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يحتوي هذا الدليل على شرح إلجراء عمل خدمة اإلعانات المالية للجمعيات األهلية
والتعاونية واللجان التنمية االجتماعية ألصحاب المصلحة وفقاً لضوابط وشروط وكالة
التنمية حيث سيكون تقديم الطلبات عبر بوابة وزارة العمل والتنمية االجتماعية،

قواعد عامة







خدمة اعانة الجمعيات متاحة باللغة العربية على موقع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية.
يتم ارسال الرسائل النصية الخاصة بالخدمة على رقم الجوال المسجل في
الملف التعريفي للمستفيد.
عند تقديم أي طلب ويتم منح االعانة بجميع أنواعها تصبح مدة صالحية االعانة
بعد القبول سنة مالية واحدة ما عدا اعانة الجمعية الطارئة واعانة البرامج
واألنشطة(اللجان)
يجب ان تكون معلومات المدينة للجمعية محدثه وفي حال انه ال توجد معلومات
يرجى التواصل مع مركز التنمية لتحديث معلومة المدينة
يجب ان يكون للجمعية حساب بنكي ( )IBANمحدث.

ً
أوال /تسجيل الدخول:
 اختيار الخدمة
من خالل هذه الصفحة يمكن للمستخدم مشاهدة جميع خدمات اإلعانة المالية.
ويمكن الوصل الى الصفحة من خالل الرابط التالي على بوابة وزارة العمل
 https://mlsd.gov.sa/ar/queriesومن ثم اختيار التنمية االجتماعية ثم اختيار
الكل أو جهات غير ربحية من المرشحات ومن خانة البحث يمكن البحث عن خدمة
معينة .
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 التحقق من بيانات املستخدم
 .1بعد ان يتم اختيار الخدمة المطلوبة يتم توجيه المستخدم الى صفحة تسجيل
الدخول الى الخدمة المطلوبة للتحقق من بيانات المستخدم.
يقوم المستخدم بإدخال الحقول االجبارية في جدول البيانات األساسية وهي
كالتالي :رقم تسجيل الجهة ،رقم الهوية الوطنية للمفوض ،رمز التحقق البشرى

 .2في حال كانت البيانات صحيحة تظهر الرسالة “تم ارسال الرقم السري على
رقم الجوال المنتهي ب**** “اعلى الصفحة وتكون باللون األخضر ويقوم النظام
|Page4

بإرسال رقم سرى الى الجوال المسجل للمفوض وإظهار االشعار “الرقم السري
هو ***** ”.

الرقم السري هو .####

 .3في حال كانت البيانات المدخلة غير صحيحة تظهر الرسالة " عذراً البيانات
المدخلة غير صحيحه" باللون األحمر.
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ثانيا :الجمعيات التعاونية
 .1تقديم طلب إعانة مشاريع للجمعيات التعاونية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة
مشاريع للجمعيات التعاونية حسب الشروط والضوابط.
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شروط الخدمة


تعبئة النموذج الخاص بطلب االعانة لمشاريع للجمعيات التعاونية.



يجب ان يكون للجمعية رقم حساب رئيسي (آيبان).

املستندات املطلوبة


ارفاق المستندات المطلوبة.

الرسائل واإلشعارات


عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر الرسالة
على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"

بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية قصيرة SMS
"عزيزي مفوض<<اسم الجمعية>>  ،تم تسجيل طلب إعانة مشاريع
للجمعيات التعاونية بنجاح رقم  .####وزارة العمل والتنمية االجتماعية"

عزيزي مفوض<<اسم الجمعية>> ،تم
تسجيل طلب إعانة مشاريع للجمعيات
التعاونية بنجاح رقم .####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية



في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ".
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 .2تقديم طلب اعانة تشغيل آليات للجمعيات التعاونية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة
تشغيل آليات الجمعيات التعاونية حسب الشروط والضوابط..
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شروط الخدمة


تعبئة النموذج الخاص بطلب االعانة تشغيل آليات للجمعيات التعاونية.



يجب ان يكون للجمعية رقم حساب رئيسي (آيبان).



يجب عدم خروج الجمعية عن األهداف التي وجدت من أجلها



يجب انتظام اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.



يجب انتظام اجتماعات الجمعية العمومية.



عدم وجود مالحظات إدارية او مالية على الجمعية.



عدم مخالفة الجمعية نظام الجمعيات التعاونية.



يجب ان تكون الجمعية قادرة على مواصلة السير وتحقيق أهدافها.



يجب ان تكون الجمعية ميزانياتها العمومية وحساباتها منتظمة.



يجب ان تكون اآلليات جيدة وغير تالفة



يجب ان يكون هناك توافق مسمى وظيفة العامل على اآللة مع طبيعة
عمله في العقد.



يجب ان يكون العاملين على اآلليات سعوديين او على كفالة الجمعية.



يجب ان ال تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثالثة
أشهر خالل السنة.

املستندات املطلوبة


ارفاق المستندات المطلوبة.

الرسائل واإلشعارات


عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر الرسالة
على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"



بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية قصيرة SMS
"عزيزي مفوض<<اسم الجمعية>>  ،تم تسجيل طلب اعانة تشغيل
آليات للجمعيات التعاونية بنجاح رقم  .####وزارة العمل والتنمية
االجتماعية"

عزيزي مفوض<<اسم الجمعية>> ،تم
تسجيل طلب اعانة تشغيل آليات للجمعيات
التعاونية بنجاح رقم .####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ".
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 .3تقديم طلب اعانة تأسيسية للجمعيات التعاونية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة
تأسيسية للجمعيات التعاونية حسب الشروط والضوابط.
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شروط الخدمة


تعبئة النموذج الخاص بطلب االعانة التأسيسية للجمعيات التعاونية.



يجب ان يكون للجمعية رقم حساب رئيسي (آيبان).



اال يكون سبق للجمعية ان حصلت على اعانة تأسيسية.

املستندات املطلوبة


ارفاق المستندات المطلوبة.

الرسائل واإلشعارات


عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر الرسالة
على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"



بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية قصيرة SMS
"عزيزي مفوض<<اسم الجمعية>>  ،تم تسجيل طلب اعانة تأسيسية
للجمعيات التعاونية بنجاح رقم  .####وزارة العمل والتنمية االجتماعية"

عزيزي مفوض<<اسم الجمعية>> ،تم
تسجيل طلب اعانة تأسيسية للجمعيات
التعاونية بنجاح رقم .####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على الخدمة ".
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 .4تقديم طلب إعانات تعيين مدير
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة مدير
للجمعيات التعاونية حسب الشروط والضوابط.
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شروط الخدمة


ان يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة في المملكة.



ان يكون المستفيد سعودي الجنسية.
ان يكون المستفيد متفرغاً ألعمال الجمعية.
ان يكون المستفيد مسجال ً في التأمينات االجتماعية.



تعبئة النموذج الخاص بطلب اعانة مدراء الجمعيات األهلية.



يجب عدم خروج الجمعية عن األهداف التي وجدت من أجلها



يجب انتظام اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.



يجب انتظام اجتماعات الجمعية العمومية.



عدم وجود مالحظات إدارية او مالية على الجمعية.



عدم وجود مخالفات جوهرية على الجمعية.



ان تكون التقارير عن الجمعية حسنة.



يجب ان تكون الجمعية قادرة على مواصلة السير وتحقيق أهدافها.



يجب صدور موافقة مجلس إدارة الجمعية على تعيين المدير.



يجب ان يكون للجمعية رقم حساب رئيسي (آيبان).




املستندات املطلوبة


ارفاق المستندات المطلوبة.

الرسائل واإلشعارات


عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر الرسالة
على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"



بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية قصيرة SMS
"عزيزي مفوض<<اسم الجمعية>>  ،تم تسجيل طلب إعانات تعيين
مدير بنجاح رقم  .####وزارة العمل والتنمية االجتماعية"
عزيزي مفوض<<اسم الجمعية>> ،
تم تسجيل طلب إعانات تعيين مدير بنجاح
رقم .####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على الخدمة ".
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 .5تقديم طلب إعانات محاسب للجمعيات التعاونية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على
اعانة محاسب للجمعيات التعاونية حسب الشروط والضوابط.
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شروط الحصول على الخدمة:
ان يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة في المملكة.
ان يكون المستفيد سعودي الجنسية.
ان يكون المستفيد متفرغاً ألعمال الجمعية.
ان يكون المستفيد مسجال ً في التأمينات االجتماعية.
تعبئة النموذج الخاص بطلب اعانة مدراء الجمعيات األهلية.
يجب عدم خروج الجمعية عن األهداف التي وجدت من أجلها
يجب انتظام اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.
يجب انتظام اجتماعات الجمعية العمومية.
عدم وجود مالحظات إدارية او مالية على الجمعية.
عدم وجود مخالفات جوهرية على الجمعية.
ان تكون التقارير عن الجمعية حسنة.
يجب ان تكون الجمعية قادرة على مواصلة السير وتحقيق أهدافها.
يجب صدور موافقة مجلس إدارة الجمعية على تعيين المدير.
يجب ان يكون للجمعية رقم حساب رئيسي (آيبان).

املستندات املطلوبة
ارفاق المستندات المطلوبة.

الرسائل واإلشعارات
عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر
الرسالة على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"

بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية قصيرة
" SMSعزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانات محاسب
للجمعيات التعاونية بنجاح رقم  .####وزارة العمل والتنمية
االجتماعية"
عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانات
محاسب للجمعيات التعاونية بنجاح رقم
.####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ".
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 .6تقديم طلب اعانة مكافأة مجلس اإلدارة للجمعيات التعاونية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة
مكافأة مجلس اإلدارة للجمعيات التعاونية حسب الشروط والضوابط..
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شروط الحصول على الخدمة:
تعبئة النموذج الخاص بطلب اعانة مكافأة مجلس اإلدارة للجمعيات
التعاونية.
يجب عدم خروج الجمعية عن األهداف التي وجدت من أجلها
يجب انتظام اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.
يجب انتظام اجتماعات الجمعية العمومية.
عدم وجود مالحظات إدارية او مالية على الجمعية.
عدم وجود مخالفات جوهرية على الجمعية.
ان تكون التقارير عن الجمعية حسنة.
يجب ان تكون الجمعية قادرة على مواصلة السير وتحقيق أهدافها.
تكون الجمعية قد حققت ربح بعد خصم مخصص الزكاة بموجب اخر
ميزانية صدرت لها.
ال تزيد االعانة عن ( )20%من صافي الربح.

يجب ان يكون للجمعية رقم حساب رئيسي (آيبان).

املستندات املطلوبة
ارفاق المستندات المطلوبة.

الرسائل واإلشعارات
عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر
الرسالة على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"

بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية قصيرة
" SMSعزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة مكافأة مجلس
إدارة للجمعيات التعاونية بنجاح رقم  .####وزارة العمل والتنمية
االجتماعية"

عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة
مكافأة مجلس إدارة للجمعيات التعاونية رقم
.####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

| P a g e 19

في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ".
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 .7تقديم طلب اعانة بناء مقر للجمعيات التعاونية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة
بناء مقر للجمعيات التعاونية حسب الشروط والضوابط .
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شروط الحصول على الخدمة
تعبئة النموذج الخاص بطلب اعانة بناء مقر للجمعيات التعاونية.
ان يكون قد مضى على تسجيل الجمعية سنة فأكثر.
يجب عدم خروج الجمعية عن األهداف التي وجدت من أجلها.
ان تكون ميزانية الجمعية العمومية وحساباتها الختامية منتظمة.
يجب انتظام اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.
يجب انتظام اجتماعات الجمعية العمومية.
عدم وجود مالحظات إدارية او مالية على الجمعية.
عدم وجود مخالفات جوهرية على الجمعية.
ان تكون التقارير عن الجمعية حسنة.
أن تكون أعمال الجمعية جيدة بنا ًء على تقرير من الوزارة.
أن تكون االعانة على دفعات وأال يتم الصرف إال بعد مباشرة العمل
فعلياً وال تصرف الدفعة األخيرة إال بعد تسديد الحساب الختامي
للمبنى ومعرفة على الوزارة دفعة.
ال يتم صرف أي دفعة من إعانة بناء المقر إال بما يتناسب مع مراحل
التنفيذ وبموجب ميزانية الجمعية.
يجب ان تكون الجمعية قادرة على مواصلة السير وتحقيق أهدافها.
تستهلك االعانة وفقاً لقسط االستهالك السنوي وبنسبتها من
إجمالي التكاليف.
يتم تعلية قيمة االعانة بالميزانية لحساب احتياطي إعانة بناء مقر.
ان تلتزم الجمعية باالتفاق مع مكتب إشراف هندسي على التنفيذ.
أن تكون االرض صالحة لبناء المقر عليها وفي موقع مناسب
لممارسة النشاط.
ال تزيد االعانة عن ( )50%من التكاليف المقدرة للبناء.
يجب ان يكون للجمعية رقم حساب رئيسي (آيبان).
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املستندات املطلوبة
ارفاق المستندات المطلوبة.

الرسائل واإلشعارات
عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر
الرسالة على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"

بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية
قصيرة SMS
"عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة بناء مقر للجمعيات
التعاونية بنجاح رقم  .####وزارة العمل والتنمية االجتماعية"

عزيزي المستفيد

عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة بناء
مقر للجمعيات التعاونية بنجاح رقم .####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ".
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 .8تقديم طلب اعانة تدريب للجمعيات التعاونية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة
تدريب للجمعيات التعاونية حسب الشروط والضوابط.
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شروط الحصول على الخدمة


يجب عدم خروج الجمعية عن األهداف التي وجدت من أجلها.













ان تكون ميزانية الجمعية العمومية وحساباتها الختامية منتظمة.
يجب انتظام اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.
يجب انتظام اجتماعات الجمعية العمومية.
عدم وجود مالحظات إدارية او مالية على الجمعية.
عدم وجود مخالفات جوهرية على الجمعية.
ان تكون التقارير عن الجمعية حسنة.
ان يكون المتدرب من األعضاء او العاملين بإحدى الجمعيات التعاونية
أن يكون التدريب في موضوع له عالقة بأنشطة الجمعية التعاونية.
ان ال تتحمل الوزارة أكثر من تكاليف شخصين في السنة الواحدة.
أن تساهم الجمعية بما ال يقل عن ()10%من تكاليف االشتراك.
تستهلك هذه االعانة في حساب الدخل والمصروف في حال المشاركة
وفي حال عدم صرفها ألي سبب من األسباب يتم تعليتها على حساب
احتياطي إعانة بالميزانية .

املستندات املطلوبة


ارفاق المستندات المطلوبة .

الرسائل واإلشعارات


عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر الرسالة
على الموقع

"تم تقديم طلبكم بنجاح"
بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية قصيرة SMS
"عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة تدريب للجمعيات التعاونية بنجاح رقم
 .####وزارة العمل والتنمية االجتماعية"

عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة
تدريب للجمعيات التعاونية بنجاح رقم .####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ".
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 .9تقديم طلب اعانة خدمات اجتماعية للجمعيات التعاونية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة
خدمات اجتماعية للجمعيات التعاونية حسب الشروط والضوابط .
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شروط الحصول على الخدمة
تعبئة النموذج الخاص بطلب اعانة خدمات اجتماعية للجمعيات
التعاونية .
يجب عدم خروج الجمعية عن األهداف التي وجدت من أجلها.
ان تكون ميزانية الجمعية العمومية وحساباتها الختامية منتظمة.
يجب انتظام اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.
يجب انتظام اجتماعات الجمعية العمومية.
عدم وجود مالحظات إدارية او مالية على الجمعية.
عدم وجود مخالفات جوهرية على الجمعية.
ان تكون التقارير عن الجمعية حسنة.
ان يكون موضحاً بتقرير مراقب الحسابات الرصيد أول المدة والحركة
التي تمت عليه خالل العام والرصيد اخر المدة.
ارفاق بيان معتمد من مجلس اإلدارة بالجهات التي تم الصرف عليها
ومصدق من الجهة المشرفة.
تضاف هذه االعانة ببند مخصص الخدمات االجتماعية بالميزانية.
يتم الصرف بموجب اخر ميزانية مصدقة على ان يظهر بها بند
مخصص الخدمات االجتماعية.
صورة من محضر مجلس اإلدارة الخاص بالموافقة على الصرف من
بند الخدمات االجتماعية.
تصرف اعانة الخدمات االجتماعية بما ال يتجاوز ( ) 50%من ما تم
أنفاقه على هذا المجال.

املستندات املطلوبة
ارفاق المستندات المطلوبة..

الرسائل واإلشعارات
عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر
الرسالة على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"

بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية
قصيرة “ SMSعزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة خدمات
اجتماعية للجمعيات التعاونية بنجاح رقم  .####وزارة العمل
والتنمية االجتماعية"
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عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة
خدمات اجتماعية للجمعيات التعاونية بنجاح
رقم .####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ،الرجاء مراجعة مركز التنمية".
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 .10تقديم طلب اعانة دراسات وبحوث للجمعيات التعاونية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة
دراسات وبحوث للجمعيات التعاونية حسب الشروط والضوابط.
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شروط الحصول على الخدمة
تعبئة النموذج الخاص بطلب اعانة دراسات وبحوث للجمعيات
التعاونية .
يجب عدم خروج الجمعية عن األهداف التي وجدت من أجلها.
ان تكون ميزانية الجمعية العمومية وحساباتها الختامية منتظمة.
يجب انتظام اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.
يجب انتظام اجتماعات الجمعية العمومية.
عدم وجود مالحظات إدارية او مالية على الجمعية.
عدم وجود مخالفات جوهرية على الجمعية.
ان تكون التقارير عن الجمعية حسنة.
ان يكون البحث والدراسة في موضوع له عالقة بأنشطة الجمعية
التعاونية .
ان تقوم الجمعية بإعداده وله مساس بطبيعة عملها.
ارفاق بيان بالتكلفة التقديرية إلنجاز البحث.
تستهلك هذه االعانة في حساب الدخل والمنصرف في حال
إنجازها وفي حال عدم الصرف يتم تعليتها على حساب احتياطي
تطوير إدارة الميزانية .
صورة من موافقة الوزارة على اجراء البحث أو الدراسة (الرفع
بملخص البحث).
صورة من قرار من مجلس اإلدارة بالموافقة على إجراء الدراسة
والبحث وتحديد محاوره.
اال تزيد االعانة عن ( % )50من التكاليف المقدرة للدراسة والبحث.
يجب ان يكون للجمعية رقم حساب رئيسي (آيبان).

| P a g e 31

املستندات املطلوبة
ارفاق المستندات المطلوبة.

الرسائل واإلشعارات
عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر
الرسالة على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"

بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية
قصيرة SMS
"عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة دراسات وبحوث
للجمعيات التعاونية بنجاح رقم  .####وزارة العمل والتنمية
االجتماعية"
عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة
دراسات وبحوث للجمعيات التعاونية بنجاح رقم
.####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ".
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 .11تقديم طلب اعانة خسائر للجمعيات التعاونية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة
خسائر للجمعيات التعاونية حسب الشروط والضوابط .
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شروط الحصول على الخدمة
تعبئة النموذج الخاص بطلب اعانة خسائر للجمعيات التعاونية .
يجب عدم خروج الجمعية عن األهداف التي وجدت من أجلها.
ان تكون ميزانية الجمعية العمومية وحساباتها الختامية منتظمة.
يجب انتظام اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.
يجب انتظام اجتماعات الجمعية العمومية.
عدم وجود مالحظات إدارية او مالية على الجمعية.
عدم وجود مخالفات جوهرية على الجمعية.
ان تكون التقارير عن الجمعية حسنة.
ان تكون الجمعية تعرضت لخسارة فادحة نتيجة ظروف قاهرة .
أن ال تكون الخسارة ناتجة عن إهمال او تعمد .
صورة من اجتماع مجلس اإلدارة عن الموضوع.
صورة من الميزانية العمومية التي توضح حجم الخسائر .
تقديم محاضر رسمية تثبت تحقق الظروف القاهرة وقيمة االضرار.
تستهلك هذه االعانة بكاملها خصماً على حساب الخسارة
المتحقق.
ال تزيد االعانة عن ( )90%من الخسارة.
يجب ان يكون للجمعية رقم حساب رئيسي (آيبان).

املستندات املطلوبة
ارفاق المستندات المطلوبة.

الرسائل واإلشعارات
عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر
الرسالة على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"

بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية
قصيرة SMS
"عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة خسائر (مخاطر)
للجمعيات التعاونية بنجاح رقم  .####وزارة العمل والتنمية
االجتماعية"
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عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة
خسائر (مخاطر) للجمعيات التعاونية بنجاح
رقم .####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ".
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ً
رابعا :لجان التنمية االجتماعية
 .12تقديم طلب اإلعانة املالية التأسيسية للجان التنمية االجتماعية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على االعانة
التأسيسية للجان التنمية االجتماعية حسب الشروط والضوابط..

| P a g e 36

شروط الحصول على الخدمة
تعبئة النموذج الخاص بطلب االعانة التأسيسية للجان التنمية
االجتماعية.
تصرف مرة واحدة فقط .
يجب ان يكون للجمعية رقم حساب رئيسي (آيبان).

الرسائل واإلشعارات
عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر
الرسالة على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"

بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية
قصيرة SMS
"عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة تأسيس للجان
التنمية بنجاح رقم  .####وزارة العمل والتنمية االجتماعية"

عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة
تأسيس للجان التنمية بنجاح رقم .####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ".

| P a g e 37

 .13تقديم طلب اعانة الدعم السنوي للجان التنمية االجتماعية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة
الدعم السنوي للجان التنمية االجتماعية حسب الشروط والضوابط .
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شروط الحصول على الخدمة
في حال وجود طلب اعانة سنوية سابق لنفس السنة المالية تحت
المعالجة ال يستطيع المفوض تقديم طلب آخر.
يجب ان يكون للجنة رقم حساب رئيسي (ايبان).
في حال وجود طلب إعانة سنوية سابق لنفس السنة المالية قد
تم اعتماده والموافقة عليه ال يستطيع المفوض تقديم طلب آخر .

املستندات املطلوبة
ارفاق المستندات المطلوبة

الرسائل واإلشعارات
عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر
الرسالة على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"

بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية
قصيرة SMS
"عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة الدعم السنوي
للجان التنمية االجتماعية بنجاح رقم  .####وزارة العمل
والتنمية االجتماعية"
عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة
الدعم السنوي للجان التنمية االجتماعية
بنجاح رقم  .####وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ".
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 .14تقديم طلب اعانة الدعم االضافي للجان التنمية االجتماعية
خدمة إلكترونية تُمكن األشخاص المستحقين من تقديم طلب للحصول على اعانة
الدعم االضافي للجان التنمية االجتماعية حسب الشروط والضوابط.
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شروط الحصول على الخدمة
في حال وجود طلب اعانة سنوية سابق لنفس السنة المالية تحت
المعالجة ال يستطيع المفوض تقديم طلب آخر.
يجب ان يكون للجنة رقم حساب رئيسي (ايبان).
في حال وجود طلب إعانة سنوية سابق لنفس السنة المالية قد
تم اعتماده والموافقة عليه ال يستطيع المفوض تقديم طلب آخر .

املستندات املطلوبة
ارفاق المستندات المطلوبة .

الرسائل واإلشعارات
عند الضغط على زر “تقديم الطلب" وتقديم الطلب بنجاح تظهر
الرسالة على الموقع "تم تقديم طلبكم بنجاح"

بعد ارسال الطلب لمركز التنمية يتم ارسال رسالة نصية
قصيرة SMS
"عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة الدعم اإلضافي
للجان التنمية االجتماعية بنجاح رقم  .####وزارة العمل
والتنمية االجتماعية"
عزيزي المستفيد ،تم تسجيل طلب إعانة
الدعم اإلضافي للجان التنمية االجتماعية
بنجاح رقم .####
وزارة العمل والتنمية االجتماعية

في حالة رفض الطلب تظهر الرسالة “عذراً ،ال يمكن التقديم على
الخدمة ".
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