
المملكة العربية السعودية

جمعيـــة التنميـــة األســـرية بالمنطقـــة الشـــرقية )وئـــام(
ــة ــة االجتماعيـ ــرية والتنميـ ــوارد البشـ ــوزارة المـ ــجلة بـ مسـ

رقم )496(

تاريخ االصدار:

رقم االصدار:

ديسمبر - 2021 م

001

سياسة تنظيم العالقة مع 
المستفيدين  وتقديم الخدمات 

والمساعدات



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 2 من: 4سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات والمساعدات

آلية وضوابط العمل بجمعية وئام

شروط االنضمام بالجمعية للمستفيدين:

أن تكون إقامتك ضمن نطاق خدمات جمعية وئام... 1
أن يكون هذا هو زواجك األول... 2
أن يكون تم عقد القران و لم يمضي عليه أكثر من 6 أشهر. 	
أن يكون الزوجين سعوديين.. 4
أن تكون تعمل و راتبك شامل البدالت أقل من )6000( ريال.. 	
لم يسبق لك أن استفدت بمساعدة مالية من جمعية وئام.. 	

احضار جميع متطلبات التسجيل التالية :

تعبئة نموذج طلب المساعدة(لتحميل النموذج أضغط هنا (. 	
الهوية الوطنية )األصل و صورة منها (. 	
سجل األسرة ) األصل و صورة منه(. 	
عقد النكاح ) األصل و صورة منه (. 	
إثبات السكن )صك ملكية أو عقد إيجار (. 	
تعريف بالراتب شامل البدالت ) وشهادة من التأمينات االجتماعية للقطاع الخاص (. 	

طريقة التقديم لخدمات الجمعية:

حضور طالب المساعدة مع جميع األوراق الثبوتية. 	
حضور من لدية وكالة شرعية سارية. 	

عبارة المستفيدين: يقصد بها )المقبلين على الزواج(.



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 3 من: 4سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات والمساعدات

معيار تحديد درجة المستفيد هو نسبة الدخل حسب ما هو متبع في الجمعية

لجميع  المساعدات  صرف  في  المتبعة  في  االساسية  المعاير  االستحقاق  درجات 
المستفيدين بجمعية وئام

نوع الخدمةالدخل الشهري للفردالدرجة / نوع المساعدة

جميع خدمات المركز0 الى 1000ريالالدائمة) الدرجة األولى(

جميع خدمات المركز1001– 3500 ريالالدائمة )الدرجة الثانية (

جميع خدمات المركز3501 – 6000 ريالالدائمة )الدرجة الثالثة (

المقطوعة )دائمة /مؤقته (
مع التقيد بالنسب المقررة لخدمات الجمعية.

أنواع المساعدات:

مبلغ مساعدة على الزواجنقدية

االجهزة الكهربائيةعينية

تعريف المساعدات النقدية والعينية:

اعادة  بعد  مرات  لعدة  أو  واحده  لمرة  للمستفيد  تمنح  التي  المساعدات  وهي 
دراسته الحالة وفق الضوابط األتية:

أعداد دراسة حالة منفرده من قبل اللجنة أ. 
تحديد نوع المساعدة المطلو	 تقديمها وقيمتها.	. 
في حالة المساعدة الموقتة تمنح لمرة واحدة فقط مع شرط ان ال تكون من نفس ج. 

النوع.



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 4 من: 4سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات والمساعدات

المساعدات المقطوعة وتشمل االتي:

إذا كان غير مسجل في الجمعية )محال من جمعية البر باألحساء متقد الى الجمعية  	
بنسه محول من قبل رجال الدين في الحاالت الطارئة الحرجة(.

يتم الصرف من قبل الجمعية في حال التحويل من أي وكيل شرعي لمدة واحدة لنفس  	
نوع المساعدة.

مسجل ومستفيد من الجمعية )في حالة تحديث بيانات الضمان االجتماعي * الحاالت  	
الطارئة الحرجة *(

حددت النسبة على المستفيد للدواعي التالية:

رفع حس مسؤولية المستفيد في الحفاظ على الجهاز المصروف. 	
تقنية صرف االجهزة حسب االحتياج الفعلي. 	
تخفيف الصرف على ميزانية الجمعية. 	

واهلل الموفق

رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى




