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األنظمة الخاصة بحالة األسرة

أوال :المستفيدون من خدمات الجمعية
.1أن تكون المستفٌدة من إحدى الفئات التالٌة ( أرامل – مطلمات – أٌتام – مهجورات –
شٌخوخـة  -مرضى –اسر السجناء) .
.2إذا كانت من هذه الفئات ولها دخل من التماعد والضمان وهً ال تعول أبنائها ال تسجل
لكفاٌتها وإذا كان لدٌها دٌن أو التزامات كثٌرة تسجل فً المساعدات العٌنٌة.
فً حال التسجٌل الجدٌد البد من تولٌع المستفٌدة على تعهد بحضور الدورات التدرٌبٌة
.3
من لبلها او من لبل أبنائها وفً حال عدم حضورها أكثر من  3دورات سٌتم طً لٌدها من
الجمعٌة ( هذا البند ال ٌنطبك على المستفٌدات من عمر 55فمافوق ) .
.4اسر السجناء تتم مساعدتهم مساعدة عٌنٌة ومن خالل برنامج التدرٌب والتوظٌؾ .
.5إحضار األوراق الثبوتٌة لحالتها من الجهات الحكومٌة ( الضمان – األحوال – التماعد –
المستشفى -المحكمة) .
.6أن ال تكون الحالة لدٌها أمالن أو عوائد .
.7أن ٌكون سكنها داخل المدٌنة المنورة .
.8أن ال تكون مستفٌدة من جمعٌات أخرى لعدم ازدواجٌة الخدمات وإن كانت مسجله والتزاماتها
كثٌرة تسجل عٌنً أو تدرٌب وتوظٌؾ فمط.
ٌ.9تم تسجٌل الؽٌر سعودٌٌن بنسبة  %7على أن تكون من نفس الفئات التً تخدمها الجمعٌة
وٌتم مساعدتهم عٌنٌا فمط.
.15أن تكون مسجله بالضمان االجتماعً.
.11فً حال لبول تسجٌلها فً المساعدات المادٌة ٌشترط أال ٌزٌد الفرد فً األسرة
عن755لاير.
 .12أن الٌتم صرؾ أي معونة مادٌه أو عٌنٌٌه ألبناء المستفٌدات الذكور فوق ال 25سنه أو
المتزوجٌن وٌمكن استفادتهم من برنامج التدرٌب والتوظٌؾ فمط .

ثانيا :المستندات المطلوبة للتقديم على الجمعية
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أ .المستندات األولٌة عند تمدٌم الطلب
.1
.2
.3
.4
.5
.6

صورة السجل المدنً للعائلة وبطالات األحوال لألٌتام الذٌن تجاوزت أعمارهم الخامسة
عشر ولدٌهم بطالات أحوال مع األصول لمطابمتها.
صورة شهادة وفاة األب مع األصل للمطابمة) إذا لم توضح الوفاة بسجل العائلة(.
صورة لعمد اإلٌجار أو صن الملكٌة للمنزل مع األصل للمطابمة.
صور شهادات المٌالد لألبناء أو صن اإلعالة مع األصل للمطابمة.
أصل آخر فاتورة كهرباء.
كروكً واضح للمنزل مع اسم الحً والشارع وأرلام الهواتؾ.

ب .المستندات التالٌة المطلوبة عند لبول الطلب العتماد تسجٌلها فً الجمعٌة
. 1صورة شهادات األٌتام الدراسٌة أو تعرٌؾ من المدرسة.
-2صورة شهادة بمصادر الدخل لألسرة) كالتماعد والتأمٌنات والضمان وؼٌرها ( ...بتوارٌخ
حدٌثة.
 -3صورة صن حصر الو ا رثة مع األصل للمطابمة.
 -4صورتان شخصٌة لألبناء ،والبنات ألل من ( ) 8سنوات.
 -5إثبات عدم الزواج والتوظٌؾ لألم.
 -6إثبات عدم الزواج للبنات اللواتً تتجاوز أعمارهن  22سنة.

ثالثا:مدى استحقاق بعض الحاالت التالية لخدمات الجمعية
م
1

الحالة
اليتيم

اإليضاح
من سن الوالدة حتى سن  18سنة.

االستحقاق
ٌستفٌد من خدمات الجمعٌة
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2

اليتيمة

من سن الوالدة حتى سن  22سنة مالم تتزوج أو تتوظؾ.

ٌستفٌد من خدمات الجمعٌة

3

المستفيد البالغ

4

المستفيدة فوق
سن اليتم

5

المستفيد المعاق

6

األم األرملة

من تجاوز  18سنة وكان منتظما ً فً إحدى الجهات العلمٌة ولدٌه إخوان لصر
)ٌحظى
بخدمات الجمعٌة حتى ٌصل  22سنة باستثناء من مدٌر الفرع (وٌمكن استثناءه
حتى22
من إدارة البحث والخدمة االجتماعٌة.
هً التً تجاوزت  22سنة ولدٌها إخوة لصر ولٌست موظفة أو متزوجة أو
مطلمة
)تستمر فً الصرؾ لحٌن زواجها أو بلوؼها  35سنة(
من لدٌه إعالة فكرٌة أو جسدٌة تعٌمه عن العمل وتجاوز  18سنة ولدٌه إخوة
لصر
سواء كان فً المنزل أو منوما ً فً أحد م ا ركز التأهٌل.
وهً التً توفً زوجها ولم تتزوج ولدٌها أٌتام لصر.

ٌستفٌد من خدمات الجمعٌة
حتى  22سنه

تستفٌد من خدمات الجمعٌة

7

األم المتزوجة

وهً األم التً توفً زوجها وتزوجت زوج آخر وتسكن مع األٌتام.

تستفٌد من خدمات الجمعٌة

8

األم المطلقة

9

األم المعلقة

15

اليتيمة المعلقة

16

البنت المتملكة

وهً األم التً توفً ز وجها وتزوجت زوج آخر وطلمت منه وتسكن مع األٌتام
وٌشترط
إحضار ما ٌثبت ذلن من المحكمة ذات االختصاص.
وهً األم التً توفً زوجها وتزوجت زوج آخر وعلمها وتسكن مع األٌتام
وٌشترط
إحضار ما ٌثبت ذلن من جهات االختصاص.
وهً الٌتٌمة التً علمت وتمٌم مع األٌتام وٌوجد لدٌها ما ٌثبت الحالة وعمرها ألل
من
22سنة.
وهً من تم عمد نكاحها رسمٌا ً وبموجب عمد فهً بحكم المتزوجة.

تستفٌد من خدمات الجمعٌة

17

األم السعودية
التي لم
تضاف في السجل
المدني
األم غير
السعودية التي
ليس لديها إثبات
األم المطلقة قبل
وفاة
زوجها ولديها
أبناء
قصر

18
19

وهً األم السعودٌة التً لم تضاؾ فً السجل المدنً ولٌس لدٌها إثبات زواجها
من
المتوفً ولدٌها أبناء لصر لدٌهم شهادات مٌالد تطلب بإحضار برنت من األحوال
المدنٌة.
وهً األم الؽٌر سعودٌة ولٌس لدٌها إثبات ولدٌها أٌتام لصر) ٌكون الصرؾ باسم
البنت الكبرى أو أحد األبناء(.
األم المطلمة لبل وفاة زوجها ال تعتبر أرملة وتتماضى ا رتب ا ً شهرٌا ً من
الضمان االجتماعً لد ره ثمانمائة واثنان وستون  862لاير شهري ففً مثل هذه
الحالة إذا رؼبت األم أن تدخل
فً الصرؾ مع أبنائها األٌتام من األبناء المصر من والدهم المتوفً فإن ا رتب
الضمان
االجتماعً الخاص باألم ٌدخل ضمن مصادر دخل األسرة لؽرض تحدٌد فئة
األسرة من

تستفٌد من خدمات الجمعٌة
فً حال وجود لصر
ٌستفٌد من خدمات الجمعٌة

تستفٌد من خدمات الجمعٌة
تستفٌد من خدمات الجمعٌة
ال تستفٌد من خدمات الجمعٌة
تستفٌد من خدمات الجمعٌة

تستفٌد من خدمات الجمعٌة
تستفٌد من خدمات الجمعٌة
بشرط أال ٌؤثر ذلن على بماء
األبناء المصر بالصرؾ.

رابعا  :متابعة األسرة
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حرصا ً على الحصول على صورة واضحة ومعلومات شاملة عن وضع األسرة فمد تم تصمٌم
سجل متابعة األسرة ٌتم من خالله تسجٌل المالحظات أو التعلٌمات الخاصة باألسرة وكذلن
اإلجراءات المختلفة التً تمت عن طرٌك فرٌك البحث االجتماعً أو األطراؾ األخرى ذات
العاللة ) رئٌس المسم ،مشرفة المسم النسائً ،مسئولة عاللات األسر ،العاللات والبرامج
واألنشطة(.

أ .تغيير الفئة
بناء على تؽٌر الظروؾ االلتصادٌة لألسرة فإنه ٌلزم فرٌك البحث االجتماعً تعدٌل فئة األسرة
من فئتها الحالٌة إلى الفئة التً تناسب وضعها الجدٌد مع الحرص على أن تكون المعلومات عن
مصادر الدخل موثمة ورسمٌة.وٌتم تحدٌث هذه البٌانات فورا ً فً برنامج التعامالت االلكترونٌة.

د .األسر المنقطعة
عند تعذر االتصال بإحدى أسر الجمعٌة) بسبب تؽٌٌر األسرة لسكنها وأرلام هواتفها دون مراجعة
أو إبالغ الجمعٌة( ٌحك لفرٌك البحث االجتماعً إٌماؾ صرؾ األسرة مؤلتا ً لمدة شهرٌن متتالٌن
بهدؾ ضمان مراجعة األسرة للجمعٌة وتحدٌث بٌاناتها ،وعند انتهاء الفترة دون مراجعة األسرة
فٌحك لفرٌك البحث االجتماعً إٌماؾ خدمات الجمعٌة عنها بشكل نهائً وفك اإلجراءات الخاصة
باإلٌماؾ.

حاالت إيقاف خدمات الجمعية عن مستفيد
أوال  :إيقاف الخدمة عن األفراد
أ ٌ.تم إٌماؾ الخدمة عن فرد أو أكثر من أفراد األسرة بناء على أحد األسباب التالٌة:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

الذكور ممن تجاوزت أعمارهم  18سنة) مع مالحظة إمكانٌة استثناء الطالب المنتظمٌن
فً جهة علمٌة لؽاٌة عمر  22سنة حسب مرئٌات فرٌك البحث االجتماعً (وٌكون
االستثناء عن طرٌك رئٌس البحث والخدمة االجتماعٌة بشرط وجود ما ٌثبت االنتظام
بالدراسة.وٌمكن االستثناء الى عمر  22سنة عن طرٌك إدارة البحث والخدمة االجتماعٌة
وفما ً لمرئٌات فرٌك البحث وتوصٌات رئٌس لسم البحث وتأٌٌد مدٌر الفرع.
األم المتزوجة التً ال تسكن مع األٌتام فً نفس المنزل.
الٌتٌمة عند زواجها.
المستفٌد الذي ال ٌمٌم مع األسرة) ٌمكن النظر فً استثناء هذه الحالة عن طرٌك إدارة
البحث والخدمة االجتماعٌة(.
الوفاة.
االنتمال خارج نطاق خدمات الجمعٌة وفروعها.
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ب .اجراءات إٌماؾ الخدمة عن األفراد
.1
.2
.3
.4

.5
.6

حصر األفراد الذٌن تنطبك علٌهم أسباب إٌماؾ الخدمة عنهم.
تعبئة النموذج الخاص بإٌماؾ الخدمة عن األفراد ورفعه لمدٌرة المسم للتوجٌه حول
اإلٌماؾ.
اعتماد النموذج من لبل مدٌرة المسم.
ٌجب إبالغ االسرة/الفرد بأنه سٌتم إٌماؾ الخدمة عنه بفترة ال تمل عن ٌ 31وما ً مع
توضٌح سبب االٌماؾ وٌكون التبلٌػ عن طرٌك فرٌك البحث االجتماعً وتوثٌك تارٌخ
وولت االبالغ خطٌا ً فً نموذج االٌماؾ.
إٌماؾ جمٌع خدمات الجمعٌة لهم عن طرٌك رئٌس لسم البحث االجتماعً
حفظ النموذج بعد اعتماده من مدٌرة المسم فً ملؾ األسرة عن طرٌك فرٌك البحث
االجتماعً.

ثانيا :إيقاف الخدمة عن األسر
أ ٌ.تم إٌماؾ خدمات الجمعٌة عن األسر لسبب أو أكثر من االسباب التالٌة:
 .1إذا تجاوز عمر أصؽر المستفٌدٌن فً األسرة  ) 22سنة للذكور و  22سنة لإلناث(.
)على أن ٌتم إحالة مثل هذه الحاالت إلى الجهات الخٌرٌة األخرى لتمدٌم الخدمة لهم عن
طرٌمها(.
.2
.3
.4

.5

االنتمال خارج نطاق خدمات الجمعٌة(خارج المدٌنة المنورة).
األسر المنمطعة التً انتهت فترة إٌماؾ صرفها المؤلت دون مراجعة الجمعٌة.
األسرة التً تموم بالتالعب أو التزوٌر فً األورا ق الثبوتٌة) ٌتطلب توثٌك هذه الحالة
بموجب محضر مولع من فرٌك البحث االجتماعً ومدٌرة المسم النسائً ومرفك به
إفادة خطٌة من األسرة تثبت الحالة وتزوٌد إدارة البحث والخدمة االجتماعٌة بنسخة
منها(.
عدم رؼبة األٍ سرة فً االستفادة من خدمات الجمعٌة) بناء على طلب خطً من
األسرة(.

ب .إجراءات إٌماؾ الخدمة عن األسر
 .1تعبئة النموذج الخاص بإٌماؾ الخدمة لكل أسرة ورفعها لمدٌرة المسم.
 .2اعتماد المدٌرة لمرار اإلٌماؾ) مع ضرورة تزوٌد إدارة الجمعٌة بصورة من المرار(.
 .3فٌما ٌختص باألسر التً ٌتم إٌماؾ الخدمة عنها بسبب) عدم وجود لصر (من ذوي
الظروؾ المادٌة السٌئة ٌتم إرفاق صور االثباتات الرسمٌة لألسرة مع لرار اإلٌماؾ
إلدارة البحث والخدمة االجتماعٌة للتنسٌك مع احدى الجهات الخٌرٌة لمبول األسرة على
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أن تبمى األسرة فً الصرؾ لمدة ال تتجاوز  3أشهر لحٌن اإلفادة بمبولها فً إحدى هذه
الجهات أٌهما أوال) مع مالحظة وجود االحتفاظ بملؾ األسرة فً الفرع على أن ٌتم رفع
الطلب إلدارة البحث والخدمة االجتماعٌة إلصدار لرار اإلٌماؾ(.
ٌ .4جب إبالغ االسرة بأنه سٌتم إٌماؾ الخدمة عنها وتحوٌلها بفترة ال تمل عن ٌ 31وما ً مع
توضٌح سبب االٌماؾ وٌكون التبلٌػ عن طرٌك فرٌك البحث االجتماعً وتوثٌك تارٌخ
وولت االبالغ خطٌا ً فً نموذج االٌماؾ.

الفصل األول /تصنيف فئات االسر المستفيدة من خدمات الجمعية
أ -تصنيف فئات المستفيدين من خدمات الجمعية
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لؽرض تحدٌد حجم ونوع الخدمة الممدمة للمستفٌد ٌتم تصنٌفهم إلى فئات وفك مستوى دخل األسرة
وعدد أفرادها وملكٌتها للسكن وذلن  ،وهذه الفئات هً كما ٌلً:
الفئة
فئة أ
فئة ب
فئة ج
فئة د
فئة هـ

االٌضاح
وهً األسر األشد حاجة والتً ٌكون صافً الدخل الشهري للفرد ال ٌزٌد عن )
 ( 155لاير
وهً األسر التً ٌكون صافً دخل الفرد الشهري من ()355-155لاير
وهً األسر التً ٌكون صافً دخل الفرد الشهري من ) )555-355لاير
وهً األسر التً ٌكون صافً دخل الفرد الشهري من ) )755-555لاير
وهً األسر التً ٌكون صافً دخل الفرد الشهر أكثر من ()2,555-755لاير
واذا تجاوز دخل
الفرد أكثر من 2,555لاير فٌلزم استثناؤه من مدٌرة الجمعٌة وتمدم لها الخدمات
التالٌة فمط:
 .1الرعاٌة الصحٌة ،والرعاٌة التعلٌمٌة ،والتدرٌب والتوظٌؾ ،واإلرشاد
األسري والبرامج الثمافٌة والتروٌحٌة.
 .2إشراكهم فً برامج الجمعٌة المختلفة وحفالتها ومناسباتها العامة..
 .3التنسٌك مع المؤسسات الخٌرٌة االخرى لتمدٌم خدماتها لألسر.

ب -طريقة احتساب دخل الفرد بالنسبة لألسرة التي تتكون من فردين
أحدهما من األبناء القصر:
1.فً حال وجود أسرة مكونة من فردٌن شرٌطة أن ٌكون أحدهم من األبناء األٌتام المصر ودخلهم
الشهري ٌفوق معدل دخل الفرد المعتمد فً الئحة الخدمة االجتماعٌة والمحدد بمبلػ سبعمائة
وخمسون)  )755لاير وبما الٌتجاوز ألؾ ()1555لاير ،ففً مثل هذه الحالة إذا بلػ دخل الفردٌن
مثالً ألفان ((2555لاير ٌمسم الدخل على ثالثة أفراد مع عدم وجود الثالث بدال من فردٌن وهم
الموجودٌن فعالً بحٌث ٌكون دخل الفرد كالتالً666=3/2555 :لاير.
2.فً مثل هذه الحالة تكون األسرة فئة) د (بدالً من فئة) ه (وتستمر األسرة بالصرؾ بدالً من
إٌمافها وهً بحاجة إلى االستمرار تمدٌرا ً لظروفها وهذا اإلجراء خاص باألسرة المكون من فردٌن
أحدهم من األبناء المصر ودخل الفرد ٌنحصر بٌن  1,555-755لاير.

الفصل الثاني /شروط وإجراءات تقديم الخدمة
تصنٌؾ الخدمات التً تمدمها الجمعٌة للمستفٌدٌن ونماذج البحث والخدمة االجتماعٌة
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أوال :الخدمات األساسية
وهً الخدمات التً تلتزم الجمعٌة بتمدٌمها لكل فرد من األفراد والمستفٌدٌن من فئة (أ ،ب ،ج
،د) وفك ما تراه الجمعٌة مناسبا من حٌث آلٌة وولت تمدٌم الخدمة (شهرٌا ً أو دورٌاً) وهً:

كفالة يتيم
شروط االستحماق:
فً حال لبول تسجٌل االٌتام فً المساعدات المادٌة ٌشترط اال ٌزٌد الفرد فً االسرة
.1
عن ( )755لاير ،وذلن حسب معاٌٌر مدٌرة المسم.
.2

ان ٌكون سعودي الجنسٌة.

.3

ان ٌكون سكنهم داخل المدٌنة المنورة.

.4

ان ٌكون مسجل فً الضمان االجتماعً.

.5

ان ٌكون عمر الٌتٌم ال ٌزٌد عن  18عام.

احضار االوراق الثبوتٌة من الجهات الحكومٌة (الضمان واالحوال والتماعد والمستشفى
.6
والمحكمة).

خدمة المواد الغذائية (السلة الغذائية)
ٌتم تحدٌد مبلؽها الشهري بموجب لرار اداري ٌصدر من مدٌرة الجمعٌة مبنى على تكلفة
المعٌشة ولت صدور المرار ،وتمدم من خالل كوبونات تصرؾ شهرٌا ً من لبل الجمعٌة وتوفر
للمستفٌد باالتفاق مع متعهد توفٌر الخدمة.

المصروفات النقدية (نقد)
هو مبلػ نمدي ٌصرؾ شهرٌا من خالل بطالة ممؽنطة ٌصدرها البنن المتعالد معه لتمدٌم
الخدمة للمستفٌد وٌؽذي حسابها شهرٌا من لبل الجمعٌة وٌحدد مبلؽها بموجب لرار إداري

ٌصدر من مدٌرة الجمعٌة.
برنامج البركة :
 .1فً حال لبول التسجٌل فً المساعدات المادٌة ٌشترط اال ٌزٌد دخل
الفرد فً االسرة عن 755لاير.
.2

أن تكون المسجلة سعودٌة الجنسٌة أو أم ألبناء سعودٌٌن.
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 .3االٌتام أن ٌكون سعودي الجنسٌة أو من أم سعودٌة وان كانت ؼٌر
سعودٌة الجنسٌة ٌمبل بنسبة  %7للتسجٌل.
.4

االسر المتعففة ال تسجل مادٌا.

.5

اسر السجٌن ال تسجل مادٌا.

 .6اذا كانت المستفٌدة لادرة على العمل وتم مساعدتها مادٌا بشكل
مؤلت الى ان ٌتم تأهٌلها للتدرٌب والتوظٌؾ وفً حال إٌجاد وظٌفة لها أو
رفضها للوظٌفة ٌطوى لٌدها.
ٌ .7تم االعتماد للبنود السابمة والعمل علٌه من لبل الباحثات أثناء
الدراسة المٌدانٌة والتحدٌث وٌعتمد تسجٌل المستفٌدات وطً المٌد فً نظام
البركة على لرار المدٌرة أو النائبة.
خدمة الكسوة(كسوة العيد )
وهً خدمة تأمٌن مالبس تمدم من خالل متعهد عن طرٌك كوبونات تصرؾ شهرٌا من لبل
الجمعٌة وتوفر للمستفٌد باالتفاق مع توفٌر الخدمة وٌتم تحدٌد مبلؽها الشهري بموجب لرار
إداري ٌصدر من مدٌر عام الجمعٌة مبنى على تكلفة المعٌشة.

ثانيا :الخدمات المساندة (الدائمة)
وهً الخدمات التً تسعى الجمعٌة لتمدٌمها للمستفٌدٌن من خدماتها وفك أنظمة ولوائح الجمعٌة
وبناء على ما ٌتوفر لدٌها من موارد مالٌة لهذه البنود ،وهً :

 اسكان ومساكن (مساعدة إيجار المنازل -ترميم المنازل )
االسكان الخٌري (عماره الجمعٌة الوالعة فً الحرة الشرلٌة):
أ .شروط االستحماق:
ب .ان تكون موظفة فً الجمعٌة وإذا كانت ؼٌر سعودٌة تكون على كفالة الجمعٌة.
ت .ان تكون من مستفٌدات الجمعٌة ودخلها ال ٌكفً تكالٌؾ اإلٌجار.
*مساعده االٌجار (التكلفة  )255,55لاير ،على دفعتٌن خالل عام:
شروط االستحماق:
أ -تسكن فً منزل اٌجار.
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ب -ان كان عدد افراد االسرة ( )3ال ٌتجاوز اٌجارها ( )25,555لاير.
ت -ان كان عدد افراد االسرة اكثر من ( )5افراد ال ٌتجاوز اٌجارها ( )25,555لاير.
ث -إحضار عمد اٌجار جدٌد لنفس العام باسم المستفٌدة ،فاتورة كهرباء باسم المؤجر،
صورة من هوٌة المؤجر ،صورة من هوٌة المستفٌدة.
ج -تمدم لها المساعدة مره كل ( )3سنوات.
ح -المستفٌدة التً مساعدتها ضمن برنامج إسكان ومساكن (مساعده االٌجار) ال ٌتم
مساعدتها مادي خالل سنة االستفادة من االٌجار.
*ترمٌم المنازل (التكلفة  )155,55لاير  +مبالػ تبرع:
 .1منزل ملن للمستفٌدة.
 .2لٌس لها ابناء لادرٌن على العمل (تحت سن .)18
 .3ان ٌكون المنزل متهالن وؼٌر صالح للسكن الصحً.
 .4أن تكون األسرة ضمن فئات) أ ،ب ،ج ،د(.
 .5أن ٌكون المنزل ملن لألرملة وأبنائها.
 .6عدم لدرة األسرة على االستفادة من هذه الخدمة عن طرٌك الجهات التً تمدمها مثل) البنن
السعودي للتسلٌؾ واالدخار ،الضمان االجتماعً وؼٌرها من الجهات التً ٌمكن أن تمدم
الخدمة (وٌمكن النظر فً إمكانٌة مساعدة األسرة إذا أثبتت األسرة بأن هنان تأخٌر ٌضر
باألسرة من الجهات ذات العاللة وذلن فً الحاالت الطارئة فمط.
 .7الحد األعلى للترمٌم ٌكون وفك النسب الممترحة وهً ) ( :25من لٌمة المنزل التمدٌرٌة
وفً حال زٌادة التكلفة عن ذلن فٌتم رفع الطلب إلدارة البحث والخدمة االجتماعٌة لد
راسته أو تتحمل األسرة هذه الزٌادة.
 .8أال تكون األسرة لد استفادت من هذه الخدمة.
 .9تدفع األسرة ما ٌترتب علٌها للمماول ممدما وهذا شرط للموافمة على الترمٌم.
ب .المستندات المطلوبة
 .1تمرٌر طلب الخدمة من فرٌك البحث االجتماعً موضحا فٌه حاجة المنزل للترمٌم أو
الصٌانة.
 .2إرفاق ما ٌثبت ملكٌة المنزل.
.) .3تعهد األسرة بعدم بٌع المنزل إال بعد موافمة الجمعٌة
 .4إعداد وصؾ عمل موضحا فٌه األعمال المطلوبة بالتفصٌل.
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 .5إ رفاق عرض سعر باألعمال المطلوبة من لبل جهة مختصة فً مجال البناء عن طرٌك
األسرة.
ٌ .6تم احضار عرضً سعر باألعمال المطلوبة من لبل جهتٌن مختصة فً مجال البناء.
ٌ .7تم دراسة العروض والتوصٌة بالعرض األفضل من حٌث التكلفة والمواصفات من لبل
مدٌرة المسم.
 .8تعمٌد صاحب العرض الموافك علٌه
.15متابعة الترمٌم عن طرٌك المهندس المختص وبإشراؾ من إدارة الجمعٌة
11إذا ثبت بأن أعمال الترمٌم ستلحك ضررا على األسرة ٌتم تأمٌن سكن مؤلت لألسرة
عن طرٌك الفرع كسكن بدٌل أثناء الترمٌم

 األجهزة الكهربائية
أ .شروط االستحقاق
 -1أٌ ركٌٕ األسشح يٍ فئبد) أ ،ة ،ج ،د (يٍ األسش انًسجهخ حذٌثب فً انجًعٍخ ٌٔسزثُى
حبالد انحشٌق أٔ انسشقخ(حبنخ طبسئخ) ثًٕجت إحضبس يب ٌثجذ رنك ثبنُسجخ نجقٍخ األسش.
 -2أال ٌكٌٕ انجٓبص انًطهٕة قذ سجق صشفّ نألسشح عٍ طشٌق انجًعٍخ خالل خًس سُٕاد.
ٌ -3سزثُى حبالد انحشٌق أٔ انسشقخ ثًٕجت إحضبس يب ٌثجذ رنك.
 -4فً حبل ٔجٕد حبجخ ضشٔسٌخ نزٕفٍش انجٓبص نألسش انًسزفٍذح يٍ خذيبد انجًعٍخ فًٍكٍ
رٕفٍشِ نألسشح ثعذ رسٌٕق ركهفزّ عٍ طشٌق كبفم األسشح أٔ كبفم أحذ أثُبئٓب أٔ طشٌق انزجشع
انًششٔط.
 -5عذو رٕفش انجٓبص أٔ عذو إيكبٍَخ إصالحّ فً حبنخ ٔجٕدِ.
6.األجٓضح انكٓشثبئٍخ) يكٍف  +ثالجخ  +غسبنخ  +فشٌ  +ة ا سدِ يٍبِ  +دفبٌخ (ٔرقذو ٔفق
انجذٔل انزبنً انزي ٌٕضح انحذ األعهى يٍ األجٓضح انزً ًٌكٍ رقذًٌٓب ًْٔ ،كبنزبنً:

األجهزة /األفراد

مكيف

ثالجت

غسالت

فرن

برادة مياه

دفايت

أقل مه) )3

1مكيف

 1ثالجت

 1غسالت

 1فرن

 1براده

 1دفايت

مه 6-4

 2مكيفاث

 1ثالجت كبيرة

 1غسالت كبيرة

 1فرن كبير

 1برادة كبيرة

 2دفايت
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مه  7فأكثر

 3مكيفاث

 1ثالجت كبيرة

 1غسالت كبيرة

1فرن كبير

 1برادة كبير

 3دفايت

ب .المستنداث المطلىبت
 -1رقشٌش طهت خذيخ يٍ انجحث االجزًبعً.
 -2يٕافقخ إداسح انقسى عهى صشف األجٓضح ثًب ٌٕافق ْزِ انالئحخ.
 -3رعجئخ ًَٕرج طهت صشف أجٓضح كٓشثبئٍخ.
 -4رعجئخ ًَٕرج رجشع يششٔط نألسش انًسزفٍذح يٍ خذيبد انجًعٍخ.
 -5إسسبل انطهت ٔانًُٕرج نإلداسح انًبنٍخ العزًبدْب.
 -6رسهٍى انطهت نهًؤسسخ انًزعبقذ يعٓب فً رٕسٌذ ٔرشكٍت األجٓضح انكٓشثبئٍخ.
 -7انًزبثعخ يٍ قجم االداسح يع انًؤسسخ انًزعبقذ يعٓب ٔيع األسشح انًسزفٍذح حزى ٌزى انزأكذ يٍ
ٔصٕل انخذيخ.

 الرعاية الصحية
أ .شروط االستحقاق
 -1أن تكون األسرة ضمن فئات) أ ،ب ،ج ،د (أو من األبناء المستفٌدٌن.
 -2عدم إمكانٌة العالج فً مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة أو المستشفٌات الحكومٌة.
 -3أال تكون من الحاالت التجمٌلٌة ؼٌر الضرورٌة.
 -4عدم تمدٌم الخدمة من جهات أخرى.
 -5التحوٌل عن طرٌك الجمعٌة من بداٌة الحالة.
 -6أن ٌكون العالج لدى الجهات الحكومٌة أو األهلٌة المعتمدة لدى الجمعٌة بموجب
اتفالٌات تعاون أو مجانٌة.
ٌ -7تعذر على الجمعٌة دفع أي مبالػ لامت بدفعها األسرة ألي جهة طبٌة وذلن بأثر
رجعً مهما كانت الظروؾ.
ٌ -8مكن تحوٌل حاالت) االدمان (وكذلن الحاالت النفسٌة إلى مجمع االمل للصحة
النفسٌة.
ب .المستندات المطلوبة:
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 .1تمرٌر طلب خدمة من فرٌك البحث االجتماعً.
 .2تمرٌر طبً من الجهة المعالجة عن الحالة وبٌان تكلفة العالج وخطة العالج ومدته لبل
البدء فً العالج.
 .3الموافمة المسبمة على العالج من إدارة البحث والخدمة االجتماعٌة للحاالت التً تزٌد عن
 2555لاير وٌتم تمدٌم الخدمة عن اصدار شٌن باسم الجمعٌة أو االٌداع فً حساب
االسرة وللحاالت التً تزٌد عن  2555لاير فٌتم الرفع بها إلدارة البحث والخدمة
االجتماعٌة لدراسة الطلب لبل تعمٌد أي جهة.
 .4إرفاق وصفة العالج) لألدوٌة (والتمرٌر الطبً) لألجهزة(.
 .5ال تتحمل الجمعٌة أي مبالػ مالٌة عن األسر فئة) هـ(.

 تأمين المواصالت) المدارس  /المستشفيات/التدريب(
أ .شروط االستحقاق
 -1أن تكون األسرة ضمن فئات) أ ،ب ،ج ،د(.
 -2عدم وجود سٌارة خاصة من الممكن االستفادة منها.
 -3بعد المدرسة  /المستشفى عن المنزل والحاجة للمواصالت.
 -4عدم توفر وسٌلة نمل حكومٌة للجهة التعلٌمٌة.
 -5أال تزٌد لٌمة مساهمة الجمعٌة عن 1555لاير لألسرة الواحدة شهرٌا .وٌمكن تمدٌم
الخدمة للفصل الد ا رسً كامال دفعة واحدة.
ب .المستندات المطلوبة
 .1تمرٌر من فرٌك البحث االجتماعً موضح به حاجة األسرة لذلن والتحمك من بعد
المدرسة عن المنزل.
 .2تعرٌؾ أو مشهد من المدرسة التً ٌدرس بها الطالب  /الطالبة موضحا به عدم توفر
وسٌلة نمل مدرسً.
 .3إرفاق بطالة مواعٌد المستشفٌات واثبات حضور الموعد) للمواعٌد السابمة(.
ٌ .4تم صرؾ مبلػ المساعدة عن طرٌك شٌن باسم مؤسسة النمل أو من خالل تحوٌل المبلػ
فً حساب البركة.
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 تأمين األدوية واألجهزة الطبية
أ .شروط االستحقاق
 -1عدم إمكانٌة التوفٌر عن طرٌك المستشفٌات الحكومٌة) لألدوٌة الطبٌة (أو وزارة
الشئون االجتماعً) لألجهزة الطبٌة(.
 -2وجود ضرورة طبٌه.
 -3موافمة اإلدارة على الصرؾ.
ب .المستندات المطلوبة
 -1تمرٌر فرٌك البحث االجتماعً.
 -2إرفاق وصفة العالج) لألدوٌة (والتمرٌر الطبً) لألجهزة(.
 -3رفع الطلب إلدارة البحث والخدمة االجتماعٌة للموافمة ثم ٌصدر شٌن باسم الجهة وفً
حال أن التكلفة أكثر من2555لاير وللحاالت التً تمل ٌتم توفٌرها من خالل إٌداع المبلػ
فً حساب األسرة( .

 التحويل للمدارس األهلية(الكفالة التعليمية)
أ .شروط االستحقاق
 .1أن تكون المستفٌدة لدٌها إعالة فكرٌة أو حركٌة تمنعها من الدراسة فً المدارس
الحكومٌة.
 .2عدم وجود مدرسة حكومٌة خاصة بمثل هذه الحاالت.
 .3وجود حاجة ملحة تتطلب تسجٌلها فً مدارس أهلٌة مثل أن تعانً من مرض معٌن
وتحتاج إلى عناٌة خاصة مدعومة بالتمارٌر الطبٌة الالزمة بتوارٌخ حدٌثه.
 .4وجود مبررات أخرى ممنعه توضح حاجتها للدراسة فً مدارس أهلٌة.
 .5أنتكون منتظمة صباحً وٌمكن استثناء بعض الحاالت المسائٌة إذا ثبت أنها ال تعمل.
 .6تمدٌم الطلب ال ٌعنً التزام الجمعٌة بتسدٌد الرسوم ألنه ٌخضع للدراسة لكل حالة عن
طرٌك إدارة البحث والخدمة االجتماعٌة.
ب .المستندات المطلوبة
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 .1تمرٌر فرٌك البحث االجتماعً موضحا به أسباب الطلب ومرئٌات رئٌس البحث
االجتماعً وادارة الفرع.
 .2تمرٌر طبً بالحالة الصحٌة.
 .3تعرٌؾ من المدرسة بأنها منتظمة) صباحً(.
 .4إرفاق أخر عام دراسً ٌوضح مستوى المستفٌدة إذا كان التسدٌد عن طرٌك الجمعٌة.
 .5إثبات من المدرسة ٌفٌد بتمدٌم الخدمة المناسبة للمستفٌدة.
 .6رفع الطلب إلدارة البحث والخدمة االجتماعٌة العتماد لبول المستفٌدة .
 .7بعد موافمة إدارة البحث والخدمة االجتماعٌة,واعتماد مدٌرة المسم ٌتم طلب إصدار الشٌن
من اإلدارة المالٌة عن طرٌك االدارة

 التعليم الخاص
أ .شروط االستحقاق
.1أن ال ٌزٌد العمر عن  26عاما ً.
.2الدراسة فً جهة علمٌة معترؾ فٌها.
.3اختٌار تخصص ذو فرص وظٌفٌة متوفرة وذا جدوى مستمبلٌة ومن متطلبات سوق
العمل.
.4الرؼبة الجادة فً الدراسة.
.5عدم إمكانٌة المبول فً جامعات أو كلٌات حكومٌة.
.6أن تكون من أبناء األسر المستفٌدة.
ب .المستندات المطلوبة:
.1تمرٌر فرٌك البحث االجتماعً موضح به سلون االبنة وجدٌتها من والع الممابلة
الشخصٌة.
.2صورة آخر مؤهل د ا رسً.
.3صورة شهادة حسن سٌرة وسلون.
.4صورة إثبات الشخصٌة.
.5إرفاق شهادة المستوى السابك ،مع مطالبته بإحضار مطالبة بالمستوى التالً.
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مالحظة:
ٌمصد بالتعلٌم العالً ما بعد الثانوٌة وال تمل الدراسة عن عام كامل.

 التدريب
أ .شروط االستحماق
.1أن تكون من األسرة المستفٌدة من خدمات الجمعٌة للفئات (أ ،ب ،ج ،د ،هـ).
.2أن ال ٌزٌد العمر عن 46عاما ً.
.3الرؼبة الجادة فً االستفادة.
 .4أن تكون الدورة المطلوبة ذات جدوى مستمبلٌة ومن متطلبات سوق العمل.
.5أال تزٌد مدة التد رٌب عن ستة أشهر.
.6عدم تعارض أولات التدرٌب مع الدراسة فً حالة أن المستفٌدة منتظمة فً دراسة
أخرى وتحتاج إلى تدرٌب.
ب .المستندات المطلوبة
.1تعبئة النموذج الخاص بالتدرٌب ،موضحا به رأي فرٌك البحث االجتماعً من والع
الممابلة للمستفٌدة وٌذكر جدٌة المستفٌدة وحاجتها للدورة.
.2صورة اثبات الشخصٌة.
.3ارفاق ما ٌثبت اجتٌاز الممابلة الشخصٌة.
.4صورة من آخر مؤهل دراسً.
.5أصل المطالبة من جهة التدرٌب بعد الخصم إن أمكن مع التركٌز على الجهات التً
ٌوجد لها اتفالٌات تعاون مع الجمعٌة.
.6إرفاق شهادة المستوى السابك فً حال طلب الدفعة التالٌة.
.7الدفعات بموجب شٌكات باسم الجهة التً تموم بالتدرٌب.

 التوظيف
المادة()26
أ .شروط االستحماق
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.1

أن تكون من األسر المستفٌدة من خدمات الجمعٌة للفئات )أ ،ب ،ج ،د(.

.2

أن ال ٌزٌد العمر عن  26عاما ً.

.3

الرؼبة الجادة فً التوظٌؾ.

.4

االلتزام بأنظمة وتعلٌمات الجهة التً سٌتم توظٌفه بها.

ب .المستندات المطلوبة
 .1تعبئة النموذج الخاص بالتوظٌؾ ،موضح به أ ري فرٌك البحث االجتماعً من و ا
رفع الممابلة لالبن  /االبنة وٌذكرجدٌة المستفٌد وحاجته للعمل.
 .2صورة إثبات الشخصٌة.
 .3إرفاق ما ٌثبت اجتٌاز الممابلة الشخصٌة.
 .2صورة من آخر مؤهل د ا رسً.
 .5صورة من الدو ا رت أو شهادات الخبرة.
 .6ترسل المعاملة كاملة إلى ب رنامج األمٌر سلمان لتأهٌل أبناء إنسان لٌتم تمدٌم
الخدمة.
محو األمٌة
المادة()27
تتعاون الجمعٌة مع و زارة التربٌة والتعلٌم فً تمدٌم هذه الخدمة لؽرض محو أمٌة
األرامل واألبناء الذٌن لم ٌتمكنوا من االلتحاق بالتعلٌم وتجاوز السن النظامٌة وذلن
ضمن الخدمات المجتمعٌة التً تمدمها الجمعٌة وٌتم صرؾ مكافأة مالٌة لدرها
1,555لاير لكل دارس أو دارسه تجتاز العام الد ا رسً بنجاح عن طرٌك الجمعٌة
وترفع البٌانات مع تمرٌر طلب خدمة (
نهاٌة العام الد ا رسً إلدارة البحث والخدمة االجتماعٌة لتؽذٌة مكافأة فً حساب
األسرة.
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