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المقدمة

      ت�سعى جمعية الف�سول اخلريية اإىل التميز و الإبــــــداع يف براجمها و خدماتها لتتواكب مع روؤيتهــــــــا 
و ر�ســالتها و من ذلك �ســمولية اخلدمات التي تقدمها للم�ســتفيدين من الفقراء والأيتــام والأرامل واملطلقات 
ومــن يف حكمهــم , وتهدف هذه الالئحــة اإىل حتقيق ال�ســفافية و العدالة يف تقدمي اخلدمــة , حيث اإن البحث 
الجتماعــي يقوم بعمليــات بحث مكتبي و ميداين للحــالت للتحقق من حالتها و تلم�ــس احتياجاتها عن طريق 
فريق بحث اجتماعي متخ�س�س و اإجراءات تخ�سع دائمًا للمراجعة والتحديث امل�ســتمر للتاأكد من حاجة الفئات 
امل�ستهـــــدفة و �سهولة اإي�سال خدمات اجلمعية لهم ولتحقيق ذلك فهي ت�سعى اإىل اأن يكون يف  امل�ستقبل  تقدمي 
اأغلب  اخلدمات للم�ستفيدين عن طريق بطاقات ال�سرف اللكرتوين وت�سمل  امل�سروفات النقدية وامل�ساعدات 

العينية  بجميع  اأنواعها .
لذا فقد مت و�سع هذه الالئحة لتنظيم العمل وفق �سوابط و معايري وا�سحة و�سهلة للعاملني يف اجلمعــــــية 

و لطالبي اخلدمة من امل�ستفيدين من خدمات اجلمعية.
      كما اأن اجلمعية �ســتقوم باإعالن هذه اخلدمات للم�ستفيدين عن طريق الباحث الجتماعي بهدف حتقيق 

تطلعات امل�ستفيدين و ر�ساهم عن اجلمعية و براجمها و خدماتها.
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األنظمة الخاصة بأوضاع األسر

اأوًل : امل�ستفيدون من خدمات اجلمعية :
تقدم اجلمعية خدماتها لأ�سر الفقراء والأيتام وذلك ح�سب الت�سنيف التايل :

الفقراء واأليتام :
الأ�سرة التي عائلها على قيد احلياة و لكنه  غري قادر على العمل نتيجة مر�سه اأو كرب �سنه , و يكون   -1

جميع اأبنائه يدر�سون اأو اأعمارهم  اأقل  من  20 عاما   و ل يوجد لديه اأبناء يعملون .
الأبوان اأو اأحدهما اإذا كانا ي�سكنان يف منزل م�ستقل و لي�س لهما من يعولهما .  -2

ال�ســاب العاجز عن العمل �ســريطة اأن يح�سر ما يثبت عجزة بن�ســبة ل تقل عن 60 % من اللجنة   -3
الطبية يف املحافظة.

الذكور : من �ســن الولدة و حتى �ســن الثامنة ع�سر ) وميكن ا�ستثناء من جتاوز هذا العمر للطالب   -4
املنتظمــني يف اأحــد اجلهــات العلميــة اأو املهنية حتــى24 عاما  ( عــن طريق تو�سية  مــن الباحث 

الجتماعي و موافقة مقرر اللجنة الجتماعية .
الإناث : من �ســن الولدة حتى �سن الرابعة و الع�ســرين , و ي�ستثنى من ذلك الفتاة التي مل ي�سبق   -5
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لها الزواج و تكون غري موظفة �سريطة اأن يكون لديها اأخوة ق�سر ترعاهم اجلمعية ) حيث ت�سملهم 
الرعاية حتى الزواج اأو بلوغها �سن خم�س و ثالثني �سنـــــة ( لأنة اإذا بلغت الفتاة �سن )35( �سنة 
و مل تتزوج فتدخل �سمن م�ساعدات ال�سمان الجتمــــــاعي )عنو�سة( على اأن تثبت عدم الزواج 

و التوظيف بالأوراق الر�سمية )كل �سنة(.

ـ  مالحظات  هامة  :  
ل ينظر ملكافاآت الطلبة كدخل و تعترب م�سروفات درا�سية .  1

مهما تعدد الأفراد يف امل�سكن فهم اأ�سره واحدة ما دام �سكنهم و ماأكلهم واحد .  2
البن الذي ي�ســكن مــع والدية فال عربة بدخلــة و ل يعد �سمن اأفراد الأ�ســرة ما مل   3

يتجاوز راتبه 3000 ريال متزوجًا كان اأو غري متزوج 
ل ينظر يف طلب الأب الذي جتاوز راتب ابنه الذي ي�سكن معه 7000 ريال ما مل يتجاوز   4
عدد اأفراد الأ�سرة كاملة 10اأفراد اإل اإذا كان راأي الباحث الجتماعي عك�س ذلك واأن 

الأ�سرة بحاجة اإىل امل�ساعدة .
يف حالة تعدد الأبناء العاملني املنف�سلني عن ذويهم ينظر لكل ابن على حده .  5

امل�ستاأجر يح�سم اإيجار م�سكنه من دخله ال�سهري , و يعامل على �سايف راتبه.  6
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قــد ل ينظر للطلــب املقدم من الوالدين اإذا كان دخــــــل البن املنف�ســـــل اأكرث من   7
7000 ريال و عدد اأفراد اأ�سرته ل يتجاوز خم�سة اأفراد.

ل ينظر لطلب املراأة اإذا كان زوجها على قيد احلياة اإل يف احلالت التي يرف�س الزوج   8
مراجعة اجلمعية لأ�سباب �سخ�سية فيمكن لزوجته مراجعة اللجنة الن�سائية.

اإذا تويف ذو الزوجتني فتف�سل كل اأ�ســرة مبلف خا�س و مب�ســاعدة منف�سلة عن الأخرى   9
يف حال كان  �سكنهم منف�سال.

اإذا رف�س طلب املتقدم فال يحق له التقدم مره اأخرى اإل  بعد مرور فرتة زمنية ل تقل   10
عن �ستة اأ�سهر من تاريخ اعتماد الرف�س من جمل�س الإدارة و ي�ستثني من ذلك من طراأ 

على حالته تغري قبل انتهاء الفرتة كموت اأحد افراد الأ�سرة اأو عجزه اأو غري ذلك .
11 يتم رف�س اأي طلب ما مل يراجع �ساحبه اللجنة الجتماعية خالل �سهر من تاريخ تقدمي 
الطلب و يتم اتخاذ قرار اإداري بذلك , و يتم تطبيق البند )15( من الالئحة مع وجود 

ما يثبت اإ�سعاره ب�سرورة مراجعة اجلمعية.
12 تعتمد امل�ســاعدة للمتقدم من خالل قرار �سادر من  اجتماع اأع�ساء جمل�ــس الإدارة من 
بداية ال�سهر الذي اعتمدت فيه على اأن ل يتجاوز تاريخ العتماد اليوم اخلام�س ع�سر 

من ال�سهر نف�سه  واإن تعدى ذلك فتعتمد من ال�سهر الذي يليه. 
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13 يف حال اأن طالب امل�ساعدة امراأة فعليها مراجعة اللجنة الن�سائية فقط ولن يتم ا�ستقبالها 
اأو قبول طلبها يف الق�سم الرجايل.

األرامل والمطلقات :
تقدم  اجلمعية خدماتها لالأرامل واملطلقات ال�ســعوديات اأو الأرامل واملطلقات غري ال�ســعوديات   من 

اأزواج �سعوديني والالتي لديهن اأيتام اأو اأبناء ق�سر وفق ال�سروط التالية:
اأن يكون لديها اأبناء ت�سكن معهم يف نف�س املنزل.  -1

يف حال زواج الأرملة او املطلقة ت�سقط عنها امل�ساعدة .   -2
اأن ل تكون موظفة اأو تتقا�سى معا�س تقاعدي.  -3

ميكن اإعفاء الأرملة اأو املطلقة من بع�س ال�سروط اإذا كانت الأ�سرة منتجة اأو لديها م�سروع اإنتاجي   -4
اأو اإذا كان جميع ابنائها متفوقني درا�سيًا   وذلك  بتو�سية من قبل الباحث الجتماعي  .
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ثانيًا : امل�ستندات املطلوبة للتقدمي على اجلمعية :
أ/ المستندات األولية عند تقديم الطلب :

�سورة من هوية رب الأ�ســرة اأو الويل و�سجل الأ�سرة وهويات الأبناء الذين جتاوزت اأعمارهم �سن   -1
اخلام�سة ع�سر ويجب اأن تكون جميعها �سارية املفعول .

�سورة �سهادة وفاة الأب لاليتام مع لأ�سل للمطابقة )اإذا مل تو�سح الوفاة ب�سجل العائلة(.  -2
�سورة لعقد الإيجار اأو �سك امللكية للمنزل مع الأ�سل للمطابقة .  -3

�سور �ســهادات امليالد لالأبناء الغري م�سافني يف  �ســجل الأ�ســرة   اأو �سك الإعالة لالأيتام مع الأ�سل   -4
للمطابقة .

اأ�سل اآخر فاتورة كهرباء .  -5
ب/ المستندات المطلوبة عند قبول الطلب العتماد تسجيلها في الجمعية:

�سور لأخر  املوؤهالت  الدرا�سية  لالأبناء و البنات اأو اإفادات  م�سدقة من  مدار�سهم .  -1
�سورة �ســهادة مب�سادر الدخل لالأ�ســرة )كالتقاعــد والتاأمينات و ال�سمــان وغريها...( بتواريخ   -2

حديثة )ل تتجاوز �سنة هجرية(.
�سورة �سك ح�سر الوراثة مع الأ�سل للمطابقة لالأيتام.  -3

اإثبات عدم الزواج  اأوالتوظيف لالأم .  -4
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اإثبات عدم الزواج للبنات اللواتي تتجاوز اأعمارهن )22( �سنة.  -5
�سورة من �ســند القب�س لت�ســديد اأخر اإيجــار ) يف حال كان املنزل م�ســتاأجر( مــع اإح�سار الأ�سل   -6

للمطابقة .
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ثالثًا : اإي�ساح  احلالت  امل�ستحقة لإعانات اجلمعية :

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

م
الأب

الأبناء والبنات

اليتيم

اليتيمة

امل�ستفيد البالغ

امل�ستفيدة فوق �سن اليتم

امل�ستفيد املعاق

الأم الأرملة 
الأم املتزوجة 

الأم املطلقة

الـحـــالة
ي�ستفيد من خدمات اجلمعية
ي�ستفيــــدون بعــــد اإح�سار 

ما يثبت

ي�ستفيد من خدمات اجلمعية

ت�ستفيد من خدمات اجلمعية

ي�ســتفيد من خدمات اجلمعية 
حتى )22( �سنة

ت�ستفيد من خدمات اجلمعيـــة يف 
حال وجود اأيتام ق�سر يف الأ�سرة

ي�ستفيد من خدمات اجلمعية

ت�ستفيد من خدمات اجلمعية
ل ت�ستفيد من خدمات اجلمعية

ت�ستفيد من خدمات اجلمعية

ال�ستحقــــــاق
هو العائل الذي لي�س له دخل ثابت كراتب تقاعدي اأوغريه ومعه زوجته.

الذين يعي�ســون مــع والدتهم املطلقة بعــد تخلي والدهم املقتدر عنهم ب�ســرط 
اإح�سار ما يثبت ذلك من اجلهات املخت�سة مثل املحاكم وغريها

من �سن الولدة حتى �سن 18 �سنة.
من �ســن الــولدة اإىل اأن  تتزوج اأو تتوظف اأوحتى انطباق �ســروط ا�ســتحقاقها  

لل�سمان  الجتماعي  امل�ستقل  .  

من جتاوز 18 �ســنة و كان منتظمًا يف اإحدى اجلهــات العلمية و لدية اإخوان ق�سر 
)يحظى بخدمات اجلمعية حتى ي�سل )22عامــا( بتو�سية الباحث الجتماعي و 
اعتمــاد مقرر اللجنة الجتماعيــة( و ميكن ا�ســتثناءه اإىل )24 عاما( مبوافقة 

رئي�س اجلمعية يف حال اأنه مازال على مقاعد الدرا�سة.

هي التي جتاوزت 24 �ســنة و لديها اإخــــوة ق�سر و لي�ســت موظفة متـــــزوجة اأو 
مطلقة )ت�ستمر يف ال�سرف حلني زواجها اأو بلوغها 35 �سنة(.

من لدية اإعاقة فكرية اأو ج�سدية تعيقة عن العمل وجتاوز 18 �سنة ولدية اإخوة 
ق�سر �سواء كان يف املنزل اأو ملتحقا   باأحد مراكز التاأهيل.

وهي التي تويف زوجها ومل تتزوج.
و هي الأم التي تويف زوجها وتزوجت زوجا  اآخرا وت�سكن مع الأيتام.

وهي الأم التي طلقها زوجها وت�ســكن مع اأبنائها ولي�س لها دخل وي�سرتط اإح�سار 
ما يثبت ذلك من املحكمة ذات الخت�سا�س.

الإي�ســـــــــــاح

9



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

م

الأم املهجورة 

اليتيمة املهجورة 

الأم البديلة احلا�سنة

الأم املوظفة

البن املوظف 

اليتيم الذي 
ل يقيم مع اأ�سرته

البنت املوظفة

الأم ال�سعودية التي مل 
ت�ساف يف �سجل الأ�سرة 

الأم غري ال�سعودية
 التي لي�س لديها اإثبات
الأم املطلقة ولديها اأبناء  اأيتام 

الـحـــالة

ت�ستفيد من خدمات اجلمعية

ت�ستفيد من خدمات اجلمعية

ت�ستفيد من خدمات اجلمعية

ل ت�ستفيد من خدمات اجلمعية و يحت�سب 
راتبها �سمن م�سادر دخل الأ�سرة يف 

ت�سنيف الفئات.

ل ي�ستفيد من خدمات اجلمعية

يحتاج اإىل ا�ستثناء وح�سب 
حالة من يعي�س معهم

ل ت�ستفيد من خدمات اجلمعية

ت�ستفيد من خدمات اجلمعية 
ب�سرط وجود ما يثبت هويتها.

ت�ستفيد من خدمات اجلمعية 
بعد التحقق من �سحة بياناتها
ت�ستفيد من خدمات اجلمعية 

ال�ستحقــــــاق
و هــي الأم املتزوجة والتي هجرها  زوجها دون اأن يطلقها  وت�ســكن مع اأبنائها و 

ي�سرتط اإح�سار ما يثبت ذلك من جهات الخت�سا�س. 
وهي اليتيمة التي هجرت   و تقيم مع اليتام ولديها ما يثبت احلالة.

هــي من يف حكم الأم من اإحدى  القريبات و التي ت�ســكن مــع الأيتام و ترعاهم 
نتيجة وفاة الأم اأو �ســكن الأم يف �سكن اآخر غري م�سكن الأيتام ) تدرج اذا كانت 
غري متزوجة وحالتها املادية �سيئة ( ب�سرط عدم اإدراج الأم يف خدمات اجلمعية .
التــي تعمل براتب اأكرثمن 2000 ريال والوظيفة دائمة ولي�ســت موؤقتة �ســواء 

حكومية اأو اأهلية.
البن الذي ي�ســكن مع والديه واإخوته اأو مــع اإخوته الأيتام ووالدته وهو غري 

متزوج ولدية راتب.
وهــو يتيــم الب و عمره  اقل مــن )18( عامًا و اأ�ســرته م�ســتفيدة من خدمات 
اجلمعيــة و لكنــة ي�ســكن مع اأحــد اأقاربــه ) تدر�ــس حالته عن طريــق اللجنة 

الجتماعية ( ثم يرفع لرئي�س اجلمعية للتوجيه.
التي تعمل براتب يف وظيفة دائمة و لي�ست موؤقتة �سواء حكومية اأو اأهلية مهما كان عمرها.
وهي الأم ال�ســعودية التي مل ت�ساف يف �ســجل الأ�سرة ولي�س لديها اإثبات زواجها 
من زوجها احلي او املتويف ولديها اأبناء ق�سر لديهم �سهادات ميالد تطالب باإح�سار 

برنت من الأحوال املدنية .
وهي الأم الغري �ســعودية ولي�ــس لديها اإثبات ولديها اأبناء اأواأيتام ق�سر ) يكون 

ال�سرف با�سم البنت الكربى اأو اأحد الأبناء (.
الأم املطلقة قبل وفاة زوجها .

الإي�ســـــــــــاح
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رابعًا: متابعة الأ�سرة
حر�سًا من اجلمعية على احل�سول على �سورة وا�سحة ومعلومات �ســاملة وحمدثة عن و�سع الأ�ســرة ومتابعة 
حالتها من جميع النواحي الجتماعية و القت�سادية والتعليمية فاإنه يلزم زيارتها ميدانيًا مبا ل يقل عن زيارة 
واحــدة  يف العام الهجري الواحد ويتم تدويــن املالحظات اأو البيانات  اخلا�سة بالأ�ســرة و كذلك الإجراءات 
التي متت اأو اخلدمات التي مت تقدميها و الربامج و الأن�سطة التي مت اإحلاق الأ�سرة اأو اأحد اأفرادها �سمن تلك 

الربامج وتكون م�سوؤولية الت�سجيل و التدوين على الباحث الجتماعي .
تغيير الفئة : أ - 

بناء على تغري الظروف القت�سادية لالأ�ســرة فاإنه يلزم الباحث الجتماعي املتابعة امل�ستمرة حلالة الأ�سرة 
و تعديــل فئتها احلالية اإىل الفئة التي تنا�ســب و�سعها اجلديد مع احلر�س علــى اأن تكون املعلومات عن م�سادر 
الدخل موثقة و ر�سمية. ويتم حتديث هذه البيانات فورًا يف ملف الأ�سرة يدويًا و كذلك يف الربامج اللكرتونية.

ب - األسرة فئة )د(:
يجب حفظ جميع ملفات الأ�سر فئة )د( لدى الباحث الجتماعي ملتابعة تقدمي اخلدمات اخلا�سة بهم وعدم 
اإهمالهم ول حتت�سب هذه الأ�سر �سمن العدد الفعلي لأ�سر الباحث الجتماعي حيث ل يكلف الباحث بزيارتها اإل 
عنــد احلاجة لذلك اأو بتوجيه من مقرر اللجنة الجتماعية وعند تقييم الأ�ســرة اجلديدة وات�سح انها من فئة 

)ج( تدرج �سمن اأ�سر اجلمعية وتعطى رقم ملف و تعامل معاملة فئة )ج(.

11



ج- األسر المنقطعة :
عند تعذر الت�سال باإحدى اأ�ســر اجلمعية ) ب�سبب تغيري الأ�سرة ل�ســكنها و اأرقام هواتفها دون مراجعة اأو 
اإبــالغ اجلمعية ( يحق لفريق البحث الجتماعي اإيقاف �سرف الأ�ســر موؤقتًا ملدة �ســهرين متتاليني بهدف �سمان 
مراجعة الأ�سرة للجمعية و حتديث بيناتها , وعند انتهاء الفرتة دون مراجعة الأ�سرة فيحق للباحث الجتماعي 

اإيقاف خدمات اجلمعية عنها ب�سكل نهائي وفق الإجراءات اخلا�سة بالإيقاف .
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- الف�سل الأول / 
ت�سنيف فئات الأ�سر امل�ستفيدة من خدمات اجلمعية
تصنيف فئات المستفيدين من خدمات الجمعية أ - 

لغر�س حتديد حجم ونوع اخلدمة املقدمة للم�ســتفيد يتم ت�سنيفهم اإىل فئات وفق م�ســتوى دخل الأ�ســرة 
وعدد افــــــرادها وملكيتها لل�سكـــــن وذلك وفق التقــــــرير املكتبي وامليداين للبحث الجتمــــــاعي , وهذه 

الفئــــات هي كما يلي:

وهي الأ�سر الأ�سد حاجة و التي يكون �سايف الدخل ال�سهري للفرد ل يزيد عن )375( ريال وعدد اأفرادها اأكرث من 8 اأفراد.

وهي الأ�سر التي يكون �سايف دخل الفرد ال�سهري من )376-425( ريال وعدد اأفرادها من 4-7 اأفراد.

وهي الأ�سر التي يكون �سايف دخل الفرد ال�سهري من )426-600( ريال وعدد اأفرادها من 1-3 اأفراد.

وهي الأ�سر التي يكون �سايف دخل الفرد ال�سهري اأكرث من)601-800( ريال وعدد اأفرادها اقل من 3واإذا جتاوز دخل الفرد 

اأكرث من )1000( ريال فيلزم ا�ستثناوؤها بعد اعتماده من رئي�س اجلمعية وتقدم لها اخلدمات التالية فقط :

1- التدريب و التوظيف و الإر�ساد الأ�سري و الربامج الثقافية و الرتويحية.

2- اإ�سراكهم يف برامج اجلمعية املختلفة وحفالتها ومنا�سباتها العامة.

3-م�ساعدة الأبناء الكبار على الزواج.

اأ

ب

ج

د

الإي�ســـــــــــاح الفئــــة
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الف�سل الثاين /
 �سروط و اإجراءات تقدمي اخلدمة

ت�سنيف اخلدمات التي تقدمها اجلمعية للم�ستفيدين و مناذج البحث الجتماعي
أوالً : الخدمات األساسية

وهي اخلــــــدمات التي تلتزم اجلمعـــــــية بتقدميها لكل اأ�سرة اأو فرد من الأفــــراد و امل�ستفيدين من فئة 
)اأ, ب, ج, د( وفق ما تراه اجلمعية منا�سبًا من حيث اآلية ووقت تقدمي اخلدمة )�سهريًا اأو دوريًا(:

يتم حتديد مبلغ الدفعة مبوجب قرار اإداري يعتمد من جمل�س اإدارة اجلمعية مبني على تكلفة املعي�سة 

وقت �سدور القرار و تقدم على �سكل كوبونات �سرائية بعد التفاق مع متعهد توفري اخلدمة.

يتم حتديد مبلغ الدفعة مبوجب قرار اإداري يعتمد من جمل�ــس اإدارة اجلمعية مبني على الأ�سعار وقت 

�سدور القرار و تقدم على �سكل كوبونات �سرائية بعد التفاق مع متعهد لتوفري اخلدمة اأو يتم �سرائها 

وتوزيعها مبا�سرة على امل�ستفيدين وتتمثل امل�ساعدات ال�ستوية يف البطانيات والدفايات وال�سخانات.

وهي خدمة تاأمني مالب�ــس تقدم عــن طريق كوبونات �ســرائية و توفر للم�ســتفيد بالإتفاق مع متعهد 

لتوفــري اخلدمة و يتــم حتديد قيمتها مبوجب قرار اإداري يعتمد من جمل�ــس اإدارة اجلمعية مبني على 

تكلفة متو�سط  �سعر  املالب�س .

م�ساعدة املواد الغذائية 
وال�سلة الرم�سانية

امل�ساعدة ال�ستوية

م�ساعدة ك�سوة العيد

الإي�ســـــــــــاح

1

2

3

نوع الـخدمـــةم
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ثانيًا : الخدمات المساندة:
وهي اخلدمات التي ت�ســعى اجلمعية لتقدميها للم�ستفيدين من خالل خدماتها وفق اأنظمة و لوائح اجلمعية 

وبناء على ما يتوفر لديها من موارد مالية لهذه امل�ساعدات:

م�ساعدة اإيجار املنازل :
اأ : �سروط ال�ستحقاق 

1- اأن تكون الأ�سرة اإحدى فئات ال�ستحقاق )اأ , ب , ج , د(.
2- اأن يكون املنزل امل�ستاأجر خا�سًا بالأ�سرة اأو بالأرملة و اأبنائها امل�ستفيدين ويف حالة �سكن الأيتام  
يف منزل م�ســرتك مع زوج الأم اأو اأحد الأبناء ويكــــــون موظــف وراتبه اأكرث من )5000( 
ريال وي�ســكن مع الأ�ســرة اأو الأقارب فتكون امل�ســاعدة بن�سف الإيجار الذي تقدمة اجلمعية 
)واإذا اثبــت البحث الجتماعي عدم وجود اأي م�سادر دخل لزوج الأم وانه عاطل عن العمل 
وغري موظف حكومي ول اأهلي ول يتقا�سى راتبًا تقاعديًا �ســواء من م�سلحة معا�سات التقاعد 
اأو من التاأمينات الجتماعية وعاجز عن ال�سرف باأي �ســكل من الأ�ســكال فاإن الأ�ســرة يف مثل 
هذه احلالة تعامل معاملة الأ�ســرة ال�ساكنة يف �سكن م�سرتك اإذا كان املنزل م�ستاأجرا وت�سرف 

لها م�ساعدة الإيجار كاملة وفق امل�ستحق لها يف تقدم اخلدمة (.
3- تقدمي امل�ساعدة كل �سنة اإيجار وفقًا  للتاريخ  املدون  يف عقد الإيجار . 

15



4- التقدمي على طلب امل�ساعدة قبل حلول الإيجار ب�سهرين على الأقل.
5- تقــدمي اخلدمــة يكون وفــق نظام اجلمعية اإمــا عن طريق اإيداع مبلغ امل�ســاعدة يف ح�ســاب 
امل�ســتفيد لدى البنك املتعاقد معــه يف تقدمي خدمة امل�سروف النقدي ال�ســهري اأو من خالل 

اإ�سدار �سيك.
6- احلد الأعلى ملبلغ م�ســاعدة الإيجار ال�ســنوي )2000( األفا ريال �ســنويًا لالأ�ســرة الواحدة . 

وتدفع مره واحدة لكل �سنة من عقد الإيجار .
7- يكون دفع م�ساعدة الإيجار وفقًا ملبلغ م�ساهمة اجلمعية اأو قيمة الإيجار الفعلي اأيهما اأقل وفق 

اجلدول التايل :

مالحظة:
اإذا كان احدالأبناء موظف اأو متزوج وي�سكن مع الأ�سرة فيتم معاملتهم كمعاملة ال�سكن امل�سرتك.

اأقل من 3 اأفراد

من 4 اأفراد اإىل 7 اأفراد

من 8 اأفراد فاأكرث

1600

1800

2000

1

2

3

1200

1400

1600

1400

1600

1800

1000

1200

1400

الفــــــــئة
م

جـاأ دب
عدد الأفراد امل�ستفيدين

)الأبناء والبنات والوالدين(
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ب : اإجراءات تقدمي اخلدمة 
امل�ستندات املطلوبة ل�سرف م�ساعدة الإيجار:

1- تقرير طلب خدمة من الباحث الجتماعي .
2- توقيع تعهد و التزام من الأ�سرة باللتزام بتزويد اجلمعية ب�سند قب�س من مكتب العقار خالل 

مدة )15( يوم من تاريخ ا�ستالم م�ساعدة الإيجار.
3- �سورة طبق الأ�سل من عقد الإيجار وا�سحة و حديثة ويف حالة جتاوز العقد �ســنة اإرفاق ورقة 
مطالبــة من املكتب و من ثم الرفع ملقرر اللجنة الجتماعية للمراجعة و التو�سية باملوافقة ثم 

اعتماد الطلب من  جمل�س اإدارة اجلمعية وبعد ذلك حتال للمالية من اأجل اإ�سدار ال�سيك .
4- يف حالة اأن العقد با�سم �سخ�س اآخر لي�س من اأفراد الأ�سرة فيلزم اإح�سار �سورة بطاقة الأ�سرة 

مع ما يثبت ر�سميًا عالقة امل�ستاأجر بالأ�سرة.
5- اآخر �سند قب�س دفعته الأ�سرة لالإيجار للفرتة املا�سية.

6- يتم ا�سدار ال�سيك من قبل اللجنة املالية

ج : طريقة احت�ساب الإيجار لالأ�سرتني من اأب واحد اأو اأم واحدة وي�سكنون يف منزل واحد:
يف مثل هذه احلالة يعاملون معاملة اأ�سرة واحدة ويحت�سب لهم الإيجار و كاأنهما اأ�سرة واحدة على اأن 
يتم احت�ساب الإيجار لهم على الأ�سرة الأكرث اأفرادًا ما دام اأن �سكنهم واحد اأما اإذا كانت الأ�سرتان 
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كل اأ�ســرة يف �سكن م�ســتقل والأب واحد اأو الأم واحدة فيعاملون من ناحية الإيجار معاملة اأ�سرتني 
منف�سلتني والأب اأو الأم يح�ســب اأو حت�سب مع اأحد الأ�سرتني )التي ي�سكن اأو ت�سكن معهم( بالن�سبة 

لعدد الأفراد ول يتم ح�سابهم مرتني.

د : طريقة ح�ساب الإيجار لأ�سرتني من اأم واحدة و اأبوين خمتلفني اأذا كان الأبوان متوفني والأ�سرتان 
ت�سكنان يف منزل واحد:

يف مثل هذه احلالة يعاملون معاملة اأ�سرة واحدة و يحت�سب لهم الإيجار و كاأنهما اأ�سرة واحدة على اأن 
يتم ح�ساب الإيجار لهم على الأ�سرة الأكرث اأفرادا ما دام �سكنهم واحدا  اأما اإذا كانت الأ�سرتان كل 
اأ�ســرة يف �سكن م�ستقل و الأم واحدة ومتوفية فيعاملون من ناحية الإيجار معاملة اأ�سرتني منف�سلتني 

كل اأ�سرة على حدة .
مالحظات هامة يف تقدمي خدمة م�ساعدة الإيجار للحالت التالية :

اإذا كان امل�سكن م�سرتكا مع اآخرين

اإذا كانت اإما لأيتام متزوجة وزوجها موظف وله دخل ثابت

اإذا كان لــدى الأ�ســـــــرة اأبنــاء / بنات موظفني وبراتب يزيــــد عن 

5000 ريال وي�سكنون مع الأ�سرة يف نف�س املنزل. 

ت�ساهم اجلمعية بن�سف قيمة م�ساعدة الإيجار املخ�س�س لالأ�سرة فقط.

ت�ساهم اجلمعية بن�سف قيمة م�ساعدة الإيجار املخ�س�س لالأيتام فقط .

ت�ساهم اجلمعية بن�سف قيمة م�ساعدة الإيجار املخ�س�س لالأ�سرة فقط.

الـمالحظــــــة احلـــــــالة
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بناء اأو �سيانة و ترميم املنازل
اأ . �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن تكون الأ�سرة �سمن فئات )اأ.ب.ج.د(.
2- اأن يكون املنزل ملك لالأ�ســرة ويف حال اإذا كان املنزل م�ســتاأجرًا ينظر يف حالة الطلب وقد يتم 

ا�ستثنائه.
3- عــدم قدرة الأ�ســرة على ال�ســتفادة من هذه اخلدمة عــن طريق اجلهات التــي تقدمها مثل 
)البنك ال�ســعودي للت�سليف و الدخار ال�سمان الجتماعي و غريها من اجلهات التي ميكن اأن 
تقدم اخلدمة( وميكن النظر يف اإمكانية م�ســاعدة الأ�سرةاإذا اأثبتت الأ�سرة باأن هناك تاأخري 

ي�سر بالأ�سرة من اجلهات ذات العالقة وذلك يف احلالت الطارئة فقط .
4- احلــد الأعلى مل�ســاعدة الرتميم يكون )2000( ريال من قيمة الرتميــم التقديرية ويف حال 
التكلفــة اكرث مــن )25000( فيلــزم طلب ا�ســتثناء من الباحــث الجتماعــي و مقرر جلنة 
اخلدمات موجه لرئي�ــس جمل�ــس اإدارة اجلمعيــة مو�سحًا به مربرات ال�ســتثناء وكحد اق�سى 

لزيادة امل�ساعدة )5000( ريال ح�سب توجيه مقرر جلنة اخلدمات.
5- األ تكون الأ�سرة قد ا�ستفادت من هذه اخلدمة خالل الـ3 �سنوات املا�سية .

19



ب . امل�ستندات املطلوبة :
1- تقرير طلب اخلدمة من الباحث الجتماعي مو�سحًا به حاجة املنزل للرتميم اأو ال�سيانة.

2- اإرفاق ما يثبت ملكية املنزل اأو عقد الإيجار .
3- تعهد الأ�سرة بعدم بيع املنزل خالل اأو بعد البناء او الرتميم مبا�سرة.

4- اإرفاق عر�س �سعر بالأعمال املطلوبة من قبل جهة خمت�سة يف جمال البناء عن طريق الأ�سرة.
5- يتم اإح�سار عر�سي �سعر بالأعمال من قبل جهتني خمت�ستني يف جمال البناء يف حال جتاوز تكلفة 
الرتميم مبلغ )5000( خم�ســة اآلف ريال ويف حــــــال كان مبلــغ الرتميم اقل من )5000( 

خم�سة اآلف ريال فيمكن الكتفاء بعر�س ال�سعر من الأ�سرة.
6- يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات ملجل�س اإدارة اجلمعية لالعتماد.

7- بعد اكتمال اأعمال الرتميم وا�ستالم املقاول مل�ستحقاته يتم ت�سجيل اخلدمة يف ملف الأ�سرة عن 
طريق الباحث الجتماعي.

8- يتم ا�سدار ال�سيك من اللجنة املالية
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امل�ساهمة يف تاأثيث املنزل ح�سب امكانيات اجلمعية
اأ - �سروط ال�ستحقاق:

1- اأن تكون الأ�سرة من �سمن فئة )اأ, ب, ج(.
2- اذا كانــت ال�ســرة من فئــة )د( قد ي�سرف لها م�ســاعدة يف حالت ال�ســرقة او احلريق وبعد 

اعتماد الطلب من  جمل�س اإدارة اجلمعية.
3- اأن يكون الثاث املطلوب غري متوفر لدى الأ�سرة اأو يكون املتوفر رديئًا وغري �سالح لال�ستخدام.

4- األ يتم م�ساعدة الأ�سرة اأكرث من مرة واحدة )با�ستثناء حالت ال�سرقة و احلريق(.
5- الأثاث هو لالأ�سناف )موكيت - دولب مطبخ - اأ�سرة نوم - دولب مالب�س( على اأن ل يتجاوز 
اإجمــايل الأثــاث املطلوب عــن )2000( ريال لالأ�ســرة الواحدة للحــالت العادية ويف حالة 
ال�ســرقة و احلريــق يكون احلد الأعلى للم�ســاعدة )5000( ريال ب�ســرط اإح�سار اإثبات من 

اجلهات املخت�سة )الدفاع املدين- ال�سرطة( وتكون وفق اجلدول التايل :

موكيت

مطبخ الومنيوم

اأ�سرة نوم

دواليب مالب�س

50 مرتا

1

4

4

1000 ريال

1400 ريال

800 ريال

1800 ريال

1

2

3

4

التكلفــــة التقـــــديرية الكميـــــــة النـــــــوع م
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ب - امل�ستندات املطلوبة : 
1- تقرير طلب خدمة من الباحث الجتماعي مو�سح به الحتياج و تفا�سيله.

2- اإرفاق تقرير اجلهة الر�سمية املخت�سة يف حالة )�سرقة او حريق(.
3- موافقة مقرر جلنة اخلدمات على الطلب واقرتاح اآلية توفري اخلدمة اإما عن طريق الأ�سرة اأو 

ال�سراء املبا�سر عن طريق اجلمعية بعد اعتماد من جمل�س اإدارة اجلمعية.
4- يتم ا�سدار ال�سيك من اللجنة املالية
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دعم امل�ساريع ال�سغرية و الأ�سر املنتجة
الأ�ســر املنتجة هي الأ�ســر التي لديها اأفكار اأو ن�ســاطات اأو م�ســاريع يدوية حرفية �سواء كانت عن 

طريق التدريب و احل�سول على املوؤهالت الالزمة اأو تكون مكت�سبة من خالل ممار�سة هذه املهنة.
ومثــال ذلك اخلياطة و الطبخ و املكياج واخلو�سيات والكرو�ســيه واحلناء و�سناعة وتن�ســيق الورد 
وغريها داخل منازلهم اأو من خالل حمالت ذات طابع جتاري مرخ�س مثل املطابخ ال�سعبية اأو املطاعم او 
امل�ساغل الن�سائية اأو لديها م�ساريع للح�سانة وريا�س الأطفال اأو جتارة املالب�س و الأقم�سة  وامل�ستلزمات 
الن�سائية من خالل الأ�سواق الن�سائية الر�سمية  اأو قيام اأحد الأبناء بافتتاح م�سروع جتاري اأو غري ذلك 
من امل�ســاريع ال�سغرية ذات املردود املادي اجليد لذا يتوجــب على الباحث الجتماعي العمل على حث 

واإر�ساد امل�ستفيدين لال�ستفادة من اخلدمات التي توفرها اجلمعية.

امل�ستندات املطلوبة :
1- تقرير طلب خدمة من الباحث الجتماعي يو�سح نوع امل�سروع و اأهدافه.

2- تقوم الأ�سرة اأو امل�ستفيد بتقدمي الطلب  ودرا�سة اجلدوى وميكن للجمعية امل�ساهمة يف ت�سديد 
)50 %( من الدفعة املقدمة للمكتب ال�ست�ســاري الو�ســيط والذي ي�ســاعد الأ�سرة يف اإعداد 
درا�سات اجلدوى للم�سروع  لالأباء اأو لالأبناء اأو الأرامل او املطلقات الراغبني يف احل�سول على 
قرو�ــس حيث اإن املبلغ الذي تلتزم به اجلمعية يجب األ يتجاوز األفني و خم�ســمائة )2500( 
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ريال بلقاء خدمات املكتب و الباقي تتكفل به ال�ســرة ح�ســب الن�ســب املعمول بها لدى املكتب 
الو�ســيط. وبعد احل�ســول على اجلدوى القت�سادية للم�ســروع  وتقدميه للجمعية لدرا�ســة 
تقدمي قر�س ح�سن ومقداره وكيفية �سمان ا�سرتداده للجمعية على دفعات وذلك بعد اعتماد 

القر�س من قبل جمل�س الإدارة.
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امل�ساعدة يف �سداد فواتري الكهرباء عند ال�سرورة فقط
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن تكون الأ�سرة �سمن فئات )اأ.ب.ج(.
2- التقيد باملبالغ املحددة يف اجلدول التو�سيحي لت�سديد الفواتري.

3- عدم اإمكانية ال�ستفادة من ال�سمان الجتماعي اأو اأي وجهة اأخرى.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تقرير طلب خدمة من الباحث الجتماعي .

2- اإرفاق �سورة فاتورة حديثة.
3- موافقة مقرر جلنة اخلدمات على ت�سديد الفاتورة بح�سب اجلدول التو�سيحي.

4- اإكمال قيمة الفاتورة عن طريق الأ�ســرة و دفعه للجمعية مبوجب �ســند قب�س قبل الت�ســديد 
ويرفق ن�سخة من �سند القب�س مع طلب الت�سديد �سمن م�ستندات ال�سرف .

5- يتم دفع املبلغ عن طريق ت�سديد قيمة الفاتورة مبا�سرة ل�سركة الكهرباء عن طريق اجلمعية.

ج- مالحظة
ميكن ا�ستثناء الأ�سرة يف حالة انقطاع الكهرباء ) ح�سب مرئيات الباحث الجتماعي( ومبا ل يتجاوز اجمايل 

املبلغ )800( ريال فقط لالأ�سرة الواحدة يف العام الهجري الواحد.
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ميكن جتزئة املبلغ على دفعات اأو يكون دفعة واحدة يف العام الهجري الواحد.

800احلد الأعلى يف ال�سنة الهجرية

اأ

600

ب

400

جـ

1

النـــــــوع م
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الأجهزة الكهربائية
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن تكون الأ�سرة من فئات )اأ , ب , جـ , د(. 
2- األ يكون اجلهاز املطلوب قد �ســبق �سرفه لالأ�ســرة عن طريق اجلمعية خالل الثالث ال�ســنوات 

املا�سية ,  وت�ستثنى حالت احلريق اأو ال�سرقة مبوجب اإح�سار ما يثبت ذلك .
3- يف حــال وجود حاجة �سرورية لتوفري اجلهاز لالأ�ســر امل�ســتفيدة من خدمــات اجلمعية فيمكن 
توفريه لالأ�ســرة بعد ت�ســويق تكلفته عن طريق التربع او من �سنــدوق اجلمعية بعد اعتماد 

الطلب من جمل�س الإدارة.
4- يف حــال احلاجة ال�سرورية للجهاز املطلوب فعلى ال�ســرة امل�ســاركة بجزء مــن قيمته يحددها 
املدير الإداري اأو نائبه واجلمعية تدفع الباقي ل�سراء اجلهاز املطلوب يف حينه بحيث ل يتعدى 

ن�سف قيمة اجلهاز.
5- عدم توفر اجلهاز اأو عدم اإمكانية اإ�سالحه يف حالة وجوده.

6- الجهزة الكهــــــربائية التــــــي تقدمهــا اجلمعية ) مكيف - ثالجة - غ�ســالة - فرن - دفاية 
- �ســخانة ( وتقــدم وفق اجلدول التــايل الذي يو�سح احلد الأعلى مــن الأجهزة التي ميكن 
تقدميها لالأ�سرة الواحدة وفق عدد افرادها مع التاأكيد  اأن احلد الأعلى ل يعني حق مكت�سب 

لالأ�سرة و اإمنا وفق الحتياج الفعلي اأو احلد الأعلى اأيهما اأقل , وفق اجلدول التايل :
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ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تقرير طلب خدمة من الباحث الجتماعي

2- موافقة مقرر جلنة اخلدمات على �سرف الأجهزة مبا يوافق هذه الالئحة.
3- تعبئة منوذج طلب �سرف اأجهزة كهربائية.

4- اإر�ســال الطلــب و النموذج لنائب املديرملراجعته وفق امليزانية و ال�ســتحقاق ح�ســب الآليات 
املعمول بها.

5- اعتماد الطلب من  جمل�س اإدارة اجلمعية.
6- ت�ســليم الطلب للموؤ�س�ســة املتعاقد معها يف توريد و تركيب الأجهزة لكهربائية عن طريق نائب 

املدير الإداري .
7- املتابعة مع املوؤ�س�سة املتعاقد معها و مع الأ�سرة امل�ستفيدة حتى يتم التاأكد من ا�ستالم  اجلهاز  .
8- بعد و�سول املطالبة املالية من ال�ســركة املتعاقد معها لتوريد وتو�سيل الجهزة الكهربائية يتم 

اأقل من )3( اأفراد

من 3 - 7 اأفراد

من  8 اأفراد فاأكرث

1 مكيف

1 مكيف

2 مكيف

1 ثالجة 

1 ثالجة متو�سطة

1 ثالجة كبرية

1 غ�سالة

1 غ�سالة متو�سطة

1 غ�سالة كبرية

1 فرن

1 فرن متو�سط

1 فرن كبري

1 دفاية

2 دفاية

3 دفايات

1 و�سط

1 كبري

2 كبري

�سخـــانةدفـــــايةفــــرنغ�ســــالةثالجــــةمكيــــفعدد الأفــــراد
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التوا�ســل مع ال�ســرة عن طريق نائب املديــر الإداري للتحقق من و�ســول اجلهاز / الأجهزة 
ور�ساهــم عــن اخلدمة و تدوين ذلك على اأ�سل التعميد و ت�ســجيل اخلدمة يف ملف الأ�ســرة 

)اللكرتوين - الورقي(.
9- �سرف �سيك مب�ستحقات املوؤ�س�سة التي وفرت اخلدمة.
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�سيانة الأجهزة الكهربائية
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن تكون الأ�سرة من فئات )اأ , ب , ج( .
2- األ  تكــون الأ�ســرة قد ا�ســتفادت من هذه اخلدمة اأكــرث من مره واحدة خــالل العام للجهاز 

الواحد.
3- اأن يكون اجلهاز املطلوب �سيانته من الأجهزة التالية )مكيف - ثالجة - غ�سالة- فرن - دفاية 

- �سخانة( .
4- األ يكون �ســبب العطل هو �سوء ا�ســتخدام وا�سح من الأ�سرة وفقًا لتقدير الباحث الجتماعي 

اأو جهة ال�سيانة.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تقرير طلب خدمة الباحث الجتماعي. 

2- اإرفاق تقرير ال�سيانة وقطع الغيار.
3- موافقــة نائب املدير ومقرر جلنة اخلدمــات على الإ�سالح مبا ل يتجــاوز املبلغ املطلوب مائتي 
)200( ريــال لكل جهــاز على األ يزيد عن �ســتمائة )600( ريال جلميــع الأجهزة املطلوب 

اإ�سالحها لالأ�سرة الواحدة  خالل العام الواحد .
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اإعانات الزواج
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن يكون طالب الإعانة  من اأبناء الأ�سر امل�ستفيدة )اأ , ب , ج , د(.
2- اأن يكون الطلب خالل ال�سنة الأوىل من كتابة عقد الزواج .

3- اأن ل يكون ا�ستفاد من هذه اخلدمة م�سبقًا.
4- احل�ســول علــى دورة تاأهيلية قبــل الزواج و التي تقيمهــا اجلمعية اأو اجلهــات املتخ�س�سة يف 

م�ساعدات الزواج و التاأهيل و الر�ساد الأ�سري )للذكور/ الناث(.
5- اأن ل يتجاوز عمر  طالب الإعانة  عند تقدمي الطلب عن 30 عامًا.

6- قد ي�ستثنى الأرمل واملطلق او املخلوع  وهو بحاجة اىل زواج وم�ستحق  للم�ساعدة بعد اعتماده 
من جمل�س الدارة.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تقرير طلب خدمة من الباحث الجتماعي.

2- �سورة حديثة من عقد الزواج .
3- اإح�سار تعريف بالراتب يف حالة اأن طالب الإعانة  موظف.

4- �سورة  من �سجل  الأ�سرة .
5- �سورة من �سهادة ح�سور الدورة التاأهيلية.
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6- رفع الطلب ملقرر اللجنة الجتماعية لدرا�سته.
7- يرفع اإىل جمل�س اإدارة  اجلمعية لالعتماد.

8- مقدارامل�ســاعدة الــزواج تكون مببلغ يــرتاوح  )  من1500اإىل  3000 ريال  ( ح�ســب حالة 
املتقدم والو�سع املايل للجمعية .

9- يتم اإ�سدار ال�سيك من اللجنة املالية.
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اإعانات الديون
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن يكون من الأ�سر امل�ستفيدة )اأ , ب , ج , د(.
2- اأن يكون الطلب خالل ال�سنة الأوىل من الدين.

3- اأن ل يكون ا�ستفاد من هذه اخلدمة م�سبقًا.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تقرير طلب خدمة من الباحث الجتماعي.

2- �سورة حديثة من عقد الدين.
3- اإح�سار تعريف بالراتب يف حالة اأن طالب امل�ساعدة موظف.

4- �سورة اإثبات ال�سخ�سية.
5- رفع الطلب ملقرر اللجنة الجتماعية لدرا�سته.

6- يرفع اإىل  جمل�س  اإدارة اجلمعية لالعتماد.
7- مقدار م�ساعدة الديون تكون مببلغ ) من  1000اإىل 2000( ريال ح�سب حالة املتقدم والو�سع 

املايل للجمعية .
8- يتم اإ�سدار ال�سيك من اللجنة املالية.
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اإعانات ال�سجنـــــــاء
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن تكون الأ�سر امل�ستفيدة )اأ , ب , ج , د(.
2- اأن يكون الطلب خالل ال�سنة الأوىل من �سجنه.

3- اأن ل يكون ا�ستفاد من هذه اخلدمة م�سبقًا.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تقرير طلب خدمة من الباحث الجتماعي.

2- بحث اجتماعي من الأخ�سائي الجتماعي بال�سجن.
3- �سورة �سجل  الأ�سرة  .

4- رفع الطلب ملقرر اللجنة الجتماعية لدرا�سته.
5- يرفع الطلب اإىل جمل�س  اإدارة  اجلمعية لالعتماد.

6- مقدارم�ســاعدة ال�ســجناء تكون مببلــغ ) مــن  1000اإىل 2000( ريال ح�ســب حالة املتقدم 
والو�سع املايل للجمعية وقد يتم �سرفها كل 3 �سهور.

7- يتم اإ�سدار ال�سيك من اللجنة املالية.
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الإعانات الطـــــارئة
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن تكون من الأ�سر امل�ستفيدة )اأ , ب , ج , د(.
2- اأن يكون الطلب خالل احلدث الطارىء.

3- اأن ل يكون ا�ستفاد من هذه اخلدمة م�سبقًا.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تقرير طلب خدمة من الباحث الجتماعي.

2- �سورة من تقرير احلادث.
3- اإح�سار تعريف بالراتب يف حالة اأن طالب امل�ساعدة موظف.

4- �سورة �سجل  الأ�سرة  اأو بطاقة  الأحوال  املدنية .

5- رفع الطلب اإىل  مقر اللجنة الجتماعية لدرا�سته.
6- يرفع اإىل جمل�س  اإدارة اجلمعية لالعتماد.

7- مقدارامل�ســاعدة الطارئــة تكون مببلــغ ) مــن  1000اإىل 2000( ريال ح�ســب حالة املتقدم 
والو�سع املايل للجمعية .

8- يتم اإ�سدار ال�سيك من اللجنة املالية.
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الرعاية ال�سحية وتاأمني الأدوية و الأجهزة الطبية ح�سب امكانيات اجلمعية
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن تكون الأ�سرة �سمن فئات )اأ , ب , ج (.
2- عدم اإمكانية العالج يف مراكز الرعاية ال�سحية الأولية اأو امل�ست�سفيات احلكومية.

3- اأن ل تكون من احلالت التجميلية غري ال�سرورية.
4- يتعذر على اجلمعية دفع اأي مبالغ قامت بدفعها الأ�سرة لأي جهة طبية وذلك باأثر رجعي.

5- ميكن حتويل حالت )الإدمان( وكذلك احلالت النف�سية اإىل عيادات تخ�س�سية .
6- عدم اإمكانية التوفري عن طريق امل�ست�ســفيات احلكومية )لالأدوية الطبية ( اأو وزارة ال�سئون 

الجتماعية )لالأجهزة الطبية(.
7- ت�سرف م�ساعدة مقطوعة ل تزيد عن )1000( ريال بعد ا�ستيفاء درا�سة احلالة وبعد اعتماد 

جمل�س ادارة اجلمعية.
8- يتم اإ�سدارال�سيك من اللجنة املالية.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تقرير طلب خدمة من الباحث الجتماعي .

2- تقريــر طبي مــن اجلهة املعاجلة  عن احلالــة وبيان تكلفة العالج و خطــة العالج ومدته قبل 
البدء يف العالج.
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3- املوافقة امل�ســبقة على العالج من مقــرر اللجنة الجتماعية للحالت التــي تزيد عن )500( 
ريال ويتم تقدمي اخلدمة باإ�سدار �ســيك با�ســم اجلهة وللحالت التي تزيد عن )501( ريال 

فيتم الرفع بها ملجل�س اإدارة  اجلمعية للموافقة قبل تعميد اأي جهة.
4- اإرفاق و�سفة العالج )لالأدوية(.

5- ل تتحمل اجلمعية اأي مبالغ مالية عن الأ�ســر فئــة )د( ال يف احلالت ال�سرورية وبعد اثبات 
ذلك.

6- اإرفاق و�سفة العالج )لالأدوية( و التقرير الطبي )لالأجهزة(.
7- رفع الطلب ملقرر اللجنة الجتماعية للموافقة ثم اعتماد جمل�س  اإدارة اجلمعية.

8- ي�سدر ال�ســيك من اللجنة املالية با�ســم اجلهة اأو يتم توفري اخلدمة عن طريق ال�سراء املبا�سر 
و ت�سليمه لالأ�سرة.
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امل�ساعدة يف تاأمني املوا�سالت ) املدار�س / امل�ست�سفيات / التدريب (
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- ح�سب الو�سع العام للجمعية وبعد ان يقر من جمل�س الدارة.
2- اأن تكون الأ�سرة �سمن فئات )اأ , ب , ج(.

3- عدم وجود �سيارة خا�سة من املمكن ال�ستفادة منها.
4- بعد املدر�سة / امل�ست�سفى عن املنزل و احلاجة للموا�سالت.

5- عدم توفر و�سيلة نقل حكومية للجهة التعليمية.
6-األ تزيــد قيمة م�ســاهمة اجلمعية عــن )200( ريال لالأ�ســرة الواحد �ســهريًا و ميكن تقدمي 

اخلدمة للف�سل الدرا�سي كاماًل دفعة واحدة.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تقريــر مــن الباحث الجتماعــي مو�سح به حاجة الأ�ســرة لذلــك و التحقق مــن بعد املرفق  

التعليمي عن املنزل.
2- تعريف اأو م�سهد من املرفق  التعليمي التي يدر�س بها الطالب / الطالبة مو�سحًا به عدم توفر 

و�سيلة نقل لدى املرفق .
3- اإرفاق بطاقة مواعيد امل�ست�سفيات و اإثبات ح�سور املوعد )للمواعيد ال�سابقة(.

4- يتم �سرف مبلغ امل�ســاعدة عن طريق �ســيك با�ســم رب ال�ســرة او الوكيل ال�سرعي لالأ�سرة اأو 
�ساحب و�سيلة النقل.
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التـــــــدريب
يق�سد بالتدريب الدورات التدريبية التي تقل مدتها عن �سنه درا�سية .

اأ - �سروط ال�ستحقاق :
1- اأن يكون من اأبناء الأ�سر امل�ستفيدة من خدمات اجلمعية للفئات )اأ , ب , ج , د(0

2- الرغبة اجلادة يف التدريب.
3- اأن تكون الدورة املطلوبة ذات جدوى م�ستقبلية و من متطلبات �سوق العمل .

4- األ تزيد مدة التدريب عن �سنة درا�سية .
5- عدم تعار�س اأوقات التدريب مع الدرا�ســة يف حالة اأن البن منتظم يف درا�ســة اأخرى و يحتاج 

اإىل تدريب.
6- ميكــن للجمعية حتديد جزء من الر�ســوم التــي يتحملها الطالب / الطالبــة وذلك للتحقق من 

جديتهم يف ذلك .

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تقريــر طلــب خدمة من الباحــث الجتماعي من واقــع املقابلة لالبن / البنــة ويذكر جدية 

امل�ستفيد و حاجته للدورة.
2- �سورة من  بطاقة  الأحوال  املدنية  .

3- ارفاق عر�س اأو منوذج القبول يف الدورة التدريبية.
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4- �سورة من اآخر موؤهل درا�سي.
5- اأ�سل املطالبة من جهة التدريب بعد اخل�سم اإن اأمكن .

6- اإرفاق �سهادة امل�ستوى ال�سابق يف حال طلب الدفعة التالية.

7- الدفعات مبوجب �سيكات با�سم اجلهة التي تقوم بالتدريب.
8- يرفع ملجل�س اإدارة اجلمعية للموافقة قبل اعتماد التدريب.

9- يحق للجمعية رف�ــس الطلب لعدم القناعة يف الربنامج التدريبي اأو اجلهة التدريبية اأو عدم 
جدية املتدرب.
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التوظيـــــف
املق�سود بالتوظيف ان تقوم اجلمعية بالتوا�سل مع اجلهات احلكومية و الأهلية لإيجاد فر�س وظيفية 

متميزة تتنا�سب مع موؤهالت الآباء /الأبناء / الفتيات / الأمهات.
اأ - �سروط ال�ستحقاق

1- اأن تكون من الأ�سر امل�ستفيدة من خدمات اجلمعية.
2- الرغبة اجلادة يف التوظيف.

3- اللتزام باأنظمة و تعليمات اجلهة التي �سيتم توظيفه بها.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تعبئة النموذج اخلا�س بالتوظيف , مو�سح به رئي الباحث الجتماعي من واقع املقابلة و يذكر 

جدية امل�ستفيد و حاجته للعمل .
2- �سورة من  بطاقة  الأحوال  املدنية  

3- �سورة من اأخر موؤهل درا�سي .
4- �سورة من الدورات اأو �سهادات اخلربة.

5- موافقة مقرر جلنة التخطيط والتطوير و رفع الطلب اإىل جمل�س اإدارة اجلمعية لعتماده قبل 
التحويل للجهة الوظيفية التي �سيتم تر�سيح البن / البنة / الأب/الأم لها.
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ثالثُا : الخدمات المساندة )الموسمية(
وهــي اخلدمات التي تقدمها اجلمعية يف موا�ســم معينــة بناء على ما يردها من تربعــات للخدمة املقدمة و 
بالتــايل فــاإن اجلمعية قد ل تتمكن من تقدمي هذه اخلدمة جلميع امل�ســتفيدين يف حال عدم توفر الدعم لالزم 

للم�سروع اأو اخلدمة من قبل فاعلي اخلري وهذه اخلدمات:

احلج والعمرة اإذا توفر متربع اأو اأكرث لتحمل نفقات ذلك
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن تكون الأ�سرة �سمن فئات )اأ , ب , ج , د(.
2- اأن يكون جميع املر�سحني مل ي�سبق لهم احلج اأو العمرة.

3- األ يقل عمر طالب احلج اأو العمرة عن )17( �سنة ول يزيد عن )65( وي�ستثني من ذلك اإذا 
كان ل يوجد لدى الأ�ســرة حمرم �سرعي يرافقهم للحج ويكون ال�ستثناء لكل حالة على حدة 

و من مقرر اللجنة الجتماعية.
4- األ يتجاوز عدد الأفراد الذين تقدم لهم اخلدمة عن فرد من كل اأ�سرة و يجوز اإ�سافة مر�سح 
ثاين وفقــًا ملرئيات الباحث الجتماعــي وتو�سية مقرر اللجنة الجتماعية و موافقة جمل�ــس 

اإدارة اجلمعية.
5- وجود حمرم �سرعي للم�ستفيدات الراغبات باحلج او العمرة.

6- يف حال اأن املحرم من داخل او خارج اأفراد ال�ســرة امل�ســتفيدة فتكون تكلفة احلج اأو العمرة 
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للمحرم على ح�سابة اخلا�س وفق التكلفة الفعلية للحج اأو العمرة مع احلملة.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- التوقيع على الإقرار اخلا�س بح�ســم تكلفة احلج من ح�ســاب املر�سح لدى اجلمعية يف حال تغيبه 

بدون مربر او عدم اخبار اجلمعية بوقت كاف.
2- �سورة من  �سجل  الأ�سرة  للمر�سحني للحج اأو بطاقات الأحوال .
3- �سهادة تطعيم لالأمرا�س املطلوبة للجهات الر�سمية ذات العالقة.

4- يتم البحث عن اأف�سل حمالت احلج الر�سمية و اأن�سبها من حيث اجلودة و ال�سعر.
5- تعميد احلملة الأن�سب و تزويدها ببيانات املر�سحني للحج .

6- او مع احلملة املتربعة بالقيام بذلك على نفقتها اإن وجد.
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زكاة الفطــــــــر
يتــم توزيــع زكاة الفطر وفقًا ملا يرد للجمعية من تربعات للم�ســروع ويتم تعميــم اآلية توزيع زكاة 

الفطر يف حينها عن طريق مقرر اللجنة الجتماعية.

فرحة العيــــــد
يتــم تقدمي فرحة العيد وفق اآلية معينة يتم تعميمهــا يف حينه عن طريق مقرر اللجنة الجتماعية 

وبعد اعتمادها من جمل�س الإدارة.

الأ�ساحي والهدي )اللحوم(
تقدمي هذه اخلدمة وفقًا للتربعات الواردة للجمعية وبالتايل قد ل ي�ســمل جميع الأ�ســر امل�ستفيدة 

من خدمات اجلمعية.
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن تكون �سمن الأ�سر من فئات )اأ , ب , ج , د(.
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احلقيبة املدر�سية
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

هذه اخلدمة من اخلدمات امل�ســاندة املو�سمية و يتم تقدميها جلميع طالب و طالبات الأ�سر امل�ستفيدة 
من خدمات اجلمعية ذات فئه )اأ , ب , ج (.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
اإعداد بيانات باأ�ســماء الطــالب و الطالبات املنتظمني واعتمادها من مقــرر اللجنة لجتماعية ويتم 

تقدمي اخلدمة عن طريق كوبونات �سرائية.

درو�س رافدة  
اأ - �سروط ال�ستحقاق :

1- اأن تكون الدرو�س  املقدمة   يف املواد العلمية اأو اللغة العربية اأو اللغة الإجنليزية.
2- اأن تكون الدرو�س  املقدمة   يف قاعات اجلمعية .

3- اأن  تكون  للطالب الدار�سني يف املدار�س احلكومية فقط.
4- عدم اإمكانية احل�سول على درو�س رافدة  جمانية يف  مرافق  اجتماعية وتعليمية  اأخرى بالبلدة  

5- اأن يثبت ذلك من خالل املتابعة و ال�ستفادة من الدرو�س  املقدمة . 
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6- األ تزيــد التكلفة  املقدمة  من  اجلمعية عن )200( ريال للطالب الواحد يف الف�سل الدرا�ســي 
الواحد.

ب - امل�ستندات املطلوبة :
1- تقرير الباحث الجتماعي .

2- اإرفاق اإثبات مبواد ال�سعف من املدر�سة اأو ك�سف الدرجات .
3- اإرفاق ملطالبة بدفع املبلغ.

4- يتم الت�سديد عن طريق حتويل املبلغ  اىل ح�ساب ال�سرة.
 

التفوق العلمي )الحتفال باملتفوقني واملتفوقات(
يتــم اإقامة حفل �ســنوي لتكرمي الطالب  املتفوقــني و الطالبات املتفوقات  ويتــم تعميم اآلية احلفل 
ومناذج الرت�ســيح من قبــل جلنة العالقات العامة بالتن�ســيق مع املدير الإداري حمــددًا فيه معايري 

الرت�سح للحفل و نوع الهدايا لكل متفوق / متفوقة .
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البتعاث الداخلي واخلارجي لإكمال التعليم اجلامعي والر�سوم الدرا�سية
اأ - �سروط ال�ستحقاق لالبتعاث وال�ستفادة من م�ساعدة الر�سوم:

بعد اجتياز البن املرحلة الثانوية ولدية الرغبة اجلادة يف البتعاث علية التقدمي واإرفاق الأوراق 
التالية:

1- �سورتان  من بطاقة الأحوال املدنية  
2- �سورتان من جواز ال�سفر �ساري املفعول.

3- �سورتان طبق الأ�سل من ال�سهادة الثانوية.
4- �سورتان من اختبار القدرات والختبار  التح�سيلي  .

5- للح�سول على م�ساعدة الر�سوم الدرا�سية )رو�سة اأو جامعة( يجب اح�سار التايل:
اأ ( �سند قب�س مو�سح به الر�سوم التي مت دفعها للجهة التعليمية.

ب ( يتم دفع جزء من قيمة الر�سوم املدفوعة يحددها مقرر اللجنة الجتماعية. 
ت ( يتم �سرف �سيك من اللجنة املالية بعد اعتماد املبلغ من  جمل�س  اإدارة  اجلمعية.

ب - مالحظات هامة :
1- ل يتم حتديد الدول املتاحة لل�سفر اإليها اإل بعد التدقيق يف البيانات.

2- عدم وجود موعد حمدد لل�سفر اأثناء تقدمي الطلب.
ج- �سوابط تقدمي اخلدمة لالبتعاث الداخلي اأو املنح التعليمية باجلامعات الأهلية
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يف حالــة املوافقة على طلب الطالــب اأو الطالبة باللتحاق باإحدى اجلامعات الأهلية و طلب �ســداد 
ر�سومه الدرا�سية فاإن الأوراق املطلوبة لكتمال املعاملة ما يلي :

1- طلب خدمة من الباحث الجتماعي.
2- اإرفاق الوراق املطلوبة.

3- خماطبــة وزارة التعليــم العــايل لقبول البــن �سمن برنامــج خادم احلرمني ال�ســريفني 
لالبتعاث.

4- يف حال البتعاث الداخلي يتم تعبئة النموذج اخلا�س بذلك. 

ر�سوم اختبار القيا�س
هــي ر�ســوم يطالب بدفعها كل من يرغب دخول اختبار القيا�ــس لطالب و طالبــات املرحلة الثانوية 
لذا يتم الرفع باأ�ســماء الراغبني و الراغبات يف دخول هذا الختبار خالل فرتة التقدمي التي يحددها 
املركز الوطني للقيا�ــس كل ف�سل درا�سي حتى تتمكن اجلمعية من ا�ست�سدار الإعفاء الالزم قبل موعد 
الختبارات بوقت كاف و من مل يتقدم بالوقت املحدد فاجلمعية ل تلتزم باأي تبعات مالية لقاء رغبة اأي 
من الأبناء اأو البنات ممن تخلفوا عن التقدمي يف الوقت املحدد و ترفع الأوراق من الباحث الجتماعي 

اىل رئي�س اجلمعية للتن�سيق مع مركز قيا�س لإعفاء الطالب و الطالبات من الر�سوم اذا امكن ذلك.
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الف�سل الثالث/
 حالت اإيقاف خدمات اجلمعية عن )م�ستفيد / اأ�سرة(

أوالً : إيقاف الخدمة عن األفراد :
اأ - يتم ايقاف اخلدمة عن فرد اأو اأكرث من اأفراد الأ�سرة بناء على اأحد الأ�سباب التالية :

1- الذكور ممن جتاوزت اأعمارهم )18( �سنة ) مع اإمكانية ا�ستثناء الطالب املنتظمني يف جهة 
تعليمية اإىل عمر )24( �ســنة ح�ســب مرئيات الباحث الجتماعي ( ويكون ال�ستثناء عن 

طريق مقرر اللجنة الجتماعية ب�سرط وجود ما يثبت النتظام بالدرا�سة.
2- الأم املتزوجة التي ل ت�سكن مع الأيتام يف نف�س املنزل .

3- البنت عند زواجها .
4- امل�ســتفيد الذي ل يقيم مع الأ�سرة ) ميكن النظر يف ا�ستثناء هذه احلالة بناء على مرئيات 
الباحث الجتماعي و تو�سيات مقرر اللجنة الجتماعية و موافقة جمل�س اإدارة اجلمعية(.

5- النتقال خارج نطاق خدمات اجلمعية.
6- الوفـــــاة.

7- احل�سول على وظيفة اأو دخل كايف يلبي احتياجاته.

ب - اإجراءات اإيقاف اخلدمة عن الأفراد :
1- ح�سر الأفراد الذين تنطبق عليهم اأ�سباب اإيقاف اخلدمة عنهم .
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2- تعبئــة النموذج اخلا�س باإيقاف اخلدمــة عن الأفراد وذلك من قبــل الباحث الجتماعي 
ورفعه ملقرر اللجنة الجتماعية للت�سديق على الإيقاف.

3- اعتماد الطلب من قبل  جمل�س اإدارة  اجلمعية بقرار الإيقاف.
4- يجب اإبالغ الأ�ســرة / الفرد باأنه �سيتم اإيقاف اخلدمة عنة قبل الإيقاف بفرتة ل تقل عن 
30 يومًا مع تو�سيح �ســبب الإيقاف ويكون التبليغ عن طريق الباحث الجتماعي و توثيق 

تاريخ ووقت الإبالغ خطيًا يف منوذج الإيقاف .
5- اإيقاف جميع خدمات اجلمعية لهم عن طريق مقرر اللجنة الجتماعية.

6- حفظ النموذج بعد اعتماده من رئي�ــس اجلمعية وذلك يف ملف الأ�ســرة عن طريق الباحث 
الجتماعي.

ثانيًا : إيقاف الخدمة عن األسر 
اأ - يتم اإيقاف خدمات عن الأ�سر ل�سبب اأو اأكرث من الأ�سباب التالية:

1- التحاق العائل بعمل اأو ان يكون له دخل ثابت يغطي نفقاته اليومية.
2- اإذا جتاوز عمر اأ�سغر امل�ستفيدين يف الأ�سرة )24 �سنة للذكور و 35 لالإناث(.

3- النتقال خارج نطاق خدمات اجلمعية .
4- الأ�سر املنقطعة التي انتهت فرتة اإيقاف �سرفها املوؤقت دون مراجعة اجلمعية .

5- الأ�ســرة التي تقوم بالتالعب اأو التزوير يف الأوراق الثبوتية )يتطلب توثيق هذه احلالة 
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مبوجب حم�ســر موقع من الباحــث الجتماعي و مقــررة اللجنة الن�ســائية و مقرر اللجنة 
الجتماعية ويعتمد من رئي�ــس جمل�س اإدارة  اجلمعية ومرفق به اإفادة خطية من الأ�سرة 

مو�سح به الأ�سباب(.

ب - اإجراءات اإيقاف اخلدمة عن الأ�سر :
1- تعبئــة النموذج اخلا�ــس باإيقاف اخلدمة لكل اأ�ســرة ورفعــه ملقرر اللجنـــــة الجتماعية 

للت�سديق عليه.
2- اعتماد الطلب من قبل جمل�س  اإدارة  اجلمعية بقرار الإيقاف.

3- يجب ابالغ ال�ســرة باأنه �ســيتم اإيقاف اخلدمة عنها بفرتة لتقل عن 30 يوما مع تو�سيح 
�سبب الإيقاف و يكون التبليغ عن طريق الباحث الجتماعي و توثيق تاريخ ووقت البالغ 

خطيًا يف منوذج اليقاف .
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