ذلك السائق واخلادمة ملن يأن ال يكون لديه سجل جتاري أو عمال مكفولني ، و (4

 الرمسيةتوقيعه على صاحة املستندات املقدمة و املعلومات ، ظإن ثبت عدم صاحتها ظللجمعية اختاذ اإلجراءات  (5

 مع مطالبته باسرتداد ما استلمه من اجلمعية .

 أي جهة ذات عالقة تراها اجلمعية. ستفسار عنه يفتوقيعه على مواظقته باال (6

أو وظاة أحد أظراد  زواج أو توظف م اهلاتف أو اجلوال أو مقر السكن أوتعهد صاحب الطلب أنه عند تغيري رق (7

 يتم إبالغ الرعاية األسرية باجلمعية خطيًا . األسرة

 

 

 

 

 

 



٥ 

 

 

 املستندات املطلوبة

تقديم معروض طلب االستفادة من اجلمعية من صاحب الطلب أو عن طريق متطوع عنه أو من اجلمعية وذلك  (1

 فادة .بعد مواظقة املتقدم لالست

صور من اهلوية الوطنية للمستفيد ودظرت العائلة أو اهلوية الوطنية مع األصل للمطابقة للمقيمني من أظراد  (2

 أسرته .

 تعريف بالراتب يشمل مجيع البدالت دون خصم املديونية مع توضيح املرتبة الوظيفية . (3

 شهادة وظاة للعائل وهذا خاص لألرملة واليتيم . (4

 صك طالق للمطلقة . (٥

 أو تفكك أسري أو هجران أو بشهادة عدول و معتربين ، أو يكون من املستفيدين من الضمان . للمعلقةك ص (6

 صك البيت أو عقد اإلجيار ورقم امللف الصاحي باملستوصف  . احضار  (7

 – التأمينات –املالية  –التقاعد   -الضمان االجتماعي )تعريف حديث مبقدار الدخل لطالب االستفادة  (8

  لشامل( التأهيل ا

 ورقة تزكية من إمام املسجد . (9
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 من االستفادة احلد املانع 

 (1منوذج )

 7 6 5 4 3 2 1 عدد أظراد األسرة

 5148 4884 4621 4356 3828 2914 1584 احلد املانع

 1716 1628 1541 1452 1276 881 551 أ

 3432 3256 3181 2914 2552 1761 1111 ب

 5148 4884 4621 4356 3828 2914 1584 ج

 14 13 12 11 11 9 8 عدد أظراد األسرة

 6996 6732 6468 6214 5941 5676 5412 احلد املانع

 2332 2244 2156 2168 1981 1892 1814 أ

 4664 4488 4312 4136 3961 3784 3618 ب

 6996 6732 6468 6214 5941 5676 5412 ج
 

 ريال .165 ( ظإن عن كل ظرد14ذا زاد العدد عن  )إ 

 . يعترب الدخل بعد خصم اإلجيار والبنك العقاري ظقط 

 الزوج املعدد :

   حيتسب مجيع الدخل لديه ويقسم على مجيع أظراد أسرته ويتبني التصنيف  لكل زوجة و أوالدها و يسجل

 ويضاف مع امسه اسم الزوجة . بامسه

 لزوجات األخرى ويقاس عليه غريه .إذا كان لكل زوجه مطبخ مستقل يصرف لكل زوجه صرف مستقل عن ا 

  الزوج وأما كروت الكسوة واحلقيبة  باسم املساعدات النقديةإذا كان املسكن واحد واملطبخ واحد يصرف برنامج

 والبدلة واملريول ظيصرف لكل زوجة مع أوالدها بصرف مستقل .
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 الربامج

 ( :2منوذج )  

 

 ة .   * ظئة )ج( األقل حاجة .* ظئة )أ( األشد حاجة .   * ظئة )ب( متوسط احلاج 

  ( أما إذا كان مستقاًل  2إذا كان املعاق يسكن مع والديه ظإنه مينح حسب منوذج ) ( 1ببيت ظإنه مينح وظق منوذج ) 

  ( وإذا كان املعاق مستقل ظإنه مينح  5أسرهم ظئة) أ، ب ( ظإنهم ميناحون وظق منوذج )  يدخلوااليتيم واملعاق الذين مل

 ( . 1)وظق منوذج 

  ريال وتصرف يف الشتاء والصيف . 121برنامج الكسوة : للفرد الواحد بقيمة 

 : برنامج سداد :  عبارة عن سداد ظواتري لفئة ) أ ( وظق ضوابط معينة وهي كالتالي 

 ( .2( و منوذج )  6ظاتورة الكهرباء : عبارة عن سداد ظواتري الكهرباء وظق منوذج )    

 ن محالت تربعات عينية داخل احملاظةة لصاحل اجلمعيات واجلهات اخلريية املصرح هلا داخل برنامج ساند : عبارة ع

 اململكة .

  تكريم األموات : هو عبارة عن تغسيل وتكفني وتطييب امليت وجتهيز القرب ونقلهم من و إىل احملاظةة واملراكز التابعة

 هلا .

 

 

 الربامج اخلاصة باملستفيدين

 

 ةالفئ

املساعدات 

 النقدية

 ةالسل

 الغذائية

الرتمي اإلجيار الكسوة

 م

احلقيبة 

 املدرسية

التأهيل 

 والتدريب

البدلة 

 واملريول

 سداد

ظاتورة 

 الكهرباء

                  أ

                 ب

                  ج

                  األيتام

                  املعاقني
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 اإلجيــــــــــــــــــــــار   

 متقدمنيسقف اإلجيار لل
 ( :3منوذج )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به . نصوص عليه ظيعتداذا كان املتقدم لديه إجيار أقل من امل 

 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ اإلجيار األظراد مبلغ اإلجيار األظراد

1 

 

 ريال13111

 ريال 17811 16

 ريال 18111 17 2

 ريال 18411 18 3

 ريال 18711 19 4

 ريال 19111 21 ريال13511 5

 ريال19311 21 ريال14111 6

 ريال 19611 22 ريال 14511 7

 ريال 19911 23 ريال 15111 8

 ريال 21211 24 ريال 15511 9

 ريال 21511 25 ريال 16111 11

 ريال 21811 26 ريال 16311 11

 ريال 21111 27 ريال 16611 12

 ريال 21411 28 ريال 16911 13

 ريال 21711 29 ريال 17211 14

 ريال 22111 31 ريال 17511 15
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 شروط وضوابط وآلية اإلجيار

 أن يكون املستفيد من األسر املصنفة ظئة ) أ ( أو ) ب ( . .1

 ( 4أن يكون وظق تصنيف مساعدة اإلجيار . منوذج )  .2

 يصرف مره واحدة بالسنة . .3

 يصرف الشيك باسم صاحب العقار . .4

 ال من خارجها .أن يكون العقد ساري املفعول ومن مكاتب احملاظةة  .5

 أن يكون السكن واحلي مناسب للمستفيد . .6

 أن ال ميلك بيتًا سواًء يف احملاظةة أو غريها . .7

 إقرار جلنة الرعاية األسرية . .8

 اعتماد جملس اإلدارة بعد حتقق الشروط والضوابط السابقة . .9

 .. حتفظ املعاملة يف ملف مساعدة اإلجيار وملف املستفيد 11

 اإلجيار مساعدة تصنيف منوذج

 (4منوذج )                  

 

 

 املبلغ املستاحق الفئة عدد األظراد

 5إىل  1
 6111 أ

 4111 ب

 12إىل  6
 8111 أ

 6111 ب

 إىل آخره ... 13
 11111 أ

 8111 ب
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           ( املساعدات النقديةبرنامج ) 

 ( :5منوذج )                              

 اليتيم  واملعاق إىل آخره         13   12            8 7              4 3              1

 ريال  111 جدًا أسرة كبرية أسرة كبرية أسرة وسط أسرة صغرية

 ريال 511 ريال 411 ريال 311 ريال211

 

 ) تنفيس الكرب ( 

وليست ضمن املساعدات اليت تقدمها مفهوم تنفيس الكرب : هو كل طارئ يستدعي مساعدات مالية ضرورية عاجلة  

 / احرتاق منزل  .2/ تعطل السيارة الوحيدة لألسرة  1  : اجلمعية مثل

 الضوابط : 

 أن يكون من نطاق اجلمعية وإن مل يكن مسجاًل يف اجلمعية . .1

 ريال . األفدخل املستفيد عن مخسة  ال يزيدأن  .2

 ذلك من اجلهة املعنية . ما يثبتأن يرظق  .3

 توثيق وتقرير مقدم من قبل الرعاية األسرية ورؤية الباحث . .4

 

 ) الكفاالت ( 

كفالة أسرة : عبارة عن دظع تكلفة الربامج املقدمة لألسرة خالل سنة أو أكثر سواًء كانت كبرية أو متوسطة أو  .1

 صغرية .

 و أكثر .كفالة اليتيم : عبارة عن دظع تكلفة الربامج املقدمة لليتيم أو أكثر خالل سنة أ .2
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 ضوابط تسديد ظواتري الكهرباء 

 أن يكون املستفيد من ظئة ) أ ( . .1

 ( 6أن تكون املساعدة وظق اجلدول املعد لذلك . منوذج )  .2

 املتقدم مستفيدا من الضمان االجتماعي . ال يكونأن  .3

 طلب تسديد الفاتورة أكثر من مرة يف العام . ال يتكررأن  .4

 شهرين ظقط .أن تكون قيمة الفاتورة عن  .5

 

              آلية تسديد ظواتري الكهرباء

 ( 6منوذج )          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدار قيمة املساعدة املقررة لشهرين عدد األظراد

 إىل من 

 ريال  151 4 1

 ريال  311 8 5

 ريال  411 12 9

 ريال  611 16 13
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 شروط وضوابط وآلية مساعدة راغيب الزواج

 طلب ويتضمن تعهدًا أن هذا زواجه األول . تقديم (1

 صورة من عقد الزواج و أال ميضي عليه أكثر من سنة . (2

 من الزكاة . وغري املستفيدين تكون املساعدة من إيرادات اجلمعية الذاتية  ةاملستفيداألسر بناء ألساعدة املتكون  (3

 والصدقات على الناحو التالي :

 . ظئة )أ( مبلغ عشرة أالف ريال 

 ة ) ب ( مبلغ سبعة آالف ريالظئ 

  ) مبلغ مخسة آالف ريال .و الشباب غري املستفيدين ظئة ) ج 

 . ريف بالراتب يشمل مجيع البدالت (أن ال يتعدى الراتب مخسة آالف ريال . ) إحضار تع (4

 أن تكون أقامته وسكنه يف حماظةة الشماسية . (5

 

إمام املسجد ومصدق من  ملفروضة . ) بإحضار بيان منأن يعرف عنه اخلري والصالح واحملاظةة على الصلوات ا (6

 . األوقاف (

 ساعات . 9حضور دورة عن كيفية التعامل مع احلياة الزوجية وشهادة ال تقل عن  (7

 قرار جلنة الرعاية األسرية .إ (8

 ته .اعتماد جملس اإلدارة بعد حتقق الشروط السابقة . حتفظ املعاملة يف ملف مساعدة راغيب الزواج وملف أسر (9
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 شروط وضوابط وآلية الرتميم

 ب (. –صنفة على أحد الفئتني ) أ قدم من األسر املأن يكون املت (1

 أن يكون العقار ملك للمستفيد . (2

 أن يكون الطلب على األمور الالزمة : (3

 . تصدع السقف بشكل كبري وتآكل احلديد 

 . تسريبات مياه السقف أو على أسالك الكهرباء 

 العوامل املناخية . سقوط األسوار بسبب 

 . احلريق 

 . تصدع خزان املاء وتسرب املياه 

 . ) انهيار الصرف الصاحي ) البـياره 

 سنوات . 3أن يكون قد مضى على طلب الرتميم األول أكثر من  (4

 أن يقدم تسعرية بتكاليف الرتميم من جهات خمتصة ال تقل عن جهتني ) مثل مؤسسات املقاوالت ( . (5

 تقرير موثق بالصور عن األشياء اليت حتتاج ترميم ورؤية الباحث عنها .قيام الباحث بكتابة  (6

 إقرار جلنة الرعاية األسرية . (7

 اعتماد جملس اإلدارة . (8

 يتم تسليم املبلغ للمستفيد بعد إثبات الرتميم بالصور وتقرير من الباحث وظواتري وظق املبلغ املعتمد من اجمللس . (9
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 التأهيل والتدريب

 : احقاقشروط االست - أ

 من خدمات اجلمعية. املستفيدينمن أن يكون املتقدم  -1

 الرغبة اجلادة يف التدريب. -2

 ن تكون الدورة املطلوبة ذات جدوى مستقبلية ومن متطلبات سوق العمل.أ -3
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 ة :ـــــــأحكام عام

 . األبناء والبنات العاملني املقيمني مع األسرة ال يدخلون مع أولياء أمورهم 

 ( 5(و)3اليتيم و املعاق يعامل مع أسرته وما يتعلق باليتيم من برامج وإذا كان مبفرده ظإنه يعامل وظق النموذج. ) 

  من االستفادة .إذا كانت الزوجة تعمل ظتسقط 

  األسرة املستفيدة ، لديها أيتام أو معاقني و مصنفني على ظئة ) ج ( ظإنه يصرف حق األيتام واملعاقني من املساعدات

 النقدية وأما إذا كانوا مصنفني على ظئة ) أ ، ب ( ظال يصرف لأليتام واملعاقني .

 شهور  6طلبات اجلمعية على أال يتجاوز ذلك  حيق إلدارة اجلمعية إيقاف مؤقت للمستفيد الذي ال يتجاوب مع

توثيق التواصل معه ثم إذا استمر املستفيد على عدم جتاوبه يعرض على جملس اإلدارة العتماد إيقاظه بشكل  مع

 هــ.16/6/1435( وتاريخ 15/5/ 335نهائي . )

  املساعدات النقدية عـلى حسـب حـجم الـمعـاق الـمصنف عـلى ظـئة ) ج ( ولـديه أسـرة غـري عامـلني يـكـون مــقدار

 هــ.16/6/1435( وتاريخ 5/ 15/  335األسـرة .  مت التعديل بقرار ) 

   : البنت حتى الزواج . مت  _سنة  23الشاب حتى اكتماله سن -إضاظة أعمار ظاقدي األبوين أو معيل األسرة

 هــ . 15/17/1437( وتاريخ 6/ 21/  361التعديل بقرار )

 ريال شهريًا بشرط عدم وجود سجل جتاري أو 211سنة بأن يصرف هلا 31طلقة واألرملة إذا جتاوز عمرها مساعدة امل

وتسكن مبفردها ال تسجل ، إال اذا كان يتعذر عليها السكن مع أهلها لعذر ريال .  1272عمالة ومل يتجاوز دخلها 

 هــ .26/17/1441( وتاريخ 2/ 4/  375. مت التعديل بقرار ) مقبول ، أما إذا كانت مع أهلها ظإنها تسجل

  ريال لكل واحد شهريًا. مت  111إذا كان للمطلقة أبناء وثبت عدم نفقة والدهم عليهم بصك شرعي يصرف

 هــ.11/18/1437( وتاريخ 7/ 22/  361التعديل بقرار )

  ء املعيشة   بناء على قرار % لكل الفئات ملراعاة غال11بنسبة  والفئات األخرىمت زيادة احلد املانع لتسجيل األسر

 هـ .11/7/1442( وتاريخ 382/11/1جملس اإلدارة رقم )

  من واسرة متوسطةريال   311= 3ىلإ1أسرة صغري من  إىل األسر وتعديل عدد قيمة املساعدة النقدية تعديل مت 

  بناء على قرار  ريال 511ظيما ظوق =  13 واسرة كبرية جدًا ريال  411= 12ىلإ8 من  واسرة كبرية ريال 311= 7إىل4

 هـ .14/12/1443( وتاريخ 384/13/3جملس اإلدارة رقم )
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  بهيمة أنعام تعامل وظق منوذج األسر اليت يوجد لديها 

 ... هذا وباهلل التوظيق 
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