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 للمستفيدين المساعدات رصف وضوابط سياسة

 المالية:   المساعدات ضوابط

 .لذلك المنظمة  واللوائح االليات حسب االجتماع   الباحث  تقرير  خالل من الحالة  استحقاق .1

  .( د   ، ج ، ب  ,   )أ   المستفيد  فئة .2

 وخالفة.  الطبية التقارير  خالل من ذلك  وإثبات العمل  عىل األرسة رب قدرة عدم .3

 ريال.  1000 االرسى  مستوى  عىل الفرد   دخل يتجاوز  ال  ان .4

 

    " كفاله  " االفراد  وعدد  الفئات حسب االعانة لرصف توضيح   جدول

 مبلغ املساعدة   عدد االفراد ات الفئ

 ريال 500 3-1 )أ(

 ريال 600 6-4 )ب(

 ريال  900 10-7 )ج( 

 ريال   1200 ومافوق 11 )د( 

   ريال 500 سنة 18 دون يتيم كفالة  مالحظه: 
 

   " مقطوعة مساعدة " مال   دعم الفئات حسب االعانة لرصف توضيح   جدول

 مساعدة مقطوعه " دعم  مالي "   ات الفئ

 ريال 200ريال التابعين  1000رب األسرة   اسره 

 ريال 200ريال التابعين  1000رب األسرة   اسرة سجين 

 ريال 200ريال التابعين  1000رب األسرة   ايتام

 ريال 200ريال التابعين  1000رب األسرة   ارمله 

 ريال 200ريال التابعين  1000رب األسرة   مطلقه 

 ريال 200ريال التابعين  1000رب األسرة   مرض وعجز

 لألرسة  ريال االف 3000 المال   الدعم قيمة يتجاوز  اال  ان عىل مالحظه: 

 ضوابط ترميم المساكن: 

 .لذلك المنظمة  واللوائح االليات حسب االجتماع   الباحث  تقرير  خالل من الحالة  ستحقاقا  .1

انية توفر  .2 ز وع  مي   .للمشر

  .(  د  ،  ج ، ب  ،)أ   المستفيد  فئة .3

ز  افرادها   وجميع االرسة .4    يقيمون المسجلي 
 .السكن نفس  فز

 .الجمعية من مسكن ترميم  مساعدة عىل الحصول  لألرسة  يسبق لم  .5
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 .لألرسة بديل  مسكن وجود  عدم .6

ز   عىل عرضه بعد  الدعم  قيمة  وتحديد  الدعم باستحقاق االجتماعية واللجنة البحث   لجنة قرار  .7   العام   األمي 

 للجمعية 

 ضوابط رصف االثاث واألجهزة  الكهربائية: 

 :لذلك المنظمة  واللوائح االليات حسب االجتماع   الباحث  تقرير  خالل من الحالة  ستحقاقا 

انية توفر  .1 ز وع  مي   .للمشر

  .(د   ، ج ب،  ،)أ   المستفيد  فئة .2

 .االرسة  أفراد  عدد  .3

  )يرصف  الرصف   تكرار  .4
ا
 الرصف(   له يسبق لم لمن اول

 ضو ابط رصف السلة الغذائية: 

انية توفر  .1 ز وع  مي    .للمشر

  .(  ج ، ب  ،)أ   المستفيد  فئة .2

 .االرسة  افراد  عدد  .3

 عدد سالل   عدد االفراد ات الفئ

 1 7-1 )أ(

 2 14-8 )ب(

 3 ومافوق 15 )ج( 

 السالل   حجم باختالف السالل عدد  يختلف قد  مالحظه: 

   الشتاء:  كسوة  رصف ضوابط

انية توفر  .1 ز وع  مي   .للمشر

  .(د ، ج  ، ب أ،  )  المستفيد  فئة .2

 .االرسة  افراد  عدد  .3

 العدد  عدد االفراد ات الفئ

 1 3-1 )أ(

 3 6-4 )ب(

 4 10-7 )ج( 

 5 ومافوق 11 )د( 
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  " طبية  وأدوات اجهزه  " المساعدات تقديم ضوابط

 :.لذلك المنظمة  واللوائح االليات حسب االجتماع   الباحث  تقرير  خالل من الحالة  ستحقاقا  .1

.  تقرير  .2  طب  

انية وفر ت .3 ز وع  مي   .للمشر

  .( د  ،  ج ، ب  ،)أ   المستفيد  فئة .4

 .االرسة  افراد  عدد  .5

  ) والسيول الحريق( الطارئة المساعدات تقديم ضوابط

 لذلك  المنظمة  واللوائح االليات حسب االجتماع   الباحث  تقرير  خالل من الحالة  ستحقاقا  .6

   العاجلة المعونة تقديم  .7
 الحالة  تتطلبها  الب 

   الطارئة واإلعانات المساعدات مقدار  يحدد  .8
ز  توجيهات حسب منفصلة بقرارات النكبات حالة فز    العام األمي 

  : التالية الضوابط  حسب تكون االولوية

  .(د ، ج  ، ب أ،  )  المستفيد  فئة .1

 .االرسة  افراد  عدد  .2
   النطاق  داخل يكون نا  .3

 الجمعية  لخدمات الجغرافز
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 المسؤوليات: 

اف   ز الذين يعملون تحت إدارة وإرسر ز والمنتسبي  تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع العاملي 

ام بما ورد فيها  االطالع عىل  الجمعية ز األنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع عليها، وااللي 

 الوظيفية.   م عند أداء واجباتهم ومسؤولياته من أحكام

 وعىل اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها. 

 : واالعتماد  المراجع

  اجتماعه )  
  دورته )  م 2021ث لعامالثالاعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة فز

   ( فز
 (    الثانز

  تاري    خ   
.   رصف المساعداتوتحل هذه السياسة محل جميع سياسات          م 2021/     10  /     21فز

ً
 الموضوعة سابقا

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية                                                                                                          

 نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود                                                                                                       
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