
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 2022-1443             الثاني اإلصدار                                                                   

 الئحة صرف المساعدات

 المالية والعينية



 
 
 
 
 

 

 8من  1الصفحة 

 

 ئحة شؤون المستفيدينال األول:الفصل 
 

 : تعريف المصطلحات( 1مادة )

 .بمنطقة المدينة المنورةمستودع المدينة المنورة الخيري يقصد بها جمعية 
 لوائحهاو أنظمتها وفق الخيري المنورة المدينة مستودع جمعية خدمات من مستفيد كل وه 

 .والمقيمين في البالد بصفة نظاميةهم من السعوديين هم من فقدوا اباء 
حتى الثامنة عشر )ويمكن استثناء من تجاوز هذا العمر للطالب المنتظمين الذكور من سن الوالدة -أ

 . لمهنية حتى سن الثانية والعشرون(بأحد الجهات التعليمية أو ا
لها  ي لم يسبقتويستثنى من ذلك الفتاة ال ،ناث من سن الوالدة حتى سن الرابعة والعشروناإل-ب

خوة قصر ترعاهم الجمعية )حيث تشملهم الرعاية ا إأن يكون لديهوتكون غير موظفة شريطة  ،الزواج
 .(اج أو بلوغها سن خمس وثالثون سنةحتى سن الزو

 . وتعول ابنائها وغير موظفة ها ولم تتزوج بعد وفاتههي المرأة التي توفي زوج 
كثر من ثالثة أشهر أ لههي التي حصلت على طالق بائن من المحكمة وفق صك طالق  

 . وتسكن بمفردها
 جمعية.البمسجل ومن يتبعه أو يرافقه أو أحدهما(  أب وأم)يقصد بها كل مستفيد  

 . التي تؤديها الجمعية للمستفيدين األعمال مجموعةهي  
 .وائحواللقوانين الها في أو مخالفة انظمة الجمعية المنصوص علي بالواجبات االخالل هي 
  وفق الشروط التالية: ،يتم استقبال الملف 

 انعدام مصدر الدخل لدى األسرة من أي جهة كانت.  .1
 أشهر.  4ة محكومية عائلهم عن مد   لال يقأالملف  لقبول يشترط نهإف ثابت خلد األسرة لدى كان إذا .2
 حضار خطاب رسمي للجمعية من جهة سجنه. إ .3
 لجمعية الخاصة بتسجيل المستفيدين.يتم تسجيل االسرة وفق ضوابط ا .4

تثبت ذلك وفق صك شرعي و ،وتعول أبناءها وغير موظفةوهي المرأة التي هجرها زوجها  
 . من المحكمة

 

 في الجمعية: تسجيل المستفيدين وإجراءاتشروط ( 2مادة )

  التالية:وفق الشروط ، الجمعيةيتم تسجيل المستفيدين من خدمات 
 في البالد بصفة نظامية. ةأو مقيم الجنسية ةعودياألسرة سكون أن ت .1
  الجمعية.الحالي ضمن نطاق عمل األسرة سكن أن يكون  .2
  .يعولها من لديها وليس عاما   50 اعمره تجاوز التي األرملة ذلك من ويستثنى أسرة مالمتقد   يعول أن .3
 .لجنة البحث االجتماعي بالجمعيةدراسة الحالة من قبل  .4
 تقديم كافة المستندات النظامية التي تثبت حالة األسرة وتثبت عجزها. .5
سرة شروط الموازنة المعتمدة )مقارنة اإليرادات بالمصروفات( حسب معايير أن تنطبق على األ .6

 وأنظمة الجمعية.
 : التاليةالفئات يتم تصنيف األسر وفق  .7

 درجة االستحقاق الفئة

 100الى  86من  أ
 85الى  66من  ب
 65الى  46من  ج

 45الى  30من  د



 
 
 
 
 

 

 8من  2الصفحة 

 

  .درجة 30الحد األدنى للتسجيل  .8
 اآلتي:تشمل  ،معايير محددةدول جيتم احتساب الفئات وفق  .9

 دخل األسرة. -أ
 حالة السكن ونوع التملك. -ب
 الحالة الصحية لرب األسرة، وأفراد األسرة. -ج
 عمر رب األسرة. -د
 عدد أفراد األسرة. -ه
 عدد األفراد الدارسين. -و

 
 (3ويتم احتساب درجات االستحقاق، وفق المادة )            

 

 ( درجات االستحقاق وفق معايير التسجيل في الجمعية:3مادة )

 الدرجة البيان الحالة

 دخل االسرة

 15 بدون دخل
 10 يوجد دخل ولديه عجز
 5 يوجد دخل بدون عجز

 0 يوجد دخل ولديه فائض بسيط

 حالة المسكن
 10 سيء
 5 متوسط
 0 جيد

 تملك السكن
 10 مستأجر

)  5 سكن مؤقت )مجانا 
 0 ملك

الحالة الصحية لرب 
 االسرة

 15 إعاقة دائمة
 10 مرض مزمن
 5 إعاقة مؤقتة

 0 سليم

 الحالة الصحية لألفراد
 10 إعاقة دائمة
 5 مرض مزمن

 0 سليم

 العمر

 15 فما فوق 60
 10 59الى  50من 
 5 49الى  40من 
 0 39الى  30من 

 عدد افراد االسرة

 15 فما فوق 15
 10 14الى  10من 

 5 9الى  4من 
 0 3الى  1من 

 عدد االفراد الدارسين

 10 فما فوق 8من 
 5 7الى  4من 
 2 3الى  1من 

 0 ال يوجد
 100 المجموع   



 
 
 
 
 

 

 8من  3الصفحة 

 

 الجمعية: لالستفادة من خدماتات المطلوبة المستند الثاني:الفصل 

  (:مستندات األولية عند تقديم الطلبال)( 5مادة )

 ./ اإلقامة سارية المفعول لرب األسرةالوطنيةصورة الهوية  .1

 صورة سجل األسرة/ اإلقامات ألفراد األسرة.  .2

  .لمنزل األسرة الحالي كهرباءفاتورة  .3

  .للمنزل االلكتروني االيجارصورة من عقد  .4

 .للمنزل اثبات العنوان الوطني .5

 . موقع نورمن أو  من المدرسةطالب و تعريف ن، أناء الدراسيصورة من شهادات األب .6

 فرادها.، أو أحد أو اإلعاقة لرب االسرة، أالمزمنةمراض التقارير الطبية التي تثبت األ .7

 هر.شيره...( بتواريخ حديثة ال تتجاوز غو ،الضمان، التأمينات، التقاعدالدخل لألسرة )ثبات مصدر إ .8

 رقم اآليبان للحساب البنكي مختوم من البنك. .9

 .)كاألقساط الشهرية لسد احتياجات االسرة األساسية( سرةأي مستندات أخرى تثبت عجز األ .10
 

  (:ةالخامس في المادةللمستندات ضافة لألرملة )إ( يتم إضافة المستندات التالية 6مادة )

  للزوج.صورة شهادة الوفاة  .1

  الدراسية.اء نبصورة من شهادات األ .2

  .إذا كان لديها أبناء للمطابقةصورة صك االعالة مع األصل  .3

 .عدم الزواج أو العملإثبات  .4
 

 ة(:في المادة الخامس( يتم إضافة المستندات التالية للمطلقة )إضافة للمستندات 7مادة )

 .(ة صك الطالق )مع األصل للمطابقةصور .1

 . اإلعالةصورة صك  .2

 .إثبات عدم الزواج أو العمل .3

 .اثبات استقاللية السكن .4
 

 (:في المادة الخامسة( يتم إضافة المستندات التالية للمهجورة )إضافة للمستندات 8مادة )

 .(بات الهجر بصك شرعي من المحكمة )مع األصل للمطابقةاث .1

 عالة. صورة صك اإل .2

 اثبات استقاللية السكن. .3
 

 :(لخامسةافي المادة السجناء )إضافة للمستندات  ألسر التالية إضافة المستندات ( يتم9مادة )

 سرة أو العائل.ثبات حكم السجن لرب األإ
 
 



 
 
 
 
 

 

 8من  4الصفحة 

 

 : حاالت االستبعاد من الجمعية:الفصل الثالث
 

ي ــف نــديــوائم المستفيــة من قـــلة لدى الجمعيــرة المسجــاد األســـم استبعــ( يت10مادة )

 التالية:الحاالت 

 إذا لم يحصل على درجة تقييم في استمارة البحث تؤهله ضمن المستحقين من خدمات الجمعية.  .1

 زواج األرملة أو المطلقة.  .2

 انتقال األسرة الى خارج نطاق الجمعية.  .3

 األسر التي تقوم بالتالعب في األوراق أو التزوير أو اعطاء معلومات غير صحيحة.  .4

م. إذا تم اكتشاف دخل إضافي للمتقدم غ .5  ير الذي تم اثباته من قبل المتقد 

 إذا لم ينطبق سكن المتقدم مع ما تم ذكره خالل البحث.  .6

 دين السنوي. المستفي بيانات تحديث عند شهر لمدة المطلوبة االوراق تجديد عن المستفيد تأخر حال في .7

 في حالة اتخاذ قرار من لجنة البحث االجتماعي بعدم االستفادة لالكتفاء الذاتي.  .8

 إذا كان ممن زاد دخله عن الحد المانع.  .9

 في حالة ان لألسرة منزلين في نطاقين مختلفين فيخير بين تسجيله في أحد النطاقين.  .10

في حالة التعدي على موظفي الجمعية أو أمالكها بالكالم أو الفعل يتم إيقاف ملف المستفيد  .11

 وإحالته للجهات المختصة.  

فراد أسرته لمشاريع التدريب والتأهيل في الجمعية بدون سبب في حال رفض أي مستفيد أو أحد أ .12

 مقنع لإلدارة يتم استبعاد ملفه مباشرة.

في حال رفض التعاون مع الباحث/ـة االجتماعي/ـة، وعدم تسهيل مهمته في البحث وجمع  .13

 المعلومات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 8من  5الصفحة 

 

 الجمعية:: ضوابط تقديم خدمات للمستفيدين من خدمات الرابعالفصل 

 
 في جميع الحاالت.( )مع مراعاة شرط تسجيل األسرة رسميا  في برنامج الرعاية بالجمعية أوال   

 التالية: الموادوفق فإنه يتم اتباع ضوابط صرف اإلعانات، 

  :الماليةعانة صرف اإلضوابط ( 11مادة )

  االيجارات: مساعدةمشروع  .أ
 تكون المساعدة حسب األولوية ووفق الفئات المستهدفة بالدرجة األولى. .1
 .يجار حاال  على المستفيداإلأن يكون  .2
 .باستحقاق الدعمالرعاية قرار لجنة  .3
 مرة واحدة في السنة.لأن يكون السداد  .4
ر ميزانية للمشروع .5  .توف 

 

 : الكفاالتمشروع  .ب
 تكون المساعدة حسب األولوية ووفق الفئات المستهدفة بالدرجة األولى. .1
 توفر ميزانية المشروع. .2

 مشروع الكفاالت:  .ت
 تكون المساعدة حسب األولوية ووفق الفئات المستهدفة بالدرجة األولى. .1
 .توفر ميزانية المشروع .2

 

 : مساعدة المرضىمشروع  .ث
 المستهدفة بالدرجة األولى.تكون المساعدة حسب األولوية ووفق الفئات  .1
 .إحضار تقرير طبي بالحالة .2
 .ريال 15000يتجاوز قيمة العالج  أال .3
 .توفر ميزانية للمشروع .4
 .كان خارج المنطقة إذاسفر للعالج تكاليف الفي مساعدة  .5

 

 العينية:المساعدات رف ــــصضوابط ( 12مادة )

 : ئيةجهزة الكهربااألمشروع  .أ

 األولوية ووفق الفئات المستهدفة بالدرجة األولى.تكون المساعدة حسب  .1

 .عد تجاوز العمر االفتراضي للجهاز(أو بالصرف )يصرف اوال  لمن لم يسبق له الصرف  مراعاة تكرار .2

 قرار لجنة الرعاية باستحقاق الدعم.  .3

عمر األجهزة الكهربائية )أربع سنوات( وال يتم الصرف خاللها للمستفيد نفس الجهاز إال بتقرير  .4

 معتمد من مركز صيانة بتلف الجهاز نتيجة خلل خارج عن اإلرادة.  

ر األصناف المطلوبة من األجهزة الكهربائية في المخزون. .5  توف 
 

 : السلة الغذائيةمشروع  .ب
 ووفق الفئات المستهدفة بالدرجة األولى. تكون المساعدة حسب األولوية .1
 .أصناف السلة الغذائية في المخزونر توف   .2

 



 
 
 
 
 

 

 8من  6الصفحة 

 

 : (الشتوية والعيدين والمدارس) الكسوةمشروع  .ت
 تكون المساعدة حسب األولوية ووفق الفئات المستهدفة بالدرجة األولى. .1
ي صاالت سواء  فالحقيبة المدرسية في المخزون أو بمختلف تصنيفاتها أصناف الكسوة ر توف   .2

 الكسوة أو التاجر المتعاقد معه.
 

 : األثاث )الجديد والمستعمل(مشروع  .ث
 تكون المساعدة حسب األولوية ووفق الفئات المستهدفة بالدرجة األولى. .1
 .يصرف اوال  لمن لم يسبق له الصرف(تكرار الصرف )مراعاة  .2
 قرار لجنة البحث باستحقاق الدعم  .3
 المطلوب في المخزون.أصناف األثاث ر توف   .4

 

 مشروع صدقة اللحوم واالضاحي:  .ج
 تكون المساعدة حسب األولوية ووفق الفئات المستهدفة بالدرجة األولى. .1
 .اللحوم لدى المخزونتوفر  .2

 

 : مشروع زكاة الفطر .ح
 تكون المساعدة حسب األولوية ووفق الفئات المستهدفة بالدرجة األولى. .1
 .األرز في المخزونتوفر  .2
 التوزيع ليلة العيد، ويتم التوزيع بعد العيد لألسر التي لديها وكاالت للجمعية.يتم  .3

 

 :ةــم المساعدات الطارئـضوابط تقدي( 13مادة )

 :انقطاع الخدمة الكهربائية .أ
 .سرة تأخير السدادعدم تعمد األيثبت أن  .1
 أن يكون السداد مرة واحدة في السنة. .2
  .ريال أربعة آالفيزيد المبلغ عن  أال .3
 قرار لجنة الرعاية باستحقاق الدعم. .4
 .توفر ميزانية للمشروع .5

 

 :والهدم( الحريق والسيولالكوارث الطبيعية ) .ب
  .تقديم المعونة العاجلة التي تتطلبها الحالة .1
 .مشهد من الدفاع المدني .2
  .باستحقاق الدعم التدخل السريعقرار لجنة  .3
 ريال.عشرة آالف يتجاوز مبلغ اإلعانة  أال .4
 .ميزانية للمشروعتوفر  .5

 

 (:رد او التهديد باإلخراج من السكنطوارئ السكن )الط .ت
 ونة العاجلة التي تتطلبها الحالة.تقديم المع .1
 باستحقاق الدعم  التدخل السريعقرار لجنة  .2
 ريال. عن عشرة آالفيتجاوز مبلغ اإلعانة  أال .3
 .توفر ميزانية للمشروع .4

 

 النقل:تعطل وسائل  .ث
  .الحالة طلبهاتتتقديم المعونة العاجلة التي  .1
  .باستحقاق الدعمالرعاية قرار لجنة  .2
 .ثمن السيارةمن  % 30ان ال تتجاوز قيمة اإلصالح  .3
 ريال.عشرة آالف يتجاوز مبلغ اإلعانة  أال .4
 .توفر ميزانية للمشروع .5



 
 
 
 
 

 

 8من  7الصفحة 

 

 بناء المساكن: مشروع ضوابط ( 14مادة )

 الفئات المستهدفة بالدرجة األولى. تكون المساعدة حسب األولوية ووفق .1
 . االجتماعي تقديم طلب خطي من المستفيد عن طريق الباحث .2
 .مسكن المستفيد األول وال يملك غيرهأن يكون  .3
  .األرضثبات ملكية إ .4
 . اإلنشاء وغيرهاة من رخصة استكمال الشروط الحكومي   .5
  .باستحقاق الدعم الرعايةقرار لجنة  .6
 للمشروع.توفر ميزانية  .7
 

 المساكن: ترميم مشروع ضوابط  (15مادة )

 تكون المساعدة حسب األولوية ووفق الفئات المستهدفة بالدرجة األولى. .1
 تقديم طلب خطي من المستفيد عن طريق الباحث. .2
 .لمستفيد على تحمل تكاليف الترميماثبات عدم قدرة ا .3
ة المنزل بالوثائق المعتمدة اثبات .4  .ملكي 
ع ارفاق مرميم وغير متهالك أو آيل للسقوط ن يكون المنزل قابال  للتأهندسي بثبات تقرير إحضار إ .5

 الصور المدعمة للتقرير.
 .هاة من رخصة ترميم وغيرها عند الحاجة لالشروط الحكومي   استكمال .6
  .باستحقاق الدعم الرعايةقرار لجنة  .7
 .توفر ميزانية للمشروع .8
كن وما زاد على ذلك فيحال لمشروع بناء مس ،لف ريالأربعون أتكلفة التقديرية للترميم تتجاوز ال أال .9

 .روط ومتطلبات مشروع بناء المساكنوفق ش ،جديد
 . الخدمة له أو مضى عشر سنوات على تقديملم يسبق ان قدمت له هذه الخدمة  .10
 

 ضوابط عامة:  (16مادة )

 استالم الطلب على أي خدمه ال يعني قبوله.  .1
 بعد اكتمال جميع المستندات. إالال يتم استقبال الطلب  .2
 . ويتطلب وجود وكالة شرعية يتام والمرضى والعجزة، عدا األال من صاحبهإال يتم استقبال الطلب  .3
 الجمعية غير ملزمة بإعادة أوراق المتقدم في حالة عدم قبوله.  .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 8من  8الصفحة 

 

 

 الفهرس

 
 الصفحةرقم  العنوان الفصل
 1 المستفيدينالئحة شؤون  األولالفصل 

 1 تعريف المصطلحات: 
 1 شروط وإجراءات تسجيل المستفيدين  
 2 درجات االستحقاق وفق معايير التسجيل  

 3 لالستفادة من خدمات الجمعية المطلوبة المستندات الثانيالفصل 
 4 حاالت االستبعاد من الجمعية الثالثالفصل 
 5 للمستفيدينخدمات الضوابط تقديم  الرابعالفصل 

 5 العينيةالمساعدات اإلعانات المالية و 
 6 اإلعانات الطارئة 
 7 المساكنوترميم بناء  
 7 ضوابط عامة 
 
 
 
 

تم اعتماد الئحة صرف المساعدات المالية والعينية بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري 
هـ 30/11/1443األربعاء بتاريخ ( المنعقدة يوم 5في اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته رقم )

 م.29/06/2022الموافق 
 


