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 االعتماد

 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

وحتقيقًا ملقتضيات املصلحة  ،()أبناءبناء على الصالحيات املخولة جمللس إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة 

هـ،  1438/  8/  25وتاريخ  ،(38/  17/  3) رقمالعامة للجمعية فقد اعتمدت هذه الالئحة بناء على قرار جملس اإلدارة 

 اللوائح اليت مت العمل عليها سابقًا.حيث تلغي كل  ،وذلك للعمل بها

 نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا للجمعية على أداء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل املطلوب.

 رئيس جملس اإلدارة

 أمحد بن سليمان السعيد .أ
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 مقدمة

ها وخدماتها اليت تقدمها جمباستمرار إىل الرفع من جودة برا )أبناء(تسعى اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة     

الصدد، تأتي هذه الالئحة للمستفيدين من األيتام واألرامل ومن يف حكمهم، لتتواكب مع رؤيتها ورسالتها. ويف هذا 

لضمان حتقيق الشفافية والعدالة يف تقديم اخلدمة، وستقوم اجلمعية بإعالن اخلدمات وشروط استحقاقها للمستفيدين 

 من خالل البوابة اإللكرتونية للجمعية وكذلك عن طريق الباحثني االجتماعيني لديها.

 أحكام وقواعد عامة:

 لس اإلدارةجمأ. تسري أحكام هذه الالئحة بعد اعتمادها من قبل 

 ب. تلغي هذه الالئحة كل اللوائح اليت يتم العمل عليها سابقًا.

والتحديث على الالئحة بشكل سنوي وترفع التحديثات بعد موافقة جلنة الرعاية االجتماعية والربامج التعديل  ج. جيري

 إدارة اجلمعية  التنموية العتمادها من قبل جملس

ري التعديل عليها حسب مناذج التعديل املعمول بها يف نظام وجيب العمل عليها، وجيد. تعترب النماذج يف هذه اللوائح مهمة 

 اجلودة املعتمد يف اجلمعية 

ستمر جيب تضمني هذه الالئحة مجيع املنهجيات والسياسات املعتمدة يف خدمة املستفيدين والعمل على التحسني امل. ـه

 للخدمات مبا حيقق رضا املستفيدين ويليب احتياجاتهم
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 الرعاية االجتماعية  /الفصل األول

 .هي القسم املعين بقبول األسرة وتقديم اخلدمات االجتماعية هلا وفق شروط حمددة

 :)الرعوية( أواًل:/ املستفيدون من خدمات اجلمعية

 الفرد.دخل  ىشاملة بناء على مستومالية هم األسر اليت حتتاج رعاية و

 :إىلاملستفيدون  ينقسم

 .إناثًاسنة ذكورًا و 18 حت الوالدةاأليتام: من  - 1

 رامل الالتي لديهن أيتام قصر ألاألرامل: تقدم اجلمعية خدماتها ل - 2

وأن تكون االسرة من سنة  18أيتام حتت سن وجود بشرط  ذكر،سنة  22وحتى  18من سن  واملستفيدة: املستفيد- 3

 .أ()فئة

 ثانياً:/ المستندات المطلوبة للتقديم على الجمعية:

 :(قبول األسرة )شروط

 أن تكون األسرة فاقدة األب. - 1

 .ومراكزهاأن تكون األسرة من سكان مدينة بريدة،  - 2

 عامًا فما دون. 18أن يكون لدى األسرة أبناء من سن  - 3

 .ريال ( 1300)األسرة أال يتجاوز دخل الفرد يف  - 4

االجتماعية أن تستكمل األسرة مجيع املستندات املطلوبة للتسجيل، وملدير عام اجلمعية بعد رفع مدير الرعاية  - 5

 املستندات اليت يصعب على األسرة توفريها. استثناء بعض

 ( التسجيل عند تقديم الطلب )مستندات

 صورة من شهادة الوفاة مع األصل للمطابقة إذا مل تكن موضحة احلالة يف كرت العائلة. -

 مع األصل للمطابقة. (ةحديث)صورة من بطاقة العائلة -

 األصل للمطابقة.صورة من حصر اإلرث مع  -
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 .(حال املتقدم غري األم )يفالوكالة على األيتام. وصورة من صك الوالية الشرعية أ -

 .(يف حالة عدم وجود شهادة امليالد يكتفى بشهادة التطعيم) لألبناء.صورة من شهادات امليالد  -

 صك ملكية السكن مع األصل للمطابقة.وصورة من عقد اإلجيار أ -

 جلميع األبناء والبنات خمتوم وبتاريخ جديد.من برنامج نور  طباعة املستندوأمن املدرسة تعريف  -

 املوظفة(راتب األم  -التأمينات االجتماعية - التقاعد - الضمان)لألسرة إحضارمشهد من  متطلبات حساب الدخل -

 .اجلوازات لغري السعوديةوأ مشهد من األحوال املدنية -

 الوكيل الشرعي.وم أألبطاقة احلساب البنكي ل -

 .رسم كروكي املنزل -

 جتهز األسرة مجيع األوراق املطلوبة قبل تسليمها للباحث االجتماعي أثناء الزيارة. -

 : األسرة دخل حساب وآلية  طريقة -

 .راتب األم املوظفةالضمان والتقاعد والتأمينات و( حصر دخل األسرة من 1

 األم املوظفة.وراتب ( حصر األيتام ونصيبهم من الضمان والتقاعد والتأمينات 2

املتبقي على عدد  ماملوظفة. وتقسيراتب األم سنة من الضمان والتقاعد والتأمينات و 18( إستبعاد نصيب من جتاوز 3

 املستفيدين 

ريال من كل مستفيد إذا كانت األسرة تسكن باإلجيار  (200نصيب الفرد من الدخل يتم خصم )( بعد حتديد 4

 تسدد رسوم لإلسكان التنموي.وأ

يف  يف اجلدول . كمااجلمعيةتصنف األسرة حسب الفئات يف بعد خصم استحقاق اإلجيار حتديد دخل كل فرد ( بعد 5

 من هذه الالئحة (9) صفحة
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 ثالثاً:/ استحقاق الحاالت لخدمات الجمعية: 

 الرعوية الشاملة والتنموية والتمكني باخلدمات هي اخلدمات  ويقصد

 االستحقاق الوصف احلالة م

 سنة 18من سن الوالدة حتى سن ة/اليتيم  .1
خدمات  مجيع يستفيد من

 ةاجلمعي

 سنة. 22سنة وحتى سن  18من جتاوز املستفيد  .2

 يستفيد من خدمات اجلمعية-

)بشرط أن سنة  22حتى  الرعوية

 (يكون من أسرة فئتها أ

 يستفيد من الربامج التنموية-

3.  

الذكر واألنثى 

 من

 22جتاوز سن 

 سنة ولديهم إخوة قصر وليس/ت 22الذي جتاوز/ت 

 مطلق/ة.ومتزوج/ة أوموظف/ة أ

من خدمات ون ال يستفيد

 .الرعوية اجلمعية

 يستفيد من الربامج التنموية.-

4.  
 األم األرملة

 
 وهي اليت تويف زوجها ومل تتزوج ولديها أيتام قصر

 . تستفيد من خدمات اجلمعية

 الرعوية والتنموية

 األم املتزوجة  .5
وهي األم اليت تويف زوجها وتزوجت زوج آخر وتسكن مع 

 .األيتام

 خدمات اجلمعيةال تستفيد من -

 تستفيد من خدمات اجلمعية-

 التنموية

 األم املطلقة  .6
منه  وهي األم اليت تويف زوجها وتزوجت زوج آخر وطلقت

 وتسكن مع األيتام.

تستفيد من خدمات اجلمعية 

 .الرعوية والتنموية

 األم املوظفة  .7
 اليت تعمل براتب أكثر من

 .مؤقتةدائمة وليست  ريال، والوظيفة (3500)

 ال تستفيد من خدمات اجلمعية

 .الرعوية

 تستفيد من خدمات اجلمعية-

 التنموية.

8.  

اليتيم الذي ال 

 يقيم

 مع أسرته

مستفيدة  عامًا وأسرته( 18)يتيم األب وعمره أقل من ووه

 أقاربه. من خدمات اجلمعية ولكنه يسكن مع أحد

 يستفيد من خدمات اجلمعية

 الرعوية والتنموية

 مادام أنه داخل ضمن نطاق

 خدمات اجلمعية
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 االستحقاق الوصف احلالة م

9.  

األيتام غري 

السعوديني من أم 

 سعودية

 من أب غري سعوديمن أمهم سعودية 

 يسكنون داخل نطاق اجلمعيةو

يستفيدون من خدمات اجلمعية 

 الرعوية والتنموية

 .ال يستفيد من خدمات اجلمعية ولدية راتباالبن الذي يسكن مع األيتام وغري متزوج  االبن املوظف  .10

 البنت املوظفة  .11
تعمل براتب يف وظيفة لبنت اليت تسكن مع األيتام وا

 .ليست مؤقتةودائمة 
 .ال تستفيد من خدمات اجلمعية

12.  

األم السعودية 

 اليت

مل تضف يف 

 السجل

 املدني

وليس  وهي األم السعودية اليت مل تضف يف السجل املدني

لديهم  لديها إثبات زواجها من املتويف ولديها أبناء قصر

 األحوال املدنية شهادات ميالد تطالب بإحضار حمضر من

 تستفيد من خدمات اجلمعية

 الرعوية والتنموية

 

13.  

 األم غري السعودية

 اليت ليس لديها

 إثبات

 وهي األم غري السعودية وليس لديها إثبات ولديها أيتام

 .(األبناء أحدوالصرف باسم البنت الكربى أيكون )قصر

تستفيد من خدمات اجلمعية 

 الرعوية والتنموية

 البنت املطلقة  .14
 البنت املستفيدة حتى سنهي 

 هي من فئة )أ(وإذا طلقت.  22

تستفيد من خدمات اجلمعية 

تستفيد من  ماملالرعوية 

 الضمان

 تستفيد من اخلدمات التنموية

15.  

السعودية األم 

زوجة غري 

 السعودي

وهي األم السعودية زوجة غري السعودي ولديها أبناء قصر 

 منه

تستفيد من خدمات اجلمعية 

 الرعوية والتنموية
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 رابعاً:/ متابعة األسر المستفيدة:

 أ/ البحث التتبعي: 

ومتابعة حالتها من مجيع النواحي حرصًا على احلصول على صورة واضحة ومعلومات شاملة وحمدثة عن وضع األسرة 

 االجتماعية واالقتصادية

 والتعليمية فإنه يلزم زيارتها ميدانيًا مبا ال يقل عن زيارة يف العام اهلجري الواحد 

تدوين ويكون هدف الزيارة اطالع األسرة على مجيع اخلدمات والربامج اليت تقدمها اجلمعية الرعوية والتنموية كما يتم 

اخلدمات وألسرة وكذلك اإلجراءات املختلفة اليت متت أفريق البحث عن ا األسرة ومرئياتعن رفع تقريراملالحظات و

الربامج وتكون مسؤولية التسجيل  أحد أفرادها ضمن تلكواليت مت تقدميها والربامج واألنشطة اليت مت إحلاق األسرة أ

 االجتماعي. ه/والتدوين على الباحث

يتم زيارتهم مرتني على األقل خالل واألسر األشد حاجة ومن حيتاجون لعناية خاصة فاقدي األم وأ( أ)األسر من فئة  -

 العام.

 مالحظات هامة:  -

التنموية وأما اخلدمات الرعوية فتتم بعد دراسة األسرة من قبل فريق مجيع أسر األيتام مشمولني خبدمات اجلمعية  -

 .البحث وتقديم التقرير للجنة الرعاية االجتماعية

برامج الرعاية قبول ومطابقة شروط ) للجمعيةيقوم الباحث امليداني بزيارة منزل األسرة والتأكد من حالتها وحاجتها  -

 يف االستمارة اخلاصة بذلك، والتأكد من اخلدمات وال بد من انطباق الشروطنات البيا مع كتابة (سرة من عدمهاألل

 ب/ متابعة تغير الفئات: 

سرة فإنه يلزم الباحث االجتماعي املتابعة املستمرة حلالة األسرة وتعديل فئة األسرة ألبناء على تغري الظروف االقتصادية ل

اجلديد، مع احلرص على أن تكون املعلومات عن مصادر الدخل موثقة الفئة اليت تناسب وضعها  من فئتها احلالية إىل

 ورمسية.

 ج/ متابعة األسر المنقطعة: 

ألي سبب آخر وتها أناعدم حتديث بياوأرقام هواتفها أوعند تعذر االتصال بأحد األسر بسبب تغيري األسرة لسكنها أ -

فينبغي تكليف الباحث/ة بزيارة األسرة والوقوف على حالتها ويف حال تعذر الوقوف على إبالغ اجلمعية ومراجعة أ دون

اجلمعية  بعد رفع التقرير من الباحث ودراسته الرفع ملدير عامالربامج فيحق ملدير إدارة الرعاية االجتماعية وحالة األسرة 
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تها، نامراجعة األسرة للجمعية وحتديث بيا إليقاف صرف مستحقات األسرة مؤقتًا ملدة شهرين متتالني، بهدف ضمان

انتهاء الفرتة دون مراجعة األسرة فيحق إيقاف خدمات اجلمعية عنها بشكل نهائي وفق اإلجراءات اخلاصة  وعند

 باإليقاف.

رات إذا راجعت األسرة اجلمعية بعد إيقافها بشكل نهائي فيتم التعامل معها مثل األسرة اجلديدة. إال يف حال وجود مرب -

ويف حال قبول تلك املربرات يستأنف الصرف هلم ويعوضون رعاية االجتماعية والربامج التنموية على جلنة ال مقنعة تعرض

  عن مافاتهم بأثر رجعي.
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 خامسا:/ الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية: 

 تصنيف فئات األسر: 

 الفئة
الفئة الدخل الشهري 

 للفرد الواحد
 الرعوية التنمويةاخلدمات  األساسية الدوريةالنفقات 

 أ

 

األسرة اليت لديها 

 أيتام

 دخلها منو

 (500)صفر حتى

 (6000)نصيب الفرد فيها 

 سنويا توزع كالتالي: ريال

ريال مصروف  (4800)توزع 

 .شهريًا (400بواقع ) نقدي

( ريال توزع على 1200)

( 200بواقع )الربامج املومسية 

 .لكل برنامج

 اإلجيارات(سداد سكنى ) برنامج - 1

 الربامج املومسية  - 2

 كسوة الشتاء

 كسوة الصيف

 كسوة عيد الفطر

 عيد األضحىمساعدة 

 احلقيبة املدرسية

 السلة الرمضانية

 يشمل:وبرنامج ساعد لتفريج كرب األيتام  -3

 األجهزة الكهربائية.

 تأثيث املنازل.

 الصيانة املنزلية.

 ترميم املنازل.

 اخلدمات العينية.

 برنامج إكتفاء لتمويل املشاريع متناهية الصغر -4

 الرعاية التعليمية والتدريب والربامج الثقافية -5

 والرتوحيية.

وحفالتها  املشاركة يف برامج اجلمعية املختلفة - 6

والعمرة للذين مل يسبلهم  رحلة احلجو ومناسباتها العامة

 .(حسب االستطاعة) احلج والعمرة

لتقديم  التنسيق مع املؤسسات اخلريية األخرى -7

 يتام وأسرهم.ألخدماتها ل

الطالب  خماطبة اجلامعات واملدارس حلل مشاكل -8

 وهلم يف اجلامعات.والسعي لقب

 ب

 

األسرة اليت لديها 

 أيتام

 من ادخلهو

 (800حتى 501)

 (6000)نصيب الفرد فيها 

 سنويا توزع كالتالي: لاير

مصروف  لريا( 4800)توزع 

 .شهريًا (400بواقع ) نقدي

( ريال توزع على 1200)

( 200) بواقعالربامج املومسية 

 .لكل برنامج

 ج

 

األسرة اليت لديها 

 دخلها منوأيتام 

 (1100حتى 801)

( 6000)نصيب الفرد فيها 

 سنويا توزع كالتالي: ريال

ريال مصروف ( 4800)توزع 

 .شهريًا (400بواقع ) نقدي

( ريال توزع على 1200)

( 200بواقع )الربامج املومسية 

 لكل برنامج

 د

 

األسرة اليت لديها 

 دخلها منوأيتام 

 (1300حتى 1101)

( 6000)نصيب الفرد فيها 

 سنويا توزع كالتالي: ريال

ريال مصروف ( 4800)توزع 

 .شهريًا (400بواقع ) نقدي
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 الفئة
الفئة الدخل الشهري 

 للفرد الواحد
 الرعوية التنمويةاخلدمات  األساسية الدوريةالنفقات 

( ريال توزع على 1200)

( 200) املومسية بواقعالربامج 

 لكل برنامج

 خماطبة الشركات والفنادق واملعاهد واملطاعم -9

من مجيع سر واملكتبات واملؤسسات لتوظيف أبناء األ

 .(االستطاعة )حسبالفئات. 

 ـه

األسرة اليت لديها 

 دخلها منوأيتام 

 فما فوق( 1301)

يستفيدون من مجيع  -

 .الربامج التنموية

يستفيدون من اخلدمات ال -

 .الرعوية

 

 الرعاية التعليمية والتدريب والربامج الثقافية -1

 والرتوحيية.

وحفالتها  اجلمعية املختلفةاملشاركة يف برامج  -2

والعمرة للذين مل يسبق  رحلة احلجو ومناسباتها العامة

 .(االستطاعة حسب)والعمرة هلم احلج 

لتقديم  التنسيق مع املؤسسات اخلريية األخرى -3

 يتام وأسرهمألخدماتها ل

الطالب  خماطبة اجلامعات واملدارس حلل مشاكل -4

 والسعي لقبوهلم يف اجلامعات.

 خماطبة الشركات والفنادق واملعاهد واملطاعم -5

من مجيع سر واملكتبات واملؤسسات لتوظيف أبناء األ

 .(االستطاعة )حسبالفئات. 

 تنبيهات مهمة / 

يتم استهدافهم و .اليت بال أم واألسر اليت حتتاج إىل رعاية خاصة جيب أن تقدم هلم رعاية خاصة واألسر( األسر يف فئة )أ -

بربنامج خاصة وتكون هلم أولوية يف خدمات اجلمعية ويتم عرض حاجاتهم على جلنة الرعاية االجتماعية والربامج 

 التنموية العتماد حاجاتهم والربامج املخصصة هلم 

ال جديدة االت اليت ال توجد يف الالئحة أوطلبات املستفيدين خلدمات مجيع احل (جلميع الفئات) /  يةالحاالت االستثنائ

ة والربامج التنموية لدراستها يتم عرضها على جلنة الرعاي املعتمدة يف الالئحة وضمن خطة اجلمعية اخلدمات توجد ضمن

 .عتمادهااو

 سادساً:/ اإليقاف والحذف: 

 اجلزئيواإلبقاء على النشاط  والتنمية(استفادتها من خدمات الرعاية ) لألسرةالنشاط الكلي ين إيقاف اإليقاف: يع

 (الرعايةتستفيد من الربامج التنموية فقط دون برامج )
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 احلذف: يعين خروج األسرة من خدمات اجلمعية وحتويلها إىل مجعية أخرى.

 التالية:احلذف ألحد األسباب ويكون اإليقاف أ

 هـ( )إىل فئةريال، حتول ( 1300)د جتاوز دخل الفروسرة ألحتسن املستوى املعيشي ليف حال  -

وحذف عامًا وبهذا يتم حتويل امللف إىل اجلهات اخلريية القريبة من نطاق سكن األسرة.  18جتاوز أصغر يتيم عمر  -

 األسرة من خدمات اجلمعية وأرشفة ملفاتها 

حتويل األسرة إىل اجلمعية املختصة يف منطقة األسرة اجلديدة وحذف )انتقال األسرة خارج نطاق خدمات اجلمعية.  -

 األسرة من خدمات اجلمعية وأرشفة ملفاتها

يف األسرة أيتام يتم حذف األسرة من خدمات اجلمعية  واليوجده. ـة متزوج/ـقد يكون لديهم يتيم/ ة،زواج أصغر يتيم /  -

 وأرشفة ملفاتها وحتويل األسرة إىل إحدى اجلمعيات القريبة 

يتم حذف )عدم رغبة األسرة يف االستفادة من خدمات اجلمعية بناء على طلب خطي من األسرة موضح به األسباب.  -

 (األسرة من خدمات اجلمعية

ويتم ضمان  (يتم حتويل األسرة للجنة القانونية يف اجلمعية)التزوير يف األوراق الثبوتية. وعب أاألسرة اليت تقوم بالتال -

 عدم تكرار هذا التالعب والتحقق من مجيع متطلبات دخول األسرة ضمن خدمات اجلمعية 

 أ. إجراءات إلغاء الخدمة عن األسر:

 جلنة الرعاية االجتماعية ه من اف اخلدمة لكل أسرة واعتمادتعبئة النموذج اخلاص بإيق -

وتزويد الكفاالت والشؤون املالية واإلدارية بصورة من قرار اإليقاف ) احلذفوأاعتماد مدير عام اجلمعية لقرار اإليقاف و

 .(احلذفوأ

 حتويلهم إىلجيب متابعة ذوي الظروف املادية السيئة  األسر اليت مت إيقاف اخلدمة عنها بسبب عدم وجود قصر وهم من -

 والتواصل مع اجلهة اخلريية لضمان استفادتهم من خدماتها  اخلريية اليت تتبع لنطاق سكنها إحدى اجلهات

جيب إبالغ األسرة بأنه سيتم إيقاف اخلدمة عنهم بفرتة ال تقل عن شهر، مع توضيح سبب يف حال إيقاف اخلدمة  -

 منوذج اإليقاف. ويوثق تاريخ ووقت البالغ يفاإليقاف 
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 ب. إجراءات إلغاء الخدمة عن األفراد:

 حصر األفراد الذين تنطبق عليهم أسباب إيقاف اخلدمة عنهم. -

 جلنة الرعاية االجتماعية من تعبئة النموذج اخلاص بإيقاف اخلدمة عن األفراد من قبل الباحث االجتماعي واعتماده  -

 وذج من قبل مدير عام اجلمعية.اعتماد النم -

 ت األسرة وعدد األفراد املستفيدين.ناتزويد الكفاالت بنسخة من قرار اإليقاف وتعديل بيا -

 ت وعدد األفراد املستفيدين.ناتزويد إدارة الشؤون املالية واإلدارية لتعديل بيا -

مع توضيح سبب اإليقاف  م(يو30)جيب إبالغ األسرة / الفرد بأنه سيتم إيقاف اخلدمة عنه قبل اإليقاف بفرتة ال تقل عن  -

 تاريخ ووقت البالغ يف منوذج اإليقاف. ويوثق

 حفظ النموذج بعد اعتماده يف ملف األسرة. -
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 تقديمها الخدمات وشروط وإجراءات  /الفصل الثاني

 أوالً:/ الخدمات األساسية: 

ج، أ، ب، )اجلمعية بتقدميها حسب ظروفها املالية لكل فرد من األفراد واملستفيدين من فئةالتزمت وهي اخلدمات اليت 

 :وهي (دوريًاوشهريًا أ)مناسبًا من حيث آلية ووقت تقديم اخلدمة وفق ما تراه اجلمعية( د

 الوصف نوع اخلدمة م

1.  
ساعدة امل

  الشهرية 

 والغذاء والكساءمبلغ نقدي يصرف للمستفيد شهريا ليغطي كافة احتياجاته النقدية وه

الوكيل وأ) األمحساب  من كل شهر ميالدي يف 22واحتياجات املنزل ويتم حتويل املبلغ يف يوم 

 (سرةألالشرعي ل

 ريال  (250) مستحقةريال عن كل يتيم ويتيمة وعن كل أرملة  (400) املصروفواملبلغ 

 ريال عن كل مستفيد مستحق  (250)و

ريال بشكل شهري  (2250) حتويلأيتام ووالدتهم املستحقة فيتم  5ففي حال كانت األسرة تضم 

 منتظم 

 الخدمات الموسمية: 

 شرط إستحقاقها نوع اخلدمة م
 إستحقاق

 ةـاليتيم/

إستحقاق 

 األرملة
 دورية الصرف

 سنوي 0 200 ) د ،ج ،، بأ (فئةأن تكون األسرة  كسوة الشتاء 1

 سنوي 0 200 ) د ،ج ،، بأ (فئةأن تكون األسرة  كسوة الصيف 2

 سنوي 0 200 ) د ،ج ،، بأ (فئةأن تكون األسرة  احلقيبة املدرسية 3

 سنوي 0 200 ) د ،ج ،، بأ (فئةاألسرة أن تكون  السلة الرمضانية 4

 سنوي 0 200 ) د ،ج ،، بأ (فئةأن تكون األسرة  كسوة عيد الفطر 5

 سنوي 0 200 ) د ،ج ،، بأ (فئةأن تكون األسرة  مساعدة عيد األضحى 6

 ربع سنوي 0 200 ) د ،ج ،، بأ (فئةأن تكون األسرة  فواتري الكهرباء واملاء 7
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 : (الدائمة)ثانياً:/ الخدمات المساندة

مبا حيقق أهدافها االسرتاتيجية يف  ائح اجلمعية،وهي اخلدمات اليت تسعى اجلمعية لتقدميها للمستفيدين وفق أنظمة ولو

 حتقيق الرعاية الشاملة لليتيم وأسرته 

 : (سكنى)جارات المنازلإيمساعدة 

 يقدم برنامج سكنى بشكل شهري مبا يتوافق مع مواعيد السداد لألسر املستأجرة 

 شروط االستحقاق:

 .(ج، دأ، ب، ) الفئاتأن تكون األسرة ضمن إحدى  -

 أن يكون املنزل املستأجر خاصًا باألرملة وأبنائها املستفيدين وتقيم فيه األسرة. -

)حسب موعد اإلجيار على  يدفع للمستفيد مرة واحدة يف السنةوتصدر إدارة الرعاية حمضر اإلجيار بشكل شهري   -

 األسرة(.

، وتدفع مرة واحدة لكل سنة سرة الواحدةألريال سنويًا ل (17000) هواحلد األعلى ملبلغ املساعدة باإلجيار السنوي  -

 .ميالدية

 قيمة اإلجيار الفعلي أيهما أقل وفق اجلدول التالي:واإلجيار وفقًا لفئة األسرة وعدد أفرادها أيكون دفع مساعدة  -

 املبلغ املقدم للمساعدة يف سداد اإلجيار

 م
عدد األفراد 

 املستفيدين

 أ

 لكل فرد( 1000 )زيادة

 ب

 لكل فرد( 700 )زيادة

 د - ج

 لكل فرد( 500 )زيادة

2.  1 8000 8000 8000 

3.  2 9000 8700 8500 

4.  3 10000 9400 9000 

5.  4 11000 10100 9500 

6.  5 12000 10800 10000 

7.  6 13000 11500 10500 

8.  7 14000 12200 11000 

9.  8 15000 12900 11500 

10.  9 16000 13600 12000 

11.  10 17000 14300 12500 
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 واحد:طريقة احتساب اإلجيار لألسرتني من أم واحدة ويسكنون يف منزل 

يف مثل هذه احلالة يعاملون معاملة أسرة واحدة وحيتسب هلم اإلجيار وكأنهم أسرة واحدة كبرية. أما إذا كان لكل 

ألم حتسب مع احية اإلجيار معاملة أسرتني منفصلتني وناألم واحدة، فيعاملون من امستقل و أسرة من األسرتني سكن

 .حسابها مرتني موال يت ،(اليت تسكن معهم) فقطأحد األسرتني 

 إجراءات تقديم الخدمة: 

 :يلزم لصرف اإلجيار إرفاق املستندات التالية

 تقرير منوذج طلب خدمة من الباحث االجتماعي. (1

 .أحد األبناء الساكنني مع أألسرةويكون باسم األم أوساري املفعول وعقد إلكرتوني رمسي  (2

من تاريخ  يومًا 15مدة توقيع تعهد والتزام من األسرة بااللتزام بتزويد اجلمعية بسند قبض من مكتب العقار خالل  (3

جيار بالفعل، وإال توقف اخلدمة عن األسرة أي وثيقة تثبت استالم اإلوإيداع مساعدة اإلجيار يف حساب األسرة أ

 .السنوات القادمة

 ر حسب اآللية اليت يعتمدها مدير اجلمعية ايكون دفع اإلجي (4

 : برنامج ساعد 

 .طلباتهم الضرورية وتوفري حاجاتهم األساسية وتلبيةهذا الربنامج يقوم على سد احتياجات األيتام وأسرهم         

 تفاصيل اخلدمة  نوع اخلدمة م

 خدمةاألجهزةالكهربائية 1
 ،نثالجة، فرسبلت، مكيف  ،شباكمكيف 

 ميكرويف  دفاية، ،برادة ،غسالة

 ة األثاث املنزليخدم 2
 دواليب، فرش ،مطابخ، غرف نوم لأليتامتركيب 

 وأثاث البيت الضروري 

 صيانة وإصالحات بسيطة  ،كهرباء ،سباكة خدمة الصيانة املنزلية اخلفيفة 3

 خدمة ترميم املنازل 4
الرتميم للمنزل كامال شامال مجيع اإلصالحات 

 األساسية لتحقيق املسكن املناسب لأليتام 

 تفاصيل هذه الخدمات وضوابطها 

 أوالً: ضوابط وشروط التقديم على خدمة األجهزة الكهربائية: 

 (د ،ج ،، بأ (الفئاتأن تكون األسرة ضمن  -1
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السنة وفق املبلغ املخصص هلا ويف حال رأى الباحث استثناء بعض احلاالت تقدم اخلدمة لألسرة مرة واحدة يف  -2

 فيتم الرفع للجنة الرعاية والربامج التنموية.

 اعتماد الطلب من قبل الباحث االجتماعي بعد زيارة املنزل والتأكد من احتياج األسرة. -3

 يتم اعتماد مبالغ اخلدمة لألسر وفق اجلدول التالي: -4

 ة ج + دفئ فئة ب فئة أ يدينعدداألفراداملستف

1 3500 3300 3000 

2 4000 3600 3200 

3 4500 3900 3400 

4 5000 4200 3600 

5 5500 4500 3800 

6 6000 4800 4000 

7 6500 5100 4200 

 4600 5400 7000 فأكثر 8

 : الخدمة تقديمإجراءات 

االحتياج لدى األسر ثم طلب عروض أسعار من الشركات املوردة إعداد قائمة بداية كل سنة بأصناف األجهزة ذات  -1

 وبعدها يتم تعميد املورد حسب السعر وجودة العمل.

ثم يقوم الباحث بزيارة املنزل والتأكد من احتياج  (04 -02- ن- رعايةرعاية )خدمة  منوذج طلبتقوم األسرة بتعبئة  -2

 دارة العتماد الطلب.األسرة وكتابة املرئيات ثم الرفع ملدير اإل

 يقوم املوظف املسؤول بدراسة الطلبات والتأكد من استحقاق األسر ثم عمل حمضر صرف باستخدام منوذج -3

 .(05- 02-ن -رعاية )

 وتوقيع منوذج إقرار (07- 02- ن- رعاية) منوذجوفق  صرف يتم التواصل مع األسرة الستالم خطاب تعميد -5

 .(06- 02- ن- )رعاية استالم

يف نهاية كل سنة يتم تقييم عمل املورد من قبل املستفيدين واإلدارات ذات العالقة والتوصية باالستمرار مع  -6

 اختيار مورد آخر يف حال مت تقييمه غري مرضي واملورد أ
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 ثانياً: ضوابط وشروط التقديم على خدمة األثاث المنزلي: 

 .(د ،ج ،، بأ (الفئاتأن تكون األسرة ضمن   -1

تقدم اخلدمة لألسرة مرة واحدة يف السنة وفق املبلغ املخصص هلا ويف حال رأى الباحث استثناء بعض احلاالت  -2

 فيتم الرفع للجنة الرعاية والربامج التنموية.

 اعتماد الطلب من قبل الباحث االجتماعي بعد زيارة املنزل والتأكد من احتياج األسرة. -3

 ويستثنى احلريق والسرقة شريطة أن يتم إحضار ما يثبت ذلك. األثاث املنزلي ثالث سنواتمدة صالحية خدمة  -4

 يتم اعتماد مبالغ اخلدمة لألسر وفق اجلدول التالي: -5

 

 د+  فئة ج فئة ب فئة أ املستفيدين األفراد عدد

1 3000 2700 2500 

2 3500 3000 2700 

3 4000 3300 2900 

4 4500 3600 3100 

5 5000 3900 3300 

6 5500 4200 3500 

7 6000 4500 3700 

 3900 4800 6500 فأكثر 8

 الخدمة:  تقديمإجراءات 

إعداد قائمة بداية كل سنة بأنواع األثاث ذات االحتياج لدى األسر ثم طلب عروض أسعار من الشركات  -1

 املوردة وبعدها يتم تعميد املورد حسب السعر وجودة العمل.

فيتم التعامل مع وبعد اعتماد حاجة األسرة من الباحث يف حال طلب األسرة لنوع من األثاث غري معتمد  -2

 الطلب ماليًا وفق إجراءات إدارة الشؤون املالية واإلدارية.

ثم يقوم الباحث بزيارة املنزل والتأكد من  (04 -02- ن- رعايةتقوم األسرة بتعبئة منوذج طلب خدمة رعاية )  -3

 اج األسرة وكتابة املرئيات ثم الرفع ملدير اإلدارة العتماد الطلب.احتي

يقوم املوظف املسؤول بدراسة الطلبات والتأكد من استحقاق األسر ثم عمل حمضر باستخدام منوذج  -4

 .(05- 02-ن - )رعاية

 وتوقيع منوذج إقرار (07- 02- ن- رعاية)منوذج وفق  صرف يتم التواصل مع األسرة الستالم خطاب تعميد - -5

  (06- 02- ن- )رعاية استالم
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يف نهاية كل سنة يتم تقييم عمل املورد من قبل املستفيدين واإلدارات ذات العالقة والتوصية باالستمرار مع  -6

 اختيار مورد آخر يف حال مت تقييمه غري مرضي واملورد أ

 يانة المنزلية الخفيفة: ثالثاً: ضوابط وشروط التقديم على خدمة الص

 (د ،ج ،، بأ (الفئاتأن تكون األسرة ضمن  -1

تقدم اخلدمة لألسرة مرة واحدة يف السنة وفق املبلغ املخصص هلا ويف حال رأى الباحث استثناء بعض احلاالت  -2

 فيتم الرفع للجنة الرعاية والربامج التنموية.

 زيارة املنزل والتأكد من احتياج األسرة.اعتماد الطلب من قبل الباحث االجتماعي بعد  -3

 يتم اعتماد مبالغ اخلدمة لألسر وفق اجلدول التالي: -4

 + د فئة ج فئة ب فئة أ املستفيدين األفراد عدد

1 1000 800 600 

2 1500 1100 800 

3 2000 1400 1000 

4 2500 1700 1200 

5 3000 2000 1400 

6 3500 2300 1600 

7 4000 2600 1800 

 2000 2900 4500 فأكثر 8

 : الخدمة تقديمإجراءات 

التعاقد مع إحدى املؤسسات للقيام بأعمال الصيانة ملنازل األسر املستفيدة وفق إجراءات التعاقد املعتمدة لدى  -1

 إدارة الشؤون املالية واإلدارية.

ثم يقوم الباحث بزيارة املنزل والتأكد من  (04 -02- ن- رعايةرعاية )خدمة  منوذج طلبتقوم األسرة بتعبئة  -2

 احتياج األسرة وكتابة املرئيات ثم الرفع ملدير اإلدارة العتماد الطلب.

 وتوقيع منوذج إقرار (07- 02- ن- رعاية) منوذجوفق  صرف يتم التواصل مع األسرة الستالم خطاب تعميد -3

 .(06- 02- ن- )رعاية استالم

 

ل سنة يتم تقييم عمل املورد املنفذ من قبل املستفيدين واإلدارات ذات العالقة والتوصية يف نهاية ك -4

 اختيار مورد آخر يف حال مت تقييمه غري مرضي وباالستمرار مع املورد أ
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 ضوابط وشروط التقديم على خدمة ترميم المنازل:  :رابعا

  (د ،ج ،، بأالفئات(  أن تكون األسرة ضمن -1

اخلدمة لألسرة مرة واحدة كل مخس سنوات وفق املبلغ املخصص هلا ويف حال رأى الباحث استثناء بعض تقدم  -2

 احلاالت فيتم الرفع للجنة الرعاية والربامج التنموية.

 اعتماد الطلب من قبل الباحث االجتماعي بعد زيارة املنزل والتأكد من احتياج األسرة. -3

 ويقيم فيه األبناء األيتام.أن يكون املنزل ملكًا لألسرة  -4

 .تقدم اخلدمة مرة واحدة كل مخس سنوات فقط -5

 يتم اعتماد مبالغ اخلدمة لألسر وفق اجلدول التالي: -6

 + د فئة ج فئة ب فئة أ املستفيدين األفراد عدد

1 15000 13000 10000 

2 18000 15000 11000 

3 21000 17000 12000 

4 24000 19000 13000 

5 27000 21000 14000 

6 30000 23000 15000 

7 33000 25000 16000 

 17000 27000 33000 فأكثر 8

 : الخدمة تقديمإجراءات 

التعاقد مع إحدى املؤسسات للقيام بأعمال ترميم منازل األسر املستفيدة وفق إجراءات التعاقد املعتمدة لدى  -1

 إدارة الشؤون املالية واإلدارية.

ثم يقوم الباحث بالرتتيب مع قسم اخلدمات  (04 -02- ن- رعايةرعاية )خدمة  منوذج طلبتقوم األسرة بتعبئة  -2

 .املساندة لزيارة منزل األسرة للتقييم األولي حلالة املنزل

ج توقع األسرة منوذج املوافقة على تنفيذ اخلدمات بشكل مفصل وتوقع على النماذعند اعتماد الطلب نهائيًا  -3

 ثم تقوم املؤسسة بتنفيذ األعمال املطلوبة.املعتمدة إلكمال اخلدمة 

يف نهاية كل سنة يتم تقييم عمل املورد من قبل املستفيدين واإلدارات ذات العالقة والتوصية باالستمرار مع  -4

 اختيار مورد آخر يف حال مت تقييمه غري مرضي واملورد أ
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 العينية خامسأ: المساعدات        

سياسة اجلمعية أن تكون اخلدمات املقدمة حتقق تطلعات اليتيم وحتفظ له خصوصيته وعليه فإن  )ضمن

اجلمعية ليس لديها مستودع لتلقي واستقبال اخلدمات العينية ويف حال وصل للجمعية مساعدات عينية جديدة 

للموافقة على استقبال املساعدات والتحقق وفق احتياجات األيتام فإن ذلك يعرض على جلنة الرعاية االجتماعية 

أللية توزيعه مبا حيفظ لليتيم من مناسبته حلاجة األيتام واحتياجات أسرهم وتأمني مكان استقباله والتعاقد 

 (هاتخصوصيته ويليب تطلعاته ويوفر احتياج
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 البرامج التنموية  / ثالثالالفصل 

يف ظل التحول من الرعوية للتنموية تقدم اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام بربيدة أبناء مبادرات نوعية وبرامج تعنى 

بتمكني األيتام وهذه الربامج واملبادرات يتم اعتمادها من قبل جلنة الرعاية االجتماعية والربامج التنموية مبا 

الدراسات اليت جتريها اجلمعية بشكل دوري للتحسني وتقديم حيقق تلبية حاجات األيتام وأسرهم متوافقا مع 

املبادرات اليت حتقق جناح األيتام ورفع مستوى دخلهم وتنميتهم لبناء مستقبل يعتمد فيه اليتيم على نفسه ويبين 

 مستقبله حمققا االستقرار املالي والنفسي واالجتماعي 

 والربامج التنموية 

التالية هي برامج تنموية قدمت لأليتام واليتيمات واعتماد إقامتها بشكل سنوي يكون مع اعتماد  )الربامج

  (اخلطط التشغيلية لدى جلنة الرعاية والربامج التنموية

 األكاديميات برنامج *

 يتام واليتيمات أكادميية مسائية تعمل متوافقة مع اجلدول الدراسي للتعليم العام تقدم يوميا لأل

 من أول ابتدائي حتى ثالث ثانوي  املستهدفة:لفئة ا

 أبرز برامج األكادمييات 

 املتابعة الدراسية اليومية وحل الواجبات -

 التقوية واملراجعة اليومية للمواد العلمية -

 احللقات القرآنية-

 الربامج الرياضية-

 التدريب وتطوير املهارات-

 تنمية املوهوبني -

 الرحالت العلمية والربامج الرتفيهية -

 ساعات يومية  4   مدة برامج األكادمييات -

 يتم توفري الباصات لأليتام واليتيمات 

 يقدم هذه الربامج خنبة من األساتذة يف عدة ختصصات حتقق االرتقاء مبستوى اليتيم/ة وتطوير مهاراته 
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 برنامج تمكين  *

 من مستفيدي اجلمعيةاجلامعاة هذا الربنامج يستهدف طالب وطالبات 

برنامج تدريب على رأس العمل يتم فيه توظيف اليتيم واليتيمة مبا يوافق ختصصاتهم اجلامعية  الربنامج:طبيعة 

ميية ويتم للعمل يف إدارات اجلمعية لتمكني اليتيم/ة يف ختصصه وتوظيف اخلربات امليدانية مع الدراسة األكاد

تأمني مكافأة شهرية للمنتظمني يف برنامج متكني وفق الئحة وبرنامج متكامل حيقق تكافؤ الفرص لأليتام 

 .ويضمن انتظام الطالب وتفوقه يف دراسته اجلامعية

 برنامج تمهير  *

عمل مبا حيقق والتدريب على رأس البرنامج يعمل على تطوير املهارات بالدورات التدريبية وطبيعة الربنامج ه

 للمتخرج من الربنامج تعزيز فرصه يف احلصول على وظيفة حتقق له وألسرته االستقرار 

 خطوات العمل يف هذا الربنامج 

 / حتديد أبرز الوظائف اليت حيتاجها سوق العمل وبرامج التوطني 1

 / بناء شراكات مع مؤسسات القطاع اخلاص لتوظيف املتخرجني من الربنامج 2

 اقد والتعاون مع أكادمييات للتدريب بعد حتديد االحتياج واجلدارات للوظائف املتاحة/ التع3

 يمات وتسجيل الراغبني واستكمال إجراءات االختيار املعتمدة/ اإلعالن عن الربنامج لأليتام واليت4

 برنامج إكتفاء * 

متناهية الصغر واألسر املنتجة والصناعات اليدوية أحد برامج اجلمعية لدعم ورعاية ومتويل أصحاب املشاريع وه 

  ()بالتعاون مع بنك التنمية الشريك االسرتاتيجي واملمول الرئيسي واحلرفية

  : البرامج التي يقدمها إكتفاء

 ملدة سداد ال تتجاوز ثالث سنواتوريال فقط  ألفمببلغ ال يزيد عن مخسون  متويل املشاريع -1

 .دورات تدريبة وتثقيفة -2

 .استشارات اقتصادية وقانونية -3

 : أهداف البرنامج

 .نقل املستفيدين من الرعوية إىل االنتاجية واالعتماد على النفس -1

 .م على مزاولة األعمال واملهن بأنفسهم وحلسابهم اخلاصهتشجيع -2

 .2030اعداد الشباب والفتيات لسوق العمل حتقيقا لرؤية اململكة العربية السعودية  -3



 

 

 األيتام بربيدة )أبناء(الئحة خدمات املستفيدين لدى اجلمعية اخلريية لرعاية 

25 

 .رفع املستوى االقتصادي من خالل التمويل والتدريب والتثقيف -4

 : الفئات المستهدفة

 .(هـ .د .جـ .أ. ب)املنتجة املهنية واألسر واحلرف اليدوية أومجيع املستفيدين رجال ونساء من أصحاب املشاريع 

 :شروط اإلستفادة من البرنامج

  (أرملة لزوج سعوديومطلقة أوزوجة أ)أم ألبناء سعوديني وأن يكون املستفيد سعودي اجلنسية أ -1

 .سنة60 إىل18العمر للجنسيني من  -2

 إدارة النشاط بنفسه.وقادر على ممارسة أ -3

 .يكون لدى املستفيد مشاريع أخرى قائمة أال -4

 .نطاق اجلمعيةالسكن يف  -5

    وجود كفيل. -6

 .اجتياز املقابلة الشخصية -7

 : المستدات واألوراق المطلوبة

  (املتقدم والكفيل)الوطنية  أصل اهلوية -1

 .للمتقدم والكفيل (عقد األجاروالوطين أ العنوان)السكن اثبات  -2

  (رابط املوقع إذا كان إلكرتونيوقوقل ماب أوالعنوان الوطين أ)النشاط موقع  -3

 .تعريف جهة العمل للكفيل -4

 .تعبئة األوراق والنماذج والسندات املطلوبة -5

 برنامج سند *

 خلريج سندا ألسرته وعونا هلا برنامج يعنى باخلرجيني من األيتام واليتيمات ليكون هذا اوه

برنامج تنموي يتم يف حصر اخلرجيني واخلرجيات ومنحهم مشروع مت دراسته ودراسة جدواه وكتابة وه طبيعة الربنامج

عقد مع املشارك يف برنامج سند ليكون جزء من ريع هذا املشروع ألسرته يتم يف التزام املشارك بتحويل املبلغ ألسرته 

 .بشكل شهري
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 : برنامج حياة*

 التوظيف: 

 مفهوم التوظيف:

املقصود بالتوظيف أن تقوم اجلمعية بالتواصل مع اجلهات احلكومية واألهلية إلجياد فرص وظيفية متميزة 

 .األمهاتوأ البناتوتتناسب مع مؤهالت األبناء أ

 إمكانيات وقدرات اجلمعية.مالحظة: هذه اخلدمة غري إلزامية ولكنها حسب 

 شروط االستحقاق:

 أن تكون من األسر املستفيدة من خدمات اجلمعية  .1

 عامًا للذكور والفتيات، أما بالنسبة ألرمهات فالعمر غري حمدد ( 22)أال يزيد العمر عن  .2

 . الرغبة اجلادة يف التوظيف 3

 ف فيها االلتزام بأنظمة وتعليمات اجلهة اليت سيتم التوظي 4

 :املستندات املطلوبة

تعبئة النموذج اخلاص بالتوظيف، موضح به رأي الباحث االجتماعي من واقع املقابلة لالبن ويذكر جدية  .1

 املستفيد وحاجته للعمل 

 .صورة إثبات الشخصية .2

 صورة من آخر مؤهل دراسي  .3

 شهادات اخلربة وصورة من الدورات أ .4

ت ورفع الطلب إىل املدير العام العتماده قبل التحويل للجهة موافقة مدير إدارة الرعاية االجتماعية والكفاال .5

 .األم هلاواالبنة أوترشيح االبن أ الوظيفية اليت سيتم

 الحج: 

 هذه اخلدمة غري إلزامية ولكنها حسب إمكانيات وقدرات اجلمعية. مالحظة:

 شروط االستحقاق:

 أن تكون من األسر املستفيدة من خدمات اجلمعية  .1

 أن يكون مجيع املرشحني مل يسبق هلم احلج وجيوز استثناء احملرم إذا كان من أفراد األسرة  .2

يف حال كان احملرم الشرعي من خارج أفراد األسرة املستفيدة، تكون تكلفة حجه على حسابه اخلاص وفق  .3

 .حلملةا التكلفة الفعلية للحج مع
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 املستندات املطلوبة:

التوقيع على اإلقرار اخلاص حبسم تكلفة احلج من حساب املرشح لدى اجلمعية يف حال تغيبه من غري مربر  .1

 مقنع.

 بطاقات األحوال.وصورة السجل املدني للمرشحني للحج أ .2

 .إلصدار تصريح احلج (للذكور فقط)4صور شخصية عدد  .3

 .مراض املطلوبة للجهات الرمسية ذات العالقةألل شهادة تطعيم .4

 العمرة: 

 هذه اخلدمة غري إلزامية ولكنها حسب إمكانيات وقدرات اجلمعية. مالحظة:

 شروط االستحقاق:

 أن تكون من األسر املستفيدة من خدمات اجلمعية  .1

 األولوية تكون ملن مل يسبق له العمرة. .2.

 .أال يكون سبق للمستفيد االستفادة من هذه اخلدمة .3

 .وجود حمرم شرعي للمستفيدات الراغبات يف العمرة .4.

 األضاحي:

 هذه اخلدمة غري إلزامية ولكنها حسب إمكانيات وقدرات اجلمعية. مالحظة:

الواردة للجمعية وتعلن عن شروطها وآليتها أثناء تقدميها ألنها رمبا تتغري من عام تقدم هذه اخلدمة وفقًا للتربعات 

الفئات تشمل مجيع األسر املستفيدة من خدمات اجلمعية، ولكنها حمصورة باألسر من  إىل آخر، وبالتالي قد ال

 .(د ،أ، ب، ج)
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