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 اوال : المستفيدون من خدمات الجمعية 

 تقـدم الجمعيـة خدماتها ألسـر االيتـام مـن أب سـعودي متوفـى وأم سـعودية، 

القاطنيـن فـي محافظة املج حصـرا، ويمكـن للجمعيـة أن تقـدم بعـض الخدمـات 

أليتـام مـن أب سـعودي متوفـى وأم أجنبيـة أو مـن أم سـعودية وأب أجنبـي متوفـى.

األيتـــام:

مــن ســن الــوالدة وحتـى ســنة الثامنة عشــرة، ويمكـن اســتثناء مــن تجــاوز هــذا 

العمــر للطــالب المنتظميــن فــي أحــد الجهـات التعليميـة وحتـى سـن 23 للذكـور 

وحتـى سـن 23 لإلنـاث وذلـك مـن خـالل تقريـر تحرره الباحـث االجتماعـي قبـل كل 

فصـل دراسـي علـى أن يوافـق عليـه مديـر عـام الجمعيـة. 

األرامل:

تقـدم الجمعيـة خدماتهـا ألرامـل السـعوديات أو أرامـل مـن أزواج سـعوديين الالتي 

لديهـن أيتـام قصـر وفـق الشروط التاليـة:

 أن يكون لديها أبناء تسكن معهم في نفس المنزل.

 أن تكون غير متزوجة

 أال تكون موظفة أو تتقاضى معاشا من التأمينات االجتماعية.

ثانيا: تسجيل األسرة في الجمعية
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 شروط التسجيل:

أن يكون رب األسرة وهو األب متوفى )أسرة أيتام(

أن يكون لدى األسرة ابن واحد على األقل، منطبقة عليه شروط اليتيم.

أن تكون األسرة من سكان محافظة املج والقرى التابعة لها إداريا

أال تكون األسرة مستفيدة من جمعية أخرى في المنطقة )كفالة يتيم(. 

أن تستكمل األسرة جميع المستندات المطلوبة للتسجيل. 

أال يتجـاوز صافــي دخــل الفــرد فــي األســرة 1500 ريــال سنويا، فــإن تجــاوزت 

هــذا الدخــل تســتفيد مــن الخدمــات المقدمــة لفئــة هــــ.

أن تستكمل األسرة جميع المستندات المطلوبة للتسجيل.

المستندات المطلوبة للتسجيل

 المستندات األولية المطلوبة عند التسجيل:

صـــورة بطاقـــة األســـرة للعائلـة وبطاقـــات األحـوال االيتـام الذيـــن لديهـم بطاقـات 

أحـــوال مـــع األصــول لمطابقتها

ــجل  ــاة بس ــح الوف ــم توض ــة )إذا ل ــل للمطابق ــع األص ــاة األب م ــهادة وف ــورة ش ص

ــة( العائل

 صـورة لعقـد إيجـار سـاري أو صـك الملكيـة للمنزل، أو أصـل آخـر فاتـورة كهربـاء أو 

خطـاب مـن عمـدة الحـي يفيـد سـكنه فيـه

صور شهادات الميالد لألبناء
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ــل شــخص آخــر  ــة إن وكل المعي ــة مــع األصــل للمطابقــة )مــع الوكال صــك اإلعال

ــجيل( للتس

صــورة شــهادة بمصــادر دخــل األســرة )كالتقاعــد والتأمينــات والضمــان وغيرهـا( 

بتواريــــخ حديثــة ال تتجاوز ســنة ميالديــة.

رقم حساب االم او الوكيل 

 المستندات االخرى المطلوبة عند قبول الطلب

كروكــي واضــح للمنــزل مــع اســم الحــي والشــارع وأرقــام الهواتــف )العنــوان 

الوطنــي(

صورة شهادات األيتام الدراسية أو التعريف من المدرسة، بتاريخ حديث

إثبـــات عـــدم الـــزواج للبنـــات اللواتي تجـــاوز ت أعمارهن 18 ســـنة للراغبين باستمرار 

الكفالة حســـب الشــروط

إثبات عدم الزواج والتوظيف لألم. )لالستفادة من كفالة األرملة(. 

تعريــف مــن الجهــة التعليميــة لمــن بلــغ ســن 18 ســنة بتاريــخ حديــث ال يتجـاوز 

ســــنة )للراغبين باستمرار الكفالة حســــب الشــــروط(.
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ثالثا: استحقاق الحاالت لخدمات الجمعية

االستحقاقالوصف الحالة
يستفيد من خدمات الجمعيةمن سن الوالدة حتى 18 سنة.اليتيم/ة

مــن تجــاوز 18ً  ســنة وكان المستفيد/ة البالغ

منتظمــا فــي إحــدى الجهــات 

التعليميــة

يســتفيد مــن خدمــات 

الجمعيــة حتــى ســن 23 ســنة 

للذكــور وحتــى ســن 24 ســنة 

إلنــاث 
وهي التي توفي زوجها ولم األم األرملة

تتزوج ولديها أيتام قصر

تستفيد من خدمات الجمعية 

وهـي األم التـي توفـي زوجهـا األم المتزوجة

وتزوجـت زوج آخـر وتسـكن مـع 

األيتـام. 

ال تستفيد من خدمات الجمعية

اليتيمة المعلقـة 

أو االرملـة أو 

المطلقـة 

وهــي اليتيمة التــي علقـت 

أو توفــي زوجهــا أو طلقــت 

وتقيـم مـع األيتـام ويوجـد 

لديهـا مـا يثبـت الحالـة وعمرهـا 

أقـل مـن 20 سـنة.

تستفيد من خدمات الجمعية 

التـي تعمـل براتـب 3000 األم الموظفة

ريـال فأكثـر، والوظيفـة دائمـة 

وليسـت مؤقتـة سـواء كانـت 

حكوميـة أو أهليـة.

ال تســتفيد مــن خدمــات 

الجمعيــة ويحسـب راتبهـا 

ضمـن مصـادر دخـل األســرة 

فــي تصنيــف الفئـات
االبن الذي يسكن مع األيتام االبن الموظف

وغير متزوج ولديه راتب.

ال يستفيد من خدمات الجمعية

التــي تعمــل براتــب فــي البنت الموظفة

وظيفــة دائمــة وليســت 

مؤقتــة ســواء كانــت حكوميــة 

أو أهليــة مهمــا كان عمرهــا. 

ال تستفيد من خدمات الجمعية
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رابعا: متابعة األسرة 
حرصـا علـى الحصـول علـى صـورة واضحـة ومعلومـات شـاملة ومحدثـة عـن وضـع 

األسرة ومتابعة حالتهـا مـن جميـع النواحـي االجتماعيـة و االقتصاديـة و التعليميـة 

فإنـه يلـزم زيارتهـا بمـا ال يقـل عـن زيارتيـن فـي العـام الواحـد

 ويتـم تدويـن المالحظات أو التعليقـات الخاصـة باألسرة و كذلك اإلجـراءات 

المختلفـة التـي تمـت أو الخدمـات التـي تـم تقديمهـا و البرامـج و األنشطة التـي 

تـم إلحـاق األسـرة أو أحـد أفرادهـا ضمـن تلـك البرامـج

 و يكـون مسـؤولية التسـجيل و التدويـن علـى الباحـث االجتماعـي وبالنسبة 

لمـن هـم خـارج المنطقـة يكفـى بالبحـث المكتبـي أو التعـاون مـع الجمعيـات 

الموجـودة فـي نطاقهـا.

تغيير الفئة:

بنــاء علــى تغيــر الظــروف االقتصاديــة لألسرة فإنــه يلـزم الباحـث االجتماعــي 

المتابعة المستمرة لحالة األســرة وتعديــل فئــة األســرة مــن فئتهــا الحاليــة 

إلــى الفئــة التــي تناســب وضعهـا الجديـد، مـع الحـرص علـى أن تكـون 

المعلومـات عـن مصـادر الدخـل موثقـة ورسمية،ً  ويتــم تحديــث هـذه البيانــات 

فــوراً  فــي ملــف األســرة يدوياً  أو الكترونيا.

 األسرة المتجاوزة الحد األعلى لصافي دخل 
الفرد:

عنـد بحـث االسرة واتضـح أنهـا ضمـن الفئـة )هــ(، تدرج ضمـن أسـر الجمعيـة 

وتعطـي رقمـا للملـف، ويجـب حفـظ جميـع ملفـات األسـر مـن الفئـة )هــ(، لـدى 
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الباحـث االجتماعي لمتابعـة تقديـم الخدمـات الخاصـة بهـم وعـدم إهمالهم، 

ولكـن ال تحتسب هـذه األسـر ضمـن العـدد الفعلي ألســر الباحــث االجتماعــي 

حيــث ال تكلــف الباحثة بزيارتها إال عنــد الحاجــة لذلـك أو بتوجيه المديـر العـام

خامسا: فئات األسر

لعـرض تحديـد حجـم ونـوع الخدمـة المقدمة للمستفيدين، تعمد الجمعيـة إلـى 

تصنيفهـم إلـى فئـات وفــق مســتوى دخــل األســرة وعــدد أفرادها وملكيتها للسكن، 

وذلــك وفــق التقريـر المكتبــي والميداني للبحـث االجتماعـي، وهـذه الفئـات هـي 

كمـا يلـي:

الوصفالفئة
ــرد ال فئة أ ــهري للف ــل الش ــي الدخ ــون صاف ــي يك ــة والت ــد حاج ــر األش ــي األس وه

ــال. ــد عــن 300 ري يزي
فئة 

ب
وهي األسر التي يكون صافي دخل الفرد الشهري =301 – 600 ريال. 

وهي األسر التي يكون صافي دخل الفرد الشهري 601 – 850 ريال. فئة ج
وهي األسر التي يكون صافي دخل الفرد الشهري 851 – 1500ريالفئة د
وهــي األســر التــي يتجــاوز الدخــل الشــهري للفــرد فيهــا 1500 ريــال فتســتفيد فئة ه

مــن الخدمــات التاليــة:

1. الرعاية التعليمية، والتدريب والتوظيف، والبرامج الثقافية والترويحية.

2. إشراكهم في فعاليات الجمعية المختلفة حفالتها ومناسباتها العامة

الخيريــة األخــرى لتقديــم خدماتهــا لأليتــام  التنســيق مــع المؤسســات   .3
وأســرهم.

طريقة احتساب دخل الفرد:
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صافي دخل الفرد = مصادر دخل األسرة -االلتزامات الشهرية /عـــدد االفـــراد

 

 األسرة التي يكون عدد أفرادها أقل من ثالثة، يقسم إجمالي الدخل على ثالثة.

 إذا كان راتب األم 3000 ريال فأكثر يحتسب ضمن مصادر دخل األسرة.     

أمثلة على االلتزامات المعتمدة:  
 

االيجار والديون الرسمية للجهات الحكومية أو البنوك شريطة أن تكون باسم األم.

   

سادسا: أنواع الكفاالت      

نوع الكفالة مبلغ نوع الكفالة
الكفالة 

   تفاصيل الكفالة ومصارفها 

هو كفالة اليتيم بالتكفل باحتياجاته 250 ريال شهرياكفالة يتيم

األساسية عبر صرف مبلغ مالي شهري 

لليتيم، باإلضافة إلى خدماتً  الرعاية 

الموسمية األساسية التي تقدم له سنويا.
كفالة 

تعليمية

هــو كفالــة اليتيــم تعليميــاً  وتنمويــا 400ً  ريال شهريا

وذلــك بالتكفــل بتكلفــة مشــاركة 

اليتيــم فــي مركــز رفــاق اإلثرائي.
هـو كفالـة أم األيتـام بالتكفـل باحتياجاتـه 300ً  ريال شهرياكفالة أرملة

األساسـية عبـر صـرف مبلـغ مالـي شهري 

لهـا.
توفير التأمين الطبي لأليتام.950 ريال شهرياكفالة صحية

كفالة 

خدمات

وهي عبارة عن تقديم الخدمات الموسمية 100 ريال شهريا

لأليتام
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كفالة 

تشاركية

هــي المشــاركة فــي كفالــة اليتيــم 299-1 ريال شهريا

وذلــك بالتعــاون مــع بعــض الكفـالء 

بالتكفل باحتياجاته األساسية عبــر صـرف 

مبلـغ مالـي شـهري لليتيـم، باإلضافة إلـى 

خدمـاتً  الرعايـة الموســمية األساسيـة 

التــي تقــدم لــه سنويا.
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أوال: الخدمات األساسية 

وهـــي الخدمـــات التـــي تلتـزم الجمعيـــة بتقديمهـا لـــكل يتيـم مـن فئـــة )أ،ب،ج،د( 

وفـــق مـــا تـــراه الجمعيـــةً  مناسـبا مـن حيـــث آليـة ووقـت تقديـــم الخدمـة, وهـي : 

الوصفنوع الخدمة
 المصروفات 

النقدية )نقد( 

هو مبلغ نقدي وقدره 2ً50ريال لكل يتيم يصرف للمستفيد 

ويغذي حسابه شهريا من قبل الجمعية حسب الحسابات 

المعتمدة لديها. 
الخدمات 

الموسمية 

األساسية

وهي الخدمات التي تقدمها الجمعية بشكل أساسي موسميا: 

1. كسوة الشتاء بداية فصل الشتاء

2. السلة الغذائية الرمضانية نهاية شهر شعبان

3. كسوة العيد نهاية شهر رمضان

وأي خدمات أخرى ترى الجمعية أن تعتمدها بشكل أساسي 

موسميا.

 ويحـدد مبالـغ هـذه الخدمـات بموجـب قـرار إداري يصـدر عـن 

مديـر عـام الجمعيـة، وتقـدم هـذه الخدمـات مـن خـال بطاقـة 

ممغنطـة تغـذى مـن قبـل الجمعيـة.
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ثانيا: الخدمات المساندة )الدائمة( 

وهـــي الخدمـــات التـــي تسعـــى الجمعيـــة لتقديمهــا للمســتفيدين وفــق أنظمـــة 

ولوائـــح الجمعية، وبنـــاء علـــى مـــا يتوفـــر لديهـــا مـــن مـــوارد ماليـة لهـــذه البنـــود وهـي:

1 مساعدة إيجار المنزل:

أ. شروط االستحقاق 

1. أن تكون األسرة ضمن إحدى الفئات)أ،ب،ج،د(.

2.أن يكون المنزل المستأجر خاصا األرملة وأبناءها المستفيدين. 

3. تقدم المساعدة كل ستة أشهر وفقا للسنة العقدية في عقد اإليجار. 

4. التقديم على طلب المساعدة قبل حلول لإليجار بشهر على األقل. 

ــداع مبلــغ  ــق إيـ ــا عـــن طريـ ــة إمـ ــام الجمعيـ ــق نظـ ــون وفـ ــة يكـ ــم الخدمـ 5. تقديـ

المســـاعدة في حســـاب المسـتفيد لـدى البنـك المتعاقـــد معـه فـي تقديـم خدمـة 

المصـــروف النقـــدي الشـــهري أو مـــن الئحــة خدمــات المســتفيدين إن كان الدعــــم 

مقدمــــاً  مــــن جهــــة أخــرى غيــــر الجمعيــة، فــال مانــع مــن طلــــب الدعــم لإليجــار 

كامـــال مهمــــا كانــت الفئـــة وعــدد أفــــراد األســرة.

 يلزم لصرف اإليجار إرفاق المستندات التالية: 

ب. إجــراءات تقديــم الخدمة االســتحقاق وفق الجدول التالي مالحظـــــة خـــال إصـــدار 

شـيك باســـم مالـك العقار )المؤجر(.
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ــكان  ــود االس ــة ج ــل منص ــار مث ــة إليج ــة الداعم ــات الحكومي ــة للجه ــع الحال 6. ترف

ــا. ونحوه

ــار  ــة اإليج ــة أو قيم ــاهمة الجمعي ــغ مس ــا لمبل ــار وفق ــاعدة االيج ــع مس ــون دف 7. يك

ــا ــي أيهم الفعل

8. يجب أن يكون عقد اإليجار صادر من نظام إيجار المعتمد لدى وزارة االسكان

االستحقاق وفق الجدول التالي:

دجبأعدد األفراد )المستفيدين + األرملة(
4120001000080006000 أفراد فأقل

1400012000100008000من 5 إلى 7 أفراد 
816000140001200010000 أفراد فأكثر

مالحظة:
إن كان الدعــم مقدمــاً  مــن جهــة أخــرى غيــر الجمعيــة، فات مــع مــن طلــب 

الدعــم لإليجــار كامال مهمــا كانــت الفئـة وعــدد أفــراد األســرة.

ب. إجراءات تقديم الخدمة
 

يلزم لصرف اإليجار إرفاق المستندات التالية:  

1-تقرير طلب خدمة تسديد إيجار من الباحث االجتماعي.

2 -توقيـــع تعهـــد والتـــزام مـــن األسرة بااللتزام بتزويـــد الجمعيـــة بســـند قبـــض مـن 
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مكتـــب العقـــار خـــال مـــدة 15ً  يومـــا مـن تاريـخ ســـداد اإليجار

3 -صـــورة طبـــق األصـــل مـــن عقـــد اإليجار واضحـــة وحديثـــة للســـنة العقديـة وفـي 

حالـــة تجـــاوز العقـد سـنة، يجـب إرفـاق ورقـــة مطالبـة مـن المكتـب ومـن ثـم الرفـع 

لرئيـــس وحـــدة البحـــث االجتماعـــي للمراجعـــة والتوصيـــة بالموافقـة، ثـــم اعتمـاد 

الطلـــب مـن مديـــر عـــام الجمعيـــة وبعـــد ذلـــك تحـــال إلدارة الدعـــم المؤسســـي 

ويصـــدر شـــيك باســـم المالـــك ويتـم تســـليمه فـي مقـــر الجمعيـة.

4 -إذا كان العقـــد باســـم شـخص آخـر ليـــس مـن أفـراد األسـرة، فيلـزم إحضـار صورة 

بطاقـــة العائلةً  لألسرة مـــع مـــا يثبـــت رســـميا عالقة المســـتأجر باألسرة

 5-آخر سند قبض دفعته األسرة في اإليجار للفترة الماضية. 

ج. حـــاالت أخـــرى:

المالحظةالحالة
تساهم الجمعية بنصف قيمة إذا كان المسكن مشتركا مع آخرين 

مساعدة اإليجار المخصص لألسرة 

فقط.
 إذا كان لدى األسرة أبناء /بنات موظفين 

وبراتب يزيد عن 4000 ريال ويسكنون مع 

األسرة في نفس المنزل 

تســاهم الجمعيــة بالدعم 

العيني فقط

 إذا كان أحد األبناء متزوج ويسكن مع األسرة 

في نفس المنزل

تســاهم الجمعيــة بنصــف قيمــة 

مســاعدة اإليجار المخصــص 

لألسرة فقــط.
تســاهم الجمعيــة بنصــف قيمــة إذا كانت األم متزوجة وتسكن مع األيتام

مســاعدة اإليجار المخصــص 
لألسرة فقــط. 
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 2 المساهمة في تأثيث المنزل:

أ شروط االستحقاق

1 أن تكون األسرة من ضمن فئة)أ،ب,ج( 

2 أن يكون األثاث المطلوب غير متوفر لدى األسرة أو أن يكون رديئا.

3ً . اال يكـون األسرة قد اسـتفادت مـن هـذه الخدمـة عـن طريـق الجمعيـة سـابقا، 

ويسـتثنى مـن ذلـك حـاالت الحريـق أو السـرقة بموجـب إحضـار مـا يثبـت ذلـك. 

4. األثــاث هــو ألصناف التاليــة فقــط موكيت، كنب، والب مطبخ، جلســة عربية، 

أســرة للنـوم، دوالب مالبـس علـى اال يتجـاوز إجمالـي األثـاث المطلـوب عـن 

)5000( ريـال ألسـرة الواحـدة للحـاالت العاديـة، أمـا فـي حالـة السـرقة والحريـق 

يكـون الحـد األعلـى للمسـاعدة )10000( ريــال بشــرط إثبــات الحالــة مــن 

الجهــات المختصــة )الدفــاع المدنــي، الشــرطة(

ووفــق الجــدول التالــي: 

التكلفة التقديرية/ ريالالكميةالنوع
1002500م2موكيت

12500كنب 
12500مطبخ ألمنيوم 

11500جلسة عربية
41600 *قيمة 400 ريالاسرة النوم 

43200 *قيمة 800 ريالدواليب مالبس

ب. المستندات المطلوبة
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1 تقرير طلب خدمة تأثيث المنزل من البحث االجتماعي موضح به تفاصيل 

االحتياج. 

2 إرفاق تقرير الجهة الرسمية المختصة في حالة سرقة أو حريق

3 موافقـة رئيـس وحـدة البحـث االجتماعـي علـى الطلـب حسـب الالئحة واقتـراح 

آليـة توفيـر الخدمــة إمــا عــن طريــق األســرة أو الشــراء المباشــر عــن طريــق 

الجمعيــة واعتمــاد المديــر العـام لتقديـم الخدمـة. 

3. المساعدة في تسديد فواتير الكهرباء 

أ. شروط االستحقاق
 

1 أن تكون األسرة ضمن الفئات)أ،ب,ج(

2. التقيد بالمبالغ المحددة في الجدول التوضيحي لتسديد الفواتير:

دجبأالفئات
4000300020001000الحد األعلى للدعم في السنة الميالدية

ب. المستندات المطلوبة

1 تقرير طلب خدمة سداد فواتير الكهرباء من البحث االجتماعي. 

2 إرفاق صورة حديثة للفاتورة. 

3 موافقــــة رئيــــس وحــــدة البحــــث االجتماعــــي علــى تســــديد الفاتــــورة بحســب 
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الجــدول التوضيحــي. 4 إكمـال قيمـة الفاتـورة عـن طريـق األسرة ودفعه للجمعيـة 

بموجـــب ســـند قبـــض قبـــل التســـديد ويرفـق نســـخة مـن ســـند القبـــض مـع طلـب 

التســـديد ضمـن مســـتندات الصـرف

5. يتـــم تســـديد قيمـــة الفاتـــورة مباشـرة لشـــركة الكهربـاء عـن طريـــق البنـك مـن 

قبـــل أميـــن الصندوق.

مالحظة:
 يمكــن تجزئــة مبلــغ الدعــم علــى دفعــات شــهرية أو فصليــة، أو يكــون دفعــة واحدة 

للعــام كامال

4. المساعدة في شراء األجهزة الكهربائية 

أ. شروط االستحقاق

1. أن تكون األسرة ضمن الفئات)أ،ب,ج(

2. اال يكــون الجهــاز المطلــوب قــد ســبق صرفــه لألسرة عــن طريــق الجمعيــة 

خــال الســنوات الخمـس الماضيـة، ويسـتثنى مـن ذلـك حـاالت الحريـق أو السـرقة 

بموجـب إحضـار مـا يثبـت ذلـك 

3. األجهـزة الكهربائيـة التـي تقدمهـا الجمعيـة هـي( مكيـف، ثالجة، غسـالة، فـرن، 

غـاز، مبـردة ميــاه، مدفــأة، مايكروويــف )، وتقــدم وفــق الجــدول التالــي الــذي 

يوضــح الحــد األعلــى مــن األجهــزة التــي يمكــن تقديمهــا لألسرة الواحــدة 

وفــق عــدد أفرادهــا:
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الجهاز 

الكهربائي

8 أفراد فأكثرمن 4 إلى 7 أفراد3 أفراد فأقل

2 سعة 18 وحدة مكيف

للمكيف الواحد أو 24 

وحدة للغرف الكبيرة

3 سعة 18 وحدة 

للمكيف الواحد أو 

24 وحدة للغرف 

الكبيرة

4 سعة 18 وحدة 

للمكيف الواحد أو 24 

وحدة للغرف الكبيرة(

1 سعة 17 قدم 1 سعة14قدم مكعبثالجة

مكعب 

1 سعة20قدم مكعب

غسالة 

أوتوماتيكية

1 سعة 9 كيلو1 سعة 7 كيلو1 سعة 5 كيلو

1 عرض 90 سم1 عرض 90 س1 عرض 60 سمفرن غاز 
1 كبيرة1 كبيرة1 صغيرةمبردة مياه

123مدفأة
111مايكروويف

ب. المستندات المطلوبة

1. تقرير طلب خدمة شراء أجهزة كهربائية من البحث االجتماعي.

2. موافقـة رئيـس وحـدة البحـث االجتماعـي علـى الطلـب حسـب الالئحة واقتـراح 

آليـة توفيـر الخدمـة إمـا عـن طريـق البطاقـات الممغنطـة، أو عـن طريـق األسرة أو 

الشـراء المباشـر عـن طريـق الجمعيـة واعتمـاد المديـر العـام لتقديـم الخدمـة.  
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5 أ إعانات الزواج

تتعاون الجمعية مع الجمعيات المتخصصة في تقديم هذه الخدمة 

أ. شروط االستحقاق 

1. أن تكون األسرة ضمن الفئات)أ،ب,ج,د( 

. 2. أن يكون الطلب خالل الثالثة أشهر من كتابة عقد النكاح

. 3ً . اال يكون استفاد من هذه الخدمة مسبقا. 

4. الحصـول علـى دورة تأهيليـة قبـل الـزواج والتـي تقيمهـا الجهـات المتخصصـة 

فـي مسـاعدات الـزواج والتأهيـل اإلرشاد األسـري)للذكور/اإلناث(.

 5. اال يتجاوز عمر االبن عند تقديم الطلب 30ً  عاما.

ب. المستندات المطلوبة

1. تقرير طلب خدمة من الباحث االجتماعي.

2. صورة حديثة لعقد النكاح. 

3. إحضار تعريف بالراتب في حالة أن االبن موظف

4. صورة إثبات الشخصية. 

5. صورة من شهادة حضور الدورة التأهيلية. 

6. رفع الطلب رئيس وحدة البحث االجتماعي لدراسته.

7. يرفع الطلب لمدير عام الجمعية االعتماد وتوجيهه للجمعية المتخصصة.
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8. تستكمل اإلجراءات من قبل الجمعية المعنية حسب االختصاص.

9. تأمين المواصالت)المدارس-المستشفيات-التدريب(

أ. شروط االستحقاق

1. أن تكون األسرة ضمن الفئات)أ،ب,ج(.

2. عدم وجود سيارة خاصة من الممكن االستفادة منها.

3. بعد المدرسة/ المستشفى عن المنزل والحاجة للمواصالت. 4

 . عدم توفر وسيلة نقل حكومية للجهة التعليمية. 5

 . اال تزيــد قيمــة مســاهمة الجمعيــة عــن )500( ريــال األســرة الواحــدة شــهريا. 

ويمكــن تقديــمً  الخدمــة للفصــل الدراســي كامــال دفعــة واحــدة. 

ب. المستندات المطلوبة

1. تقريـر طلـب خدمـة مـن الباحـث االجتماعـي يوضـح حاجـة األسرة لذلك 

والتحقـق مـن بعـد المدرسـة عـن المنـزل.

2. تعريـف أو مشـهد مـن المدرسـة التـي يـدرس بهـا الطالـب/ الطالبـة موضحـا 

بـه عـدم توفـر وسـيلة نقـل مدرسـي.

3. إرفاق بطاقة مواعيد المستشفيات وإثبات حضور الموعد )للمواعيد السابقة(.

4. يتـم صـرف مبلـغ المسـاعدة عـن طريـق شـيك باسـم مؤسسـة النقـل أو مـن 

خـال تحويـل المبلــغ فــي حســاب البطاقــة الممغنطــة. 
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مالحظـــة
)تتعاون الجمعية مع الجمعيات المتخصصة الصحية في تأمين المواصالت 

للمواعيد(

7 التدريب

أ. مفهوم التدريب

يقصد بالتدريب الدورات التدريبية التي ال تزيد مدتها عن ثالث أشهر

ب. شروط االستحقاق

1. أن تكون األسرة ضمن الفئات )أ،ب,ج,د,هـــ( 

2. أال يزيد العمر عن )30( عام. 

3. الرغبة الجادة في التدريب.

4. أن تكون الدورة المطلوبة ذات جدوى مستقبلية ومن متطلبات سوق العمل.

5. أال تزيد مدة التدريب عن ثالث أشهر.

6. عـدم تعـارض أوقـات التدريـب مـع الدراسـة فـي حالـة أن االبـن منتظـم فـي 

دراسـة أخـرى ويحتـاج إلـى تدريـب.

7. يمكـن للجمعيـة تحديـد جـزء مـن الرسـوم التـي يتحملهـا الطالـب/ الطالبـة 

وذلـك للتحقـق مـن جديتهـم فـي ذلـك
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ج. المستندات المطلوبة

1. تقريـر طلـب خدمـة مـن الباحـث االجتماعـي مـن واقـع المقابلـة البـن/ االبنـة 

ويذكـر جديـة المسـتفيد وحاجتـه للـدورة.

2. صورة إثبات الشخصية

3. إرفاق عرض أو نموذج القبول في الدورة التدريبية. 

4. صورة من آخر مؤهل دراسي. 

5. أصل المطالبة من جهة التدريب بعد الخصم إن أمكن.

6. إرفاق شهادة المستوى السابق في حال طلب الدفعة التالية. 

7. الدفعات بموجب شيكات باسم الجهة التي تقوم بالتدريب.

8. يرفع لمدير عام الجمعية للموافقة قبل اعتماد التدريب. 

9. يحــق للجمعيــة رفــض الطلــب لعــدم القناعــة فــي البرنامــج التدريبــي أو 

الجهــة التدريبيــة أو عــدم جديــة المتــدرب. 

8 التوظيف 

تتعاون الجمعية مع الجمعيات المتخصصة في تقديم هذه الخدمة

أ. مفهوم التوظيف

المقصــود بالتوظيــف أن تقــوم الجمعيــة بالتواصــل مــع الجهــات الحكوميــة 

واألهليــة إليجاد فــرص وظيفيــة متميــزة تتناســب مــع مؤهالت األبنــاء أو 

البنــات أو األمهــات.
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ب. شروط االستحقاق

1. أن تكون األسرة ضمن الفئات) أ،ب,ج,د,هـــ( 

2. أن ال يزيـد العمـر عـن )30( عامـا للذكور، و  )35( سـنة للفتيـات, أمـا بالنسـبة لألمهات 

فالعمـر غيـر محـدد.

 3. الرغبة الجادة في التوظيف. 

4. االلتزام بأنظمة وتعليمات الجهة التي سيتم التوظيف فيها.

ج. المستندات المطلوبة

1. تعبئــة النمــوذج الخــاص بالتوظيــف، موضــح بــه رأي األخصائــي االجتماعــي/ 

الباحــث االجتماعــي مــن واقــع المقابلــة الشــخصية ويذكــر جديــة المســتفيد 

وحاجتــه للعمــل.

 2. صورة إثبات الشخصية.

 3. صورة من آخر مؤهل دراسي.

 4.صورة من الدورات أو شهادات الخبرة. 

5. موافقـة رئيـس وحـدة البحـث االجتماعـي ورفـع الطلـب إلـى المديـر العـام قبـل 

التحويــل للجهــة الوظيفيــة التــي ســيتم ترشــيح االبــن أو االبنــة أو األم لهــا. 
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9- تحفيظ القرآن الكريم

تشـجع الجمعيـة األبنـاء والبنـات علـى حفـظ القـرآن الكريـم سـواء كان فـي 

الحلقـات القرآنيـة فـي المسـاجد أو فـي مركـز رفـاق االثرائـي.

جوائز حفظ القرآن: كل جزء 200 ريال مع اختباره باألجزاء السابقة

مالحظـــة: يشترط أن يجتاز الطالب من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمدينة 

حائل.

ثالثا: الخدمات المساندة )الموسمية(

وهـي الخدمـات التـي تقدمهـا الجمعيـة فـي مواسـم معينـة بناء على مـا يردها 

من تبرعـات للخدمة المقدمـة، وبالتالـي فـإن الجمعيـة قـد ال تتمكـن مـن تقديـم 

هـذه الخدمـة لجميـع المسـتفيدين فـي حـال عـدم توفـر الدعـم الـازم للمشـروع 

أو الخدمـة مـن قبـل فاعلـي الخيـر وهـذه الخدمـات، وهي

1. الحج

أ. شروط االستحقاق

1. أن تكون األسرة من ضمن الفئات)أ،ب،ج،د(

2. تقدم الخدمة حسب المبالغ المشروطة المتوفرة والمقدمة من المتبرعين.

3. أن يكون جميع المرشحين لم يسبق لهم الحج. 
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4. اال يقـل عمـر طالـب الحـج عـن )17( سـنة وال يزيـد عـن )26( ويسـتثنى مـن قيـد 

السـن مـن كان هــو المحــرم الشــرعي ألسرته، ويكــون االســتثناء لــكل حالــة 

علــى حــدة يمنحهــا رئيــس وحــدة البحــث االجتماعــي.

5. اال يتجـاوز عـدد األفـراد الذيـن تقـدم لهـم الخدمـة عـن ثالثـة أفـراد مـن كل 

أسـرة ويجـوز إضافـةً  مرشـح رابـع وفقـا للـرأي الفنـي للباحثـة االجتماعيـة وتوصيـة 

رئيـس وحـدة البحـث االجتماعـي وموافقـة المديـر العـام.

6. فـي حـال كان المحـرم الشـرعي مـن خـارج أفـراد األسرة المستفيدة، تكـون 

تكلفـة حجـه علـى حسـابه الخـاص وفـق التكلفـة الفعليـة للحـج مـع الحملـة.

ب. المستندات المطلوبة 

1. التوقيع على القرار الخاص بحسم تكلفة الحج من المرشح لدى الجمعية في 

حال تغيبه.

2. صورة السجل المدني للمرشحين للحج أو بطاقات األحوال.

3. صورة شخصية عدد 4)للذكور فقط( إلصدار تصريح الحج. 

4. شهادة تطعيم لألمراض المطلوبة للجهات الرسمية ذات العالقة.

5. يتم البحث عن أفضل حمالت الحج الرسمية وأنسبها من حيث الجودة والسعر.

6. تعميد الحملة االنسب وتزويدها ببيانات المرشحين للحج.

2. العمرة

أ. شروط االستحقاق
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1. أن تكون األسرة من ضمن الفئات)أ،ب,ج,د,هـــ(.

 2. وجود محرم شرعي للمستفيدات الراغبات في العمرة.

ب. اإلجراءات
التنسيق مع عدد من الحمالت والتعاقد معها بشكل رسمي

3. زكاة الفطر

تــوزع وفقــا لمــا يــرد الجمعيــة مــن تبرعــات لــزكاة الفطــر، وتعمــم آليــة 

توزيعهــا فــي حينهــا عــن طريــق المديــر العــام. 

4. السلة الرمضانية

أ. شروط االستحقاق

1. أن تكون األسرة من ضمن الفئات )أ،ب،ج،د(

2. وتـوزع فـي نهايـة شـهر 8ً  هجريـا، لـكل أسـرة سـلة واحـدة عبـر البطاقة 

الممغنطة وفـق مـاً  تـراه الجمعيـة مناسـبا وحسـب مـا وردهـا مـن تبرعـات.

ب. اإلجراءات

تصـرف سـلة غذائيـة لـكل أسـرة فـي شـهر رمضـان وفقـاً  لمـا تـراه الجمعيـة 
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مناسـبا لعـدد أفـراد األسرًة ويمكـن أن تكـون إيـداع فـي الحسـاب نقـدا أو عـن 

طريـق بطاقـة الصـرف اإللكتروني بطاقـة )منافـذ(.ً  ويحـدد قيمتها تعميـم مـن 

مديـر عـام الجمعيـة وفقـا الميزانية التقديرية المعتمـدة للمشـروع.

5.الحقيبة المدرسية

أ. شروط االستحقاق

1. أن تكون األسرة من ضمن الفئات)أ،ب،ج،د(.

ب. اإلجراءات

إعـداد بيانـات بأسـماء الطـاب والطالبـات المنتظميـن واعتمادهـا مـن المديـر 

العـام وتقـدم الخدمـةً  ويمكـن أن تكـون إيـداع فـي الحسـاب نقـدا أو عـن 

طريـق بطاقـة الصـرف اإللكتروني بطاقـة )منافـذ(، أو التوزيـع المباشـر عـن طريـق 

التبرعـات العينيـة.

6. التفوق العلمي

يقـام حفـل سـنوي لتكريـم الطـاب والطالبـات المتفوقيـن ويعمـم آليـة الحفـل 

ونمـاذج الترشـيح مـن قبـل إدارة البرامـج واللجـان ويحـدد فيـه معاييـر الترشـح 

للحفـل وقيمة المكافأة لـكل متفوق/ متفوقـة ويتـم إيـداع مبلـغ المكافـآت فـي 

حسـاب األسرة بعد الحفـل.
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اوال: إيقاف الخدمة عن األفراد

أ. يتــم إيقــاف الخدمــة عــن فــرد أو أكثــر مــن أفــراد 
األســرة بنــاء علــى أحــد األســباب التاليــة: 

1. الذكـور ممـن تجـاوزت أعمارهـم 18 سـنة، مـع إمكانيـة اسـتثناء الطـاب 

المنتظميـن فـي جهـة تعليميــة إلــى عمــر )23( ســنة بحســب الــرأي الفنــي 

للباحثــة االجتماعيــة، ويكــون االســتثناء باعتمــاد مديــر عــام الجمعيــة بشــرط 

وجــود مــا يثبــت االنتظــام بالدراســة.

2. اإلناث ممـن تجـاوزت أعمارهـم 20 سـنة، مـع إمكانيـة اسـتثناء الطـاب 

المنتظميـن فـي جهـة تعليميــة إلــى عمــر )24( ســنة بحســب الــرأي الفنــي 

للباحثــة االجتماعيــة، ويكــون االســتثناء باعتمــاد مديــر عــام الجمعيــة بشــرط 

وجــود مــا يثبــت االنتظــام بالدراســة.

3. األرملة إذا تزوجت.

4. اليتيمة عند زواجها.

5. المسـتفيد الـذي ال يقيـم مـع األسـرة، ويمكـن النظـر فـي اسـتثناء هـذه 

الحالـة بنـاء علـى الـرأي الفنــي للباحثــة االجتماعيــة، وتوصيــات رئيــس وحــدة 

البحــث االجتماعــي واعتمــاد مديــر عــام الجمعيــة. 

6. الوفاة.

7. االنتقال خارج نطاق خدمات الجمعية.

8. اليتيــم التــي تكتشــف الجمعيــة التالعب أو التزويــر فــي األوراق الثبوتيــة 

الخاصــة بــه, أو عــدم صحـة البيانـات المقدمـة بشـأنه (يتطلـب توثيـق هـذه 

الحالـة بموجـب محضـر موقـع مـن الباحـث االجتماعــي ورئيــس وحــدة البحــث 

االجتماعــي ومديــر إدارة البرامــج ويعتمــد مــن مديــر عــام الجمعيـة، ومرفـق بـه 
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إفـادة خطيـة مـن األسرة تثبت الحالـة ) وللجمعيـة المطالبـة - حسـب مـاً  تـراه 

مناسـبا – ( بـأي خدمـات ماليـة مقدمـة لألسـرة وتبيـن عـدم اسـتحقاقها.

ب. إجراءات إيقاف الخدمة عن األفراد

1. حصر األفراد الذين تنطبق عليهم أسباب إيقاف الخدمة عنهم قبل نهاية كل 

شهر 2. تعبئــة النمــوذج الخــاص بإيقــاف الخدمــة عــن األفــراد، وذلــك مــن 

قبــل الباحــث االجتماعــي، ورفعــه لرئيــس وحــدة البحــث االجتماعــي ومديــر 

إدارة البرامــج للموافقــة.

3. اعتماد النموذج من قبل مدير عام الجمعية.

4. تزويد منسق الكفاالت بنسخة من قرار اإليقاف وذلك إليقاف الكفالة عنه.

5. تزويد المسؤول عن الصرف لألسر لتعديل بيانات وعدد األفراد المستفيدين.

6. يجـب إبالغ األسـرة/ الفـرد بأنـه سـيتم إيقـاف الخدمـة عنـه قبـل لإليقاف بمـدة 

ال تقـل عـن )30(ً  يومـا مـع توضيـح سـبب لإليقاف ويكـون التبليـغ عـن طريـق 

الباحـث االجتماعـي وتوثيـق تاريـخً  ووقـت اإلبالغ خطيـا فـي نمـوذج لإليقاف.

7. تنفيذ إيقاف جميع خدمات الجمعية لهم عن طريق رئيس وحدة البحث 

االجتماعي.

8. حفــظ النمــوذج بعــد اعتمــاده مــن مديــر عــام الجمعيــة وذلــك فــي ملــف 

األســرة عــن طريــق الباحــث االجتماعــي. 
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ثانيا: إيقاف الخدمة عن األسر

أ. يتــم إيقــاف خدمــات الجمعيــة عــن األســر 
لســبب أو أكثــر مــن األســباب التاليــة:

1. إذا تجــاوز عمــر أصغــر المســتفيدين فــي األســرة (18 ســنة للذكــور و20 

لإلناث )، علــى أن يتــم إحالــة مثــل هــذه الحــاالت إلــى الجهــات الخيريــة 

األخــرى لتقديــم الخدمــة لهــم عــن طريقهــا.

2. االنتقال خارج نطاق خدمات الجمعية.

3. األسر المنقطعة التي انتهت فترة إيقاف صرفها المؤقت دون مراجعة الجمعية.

4. األســرة التــي تقــوم بالتالعب أو التزويــر فــي األوراق الثبوتيــة أو البيانــات 

المقدمــة للجمعيــة( يتطلــب توثيــق هــذه الحالــة بموجــب محضــر موقــع 

مــن الباحــث االجتماعــي ورئيــس وحدة البحث االجتماعـي ومديـر إدارة البرامـج 

ويعتمـد مـن مديـر عـام الجمعيـة، ومرفـق بـه إفـادةً  خطيـة مـن األسرة تثبت 

الحالـة )وللجمعيـة المطالبـة -حسـب مـا تـراه مناسـبا -بـأي خدمـات ماليـة 

مقدمـة لألسرة وتبيـن عـدم اسـتحقاقها.

5. عـدم رغبـة األسرة في االسـتفادة مـن خدمـات الجمعيـة( بنـاء علـى طلـب 

خطـي مـن األسرة موضح بـه األسـباب(.

6. عـدم تجـاوب األسرة مـع الباحـث االجتماعـي للبحـث الميدانـي ويجـب إثبـات 

ذلـك مـن قبـل الباحثـة.

7. انقطـاع االتصال باألسرة فـي حالـة الرقـم خطـأ أو مغلـق أو لـم تتجـاوب لمـدة 

شـهر )30 يـوم ( بالـرد علـى الباحثـة يتـم إيقـاف األسر وعند التجـاوب تكـون 

اإلعانة بأثـر رجعـي لمـدة ثالثـةً  أشـهر فقـط، فـإن لـم تتجـاوب خـال هـذه المـدة 

فتوقـف نهائيـا، وفـي حـال عودتهـا يرفـع طلـب تسـجيل جديـد
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ب. إجراءات إيقاف الخدمة عن األسر

1. تعبئـة النمـوذج الخـاص بإيقـاف الخدمـة لـكل أسـرة ورفعـه لرئيـس وحـدة 

البحـث االجتماعـي ومديـر إدارة البرامـج. 

2ً . اعتمـاد مديـر عـام الجمعيـة لقـرار إيقـاف الكفالـة والمسـاعدات عـن األسـرة، 

اعتبـارا مـن تاريـخ اإليقاف. 

3. يجـب إبالغ األسرة بأنـه سـيتم إيقـاف الخدمـة عنهـا وتحويلهـا بفتـرة اال تقـل 

عـن (30 (ً  يومـا مـع توضيـح سـبب االيقاف ويكـون التبليـغ عـن طريـق الباحـث 

االجتماعـي وتوثيـق تاريـخ ووقـتً  اإلبالغ خطيـا فـي نمـوذج االيقاف.


