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املدقمة
تسعى مجعية تكافل اخلريية اىل الرفع من جودة براجمها وخدماهتا اليت تقدمها للمستفيدين من
االيتام واالرامل ومن يف حكمهم ،لتتواكب مع رؤيتها ورسالتها .ويف هذا الصدد ،تأيت هذه
الالئحة لضمان حتقيق الشفافية والعدالة يف تقدمي اخلدمة.

الفصل االول الرعاية االجتماعية
هي القسم المعني بقبول األسرة وتقدمي الخدمات االجتماعية هال وفق شروط محددة.

أوال :/المستفيدون من خدمات الجمعية:
يصنف المستفيدون كما يلي:
-1االيتام :من سن  18 – 0سنة ذكورا واناثا.
-2االرامل :تقدم الجمعية خدماتها لألرامل السعوديات أو أرامل من أزواج سعوديين الالتي لديهن أيتام قصر وفق
الشروط التالية:
-

أن يكون لديها أبناء تسكن معهم في نفس المنزل.
ان ال تكون موظفة براتب اكثر من ثالثة االف لاير
-3المستفيد :من سن  18وحتى  22سنة من االيتام فوق سن الكفالة ذكر أو أنثى ،بشرط وجود قصر أو أيتام تحت
سن  18سنة أثناء التسجيل.

ثانيا :/المستندات المطلوبة للتقديم على الجمعية:
) شروط قبول االسرة(:
-1أن تكون االسرة فاقدة االب ) أسرة أيتام(.
-2أن تكون االسرة من سكان منطقة المدينة
 -3أن يكون لدى االسرة أبناء من سن 18عاما فما دون
 -4اال يتجاوز دخل الفرد في االسرة) )0111لاير) بعد خصم مصروفات االسرة من اإليجارات(.
-5أن تستكمل االسرة جميع المستندات المطلوبة للتسجيل ،وألمين عام الجمعية بعد رفع مدير الرعاية
االجتماعية استثناء بعض المستندات التي يصعب على األسرة توفريها.

(مستندات التسجيل عند تقدمي الطلب(
-

صـورة من شـهادة الـوفـاة مع االصل للمطابقة إذا لم تكن موضحة الحالة في كرت العائلة.

-

صورة من بطاقة العائلة )حديث( مع االصل للمطابقة.

-

صورة من حصر االرث مع االصل للمطابقة
صورة من صك الوالية الشرعية أو الوكالة على االيتام )في حال المتقدم غير االم(.

-

صورة من شهادات الميالد لألبناء )في حالة عدم وجود شهادة الميالد يكتفى بشهادة التطعيم(.

-

صورة من عقد االيجار أو صك ملكية السكن مع االصل للمطابقة.

-

تعريف من المدرسة لجميع االبناء والبنات مختوم وموقع من المدرسة وبتاريخ جديد.

-

مشهد من الضمان االجتماعي.

-

مشهد من مصلحة التقاعد.

-

-

مشهد من التأمينات االجتماعية) بذهاب األم بنفسها أو الوكيل الشرعي عنهم ويتم تزويدهم مشهد من
التأمينات وذلك بعد االستعالم بالسجالت المدنية جميع أفراد األسرة من موقع التأمينات االجتماعية
ووجود أتمنى(.

-

بطاقة الحساب البنكي لألم أو الوكيل الشرعي.

-

تعريف راتب لالم الموظفة.

-

تجهيز االسرة جميع األوراق المطلوبة قبل تسليمها للباحثة االجتماعية أثناء الزيارة.

-

إن استقبال الملف ال يعني قبول االسرة في خدمات الجمعية.

-

األسرة التي بال أم يجب أن تعامل معاملة خاصة وأن يكون لها استثناءات من قبل اللجنة.

ثالثا /:استحقاق الحاالت لخدمات الجمعية:
) ويقصد بالخدمات هي الخدمات المالية سواء التي يتم صرفها شهريا ) كسوة العيد ،السلة الرمضانية ،كسوة الشتاء،
الحقيبة المدرسية ...وغيرها(
م

الحالة

الوصف

االستحقاق

.1

اليتيم

من سن الوالدة حتى  81سنة

يستفيد من خدمات
الجمعية

.2

اليتيمة

من سن الوالدة حتى  81سنة

تستفيد من خدمات
الجمعية

.3

المستفيد البالغ

من تجاوز  81سنة وحتى سن  22سنة

يستفيد من خدمات
الجمعية حتى 22سنة مالم
يتزوج او يتوظف

.4

الذكر واالنثى من تجاوز
سن 22

الذي تجاوز/ت  22سنة ولديهم اخوة وقصر
وليس/ت موظف/ة ومتزوج/ة او مطلقة

ال يستفيد من خدمات
الجمعية

.5

االم األرملة

.6

االم المتزوجة

وهي التي توفي زوجها ولم تتزوج ولديها
أيتام قصر.
وهي األم التي توفي زوجها وتزوجت زوج
آخر وتسكن مع االيتام.

.7

االم المطلقة

تستفيد من خدمات
الجمعية
ال تستفيد من خدمات
الجمعية
تستفيد من خدمات
الجمعية مالم تستفيد من
الضمان االجتماعي

8

9

وهي األم التي توفي زوجها وتزوجت زوج
آخر وطلقت منه وتسكن مع األيتام.

وهي األم التي توفي زوجها وتزوجت زوج
آخر وعلقها وتسكن مع األيتام ويشترط
األم المعلقة
إحضار ما يثبت ذلك من جهات االختصاص
وهي اليتيمة أو المستفيدة التي علقت وتقيم
مع األيتام ويوجد لديها ما يثبت الحالة
اليتيمة أو المستفيدة المعلقة
وعمرها أقلمن  22سنة.

تستفيد من خدمات
الجمعية
تستفيد من خدمات
الجمعية

.10

االم البديلة الحاضنة

.11

االم الموظفة

.12

االبن الموظف

.13

اليتيم الذي ال يقيم
مع أسرته
البنت الموظفة

.14

15

هي من في حكم األم من إحدى القريبات والتي
تسكن مع األيتام وترعاهم نتيجة وفاة األم أو
سكن األم في مسكن آخر غير مسكن األيتام
)تدرج إذا كانت غير متزوجة وحالتها المادية
سيئة( بشرط عدم إدراج األم في خدمات
الجمعية.
التي تعمل براتب أكثر من ثالثة االف ريـال،
والوظيفة دائمة وليست مؤقتة.
االبن الذي يسكن مع األيتام وغير متزوج ولدية
راتب.
وهو يتيم االب وعمره أقل من ) (18عاما
ًوأسرته مستفيدة من خدمات الجمعية ولكنه
يسكن مع أحد أقاربه.
التي تعمل براتب في وظيفة دائمة وليست مؤقتة
سواء كانت حكومية أو أهلية مهما كان عمرها.

االم السعودية التي
لم تضف في السجل
المدني

وهي األم السعودية التي لم تضف في السجل
المدني وليس لديها إثبات زواجها من المتوفي
ولديها أبناء قصر لديهم شهادات ميالد تطالب
بإحضار محضر من االحوال المدنية

تستفيد من خدمات الجمعية

ال تستفيد من خدمات
الجمعية
ال تستفيد من خدمات
الجمعية
يستفيد من خدمات الجمعية
مادام أنه داخ ضمن نطاق
خدمات الجمعية
ال تستفيد من خدمات
الجمعية
تستفيد من خدمات الجمعية
بشرط وجود ما يثبت
هويتها

رابعا :/متابعة االسر المستفيدة:
أ /البحث التتبعي:
حرصا على الحصول على صورة واضحة ومعلومات شاملة ومحدثة عن وضع األسرة ومتابعة حالتها
من جميع النواحي االجتماعية واالقتصادية والتعليمية فإنه يلزم زياراتها ميدانيا بما ال يقل عن زيارة في العام
الهجري الواحد ويتم تدوين المالحظات ورفع تقرير عنها أو التعليقات الخاصة باألسرة وكذلك اإلجراءات
المختلفة التي تمت أو الخدمات التي تم تقدميها والبرامج واألنشطة التي تم الحاق األسرة أو أحد أفرادها ضمن
تلك البرامج وتكون مسؤولية التسجيل والتدوين على الباحثة االجتماعية.
-

األسر من فئة )أ(أو فاقدي االم يتم زيارتهم مرتين على االقل خالل العام.

 مالحظات هامة:

أ-

إن زيارة الباحثة واستالمها للطلب أو الملف ال يعين قبوله واعتماده.

 تقوم الباحثة الميدانية بزيارة منزل األسرة والتأكد من حالتها وحاجتها للجمعية )ومطابقة شروط القبوللألسرة من عدمها( مع كتابة البيانات في االستمارة الخاصة بذلك ،والتأكد من الخدمات وال بد من
انطباق الشروط.
 ال يرفض طلب األسرة مباشرة حتى لو كانت من فئات مرتفعة بل ال بد من عرضه على لجنة دراسةأحوال المستفيدين العتماده من قبل مدير عام الجمعية.

ب /متابعة تغير الفئات:
بناء على تغير الظروف االقتصادية لألسرة فإنه يلزم الباحثة االجتماعية المتابعة المستمرة لحالة األسرة وتعديل
فئة األسرة من فئتها الحالية إلى الفئة التي تناسب وضعها الجديد ،مع الحرص على أن تكون المعلومات عن
مصادر الدخل موثقة ورسمية.

ج /متابعة االسر في المنطقة:
عند تعذر االتصال بأحد األسر بسبب تغيير األسرة لسكنها أو أرقام هواتفها أو عدم تحديث بياناتها أو
ألي سبب آخر دون مراجعة أو إبالغ الجمعية فيحق لمدير إدارة الرعاية االجتماعية والكفاالت بعد رفع
التقرير من الباحثة ودراسته الرفع لمدير عام الجمعية إليقاف صرف مستحقات األسرة مؤقتا لمدة شهرين
متتالين ،بهدف ضمان مراجعة األسرة للجمعية وتحديث بياناتها ،وعند انتهاء الفترة دون مراجعة األسرة
فيحق إيقاف خدمات الجمعية عنها بشكل نهائي وفق اإلجراءات الخاصة باإليقاف.
 إذا راجعت األسرة الجمعية بعد إيقافها بشكل هنائي فيتم التعامل معها مثل األسرة الجديدة .إال في حالوجود مبررات مقنعة تعرض على لجنة االستثناءات وفي حال قبول تلك المبررات يستأنف الصرف لهم
ويعوضون عما فاتهم بأثر رجعي

خامسا :/الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية:
تصنيف فئات االسر:
الفئة

الدخل الشهري للفرد الواحد

أ

صافي الدخل الشهري للفرد
من
(صفر) حتى ()033

ب

صافي الدخل الشهري للفرد من
( 030حتى )033

النفقات االساسية الدورية

الخدمات اإلضافية

مصروف شهري يوزع كالتالي:
صرف ( )033لاير مصروف نقدي وغذاء شهريا كساء
بمبلغ ( )033لاير ثالث مرات في السنة بأحمالي
( )033لاير سنوي مبلغ ( )003مستلزمات مدرسية
مرة واحدة في السنة
مصروف شهري يوزع كالتالي:
صرف ( )033لاير مصروف نقدي وغذاء شهريا كساء
بمبلغ ( )033لاير ثالث مرات في السنة بأحمالي
( )033لاير سنوي مبلغ ( )003مستلزمات مدرسية
مرة واحدة في السنة

 1سداد اإليجارات وترميمالمنازل وصيانتها.

ج
صافي الدخل الشهري للفرد من
( 030حتى  )0333م

د

هـ

صافي الدخل الشهري للفرد من
( 0330حتى )0033
صافي الدخل الشهري للفرد
من ( )0030فما فوق

مصروف شهري يوزع كالتالي:
صرف ( )033لاير مصروف نقدي وغذاء شهريا كساء
بمبلغ ( )033لاير ثالث مرات في السنة بأحمالي
( )033لاير سنوي مبلغ ( )003مستلزمات مدرسية
مرة واحدة في السنة

ال يصرف لهم مصروف شهري

ال يصرف لهم مصروف شهري

 2البرامج الموسمية النقدية)كســــــوة الشــــــتاء ،هدية
العيد ،الســـــلة الغذائية في
رمضـــــان ،الحقيبة المدرسية
وغريها(.
 3الرعاية التعليمية والتدريبوالبرامج الثقافية و الترويجية.
 4المشاركة في برامج الجمعيةالمختلفة وحفالتها ومناسباتها
العامة .رحلة الحج والعمرة
للـذين لم يســـــــبق لهم الحج
والعمرة) حسب االستطاعة(.
 5التنســــيق مع المؤسساتالخيرية األخرى لتقدمي
خدماتها لأليتام وأسرهم.
 6مخاطبة الجامعاتوالمدارس حلل مشــــــــاكل
الطالب والسعي لقبولهم في
الجامعات .مخاطبة الشركات
والفنادق والمعاهد والمطاعم
والمكتبات والمؤسسات
لتوظيف أبناء المستفيدات من
مجيع الفئات ).حسب
االستطاعة(.
جميع ما ذكر اعاله – ماعدا
جميع ما ذكر اعاله – ماعدا رقم
( )0-0ويجوز استثناء أحد
االسر من فئة (د) لالستفادة من
رقم ( )0بناء على ما تقرره
وتراه لجنة الحاالت االستثنائية
في الجمعية
جميع ما ذكر اعاله – ماعدا رقم
()0-0

الحاالت االستثنائية )لجميع الفئات(
تشكل لجنة لدراسة الحالت االستثنائية من جميع الفئات عند طلبهم ألي خدمة قد تكون موجودة في الخدمات أو
خدمة جديدة ال توجد في الخدمات ،ودراستها ومن ثم كتابة المرئيات لهذه الخدمات ،وتتكون اللجنة من ستة
أعضاء:
م

المهمة

األعضاء

1

رئيس اللجنة

امين عام الجمعية

2

عضو ومقررا

مدير إدارة الرعاية االسرية

3

عضو

المسؤولة عن اإلدارة النسوية

4

عضو

مدير الشؤون المالية واإلدارية

سادسا :/االيقاف والحذف:
االيقاف :يقصد به إيقاف خدمات التحويل للمبالغ المالية سواء الشهرية أو الموسمية لألسرة.
الحذف :يقصد به خروج االسرة من خدمات الجمعية وتحويلها الى جمعية أخرى.
يكون االيقاف أو الحذف الحد االسباب التالية:
 تحسن المستوى المعيشي لألسرة إذا تجاوز دخل الفرد الحد االدنى )(1001لاير ،تحول إلى فئة )د،أو ه ) (.حذف(
 تجاوز أصغر يتيم عمر 18عاما وبهذا يتم تحويل الملف إلى الجهات الخيرية القريبة من نطاق سكناالسر )حذف(
-

انتقال االسرة خارج نطاق خدمات الجمعية) حذف(
زواج أصغر يتيم  /ة ،قد يكون لديهم يتيم/ة متزوج/ه) حذف(
عدم رغبة االسرة في االستفادة من خدمات الجمعية بناء على طلب خطي من االسرة موضح به
االسباب) حذف(

-

االسرى التي تقوم بالتالعب أو التزوير في االوراق الثبوتية) حذف(

أ.
-

تعبئة النموذج الخاص إيقاف الخدمة لكل أسرة واعتماده من األمين العام
اعتماد مدير عام الجمعية لقرار االيقاف أو الحذف )وتزويد الكفاالت والشؤون المالية واالدارية
بصورة من قرار االيقاف أو الحذق(.
االسر التي تم إيقاف الخدمة عنها بسبب عدم وجود قصر وهم من ذوي الظروف المادية السيئة تعطى
خطاب الى إحدى الجهات الخيرية التي تتبع لنطاق سكنها.

-

يجب إبالغ األسرة بانه سيتم إيقاف الخدمة عنهم بفترة ال تقل عن شهر ،مع توضيح سبب اإليقاف ويوثق
تاريخ ووقت البالغ في نموذج اإليقاف

-

ب.
-

إجراءات إلغاء الخدمة عن االسرة:

إجراءات إلغاء الخدمة عن االفراد:

حصر األفراد الذين تنطبق عليهم أسباب إيقاف الخدمة عنهم.
تعبئة النموذج الخاص بإيقاف الخدمة عن األفراد من قبل الباحثة االجتماعية واعتماده من قبل مدير القسم و
مدير إدارة الرعاية االسرية
اعتماد النموذج من قبل امين عام الجمعية.
تزويد الكفاالت بنسخة من قرار اإليقاف وتعديل بيانات األسرة وعدد األفراد المستفيدين.
تزويد إدارة الشؤون المالية واإلدارية لتعديل بيانات وعدد األفراد المستفيدين.
يجب إبالغ األسرة  /الفرد بانه سيتم إيقاف الخدمة عنه قبل اإليقاف بفترة ال تقل عن )(30يوم ،مع توضيح
سبب اإليقاف ويوثق تاريخ ووقت البالغ في نموذج اإليقاف.

حفظ النموذج بعد اعتماده في ملف األسرة

الفصل الثاني الخدمات وشروط وإجراءات تقديمها

أوال /:الخدمات األساسية :
وهي الخدمات التي تلتزم الجمعية بتقدميها حسب ظروفها المالية لكل فرد من األفراد والمستفيدين من فئة
)أ ،ب ،ج( وفق ما تراه الجمعية مناسبا من حيث آلية ووقت تقدمي الخدمة )شهراي أو دوراي(  ،وهي:

.

م

نوع الخدمة

.1

المصروفات
النقدية )نقد(

.2

المصروفات
شبه النقدية

الوصف
هو مبلغ نقدي يصرف للمستفيد شهراي ليغطي كافة احتياجاته النقدية والغذاء
والكساء ،من خالل بطاقة ممغنطة يصدرها البنك المتعاقد معه لتقدمي الخدمة
للمستفيد
ويغذى حساب األم )أو الوكيل الشرعي لألسرة في حال وفاتها( شهريا من قبل
الجمعية

وهي عبارة عن بطاقات يضخ فيها مبلغ مالي ولكن ال يتم الشراء منها اال من
محالت معينة في حال رغبة الجمعية العمل بها.

ثانيا :/الخدمات المساندة )الدائمة(:
وهي الخدمات التي تسعى الجمعية لتقديمها للمستفيدين وفق أنظمة ولوائح الجمعية ،وبناء على ما يتوفر لديها من
موارد مالية لهذه البنود ويحق لألسرة في أي وقت أرادت أن تطلب أي خدمة ويكون ذلك عن طريق طلب الباحثة
االجتماعية او طلب االسرة في واتس المستفيد وهي:

مساعدة أجارات المنازل )سكنى(:
شروط االستحقاق:
 أن تكون األسرة ضمن إحدى الفئات )أ ،ب ،ج(.
 إذا كانت األسرة من فئة )د( فيجوز استثناءهم من لجنة االستثناءات ويتم معاملتهم في الصرف معاملة
فئة )ج (.
 أن يكون المنزل المستأجر خاصا باألرملة وأبنائها المستفيدين وتقيم فيه األسرة.
 الحد األعلى لمبلغ المساعدة باإليجار السنوي هو ) (12000ريـال سنويا لألسرة الواحدة ،وتدفع مرة واحدة
لكل سنة هجرية.

يكون دفع مساعدة اإليجار وفقا لفئة األسرة وعدد أفرادها أو قيمة اإليجار الفعلي أيهما أقل وفق الجدول التالي:
المبلغ المقدم للمساعدة في سداد اإليجار
أ

ب

جـ

)زيادة  1000لكل فرد(

)زيادة  700لكل فرد(

)زيادة  500لكل فرد(

.1

1

5000

5000

5000

.2

2

6000

5700

5500

.3

3

7000

6400

6000

.4

4

8000

7100

6500

.5

5

9000

7800

7000

.6

6

10000

8500

7500

.7

7

11000

9200

8000

12000

9900

8500

م

األفراد

المستفيدين

.8

8فأكثر

.1

طريقة احتساب اإليجار ألسرتين من أم واحدة ويسكنون في منزل واحد:
في مثل هذه الحالة يعاملون معاملة أسرة واحدة ويحتسب لهم اإليجار وكأنهم أسرة واحدة كبيرة .أما إذا كان لكل أسرة
من األسرتين سكن مستقل واألم واحدة ،فيعاملون من ناحية اإليجار معاملة أسرتين منفصلتين واألم تحسب مع أحد
األسرتين فقط )التي تسكن معهم(  ،وال يتم حسابها مرتني.
إجراءات تقدمي الخدمة:
يلزم لصرف اإليجار إرفاق المستندات التالية:
.0
.2
.3
.4

تقرير نموذج طلب خدمة من الباحثة االجتماعية.
توقيع تعهد والتزام من األسرة االلتزام بتزويد الجمعية بسند قبض من مكتب العقار خالل مدة )(15
يوما من تاريخ إيداع مساعدة اإليجار في حساب األسرة أو أي وثيقة تثبت استالم اإليجار بالفعل ،واال
توقف الخدمة عن األسرة السنوات القادمة.
صورة طبق األصل من عقد اإليجار واضحة وحديثة )للسنة الهجرية( ويكون االيجار الكتروني
يكون دفع اإليجار عن طريق إصدار شيك باسم المالك ويجوز باستثناء من األمين عام الجمعية إيداع
المبلغ في حساب األسرة شريطة االلتزام بما هو موجود في رقم .2

صيانة وترميم المنازل )في حال تم اعتماد الخدمة(:
شروط االستحقاق:
أن تكون االسرة ضمن الفئات )أ ،ب ،ج  (.ويجوز استثناء فئة )د( من قبل لجنة االستثناءات.
أن يكون المنزل ملكا ألرملة وأبنائها.
عدم قدرة األسرة على االستفادة من هذه الخدمة عن طريق الجهات التي تقدمها مثل )البنك السعودي
للتسليف واالدخار ،الضمان االجتماعي غيرها من الجهات التي يمكن أن تقدم الخدمة(  ،ويمكن النظر
في إمكانية مساعدة األسرة إذا أثبتت األسرة بان هناك تأخير يضر باألسرة من الجهات ذات العالقة،
وذلك في الحاالت الطارئة فقط.
أال تكون األسرة قد استفادت من هذه الخدمة.
في حال تحمل األسرة جزءا من تكلفة الترميم فتقوم األسرة بدفع ما يترتب عليها للمقاول مقدما وهذا
شرط للموافقة النهائية على الترميم.
الجمعية تتعامل مع مؤسسات وشركات وال تتعامل مع أفراد ،وفي حال تم إبرام عقد شراكة مع
مؤسسة لتقوم بأعمال الصيانة أو الترميم يتوجب على األسرة تقدمي كافة األعمال المطلوبة.
ال تقدم الخدمة مرة أخرى اال بعد خمس سنوات من أعمال الترميم أو الصيانة األولى ،ويجوز تقدميها
في حال وجود مبررات واضحة كالحريق أو الغرق أو غيرها وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة
االستثناءات.

.8
.2
.3

.4
.5
.6
.7

المستندات المطلوبة:
.8
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.9
.81
.88
.82

تقرير نموذج طلب الخدمة من الباحثة االجتماعية موضحا به حاجة المنزل للترميم أو الصيانة.
إرفاق ما يثبت ملكية المنزل.
إذا تم بيع المنزل بعد الترميم فال يحق لألسرة أن تتقدم لطلب ترميم آخر.
إعداد وصف عمل ،توضح فيه األعمال المطلوبة التفصيل.
إرفاق عرض سعر باألعمال المطلوبة من قبل جهة مختصة في مجال البناء عن طريق األسرة.
يتم إحضار عرض سعر باألعمال المطلوبة من قبل جهتين مختصتين في مجال البناء.
يتم دراسة العروض والتوصية بالعرض األفضل من حيث التكلفة والمواصفات من قبل مدير إدارة
الرعاية االجتماعية والكفاالت.
يرفع الطلب بعد اكتمال اإلجراءات ألمين عام الجمعية لالعتماد.
تعميد صاحب العرض الموافق عليه من قبل اللجنة.
متابعة الترميم يكون عن طريق قسم الرعاية األسرية
إذا ثبت أن أعمال الترميم ستلحق ضررا على األسرة يتم أيجاد سكن مؤقت لألسرة )شقة مفروشة
كسكن بديل أثناء الترميم).
بعد اكتمال أعمال الترميم واستالم المقاول مستحقاته يتم تسجيل الخدمة في ملف األسرة عن طريق
الباحثة االجتماعية.

األجهزة الكهربائية )في حال تم اعتماد الخدمة(:
مالحظة :هذه الخدمة غير إلزامية ولكنها حسب إمكانيات وقدرات الجمعية.
شروط االستحقاق:
 .8أن تكون األسرة من فئات )أ ،ب ،ج  (.ويجوز استثناء فئة )د( من قبل لجنة االستثناءات عدم توفر
الجهاز أو عدم إمكانية إصالحه في حالة وجوده.
 .2اوال يكون الجهاز المطلوب قد سبق صرفه ألسرة عن طريق الجمعية خالل السنوات الثالث الماضية،
ويستثنى من ذلك حاالت الحريق أو السرقة بموجب وجود ما يثبت ذلك.
 .3في حال وجود حاجة ضرورية لتوفير الجهاز للمستفيدة من خدمات الجمعية فيمكن توفريه لألسرة بعد
تسويق تكلفته عن طريق كافل األسرة أو كافل أحد أبنائها
 .4األولوية في توزيع األجهزة تكون حسب حاجة األسرة للجهاز وليس حسب تصنيف األسرة في
الجمعية ،فمثال ممكن أسرة من فئة )ج( تقدم على أسرة من فئة )أ( أو )ب(.
األجهزة الكهربائية التي تقدمها الجمعية هي )مكيف ،ثالجة ،غسالة ،فرن غاز ،مدفأة ، (،وتقدم وفق الجدول
التالي الذي

يوضح الحد األعلى من األجهزة التي يمكن تقدميها لألسرة الواحدة وفق عدد أفرادها:
الكمية المستحقة بحسب عدد األفراد =(المستفيدين  +األرملة(
م

الجهاز
الكهربائي

اقل من  0افراد

0

مكيف

0

من  4الى 0
افراد
0

0

0

ثالجة
غسالة

0
0

0
0

0
0

4

فرن غاز

0

0

0

0

8افراد فأكثر

شروط تقديم الخدمة:
.0
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01

تقرير نموذج طلب خدمة من الباحثة االجتماعية.ة
موافقة مدير إدارة الرعاية على صرف األجهزة بما يوافق هذه الالئحة.
تعبئة نموذج طلب صرف أجهزة كهربائية.
إرسال الطلب والنموذج إلدارة الشؤون المالية واإلدارية لمراجعته وفقا للميزانية.
أخذ االعتماد من امين عام الجمعية.
تسليم الطلب للمؤسسة المتعاقد معها في توريد وتركيب األجهزة الكهربائية عن طريق إدارة الشؤون
المالية واإلدارية.
المتابعة مع المؤسسة المتعاقد معها ومع األسرة المستفيدة حيت يتم التأكد من وصول الخدمة.
بعد وصول المطالبة المالية من الشركة المتعاقد معها لتوريد وتوصيل األجهزة الكهربائية ،يتم
التواصل مع األسرة عن طريق إدارة الرعاية) الباحث االجتماعي( ة للتحقق من وصول الجهاز/األجهزة
ورضاهم عن الخدمة وتدوين ذلك على أصل التعميد وتسجيل الخدمة في ملف األسرة الكرتوني واليدوي
تسليم التعميد والمطالبة المالية إلدارة الشؤون المالية واإلدارية إلصدار الشيك وصرف مستحقات
المورد
إذا كان هناك زيادة على المقرر يتم عرضها على لجنة االستثناءات.

التوظيف:
مفهوم التوظيف:
المقصود بالتوظيف أن تقوم الجمعية التواصل مع الجهات الحكومية واألهلية ألجياد فرص وظيفية متميزة تتناسب
مع مؤهالت األبناء أو البنات أو األمهات.
مالحظة :هذه الخدمة غير إلزامية ولكنها حسب إمكانيات وقدرات الجمعية.
شروط االستحقاق:
.0
.2
.3
.4
.5

أن تكون من األسر المستفيدة من خدمات الجمعية.
أال يزيد العمر عن ) (22عاما للذكور والفتيات ،أما بالنسبة ألمهات فالعمر غير محدد.
الرغبة الجادة في التوظيف.
االلتزام بأنظمة وتعليمات الجهة التي سيتم التوظيف فيها.
المستندات المطلوبة:

.0
.2
.3
.4
.5

تعبئة النموذج الخاص بالتوظيف ،موضح به رأي الباحثة االجتماعي من واقع المقابلة لالبن ويذكر
جدية المستفيد وحاجته للعمل.
صورة إثبات الشخصية.
صورة من آخر مؤهل دراسي.
صورة من الدورات أو شهادات الخبرة.
موافقة مدير إدارة الرعاية االسرية ورفع الطلب الى األمين العام العتماده قبل التحويل للجهة
الوظيفية التي سيتم ترشيح االبن أو االبنة أو االم لها.

ثالثا :/الخدمات المساندة)الموسمية(
وهي الخدمات التي تقدمها الجمعية في مواسم معينة بناء على ما يردها من تبرعات للخدمة المقدمة ،وبالتالي فإن الجمعية قد
ال تتمكن من تقديم هذه الخدمة لجميع المستفيدين في حال عدم توفر الدعم الالزم للمشروع أو الخدمة من قبل فاعلي الخير،
وهذه الخدمات هي:

الحج:
مالحظة :هذه الخدمة غير إلزامية ولكنها حسب إمكانيات وقدرات الجمعية.
شروط االستحقاق:
.0
.2

أن تكون من األسر المستفيدة من خدمات الجمعية.
أن يكون جميع المرشحين لم يسبق لهم الحج ويجوز استثناء المحرم إذا كان من أفراد األسر

المستندات المطلوبة:
التوقيع على اإلقرار الخاص بحسم تكلفة الحج من حساب المرشح لدى الجمعية في حال تغيبه من غير
مبرر مقنع.
صورة السجل المدني للمرشحين للحج أو بطاقات األحوال.
صور شخصية عدد ) 4للذكور فقط( إلصدار تصريح الحج.
شهادة تطعيم لألمراض المطلوبة للجهات الرسمية ذات العالقة.

.0
.2
.3
.4
العمرة:

.0
.2
.3
.4

مالحظة :هذه الخدمة غير الزامية ولكنها حسب إمكانيات وقدرات الجمعية.
شروط االستحقاق:
أن تكون من األسر المستفيدة من خدمات الجمعية.
األولوية تكون لمن لم يسبق له العمرة.
اال يكون سبق للمستفيد االستفادة من هذه الخدمة.
وجود محرم شرعي للمستفيدات الراغبات في العمرة.

مستلزمات كسوة الشتاء:
شروط االستحقاق:
.0
.2

أن تكون األسر ضمن فئات )أ ،ب ،ج(.
يتم تقديم هذه الخدمة نقدا حسب آلية الجمعية في الصرف في الجمعية أو وفق ما تراه إدارة الجمعية في
حينه.
االضاحي:
مالحظة :هذه الخدمة غير إلزامية ولكنها حسب إمكانيات وقدرات الجمعية.
تقدم هذه الخدمة وفقا للتبرعات الواردة للجمعية وتعلن عن شروطها وآليتها أثناء تقدميها ألنها ربما تتغير من عام الى
آخر ،بالتالي قد ال تشمل جميع االسر المستفيدة من خدمات الجمعية ،ولكنها محصورة باألسر من الفئات )أ ،ب ،ج(.
السلة الرمضانية:
شروط االستحقاق:
أن تكون األسر ضمن فئات )أ ،ب ،ج(.
اإلجراءات:
تصرف سلة غذائية لكل أسرة في شهر رمضان وفقا لما تراه الجمعية مناسبا لعدد أفراد األسرة وتكون نقدا أو حسب
آلية الجمعية في الصرف ويحدد قيمتها وآليتها األمين عام الجمعية.

الفصل الثالث النماذج

 نموذج رقم ) 1حساب الدخل الشهري)
صافي الدخل الشهري للفرد
اسم األسرة
اسم الجهة

التقاعد

رقم الملف

عدد األفراد

رقم الهاتف /الجوال

التأمينات

الضمان االجتماعي

مقدار الدخل

صافي الدخل الشهري لألسرة:
التقاعد

الضمان

التأمينات االجتماعية

أخرى

االجمالي
الشهري

مصروفات األسرة الشهرية:
أخرى)

اإليجار

أخرى)

)

)

االجمالي

صافي الدخل الشهري للفرد:
إجمالي الدخل
الشهري

=
=

إجمالي المصروف
الشهري

÷ عدد األفراد

-

÷

-

صافي دخل الفرد
الشهري

بناء على مقدار الشهري للفرد ،تدرج األسرة ضمن الفئات:
-

)أ( دخل الفرد من صفر الى ) (300لاير.
)ب( دخل الفرد من ) (301الى ) (700لاير.
)ج( دخل الفرد من ) (701الى ) (1000لاير.
)د( دخل الفرد من ) (1001الى ) (1300لاير.
)ه( دخل الفرد أكثر من ) (1301لاير  ،وأقل من ) (2000لاير.

 نموذج رقم ) 2سجل متابعة أسرة)
اسم األسرة
اسماء األسر

رقم الملف
اسم الباحث

الفئة
المالحظات

 نموذج رقم ) 3تغيير فئة)
اسم االسرة

رقم الملف

الفئة الجديدة

الفئة القديمة

تاريخ الزيارة

بناء على توصيات فريق البحث االجتماعي بعد دراسة ملف األسرة الموضحة بيانتها أعاله ،فقد تقرر تعديل فئة األسرة
وذلك لألسباب التالية:
.1
..................................................................................................................
.2
..................................................................................................................
.3
..................................................................................................................

الباحث االجتماعي
االسم

رئيس قسم الرعاية االجتماعية
االسم ...........................

............................
التاريخ
14 / /هـ

التوقيع.......................... :

التوقيع ……............................

اعتماد مدير إدارة الرعاية االجتماعية والكفاالت
االسم ............................
التوقيع

-

...........................

يحفظ القرار في ملف األسرة

التاريخ
14 / /هـ

التاريخ
14 / /هـ

تم تعديل فئة األسر في الملف وفي الحاسب االلي
االسم ..................................
التوقيع ..........................

التاريخ
14 / /هـ

 نموذج رقم ) 4إيقاف صرف مؤقت)
اسم األسر

الفئة

رقم الملف

بناء على توصيات الباحث االجتماعي وبعد دراسة ملف األسرة الموضحة بياناتها أعاله ،فقد تقرر
إيقاف الصرف عنهم ضمن الصرف للشهرين القادمين:
ـ

الشهر .............................................................................

لعام 14

هـ

ـ

الشهر .............................................................................

لعام 14

هـ

وذلك لألسباب التالية:
................................................................................................ .1
................................................................................................ .2

الباحث االجتماعي
االسم:

............................

لتوقيع: ...........................

رئيس قسم الرعاية االجتماعية
التاريخ
14 / /هـ

اعتماد مدير الرعاية االجتماعية والكفاالت
االسم:

..........................

التوقيع: ...........................

األصل  /ملف األسرة.
صورة  /الشؤون املالية واإلدارية.
صورة  /إدارة الرعاية االسرية

االسم: ............................

التاريخ
/ /

14هـ

التوقيع: ...........................

ال مانع من االيقاف حسب التاريخ الموضح
التاريخ
/ /

االسم: ............................
14

التوقيع: ...........................

التاريخ
14 / /هـ

 نموذج رقم (نموذج إيقاف أفراد)

بناء على توصيات الباحث االجتماعي ،وبعد مراجعة ومناقشة ملف االسرة رقم ) ( من فئة ) ( الموضحة ببياناتها ،فقد تقرر إيقاف
المستفيدين التالية اسمائهم
سبب االستبعاد
العمر
اسم االسرة
م
1
2
3
4
5
رئيس قسم الرعاية االجتماعية

الباحث االجتماعي
االسم: ..........................

التاريخ
14 / /هـ

التوقيع : ...........................

االسم: ..........................

التاريخ
14 / /هـ

التوقيع : ...........................

توصيات مدير إدارة الرعاية االسرية
سعادة مدير عام الجمعية لالطالع والتوجيه بما ترون
............................................................................................................

التوقيع

االسم : ...............................................

التاريخ

 14 / /هـ

توجيهات مدير عام الجمعية
ال مانع من اإليقاف اعتبارا من تاريخ

/

/

14هـ

االسم: ...............................................

التوقيع

التاريخ

 14 / /هـ

يحفظ القرار في ملف األسرة.

 نموذج رقم ) 6نموذج قرار تحويل أسرة الى جهة خيرية)
التاريخ

الرقم
اسم االسرة

رقم الملف

/

الفئة

/

عدد االفراد

14هـ
أرقام الهواتف

بناء على توصيات الباحث االجتماعي ،وبعد مراجعة ومناقشة ملف األسرة
الموضحة ببياناتها أعاله ،فقد تقرر:
إيقاف خدمات الجمعية عن األسرة.
تحويل األسرة الى أحد الجهات الخيرية.
بسبب عدم وجود قصر في األسرة )يذكر عمر أصغر االبناء  /البنات أبنه يتجاوز سنة(.

الباحثة االجتماعي
االسم : ............................
التوقيع: ...........................

رئيس قسم الرعاية األسرية
التاريخ

االسم: ............................

التاريخ

14 / /هـ

التوقيع: ...........................

14 / /هـ

توصيات مدير إدارة الرعاية االسرية
لسعادة مدير عام الجمعية ،لالطالع والتوجيه بما ترون.
...................................................................................................................................
التوقيع

االسم: ...............................................

التاريخ

14 / /هـ

توجيهات مدير عام الجمعية
يعاد مع التحية .........ويرفق أصل خطاب التحويل الى  ........................................رقم........................
وتاريخ .................ويرسل القرار إلدارة الرعاية االسرية وتسليمه لألسرة وتوقيعها باالستالم وحفظ نسخة في ملف االسر
واكمال اجراءات ايقاف الخدمة حسب النظام

االسم: ......................................

.........

التوقيع

التاريخ

14 / /هـ

نموذج رقم ( 7طلب ترشيح للحج)
حج عام 14 ......هـ

معلومات
الحاج

الشخصية

اسم
االسرة
رقم الملف
اسم الحاج
رباعيا

عدد6×4

الفئة

صور شخصية

رقم السجل
المدني
تاريخ
الهوية
الجنس

المصدر

الجنسية

فصيلة

المصدر

الدم

يرجى كتابة االسم
خلف الصورة

تريخ
الميالد
جوال

صلة القرابة

معلومات عامة
الحاج يعاني من
هل الحاج يدخن

السكر□
نعم □

الضغط □
ال □

الربو □

اعاقة □

وسيلة النقل الى مكة المكرمة

أخرى

..............

حافلة  /الحملة  /شخصي

شروط الترشيح:

 ان تكون االسرة من ضمن الفئات (أ  ،ب  ،ج).
 ان ال يقل العمر عن ( )77سنة وال يزيد العمر عن ( )22عاما  ،ويستثىن من ذلك اذا كان ال يوجد لدى االسرة حمرم
شرعي يرافقهم احلج ويكون االستثناء لكل حالة على حدة عن طريق ادارة الرعاية األسرية.

 ان يكون مجيع املرشحني مل يسبق هلم احلج.

 تعبئة هذا النموذج ال يعين قبول احلاج النهائي يف مشروع احلج وسيتم ابالغ احلاج بالقبول من عدمه وكذلك زمان ومكان

