
                                                                                                                                                    
  

 22من  1الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

   

 

 

 

 

 

 اعتماد مراجعة إعداد

 بندر مطر الشهرانياالسم : 

 المدير التنفيذيالصفة : 

 ...........................التوقيع : .

 م  0101/ 01/ 10: التاريخ 

 االسم : محمد عبد الاله المنصوري

 الجودة والتميز رئيس قسمالصفة : 

 ...........................التوقيع : .

 م  0101/ 01/ 10: يخ التار

  سلطان معيوف الثبيتي االسم : 

 رئيس قسم المحاسبة الصفة : 

 .......................يع : .......التوق

 م  0101/ 01/ 10: التاريخ 

 االسم :  طالل عبدهللا الطويرقي

 الصفة:  رئيس مجلس اإلدارة

 ..............................التوقيع : 

 م 0101/ 01/ 10: التاريخ 

 

 

 تسكني املستفيدينالئحة 
 م واهلدااخلاصة جبمعية الرب اخلريية بوادي حمر

 
 اإلصدار الثاني 



                                                                                                                                                    
  

 22من  2الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 

 

 الئحة إجراءات مراقبة الوثائق الئحة اللجان الفرعية ومهامها

 بيان التعديل

 ملخص التعديل رقم الصفحة التاريخ رقم التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اعتماد مراجعة إعداد

 االســــم: االســــم: االســــم:

 الوظيفة: الوظيفة: الوظيفة:

 التوقيـع: ـع:التوقي التوقيـع:

            

 مراقبة اإلصدار / االعتمادنموذج 
 10نموذج محرم : 

 الهدا 



                                                                                                                                                    
  

 22من  3الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 الفهرس
 3 ....................................................................................................................................................................... الفهرس

 5 ........................................................................................................................................................................ املقدمة

 6 ......................................................................................................................................... الالئحة من العامة األهداف األول لالفص

 6 .........................................................................................................................................................الـتـعـريـفــات الثاين الفصل

 8 ..................................................................................................................................... الالئحة لتطبيق اجلغرايف النطاق  الثالث الفصل

 8 ................................................................................................................ الالئحة عليهم تنطبق لـَمن اجلمعية تقدمها اليت اخلدمات الرابع الفصل

 9 .......................................................................................................................... الطلبات لتقدمي املطلوبة واملستندات الوثائق اخلامس الفصل

 01 ...................................................................................................................................... للمتقدمني التسجيل شروط السادس الفصل

 00 ................................................................................................................................. الفئات وتصنيف املساعدات نظام السابع الفصل

 00 ..................................................................................................................................................... حاجة األشد (أ) فئة* 

 01 ...............................................................................................................................................  الدخل متوسطي( ب) فئة* 



                                                                                                                                                    
  

 22من  4الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 03 ....................................................................................................................................................  حاجة األقل( ج) فئة* 

 01 .......................................................................................................................................... باأليتام اخلاصة األحكام الثامن صلالف

 01 ........................................................................................................................................ باملقيمني اخلاصة األحكام التاسع الفصل

 05 ....................................................................................................................................................  حاجة األشد( أ) فئة* 

 06 ...............................................................................................................................................  الدخل متوسطي( ب) فئة* 

 06 ....................................................................................................................................................  حاجة األقل( ج) فئة* 

 01 ................................................................................................................................................... عـامــة أحـكـام العاشر الفصل

 09 .................................................................................................................................... املؤقت اإليقاف حاالت عشر احلادي الفصل

 11 ...................................................................................................................... امللف إغالق أو النهائي االستبعاد حاالت عشر الثاين الفصل

 10 ................................................................................................................................ بالالئحة العالقة ذات الوثائق عشر الثالث الفصل

 11 .............................................................................................................................. العالقة ذات والسجالت النماذج عشر الرابع الفصل

 



                                                                                                                                                    
  

 22من  5الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 املقدمة
 

ا إلى التميز واإلبداع في تقديم خدماتها التنموية والرعوية ألسر الفقراء تسعى جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهد

واأليتام والمطلقات واألرامل والتي ليس لها عائل وأسر السجناء والمرضى والحاالت الطارئة في نطاق جغرافي يخدم 

ث إن قسم البحث االجتماعي  يقوم القرى والهجر , وتهدف هذه الالئحة إلى تحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة , حي

بعمليات بحث مكتبي وميداني للحاالت للتحقق من حالتها وتلمس احتياجاتها عن طريق إجراءات تخضع دائما للمراجعة 

والتحديث المستمر للتأكد من حالة الفئة المستهدفة وسهولة إيصال خدمات الجمعية لهم  لذلك وضعت هذه الالئحة لتنظيم 

 ابط ومعايير واضحة وسهلة للعاملين في الجمعية ولطالبي الخدمة من المستفيدين من خدمات الجمعية.العمل وفق ضو

  



                                                                                                                                                    
  

 22من  6الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

  الفصل األول
 األهداف العامة من الالئحة 

 . للمتقدمين للجمعية تحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة  -0

 المادية .  تسكين المستفيدين في الجمعية على الفئات التي تتناسب مع أوضاعهم -0

 سهولة إيصال خدمات الجمعية للمستفيدين .  -3

ث لتصنيف المستفيدين .  -4  وجود مرجع مكتوب وموثق ومحدَّ

 الفصل الثاني
  الـتـعـريـفــات 

 .الالئـحـة: هي القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة ألهداف وسياسات الجمعية   -

 .م وضع طالب الخدمة وتسكينه على الفئة المناسبة له تسكين المستفيدين : هي االلية المتبعة لتقيي - 

 .ويسكن ضمن نطاق عمل الجمعية  المتقدم: هو كل من يرغب في الحصول على خدمات الجمعية  - 

 األسرة : هم جميع أفراد العائلة الذين يسكنون في منزل واحد من زوج وزوجة وأبناء وبنات ونحوهم .  - 

 شخص من أب وأم وما عال . األصول : يقصد به أصل ال - 

 الفروع : يقصد به فروع الشخص من أبناء وبنات وما نزل .  - 



                                                                                                                                                    
  

 22من  7الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

ا , بعد خصم القروض تأمينات − عوائد سنوية ( وغيره -نضما –)راتب − تقاعد   أسرة المتقدمما يتقاضاه  صافي : هوصافي الدخل  - 

 وغيرها (.إيجار المنزل , رض البنك العقاري , قرض البنك , وااللتزامات ان وجدت مثل )قرض بنك التنمية االجتماعية , ق

 . (  شمال غرب محافظة الطائف)  هو المحيط الجغرافي الذي تشمله خدمات الجمعية الجمعية : نطاق خدمات  - 

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

 . المطلقة: من ثبت طالقها بصك شرعي -

 .  , فال هي مطلقة وال هي زوجة ويثبت ذلك بصك شرعي أو إفادة من جهة اختصاص طويال   ا ا  هجر  علقة: المرأة التي يهجرها زوجه  لما -

 . سجين: هي التي عائلها داخل السجن ويثبت ذلك بإفادة رسمية من السجن زوجة -

 . معتمد أو جهات أخرى ذات اختصاصك بتقارير طبية من مستشفى مدمن: هي التي عائلها فاقد األهلية بسبب اإلدمان ويثبت ذل زوجة -

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

ا نفع  في الغير أو  ضررا   شأنه أن يحدثمن  تغييرا   دى الطرق التي نص عليها النظام التزوير: هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري بإح -

 .  مع نية استعمال المحرر في ما زور من أجله لنفسه

 .  عاما   (00األبناء القصر: كل من لم يبلغ ) -

 .  هي من فقدت والديها ويعولها أحد أفراد األسرةمن ليس لها عائل :  -



                                                                                                                                                    
  

 22من  8الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

  الفصل الثالث
  النطاق اجلغرايف لتطبيق الالئحة 

 , والمشتمل على القرى التالية : غرب محافظة الطائف شمال تطبق هذه الالئحة على المتقدمين للجمعية من سكان  

 –بني صخر –القصران  –الملتوى  –ه اللوامي –الدار البيضاء  –الزحاريه  –الخليصه  –الغديرين  –الغشامره  –مملكه  -المبيرز -) ملح  

 –وادي شعبان  –وادي الشريف  –يف فرعة الشر –الغرايين  –الدار  –اهل الريع  –الهدا  –صر  –محشكه  –المشاييخ  -القبسه 

وادي  –مخطط القضاه  –بيب الغ - الحدب –وادي الشرقه  –العزايزه  –راس النقب  –راس تفتفان  –العبده  –الصفا  –األشراف 

 . الحجران (  –وادي محرم  –الكمل  –قرية الحميدان  –البني  –الخولة  –الغربه  –االعمق

  الفصل الرابع
ن تنطبق عليهم الالئحة اخلدمات التي ت

َ
 قدمها اجلمعية لـم

 على النحو التالي : م للمستفيدين , قدَ تنطبق عليه هذه الالئحة االستفادة من المشاريع التنموية والرعوية التي ت   لَمنيحق  -0

 مشروع تمكين .     -

 مشروع السالل الغذائية .       -

 الفطر / زكاة المال ( . مشروع إعانة ) إعانة الصيف والشتاء / زكاة  -

 مشروع مدد )تفريج كربة / ترميم المنازل / سقيا الماء (  .       -



                                                                                                                                                    
  

 22من  9الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 مشروع الكفاالت الشهرية .  -

 مشروع خدماتي .  -

 الخدمات الم قدمة لَمن تنطبق عليهم هذه الالئحة تخضع للمراجعة والتحديث والتطوير حسب ما تراه الجمعية .  -0

قدَّ  يحق للجمعية وضع -3  . مة  ضوابط خاصة لبعض الخدمات الم 

  الفصل اخلامس
 الوثائق واملستندات املطلوبة لتقديم الطلبات

 اإلقامة ( مع األصل للمطابقة. الهوية الوطنية أو ) نسخة من -0

 .العائلة / الهوية لغير المضافين في الكرت (  تإثبات هوية جميع أفراد األسرة ) كر نسخة من -0

ِجد  -للمطلقة  -لألوالد  صك الطالق من المحكمة مع صك الوالية الشرعيةن نسخة م -3  .إن و 

 .-لألرملة  -لزوج اوفاة  لما يثبتنسخة  -4

 . -لأليتام  -ألب اوفاة  لما يثبتنسخة  -0

 . - للمهجورة –هجران ال لما يثبتنسخة  -6

 . لألفراد واألعمال  برنت من نظام ابشر -7



                                                                                                                                                    
  

 22من  11الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 . ميع البنين والبناتتعريف مدرسي لج -8

 .أو فاتورة الكهرباء صورة لعقد اإليجار أو صك الملكية للمنزل  -1

 حساب المواطن( . -الضمان -التأمينات -التقاعد  -الراتب تعريف بمصادر الدخل الشهري لجميع أفراد األسرة ) -01

 . ة على العمللية عليهم عدم القدرلَمن اشترطت اآل يثبت العجز عن العملتقرير طبي  -00

 . (  7) محرم :  تعبئة نموذج طلب مستفيد جديد -00

  الفصل السادس 
 شروط التسجيل للمتقدمني 

 .أن يكون المتقدم سعوديا  أو مقيما  إقامة  نظامية  -0

 .   مفعول أثناء التقديم, على أن تكون نظامية وسارية ال الخامسالفصل  الخاصة بالمتقدم والمذكورة في الوثائق والمستنداتأن يحضر  -0

 . أن يكون المتقدم ضمن نطاق خدمات الجمعية -3

 لاير سعودي .  8111أال يتجاوز راتب المتقدم عن  -4

مة للجمعية , و  -0 قدَّ  .في حال ثبت عدم صحة البيانات  للجمعية اتخاذ اإلجراءات النظامية الرسمية بحقهاإلقرار بصحة البيانات الم 

 . االستفسار عنه في أي جهة ذات عالقة تراها الجمعيةدم على أحقية الجمعية في موافقة المتق -6



                                                                                                                                                    
  

 22من  11الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

  الفصل السابع
   نظام املساعدات وتصنيف الفئات

 ة : فئة )أ( األشد حاج *

 الجنسية العمر م

صافي الدخل 

الشهري لجميع أفراد 

 العائلة

 الحالة االجتماعية
 عدد األفراد

 بنات( –)بنين 

قادر/غير قادر 

 على العمل
 مالحظات

 - _ فأكثر  0 متزوج لاير فأقل 4111 سعودي عام فأكثر 41 1

 لاير فأقل 3111 سعودية عام فأكثر 31 2
أرملة / مطلقه / مهجورة / ليس 

 لها عائل
 _ فأكثر  0

يستثنى العمر لمن ليس لها عائل , 

 فأقل ينتقل فئة ب 4عدد األفراد 



                                                                                                                                                    
  

 22من  12الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 : فئة )ب( متوسطي الدخل *

 الجنسية مرالع م
صافي الدخل الشهري 

 لجميع أفراد العائلة
 الحالة االجتماعية

 عدد األفراد

 بنات( -)بنين 

قادر/غير قادر 

 على العمل
 مالحظات

 _  فأقل 4 متزوج لاير فأقل 4111 سعودي عام فأكثر 41 0

 _ _ فأكثر  0 متزوج لاير فأقل 0111 سعودي عام فأكثر 30 0

 لاير فأقل 3111 سعودية عام فأكثر 31 3
أرملة / مطلقه / مهجورة / ليس 

 لها عائل
 يستثنى العمر لمن ليس لها عائل  فأقل 4

 لاير فأقل 4111 سعودية عام فأكثر 31 4
أرملة / مطلقه / مهجورة / ليس 

 لها عائل
 يستثنى العمر لمن ليس لها عائل  _ فأكثر  0

 



                                                                                                                                                    
  

 22من  13الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 * فئة )ج( األقل حاجة :

 الجنسية العمر م
الدخل الشهري لجميع  صافي

 أفراد العائلة
 الحالة االجتماعية

 عدد األفراد

 بنات( –)بنين 

قادر/غير قادر 

 على العمل
 مالحظات

  غير قادر _ غير متزوج لاير فأقل 3111 سعودي عام فأكثر 41 0

 - فأقل 4 متزوج لاير فأقل 0111 سعودي عام فأكثر 30 0
 

 أقللاير ف 4111 سعودية عام فأكثر 31 3
أرملة / مطلقه / مهجورة / ليس لها 

 عائل
 - فأقل 4

يستثنى العمر لمن ليس لها 

 عائل

  _ غير محدد أرملة / مطلقه / مهجورة لاير فأقل 3111 سعودية عام فأقل 01 4



                                                                                                                                                    
  

 22من  14الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 الفصل الثامن
 األحكام اخلاصة باأليتام  

  .ب / ج ( فئة األيتام تعتبر فئة مستقلة ال تندرج ضمن فئات األسر ) أ /  -0

ر يتم فتح ملف لأليتام باسم األم  -0  . في حال توفي رب األسرة ولديه أبناء ق صَّ

 . إذا كانت أم االيتام مستفيدة في الجمعية يكون ملفها هو ملف لأليتام أيضا   -3

 . يكون الملف باسم اليتيم األكبر  ا  أيتام إخوةكانوا  وفي حاليتيم فاقدا  لألب واألم يتم فتح الملف باسم اليتيم , إذا كان ال -4

 . يحق ألم األيتام أو القائم عليهم شرعا  تحديد الحساب الجاري الذي يتم من خالله صرف اإلعانات لأليتام   -0

 .  سنة , ثم تتم دراسة ملفه وأخذ القرار بتحويله لفئات األسر أو إغالق ملفه  00بلوغه سن  ىيبقى اليتيم في فئة األيتام حت -6

 . يستفيد اليتيم من جميع مشاريع الجمعية عدا مشروع زكاة المال , وفق ما نصَّ عليه إجراء صرف زكاة المال  -7

 التاسعالفصل  
 األحكام اخلاصة باملقيمني  

 يتم التعامل مع المقيمين المحتاجين وفق التعاميم الصادرة من الوزارة أو الجهات ذات العالقة .  -0

 لمقدمة للمقيمين أن تقتصر على اإلعانات العينية . األصل في اإلعانات ا -0



                                                                                                                                                    
  

 22من  15الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 يتم منح اإلعانات النقدية لمن تستثنيهم الوزارة أو الجهات ذات العالقة من المقيمين .  -3

بعد عرضها على مجلس اإلدارة وأخذ الموافقة , يحق للجنة المخصصات استثناء بعض الحاالت الحرجة من المقيمين ومنحها إعانة مالية  -4

 أن يكون هناك متابعة وتحديث دوري  للحالة  للتأكد من مدى استحقاقها للدعم المالي . على 

 يتم تسكين من تنطبق عليهم الشروط من المقيمين على الفئات ) أ / ب / ج ( , بالنحو التالي :  -0

 ة : فئة )أ( األشد حاج *

 الجنسية العمر م

صافي الدخل 

الشهري لجميع أفراد 

 العائلة

 جتماعيةالحالة اال
 عدد األفراد

 بنات( –)بنين 

قادر/غير قادر 

 على العمل
 مالحظات

 عيني فقط غير قادر غير محدد متزوج لاير فأقل 0111 غير سعودي عام فأكثر 41 1

 لاير فأقل 0111 غير سعودية عام فأكثر 31 2
أرملة / مطلقه / مهجورة / ليس 

 لها عائل
 _ غير محدد

لمن ليس  يستثنى العمر ,عيني فقط  

 لها عائل



                                                                                                                                                    
  

 22من  16الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 : فئة )ب( متوسطي الدخل *

 الجنسية العمر م
صافي الدخل الشهري 

 لجميع أفراد العائلة
 الحالة االجتماعية

 عدد األفراد

 بنات( -)بنين 

قادر/غير قادر 

 على العمل
 مالحظات

 عيني فقط غير قادر غير محدد متزوج لاير فأقل 0011 غير سعودي عام فأكثر 41 0

 لاير فأقل 0011 غير سعودية ام فأكثرع 31 0
أرملة / مطلقه / مهجورة / ليس 

 لها عائل
 _ غير محدد

عيني فقط  , يستثنى العمر لمن ليس 

 لها عائل

 

 * فئة )ج( األقل حاجة :

 الجنسية العمر م
صافي الدخل الشهري لجميع 

 أفراد العائلة
 الحالة االجتماعية

 عدد األفراد

 بنات( –)بنين 

ر قادر قادر/غي

 على العمل
 مالحظات

 عيني فقط _ غير محدد أرملة / مطلقه / مهجورة لاير فأقل 0111 غير سعودية عام فأقل 01 0



                                                                                                                                                    
  

 22من  17الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 العاشر الفصل 
  أحـكـام عـامــة

 والزوجات في مسكن واحد ي عد في تصنيف األسرة الواحدة ويتم تسجيلهم في ملف واحد . األوالدتعدد  -0

 جار مسكنه من دخله الشهري ويعامل على صافي دخله .المستأجر ي حسم إي -0

 . مع كتابة إقرار بذلك إال في الحاالت التي يرفض الزوج مراجعة الجمعية المتزوجةال ي نظر لطلب المرأة  -3

 الجمعية غير م لزمة بإعادة أوراق المتقدم في حال عدم قبوله . -3

 . ولم يمض عليها أكثر من شهرين  حديثةيجب أن تكون جميع األوراق الم قدمة للجمعية  -4

في حال وجود جمعية متخصصة بإحدى الحاالت التي ترعاها الجمعية فإن لجمعية البر الحق في إحالة هذه الحاالت بعد التنسيق رسميا  مع  -0

 ه الحاالت .المتخصصة بقبول الحاالت التي تحول إليهم مع عدم استقبال طلبات جديدة في الجمعية لهذ اتتلك الجمعي

عن طريق لجنة المخصصات ثم عرضها  وفق آلية تفريج كربة الحاالت الحرجة والطارئة التي تحتاج لتقديم مساعدات مالية يتم دراستها -6

 على رئيس مجلس اإلدارة للموافقة .

 إذا توفي رب األسرة ولديه أكثر من زوجه ت عامل كل زوجه مع أبنائها كأسرة مستقلة . -7



                                                                                                                                                    
  

 22من  18الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

, وفق مساعدة )عابري السبيل( من خالل مدير الجمعية بحيث تكون م قتصرة على المواد الغذائية والعينية فقط وذلك بعد دراسة الحالة يتم  -8

 .آلية صرف المساعدات 

 مجلس .ت راعى الحاالت المرضية والمعاقون الذين ال تنطبق عليهم الشروط بحسب ما تراه لجنة المخصصات بعد أخذ موافقة رئيس ال -1

المواطنة زوجة األجنبي , وزوجة السجين , وزوجة المتعفف , وزوجة الم دِمن عند تصنيفها على الفئات تعامل معاملة من ليس لها  – 01

 عائل . 

 . تعامل المرأة غير السعودية التي لها أبناء سعوديين معاملة المرأة السعودية مادامت مسؤولة عن أبنائها - 00

 .  المرأة السعودية من رجل غير سعودي معاملة األبناء السعوديين يعامل أبناء -00

 . ال يتم قبول طلبات المتقدمين وتزويدهم بالمستندات المطلوبة إال بعد إجراء بحث مكتبي يحدد انطباق شروط التسجيل عليه من عدمه -03

 .  استالم الطلب من الجمعية ال يعني قبوله -04

لِزمة للجمعية وللمستفيدين ويبدأ تطبيقها اعتبارا  من تاريخها . جميع التعاميم الصادر -00  ة من الوزارة أو الجهات الرقابية األ خرى تكون م 

المستبعدون أو الموقفة ملفاتهم بأحد أسباب اإليقاف المذكورة في الفصل الحادي عشر يتم وضعهم تحت فئة مستقلة باسم ) فئة  -06

 المستبعدين( . 



                                                                                                                                                    
  

 22من  19الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

لمسجلين في الجمعية تم تسجيله في جهة خيرية أخرى تتشابه أو تتقارب في األنشطة والخدمات التي ت أنَّ أحد المتقدمين أو افي حال ثب -07

تقوم الجمعية بتخيير المستفيد بين الجمعيتين , وفي حال اختياره لجمعية الهدا البد من إحضار ما يثبت توقف صرف اإلعانة  تقدمها الجمعية

 األخرى . له من الجمعية 

ِجد لدى رب األسرة أفراد عاملين ويسكنون في ذات المنزل , يتم النظر في صافي دخل األسرة ففي حال تجاوز  -08 لاير  8111في حال و 

 لاير يتم تسكين المستفيد على الفئة ج .  8111يتم استبعاد األسرة , وفي حال تجاوز الحد الموجود في جدول الفئات ولم يصل إلى 

م صرف المساعدات المالية على حساب المستفيد البنكي , ويحق للمستفيد تغيير الحساب على أن يكون الحساب الم راد الصرف عليه يت -01

اب ألحد فروع أو أصول المستفيد أو الزوجة أو الزوج , مع أخذ اإلقرار عليه بذلك واعتماده من المدير التنفيذي , وفي حال كان تغيير الحس

 ين البد من إيضاح السبب وأخذ اإلقرار بذلك واعتماده من لجنة المخصصات . لغير المذكور

 الحاالت الواردة للجمعية والتي لم تشملها هذه الالئحة تحال إلى لجنة المخصصات لدراستها واتخاذ القرار المناسب فيها .  -01

 . بعد موافقة مجلس اإلدارة على ذلك  الجمعية ( –)المستفيد  يحق للجنة المخصصات تعديل بنود الالئحة حسب ما تراه مناسبا  لمصلحة -00

  احلادي عشرالفصل 
 حاالت اإليقاف املؤقت 

 . ثبوت اإلساءة بالقول ألحد منسوبي الجمعية كالسب والشتم والقدح في نزاهة وأمانة العاملين− 0



                                                                                                                                                    
  

 22من  21الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 . , أو البلبلة عند توزيع المساعدات إثارة الشغب− 0

 من اإلعانات . ء الكاذب للحصول على منافع إضافية أو أكثر مما خصص لهالتحايل واالدعا− 3

)دون عذر مقبول( وعند تكرار ذلك يقدر مدير الجمعية  انتهاء الملفبحد أقصى شهر من تاريخ  تحديث بياناتهفي حال تأخر المستفيد عن − 4

 . أو من ينوب عنه اإلجراء المناسب

 من المعلومة يتم إيقاف الملف مؤقتا  لحين التثبتعلى إحدى األسر المنتسبة  الجمعيةانطباق شروط في حال وصول معلومة تفيد بعدم − 0

 يوم عمل .  31وتحديد ما إذا كانت األسرة تستحق اإلعانة أو االستبعاد النهائي من الجمعية , على أال تزيد مدة اإليقاف المؤقت عن 

إليقاف المؤقت يتم إثباتها من قبل المدير التنفيذي ورفعها للجنة المخصصات والتي تقوم بدورها الحاالت السابقة التي لم تحدد فيها مدة ا -6

 .لكل حالة المدة المناسبة لإليقاف المؤقتر يتقدب

   عشر الثانيالفصل  
  حاالت االستبعاد النهائي أو إغالق امللف

 .  وفاة المستفيد − 0

 راسة حالته .من السجن بعد د السجينرب األسرة خروج − 0

 .انتقال األسرة إلى خارج النطاق الجغرافي للجمعية− 3



                                                                                                                                                    
  

 22من  21الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

 .األسرة التي تقوم بالتالعب والتزوير في األوراق الثبوتية أو إعطاء معلومات غير صحيحة− 4

 زواج األرملة أو المطلقة . − 0

 .جدول التصنيف في المادة التاسعة في حال تجاوز دخل المستفيد الحد الذي تضمنه − 6

 .بعد دراسة الحالة   زوج المعلقة إليها, أو رجوع  ثبوت عودة المتغيب ألسرته− 7

واختار المستفيد البقاء في  إذا ثبت تسجيل المستفيد في جهة خيرية أخرى تتشابه أو تتقارب في األنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية –8

 . الجمعية األخرى 

  عشر الثالثالفصل 
  عالقة بالالئحةالوثائق ذات ال 

 .جميع التعاميم الصادرة من الوزارة أو الجهات الرقابية األ خرى - 0

 .  1إجراءات قسم البحث االجتماعي الهدا / - 0

 .إجراء صرف زكاة المال -3

 آلية تفريج كربة . -4

 آلية صرف المساعدات . -0



                                                                                                                                                    
  

 22من  22الصفحة 
 

 اإلصدار الثاين –تسكني املستفيدين الئحة 

  عشر الرابعالفصل 
  النماذج والسجالت ذات العالقة 

 .7محرم :  , بحث جديد طلبنموذج  -0

 .  8محرم : ,  استمارة بحث اجتماعي نموذج -0

 .  1محرم : ,  نموذج رفع خطاب للضمان االجتماعي -3

 . 01محرم :  , نموذج رفع خطاب للجوازات -4

 .  00محرم : ,  نموذج رفع خطاب االستفسار عن التقاعد -0

 . 07محرم : ,  نموذج طلب إعانة طارئة -6

 . 01محرم : ,  استمارة إعانة طارئة لحاالت الدراسة نموذج -7

 .01محرم : ,  نموذج استمارة إعانة طارئة لحاالت الديون -8

 .03 محرم : ,  نموذج استمارة تحديث بيانات -1

 . 061محرم : لألحوال المدنية , نموذج رفع خطاب  -01

 .  064محرم : للتأهيل الشامل , نموذج رفع خطاب  -00

 


