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 :  املادة األوىل 
 الجمعية الخيرية بمحافظة بدر:             اسم اجلمعية

  اللجنة االجتماعية باجلمعية:    اجلهة املخولة بتنفيذ الالئحة

  كافة املستفيدين من خدمات اجلمعية  اجلهة املستهدفة :

 

 )املادة الثانية(* 
 تعريفات  :  

 ـ  العجزة : ـ  1

يستطيعون العمل  ولليل للديدم  مل  مل  علد         عامًا ، وال 60كبار السن من الفقراء واملساكني الذين تزيد أعمارهم عن 

 ويستثنى من ذلك الضمان االجتماعي .وجو  مان  من تسجيلدم وهم يف حاجة للمساعدات ، 

 ـ  املرضى : ـ  2

 وهم ك  من أصيب مبرض مزمن مبوجب تقارير طبية، أو حالة مرضية طارئة تستوجب املساعدة.

 ـ  األيتام  : ـ  3

أو والديه مبوجب شدا ة وفاة ملن املستفلفى أو صلك حالر الورنلة ملن ا وملة ، وز تتجلاو           هوهم ك  من فقد والد

( عامًا مبوجب شدا ة امليال . فإن كان األب مسجاًل قب  وفاتله ااممعيلة يعلدل التسلجي  ملن أسلرة       18هم سن )أعمار
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فقرية إىل أسرة أيتا  ويتم إ راج صغار السن يف ملف األيتا  . ويعام  الطف  جمدول األاوين معاملة اليتيم وتالر  لله   

 كفالة مالية مستمرة كاأليتا .

 ـ  األرامل : ـ  4

ك  امرأة تويف عندا و جدا كبريًة كانت يف السن أو صغرية وز تتزوج اعد وليل هلا  م  ناات يفي ااحتياجاتدلا    هي

 أو ولي مقتدر يقو  افؤوندا .

 ـ  املطلقات  :  ـ  5

هي ك  امرأة مت طالقدا اإنبات صك شرعي صا ر من ا ومة وليل هلا  م  ناات يفي ااحتياجاتدلا أو وللي مقتلدر    

 و  افؤوندا وز تتزوج اعد طالقدا .يق

 ـ  أسر املساجني  : ـ  6

 عائ  هلا سواه ، وليل لديدا  م  ناات يفي ااحتياجاتدا . هي أسرة ك  سجني ال

 ـ  املساعدات املالية املستمرة  : ـ  7

قلرارات اللجنلة    هي املساعدات اليت تار  لألسر املوفوللة واألرامل  واملطلقلات واأليتلا  املسلجلني ااممعيلة حسلب       

 االجتماعية ، اواق  الوفالة املالية ا د ة من قب  اممعية أو من قب  الوفي  مببلغ يار  ااورة  وريلة حسلب ملا   

 تراه اممعية مناسبًا.

 ـ  املساعدات العينية املستمرة  : ـ 8

 ورية وحسلب إموانيلات اممعيلة    هي املوا  الغذائية اليت تار  لو  املستفيدين املسجلني  ااممعية وتوون ااورة 

كما تار  للحاالت املسجلة مؤقتلًا نيلني صلدور قلرار االتسلجي  اللدائم، ااإضلافة إىل املسلاعدات العينيلة األملر            



 

  

 

 

 

 
 
 

 4 

 اململكة العربية السعودية
 منطقة المدينة المنورة

 اجلمعية اخلريية مبحافظة بدر
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 (56رقم )ب

 

 

 

 
 شروط التسجيل

 وتقديم اإلعانات املستمرة
 والطارئة 

  

كاأل وات الودراائية والاحية واألناث املستعم  واملالال وكسوة العيد والفتاء وانيقيبة املدرسية وغريها مما يار  

 ق  راسة اللجنة االجتماعية أو حسب الطلب املقد  وشرح انيالة .للحاالت ا د ة وف

 ـ  املساعدات الطارئة  : ـ 9

هي مجي  املساعدات اليت تقد  يف إطار انياالت املستعجلة للدعم املالي والعيين وحسب ملا تقيمله اللجنلة االجتماعيلة     

 وتنطبق عليه الفروط.

 ـ  إعانة الزواج :  ـ  10

( ريال ويلتم صلرفدا اعلد اسلتيفاء     2500تزيد قيمتدا عن ) عينية تار  افو  أجدزة كدراائية العبارة عن مساعدة 

 كافة الفروط املوضوعة هلا يف اند مساعدة الفباب على الزواج.

 ) املادة الثالثة ( 
 شــروط عامة  : ـ  

 ل  ال يتم اعتما  أي قرار إال اعد موافقة أكثر من ناف أعضاء اللجنة . 1

تتم املوافقة على أي طلب إال اعد استيفاء كافة املتطلبات واملسلتندات اااصلة اطللب املسلتفيد ) كلارت عائللة ،        ل  ال  2

 اطاقة ضمان ، تعريف االراتب ، وغريها من طلبات اللجنة(

 ل  أن يوون مقد  الطلب ضمن املسجلني ااممعية ، أو اداعي حالة ماصة كالووارث وغريها. 3

تتجاو  املساعدة الطارئة السقف األعلى املقرر هلا حسب توجيدات الباحث  ورؤية اللجنة مدما كانت انيالة ل  أن ال   4

 ، وما  ا  عن ذلك يرف  جمللل اإ ارة .
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ل  تتقيد اللجنة االجتماعية اتقديم املساعدات للفقراء حسب مطة اممعية املالية مالل العا  املالي املعدة هلا من قبل     5

 اممعية ، ويستثنى من ذلك ما يقرره رئيل جملل اإ ارة.إ ارة 

( ريلال ، الالن ر إىل علد  أفلرا      4000ل  املوظفون واملتقاعدون ال يسجلون ااممعية إال إذا  كان الراتلب أو التقاعلد أقل  ملن)      6

 اإعانة حبسب حجم العائد. األسرة، كما يؤمذ اعني االعتبار األنفطة التجارية أو العقارات ذات العائد املا ي على طالب

 ( ريال وذلك وفق ميزانية اممعية املعدة هلذا البند.10000ل  أن ال يتجاو  السقف األعلى ملساعدة ترميم املنا ل مبلغ ) 7

 ل  إعا ة الن ر يف ملفات املستفيدين سنويًا وحبث حالتدم واختاذ القرارات املناسبة. 8

 معية املالية وحسب أسبقية الطلب .ل  ك  ما سبق يتم حسب إموانية ام 9

 ) املادة الرابعة ( 
 شروط التسجيل بسجل املستفيدين من خدمات اجلمعية وتقديم اخلدمات واملساعدات 

 ـ  شروط تسجيل األسر الكبيرة واألرامل والمطلقات  :  ـ  1

 *  أن يوون مقد  الطلب من سوان القاحة أو القر  التااعة هلا  . 

 ( ريال .4000يزيد جمموع  م  مقد  الطلب عن ) *  أن ال 

 *  إحضار كافة املستندات املطلواة مرفقة مبعروض شرح انيالة ) كارت العائلة ، كارت الضمان ، تعريف حديث االراتب ، أمر  ( .

 *  صورة صك أو شدا ة وفاة تثبت وفاة الزوج االنسبة لألرام  واأليتا  .

 املرأة املطلقة .*  تقديم ما يثبت طالق 

 *  شدا ات تعريف األاناء والبنات ااملدارس . 

 *  تعبئة استمارة البحث امليداني من الباحث ومندوب انيي . 
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 *  موافقة اللجنة االجتماعية على استحقاق انيالة للتسجي  وأندا مستوفية للفروط  السااقة . 

 ـ   ) شروط تقديم مساعدة الشباب على الزواج ( : ـ   2

 .القاحة أو القر  التااعة هلا  *  أن يوون مقد  الطلب سعو ي امنسية من 

 ( ريال .  4000*  أن اليزيد  م  مقد  الطلب عن ) 

 *  تعبئة االستمارة املخااة لذلك . 

*  أن حيضر مقد  الطلب كافة املستندات الليت تطللب منله مرفقلة ) كلارت العائللة ، عقلد النولاح ، كلرت اللدعوة ،           

 ريف االراتب ، أمر  ( .تع

 *  موافقة اللجنة االجتماعية على أن انيالة تستحق املساعدة .

 *  تسلم املساعدة يف شو  أجدزة كدراائية أو نقدية حسب إموانية اممعية . 

 *  تسلم املساعدة للمستفيد أو من يوكله اعد توقي  الباحث ومدير اممعية ورئيل اللجنة االجتماعية.

 روط تقديم المساعدات الطارئة  :  ـ  (   ش 3) 

 *  كتااة معروض لفرح انيالة م  تقرير مرفق إن وجد .

 *  أن يوون مقد  الطلب من املسجلني ااممعية أو ممن هلم حالة ماصة مث  ) الووارث وامراحية ( .

 . *  ال يعرض أي طلب إال اعد استيفاء الفروط والتوقي  عليدا من الباحث ومدير اممعية

 *  موافقة أكثر من ناف األعضاء على تقديم الدعم للحالة . 
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 *  يف حال عد  مقدرة اممعية على تقديم الدعم املالي أو العيين توجه اللجنة أو تبحث عن متربع عاج  . 

 **   تشمل الحاالت الطارئة ما يـــلي :

ت الفقر أو انياجة الطارئة ، ترميم املنا ل ، حالة ) الووارث ، العمليات امراحية ، املرض املزمن املستعاي ، حاال  

 مستجدة تراها اللجنة طارئة نيالة مقد  الطلب  وذلك االقياس على ما سبق (.

 **  الحاالت التي ال تنظر إليها اللجنة هي ما يلي :  

 ) الديون العامة واألقساط ، سدا  فواتري اهلاتف أو الودرااء ، الطلب املورر مالل السنة ( .   

  

 اعتماد جملس االدارة

إلدارة جبلسات   يف اجتماا  جملاس ا     الئحة شروط التسجيل وتقديم االعاناا  اسساتمرة والرارئاة   مت اعتماد ** 
 .م 31/1/2021)االحد ( اسوافق  ( اسنعقدة1رقم )

 رئيس مجلس االدارة             نائب الرئيس             المسؤول المالي        

 

        

 رضاء بن حممد مخيس الصبحي               غازي حميي الدين السيد                          عبدالرمحن عبداملعطي الصبحي              


