
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الئحة  المستفیدین 	الجمع�ة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 	الجمع�ة الخیر�ة 	ال	شائر  صرف المساعدات للمستفیدین الئحة

 : شرو% وضوا	" المستفیدین من الجمع�ة : )١(المادة 
 أو اإلقامة  أن �/ون سعود. الجنس�ة حسب الهو�ة من دفتر العائلة أو ال	طاقة الشخص�ة –أ 

 . للمق�مین
 . أن یثبت لد5 الجمع�ة إقامة المستفید في منطقة خدماتها  –ب 
أن ال یتجاوز مقدار دخل المستفید المعدل المطب9 في الجمع�ة حسب قواعد الصرف –ج

 .واإلعانات المقرة من مجلس اإلدارة
 .توفر الشرو% الخاصة المطلو	ة لكل حالة–د

 : المتطل	ات المطلو	ة للمستفیدین من الجمع�ة :)٢(المادة 
  صورة الهو�ة –أ 
 .)مدرسة االوالد شهادات- /هرBاءفاتورة  –إیجار عقد  –صك ملك�ة ( إث	ات مقر الس/ن –ب  

  .إث	ات نوع الحالة –ج 
للموظفین وتقاعد  وتعر�ف 	الراتب) شهور ٦/شف بن/ي 	أخر (إث	ات مقدار الدخل  –د  

 .اجتماعيوضمان 
 .التسجیل تعبئة االستمارة الخاصة 	طلب–هـ

 : إلغاء ملفات المستفیدین) ٣(المادة 
 -: یلغى ملف المستفید لمدة ثالث سنوات 	عدة أمور منها: أوًال 

 . د �ستفید من جمع�ة أخر5 إذا ثبت أن المستفی  - ١
أو الدخل ، إذا ثبت لد5 الجمع�ة أن المعلومات المقدمة لها غیر صح�حة مثل الحالة   - ٢ 

 . أو غیر ذلك من است�فاء الشرو% العامة أو الخاصة
 -: یلغى ملف المستفید /ل�اً : ثان�ًا 

 . إذا ثبت لد5 الجمع�ة وفاة المستفید -١
 . المستفید �س/ن خارج نطاق الجمع�ة إذا ثبت لد5 الجمع�ة أن- ٢

 -: یلغى الملف مؤقتًا في الحاالت التال�ة:ثالثًا 
 . عدم تجدید المعلومات السنو�ة المطلو	ة من المستفید حسب /ل حالة -١
 . عدم مراجعة الجمع�ة الستالم المساعدة خالل المدة المحددة في اإلعالن- ٢

 في ز�ادة أو تخف�ض مدة اإللغاء حسب الحاالت والظروفلمجلس إدارة الجمع�ة النظر :را	عًا 
.  



  
 

 : الحد األعلى للصرف) ٤(المادة 
عشرة أالف ر�ال في السنة فال �صرف للمستفید أكثر من ( ١٠٠٠٠(الحد األعلى للصرف هو

رفع ) ( ٦(و�ستثنى من ذلك ما ورد في المادة ، ذلك ، وان استح9 ذلك حسب القاعدة 
 ٠)المساعدات 

 : الحد األدنى للصرف) ٥( المادة
الفین ر�ال في السنة وال �صرف أدنى من ذلك ، فان استح9 ) ١٥٠٠(الحد األدنى للصرف 

، و�ستثنى من ذلك ما ورد  الف وخمسمائةأدنى من ذلك حسب القاعدة رفعت المساعدة إلى 
 . ( خفض المساعدات) ( ٧(	المادة 
 : رفع المساعدات) ٦(المادة 

ت للمستفیدین فكانت أقل من المیزان�ة فیتم معرفة نس	ة الز�ادة في إذا قدرت المساعدا
ارتفعت مساعدة 	عضهم  لجم�ع المستفیدین حسب نس	ة الز�ادة وان المیزان�ة فترفع المساعدة

 . عن عشرة أالف ر�ال
 : خفض المساعدات) ٧(المادة 

معرفة نس	ة النقص في إذا قدرت المساعدات للمستفیدین فكانت أكثر من میزان�ة الجمع�ة فیتم 
المیزان�ة فتنقص المساعدة لجم�ع المستفیدین حسب نس	ة النقص وان قلت المساعدة عن 

 . ألفین ر�ال
 . إقرار المساعدات النقد�ة وآل�ة الصرف) ٨(المادة 

لجنة ال	حث  یتم صرف المساعدات النقد�ة 	عد اعتمادها من مجلس اإلدارة بناًء على توص�ات
ف موضح فیها أسماء المستفیدین ونوع المساعدة والحالة والمبلغ ، وف9 /شو  والصرف

عن طر�9 ) أسر فقیرة ، أیتام ، معوقین ، أرامل ، مطلقات ،( وتصرف للمستفیدین الدائمین 
 . 	عد اعتمادها من مجلس اإلدارة) مساعدة زواج ، مساعدة طارئة ( و/ذلك /تا	ة ش�/ات

  :المستفیدون من خدمات الجمع�ة) ٩(المادة 
  األسر الفقیرة  - ١
  األیتام -  ٢
  المعوقین– ٣
 األرامل -  ٤
  المطلقات– ٥



  المقبلون على الزواج -  ٦
 من یثبت استحقاقه لد5 الجمع�ة أل. ظرف من ظروف الح�اة  -  ٧

 : مساعدات األسر الفقیرة) ١٠(المادة 
 -:ر�ال ٤٠٠٠ إذا /ان دخل المستفید أقل من) أ ( الفئة : أوال 

تقدم له المساعدة وف9  و لجنة ال	حث والصرفتدرس الحالة وت	حث 	حثا /امال وتعرض على 
 .حسب الحالة ما تراه اللجنة وموافقة مجلس اإلدارة

 -: ر�ال ٧٠٠٠ــ  ٤٠٠٠إذا /ان دخل المستفید من ) ب ( الفئة : ثان�ًاً◌ 
تدرس الحالة وت	حث 	حثا /امال وتعرض على اللجنة أالجتماع�ة وتقدم له المساعدة وف9 ما  

 .تراه اللجنة 	عد موافقة مجلس اإلدارة حسب الحالة
ر�ال فال تصرف له مساعدة و�ستثنى من ذلك  ٧٠٠٠إذا /ان الدخل أعلى من : ثالثًا 

 . مساعدات الزواج
 : مساعدات األیتام) ١١(المادة 

 : الذ. �س/ن في منطقة خدمات الجمع�ة 	صفة دائمة حسب الضوا	" التال�ة �صرف للیت�م
إث	ات الیتم موضحًا ف�ه وفاة األب عن طر�9 دفتر العائلة وٕاذا لم یوجد فشهادة وفاة   -  ١

 . األب أو صورة صك حصر الورثة
 .عاما ١٨أال یتجاوز عمر الیت�م  -  ٢
 . مصورة الهو�ة المسجل فیها الیت� - ٣
 . صورة صك الوال�ة أو الو/الة-  ٤
 . الكفالة  ر�ال من بند ٢٤٠٠یتم الصرف لكل یت�م على حدة إعانة سنو�ة بواقع  -  ٥

 : مساعدات األرامل) ١٢(المادة 
 : �صرف لألرملة التي تس/ن في منطقة خدمات الجمع�ة حسب الضوا	" التال�ة

رمل إما 	شهادة الوفاة أو دفتر العائلة موضحًا ف�ه وفاة الزوج أو صك شرعي إث	ات الت - ١
 . یثبت ذلك مثل صك حصر الورثة وغیره

 . إث	ات مقدار اإلعانات المقدمة من الدولة إن وجد  - ٢
 : مساعدات المطلقات) ١٣(المادة 

 : �صرف للمطلقة التي تس/ن في منطقة خدمات الجمع�ة حسب الضوا	" التال�ة
 . إث	ات الطالق 	صك شرعي  -  ١
 . إذا /انت تعول أطفاال وال ینف9 علیهم والدهم تثبت ذلك  -  ٢

 : المساعدات الطارئة) ١٤(المادة 



مثل الحرائ9 أو الكوارث أو إنشاء الم	اني أو تسدید فواتیر الخدمات أو غیرها و�شتر% في ذلك 
 : ما یلي

 . إث	ات الحالة الطارئة  -  ١
 . ب	حث الحالة لجنة ال	حث والصرف تقوم  -  ٢
 .فید. الجمع�ة الدائمینأال �/ون من مست -   ٣
عشرة االف ) ١٠٠٠٠(	عد است�فاء الشرو% �صرف لمن تثبت حالته مساعدة ال تتجاوز  -  ٤

 . مجلس اإلدارة یراه  مار�ال ر�ال /حد أقصى لكل حالة حسب 
 . إقرار المساعدات العین�ة) ١٥(المادة 

حي ، ز/اة الفطر ، السلة الغذائ�ة ، التمور ، لحوم األضا( یتم صرف المساعدات العین�ة 
	عد اعتمادها من مجلس اإلدارة ) المال	س ، األثاث ، األجهزة المنزل�ة ، المساعدات المدرس�ة 

وف9 /شوف موضح فیها أسماء المستفیدین ونوع  لجنة ال	حث و الصرف بناًء على توص�ات 
 . المساعدة والكم�ات

 : مساعدات المتعففین) ١٦(المادة 
جلس اإلدارة حاجتهم ولكن لم یتقدموا 	طلب المساعدة جهًال أو وهم الذین ثبت ألعضاء م

 -: ف�صرف لهم حسب الشرو%، ح�اًء 
 . أال �/ون من المستفیدین من الجمع�ة -  ١
 . تقوم اللجنة االجتماع�ة ب	حث حالته -   ٢
ال �فتح للمحتاج ملف نظرا لتعففه وٕانما �/ون ملف لجم�ع المحتاجین من هذه الفئة  -  ٣

 . ن 	أسمائهم ومقدار المساعدة ومبرر المساعدة�شمل ب�ا
 . یتخذ المجلس األسلوب المناسب إل�صال المساعدة  -  ٤
 . تصرف من بند الصدقات -  ٥

 . الحاالت المزدوجة) ١٩(المادة 
�صرف للمستفید من الجمع�ة مساعدة واحدة فق" في السنة حسب حالته ، وٕان انطب9 على 

 . المبلغ األعلى من المساعدتینالمستفید أكثر من حالة ف�عطى 
هذه الالئحة قابلة للتعدیل وف9 إم/ان�ات الجمع�ة وما �ستجد من أمور تستوجب ) ٢٠(المادة 

 . ذلك
 


