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 الباب األول : 

 الفــــــــئات المستحقة للمسـاعدة : 

 : 
ً
ـلــــــئة األرامــــــف أوال  

 : 
ً
ئة المطلقاتـــــفثانيـا  
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 البــاب األول 

 الفئات المستحقة للمساعدة

 

 :  فئة األاراـــ  
ً
 أوال

وط االستحقاق :   شر

1-  
 
 ليس لها عائل مقتدر ماديا

ي بالمتطلبات األساسية -2
لها مصدر دخل ولكن إل يف   

ليس لها مصدر دخل ثابت -3  

 

 المستندات المطلوبة : 

 .صورة من بطاقة األحوال  -1

 صورة من بطاقة العـائلة.  -2

 شهادة وفاة الزوج.  -3

 صك ترمل وحرص إرث.  -4

ل إن وجد.  -5  صورة من عقد اؤليجار أو صك الملكية للمن  

 خطاب إفادة بمصدر الدخل.  -6

 

 

 

 

 

 

 

 



 ية اخلريية النسائية بالبكرييةمجعية رؤية التنمو

 (957سجلته وزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )

 

 

 

3 

 

  :  فئة المـطـلقـات
ً
 ثـانـيا

وط االستحقاق :   شر

 .لها أبناء تعولهم -1

2-  
 
.ليس لها عائل مقتدر ماديا  

.ليس لها مصدر دخل ثابت -3  

 

المطلوبة : المستندات   

 صورة من بطاقة األحوال .  -1

 صورة من بطاقة العـائلة.  -2

 عىل األصل من قبل اؤلخصائية اإلطالعصورة من صك الطالق مع  -3

 وجمعية النر بأنها إل تستفيد من قبلهم.  اإلجتماعي صورة من بطاقة الضمان  -4

 صك وإلية عىل األوإلد إذا كانوا يقيمون معها.  -5

ل إن وجد. صورة من عقد اؤليجار أو صك ال -6  ملكية للمن  

طة.  -7  تعريف من عمدة الحي يوضح حاجته للمساعدة وانخفاض الدخل مختوم من الشر

 خطاب إفادة بمصدر الدخل.  -8
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  الباب ال
: ثـان   

 أنــواع المساعدات :

 : 
ً
المسـاعدات المادية أوال  

 : 
ً
المساعدات العينيةثانيـا  

 
ً
المساعدات اإلستثنائية : ثالثا  
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 البــاب الثان

 

 : ال
ً
ات الماديةمساعدأوال  

اء منازل -1  شر

 ترميم منازل -2

 إيجارات منازل -3

 مساعدات مقطوعة -4

 مساعدات تأهيل -5

 تسديد ديون -6

 مساعدات الطالبات -7

 المنح الدراسية -8

 مساعدات اؤلعفاء من الرسوم -9

  



 ية اخلريية النسائية بالبكرييةمجعية رؤية التنمو

 (957سجلته وزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )

 

 

 

6 

 :  
  الباب الثان 

 
 كيفية االستفادة ـن المساعدات المادية المذكوارة ف

. تقترص  -1  عىل السعوديي  
 
 المساعدات المذكورة سابقا

ي :  -2
 أن تقدم اإلشة ملف يشمل اآلت 

 أوراق الثبوتية الخاصة بها.  - أ
ي تفيد نوع المساعدة المطلوبة.  - ب

 األوراق الخاصة الت 

 خطاب يفيد مصدر الدخل.  - ت

 

3-  .  يتم فتح ملف للحالة بعد إجراء البحث اإلجتماعي

 .اإلجتماعيةيعرض ملف الحالة عىل اللجنة  -4

 ثم يعرض الملف عىل رئيسة الجمعية لدراسته واتخاذ القرار المناسب.  -5

ح مساعدته.  -6  اعتماد مجلس اؤلدارة الملف المقن 

 نظام المسـاعدات المادية : 

اء المنازل :  -1  إجراءات شر

اء منازل ثم عرضه عىل  -1 أخذ موافقة مبدئية من لجنة الخدمات اإلجتماعية عىل شر

 رئيسة مجلس اؤلدارة. 

ي ذلك الموقع الذي  يكلف مكتب -2
 
ل المناسب يراعي ف عقاري بالبحث عن المن  

 يناسب الظروف المناسبة للحالة. 

ل للتأكد من صالحيته للسكن.  -3  تقوم مندوبات من الجمعية باإلطالع عىل المن  

ل باسم المالك وليس باسم األشة.  -4  يحرر شيك بقيمة المن  

اء الم -5 ل. تكليف مندوب من الجمعية باستكمال إجراءات شر  ن  

ي حالة تحسن األشة أو  -6
 
اء باسم الجمعية لالستفادة منه ألشة أخرى ف يحرر صك الشر

ي السكن. 
 
 عدم رغبتها ف
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اء  لضوابـط شر  : المن  

 إحضار ملف يشمل جميع أوراق الثبوتية الخاصة بالحالة مع خطاب إفادة بمصادر الدخل.  -1

ل بإيجاره من قبلها  ألشة -2  أخرى.  إل يجوز الترصف بالمن  

اء ؤلدارة الجمعية.  -3  يسلم الصك بعد انتهاء إجراءات الشر

اء مع تدوين المعلومات والبيانات عن األشة  -4 ي ملف الشر
 
ل ف اء المن   تدرج صورة من صك شر

ل.  اء وموقع المن   اء وقيمة الشر  وتاريخ الشر

يم المنازل :  -2  إجراءات تـر

ل -1  ثم عرضه عىل مجلس اؤلدارة.  موافقة مبدئية من الخدمة اإلجتماعية عىل ترميم المن  

ميم أو إعادة البناء.  -2 ل عىل مؤسسات مقاوإلت لمعرفة مرئياتهم حول الن   يعرض المن  

يتم تزويد الجمعية بتقرير مفصل عن اؤلصالحات المطلوبة وقيمة التكاليف حت  يكون صالح  -3

 للسكن. 

ل حسب إمكانيات األشة ا -4 ي ترميم المن  
 
ي يثبت يتم تحديد مدى مساهمة األشة ف

لمادية واألشة الت 

ميم.   عدم قدرتها تتوىل الجمعية جميع تكاليف الن 

5-  . ميم لضمان حقوق الطرفي  
م عقد بي   الجمعية والمقاول بخصوص الن   ينر
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يم المنازل :   ضوابط تـر
ل وإثبات ذلك الصك. وجوب ملكية األشة  -1 ي ترعاها الجمعية للمن  

 الت 

ط عىل األشة عدم بيع المنازل  -2 ميم إإل بعد مرور خمس سنوات أو تعرضها لظروف طارئة. يشن   بعد الن 

ام المقاول بعمل المواصفات المطلوبة.  -3 ميم للتأكد من الن    تتوىل مندوبات من الجمعية متابعة أعمال الن 

ميم عىل ثالث دفعات الدفعة األوىل عند إبرام العقد والدفعة الثانية عند  -4 نتهاء ايسلم المقاول قيمة الن 

ل. % 55  من العمل والدفعة الثالثة عند استالم المن  

ل بحضور المقاول ويكون ذلك بمحرص  استالم.  -5  لجنة تشكل من مجلس اؤلدارة باستالم المن  

ل بسند استالم.  -6  تسليم األشة المن  

ميم.  -7 ي ملف خاص بالن 
 
ميم ف ميم وقيمة الن   يتم تدوين معلومات وبيانات أولية عن األشة وتاريخ الن 

 

يم المنازل :  إجراءات  تـر

 إجراءات ـساعدة اإليجاار : 

ل ملك أو جهة أخرى تقدم اؤليجار.  -1  حاجة األشة لمساعدة اؤليجار من خالل التأكد من عدم وجود من  

 لألشة الدمج بي   مساعدتي   من قبل الجمعية.  قإل يح -2

 تقدم األشة األوراق الثبوتية وكذلك خطاب موضح فيه مصادر الدخل.  -3

ي والتأكد من  مصداقية ما تقدمت به الحالة. راءات فتح الملف ثم عمل ملف إج -4
 من بعد البحث الميدات 

 ثم اعتماد الملف من قبل رئيسة الجمعية ورئيسة اللجنة.  -5

ي سنة.  -6
 
 إل تحصل األشة عىل أكنر من مساعدة إيجار ف

 ريال.  8555إل تزيد قيمة المساعدة عن  -7

 

 ضوابط إيجاارات المنازل : 

 حديث التاريخ. وجود عقد إيجار  -1

2-  .  يصدر شيك بقيمة اإليجار حسب دخل األشة وكذلك حسب قيمة اإليجار الكىلي

 يصدر شيك بقيمة اإليجار باسم المالك أو المكتب العقاري.  -3

ي المساعدة أن تكون أكنر من فرد.  -4
 
ط ف  يشن 
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 إجراءات تأثيث المنازل :  -4

ي حالة  -1
 
ي للحالة لتحديد احتياجات األشة عدم وجود ملف للحالة يتم فتح ملف جديد بعد عمل ف

بحث ميدات 

 من األثاث. 

ي تحتاجه األشة.  -2
 أخذ موافقة رئيسة الجمعية عىل نوعية األثاث  الت 

كات والمؤسسات إل  التعرف عىل -3  ختيار السعر والنوع. األسعار من الشر

 

 ضوابط تأثيث المنازل : 

اء األثاث الذ تحتاجه األش.  -1  تتوىل الجمعية شر

ط أن إل يكون توفن  األثاث من قبل الجمعية من قبل. تقدم مساعدة  -2  التأثيث لألشة أكنر من مرة , بشر

وري لألشة دون الكماليات.  -3  تأمي   األجهزة واألثاث الرص 
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 ـساعدات ـالية ـقطوعة :  -5

 تقدم المساعدات المادية لألش عىل حسب احتياجهم.  -1

 خالل السنة حسب احتياجها. ممكن تحصل األشة عىل مساعدات مقطوعة أكنر من مرة  -2

ي ترعاها الجمعية خالل شهر رمضان من مساعدات مقطوع ) زكاة رمضان(  -3
تستفيد جميع األش الت 

 حسب عدد أفراد كل أشة. 

 حتياجها. د المساعدات المقطوعة لألش حسب اتقوم رئيسة مجلس اؤلدارة ومديرة الجمعية باعتما -4

 ـساعدات تأهي  :  -6

 

 


