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 املستفيدين  الالئحة التنظيمية لتقديم اخلدمات  

 :. اللجنة االجتماعیة مھام   من 

 الئحة صرف المساعدات للمستفیدین:

 شروط وضوابط المستفیدین من الجمعیة: )  1المادة ( 

 أن تكون األسرة سعودیة الجنسیة حسب الھویة أو دفتر العائلة.  -1
  عفیف عامة ومركز    عفیفبمحافظة    أن یثبت لدى الجمعیة إقامة األسرة في منطقة خدماتھا -2

 . خاصة
الصرف   -3 قواعد  حسب  الجمعیة  في  المطبق  المعدل  الواحد  الفرد  دخل  مقدار  یتجاوز  أال 

 .  واإلعانات المقرة من مجلس اإلدارة

 ) األوراق المطلوبة للمستفیدین من الجمعیة: 2المادة ( 

 . صورة الھویة لرب األسرة  -1
 كرت العائلة. -2
 ............الخ . صورة الصكوك الالزمة في حاالت الطالق و االعالة   -3
 قد اإلیجار و تعریف من مدارس األبناء . صورة لع  -4
 . اثبات حالة األسرة االجتماعي -5
 . الراتبب تعریف  و أ اثبات مقدار الدخل كشف حساب  -6
   .كشف حسابي بنكي حدیث -7
   . خطاب من الضمان االجتماعي بتاریخ حدیث -8

 ) الغاء ملفات المستفیدین: 3المادة ( 

 المستفید كلیاً: أوالً یلغى ملف 

 .إذا ثبت لدى الجمعیة أن المستفید یسكن خارج نطاق الجمعیة -1
 . إذا ثبت أن المستفید یستفید من جمعیة أخرى -2
خل أو غیر ذلك من استیفاء  إذا ثبت أن المعلومات المقدمة لھا غیر صحیحة مثل الحالة أو الد  -3

 الشروط. 
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الجمعیة بناء على طلب خطي من األسرة موضح  عدم رغبة األسرة في االستفادة من خدمات   -4
 بھ األسباب. 

 اكتفاء األسرة ذاتیاً ولم تعد بحاجة راعي.  -5

 ثانیاً یلغى ملف المستفید مؤقتاً في الحاالت التالیة فقط: 

 .السنویة المطلوبة المعلوماتعدم تجدید  -1
 .عدم مراجعة الجمعیة الستالم المساعدة خالل المدة المحددة في اإلعالن  -2

الحاالت ل • حسب  اإللغاء  مدة  تخفیض  أو  زیادة  في  النظر  الجمعیة  إدارة  مجلس 
 . والظروف

 
 

حساب  في  یرد  ما  حسب  النقدیة  على    اتالمساعدات  منھا  للصرف  المخصصة  بالبنوك  الجمعیة 
 المستفیدین .

 ) الحد األعلى للصرف: 4المادة ( 

 في السنة یحدده قرار مجلس اإلدارة .  الحد األعلى للصرف 

 ) الحد األدنى للصرف: 5المادة ( 

 ). 6ویستثنى من ذلك ما ذكر في المادة (في السنة یحدده قرار مجلس اإلدارة . الحد األدنى للصرف 

 ) خفض المساعدات: 6المادة ( 

 بناء على الرصید بالحسابات المخصصة . حسب قرار مجلس اإلدارة 

 المساعدات المالیة وآلیة الصرف: ) إقرار 7المادة ( 

اللجنة االجتماعیة وفق   بعد عرض  یتم صرف المساعدات المالیة بعد اعتمادھا من مجلس اإلدارة  
بل  كشوف موضح فیھا أسماء المستفیدین ونوع المساعدة والحالة والمبلغ، وال تسلم نقداً لألسرة  

 تحول على حسابات المستفیدین بالبنوك عبر نظام تبادل للحواالت السریعة . 

 ) المستفیدون من خدمات الجمعیة: 8المادة ( 

   .األسرة محدودة الدخل  )1
 المرضى و كبار السن .  و  سر األرامل أ )2
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 .اسر المطلقات والمعلقات )3
 . من یثبت استحقاقھ للجمعیة ألي ظرف من ظروف الحیاة )4

 ) تقدیم الخدمات بتصنیف الفئات: 9المادة ( 

 أوالً تصنیف األسرة المستفیدة من خدمات الجمعیة ھو كالتالي: 

 اإلیضاح  الفئة 
لایر و تكون مسجلة بالضمان   6000عن   لألسرةال یزید الدخل الشھري   أ

 االجتماعي  
 

 ثانیاً الخدمات المقدمة لفئة أ: 
تدرس الحالة وتبحث بحثاً كامالً وتعرض على اإلدارة لتقدیم المساعدة وفق ما تراه لجنة   -1

 البحث االجتماعي وموافقة مجلس اإلدارة. 
 

 إقرار المساعدات العینیة:    ) 10(  المادة

  .... وغیرھا و بطاقات غذائیة كسوة مالبس    المساعدات العینیة السلة الغذائیة، التموریتم صرف  
ال لجنة  توصیات  على  بناء  اإلدارة  مجلس  من  اعتمادھا  بعد  الفئات  وفق ب لجمیع  االجتماعي  حث 

 كشوف موضح فیھا أسماء المستفیدین ونوع المساعدة والكمیة. 

 وفق إمكانیات الجمعیة وما یستجد من أمور تستوجب ذلك.ھذه الالئحة قابلة للتعدیل  ) 11المادة ( 
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 استمارة تسجیل وتحدیث بیانات المستفیدین 

  اإلسم رباعي 
            رقم الھویة 
            رقم الجوال

  عدد التابعین 
 الحالة

 
رب   أنثى  ذكر 

 أسرة 
 أخرى  یتیم  ارملة مطلقة  عاطل مریض 

         
المقر/ الحي/  

 القریة
 

 

 إقرار مستفید  

 بما یلي:  بجمعیة البر الخیریة بعفیفمن خدمات جمعیة الخدمات اإلنسانیة  لالستفادةأقر أنا المتقدم 

 أنني على علم بأن جمیع المساعدات التي تقدمھا الجمعیة ھي من زكاة وصدقات المحسنین, وأنني مستحق لھا.أوالً: 

أنھ لیس لي مصدر دخل غیر الذي سأبینھ في تعبئة الطلب كما أنني ال أملك أي أصول أو عقارات تجاریة أو عمالة أو أي  ثانیاً : 
 . نشاط تجاري, وللجمعیة الحق في التحقق من ذلك

 . بجمعیة البر الخیریة بعفیفأنني أسكن ضمن نطاق خدمات جمعیة الخدمات اإلنسانیة ثالثاً: 

 أنھ في حالة تحسن وضعي أو استغنائي سأقوم بإبالغ الجمعیة بذلك.رابعاً: 

 لایر. 6000الحد األعلى لمجموع الدخل خامساً: 

 وللجمعیة الحق في استبعادي حیال مخالفة ذلك.  صحیحة،بھ من مستندات للجمعیة  أن جمیع المعلومات وما قدمتسادساً: 

 في حالة تغییر معلومات السكنیة أو البنكیة أو وسیلة اإلتصال فعلیھ إشعار فوراً تفادیاً لتعثر الصرف لھ. سابعاً: 

 المقر 

  ھـ144  ....... التاریخ:     /       / ......التوقیع/................................... ...االسم: ........................................
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 المستندات المطلوبة في تحدیث البیانات:  •
 .االستطاعة/ مراجعة نفس المستفید شخصیاً للجمعیة أو أحد األقارب من الدرجة األولى في حالة عدم 1

 حساب آیبان من البنك محدث وجاري.        /3      .وكرت العائلة / أصل بطاقة الھویة الوطنیة2

   .حدیث مشھد بالراتب أو التقاعد أو برنت من األحوال یفید بأنھ متسبب بتاریخ  /4

 . أصل صك اإلعالة لمن تعول من األبناء / 6      مشھد من الضمان االجتماعي بتاریخ جدید. /5

 االعتماد :. 

 م .  2020/ 25/10ذه السیاسة في   ھ ) 10إدارة الجمعیة في االجتماع ( اعتمد مجلس 

 لتوقيعات  ا

 أعضاء جملس اإلدارة  

 التوقيع   املنصب  االســــــــم 

  رئیس مجلس اإلدارة   

  نائب رئیس المجلس   

  أمین الصندوق   

    عضو مجلس اإلدارة 

  عضو مجلس اإلدارة  
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 توقيعات املوظفني 

 التوقيع   املنصب  االســــــــم 

  تنفیذي المدیر ال 

  محاسب مالي 

  باحث اجتماعي 

  داري إأمین مستودع و  

 

 

 

 

 

 




