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 المادة األولى :

 : الجمعٌة الخٌرٌة بمحافظة بدر  اسم الجمعٌة 

 مجلس االدارة واللجان االجتماعٌة بالجمعٌة . الجهة المخولة بتنفٌذها : 

 علٌهم الشروط .المسجلٌن بالجمعٌة والذٌن تنطبق : كافة  المستفٌدون 

 

 المادة الثانٌة : التعرٌفات والشروط : 

 االحتٌاجات الخاص :أوال : ذوي 

 ( العجزة : 1)

سنة وال ٌستطٌعون العمل  65كبار السن من الفقراء والمساكٌن الذٌن تزٌد أعمارهم على 

 والدخل المالً قلٌل وال ٌفً بمتطلبات المعٌشة .

 المقعد : هو الذي ال ٌستطٌع الحركة وال ٌستطٌع مزاولة اي عمل ولٌس لدٌة دخل كافً . -

 ( المرضى : 2)

هو كل من أصٌب بمرض مزمن بموجب تقارٌر طبٌة او حالة مرضٌة طارئة تستوجب و

 المساعدة .

 

 ( األٌتام :3)

 من توفى والده ولم ٌتجاوز عمره الثمانٌة عشر )ذكر أو أنثى ( . 

فإذا كان األب مسجال قبل وفاته بالجمعٌة ٌحول الملؾ من )أسرة فقٌرة ( إلى ) أسرة أٌتام ( 

سم األرملة اذا كانت ال تعول أٌتام وٌتم ادراج صؽار السن فً ملؾ األٌتام وٌحول الملؾ با

. 

 والطفل مجهول األبوٌة ٌعامل معاملة الٌتٌم وتصرؾ له كفالة مالٌة مستمرة كاألٌتام .

 ( األرامل :4)

هً كل امرأة توفً عنها زوجها وكانت كبٌرة فً السن أو صؽٌرة ولم تتزوج بعد ولٌس لها 

 لعٌش.مصدر كاؾ ل



(3) 
 

 ( المعلقة أو المهجورة :5)

( شهور ، بموجب صك 6هً المرأة المتزوجة وثبت ؼٌاب زوجها أو هجره أكثر من  )

 شهادة العصبة وٌجدد كل سنة . شرعً او محضر تبلٌػ من الشرطة أو

 ( المطلقة : 6)

هً كل امرأة تم طالقها ومثبت ذلك بصك شرعً من قبل المحكمة ولٌس لها دخل ثابت 

 باحتٌاجاتها أو لً مقتدر ٌقوم بشإونها . ٌفً

 (  أسر المساجٌن  : 7)

هً أسرة كل مسجون ولٌس لدٌهم دخل ثابت ولٌس لهم من ٌعولهم ؼٌر والدهم المسجون . 

 شهادة من إدارة السجن ومدة سجنه . بإثباتوذلك 

 ئحة الدخول (فقٌرة )تطبق علٌه الوتعامل أسرته كاألسر ال

 لٌة المستمرة ) الكفاالت ( : ( المساعدات الما8)

 أن ال ٌكون لدٌه دخل . - 

لاير ( فما دون فٌكفل ،  4000( فما فوق ودخله ال ٌتجاوز )4إذا كان عدد أفراد األسرة ) -

 % ( من دخل الموظفة إذا كان لدٌه بنت موظفة .50وٌحسب )

ه على سداد العجزة والمرضى الذٌن ٌحتاجون خادم أو خادمة ولٌس لدٌهم قدرة مالٌ -

رواتبهم وهً المساعدات التً تصرؾ لألسرة المكفولة واألرامل .والمطلقات واألٌتام 

االجتماعٌة بواقع الكفالة المالٌة المحددة من قبل المسجلٌن بالجمعٌة حسب قرارات اللجنة 

الجمعٌة أو من قبل الكفٌل . بمبلػ ٌصرؾ بصوره دورٌة حسب ما تراه الجمعٌة مناسبا 

 ً حسابات المستفٌدٌن .وٌوضع ف

 ( المساعدات العٌنٌة المستمرة :9)

المواد الؽذائٌة تصرؾ لكل المستفٌدٌن المسجلٌن بالجمعٌة وتكون بصورة دورٌة وحسب 

امكانٌات الجمعٌة وأٌضا تصرؾ للحاالت المسجلة مإقتا بالجمعٌة لحٌن صدور قرار 

 بالتسجٌل الدائم فٌها . 

ثل األدوات الكهربائٌة والصحٌة وكسوة العٌد ومعونة الشتاء وهنالك المساعدات العٌنٌة م

والحقٌبة المدرسٌة وؼٌرها تصرؾ للحالة المحددة من قبل دراسة اللجنة االجتماعٌة أو 

 حسب الطلب المقدم وشرح الحالة .

 (  المساعدة الطارئة :11)
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 المالً العٌنً .هً جمٌع المساعدات التً تقدم فً اطار الحاالت المستعجلة للدعم 

 * شروط تقدٌم المساعدات الطارئة : 

 كتابة معرض لشرح الحالة مع تقرٌر مرفق إن وجد . -

 ٌتم قبول الطلب من المستفٌد مرة واحدة فً السنة . -

 أن ٌكون مقدم الطلب من المسجلٌن بالجمعٌة أو حالة خاصة . -

 أن ٌكون فً حاجة ماسة إلى الدعم المالً أو العٌنً . -

 ال تقدم المساعدات الطارئة لسداد الدٌون والكهرباء  . -

 تقٌٌم مدٌر الجمعٌة والباحث قبل دخول الطلب إلى اللجنة لالعتماد . -

 تتم المساعدة بعد موافقة اللجنة االجتماعٌة . -

 والكراسً المتحركة (  -ٌمكن أن ٌكون الدعم مالً أو عٌنً ) كاألسرة الطبٌة  -

 قدرة الجمعٌة على الدعم توجهه اللجنة أو تبحث عن متبرع .فً حالة عدم م -

%( أو أكثر بشرط تقدٌم تقرٌر طبً من 50العملٌة الجراحٌة ٌتم دعمها بنسبة ) -

 مستشفٌات حكومٌة معتمدة .

 لاير (  0000تحدٌد السقؾ األعلى للعملٌات الجراحٌة بمبلػ ) -

 للحالة . موافقة أكثر من نصؾ األعضاء على تقدٌم الدعم -

 * تشمل الحاالت الطارئة ما ٌلً : 

حالة  -حاالت الفقر أو الحالة الطارئة  -المرض المزمن المستعصً  -) العملٌات الجراحٌة 

 مستجدة تراها اللجنة طارئة لحالة مقدم الطلب وذلك بالقٌاس على ما سبق( 

 على أن تكون الحالة حدٌثة وفً وقتها قبل اصالحها . 

 ت الشباب للزواج :( مساعدا11)

 أن ٌكون المتقدم للمساعدة فً زواجه األول من سكان بدر . -

 لاير ( .4000إذا كان موظؾ حكومة أو أهلً فال ٌزٌد راتبه عن ) -

 أن ٌحضر مقدم الطلب كافة المستندات التً تطلب منه . -

 تعبئة استمارة إعانة الزواج . -
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 ** الطلبات : 

شهادة التؤمٌنات  -شهور  3كشؾ بنكً آلخر  -شهادة بآخر راتب  -) كارت العائلة 

 االجتماعٌة ( 

 ال ٌنظر فً الطلب المقدم بعد الزواج .    -: ملحوظة

( أشهر من زواجه حتى تتمكن الجمعٌة من 3استكمال كافة البٌانات وتقدٌم الطلب قبل ) -

 تجهٌز االعانة . 

التؤهٌل األسري وهو شرط الستالم االعانة المالٌة المقدمة من  االلتزام بحضور دورة -

 جمعٌة )أسرتً( بالمدٌنة المنورة .

 تسلم المساعدة للمستفٌد مباشرة أو لمن ٌوكله التوقٌع على االستالم . -

 ٌتم تقدٌم المساعدة فً شكل أجهزة كهربائٌة حسب امكانٌة الجمعٌة . -

 أن ٌكون الزوج من بدر . -

كان الزوج من خارج بدر والزوجة من بدر شرٌطة أن ٌكون مقر السكن فً بدر بعد اذا  -

 الزواج .

فً حال أن ٌكون المقدم مفصوال من عمله أو مستقٌل ٌقدم من ٌثبت ذلك ) ورقة فصل أو  -

 طرؾ أو شهادة التؤمٌنات (  اخالء

  



(6) 
 

 المادة الثالثة :

معٌة وتقدٌم الخدمات والمساعدات ٌل بسجل المستفٌدٌن من خدمات الج** شروط التسج

:. 

 األسرة الكبٌرة واألرامل والمطلقات :  -1

 شروط التسجٌل بالجمعٌة : 

 أن ٌكون من سكان بدر . -

 أن تنطبق علٌه الئحة الدخل . -

 تعبئة استمارة دراسة الحالة . -

أن ٌحصر مقدم الطلب كافة المستندات التً تطلب منه مرفقة باستمارة الطلب ) كارت  -

 شهادة التؤمٌنات االجتماعٌة (  -مسٌر بنكً آلخر  شهور  -شهادة بآخر راتب  -العائلة 

 صورة صك أو شهادة وفاة تثبت وفاة الزوج بالنسبة لألرامل واألٌتام . -

 صورة صك تثبت طالق المطلقة . -

 المهجورة . -

 خطاب من إدارة السجن  إذا كان المستفٌد من السجناء ٌوضح مدة السجن . -

 تعبئة استمارة البحث المٌدانً من الباحث ومندوب الحً . -

 شهادات تسجٌل ألبناء والبنات بالمدارس . )تعرٌؾ لألبناء والبنات الملتحقٌن بالمدارس ( -

ٌاناته خالل شهرٌن من كل عام )الجدٌد( . وعدم اقرار على المستفٌد بضرورة تحدٌث ب -

وجود سجالت تجارٌة . واالبالغ عن أٌة تطورات فً الوضع االجتماعً واالقتصادي . 

 وٌحق للجمعٌة اسقاط الحالة عند ثبوت ما ٌنافً الالئحة .

 موافقة الباحث واللجنة االجتماعٌة على أن الحالة تستحق فٌتم التسجٌل . -

 ستثنائٌة :** الحاالت اال

 المهجورات والمعلقات 
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 شروط عامة

اعتماد أي قرار ال ٌتم اال بعد موافقة أكثر من نصؾ العضوٌة فً مجلس اإلدارة أو  -

 اللجنة.

ال تتم الموافقة على أي طلب إال بعد استٌفاء كافة المتطلبات والمستندات الخاصة بطلب  -

 ؼٌرها من طلبات اللجنة ( -تعرٌؾ بالراتب  -المستفٌد .) كارت العائلة 

 شهادة التؤمٌنات االجتماعٌة ( -مسٌر بنكً  -بٌانات المستفٌد ) شرح الباحث 

 .أن ٌكون مقدم الطلب من ضمن المسجلٌن بالجمعٌة أو من له حالة خاصة  -

لاير ( للمستفٌد مهما  4000أن ال تتعدى المساعدة الطارئة السقؾ األعلى المقرر لها ) -

 لة وحسب توجٌهات الباحث ورإٌة اللجنة االجتماعٌة .كانت الحا

تتقٌد اللجنة االجتماعٌة بتقدٌم المساعدات للفقراء حسب خطة الجمعٌة المالٌة خالل العام المالً  -

 بالخطة المعدة لها من قبل إدارة الجمعٌة وٌستثنى من ذلك ما ٌقرره رئٌس مجلس اإلدارة .

ع الخاص والمتقاعدون ال ٌسجلون بالجمعٌة إال إذا كان الموظفون بالقطاع العام والقطا -

 الراتب أو التقاعد حسب الملحق )أ( 

 إعادة النظر فً ملفات المستفٌدٌن سنوٌا حتى ٌتم بحث حالتهم اتخاذ قرار بذلك . -

لاير ( وذلك وفق  5000أن ٌكون السقؾ األعلى لمساعدة صٌانة المنازل ال ٌزٌد عن ) -

 المعدة لهذا البند .مٌزانٌة الجمعٌة 

 ** كل ما سبق ٌتم حسب امكانٌة الجمعٌة مالٌا وحسب أسبقٌة الطلب .

 المادة الخامسة :

 الحاالت التً ال تنظر اللجنة االجتماعٌة فً طلبها : 

 الدٌون العامة وأقساط السٌارات . -

 سداد فواتٌر الهاتؾ والتلٌفون والكهرباء . -

 شراء األثاث والكمالٌات . -

 لاير ( . 4000طلبات الموظفٌن التً تزٌد رواتبهم عن ) -

 تقدٌم اكثر من طلب خالل سنة واحدة . -

 طلب المساعدات المالٌة لمساعدة الشباب على الزواج . -
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 المادة السادسة :

 المشارٌع المستمرة : 

 : ) السكنٌة (واالٌجارات ** ترمٌم المنازل 

 المسجلٌن بالجمعٌة . ون مقدم الطلب من المستفٌدٌنكأن ٌ -1

 لم ٌسبق له أن أستفاد من برنامج الدعم السكنً . -2

موافقته على الدراسة الشاملة للحالة السكنٌة لجمٌع مرافق المنزل من خالل البحث  -3

 المٌدانً لزٌارة اللجنة .

 االقرار بالتعهد بترمٌم األجزاء المتهالكة من المنزل المتفق علٌها . -4

 من االٌجار للمسجلٌن بالجمعٌة حسب ما تقرره اللجنة .ٌصرؾ نسبة  -5

 % ( من قٌمة العقد .25ال تزٌد نسبة دعم االٌجار عن ) -6

 ال تقبل العقود من األب واالخ.-0

 : شروطال

 حسب امكانٌة المٌزانٌة المحددة لترمٌم المنازل المتفق علٌها . -

 أن ٌكون مقدم الطلب من المسجلٌن فً المجمعٌة . -

 تقرٌر الباحث االجتماعً الذي ٌثبت حاجة المنزل إلى ترمٌم من خالل البحث المٌدانً . -

 قؾ األعلى لترمٌم المنازل .تحدٌد الس -

 تحدٌد عدد المنازل التً ٌتم ترمٌمها سنوٌا  -

 ** األجهزة الكهربائٌة :

بعد تقرٌر حسب امكانٌة المٌزانٌة لألجهزة الكهربائٌة أو وجود متبرع ٌعتمد الطلب  -

 البحث االجتماعً .

 ان ٌكون مقدم الطلب من المسجلٌن فً الجمعٌة . -

 تقرٌر الباحث االجتماعً . -

 أن ال ٌكون مقدم الطلب قد تم دعمه بؤجهزة كهربائٌة من نفس النوع فً المرة السابقة . -

 الملحق )أ(
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الالئحة .* اذا كان المستفٌد .* اذا كان المستفٌد متقاعدا ومتعاقد فٌحسب مجموع الدخل وفقا 

 لدٌه دخل ؼٌر ما ثبت للبحث كموارد أخرى ؼٌر الراتب كعقارات أو معدات أو مواشً .

المستفٌد موظفة ودخلها ؼٌر مطابق مع الالئحة ٌعتبر دخل لألسرة ككل  ة* اذا كانت زوج

 .اذا كان رب األسرة موظؾ وزوجته موظفة .

 

 لجمعٌةمن االستفادة من ا (ع)المانالحد 

 عدد أفراد األسرة
اجمالً الدخل المالك 

 للسكن
 المستؤجر للسكن

1 1200 1000 

2 1600 2200 

3 2000 2600 
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 ٌتم قبول طلب المتقدمٌن من الموظفٌن حسب الشروط التالٌة :

 الفئة م
مقدار الراتب الذي تنطبق 

 علٌه شروط التسجٌل
 المالحظات

 ( أفراد 5:  2من ) 1
دون  فمالاير( 4000)

 بدون التؤمٌنات
 

  لاير ( فما دون 4500) أفراد فما فوق 6 2

  لاير( فما دون 5000) ( أفراد وزوجتٌن5:  1من ) 3

  لاير ( فما دون 5500) أفراد فما فوق وزوجتٌن 6 4

 

 * فً حالة وجود راتب ودخل آخر وضمان تجمع جمٌها وٌتم تقٌٌمها حسب الفئة المحددة .

 ( لاير4111( فما فوق والزوجة موظفة والدخل ال ٌزٌد عن )4عدد األفراد من )* إذا كان 

 لاير ) كشف بنكً ( 4111ــــــــــــــــ          5:  1* من 

 لاير ) كشف بنكً ( 4511ــــــــ ــــ: فما فوق ــــ 6* من 

 لاير ) من لدٌه زوجتٌن ( ) كشف بنكً (  5111ـــــــــــــــــ        5:  1* من 

 ) كشف بنكً (  لاير )من لدٌه زوجتٌن (  5511ــــــــ ــــ: فما فوق ـــ 6* من 

 


