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رِف  اِت الصَّ سياسة إجراءاِت عمليَّ
للبرامِج واألنشطِة



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: رِف للبرامِج واألنشطِة  ـ  جمعية وئام اِت الصَّ صفحة رقم: 1 من: 2سياسة إجراءاِت عمليَّ

مقدمة:

لعام  الثالِث،  اْلِإَداَرة  مجلس  اجتماِع  في  المعتمدِة  للجمعيِة،  ة  نظيميَّ التَّ الالئحِة  بموجِب 
الي:  ِة وفق التَّ ِة والعينيَّ 2021م؛ فقد تمَّ تحديُد سياسة صرِف المساعداِت الماليَّ

أواًل: شروُط االستفادِة من المشروِع

لوات . 1 ا، ومستقيًما في دينِه وخلقِه، محافًظا على أداِء الصَّ أن يكوَن المستفيُد سعودًيّ
ة موثوَقة. ، وشخصيَّ الخمِس مع الجماعِة، ويثبُت ذلك من إماِم مسجد الحيِّ

ة.. 2 سميُّ ِبالمنطقِة الشرقيَّ أن يكوَن مقرُّ سكِنه الدائُم والرَّ

ة أشهر.. 	 أن يكوَن العقُد حديًثا، َولم يمِض عليه ِستَّ

ٍة واحدٍة.. 	 ِل، ولمرَّ أن يكوَن الطلُب للزواج األوَّ

أال َيزيد راتُب المتقدِم عن 6000 ريال.. 	

ِة )وئام(.. 	 ِم االستفادة ِمن مساعداٍت ماليٍة من جمعيَّ أاَل َيكون َقد سبَق ِللمتقدِّ

ُة ُمها اْلَجْمِعيَّ ثانًيا: المساعداُت التي تقدِّ

روُط المطلوبُة؛  ِة ِبالمنطقِة الشرقية )وئام(، لمن تتَوافُر فيه الشُّ ُم جمعيُة التنميِة األسريَّ ُتقدِّ
ًة على النَّحو اآلِتي: ًة، وإرشاديَّ مساعداٍت مادّيًة، وعينيَّ

مساعدٌة نقديٌة من زكاة الماِل، ما بين خمسة آالف إلى عشرة آالف ريال، لمن يستحق . 1
الزكاَة شرًعا، وحسَب ما تراُه اللجنُة.

2 . ، المنزليِّ واألثاِث  ِة،  الكهربائيَّ األجهزة  محالِت  لدى  تخفيضاٍت  على  الحصوُل 
والمصوغاِت، وكذلك الحصوُل على لياٍل مخفضٍة أو مجانيٍة لدى بعِض قصوِر األفراِح 

إن أمكَن.

ثالًثا: 

للبرامج  	 الموازنِة  واعتماُد   ، الميالديِّ للعام  البرامِج  خطِة  إقرار  بعد  البرامِج  على  رُف  الصَّ
والمشاريِع من مجلس اْلِإَداَرِة، َويتمُّ تسويُق البرامج َلَدى رجاِل األعماِل، والجهاِت المانحِة، 

ِد. واألفراِد؛ لتغطيِة تكاليف البرامِج، ويتمُّ صرُف ما تم جمُعه على البرنامِج الُمحدَّ

ٍة. 	 ٍة، و %5 كاستدامٍة ماليَّ يتمُّ تخصيُص %15 من المبلِغ كمصاريَف إداريَّ

يتمُّ الصرفُ على المشاريِع َغيِر اْلَمدعومِة من اإِليراَداِت الثاِبَتة. 	



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: رِف للبرامِج واألنشطِة  ـ  جمعية وئام اِت الصَّ صفحة رقم: 2 من: 2سياسة إجراءاِت عمليَّ

األوراُق المطلوَبة:

تعبئُة نموذِج طلِب المساعدة.. 1

ة )األصُل، وصورٌة َعنها(.. 2 الهويَّة الوطنيَّ

سجلُّ األسرِة )األصُل، وصورٌة َعنه(.. 	

عقد النكاِح )األصُل، وصورٌة َعنه(.. 	

إثبات السكِن )صكُّ ملكيٍة، أو عقد إيجاٍر(.. 	

ة للقطاِع الخاّص(.. 	 تعريٌف بالراتِب شامًلا البدالت )وشهادة من التأميناِت االجتماعيَّ

ياسِة في اجتماِع مجلس اْلِإَداَرة الرابِع لعام 2021م. 	 تم اعتماُد هذه السِّ

واهلل الموفق
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