
ا�وراق المطلوبة لتقديم الطلب :

الحسابات العامة اللجنة:

بنك الريــــــــــــاض
بنك ســــــــــــــــــاب
البنك الفرنسي

البنك السعودي الهولندي
البنك العــــربي
بنك ســـــــــــامبا
البنك ا�هــــلي
بنك البـــــــــــــالد
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صورة من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة سجل 
ا�سرة.

إلكتروني�  يكون  وأن  ا�يجار  عقد  من  صورة 
وتاريخه حديث ( إذا كنت مستأجر� ) .

صورة من صك الطالق ( للمطلقة ).

العجز عدم  يثبت  المستشفى  من  تقرير طبي 
القدرة على العمل  ( للعاجز عن العمل ).

 ، التأمينات   ، الراتب   ) الدخل  يثبت  صورة  إرفاق 
الضمان االجتماعي ، حساب المواطن ).

الدليل االرشادي 
للجنة التكافل االجتماعي

للتواصل مع لجنة
التكافل االجتماعي 



لجنة التكافل االجتماعي في سطور :  

المشرف العاممنسقة اللجنة

: 

تعتبر هذه اللجنة ا�ولى منذ تأسيس الجمعية ، 

وتقدم خدماتها إلى ا�سر الفقيرة والمعوزة حيث 

تلتمس حاجاتهم المعيشية اليومية ضمن برنامج 

واسع من المساعدات النقدية والعينية المختلفة.

الفئة المستهدفة :
الفقراء والمحتاجين وا�رامل والمطلقات وأسر 

السجناء والمقبلين على الزواج .

أنواع المساعدات :

المساعدات النقدية الدائمة :
وتصرف ل¶سر المستفيدة الدائمة على حسب عدد 
طريق  عن  أشهر  ثالثة  كل  عادة  وتصرف  أفرادها 

الحساب البنكي للعائلة.
المساعدات الغذائية الدائمة :

إلى مجموعة  بموجب كوبون محول  تصرف شهري� 
هذا  مجموع  ويختلف  وا�غذية  التسويق  مراكز  من 

الكوبون حسب عدد أفراد العائلة.
المساعدات العينية :

وتكون حسب توفر المواد في المستودع من ( رز – 
لحوم – سكر – زيت – تمر ... الخ ).

المساعدات الطالبية والدراسية :
حيث يصرف لجمـــــيع الطلبة المســــتفيدين جمـــيع 
مســــتلزمات الحقـــــيبة المدرســـــية وأيض� العـــــباءة  

والمريول المدرسي.
وتشــــمل مساعدات الطلبة الجامعيين للمواصالت 

والسكن الجامعي وأيض� مبلغ الدراسة.
مساعدة الزواج :

وتهدف إلى تيسير الزواج بمساعدتهم مادي� ضمن 
الشروط والمعايير المحددة.

طريقة التقديم للمساعدة :
الطلب  مقدم  يحتاجه  الذي  بالطلب  خطاب  تقديم 
وتسليمه لمكتب االستقبال في الجمعية وأن يزود 

الخطاب باسم ورقم صاحب الطلب .

ا�وراق  وتحديد  الطلب  بصاحب  االتصال  سيتم 
المطلوبة منه بعد االطالع على طلبه.

الحالة  لبحث  لتحديد موعد  الطلب  بمقدم  االتصال 
االجتماعية .

بعد اجراء بحث الحالة يتم عرضه على مجلس االدارة 
ليتم اقراره .

مساعدة أسر السجناء ( تالحم ):
وتقـــوم هذه اللجــــنة برعـــــاية الســـــجناء وأســــرهم 
والمفـــــــرج عنهــــــم ومد يد العـــــــون لهم وأبنائهم 
واحــــــتوائهم والمحـــــافظة عــــليهم من االنحـــــــــراف 

لفقدهم عائلهم.
مساعدة سداد إيجار. 

مساعدات طارئة.
مساعدة سداد فواتير الكهرباء والماء.

مساعدة صحية.
سداد ديون ودفع دية.

شراء وإصالح ا�جهزة الكهربائية.
افطار صائم وفرحة العيد.

اعفاء من رسوم تسجيل الروضة.
الحاالت في مجمع الصحي بسيهات  ايواء بعض 

(دار العجزة ).

نطاق خدمة اللجنة الجغرافي :
الربيعية وتاروت والمناخ وحي الجامعيين.


