الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

الئحة انرعاية االجتًاعية وانتنًىية
جليعية انرب اخلريية مبحافظة عنيزة

صفحة 1

الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

يقدية
تسعى الجمعٌة الخٌرٌة بمحافظة عنٌزة إلى التمٌز واإلبداع فً برامجها وخدماتها لتتواكب مع
رؤٌتها ورسالتها ( االنتقال من الرعوٌة إلى التنموٌة ) ومن ذلك شمولٌة الخدمات التً تقدمها
للمستفٌدٌن من األسر الفقٌرة واألرامل والمطلقات والمعلقات واألٌتام والعاطلٌن و الراغبٌن فً
العمل أو الدخول فً المنشاة الصغٌرة ومن فً حكمهم,وتهدف هذه الالئحة إلى تحقٌق الشفافٌة
والعدالة فً تقدٌم الخدمات الرعوٌة و التنموٌة .
وحٌث إن الباحث االجتماعً و الباحث التنموي ٌقومان بعملٌات بحث مكتبً ومٌدانً للحاالت
للتحقق من حالتها وتلمس احتٌاجاتها الرعوٌة والتنموٌة عن طرٌق فرٌق بحث اجتماعً تنموي
وإجراءات تخضع دائما للمراجعة والتحدٌث المستمر للتأكد من حالة الفئة المستهدفة وسهولة
إٌصال خدمات الجمعٌة لهم
ولتحقٌق ذلك ٌكون بجمع قاعدة بٌانات كبٌرة عن المستفٌد وأبنائه وحاالتهم المالٌة واالجتماعٌة
و الدراسٌة والصحٌة والعملٌة .ثم تقوم الجمعٌة بتقدٌم الخدمات عن طرٌق عملٌات الصرف
االلكترونً من خالل التحوٌل السرٌع على حساب المستفٌد للمصروفات النقدٌة وتسعى إن تكون
خدمة المساعدات العٌنٌة عن طرٌق الخدمة االلكترونٌة (المواد الغذائٌة -والكساء – والمستلزمات
المدرسٌة)  .وتمكٌن المستفٌد من مدى استحقاقه واالستفادة من خدمات الجمعٌة .
لذلك وضعت هذه أالئحة لتنظٌم العمل وفق ضوابط ومعاٌٌر واضحة وسهلة للعاملٌن فً الجمعٌة
ولطالبً الخدمة من المستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة.

انـفصـم األول  :انتعريفات
المادة األولى :المفردات الواردة فً الالئحة.

صفحة 2

الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

 الالئـحـة :هً القواعد والضوابط التنفٌذٌة المنظمة ألهداف وسٌاسات وبرامج الرعاٌة
االجتماعٌة فً الجمعٌة.
 الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة  :ه و القسم الذي ٌعنى بدراسة الحاالت وتسجٌلها
ومتابعتهاومساعدتهم وتهٌئتهم لسوق العمل .
 المتقدم:هو كل من ٌرغب فً الحصول على خدمات الجمعٌة .
 الدخل :هو ما تتقاضاه األسرة التً تسكن فً بٌت واحد من أي مصدر سواء أكان شهرٌا أو
سنوٌا (راتب  −تقاعد – ضمان -تأمٌنات  −عوائد سنوٌة ) وغٌرها
 نطاق خدمات الجمعٌة :هو محافظة عنٌزة بحدودها اإلدارٌة والمراكز التابعة لها .
 األسرة المستفٌدة:هً من ال تستطٌع توفٌر ضرورٌات الحٌاة األسرٌة.
 رب األسرة :هو القائم على األسرةأو وكٌله الشرعً .
 المرٌض:كل من أصٌب بمرض نفسً أو عضوي وال ٌستطٌع العمل بسببه بموجب
تقرٌرطبًحكومً .
 المعاق:هو الذي أصابه نقص أو قصور عن اإلنسان السوي فً بدنه أو عقله .
 الغارم و الم عسر :هو رب األسرة الذي اقترض مبلغ من المال وعجز عن سداده .
 األرملة:هً كل امرأة توفً عنها زوجها ولم تتزوج بعد وفاته .
 المطلقة:من ثبت طالقها بصك شرعً .
 الطالق الرجعً:هو الطالق الواقع ,ولم تستكمل المطلقة عدتها الشرعٌة.
 المعلقةأو المهجورة:المرأة التً ٌهجرها زوجها هجرا طوٌال ,فال هً مطلقة وال هً زوجة
وٌثبت ذلك بصك شرعً أو إفادة من جهة ذات اختصاصمع اعتماد لجنة المساعدات .
 أسرة المتغٌب :وهً التً انقطع خبر عائلها ,وخفً علٌهم أثره ,وال ٌعرف موضعه وحٌاته
وموته وٌثبت ذلك بمستند رسمً من إحدى جهات االختصاص .
 أسرة سجٌن:هً التً عائلها داخل السجن وٌثبت ذلك بإفادةرسمٌةمن السجن .
 أسرة مدمن:هً التً عائلها فاقد األهلٌة بسبب اإلدمان وٌثبت ذلك بتقارٌر طبٌةمن مستشفى
حكومًأو ٌثبت بشهود ورقة العصبة أو جهات االختصاص .
صفحة 3

الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

 األسر النازحة:أفراد القبائل النازحة التً لها إجراءات فً وزارة الداخلٌة ,أو ٌحمل بطاقة
تنقل للنازحٌن سارٌة المفعول .
 أسرة بال عائل:هً من فقدت والدٌها وٌعولها أحد أفراد األسرة.
 االستبعاد من الجمعٌة:وٌقصد به طـً قٌد المستفٌد من خدمات الجمعٌة .
 الحالة الفردٌة:كل من ٌعول نفسه فقط .
 التزوٌر:هو تغٌٌر الحقٌقة فً بٌان جوهري وفً محرر بإحدى الطرق التً نص علٌها
النظام تغٌٌرا من شأنه أن ٌحدث ضررا فً الغٌر أو نفعا لنفسهمع نٌة استعمال المحرر فً
مازورمن أجله .
 األبناءالقصر:كل من لمٌبلغ ( )١٥خمسة عشر عاما .
 المستندات :هً محررات تحتوي على إثباتات أو معلومات وبٌانات ٌلزم استٌفاؤها وفق
شروط الالئحة العامة والخاصة بكل حالة.
 البحث االجتماعً:هو البحث والتقصً الذي تقوم به الجمعٌة بجمع المعلومات والبٌانات عن
األسرة ودراستها وبٌان استحقاق األسرة للمساعدة والتسجٌل .
 البحث التنموي :هو العمل على تنمٌة االسرة من خالل ادخالهم فً دورات لتهٌئتهم لسوق
العمل ,وكذلك الوقوف على مشكالتهم االجتماعٌة و األخالقٌة والدراسٌة والعمل على حلها .
 شهادة باستمرار السجن :إفادة إدارة السجن عن حالة السجٌن من حٌث نوع ألقضٌة وتارٌخ
الدخول أو أإلٌقاف ومدة الحكم وتارٌخ الخروج المتوقع للسجٌن.
 حد الكفاف:هو الحد الذي ٌمثله مستوى الدخل لألسرة حسب قاعدة االستحقاق فً الجمعٌة
وٌحكم علٌهمن خالله ا.
 الحاالت الطارئة :هً الحاالت التً تكون طارئة على األسرة وفٌها ضرر كبٌر علٌهم .
 صك أإلعالة :هو مستند رسمً صادر من المحكمة المختصة ٌثبت إعالة المعٌللمن ٌعولهم
وفً حالة التعذر فانه ٌكتفى بورقة العصبة باستثناء من األمٌن العام .
 صك الهجران:هو مستند رسمً صادر من المحكمة المختصة ٌثبت هجران الزوج لزوجته
وٌحددمدة الهجران .
 أصحاب المعامالت بوزارة الداخلٌة :هم من النازحٌن و من كان لدٌهم معامالت إثبات
واستخراج هوٌة وطنٌة سعودٌة لدى وزارة الداخلٌة و لمٌبت فٌها .
صفحة 4

الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

انـفصم انثـانـي  :نـظـايهتسـجيم
المادة الثانٌة :الحاالت المستفٌدة من الجمعٌة
–١رب األسرة − ٢المطلقة − ٣األرملة
- ٤أسرة السجٌن  − ٥المعلقة − ٦أسرة بال عائل
- ٧أسرة المتغٌب − ٨المعاق − ٩زوجة أجنبً
 -10من ٌعول نفسه − 11المعسر

 -12المرٌضالنفسً أو المدمن

المادة الثالثة :شروط التسجٌل األساسٌة
(١أن ٌكون المتقدم سعودٌا .
(٢أن ٌكون المتقدم فً حكم السعودي (النازح أو لدٌه معاملة بوزارة الداخلٌةلمٌبت فٌها (
 )3أن ٌكون مسجل فً الضمان او غٌر قادر عن العمل .
 (4أن ٌكون قد مضى على إقامة سكنه فً محافظة عنٌزةسنة فأكثر وٌتم التأكد من ذلك بما ٌلً:
تعرٌف من مدارس أألوالد أو عقد إٌجار الكترونً أو مكان صدور الضمان .
صفحة 5

الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

 (5أن ٌكون المتقدم ضمن نطاق خدمات الجمعٌة.
)6أن تنطبق علٌه قاعدة االستحقاق الخاصة بالجمعٌة .
ٌ (7شترط فً تسجٌل االبن من ضمن أفراد األسرة أن ال ٌتجاوز عمره  ٢٠عشرٌن عاما ,إال إذا
أحضر ما ٌثبت استمراره فً الدراسة ,وٌشترط فً تسجٌل البنت ضمن أفراد األسرة أال ٌتجاوز
عمرها  ٣٥خمسة وثالثٌن عاما ,وأن تكون غٌر متزوجة أو موظفة .
 (8تعبئة النموذج الخاص بطلب الخدمة والتوقٌع على صحة المعلومات  ,فإن ثبت عدم صحتها
فللجمعٌة اتخاذاإلجراءات النظامٌةالرسمٌة بحقه .
 (9توقٌعه على موافقته باالستفسار عنه فً أي جهة ذات عالقة تراها الجمعٌة بما فً ذلك البنوك

المادة الرابعة :شروط التسجٌل للمتقدمٌن حسب الحالة
الحالة األولى  :رب األســرة
 −١أن ٌكون عمره 60ستون عاما فأكثر.
 −٢أن تنطبق علٌه شروط تسجٌل كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة .
 −٣أن ٌحضرالمستندات التً تخصه فً الفصل الثالث .

الحالة الثانٌة  :األرمـلة
- ١إحضار ما ٌثبت أنها أرملة .
- ٢أن تنطبق علٌها شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة.
- ٣أن تحضرالمستندات التً تخصها فً الفصل الثالث.

الحالة الثالثة  :المطلقة
 −١من ثبت طالقها بصك شرعً صادرمن المحكمة المختصة .
صفحة 6

الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

 −٢أن ٌكون قد مضى على الطالق ثالثة أشهر هجرٌة (فً طالق الرجعٌة )
 −٣أن تنطبق علٌها شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة .
 −٤أن تحضرالمستندات التً تخصها فً الفصل الثالث .

الحالة الرابعة  :المعلقة
 −١أن تحضرما ٌثبت تعلٌقهامن جهةذات اختصاصمعتمدة .
 −٢أن تنطبق علٌها شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة.
 −٣أن تحضرالمستندات التً تخصها فً الفصل الثالث.

الحالة الخامسة  :أسرة المتغٌب
 −١أن تحضر ما ٌثبت تغٌب عائلها بصك شرعً صادر من المحكمة المختصة .
 −٢أن تنطبق علٌها شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة.
 −٣أن تحضرالمستندات التً تخصها فً الفصل الثالث.

الحالة السادسة  :أسرة السجٌن
 −١أن ٌصدربحق السجٌن حكم شرعً ٌقضٌبسجنه ,أو ما ٌثبت إٌقافه ألكثرمن ثالثة أشهر .
 −٢أن تنطبق على األسرة شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة .
 −٣أن تحضرالمستندات التً تخصها فً الفصل الثالث.

الحالة السابعة  :المرٌضالنفسً أو المدمن
 −١أن ٌثبت بتقرٌر طبً من مستشفى حكومٌوٌكون مترجما إلى اللغة العربٌة وٌثبت عجزه عن
العمل وان ٌكون التقرٌر لم ٌمضً علٌة سنة .
صفحة 7

الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

وإذا تعذر إثبات ذلك فللجنة المساعداتاتخاذ ما تراهمناسبًا .
ٌ −٢حق للجنة المساعدات تحوٌل ملف أسرة المرٌض النفسً أو المدمن باسم الزوجة بعد موافقة
الزوج الخطٌة أو بوكالة شرعٌة صادرة من كتابة العدل .
 −٣أن تنطبق علٌه شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة .
 −٤أن ٌحضرالمستندات التً تخصه فً الفصل الثالث.

الحالة الثامنة  :أسرة بال عائل
 −١أن تحضرما ٌثبت أنها بال عائل ٌعٌلها من المحافظة أو ورقة العصبة .
 −٢أن تنطبق على األسرة شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة باستثناء العمر .
 −٣أن تحضرالمستندات التً تخصها فً الفصل الثالث.
 −٤أن ٌكون تسجٌل األسرة باسم احد أفرادها.
الحالة التاسعة  :المعاق
−١أن ٌثبت إعاقته بتقرٌر طبً ساري المفعول من مستشفى حكومً وٌكون مترجما إلى اللغة العربٌة
وعاجزعن العمل ,وال تتجاوز صالحٌته سنةمن تارٌخ إعداده لغٌر ذوي اإلعاقاتالدائمة
 −٢أن تنطبق علٌه شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة .
 −٣أن ٌحضرالمستندات التً تخصه فً الفصل الثالث.
الحالة العاشرة  :زوجة أجنبً
−١أن تحضرعقد الزواج األصلً.
صفحة 8

الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

−٢أن تنطبق علٌها شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة .
−٣أن تحضرالمستندات التً تخصها فً الفصل الثالث .
الحالة الحادٌة عشر  :الغارم المعسر
−١أن تكون الدٌون مثبتة رسمٌا ومعتبرة لدى اللجنة .
−٢أن تنطبق علٌه شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة .
−٣أن ٌكون صدر بحقه صك شرعً أو اٌقاف خدمات .

المادة الخامسة:حاالت اإلٌقاف المؤقت واالستبعادمن الجمعٌة
•أوال:حاالت اإلٌقاف المؤقت
 −١ثبوت اإلساءة بالقول ألحد منسوبً الجمعٌةكالسب والشتم والقدح فً نزاهة وأمانة العاملٌن .
 −٢إثارة الشغب أو البلبلة عند مراجعة الجمعٌة او توزٌع المساعدات.
 −٣التحاٌل واالدعاء الكاذب للحصول على منافع إضافٌة أو أكثر مما خصصله .
للمخالف )
ة
( تقدر العقوبة لجمٌع الحاالت السابقة من قبل الجنة المساعداتبما تراه مناسبًا
 −٤إذا تأخر المستفٌد عن تجدٌد األوراق المطلوبة بحد أقصى شهر من تارٌخ استالمه األوراق
دون عذر مقبولوعند تكرار ذلك ٌقدر رئٌس قسم البحث.
 −٥انقطاع المستفٌد بمدة أقصاها ثالثة أشهرعن مراجعة الجمعٌة أو عدم الرد على اتصاالتها دون
عذر أو مبرر منطقيٌ ,قدره رئٌس قسم البحث.

 ثانٌا:حاالت االستبعادمن الجمعٌة
 −١زواج األرملة أو المطلقة.
صفحة 9

الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

 −٢خروج السجٌن; وذلك على التفصٌل التالً:ـ
 إذارجع إلى عملهٌ :ستبعد لعدمانطباق الشروط علٌه .
 إذا لم ٌكن لدٌه عمل :فٌعطى مهلة  ٦أشهر من خروجهمن السجن.
 −٣انتقال األسرة إلى خارج محافظة عنٌزة.
الثبوتً أو إعطاءمعلومات غٌر صحٌحة .
ه
 −٤األسرة التً تقوم بالتالعب والتزوٌر فً األوراق
 −٥إذارجع زوج المعلقة إلٌها.
 −٦فً حال تجاوز دخل المستفٌد الحد الذي تنطبق علٌه قاعدة الجمعٌة .
 −٧إذا لم ٌقم المستفٌد بسحب مساعداته لمدة ثالثة أشهرمتتالٌةدون مبررٌقبله أمٌن الجمعٌة .
 −٨ثبوت عودة المتغٌب ألسرته بعد دراسة حالته .

صفحة 10

الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

انفصم انثانث  :املستنـدات املطهىبـة
المادة السادسة :المستندات المطلوبةمن كافة المتقدمٌن
 (١أصل الهوٌة الوطنٌة للسعودٌٌن(مع صورة حدٌثة) للمطابقة .
 (٢أصل سجل األسرة للسعودٌٌن(مع صورة حدٌثة) للمطابقة .
 (٣أصل اإلقامة سارٌة المفعول لغٌر السعودٌٌن (مع صورة حدٌثة) للمطابقة .
 (٤أصل بطاقة نازح أو مشهد ساري المفعول (مع صورة حدٌثة ) للمطابقة .
 (٥تعرٌف حدٌث بمقدار دخل رب األسرة (الضمان االجتماعً ,التقاعد ,المالٌة ,التأمٌنات ,دخل
البنت غٌر المتزوجة ,كشف حساب من البنك ,أخرى (
 (6صك ملكٌة المنزل أو عقد إٌجار ساري المفعول الكترونً مع الصورة للمطابقة.
)7ورقة تزكٌةمن إمام المسجد.
 (٨تعرٌف موثق من مدارس األبناء .
 (٩شهادة مٌالد األبناء أو شهادات التطعٌمللذٌن لم تتم إضافتهم فً سجل األسرة األصل مع صورة
حدٌثة للمطابقة.
 (١0إثبات عدم زواج أوتوظف البنات الالتٌاكبر من عشرٌن عامامن األحوااللمدنٌة .
 (١١العنوان الوطنً ورقم الهاتف و الجوال.
 (١٢برنت ابشر و ابشر أعمال باسم الزوج و الزوجة أو الزوجات
(ٌثبت عدم وجود عمالة على كفالتهم (.
 (١٣خطاب من مكتب العملو البلدٌة ٌثبت عدم وجود أنشطة تجارٌة سارٌة المفعول .
 (١٤تعبئة نموذج طلب المساعدة وتوقٌع المستفٌد علٌه (وفق النموذج المعد من الجمعٌة ).

صفحة 11
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المادة السابعة :المستندات اإلضافٌة لألرملة والمطلقة والمعلقة
 )١شهادة وفاة للزوج ( األصل مع الصورة للمطابقة)
 )٢صك حصرالورثة ( األصل مع الصورة للمطابقة)
 )٣إحضار صك الطالق األصلً للمطابقة .
 )٤إحضار ما ٌثبت (عدم زواجها −تعلٌقها  −تغٌب زوجها −وإعالة األوالد).
أما إثبات المتغٌب (إثبات محكمة−الضمان االجتماعً ).
 )٥إفادةمن األحوال المدنٌة( األصل مع الصورة للمطابقة(أو ابشر ٌبٌن الحالة .

المادة الثامنة :المستندات اإلضافٌة ألسر السجناء والمتغٌب و المعسر :
 (١شهادة باستمرارالسجن.
 ) 2اثبات التغٌب بصك من المحكمة .
 ) 3إثبات الدٌن بموجب صك شرعً مع وجود إٌقاف الخدمات.

صفحة 12
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انفصم انرابع :قاعدة اجلًعية نهًساعدات
المادة التاسعة :تحدٌد مستوى المعٌشة
تعتمد الجمعٌة فً تحدٌد مستوى المعٌشة وخط الكفاف على ما تقوم به لجنة المساعدات من جمع
معلومات ودراسات خاصة بمحافظة عنٌزة وعمل جدول بذلك ٌسمى قاعدة االستحقاق .
وعند عمل قاعدة االستحقاق ٌجب أن تستفٌد لجنة المساعدات من الدراسات و الجهات ذات
االختصاص كمصلحة اإلحصاءات العامة أو منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة .

المادة العاشرة  :تطبٌق جدول قاعدة االستحقاق التالً على جمٌع المتقدم
األفراد

الضمان

مقطوعة
الضمان

كفاٌة اإلعاشة

كفاٌة األجرة

األجرةالسنوٌة

كفاٌةاألجرة
المقطوعة

1

1156

10.400

1600

2350

9.000

3150

2

1542

11.800

2000

2833

10.000

3633

3

1940

13.200

2400

3400

12.000

4200

4

2321

14.600

2800

3883

13.000

4683

5

2726

16.000

3200

4367

14.000

5166

6

3130

17.400

3600

4808

14.500

5608

7

3544

18.800

3900

5150

15.000

6050

8

3918

20.200

4200

5492

15.500

6491

9

4370

21.600

4500

5833

16.000

6933

10

4734

23.000

4800

6133

16.000

7333

11

5165

24.400

5100

6433

16.000

7733

12

5584

25.800

5400

6733

16.000

8133

13

6024

27.200

5700

7033

16.000

8533

14

6402

28.600

6000

7333

16.000

8933

15

6786

30.000

6300

7633

16.000

9333
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انفصم اخلايش:املشروعات وأنشطة اجلًعية
المادة الحادٌة عشر :تقدم الجمعٌة مجموعة من األنشطة والبرامج المعتمدة التً تخدماألسر
المسجلة فٌها وهً:
 -2صدقة الشتاء

- ١كفالةاألسر الفقٌرة واألٌتام
 -4صٌانة منازل األسر المستفٌدة

 -5مساعدة المرضى

 -7الحاالت الطارئة وتفرٌج الكربة  -8السالل الرمضانٌة
 -10الحقٌبة المدرسٌة.

 -3زكاة الفطر
 -6إعانة الزواج
 -9كسوة العٌد

-11التدرٌب والتأهٌل-12.السلة الغذائٌة

غذائً ونقدٌة .
ة
 -13األجهزة الكهربائٌة -14دعم األسر المنتجة -15 .مساعدات
 -17مساعدات األجرة

 -16الصندوق الخٌري

 -18ترمٌم وشراء المنازل

انفصم انسادس :نظاو تقديى اخلديات
المادة الثانٌة عشر :تقدم الجمعٌة الخدمات الرعوٌة والتنموٌة للمستفٌدٌن منها وفق الشروط المعتمدة
.
أوال  :المساعدة فً صٌانة المنازل
أ  -شروط االستحقاق
- ١أن تكون األسرة من مستفٌدٌاإلعاشة.
 - ٢أن ٌكون المنزل ملك للمستفٌد.
 - ٣عدم قدرة األسرة على االستفادة من هذه الخدمة عن طرٌق الجهات (البنك السعودي
للتسلٌف واالدخار  ,الضمان االجتماعً وغٌرها من الجهات التً ٌمكن أن تقدم الخدمة
- ٤الحد األعلى للصٌانة مبلغ وقدره ثالثون إلف لاير  ,وفً حالة زٌادة التكلفة عن ذلك فٌلزم
طلب استثناء مقدم من مدٌر إدارة البرامج و األنشطة لالمٌن العام موضحا فٌه مبررات
االستثناء او تتحمل األسرة هذه الزٌادة .
- ٥أن ال تكون األسرة قد استفادت من هذه الخدمة.
- ٦فً حالة تحمل األسرة جزء من التكلفة فتقوم بدفع ما ٌترتب علٌها للمقاول مقدما وهذا
شرط الموافقة النهائٌة على الصٌانة .
صفحة 14

الئحة الرعاٌة االجتماعٌة والتنموٌة

ب-المستندات المطلوبة
- ١تعبئة نموذج طلب صٌانة منزل .
٢
٣
٤
٥
٦
7
8
9

تقرٌر طلب الخدمة من الباحث االجتماعً موضحا به حاجة المنزل لصٌانة .إرفاق ما ٌثبت ملكٌة المنزل.إعداد وصف عمل موضحا فٌه اإلعمال المطلوبة بالتفصٌل من رئٌس قسم الخدمات .إرفاق عرض سعر باإلعمال المطلوبة من قبل جهة مختصة فً مجال البناء.تقرٌربدراسة الطلب من قبل لجنة الصٌانة .ٌرفع الطلب بعد اكتمال اإلجراءات للجنة المختصة لالعتماد.متابعة التنفٌذ واإلشراف من قبل قسم الخدمات فً الجمعٌة.-بعد اكتمال العمل واستالم المقاول مستحقاته ٌتم تسجٌل الخدمة فً ملف األسرة.

ثانٌا  :المساعدة فً تأثٌث المنزل لمن استلم منزل من وزارة اإلسكان
أ  -شروط االستحقاق
 - ١أن تكون األسرة منمستفٌدي اإلعاشة .
- ٢إن ٌكون األثاث المطلوب غٌر متوفر لدى األسرة أوان ٌكون ردٌئا.
- ٣أن ال تكون األسرة قد استفادت من هذه الخدمة.
- ٤إال ٌتجاوز إجمالً األثاث المطلوب ( 10000لاير).
ب-المستندات المطلوبة
 - ١تعبئة النموذج الخاص بطلب مساعدة على التأثٌث .
 - ٢إحضار ما ٌثبت استالم المنزل من وزارة اإلسكان .
 - ٣تقرٌر طلب الخدمة من الباحث االجتماعً موضح به االحتٌاج وتفاصٌله.
 - ٤موافقة لجنة المساعدات على الطلب بعد دراسته.
ثالثا  :المساعدة فً سداد فواتٌر الكهرباء
شروط االستحقاق
أ-
 - ١أن تكون األسرة من مستفٌدي اإلعاشة.
 - ٢أن تكون خدمة الكهرباء مقطوعة .
 - ٣أن ال ٌكون استفاد من هذه الخدمة خالل العام .
 - ٤المساهمة فً نصف الفاتورة فقط .

صفحة 15
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ب-
١
٢
٣

المستندات المطلوبة
تعبئة النموذج الخاص بسداد فواتٌر الكهرباء.إحضار فاتورة الكهرباء.-موفقة لجنة الطوارئ .

رابعا  :المساعدة فً سداد اإلٌجار
أ-شروط االستحقاق
 -1أن تكون األسرة من مستفٌدي اإلعاشة .
- ٤أن تنطبق علٌه قاعدة االستحقاق .
ب -المستندات المطلوبة
- ١تعبئة نموذج طلب المساعدة على إٌجار المنزل .
- ٢تقرٌر طلب الخدمة من الباحث االجتماعً.
- ٣إرفاق صورة عقد اإلٌجار االلكترونً .
- ٤موافقة لجنة المساعدات .
خامسا  :المساعدة فً اإلٌجار المقطوع :
أ  -شروط االستحقاق
- ١أن تنطبق علٌه شروط الجمعٌة .
- ٢أن تنطبق علٌه شروط قاعدة األجرة المقطوعة .
- ٣أن ٌكون قادر على العمل وٌؤخذ علٌه تعهد بالبحث عن عمل إضافً .
- ٤أن تكون المساعدة كل ثالث سنوات .
ت -المستندات المطلوبة
- ١تعبئة النموذج الخاص باألجرة المقطوعة .
- ٢تقرٌر طلب الخدمة من الباحث االجتماعً .
- ٣صورة عقد االٌجار االلكترونً .
- ٤موافقة لجنة المساعدات
صفحة 16
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سادسا  :المساعدة فً شراء األجهزة الكهربائٌة
ب -شروط االستحقاق
 - ١أن تكون األسرة من مستفٌدي اإلعاشة .
- ٢إن ال ٌكون الجهاز المطلوب قد تم صرفه لألسرة خالل خمس سنوات الماضٌة.
- ٣أن ٌكون الجهاز القدٌم ال ٌمكن إصالحه .
- ٤األجهزة الكهربائٌة التً تقدمها الجمعٌة (مكٌف-ثالجة-غسالة-فرن -فرٌزر  -اخرى)
ت-
١
٢
٣

المستندات المطلوبة
تعبئة نموذج طلب صرف األجهزة الكهربائٌة.تقرٌر طلب الخدمة من الباحث االجتماعً.-موافقة لجنة المساعدات على الطلب بعد دراسته.

سابعا  :صٌانة األجهزة الكهربائٌة
أ  -شروط االستحقاق
- ١أن تكون األسرة من مستفٌدي الجمعٌة إعاشة و األجرة .
- ٢أن ال تكون األسرة قد استفادت من هذه الخدمة أكثر من مرة خالل العام للجهاز الواحد
ب  -المستندات المطلوبة
- ١تعبئة النموذج الخاص بصٌانة األجهزة .
- ٢زٌارة مٌدانٌة وتقرٌر الباحث .
ثامنا  :المساعدة على الزواج
أ  -شروط االستحقاق
- ١إن ٌكون من أبناء األسر المستفٌدة من خدمات الجمعٌة.
- ٢أن ٌكون الراتب اقل من  6000لاير .
- ٣إن ٌكون الطلب خالل الستة أشهراألولى من كتابة عقد النكاح.
- ٤إن ال ٌكون قد استفاد من الخدمة مسبقا.
- ٥الحصول على دورة تأهٌلٌه قبل الزواج.
- ٦إن تكون المساعدة لزواج األول ولٌس التعدد.
- 7أن ٌكون المتقدم ٌعمل وله دخل .
صفحة 17
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ب -المستندات المطلوبة
- ١تعبئة النموذج الخاص بطلب مساعدة زواج .
- ٢تقرٌر طلب الخدمة من الباحث االجتماعً.
- ٣صورة لعقد النكاح.
- ٤إحضار تعرٌف بالراتب .
- ٥صورة الهوٌة.
- ٦صورة شهادة حضور الدورة التأهٌلٌة.
مساعدة الزواج تكون بمبلغ  5000لاير كحد ادنً و 10000لاير كحد اعلً .
نسبة وتناسب من الراتب .
تاسعا  :التدرٌب والتأهٌل والدراسة الجامعٌة ( تحتاج فتوى شرعٌة عن صرف اموال الزكاة
على الدورات التدرٌبٌة او الدراسة )
أ  -شروط االستحقاق
- ١إن ٌكون من أبناء األسر المستفٌدة من خدمات الجمعٌة.
- ٢إن ال ٌزٌد العمر عن  26عاما بالنسبة للدراسة.
- ٣أن ٌكون آخر فصل دراسً له بالجامعة وتقدٌره ال ٌقل عن جٌد .
- ٤الرغبة الجادة فً التدرٌب.
- ٥إن تكون الدورة المطلوبة ذات جدوى مستقبلٌة ومن متطلبات سوق العمل.
- ٦إال تزٌد مدة التدرٌب عن  6أشهر.
ٌ- 7مكن للجمعٌة تحدٌد جزاء من الرسوم ٌتحملها الطالب وذلك لتحقٌق جدٌتهم فً ذلك.
ب -المستندات المطلوبة
 - ١موافقة مركز اكتفاء على الدورات التدرٌبٌة .
- ٢تقرٌر من الباحث المتخصصومن واقع المقابلة الشخصٌة مع المستفٌد .
- ٣صورة الهوٌة.
- ٤صورة من أخر مؤهل دراسً .
- ٥بالنسبة للدراسة الجامعٌة إثبات أن هذا هو الفصل األخٌر للتخرج .
- ٦أصل المطالبة من جهة التدرٌب مع الخصم إن أمكن.
- 7إرفاق شهادة المستوى السابق فً حالة طلب الدفعة الثانٌة.

صفحة 18
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عاشرا  :الحاالت الطارئة
أ  -شروط االستحقاق
- ١أن تكون من الحاالت المستجدة والتً تحتاج تدخل سرٌع ( وهً ناتجة عن حرٌق -
العنف األسري  -أضرار السٌول  ....الخ ) .
- ٢أن تكون الحالة ضمن نطاق خدمات الجمعٌة .
ب  -المستندات المطلوبة
- ١اطالع رئٌس رعاٌة المستفٌدٌن على الحالة وعمل تقرٌر للجنة الطوارئ .
- ٢تعبئة النموذج الخاص بحاالت الطوارئ .

انفصم انسادس أحــكـاو عايـــه
المادة الثالثة عشر :هذه الالئحة تعتمد التقوٌم المٌالدي .
المادة الرابعة عشر:تطبق الالئحة لمدة عام مٌالدي من تارٌخ اعتمادها .ثم ٌتم مراجعتها دورٌا .
المادة الخامسة عشر :ال ٌتم قبول طلبات المتقدمٌن وتزوٌدهم بالمستندات المطلوبة إال بعد إجراء
بحث مكتبً ٌحدد انطباق شروط التسجٌل علٌهمن عدمه .
المادة السادسة عشر:استالمالطلب من الجمعٌة ال ٌعنً قبوله
المادة السابعة عشر :ال ٌتم استقبال الطلب إال من صاحبه أو بوكـالة شرعٌة صادرة من كتابة العدل
فً حالة وجود مبرر مقبول ٌقدره مدٌر الجمعٌة .
المادة الثامنة عشر:بعد خروج المستفٌد من السجن بمدة ستة أشهر هجرٌةٌ ,تم دراسة حالة األسرة
للتأكد من استحقاقها للمساعدة من عدمها ,وتطبق شروط التسجٌل لكافة المتقدمٌن وفق ما ورد فً
المادة الثالثة .
المادة التاسعة عشرٌ:جب أن تكون األوراق المقدمة للفرع حدٌثة ولم ٌمضعلٌها أكثرمن شهر .
المادة العشرونٌ :جب تجدٌد الملف وعمل بحث تتبعً لكل أسرة بعد سنة من تسجٌلها .

صفحة 19
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المادة الحادٌة و العشرون:إذاكان للزوجة أبناءمن زوج آخر ولدٌها صك إعالة علٌهم فٌستمر صرف
المساعدات من الجمعٌة لمدة ال تزٌد عن ستة أشهر هجرٌة مع تطبٌق الوزن النسبً على األسرة,
وللجنة الجمعٌة صالحٌةتمدٌد مدة االنتساب للجمعٌة عند الحاجة .
المادة الثانٌة والعشرون:إذا كانت المتقدمة سعودٌة وزوجها مقٌم غٌر سعودي فٌتم تسجٌل األسرة
إذا انطبقت علٌها شروط التسجٌل ,وٌعتبر دخل الزوج من دخل األسرة ,وٌكون الملف باسم الزوجة
بعد أخذ موافقة خطٌة من الزوج مع تطبٌق شرط العمر للزوج األجنبً غٌر السعودي .
المادة الثالثة والعشرون:كل من ٌتقدم لطلب التسجٌل ولم تنطبق شروط التسجٌل أو بعضها علٌه فتتم
إحالته إلى أمٌن الجمعٌة للنظر فً طلبه وله حق االستثناء لمدة سنة كحد أقصى ,وٌمكن التمدٌد له
بقرار من لجنة المساعدات بحد أقصى ستة أشهر عند الحاجة لذلك.

المادة الرابعة والعشرون :رب األسرة العاجز عن الحضور الستالم المساعدات بسبب المرض ٌلزم
من ٌنوب عنه إحضار وكالة شرعٌة صادرة من كتابة العدل منه بعد التأكد من حالته الصحٌة بتقرٌر
طبً من مستشفى حكومً أو زٌارة مٌدانٌة .
المادة الخامسة والعشرون:فً حالة وجود عمالة منزلٌة (خاصة) لدى األسرة فٌشترط وجود تقرٌر
ٌثبت حاجة األسرة لتلك العمالة أو وجودمبررتقبله لجنة المساجد .
المادة السادسة والعشرون :فً حال وجود عمالة غٌر منزلٌة على كفالة رب األسرة المستفٌدة أو
زوجته ٌتم إٌقاف ملف األسرة إال إذا رأت لجنةالمساعدات غٌر ذلك فلها حق االستثناء فً ذلك.
المادةالسابعة والعشرون :لو أنشئت جمعٌة خٌرٌة متخصصة بإحدى الحاالت التً ترعاها الجمعٌة
وفروعها ,فإن للجمعٌة الحق فً إحالة هذه الحاالت بعد التنسٌق رسمٌا مع تلك الجمعٌة بقبول
الحاالت التً تحول علٌهم ,مع عدم استقبال طلبات جدٌدة فً الجمعٌة وفروعها ,لهذه الحاالت .
المادةالثامنةوالعشرون  :تعبئة نموذج تزكٌة اإلمام حسب النموذج المعتم د .
المادةالتاسعة والعشرون :تعامل المرأة غٌر السعودٌة التً لها أبناء سعودٌٌن معاملة المرأة
السعودٌةمادامت مسؤولة عن أبنائها .
المادةالثالثونٌ:عامل أبناء المرأة السعودٌة من رجل غٌر سعودي معاملةاألبناءالسعودٌٌن .
المادةالحادٌةوالثالثون:الجمعٌة غٌر ملزم بإعادة أوراق المتقدم فً حالة عدمقبول طلبه ,والبد من
إفهامالمتقدم وأخذ تعهد علٌه بذلك.
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المادةالثانٌةوالثالثون :مدة االستفادة من خدمات الجمعٌة خمس سنوات كحد أقصى من تارٌخ انتسابه
بعد استٌفاء جمٌع محاوالت الرفع من دخله ومستواه المعٌشً .
المادةالثالثةوالثالثونٌ:تم مساعدة ( عابري سبٌل ) بحٌث تكون مقتصرة على المواد الغذائٌة والعٌنٌة
فقط دون المساعدات المالٌة .
المادةالرابعةوالثالثون :إذا توفً رب األسرة ولدٌه أكثر من زوجة تعامل كل زوجة مع أبنائهاكاسرة
مستقلة لوحدها مع تطبٌق شروط الوزن النسبً علٌها.

المادةالخامسةوالثالثون:من لم ٌثبت لدٌنا ان عنده دخل فٌكون دخلة حسب الضوابط التالٌة:ـ
- ١حالة فردٌة  700لاير .
- ٢عائلة اقل من  3أفراد 1500لاير وأكثر من ذلك  2000لاير .
المادةالسادسةوالثالثون:إذا كان سكن األسرة عبارة عن منزل إٌجار مسجال باسم رب األسرة و
منتهً بالتملٌك فٌعتبر المسكن إٌجار إذا كانوا ٌسكنون به.
المادةالسابعةو الثالثونٌ:حق للجنة المساعدات عدم احتساب مبالغ التأهٌل الشامل لرب األسرة
وأبنائهمتى ما رأت الحاجة لذلك .
المادةالثامنةوالثالثون:فً حال ثبوت أمالك أو عقارات للمستفٌد فللجنة الجمعٌة دراسة هذه األمالك
مراعٌة للضوابط التالٌة (:مكانالعقار  −تارٌخ بٌع العقار  −مساحة األراضً −عدد األراضً −نوع
الصك المسجل) مع إضافة قٌمة  %٥خمسة بالمائةمن قٌمة األمالك المسجلة للمستفٌد على الدخل
وعند إصدار قرارها البد من مصادقة أمٌن الجمعٌة علٌه.
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