
 

 

 

 

     

                        

 من خدمات جمعية النخيل بمنطقة المدينة المنورة  الئحة المستفيدين                   

 توطئة 

ن لديها وفق  نورة عىل تقديم خدماتها للمستفيدينتسىع جمعية النخيل بمنطقة المدينة الم المسجلي 

ماعي  وضمن معايي  وضوابط معينة تتوخن دراسات الحاالت  االجتماعية من قبل الباحث االجت

المصداقية  والعدل وتقديم الخدمة بجودة عالية مع االحتفاظ بالخصوصية التامة لكل مستفيد وعليه 

م  وفق المواد  2018 عامفإن مجلس اإلدارة الموقر قد قرر العمل بهذه الالئحة المحدثة ابتداء  من 

 التالية : 

 ستفيد أو المستفيدة  سعودي الجنسية المادة األوىل : أن يكون الم

 المادة الثانية : أن يكون المستفيد من خدمات الجمعية ممن يعول أرسة . 

ي  للجمعية 
ن
 المادة  الثالثة : أن يكون المستفيد ضمن  النطاق الجغراف

ي الحاالت المرضية حسب التق 35المادة الرابعة : أن  ال يقل عمر  المستفيد  عن 
ن
 ارير الطبية عاما ً  إال ف

 ريال  آالف7000المادة الخامسة : أن يكون الدخل الشهري  الذي ينفقه المستفيد عىل ارسته ال يزيد عن 

 ريال بعد الموازنة 500اال يتجاوز الفائض المادة السادسة : 

ي حال المادة السابعة
ن
عي ف

ة :  بالنسبة للمطلقة يجب عليها إحضار صك الطالق األصل وصك اإلعالة الشر

 وجود من تعوله وتتكفل بنفقته 

:  يثبت سكن المستفيد بأحد المستندات التالية مشهد من عمدة الحي او فواتي  الكهرباء أو  المادة الثامنة

 فواتي  الماء بسم المستفيد أو البحث 

ي دراسة الحالة باستحقاق المستفيد للخدمات المقدمة  المادة التاسعة
ن
من : تقرير الباحث االجتماعي ف

 الجمعية 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ة :  صورة من   -المستندات الثبوتية اثناء تقديم الطلب وهي ) صورة من البطاقة الوطنية    المادة العارسر

ي للمريض  -كرت العائلة لألرسة   صورة من  –صورة من صك الطالق للمطلقة –صورة من التقرير الطب 

وصور من شهادات عالة لمن تعول أيتام صورة من صك اإل  -شهادة الوفاة وصك حرص الورثة لألرملة  

ي حالة الطوارئ ال قدر هللا ستحدد اإلعانات والخدمات بآلية مناسبة للحدث والموقف . الميالد
ن
 ( اما ف

ي تقديم اإلعانات  والخدمات للمستفيد عىل النحو التالية :  المادة الحادية عشر 
ن
 : آلية العمل ف

 لمعد لهذا الغرض تقديم طلب الخدمة  وفق نموذج الطلب  ا -

ئ كل محتوياته  - وع  ويعب  ي نموذج االنضمام للمشر
ن
ي حالة قبوله مبدئيا  يسجل ف

ن
 ف

وع  ويتم اعتماد الرصف للخدمات من قبل   - إدراج المستفيد وفق نموذج االنضمام للمشر

 اللجنة   

 تعبئة نموذج االستالم  -

 الغرض  إنزال ما تم رصفه من عهدة المستودع  وفق النموذج المعد لهذا  -

ي الملف اإلعالمي للجمعية  -
ن
 توثيق إجراءات االستالم  والتسليم بالصور  وحفظها ف

ي حالة طلب إعانة الزواج  المادة الثانية
ن
ي : :  ف

ط األتر  يشير

 أن يكون الزوج سعودي الجنسية .  – 1

 ان يكون المتقدم داخل نطاق الجمعية )مركز النخيل(  -2

  أن يكون الزواج للمرة األوىل -3

 اال يكون مضن عىل عقد الزواج أكير من سنة .  -4

 ريال .  40000اال يزيد المهر عن  -5

 

 

 

 



 

 

 

 

 ريال  6000اال يزيد مجموع الدخل عن  -6

 اثبات الدخل  -7

 ان ال يكون المتقدم قد تم دخوله بأهله  -8

 المستندات المطلوبة 

 معروض باسم الجمعية  -1

 ة مع االصل للمطابق صورة كرت العائلة -2

 مع االصل للمطابقة  صورة البطاقة  -3

 مع االصل للمطابقة  صورة عقد النكاح -4

 صورة عقد قرص األفراح  -5

 )اذا كان اليعمل(نموذج  اقرار الدخل من الجمعية   ةأو تعبئتعريف بالراتب  -6

ي  -7
 برنت من األحوال المدتن

 :  المالحظات العامة :  المادة الثالثة عشر        

ي الحاالت التالية ) عدم اجتياز البحث االجتماعي يتم استبعاد طلب المست -
ن
زواج –فيد ف

ي غي  نطاق الجمعية –المطلقة أو األرملة 
ن
ي نطاق جغراف

ن
عدم تحديث  –إنتقال األرسة  ف

ة المعتمدة من إدارة الجمعية  ي األوراق –بيانات المستفيد خالل الفير
ن
التالعب ف

عقود تأجي  مخالفة لنظام الجمعية   –والمستندات وعدم اإلدالء بالمعلومات الصحيحة 

ي للمستفيد (–كعقد الوالد إلبنه أو من ذوي ارسته 
ن
ن وجود دخل إضاف  تبي 

ي اعتماده نهائيا  -
 .قبول الطلب ال يعبن

 الجمعية غي  ملزمة إلعادة  صور المستندات المسلمة اثناء التقديم  -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ية ظروفهم كاأليتام قبول الطلب يستلم من صاحب الطلب فقط أو من تقدر الجمع -

 والمرضن والعجزة 

 حساب المواطن يدخل ضمن دخل المستفيد.  -

ي حالة وجود مستلزمات مالية يلزم احضار المستندات كالديوان وااليجارات -
ن
 ف

ي تعمل ال يضاف دخلها ضمن دخل المستفيد وال تحسب ضمن مرصوفاته -
 الزوجة البر

 اذا كان دخل المستفيد أقل من مرصوفاته يدخل بفئة )أ( -

 اذا كان دخل المستفيد أكير من مرصوفاته يدخل بفئة )ب( -

ي خارج نطاق الجمعية فإن  -
ن األول داخل نطاق الجمعية والثاتن لي  ن

اذا كان للمستفيدين مين

ل الداخل نطاق الجمعية فقط .  ن ن  وعند قبوله يخدم المين لي  ن
 يحسب له مصاريف المين

 

 : الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين .المادة الرابعة عشر    

 

 :السالل الغذائية   -1

 تقدم الجمعية للمستفيدين السالل الغذائية على حسب التبرعات الواردة عينيا او نقدية 

 ونظرا لكثرة اعداد المستفيدين فإن االولوية للفئة االشد احتياجا ومن ثم للفئات االخرى

 

 ل المضانيية :السال -2

تقدم الجمعية السالل الرمضانية فيي شيهر رمضيان المبيارى عليى جمييت المسيتفيدين بقيمية 

ومين ثيم لاير للسيلة الواحيد و وييتم تجهي بيا بالجمعيية  300إلى  200للسلة تتراوح ما بين 

تسليمها للمستفيد و وقد يكون التسليم عن طريق الكوبونات الشيرائية باالتفيام ميت االقيوام 

 الكبيرة االتي تتوفر بها جميت الخدمات .

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 التمور :  -3

ارتييون تميير علييى جميييت المسييتفيدين الييرا بين  1500تييو ا الجمعييية اييا عييام ااثيير ميين 

 باالقتفادة من التمور و 

 

 اللحوم :  -4

ارتيييون لميييم مييين  لميييوم االزييياحي وييييتم تو يعهييياعلى جمييييت  1000تسيييتقبا الجمعيييية 

 المستفيدين .

 

 المدرسية : الحقنئب  -5

يييتم تو يييت المقائييب المدرقييية  علييى حسييب الييدعم الييوارد للجقائييب  علييى المسييتفيدين و  

 وتراعي الجمعية صرفها على الفئة االشد حاجة .

 

 كفنلة االيتنم :  -6

مائتيان لاير شيهريا  ييتم اييداعها اليى حسياباتهم  وجميعيا  200يصرف لكيا يتييم او يتيمية  

 تبرعات من أبا الخير .

 

 وع السنعي على االرضل : ضشم -7

لاير عين طرييق القسيائم  165وبو عبيارة عين تينمين قيلة  ذائيية شيهريا لالرملية وابنائهيا بقيمية 

 الشرائية 

 

 ضشموع رعنية اسم السجننء وضوقوفي الخدضنت : -8

بتقييديم بعييخ الخييدمات ميين ابييا روا يهييتم بوزييت اقيير السييجين او موقييوفي الخييدمات مشيي

 د فواتير الكهرباء و والسالل الغذائية و ومبالغ مالية مقطوعة .الخير و االمسابمة في قدا

 

 ضشموع زكنة الفطم : -9

تسييتقبا الجمعييية  ايياة الفطيير عينييية أو نقدييية  ويييتم صييرفها علييى المسييتفيدين مييت مراعيياة  

 االولوية لالشد حاجة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ضشموع زكنة المنل : - 10

رفها عليى المسيتفيدين المسيتمقين لل اياة تستقبا الجمعية  ااة المال طوال العيام وييتم صي 

 لاير حسب حالة المستفيد 2000الى  1000بمقدار من 

 

 

 

 ضسنعدات الزواج :  -12

 3000اليى  1500تقدم الجمعية مساعدات ال واج ألبناء المستفيدين بمبلغ يتيراوح ميا بيين 

 لاير و وذلك حسب وزت الجمعية المالي .

 

  كسوة العيد : -13

ة مشروا اسوة العيد حسب التبرعات الوارده لها لهذا المشروا بمبلغ يتراوح تقدم الجمعي

 لاير . 1000الى  500ما بين 

 

 كسوة الشتنء : – 14

تقدم الجمعية مشروا الكسوة للمسيتفيدين مين بطانييات واجهي ة التدفئية والمالبيو الشيتوية 

 وذلك على حسب التبرعات الواردة وحسب وزت الجمعية المالي .

 

 ضشموع سداد الفواتيم : -15

يتم قداد فيواتير الكهربياء بنصيب مبليغ الفياتورة بشيرط اال تتجياو  مسيابمة الجمعيية عين 

 لاير  خالل السنة الواحدة و وذلك حسب وزت الجمعية المالي  1500

 

 ضشموع الحنالت الطنرئة كنلهدم وغيمه : -16

   حسب وزت الجمعية المالي لاير 7000الى  2000يتم مساعدة المالة بمبلغ يتراوح من 

 وذلك بعد دراقة المالة .

 
 مالحظة هذا المساعدات قد تزيد وقد تنقص حسب وضع الجمعية الماىلي .  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

مالحظات أو استدراكات  أو إلغاء لالئحة ال تتم إال بعد عرضها عىل مجلس  أي:   عشر  خامسةالمادة ال

 أعضاء المجلس . إدارة الجمعية  واخذ قرار خطي يوقع عليه 

ن ،،،،، ا ونبينا محمد وصل اللهم وسلم عىل سيدن  وعىل آله وصحبه أجمعي 

                     

 م  25/04/2019إعتماد مجلس اإلدارة عىل آلية المستفيدين بتاري    خ          

 

 ــــيـــــع الــــتـــــوق     صــــــفـــــتــــــــه اســـــــم الـــــعــــضــــــــــــــو م

  رئيس مجلس اإلدارة ســعــد بـــن مــشــعــان الـمـوقــد                                                1

  نائب الرئيس عــبــدالــلــه حــمــود الــعــوفــي                                                  2

  ندوق         أمين الص حماد فرحان صالح العوفي 3

  األمين العام غانم سعد مشعان  4

  عضو  أحمد مشعان موقد العوفي  5

  عضو  عبدالرحمن خضران حمد العوفي  6

  عضو  أحمد سعد مشعان  7

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


