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   ة شط لربامج واالن ا صرف  سياسة   



  
 

 
 

  

 

 :  واألنشطةامج  سياسة صرف الرب
 مقدمة : 

  ف االسر من املساعدات النقدية والعينية   احتياجاتبتوفري اخلريية باهلدار   تقوم اجلمعية 
,    وارزة العمل والتنمية االجتماعيةال ختالف قوانني   والتيحدود الالئحة املنصوص عليها  

 الربامج واملشاريع االتية :  تتمثل  والتي
وع السالل الغذائية بتوفير المواد الغذائية االساسية بهدف توفير متطلبات   -1 مشر

 العيش من المواد الغذائية بتوزي    ع سالل غذائية  كل ثالث شهور . 

ي ال تسطيع التسديد بهدف    -2
تسديد ايجار المنازل لألرس شديدة الحاجة الت 

 تحقيق االستقرار والطمأنينة لألرس . 

ية بالهدار بتوفير مستلزمات الشتاء من   -3 وع كسوة الشتاء تقوم الجمعية الخير مشر

د القارس .   مالبس شتوية وبطانيات ودفايات لحماية االرس من الير

وع االجهزة الكهرب -4 ي تأثيث بيوتهم  من خالل توفير  مشر
ائية وذلك بمساعدة االرس ف 

ورية .  لية الض   االجهزة الكهربائية المي  

الحقيبة والفسحة المدرسية تزويد الطالب والطالبات بالمراحل الدراسية  -5

المختلفة بالحقيبة والفسحة المدرسية وذلك لتشجيع الدارسير    عىل مواصلة  

تهم التعليمية .   مسير

وع إفطار الصائمير  هي  المشاري     -6 وع السلة الرمضانية ومشر ع الموسمية مثل مشر

 مشاري    ع تنفذها الجمعية خالل شهر رمضان المبارك . 

 دراسة ملف األرسة من قبل الباحث والوقوف عىل وضعهم للتأكد من ذلك .  -7

ي برامج تأهيلية  لألرس و   -1
حه لتحقيق االستعداد للدخول ف  عمل حلول مقي 

ي 
 . االكتفاء الذات 

 

 



  
 

 
 

  

 

 كيفية صرف املساعدات : 
تضف المواد الغذائية والعينية عن طريق اعالن المستفيدين برسائل بنصية   -1

بمواعيد التوزي    ع ويتم التوزي    ع من مستودع الجمعية مع تجهير  كشوفات االستالم   

المستفيدة  للتوقيع المستفيد عليها اولوية الضف  لألرس  حسب تصنيف  الفئات

ي ال دخل ل
ها دخلها ضعيف جدا مع مراعاة عدد افراد  االرسة  وتصنف لألرس الت 

 و) االرامل والمطلقات (  (   الفئات الي ) أ   , ب  , ج 

ضف  الكفالة الشهرية والمبالغ النقدية والمساعدات الطارئة بتقديم المستفيد  ت  -2

مساعدة مع ارفاق االوراق الثبوتية  ثم يعرض الطلب  لمجلس االدارة  للطلب 

ما عدا الزكاة توزع عىلي جميع االرس  فيه  ودراسته  لتقرير  ما يراه مناسب للنظر 

 .  دون تقديم طلب 

وع  تنفيذ كيفية  -3 ي وبناء وحدات سكنية ينفذ بالكيفية   مشر
ترميم واستكمال المبات 

ي  
ميم المطلوب تسجيل الطلبات ف  االتية تقدم المستفيد طلب بير  فيه نوع الي 

ميم  واالستكمال او البناء يقوم الباحث بزيارة كشوفات االرس المحتاجة للي  

ميم من معلومات  وع الي  ميدانية للمنازل االرس المسجلة وتعبئة استمارة مشر

ي تحتاج ترميم واستكمال او بناء  ومدى حاجة 
للمستفيد  وعمل صور للمنازل الت 

وع  مع التوصيات  واآلراء االزمة  ثم عرض الطلبات للجنة  المستفيد للمشر

المختصة   التخاذ اإلجراءات الالزمة وتقرير ما تراه مناسب  بعد دراسة الطلب  

 .  وملف االرسة

 



  
 

 
 

  

 

 ئحة شؤون املستفيدين ال
 وفق أنظمتها ولوائحها . ية بالهدار لخير مات الجمعية اهو كل مستفيد من خد المستفيدون : 

 األيتام : هم من فقدوا ابائهم من السعوديير  
الذكور من سن الوالدة حت  الثامنة عشر )ويمكن استثناء من تجاوز هذا العمر للطالب المنتظمير  -أ

ون( . بأحد الجهات التعليمية أو المهنية حت  سن الثانية   والعشر
ون ويستثت  من ذلك الفتاة الي لم يسبق لها الزواج  -ب االناث من سن الوالدة حت  سن الرابعة والعشر

يطة يكون لديها اخوة قض ترعاهم الجمعية )حيث تشملهم الرعاية حت  سن  وتكون غير موظفة رسر
 الزواج أو بلوغها سن خمس وثالثون سنة ( 

ي األرملة : 
ي توف 

وج بعد وفاتها وتعول ابنائها وغير موظفة  هي المرأة الت   
 . زوجها ولم تي 

ي حصلت عىل طالق بائن من المحكمة وفق صك طالق  
أكير من ثالثة أشهر وتسكن    لهالمطلقة : هي الت 

 بمفردها .  
 وابناءه .  ية الهدار الخير  بجمعيةاالرسة : يقصد بها كل مستفيد مسجل 

م الجمعية بتقديمها وفق ما لديها من إمكانيات وضوابط وأنظمة .  الحقوق : الخدما  ي تلي  
 ت الت 

ام المستفيد   ية . لهدار الخير او لوائح جمعية الير  بأنظمةالواجبات : الي  
ي تؤد مجموعةالخدمات : هي 

 يها الجمعية للمستفيدين . األعمال الت 
ي القوانير  أو لوائح 

المخالفات : هي االخالل بالواجبات أو مخالفة انظمة الجمعية المنصوص عليها ف 
 الجمعية .  

ي بعض المخالفات والتظلمات من األرس . 
 لجنة الحقوق و الواجبات : اللجنة المكلفة للبت ف 

وط التالية :   فيتم استقبال الملأرس السجناء والمفرج عنهم :   وفق الشر
 انعدام مصدر الدخل لدى األرسة من أي جهة كانت.  -أ 
ط لقبول الملف ان ال يقل مدة محكومية عائلهم  -ب  اذا كان لدى األرسة دخل ثابت فانه يشي 

 عن أربعة أشهر. 
 حضار خطاب رسمي للجمعية من جهة سجنه.  إ -ج

 يتم تسجيل االرسة وفق ضوابط الجمعية الخاصة بتسجيل المستفيدين .   -ح

عي من المحكمة . 
ي هجرها زوجها وتثبت ذلك وفق صك رسر

 المهجورة : وهي المرأة الت 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

  

 

 تسجيل املستفيدين   وإجراءات شروط  
 

وط  ي الجمعية  و إجراءاترسر
 التسجيل ف 

وط     لتالية: ايتم تسجيل المستفيدين من خدمات الجمعية وفق الشر
ي نطاق الجمعية وحدودها .  .1

 
 أن يكون سكنه ف

 ( سنة  30ال يقل العمر عن )  .2
أن يتقدم صاحب الطلب بنفسه مع إحضار أصل وصورة كرت العائلة ويمنع التوكيل .إال  .3

 إذا كان غير قادر ونحوه فيتم التواصل مع الباحث . 
 أن يكون من أهل الزكاة .  .4
ة ومن المحافظير  عىل الصالة الجماعة . أن يكون  .5  من أهل الصالح وحسن السير
. مكافأة  الضمان ر بالراتب. مقدا إحضار األوراق المطلوبة وهي ) تعريف  .6 االجتماعي

 المسجد.عقد االيجاراالصل(
ي دخل الفرد الواحد من األرسة عن  .7

 
ي دخل األرسة الشهري.  1200ال يزيد صاف

 
 ريال من صاف

 لمطلوبة خالل شهر من تاري    خ طلبها . إحضار األوراق ا .8
ها  .9 كات أوغير  . احضار اثبات القروض الرسمية الموثقة من البنك أو الشر

 حقوق املستفيدين    
 

: للمستفيد الحق  ي
   ف 

المناسبة   . 1 الرعاية  ي   للحالةالحصول عىل  المكتتر البحث  بعد اجراء  الجمعية  ي 
ف  والمتوفرة 

ي من قبل الفريق 
  المتخصص.  والميدات 

ي    اخرينوالمتابعة ال باحث اجتماعي /باحثة اجتماعية    الملفطلب تحويل   . 2
ي الجمعية ف 

ف 

ي متابعة الخدمة مع الباحث / الباحثة    المستفيد   رغبتهحالة عدم  
بعد إقناع  إدارة   الحالي ف 

راته     . الجمعية بمير

الحصول عىل الخدمات والرعاية كسائر المستفيدين من خدمات الجمعية بدون تميير  وان   . 3

ام الرعا تقدم    وتقدير. ية والخدمات بكل احي 

حال تم رفض تقديم الخدمة من    للمستفيد معرفة أساب رفض تقديم أي خدمة او رعاية   . 4

   الجمعية. 

الرعاية  . 5 يخص  فيما  القرارات  اتخاذ  ي 
ف  عائلتك  افراد  احد  مشاركة  طلب  ي 

ف  الحق  لك 

ي حل أي مشكلة تتعلق بها. 
 والخدمات المقدمة لك و ف 

   والخصوصية: الشية 
: كمستفيد لك الحق  ي
  ف 



  
 

 
 

  

 

ي /    الملفان يتم التعامل مع   . 1
( )الورف  ي

وت  بشية    بالحالة وجميع المراسالت الخاصة    االلكي 

  تامة. 

  تامة. المناقشات واالستشارات ودراسة حالتك بشية  جميعأن تجري  . 2

ام    والكرامة: االحي 
: كمستفيد لك الحق  ي
  ف 

ام ومراعاة  . 1  . الحصول عىل الرعاية وخدمات الجمعية بكل احي 

اتخاذ   . 2 ي 
ف  عائلتك  افراد  احد  مشاركة  طلب  ي 

ف  الحق  الرعاية   القراراتلك  يخص  فيما 

ي حل أي مشكلة تتعلق 
  بها. والخدمات المقدمة لك و ف 

 التعريف بمقدمي الخدمة : 
ي :  

 كمستفيد لك الحق ف 
 ن الخدمة لك . و والرعاية االجتماعية والذين يقدم معرفة اسماء ووظائف مقدمي الخدمة . 1

االجتماعية   . 2 الباحثة   / االجتماعي  الباحث  هوية  وتقديم    المسئولير  معرفة  رعايتك   عن 

 الخدمة لك ووسائل االتصال بهم . 

 

 واجباتك كمستفيد :  
 

 يتوجب عليكم كمستفيد ما يىلي :  
 تقديم كافة المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة أو الرعاية لكم .   . 1

أو  . 2 الخدمة  لمقدمي  وذلك  منكم  طلبها  تم  ي 
الت  والبيانات  المعلومات  عن كافة  االفصاح 

ي الوقت المناسب لكم الستكمال اجراءات تقديم الخدمة 
لكم ف  ي مي  

الباحث االجتماعي ف 

 ة . وتلمس احتياجاتكم وتعريفكم بخدمات الجمعي 

ي برامج   . 3
ام بحضورها أو االعتذار   وأنشطة المشاركة ف  ي يتم قبولها منكم وااللي  

  الجمعية الت 

ي حال وجود ظرف طاريء 
 . مقدما ف 

ي مقر السك  . 4
ات اجتماعية او اقتصادية او ف  أو وسيلة اتصال وذلك    نابالغ الجمعية بأي تغيير

 فور حدوث ذلك  التغيير .  

ام . 5  حير  يتم االعالن عن موعد التحديث.  االلي  
ً
 بتحديث بيانات األرسة سنويا

ام . 6 ي تقدمها بحضور ال االلي  
امج التدريبية الت   الجمعية .  ير

ي وعىل االجهزة الكهربائية   . 7
وت  الحاسب االلي   وأجهزةالمحافظة عىل بطاقات الضاف االلكي 

 وأي اجهزة يتم تسليمها لكم من قبل الجمعية . 



  
 

 
 

  

 

ام با . 8 امج  االلي   ي الير
ي تقيمها   واألنشطةلزي المحتشم عند مرافقة الجمعية أو المشاركة ف 

الت 

ي أي
ي مقرها أو ف 

 مواقع اخرى .   الجمعية ف 

ي وموظفات الجمعية وعدم التطاول عليهم . 9
ام المتبادل لموظف   .   االحي 

ي أو منحة تعليمية يتم منحها عن طريق الجمعية    االنقطاععدم   . 10  إال عن أي برنامج تدريتر

 بعد الرجوع للجمعية وتوضيح األسباب ليتم معالجتها . 

ية بعد قبولكم بالجمعية   . 11 ي أي جمعية أخرى أو جهة خير
بعد موافقة    إال عدم التسجيل ف 

 الجمعية .  

قبل  . 12 من  له  ترشيحكم  يتم  توظيف  أو  تدريب  أو  برنامج   أي  ي 
ف  المشاركة  رفض  حالة  ي 

ف 

يؤ  ألنه   
ً
خطيا ذلك  يكون  ان  فيجب  الجمعية  الجمعية  خدمات  تقديم  استمرار  عىل  ثر 

اهداف    للمستفيد  المستفيد   الجمعيةألن  نساند  حيث  النفس    تنموية  عىل  االعتماد  ي 
ف 

 وتحسير  مستواكم االجتماعي واالقتصادي .  

ي حالة عدم رضا المستفيد  . 13
عن خدمات الجمعية وبرامجها ومقدمي الخدمة فإنه يجب    ف 

ة أعليكم االفصاح عن ذلك من خالل ابا ي أو موقع    و لغ مقدمي الخدمة مبارسر
التواصل الهاتف 

احكم أو الشكوى ليتم اتخاذ الالزم  ي إليصال وجهه نظركم او اقي 
وت    بشأنها. الجمعية االلكي 

ي حالة  . 14
يمكنكم االستفسار بسؤال مقدمي الخدمة أو الباحث/الباحثة االجتماعية بالجمعية ف 

ي   كورةالمذ من المعلومات    معلومةعدم فهمكم ألي  
ي حال وجود    ف 

الحقوق أو الواجبات او ف 

  . مستفيد عن الجمعية لدى الاسئلة 

 

 اجلمعية: حاالت االستبعاد من 
ي   . 1

 البحث تؤهله ضمن المستحقير  من خدمات  استمارةاذا لم يحصل عىل درجة تقييم ف 

 الجمعية 

 زواج األرملة أو المطلقة .   . 2

 انتقال األرسة ال خارج نطاق الجمعية .   . 3

وير أو اعطاء معلومات غير صحيحة .  . 4 ي األوراق أو الي  
ي تقوم بالتالعب  ف 

 األرس الت 

ي  . 5
 غير الذي تم اثباته من قبل المتقدم .   للمتقدماذا تم اكتشاف دخل إضاف 

 مع ما تم ذكره خالل البحث .  المتقدم اذا لم ينطبق سكن  . 6

حال   . 7 ي 
بيانات   تأخر ف  تحديث  عند  شهر  لمدة  المطلوبة  االوراق  تجديد  عن  المستفيد 

 المستفيدين السنوي . 

ي حالة  . 8
ي .   اتخاذ ف 

 قرار من لجنة البحث االجتماعي بعدم االستفادة لالكتفاء الذات 



  
 

 
 

  

 

 يقبل أي عقد إيجار بير  المتقدم و أقاربه )أوالده ، أخوته ، أبيه (  ال  . 9

 اذا كان ممن زاد دخله عن الحد المانع .  . 10

ي أحد النطاقير  .   . 11
ي نطاقير  مختلفير  فيخير بيم تسجيله ف 

لير  ف  ي حالة ان لألرسة مي  
 ف 

ي الجمعية أو أمالكها بالكالم أو الفعل  . 12
ي حالة التعدي عىل موظف 

يتم إيقاف ملف المستفيد   ف 

  وإحالته للجهات المختصة . 

ي حال رفض أي مستفيد أو أحد  . 13
ي الجمعية    ف 

بدون أفراد أرسته لمشاري    ع  التدريب والتأهيل ف 

ة سبب مقنع لإلدارة   يتم استبعاد ملفه مبارسر

ي حال رفض التعاون مع الباحث االجتماعي / الباحثة . 14
ي  االجتماعية وعدم تسهيل مهمته   ف 

ف 

 البحث وجمع المعلومات  

 

 احلقوق والتظلم وتقديم الشكوى  
 

 لحقوقه او 
ً
ي تقديم التظلم أو الشكوى إلدارة الجمعية من أي أمر يراه منتقصا

 : للمستفيد الحق ف 
ً
أوال

ي تتعامل معها الجمعية وتقدم  
ي تقديم الخدمة أو اسلوب تعامل مقدمي الخدمة أو الجهات الت 

تقصير ف 
 ها من خاللها .  تخدما

 
 : عىل الم

ً
 من تاري    خ  30ستفيد تقديم التظلم او الشكوى خالل مدة ال تتجاوز ) ثانيا

ً
الحق    حدوث( يوما

وع تقبله ادارة الجمعية .  ي هذه المدة اال بعذر مشر
 المطالب به وال يقبل أي تظلم أو شكوى بعد مض 

 
 : 
ً
ي :  ثالثا

 عىل االت 
ً
 عىل المستفيد تقديم طلب التظلم او الشكوى مشتمال

ملف   . 1 /رقم  ي 
المدت  السجل  /رقم  )االسم  الشخصية  االتصال    االرسة( المعلومات  ووسائل 

يد  ( )الهاتف / الير ي
وت   .  االلكي 

 وبيان الوقائع بشكل متسلسل .  الشكوىموضوع التظلم او  د تحدي . 2

   نها. مالشخص أو الجهة المتظلم تحديد  . 3

ر.  . 4    تحديد الض 

   التظلم. أسباب  . 5

ي قام بها المستفيد لمحاولة حل  . 6
   الموضوع. الخطوات السابقة الت 

  المراد. تحديد الطلب  . 7

 و التظلم. أايضاح او اضافة أي معلومات يراها المستفيد مؤثرة ولها عالقة بالشكوى  . 8

 إرفاق أي وثائق تثبت صحة التظلم او الشكوى إن وجدت.   . 9

 



  
 

 
 

  

 

 التظلم او الشكوى :   اجراءات 
التظلم او .1 المستفيد  التي يحدده  الشكوى  يقدم  الجهة  أو  للجمعية  التنفيذي  المدير  المدير    ا الى 

 الستقبال طلبات التظلم )اللجنة (. 

 . بدون وسيلة تواصل الصريح وغير  ال ينظر في الطلبات الغير مكتملة البيانات او االسم   .2

جمعية اتخاذ االجراءات التي تكفل النظر في موضوع التظلم وفق ما  فيذي للالمدير التنعلى   .3
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لل .7 التنفيذي  التخللمدير  والواجبات  الحقوق  لجنة  الى  المستفيد  إحالة  في  الحق  اذ جمعية 
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https://ber-alhaddar.org/    خالل ساعات العمل    التنفيذيأو تسليمها يدوياً لمكتب المدير

ً  8 منالرسمي   . عصراً من األحد الى الخميس  6الى    4ومن   -  ظهر الى 12  صباحا
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