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المادي والمعنوي لإلعالميين  الدعم  إلى تقديم  إنساني خيري يسعى  هو صندوق 
اليومية ألسباب مختلفة . حياتهم  مالية في  يواجهون مصاعب  الذين  الرياضيين 

إتحاد اإلعالم  المتبع في  المحاسبي  النظام  المساعدات وفق  إجراءات صرف  تتم 
الرياضي.

الدعم على موقع  بتعبئة نموذج طلب  الصندوق  الراغبين في خدمات  يقوم جميع 
المطلوبة..  الثبوتية  المستندات  ، مرفقًا معها   https://ssmfksa.com/sf االتحاد 

 : التالي  اإللكتروني  البريد  التواصل على  االقتراحات  أو  ولالستفسارات 
sf@ssmfksa.com

الهيئات  الصندوق من  للحصول على تمويل  الرياضي  اتحاد اإلعالم  يسعى 
الصندوق. ميزانية  لدعم  االعتبارية  والشخصيات 

وأسرهم  الرياضيين  لإلعالميين  والمساندة  الدعم  تقديم  إلى  الصندوق  يهدف 
الكبير في خدمة اإلعالم  بدورهم  لهم، وإيمانًا  تقديرًا ووفاًء  احتياجاتهم؛  وتلمس 

الرياضي.

الثالثاء الرياضي في اجتماعه مساء  إتحاد اإلعالم  وفقًا لقرار مجلس إدارة 
2020/4/21 م تم اعتماد لجنة مكونة من عدد من أعضاء المجلس، لإلشراف على 

تراه مناسبًا، لخدمة  الحق في االستعانة بمن  آلياته، ولها  الصندوق وتحديد  عمل 
الصندوق. أهداف 

المعسرين. 1- اإلسهام في سداد مديونيات 
الصحية والعالجية. الخدمات  تكاليف  2- اإلسهام في تحمل بعض 

للدعم. المستحق  الرياضي  لإلعالمي  األساسية  االحتياجات  توفير  المساعدة في   -3
4- ما يستجد من أوجه دعم أخرى التي توصي بها اللجنة وفق ما يستجد من ظروف

الدعم. - تعبئة نموذج طلب 
المديونية. التي تثبت االستحقاق، أو اإلعسار عن سداد  إرفاق المستندات   -

sf@ssmfksa.com - إرسال الطلب إلى اإليميل المخصص بذلك : 
اإلدارة. لمجلس  بتوصياتها  والرفع  المستندات  بدراسة  الصندوق  لجنة  تقوم   -

المتبع في االتحاد. النظام المحاسبي  - تتم إجراءات الصرف وفق 
الشأن بخطاب يوضح فيه  يتقدم صاحب  المعسرين،  يتعلق بسداد مديونيات  - فيما 

، ومبلغ  التي تثبت اإلعسار عن سداد مديونية  ، مرفقًا معه المستندات  طلبه 
، وتقوم لجنة الصندوق بدراسة المستندات ،  المديونية الذي لم يتم سداده 

. بمقترحاتها  الرياضي  اإلعالم  اتحاد  لرئاسة  والرفع 
التالية  المبالغ  بدفع  الصندوق  ، يسهم  االحتياجات األساسية  بتوفير  يتعلق  - فيما  

: المساعدة  بطلب  للمتقدم 
5000 ريال لالحتياجات السريعة مثل كسوة العيد ، أو سداد            ما كان أقل من 
الرياضي بصرف المبلغ  ، تخول أمانة إتحاد اإلعالم  بعض فواتير الخدمات ونحو ذلك 

الخدمة المتقدم الستمارة طلب  تعبئة  بعد  المطلوب 
5000 ريال تقوم لجنة الصندوق بدراسة االحتياج ومسبباته            ما زاد عن 

للمتقدم. للدفع  تراه مستحقًا  الذي  المبلغ  وتقدير 


