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 مقدمة

تواكب تها لتإلى التميز واإلبداع في برامجها وخدما رياض الخبراءتسعى الجمعية الخيرية بمحافظة 

قدمها تلتي امات ومن ذلك شمولية الخد ) االنتقال من الرعوية إلى التنموية ( مع رؤيتها ورسالتها

 و الدخولألعمل االراغبين في و للمستفيدين من األسر الفقيرة واألرامل والمطلقات والمعلقات واأليتام

ديم في تق لشفافية والعدالةومن في حكمهم,وتهدف هذه الالئحة إلى تحقيق ا في المنشاة الصغيرة 

 .الخدمات الرعوية و التنموية 

االت بعمليات بحث مكتبي وميداني للح انيقوم حث التنمويلباا و حيث إن الباحث االجتماعيو

 مويتنعن طريق فريق بحث اجتماعي  الرعوية والتنموية للتحقق من حالتها وتلمس احتياجاتها

إيصال  سهولةوإجراءات تخضع دائما للمراجعة والتحديث المستمر للتأكد من حالة الفئة المستهدفة و

  خدمات الجمعية لهم

         تماعية  واالج بجمع قاعدة بيانات كبيرة عن المستفيد وأبنائه وحاالتهم المالية ذلك يكونولتحقيق  

صرف عن طريق عمليات ال ثم تقوم الجمعية بتقديم الخدمات و الدراسية والصحية والعملية .

 نتكو االلكتروني من خالل التحويل السريع على حساب المستفيد للمصروفات النقدية وتسعى إن

زمات المستلو –والكساء  -خدمة المساعدات العينية عن طريق الخدمة االلكترونية )المواد الغذائية

 .  المدرسية( . وتمكين المستفيد من مدى استحقاقه واالستفادة من خدمات الجمعية

ة لجمعيلذلك وضعت هذه أالئحة  لتنظيم العمل وفق ضوابط ومعايير واضحة وسهلة للعاملين في ا

 لبي الخدمة من المستفيدين من خدمات الجمعية.ولطا

 

 

 

 

 :  التعريفات الـفصـل الأول
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 .المفردات الواردة في الالئحة : المادة األولى

 رعاية هي القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة ألهداف وسياسات وبرامج ال : الالئـحـة

 .االجتماعية في الجمعية

 امتابعتهوالقسم الذي يعنى بدراسة الحاالت وتسجيلها  وه :والتنموية  الرعاية االجتماعية 

 وتهيئتهم لسوق العمل .ومساعدتهم 

 :هو كل من يرغب في الحصول على خدمات الجمعية المتقدم. 

 :يا أو شهرأي مصدر سواء أكان  من  األسرة التي تسكن في بيت واحداه تقاضتهو ما  الدخل 

 ( وغيرهاحساب مواطن –ائد سنوية عو− تأمينات  -نضما –تقاعد − سنويا )راتب 

  رياض الخبراءمحافظة هو  : الجمعيةنطاق خدمات . 

 األسريةيع توفير ضروريات الحياة ستطتمن ال  هي : األسرة المستفيدة . 

  وكيله الشرعي . أو األسرةهو القائم على   : األسرةرب 

 وجب تقريربم بسببه وال يستطيع العملعضوي  أونفسي كل من أصيب بمرض  : المريض     

 .حكومي  طبي

 هو الذي أصابه نقص أو قصور عن اإلنسان السوي في بدنه أو عقله : المعاق.  

  اقترض مبلغ من المال وعجز عن سداده . رب األسرة الذيهو  :عسر المالغارم  و 

 هي كل امرأة توفي عنها زوجها ولم تتزوج بعد وفاته  : األرملة. 

  بصك شرعيمن ثبت طالقها  : المطلقة . 

 هو الطالق الواقع, ولم تستكمل المطلقة عدتها الشرعية : الطالق الرجعي. 

 ال هي زوجةطويال, فال هي مطلقة والمرأة التي يهجرها زوجها هجرا  : المهجورة  أو المعلقة 

  . اللجنة االجتماعيةمع اعتماد  ويثبت ذلك بصك شرعي أو إفادة من جهة ذات اختصاص

 عه وهي التي انقطع خبر عائلها, وخفي عليهم أثره, وال يعرف موض : أسرة المتغيب

  .وحياته وموته ويثبت ذلك بمستند رسمي من إحدى جهات االختصاص

 من السجن رسمية هي التي عائلها داخل السجن ويثبت ذلك بإفادة : أسرة سجين . 
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  من بيةطقارير هي التي عائلها فاقد األهلية بسبب اإلدمان ويثبت ذلك بت : أسرة مدمن 

 .جهات االختصاص  أويثبت بشهود ورقة العصبة  أو مستشفى حكومي

   

 :هي من فقدت والديها ويعولها أحد أفراد األسرة أسرة بال عائل . 

 ويقصد به طـي قيد المستفيد من خدمات الجمعية : االستبعاد من الجمعية . 

   كل من يعول نفسه فقط : الحالة الفردية . 

 :يها دى الطرق التي نص علتغيير الحقيقة في بيان جوهري وفي محرر بإحهو  التزوير

 ل المحررمع نية استعما نفعا لنفسهأنه أن يحدث ضررا في الغير أو تغييرا من شالنظام 

  .من أجله زور في ما

 عاماخمسة عشر ( ١6يبلغ ) كل من لم القصر: األبناء . 

  ق ؤها وفمعلومات وبيانات يلزم استيفا هي محررات تحتوي على إثباتات أو : المستندات

 .شروط الالئحة العامة والخاصة بكل حالة

  المعلومات  بجمعوالتقصي الذي تقوم به الجمعية  هو البحث : البحث االجتماعي

  .وبيان استحقاق األسرة للمساعدة والتسجيل تهات عن األسرة ودراسوالبيانا

 ةألقضينوع  يثعن حالة السجين من ح إفادة إدارة السجن : شهادة باستمرار السجن 

  .وتاريخ الخروج المتوقع للسجين الحكمومدة  أإليقافوتاريخ الدخول أو 

 ياالستحقاق ف حسب قاعدة الحد الذي يمثله مستوى الدخل لألسرةهو  : حد الكفاف 

   .امن خالله يهويحكم عل الجمعية 

 عليهم األسرة وفيها ضرر كبيرهي الحاالت التي تكون طارئة على  : الحاالت الطارئة . 

  لمن هو مستند رسمي صادر من المحكمة المختصة يثبت إعالة المعيل أإلعالة :صك 

 . ماعيةاللجنة االجتباستثناء من يكتفى بورقة العصبة فانه وفي حالة التعذر  يعولهم

 هو مستند رسمي صادر من المحكمة المختصة يثبت هجران الزوج  : صك الهجران

  .مدة الهجران ويحدد لزوجته
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 لتسـجيل نـظـام : الـفصل الثـانـي

 من الجمعيةالحاالت المستفيدة  : المادة الثانية

 األرملة  − ٣                  المطلقة  − ٢               األسرةرب  – ١ 

            ائل عأسرة بال  − ٦                   المعلقة −  ٥             أسرة السجين  - ٤

                   االيتام 9                    المعاق  − ٨            أسرة المتغيب  - ٧

                         النفسي أو المدمن  المريض -11 المعسر  − 10

 

 األساسية شروط التسجيل  : المادة الثالثة

  ) . سعوديا أن يكون المتقدم )  ١

 لضمان او غير قادر عن العمل .( أن يكون مسجل في ا2

 ن ذلك بمافأكثر ويتم التأكد مسنة رياض الخبراء محافظة أن يكون قد مضى على إقامة سكنه في ) 4

 يلي: 

 مكان صدور الضمان .أو  إيجار الكترونيأو عقد  أألوالدتعريف من مدارس     

  .جمعيةأن يكون المتقدم ضمن نطاق خدمات ال) 5

 اعدة االستحقاق الخاصة بالجمعية .تنطبق عليه ق (أن6

 إذا  عاما, إال عشرين ٢٠رة أن ال يتجاوز عمره يشترط في تسجيل االبن من ضمن أفراد األس) 7

  ال يتجاوزأحضر ما يثبت استمراره في الدراسة, ويشترط في تسجيل البنت ضمن أفراد األسرة أ    

 .وجة أو موظفةعاما, وأن تكون غير متز خمسة وثالثين  ٣٥عمرها    

   ا , فإن ثبت عدم صحتهتعبئة النموذج الخاص بطلب الخدمة والتوقيع على صحة المعلومات) 8

 .الرسمية بحقه اإلجراءات النظامية فللجمعية اتخاذ    

 بنوك ك البما في ذل توقيعه على موافقته باالستفسار عنه في أي جهة ذات عالقة تراها الجمعية) 9
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 شروط التسجيل للمتقدمين حسب الحالة المادة الرابعة:

 رب األســرة:  الحالة األولى 

 .عاما فأكثرستون   60أن يكون عمره − ١

 .أن تنطبق عليه شروط تسجيل كافة المتقدمين في المادة الثالثة− ٢

 . المستندات التي تخصه في الفصل الثالث أن يحضر− ٣

 

 األرمـلة: الحالة الثانية  

 ها أرملة .إحضار ما يثبت أن -1

 .أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة -2

 .المستندات التي تخصها في الفصل الثالث أن تحضر -3

 

  المطلقة : الحالة الثالثة 

 .من المحكمة المختصة من ثبت طالقها بصك شرعي صادر− ١

 (أن يكون قد مضى على الطالق ثالثة أشهر هجرية )في طالق الرجعية− ٢

 . أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة− ٣

 . المستندات التي تخصها في الفصل الثالث أن تحضر− ٤

 

 المعلقة : الحالة الرابعة

 . معتمدة ذات اختصاص من جهة ما يثبت تعليقها أن تحضر− ١

   .أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة− ٢

 .المستندات التي تخصها في الفصل الثالث أن تحضر− ٣ 

 



 
 

   ئحة الرعاية االجتماعية والتنمويةال

  
 7صفحة 

 
  

 أسرة المتغيب :  الحالة الخامسة

 . أن تحضر ما يثبت تغيب عائلها بصك شرعي صادر من المحكمة المختصة− ١

 .أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة− ٢

  .المستندات التي تخصها في الفصل الثالث أن تحضر− ٣

 

 ة السجين أسر:  دسةالحالة السا

 . هر أش من ثالثة  بسجنه, أو ما يثبت إيقافه ألكثر بحق السجين حكم شرعي يقضي أن يصدر− ١

 . أن تنطبق على األسرة شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة− ٢

 .  المستندات التي تخصها في الفصل الثالث أن تحضر− ٣

 

 مدمنالنفسي أو ال المريض :  الحالة السابعة

 ه عن يثبت عجزو مترجما إلى اللغة العربية ويكون  أن يثبت بتقرير طبي من مستشفى حكومي− ١

  وان يكون التقرير لم يمضي علية سنة .العمل    

 .مناسبًا اتخاذ ما تراه فللجنة االجتماعيةوإذا تعذر إثبات ذلك     

 وافقة مباسم الزوجة بعد  المدمنأسرة المريض النفسي أو تحويل ملف  المساعداتيحق للجنة − ٢

 . الزوج الخطية أو بوكالة شرعية صادرة من كتابة العدل    

 . أن تنطبق عليه شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة− ٣

 . المستندات التي تخصه في الفصل الثالث أن يحضر− ٤
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 أسرة بال عائل:  الحالة الثامنة

 .من المحافظة أو ورقة العصبة  عائل يعيلهاما يثبت أنها بال  أن تحضر− ١

 .أن تنطبق على األسرة شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة باستثناء العمر− ٢

  .المستندات التي تخصها في الفصل الثالث أن تحضر− ٣

 .  أفرادهااحد  أن يكون تسجيل األسرة باسم− ٤

 

 المعاق :  الحالة التاسعة

 بيةالعرة مترجما إلى اللغبي ساري المفعول من مستشفى حكومي ويكون تقرير طأن يثبت إعاقته ب−١

 دائمةال اإلعاقاتلغير ذوي  من تاريخ إعداده سنةعن العمل, وال تتجاوز صالحيته  اجزوع    

 . أن تنطبق عليه شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة− ٢ 

 .الثالمستندات التي تخصه في الفصل الث أن يحضر− ٣

 

 زوجة أجنبي :الحالة العاشرة 

 .عقد الزواج األصلي أن تحضر−١

 .أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة−٢

  .المستندات التي تخصها في الفصل الثالث أن تحضر−٣

 

                                                                                                                  

 المعسر  الغارم الحالة الحادية عشر :

 .تكون الديون مثبتة رسميا ومعتبرة لدى اللجنة أن −١

 .أن تنطبق عليه شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة−٢

 يكون صدر بحقه صك شرعي أو ايقاف خدمات . أن −٣
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 من الجمعية ستبعادحاالت اإليقاف المؤقت واال المادة الخامسة:

 حاالت اإليقاف المؤقت أوال: • 

 .ينالعامل كالسب والشتم والقدح في نزاهة وأمانة ثبوت اإلساءة بالقول ألحد منسوبي الجمعية− ١

 . توزيع المساعدات مراجعة الجمعية او أو البلبلة عند إثارة الشغب− ٢

 . له أكثر مما خصص التحايل واالدعاء الكاذب للحصول على منافع إضافية أو− ٣

    ة (فا للمخالبما تراه مناسبً  اللجنة االجتماعيةتقدر العقوبة لجميع الحاالت السابقة من قبل  )  

 وراق األ استالمهمن تاريخ وراق المطلوبة بحد أقصى شهر تأخر المستفيد عن تجديد األ إذا− ٤

 .  اللجنةرئيس وعند تكرار ذلك يقدر  دون عذر مقبول    

دون  االتهااتص عن مراجعة الجمعية أو عدم الرد على ا ثالثة أشهرانقطاع المستفيد بمدة أقصاه− ٥

 . اللجنةرئيس  , يقدرهيعذر أو مبرر منطق

 

 من الجمعية حاالت االستبعاد :ثانيا 

 .زواج األرملة أو المطلقة− ١

 :ـخروج السجين; وذلك على التفصيل التالي− ٢

  انطباق الشروط عليه لعدم رجع إلى عمله: يستبعد إذا. 

   من السجن من خروجه أشهر ٦ديه عمل: فيعطى مهلة إذا لم يكن ل. 

 .رياض الخبراءمحافظة انتقال األسرة إلى خارج − ٣

 .حيحةصمعلومات غير  إعطاءأو الثبوتيةعب والتزوير في األوراق األسرة التي تقوم بالتال− ٤

 .رجع زوج المعلقة إليها إذا − ٥

 .تنطبق عليه قاعدة الجمعية ال تجاوز دخل المستفيد الحد الذي في ح− ٦

 . س اللجنةرئي يقبله دون مبرر متتالية أشهر ثالثةلمدة  مساعداتهإذا لم يقم المستفيد بسحب − ٧
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 .ثبوت عودة المتغيب ألسرته بعد دراسة حالته− ٨

 المستنـدات المطلوبـة : الفصل الثالث

 من كافة المتقدمين المطلوبة المستندات : المادة السادسة

 .أصل الهوية الوطنية للسعوديين)مع صورة حديثة( للمطابقة) ١

 .أصل سجل األسرة للسعوديين)مع صورة حديثة( للمطابقة) ٢

 ..أصل اإلقامة سارية المفعول لغير السعوديين )مع صورة حديثة( للمطابقة) ٣

الك أم ات,التأمينتماعي, التقاعد, المالية, تعريف حديث بمقدار دخل رب األسرة )الضمان االج) 4

 اخردخل  -اوعقارات

   ) البنت غير المتزوجة, كشف حساب من البنك, أخرى    

  مع الصورة للمطابقة. الكتروني صك ملكية المنزل أو عقد إيجار ساري المفعول ) 6 

 .من إمام المسجد ورقة تزكية (7

 .تعريف موثق من مدارس األبناء) ٨ 

 ورة صألصل مع ذين لم تتم إضافتهم في سجل األسرة الل أو شهادات التطعيم شهادة ميالد األبناء) ٩ 

 .حديثة للمطابقة    

 .المدنية من األحوال عاماعشرين  اكبر من الالتي تتوظف البنا إثبات عدم زواج أو) ١0

  .ورقم الهاتف و الجوال العنوان الوطني ) ١١

 باسم الزوج و الزوجة أو الزوجات  لابشر و ابشر أعمابرنت ) ١٢

    .)كفالتهم)يثبت عدم وجود عمالة على      

 .يثبت عدم وجود أنشطة تجارية سارية المفعول البلدية  و مكتب العملخطاب من ) ١٣

 (.ةوتوقيع المستفيد عليه )وفق النموذج المعد من الجمعي طلب المساعدةتعبئة نموذج ) ١٤
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مطلقة والمعلقة مستندات اإلضافية لألرملة والال المادة السابعة:  

 (شهادة وفاة للزوج ) األصل مع الصورة للمطابقة (1

 (الورثة ) األصل مع الصورة للمطابقة صك حصر (2

 إحضار صك الطالق األصلي للمطابقة . (3

 وإعالة األوالد(.  −تغيب زوجها− تعليقها − إحضار ما يثبت )عدم زواجها (4

 (.الضمان االجتماعي−محكمة أما إثبات المتغيب )إثبات

 .  يبين الحالة أو ابشر)   ) األصل مع الصورة للمطابقة من األحوال المدنية إفادة (5

 

 :والمتغيب و المعسر  المستندات اإلضافية ألسر السجناء المادة الثامنة:

 .السجن شهادة باستمرار) ١

 اثبات التغيب بصك من المحكمة .(  2

 .شرعي مع وجود إيقاف الخدمات بموجب صكالدين  إثبات(  3
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 قاعدة الجمعية للمساعدات : الرابع الفصل

  المعيشةتحديد مستوى    التاسعة :المادة 

مع جمن عية اللجنة االجتماتعتمد الجمعية في تحديد مستوى المعيشة وخط الكفاف على ما تقوم به  

 .وعمل جدول بذلك يسمى قاعدة االستحقاق  رياض الخبراءخاصة بمحافظة  معلومات ودراسات

ذات  الجهات من الدراسات  و اللجنة االجتماعية تستفيد وعند عمل قاعدة االستحقاق يجب أن 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .العامة أو  اإلحصاءاتكمصلحة  ختصاصاال

 التالي على جميع المتقدم تطبيق جدول قاعدة االستحقاق المادة العاشرة :

  الضمان األفراد
مقطوعة 

 الضمان
 كفاية األجرة كفاية اإلعاشة

 األجرة

 السنوية

األجرة  كفاية

 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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 المشروعات وأنشطة الجمعية : خامسال الفصل

 األسر مي تخدتقدم الجمعية مجموعة من األنشطة والبرامج المعتمدة الت :الحادية عشرالمادة 

 :المسجلة فيها وهي

 لفطرازكاة  -3ء               صدقة الشتا -2         الفقيرة واأليتاماألسر  كفالة - ١

            مساعدة المرضى -5      األسر المستفيدة يانة منازلص -4

         السالل الرمضانية  -7   وتفريج الكربة الحاالت الطارئة  -6

 ذائيةالسلة الغ -10        .التدريب والتأهيل - 9                .الحقيبة المدرسية -8

   .ة ونقدية ائيمساعدات غذ- 13      .سر المنتجةاأل دعم -12             األجهزة الكهربائية -11 

 لمنازلاترميم وشراء  -16مساعدات األجرة          -15               الصندوق الخيري -14

 حسب امكانية الجمعية

 

                                                                                                                                                   

 تقديم الخدمات : نظامسادسالفصل ال

مدة وط المعتفق الشروللمستفيدين منها  ويةمالرعوية والتن تقدم الجمعية الخدمات : الثانية عشرالمادة 

. 

 صيانة المنازل المساعدة فيأوال : 

 شروط االستحقاق -أ

 . عاشةاإل أن تكون األسرة من مستفيدي -1

 أن يكون المنزل ملك للمستفيد.  -2

دي عدم قدرة األسرة على االستفادة من هذه الخدمة عن طريق الجهات )البنك السعو  -3

  لخدمةهات التي يمكن أن تقدم اللتسليف واالدخار , الضمان االجتماعي وغيرها من الج

ن ذلك عوفي حالة زيادة التكلفة إلف لاير ،  عشرونالحد األعلى للصيانة  مبلغ وقدره  -4

رة ل األسموضحا فيه مبررات االستثناء او تتحم رئيس اللجنةفيلزم طلب استثناء مقدم من 

 هذه الزيادة .

 أن ال تكون األسرة قد استفادت من هذه الخدمة. -5
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ذا ما وهفي حالة تحمل األسرة جزء من التكلفة فتقوم بدفع ما يترتب عليها للمقاول مقد -6

 .وافقة النهائية على الصيانة رط المش

 المستندات المطلوبة -ب

 تعبئة نموذج طلب صيانة منزل . -1

 .به حاجة المنزل لصيانة تقرير طلب الخدمة من الباحث االجتماعي موضحا  -2

 إرفاق ما يثبت ملكية المنزل. -3

 .من رئيس قسم الخدمات  إعداد وصف عمل موضحا فيه اإلعمال المطلوبة بالتفصيل -4

 سعر باإلعمال المطلوبة من قبل جهة مختصة في مجال البناء. إرفاق عرض -5

 . لجنة الصيانة ة الطلب من قبل دراسب تقرير -6

 لالعتماد. للجنة المختصةيرفع الطلب بعد اكتمال اإلجراءات  -7

 الجمعية. قسم الخدمات في واإلشراف من قبلمتابعة التنفيذ  -8

 ة.سجيل الخدمة في ملف األسربعد اكتمال العمل واستالم المقاول مستحقاته يتم ت -9
 

 

 لمن استلم منزل من وزارة اإلسكان  في تأثيث المنزل ساعدةالمثانيا : 

 شروط االستحقاق -أ

 . اإلعاشةمستفيدي  أن تكون األسرة من -1

 وان يكون رديئا.المطلوب غير متوفر لدى األسرة  أ إن يكون األثاث -2

 أن ال تكون األسرة قد استفادت من هذه الخدمة. -3

 لاير(. 10000يتجاوز إجمالي األثاث المطلوب )إال  -4

 

 المستندات المطلوبة -ب

  تعبئة النموذج الخاص بطلب مساعدة على التأثيث . -1

 . اإلسكانإحضار ما يثبت استالم المنزل من وزارة  -2

 تقرير طلب الخدمة من الباحث االجتماعي موضح به االحتياج وتفاصيله. -3

 بعد دراسته.على الطلب  موافقة لجنة المساعدات -4

 

 
 

                                                                                                                                                                                          

 اإليجارالمساعدة في سداد رابعا : 
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 شروط االستحقاق -أ

 . من مستفيدي اإلعاشة أن تكون األسرة  -1        

 .قاعدة االستحقاق  أن تنطبق عليه -1

 المستندات المطلوبة  -ب

 المنزل . إيجارتعبئة نموذج طلب المساعدة على  -1

 تقرير طلب الخدمة من الباحث االجتماعي. -2

 إرفاق صورة عقد اإليجار االلكتروني . -3

 . اللجنة االجتماعيةموافقة  -4

 

 عدة في اإليجار المقطوع :خامسا : المسا
 

 شروط االستحقاق -أ

 أن تنطبق عليه شروط الجمعية .  -1

 أن تنطبق عليه شروط قاعدة األجرة المقطوعة . -2

 أن يكون قادر على العمل ويؤخذ عليه تعهد بالبحث عن عمل إضافي . -3

 أن تكون المساعدة كل ثالث سنوات . -4
 

 المستندات المطلوبة -ت

 المقطوعة . باألجرةتعبئة النموذج الخاص  -1

 تقرير طلب الخدمة من الباحث االجتماعي . -2

 صورة عقد االيجار االلكتروني . -3

 اللجنة االجتماعيةموافقة  -4

 

 األجهزة الكهربائيةالمساعدة في شراء  :سادسا 

 

 شروط االستحقاق -ب

 .  اإلعاشة ن مستفيدي مأن تكون األسرة   -1

 سنوات الماضية. مسخالمطلوب قد تم  صرفه لألسرة خالل  إن ال يكون الجهاز -2
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 أن يكون الجهاز القديم ال يمكن إصالحه . -3

 (خرىا  - فريزر -فرن -غسالة -ثالجة -األجهزة الكهربائية التي تقدمها الجمعية )مكيف -4

 

 المستندات المطلوبة -ت

 تعبئة نموذج طلب صرف األجهزة الكهربائية.  -1

 تقرير طلب الخدمة من الباحث االجتماعي. -2

 على الطلب بعد دراسته. اعيةاللجنة االجتمموافقة  -3

 

 

 صيانة األجهزة الكهربائية:  سابعا 

 شروط االستحقاق -أ

 . األجرةمن مستفيدي الجمعية إعاشة و أن تكون األسرة   -1

 حد الوا أن ال تكون األسرة قد استفادت من هذه الخدمة أكثر من مرة خالل العام للجهاز -2

 

 المستندات المطلوبة -ب 

 صيانة األجهزة .تعبئة النموذج الخاص ب -1

 . زيارة ميدانية وتقرير الباحث -2

 

 

لزكاة ااموال  ) تحتاج فتوى شرعية عن صرف   والدراسة الجامعية التدريب والتأهيل:  تاسعا 

  على الدورات التدريبية او الدراسة (
 

 شروط االستحقاق -أ

 إن يكون  من أبناء األسر المستفيدة من خدمات الجمعية. -1

 .بالنسبة للدراسة عاما 26 إن ال يزيد العمر عن -2

 أن يكون آخر فصل دراسي له بالجامعة وتقديره ال يقل عن جيد . -3

 الرغبة الجادة في التدريب. -4

 إن تكون الدورة المطلوبة ذات جدوى مستقبلية ومن متطلبات سوق العمل. -5

 أشهر. 6إال تزيد مدة التدريب عن  -6

 .وذلك لتحقيق جديتهم في ذلك من الرسوم يتحملها الطالبيمكن للجمعية تحديد جزاء  -7

 

 المستندات المطلوبة -ب
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 موافقة مركز اكتفاء على الدورات التدريبية .  -1

 مع المستفيد .من واقع المقابلة الشخصية و الباحث المتخصصتقرير من  -2

 . صورة الهوية -3

 . صورة من أخر مؤهل دراسي -4

 بالنسبة للدراسة الجامعية إثبات أن هذا هو الفصل األخير للتخرج . -5

 أصل المطالبة من جهة التدريب مع الخصم إن أمكن. -6

 إرفاق شهادة المستوى السابق في حالة طلب الدفعة الثانية.  -7

 

 

 : الحاالت الطارئة  عاشرا

 

 شروط االستحقاق -أ 

 - أن تكون من الحاالت المستجدة والتي تحتاج تدخل سريع ) وهي ناتجة عن  حريق  -1

 . .. الخ (أضرار السيول ..  -العنف األسري  

 أن تكون الحالة ضمن نطاق خدمات الجمعية .  -2

 

 المستندات المطلوبة -ب 

 على الحالة وعمل تقرير للجنة الطوارئ .اللجنة االجتماعية اطالع رئيس  -1

 تعبئة النموذج الخاص بحاالت الطوارئ . -2

 

 عامـــهالفصل السادس أحــكـام 

 . الهجرى التقويمحة تعتمد هذه الالئعشر:  الثالثةالمادة 

 . يادور عتهاثم يتم مراج.من تاريخ اعتمادها  هجرىتطبق الالئحة لمدة عام  ر:عش الرابعةالمادة 

 عد إجراءإال ب ال يتم قبول طلبات المتقدمين وتزويدهم بالمستندات المطلوبة ر:عش الخامسةالمادة 

 .من عدمه بحث مكتبي يحدد انطباق شروط التسجيل عليه

 ال يعني قبولهجمعية الطلب من ال استالم :عشر السادسة المادة 

 لابة العدمن كت ال يتم استقبال الطلب إال من صاحبه أو بوكـالة شرعية صادرة ر:عش السابعةالمادة 

 . رئيس اللجنةفي حالة وجود مبرر مقبول يقدره 
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ألسرة احالة  ةبعد خروج المستفيد من السجن بمدة ستة أشهر هجرية, يتم دراس :عشرثامنة المادة ال

في  ا وردمللتأكد من استحقاقها للمساعدة من عدمها, وتطبق شروط التسجيل لكافة المتقدمين وفق 

 . المادة الثالثة

 .هر من ش رعليها أكث يجب أن تكون األوراق المقدمة للفرع حديثة ولم يمض ر:عش تاسعةالمادة ال

 . من تسجيلها سنةأسرة بعد  بحث تتبعي لكل تجديد الملف وعمليجب  :العشرونالمادة 

تمر يهم فيسمن زوج آخر ولديها صك إعالة عل كان للزوجة أبناء إذا :العشرون الحادية و المادة

لى عصرف المساعدات من الجمعية لمدة ال تزيد عن ستة أشهر هجرية مع تطبيق الوزن النسبي 

 . الحاجة تمديد مدة االنتساب للجمعية عند صالحية الجمعيةاألسرة, وللجنة 

ألسرة م تسجيل امقيم غير سعودي فيت ذا كانت المتقدمة سعودية وزوجها إ :والعشرونالثانية المادة 

وجة م الزإذا انطبقت عليها شروط التسجيل, ويعتبر دخل الزوج من دخل األسرة, ويكون الملف باس

 . سعوديبعد أخذ موافقة خطية من الزوج مع تطبيق شرط العمر للزوج األجنبي غير ال

 يهعضها علبكل من يتقدم لطلب التسجيل ولم تنطبق شروط التسجيل أو  :والعشرون الثالثةالمادة 

لتمديد يمكن اوأقصى,  حدكحق االستثناء لمدة سنة  وله أمين الجمعية للنظر في طلبهفتتم إحالته إلى 

 .عند الحاجة لذلك ر بحد أقصى ستة أشه اللجنة االجتماعيةبقرار من  له

 

لزم لمرض يرب األسرة العاجز عن الحضور الستالم المساعدات بسبب ا والعشرون: الرابعةلمادة ا

تقرير حية بمن ينوب عنه إحضار وكالة شرعية صادرة من كتابة العدل منه بعد التأكد من حالته الص

 زيارة ميدانية .طبي من مستشفى حكومي أو 

رير جود تقومنزلية )خاصة( لدى األسرة فيشترط  في حالة وجود عمالة والعشرون: الخامسة المادة

 . اللجنة االجتماعيةتقبله  مبرر يثبت حاجة األسرة لتلك العمالة أو وجود

و أمستفيدة في حال وجود عمالة غير منزلية على كفالة رب األسرة ال: والعشرونالسادسة المادة 

   .ي ذلكثناء فغير ذلك فلها حق االست اللجنة االجتماعيةزوجته يتم إيقاف ملف األسرة إال إذا رأت 

عية جمالها لو أنشئت جمعية خيرية متخصصة بإحدى الحاالت التي ترعا: والعشرون السابعة المادة

ة بقبول رسميا مع تلك الجمعيإحالة هذه الحاالت بعد التنسيق الحق في  لجمعيةلوفروعها, فإن 

  .لحاالتجديدة في الجمعية وفروعها, لهذه االحاالت التي تحول عليهم, مع عدم استقبال طلبات 

 .د تزكية اإلمام حسب النموذج المعتمتعبئة نموذج العشرون : و الثامنة المادة
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لمرأة عاملة اتعامل المرأة غير السعودية التي لها أبناء سعوديين م  :التاسعة والعشرون المادة

  .مادامت مسؤولة عن أبنائها السعودية

 .ينالسعودي األبناء يعامل أبناء المرأة السعودية من رجل غير سعودي معاملة :الثالثون المادة 

ن مه, والبد قبول طلب الجمعية غير ملزم بإعادة أوراق المتقدم في حالة عدم :والثالثون الحادية المادة

   .المتقدم وأخذ تعهد عليه بذلك إفهام

 من تاريخ جمعية خمس سنوات كحد أقصىمدة االستفادة من خدمات ال: والثالثون الثانية المادة

 . انتسابه بعد استيفاء جميع محاوالت الرفع من دخله ومستواه المعيشي

ائية مواد الغذيتم مساعدة ) عابري سبيل ( بحيث تكون مقتصرة على ال :والثالثون الثالثة المادة

 . والعينية فقط دون المساعدات المالية

 نائهاة مع أبوفي رب األسرة ولديه أكثر من زوجة تعامل كل زوجإذا ت :والثالثون الرابعة المادة

 عليها.كاسرة مستقلة لوحدها مع تطبيق شروط الوزن النسبي 

 

 :ـ ةط التاليالضواب حسب دخل فيكون دخلة لدينا ان عنده من لم يثبت :والثالثون الخامسة المادة

 .لاير   700حالة فردية   -1

 لاير . 2000وأكثر من ذلك  لاير 1500أفراد  3عائلة اقل من  -2

 واألسرة ب رال باسم األسرة عبارة عن منزل إيجار مسجإذا كان سكن  :والثالثون السادسة المادة

 .به ونيسكن وا ار إذا كانمنتهي بالتمليك فيعتبر المسكن إيج

ألسرة شامل لرب اعدم احتساب مبالغ التأهيل ال للجنة االجتماعيةيحق  :و الثالثون السابعة المادة

 لذلك .الحاجة  ما رأتمتى  وأبنائه

دراسة هذه  االجتماعيةفي حال ثبوت أمالك أو عقارات للمستفيد فللجنة  :والثالثون الثامنة المادة

عدد − مساحة األراضي− تاريخ بيع العقار − العقار  مكان )األمالك مراعية للضوابط التالية:

من قيمة األمالك المسجلة  % خمسة بالمائة٥نوع الصك المسجل( مع إضافة قيمة − األراضي

للمستفيد على الدخل وعند إصدار قرارها 
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 3........................................المادة األولى: المفردات الواردة في الالئحة..................

  6... ..................................................نظاما لتسجيلالفصل الثاني:  

 6.........................الجمعية..... المستفيدة منلحاالت المادة الثانية: ا

 6.. ..................المادة الثالثة: شروط التسجيل لكافة المستفيدين .............. 

 7 ............................................المادة الرابعة: شروط التسجيل حسب الحالة ..............

  10 ................................من الجمعية ............. مسة: حاالت اإليقاف واالستبعادالمادة الخا 

 11... ..............................................الفصل الثالث: المستندات المطلوبة ..................

  11..... ..............................من كافة المتقدمين ........ المادة السادسة: المستندات المطلوبة

  12 ....................................... والمعلقة المادة السابعة: المستندات اإلضافية لألرامل والمطلقات

 12.. ...................والمتغيب و المعسر  المادة الثامنة: المستندات اإلضافية ألسر السجناء

  13 .......................................المساعدات ................................ قاعدةالفصل الرابع: 

 13..... ............................................................ تحديد مستوى المعيشةنظام المادة التاسعة: 

 13............................................................... تطبيق قاعدة االستحقاقالمادة العاشرة: 

  14 ..................................... وأنشطة الجمعية الفصل الخامس: المشاريع

  14...... .............................نشطة والبرامج ................أل المادة الحادية عشرة: مجموعة

  14 .....................................................................تنظام تقديم الخدماالفصل السادس: 

  14..... ............................................ الخدمات التي تقدمها الجمعيةالمادة الثانية عشرة: 

 

 19 ...........................................................................الفصل السابع : إحكام عامة 

      19..... ...............................عشر: بعد خروج السجين من السجن..............الرابعة المادة 

 19......... .............................ستفيدين ...................عشر: قبول طلبات المالخامسة المادة  



 
 

   ئحة الرعاية االجتماعية والتنمويةال

  
 21صفحة 

 
  

  19...... ..............................ال يعني القبول ............ سليم الطلبعشر: تالسادسة المادة 

 19...... .................................عشر: حاالت استقبال الطلب.................السابعة المادة 

   19...........................بإعادة األوراق........... غير ملزم الجمعيةعشر: الثامنة المادة 

   19....................عشر: يجب أن تكون األوراق حديثة ..................التاسعة المادة  

  19  ................................................... تجديد الملف : ون عشرالالمادة  

 19 .........................................من زوج آخر..... كان للزوجة أبناء العشرون: إذاوالحادية المادة 

  19. .......................مقيم .... كانت المتقدمة سعودية وزوجها والعشرون: إذاالثانية المادة 

  19..... .............................ق شروط التسجيل .........تطب الما والعشرون: إذالثالثة المادة 

  20 ........................المساعدات ...... الستالم األسرة عشرون: عدم حضوروال الرابعة المادة

                                20 .............................. منزلية )خاصة( والعشرون: في حالة وجود عمالة الخامسةالمادة 

  20.. .... .................................... وجود عمالة غير منزليةوالعشرون: في حال  السادسةالمادة 

 20 ...................................................جمعيات متخصصة إنشاءعند  والعشرون: السابعة المادة

  20... ... ...................................        نموذج تزكية اإلمام   والعشرون: الثامنةالمادة 

 20 .................................................. : تسجيل المرأة غير السعودية :لتاسعة و العشرون ا المادة

 20 ............................................من زوج غير سعودي أبناء المرأة السعودية :  الثالثون المادة

  20.. .... .....................................  مدة تطبيق الالئحة:   والثالثون الحادية المادة

 20..... .......................:  مدة االستفادة من خدمات الجمعية       والثالثون الثانيةالمادة: 

 

 

  20........ .............................مساعدة عابري السبيل     : والثالثونالثالثة  المادة

  20... ........................ إذا توفي رب األسرة وعنده أكثر من زوجة : الثونوالث الرابعة المادة

  20...... ..........................................من لم يثبت لديه دخل  : والثالثون الخامسة المادة

  21 ..............................السكن المنتهي بالتمليك :والثالثون السادسة المادة

  21..... .................................................. احتساب مبالغ التأهيل الشامل   :والثالثون السابعة المادة

  21...... .......................................... في حال ثبوت أمالك أو عقارات للمستفيد  :والثالثون الثامنة المادة

 


