
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مجعية الرب اخلريية باخلفجي

هـ11/30/1301( في تاريخ 11( بقرار مجلس اإلدارة في اجتماع رقم )الئحة المستفيدين تم اعتماد الالئحة )   
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وخدماتها إلى التميز واإلبداع في برامجها بالخفجي تسعى الجمعية الخيرية 

لتتواكب مع رؤيتها ورسالتها ومن ذلك شمولية الخدمات التي تقدمها 

 , واأليتام ومن في حكمهموعائالتهم  للمستفيدين من األسر الفقيرة واألرامل

 تقييم حالة المستفيدوتهدف هذه الالئحة إلى تحقيق الشفافية والعدالة في 

بي وميداني للحاالت للتحقق ,حيث إن الباحث االجتماعي يقوم بعمليات بحث مكت

من حالتها وتلمس احتياجاتها عن طريق فريق بحث اجتماعي متخصص وإجراءات 

تخضع دائما للمراجعة والتحديث المستمر للتأكد من حالة الفئة المستهدفة 

وتمكين المستفيد من مدى استحقاقه لهم وسهولة إيصال خدمات الجمعية 

 واالستفادة من خدمات الجمعية

لتنظيم العمل وفق ضوابط ومعايير واضحة وسهلة  ةالالئحوضعت هذه  لذلك

 للعاملين في الجمعية ولطالبي الخدمة من المستفيدين من خدمات الجمعية.
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لالـفصـل األو  

 الـتـعرٌـفـات 

المادة األولى: المفردات الواردة في الالئحة. 

وبرامج الرعاٌة واعد والضوابط التنفٌذٌة المنظمة ألهداؾ وسٌاسات قالالئـحـة: هً ال* 

 .االجتماعٌة فً الجمعٌة

 .الرعاٌة االجتماعٌة: هً القسم الذي ٌعنى بدراسة الحاالت وتسجٌلها ومتابعتها * 

 .المتقدم: هو كل من ٌرؼب فً الحصول على خدمات الجمعٌة * 

دون أفراد أسرته من أي مصدر سواء أكان   شهرٌا  الدخل: هو ما ٌتقاضاه المتقدم شخصٌا   * 

 * .تأمٌنات   عوائد سنوٌة ( وؼٌرها -نضما – سنوٌا رراتب   تقاعد   أو

ر الخفجً، ابرق   الجمعٌةهو المحٌط الجؽرافً الذي تشمله خدمات  الجمعٌةنطاق خدمات 

 ، السفانٌة، البجسة(تالكبرٌ

رب األسرة المستفٌدة: هو من ال ٌستطٌع توفٌر ضرورٌات الحٌاة ألسرته، وٌدخل فً ذلك  *

 .راء والمساكٌن ضعٌفً الدخلالفق

 .المرٌض: كل من أصٌب بمرض وال ٌستطٌع العمل بسببه بموجب تقرٌر طبً * 

من مستشفى  المرٌض النفسً: كل من أصٌب بمرض نفسً بموجب تقرٌر طبً صادر * 

 حكومً وال ٌستطٌع العمل

  .هالمعاق: هو الذي أصابه نقص أو قصور عن اإلنسان السوي فً بدنه أو عقل * .

 وأعماروتعول ابنائها األرملة: هً كل امرأة توفً عنها زوجها ولم تتزوج بعد وفاته  *

 ( عاما .24والبنات ر عاما( 18ر أقل منأوالدها 

  .أمرأه محتاجة: هً كل أمرأه محتاجة وتعول اسرتها *

وال ٌعرؾ موضعه وحٌاته  أسرة المتؽٌب: وهً التً انقطع خبر عائلها، وخفً علٌهم أثره، *

  .وموته وٌثبت ذلك بمستند رسمً من إحدى جهات االختصاص

 من السجن رسمٌة أسرة سجٌن: هً التً عائلها داخل السجن وٌثبت ذلك بإفادة *
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من  أسرة مدمن: هً التً عائلها فاقد األهلٌة بسبب اإلدمان وٌثبت ذلك بتقارٌر طبٌة * .

 مستشفى حكومً

 المستفٌد من خدمات الجمعٌة إٌقاؾ: وٌقصد به واإلٌقاؾ المؤقت من الجمعٌةاالستبعاد  * .

 .كل من ٌعول نفسه فقط الحالة الفردٌة: * .

التزوٌر: هو تؽٌٌر الحقٌقة فً بٌان جوهري وفً محرر بإحدى الطرق التً نص علٌها النظام   تؽٌٌرا من 

  .من أجله زور ستعمال المحرر فً مامع نٌة ا شأنه أن ٌحدث  ضررا فً الؽٌر أو   نفعا لنفسه

 عشر   عاما ستة( 16ٌبلػ ر القصر: كل من لم األبناء *

المستندات: هً محررات تحتوي على إثباتات أو معلومات وبٌانات ٌلزم استٌفاؤها وفق شروط  * .

 .الالئحة العامة والخاصة بكل حالة

الجمعٌة عن المعلومات والبٌانات عن األسرة  البحث االجتماعً: هو البحث والتقصً الذي تقوم به * 

  .ودراسة تلك المعلومات وبٌان استحقاق األسرة للمساعدة والتسجٌل

شهادة باستمرار السجن: إفادة إدارة السجن عن حالة السجٌن من حٌث: نوع القضٌة، وتارٌخ الدخول أو  *

 .اإلٌقاؾ، ومدة الحكم، وتارٌخ الخروج المتوقع للسجٌن

 األفراد والدخل وعدد ه السكنوشروط, 

الذي ٌمثله مستوى الدخل لألسرة وٌحكم علٌها من خالله بصفة الكفاؾ،  وفقا  األدنى حد الكفاؾ: الحد * .

   .لعدد أفراد األسرة للمصروفات رالسلع والخدمات( 

 .أسرة بال عائل: هً من فقدت والدٌها وٌعولها أحد أفراد األسرة * .

لمن ٌعولهم تند رسمً صادر من المحكمة المختصة ٌثبت إعالة المعٌلصك اإلعالة: هو مس*  

مدة  صك الهجران: هو مستند رسمً صادر من المحكمة المختصة ٌثبت هجران الزوج لزوجته وٌحدد *

  .الهجران

هم من كان لدٌهم معامالت إثبات واستخراج هوٌة وطنٌة سعودٌة  أصحاب المعامالت بوزارة الداخلٌة: *

 .ٌبت فٌها لدى وزارة الداخلٌة و لم
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 يللتسـجا نـظـام :  الـفصل الثـانـي

   :المادة األولى

 ; والرموز المختصرة لهاالدائمة الحاالت المستفيدة من الجمعيةاوال: 

 ب األسرة رس(ر .1

 أسرة بال عائل رل(. .2

 ) األرملة رم .3

 أسرة السجٌن رج(. .4

 (عامرأة محتاجة وتعول أسرة ر .5

 أسرة المتؽٌب رغ(. .6

 المعاق رق(. .7

 )رض (.. الخ أو المدمنأو العضوي النفسً ر المرٌض .8

 )زوجة أجنبً رز .9

 ; والرموز المختصرة لهاالطارئة  : الحاالت المستفيدة من الجمعيةثانيا

 ( رالؽارم ر  .1

 (رب ابن السبٌل .2

 ( صالحاالت الصحٌة الطارئة ر  .3

 رح( الحاالت االنسانٌة لؽٌر السعودٌٌن .4

 

 :: شروط التسجيل لكافة المتقدمينةنيالمادة الثا

 .أن ٌكون المتقدم   سعودٌا) 1

 وٌحضر ما ٌثبت ذلك من الجهات الشرعٌة. .ٌكون المتقدم   معٌال ألسرةأن ) 2

ستة أشهر هجرٌة فأكثر وٌتم ضواحٌها  أو الخفجًمحافظة أن ٌكون قد مضى على إقامة سكنه فً ) 3

التأكد من ذلك بما ٌلً: تعرٌؾ من مدارس األوالد، أو عقد إٌجار، أو كون الضمان االجتماعً الذي 

 .المحافظةٌصرؾ له فً 

 .جمعٌةأن ٌكون المتقدم ضمن نطاق خدمات ال) 4

 على النحو التالً : اإلجار(أن ٌكون الدخل بعد خصم 5
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 الدخل اقل من اإلفرادعدد 

 لاير 1511 1

 لاير 2111 2

 لاير 2511 3

 لاير 3111 4

 لاير 3511 5

 لاير 3911 6

 لاير 4311 7

 لاير 4711 8

 لاير 5111 9

 لاير 5411 11

 لاير 5811 11

 لاير 6211 وما فوق 12

 

 .أن تنطبق على المتقدم شروط حساب الوزن النسبً) 6

عشرٌن   عاما، إال إذا أحضر  21ٌشترط فً تسجٌل االبن من ضمن أفراد األسرة أن ال ٌتجاوز عمره ) 7

 35ما ٌثبت استمراره فً الدراسة، وٌشترط فً تسجٌل البنت ضمن أفراد األسرة أال ٌتجاوز عمرها 

 .خمسة وثالثٌن   عاما، وأن تكون ؼٌر متزوجة أو موظفة

الرسمٌة  اإلجراءات النظامٌة فإن ثبت عدم صحتها فللجمعٌة اتخاذ توقٌعه على صحة المعلومات،) 8

 .بحقه

 موافقة خطٌة على قٌام الجمعٌة باالستفسار عنه فً الجهات ذات العالقة.) 9

 لجنة النظر فً تقٌٌم الحالة حسب المصلحة.ول( عدم وجود ابناء موظفٌن 11

 

 : شروط التسجيل للمتقدمين حسب الحالةالثالثة المادة 

 :الحالة األولى / رب األســرة

 :الشروط

  .عاما فأكثرأربعٌن  41أن ٌكون عمره − 1

 .أن تنطبق علٌه شروط تسجٌل كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة− 2

 المستندات التً تخصه فً الفصل الثالث أن ٌحضر− 3
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 الحالة الثانية أسرة بال عائل:

 :الشروط

 من الوالدٌن. ٌعٌلها ما ٌثبت أنها بال عائل أن تحضر− 1

 .أن تنطبق على األسرة شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة باستثناء العمر− 2

 .المستندات التً تخصها فً الفصل الثالث أن تحضر− 3

 .أن ٌكون تسجٌل األسرة باسم العائل الذي ٌعٌلها− 4

 

  :األيتام الثةلحالة الثا

 :لشروطا

عشر   عاما ومازالوا ملتحقٌن بالتعلٌم مع  تسعة (19من سن رقل أ ن أعمار أبناء األرملة أن ٌكو− 1

ٌتزوجن  عشرٌن عاما ولم (21ر أقل من سنأعمارهن  تكونأن أما البنات فٌشترط  , إحضار ما ٌثبت ذلك

 .أو ٌعملن

 .أن تنطبق علٌها شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة− 2

 .المستندات التً تخصها فً الفصل الثالث أن تحضر− 3

 

 رابعة: اسرة السجينالالحالة 

 : الشروط

من ثالثة أشهر  بسجنه، أو تحضر ما ٌثبت إٌقافه ألكثر بحق السجٌن حكم شرعً ٌقضً أن ٌصدر− 1

 هجرٌة

 أن تنطبق على األسرة شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة− 2 .

 .التً تخصها فً الفصل الثالثالمستندات  أن تحضر− 3 .
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 امرأة تعول أسرتها الحالة الخامسة: 

 الشروط

 ان تحضر ما ٌثبت إعالتها ألبنائها -1

 مع بالتعلٌم ملتحقٌن ومازالوا أكثر او عاما عشر   ثمانٌة(18ر سن من اقل أبنائها أعمار ٌكون أن -2

 ولم عاما عشرٌن (21ر سن من أقل أعمارهن تكون أن فٌشترط البنات أما،  ذلك ٌثبت ما إحضار

 .ٌعملن أو ٌتزوجن

 .الثالثة المادة فً المتقدمٌن كافة شروط علٌها تنطبق أن -3

 .الثالث الفصل فً تخصها التً المستندات تحضر أن -4

 

 أسرة المتغيب الحالة السادسة:

 :الشروط

 أن تحضر ما ٌثبت تؽٌب عائلها بصك شرعً صادر من المحكمة المختصة .1

 .شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثةأن تنطبق علٌها  .2

  .المستندات التً تخصها فً الفصل الثالث ن تحضرأ .3

 المعاق السابعة :الحالة 

 :الشروط

ن ٌثبت إعاقته بتقرٌر طبً ساري المفعول من مستشفى حكومً، وٌكون   مترجما إلى اللؽة أ .1

 تتجاوز صالحٌته ستة أشهر هجرٌة، وال جتماعٌة العربٌة وعجزه عن العمل مع تقدٌر لجنة اال

 من تارٌخ إعداده

 أن تنطبق علٌه شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة .2

 .المستندات التً تخصه فً الفصل الثالث أن ٌحضر .3

 :النفسي أو المدمن المريض :ثامنةال الحالة

 : الشروط

وٌكون   مترجما إلى اللؽة  ,بتقرٌر طبً ساري المفعول من مستشفى حكومًمرضه أن ٌثبت  .1

وال تتجاوز صالحٌته ستة أشهر هجرٌة  االجتماعٌةالعربٌة ٌثبت عجزه عن العمل مع تقدٌر لجنة 

ا اتخاذ ما تراهجتماعٌة من تارٌخ إعداده، وإذا تعذر إثبات ذلك فللجنة اال  .مناسب 

الخطٌة أو بوكالة تحوٌل ملؾ األسرة باسم الزوجة بعد موافقة الزوج  االجتماعٌةٌحق للجنة  .2

 شرعٌة صادرة من كتابة العدل
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 .أن تنطبق علٌه شروط كافة المتقدمٌن فً المادة الثالثة .3

 .المستندات التً تخصه فً الفصل الثالث أن ٌحضر .4

 

 :زوجة أجنبي :لتاسعةالحالة ا

 :الشروط

 أن تكون سعودٌة. .1

 .عقد الزواج األصلً أن تحضر .2

 .فً المادة الثالثة أن تنطبق علٌها شروط كافة المتقدمٌن .3

  .المستندات التً تخصها فً الفصل الثالث أن تحضر .4

 

 بشكل طارئ فيجب احضار ما يثبت حالتهم من الحاالت التالية: لحاالت المستفيدة من الجمعيةوبالنسبة ل

 الؽارم  .1

 ابن السبٌل .2

 الحاالت الصحٌة الطارئة .3

 الحاالت االنسانٌة لؽٌر السعودٌٌن .4

 

 من الجمعية حاالت اإليقاف المؤقت واالستبعاد :رابعةالمادة ال

 :ال: حاالت اإليقاف المؤقتأو

 له التحاٌل واالدعاء الكاذب للحصول على منافع إضافٌة أو أكثر مما خصص .1

 .كالسب والشتم والقدح فً نزاهة وأمانة العاملٌن ثبوت اإلساءة بالقول ألحد منسوبً الجمعٌة .2

 .أو البلبلة عند توزٌع المساعدات إثارة الشؽب، .3

  ا للمخالفةاالجتماعٌة لجنة اتقدر العقوبة لجمٌع الحاالت السابقة من قبل  .بما تراه مناسب 

األوراق المطلوبة بحد أقصى شهر هجري من تارٌخ  /تحدٌثفً حال تأخر المستفٌد عن تجدٌد .4

أو من ٌنوب عنه  لجمعٌةوعند تكرار ذلك ٌقدر مدٌر ا تسلٌمه األوراق المطلوبة ردون عذر مقبول(

 .اإلجراء المناسب

انقطاع المستفٌد بمدة أقصاها ثالثة أشهر هجرٌة عن مراجعة الجمعٌة أو عدم الرد على اتصاالتها  .5

 الجمعٌة. مدٌر دون عذر أو مبرر منطقً، ٌقدره
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األسر المنتسبة وٌتم التثبت  فً حال وصول معلومة تفٌد بعدم انطباق شروط االنتساب على إحدى .6

 .االجتماعٌة لجنةامن المعلومة فً مدة تحددها 

 من الجمعية ثانيا: حاالت االستبعاد 

 :ـخروج السجٌن; وذلك على التفصٌل التالً .1

 .انطباق الشروط علٌه رجع إلى عمله: ٌستبعد لعدم إذا .2

 .السجنمن  أشهر هجرٌة من خروجه 6إذا لم ٌكن لدٌه عمل: فٌعطى مهلة  .3

 .النطاق الجؽرافً للجمعٌةانتقال األسرة إلى خارج  .4

 .معلومات ؼٌر صحٌحة األسرة التً تقوم بالتالعب والتزوٌر فً األوراق الثبوتٌة أو إعطاء .5

 .فً حال تجاوز دخل المستفٌد الحد الذي تضمنه الوزن النسبً .6

 ٌقبله دون مبرر متتالٌة جرٌةإذا لم ٌقم المستفٌد بسحب استحقاقه من المساعدات لمدة ستة أشهر ه .7

 .لجمعٌةا مدٌر

 .ثبوت عودة المتؽٌب ألسرته بعد دراسة حالته .8

 

 المستنـدات المطلوبـة : الفصل الثالث

 

 :من كافة المتقدمٌن : المستندات المطلوبةولى المادة األ

 .أصل الهوٌة الوطنٌة للسعودٌٌنرمع صورة حدٌثة( للمطابقة .1

 .للسعودٌٌنرمع صورة حدٌثة( للمطابقةأصل سجل األسرة  .2

تعرٌؾ حدٌث بمقدار دخل رب األسرة رالضمان االجتماعً، التقاعد، المالٌة، التأمٌنات، دخل  .3

 .البنت ؼٌر المتزوجة، كشؾ حساب من البنك، أخرى

من مكتب  صك ملكٌة المنزل أو عقد إٌجار ساري المفعول األصل مع الصورة للمطابقة. صادر .4

 .عقاري معتمد

 .من إمام المسجد ورقة تزكٌة .5

 .تعرٌؾ موثق من مدارس األبناء .6

 .شهادة مٌالد األبناء الذٌن لم تتم إضافتهم فً سجل األسرة األصل مع صورة حدٌثة للمطابقة .7

 .من األحوال المدنٌة إثبات عدم زواج أو توظؾ البنات الالتً تجاوزت أعمارهن عشرٌن   عاما .8

 ان وجد إحضار رقم المنزل المكون من أربعة أرقامربرٌد واصل(رسم مخطط لموقع المنزل مع  .9

 .ورقم الهاتؾ و الجوال

 .)برنت جوازات باسم الزوج و الزوجة أو الزوجات رٌثبت عدم وجود عمالة على كفالتهم .11

 محالت. رخص ومن البلدٌة بعدم وجود ,خطاب من وزارة التجارة بعدم وجود سجالت تجارٌة .11

 (.توقٌع المستفٌد علٌه روفق النموذج المعد من الجمعٌةتعبئة نموذج التعهد و .12
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: المستندات اإلضافٌة لألرملة والمطلقة والمعلقة وأسرة المتؽٌبلثانٌة المادة ا  

 (شهادة وفاة للزوج ر األصل مع الصورة للمطابقة .1

 (الورثة ر األصل مع الصورة للمطابقة صك حصر .2

وإعالة األوالد(. أما إثبات المتؽٌب  −تؽٌب زوجها إحضار ما ٌثبت رعدم زواجها  تعلٌقها   .3

 (.رإثبات محكمة الضمان االجتماعً

 ) من األحوال المدنٌةر األصل مع الصورة للمطابقة إفادة .4
 

: المستندات اإلضافٌة ألسر السجناءالثة المادة الث  

 .السجن شهادة باستمرار) 1

 

 أحــكـام عـامــة  : الفصل السادس

بعد خروج المستفٌد من السجن بمدة ستة أشهر هجرٌة، ٌتم دراسة حالة األسرة للتأكد من  :ولىالمادة األ

 استحقاقها للمساعدة من عدمها، وتطبق شروط التسجٌل لكافة المتقدمٌن وفق ما ورد فً المادة الثالثة

ال ٌتم قبول طلبات المتقدمٌن وتزوٌدهم بالمستندات المطلوبة إال بعد إجراء بحث مكتبً  :انٌةلمادة الثا 

 .من عدمه ٌحدد انطباق شروط التسجٌل علٌه

 ال ٌعنً قبولهجمعٌة الطلب من ال : استالمثالثةالمادة ال

فً حالة  ة العدل: ال ٌتم استقبال الطلب إال من صاحبه أو بوكـالة شرعٌة صادرة من كتابرابعة المادة ال

 الجمعٌة وجود مبرر مقبول ٌقدره مدٌر

المتقدم  قبول طلبه، والبد من إفهام ؼٌر ملزم بإعادة أوراق المتقدم فً حالة عدم الجمعٌة: خامسةلمادة الا

   .وأخذ تعهد علٌه بذلك

   .هجريمن شهر  علٌها أكثر : ٌجب أن تكون األوراق المقدمة للفرع حدٌثة ولم ٌمضدسةالمادة السا

  هجري من تسجٌلها على األقل عام ٌجب أن ٌكون هناك بحث تتبعً لكل أسرة بعد :سابعةالمادة ال

من زوج آخر ولدٌها صك إعالة علٌهم فٌستمر صرؾ المساعدات من  كان للزوجة أبناء : إذاثامنةالمادة ال

 الجمعٌةاألسرة، وللجنة الجمعٌة لمدة ال تزٌد عن ستة أشهر هجرٌة مع تطبٌق الوزن النسبً على 

 تمدٌد مدة االنتساب للجمعٌة عند الحاجة صالحٌة

: إذا كانت المتقدمة سعودٌة وزوجها ٌ مقٌم ؼٌر سعودي فٌتم تسجٌل األسرة إذا انطبقت تاسعةالمادة ال 

علٌها شروط التسجٌل، وٌعتبر دخل الزوج من دخل األسرة، وٌكون الملؾ باسم الزوجة بعد أخذ موافقة 

 ٌة من الزوج مع تطبٌق شرط العمر للزوج األجنبً ؼٌر السعوديخط
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: كل من ٌتقدم لطلب التسجٌل ولم تنطبق شروط التسجٌل أو بعضها علٌه فتتم إحالته إلى عاشرةالمادة ال

أقصى، وٌمكن التمدٌد لها بقرار  حدك المشكلة، ولها حق االستثناء لمدة سنة هجرٌة ٌدحدلتاللجنة الداخلٌة 

حتى  الجمعٌةبحد أقصى ستة أشهر هجرٌة عند الحاجة لذلك، وال ٌنتقل المستفٌد من  س اللجنةرئٌمن 

تنتهً مدة االستثناء، وتكون قٌمة المساعدة بالحد األدنى إذا كان سبب االستبعاد ارتفاع الدخل، أما ؼٌرها 

 . من األسباب فٌساعد وفق الوزن النسبً

األٌتام ، تعطى األسرة مهلة ال تزٌد على ستة أشهر  كفالة قسمعند اإلحالة إلى  :حادٌة عشرالمادة ال

  .هجرٌة كفترة انتقالٌة من تارٌخ اإلحالة

رب األسرة العاجز عن الحضور الستالم المساعدات بسبب المرض ٌلزم من ٌنوب  :ثانٌة عشرالمادة ال

لتأكد من حالته الصحٌة بتقرٌر طبً من عنه إحضار وكالة شرعٌة صادرة من كتابة العدل منه بعد ا

  .مٌدانٌة مستشفى حكومً أو زٌارة

: فً حالة وجود عمالة منزلٌة رخاصة( لدى األسرة فٌشترط وجود تقرٌر ٌثبت حاجة لثالثة عشرالمادة ا

  .الجمعٌةتقبله لجنة تسجٌل  مبرر األسرة لتلك العمالة أو وجود

ثمانٌة عشر   عاما أو بنات 18فً حال كون المتقدمة أرملة ولدٌها أبناء ذكور أقل من  :عشر ةرابعالمادة ال

 ماألٌتا لقسم كفالةأربع وعشرٌن   عاما ٌتم توجٌههم  24أقل من 

: فً حال وجود عمالة ؼٌر منزلٌة على كفالة رب األسرة المستفٌدة أو خامسة عشرلمادة الا

  .ؼٌر ذلك فلها حق االستثناء فً ذلك الجمعٌة رأت لجنة زوجته ٌتم إٌقاؾ ملؾ األسرة إال إذا

: لو أنشئت جمعٌة خٌرٌة متخصصة بإحدى الحاالت التً ترعاها جمعٌة  دسة عشرالمادة السا

البر وفروعها، فإن لجمعٌة البر الحق فً إحالة هذه الحاالت بعد التنسٌق   رسمٌا مع تلك 

مع عدم استقبال طلبات جدٌدة فً الجمعٌة  الجمعٌة بقبول الحاالت التً تحول علٌهم،

  .وفروعها، لهذه الحاالت

 الجمعٌة إلٌه عند حاجة ,تعبئة نموذج تزكٌة اإلمام حسب النموذج المعتمد :سابعة عشرالمادة ال

مادامت  تعامل المرأة ؼٌر السعودٌة التً لها أبناء سعودٌٌن معاملة المرأة السعودٌة .: ثامنة عشرالمادة ال

  .لة عن أبنائهامسؤو

 .السعودٌٌن األبناء ٌعامل أبناء المرأة السعودٌة من رجل ؼٌر سعودي معاملة: تاسعة عشرلمادة الا

فإن للجنة   خفجًالنطاق الجؽرافً لمحافظة العند ثبوت دراسة أبناء المستفٌد فً خارج : عشرونال المادة

 وعند التأكد من صحة المعلومات الخاصة بدراسة الجمعٌة إٌقاؾ ملؾ المستفٌد حتى ٌثبت خالؾ ذلك،

 ٌتم إحالة الحالة إلى اللجنة وتكون لها صالحٌة اتخاذ خفجًالنطاق الجؽرافً لمحافظة الاألبناء خارج 

  .لمناسب لكل حالةا القرار
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 لاير وحتى) 499− 1رفإن للجمعٌة كانت الحاجة الفعلٌة لألسرة  فً حال : عشرونوالالمادة الحادٌة 

أربعمائة وتسعة وتسعٌن رٌاال الحق بمساعدة هذه األسر بمواد ؼذائٌة و عٌنٌة فقط من الجمعٌة مع 

 ضرورة تسجٌلها ببرنامج الرعاٌة االجتماعٌة

ٌتم تفعٌل ملفها فً  - :األسر التً تنقل من أحد فروع الجمعٌة إلى فرع آخر :عشرونالثانٌة والالمادة 

 بعد ذلك .تحدٌث بٌانات األسرة   مكتبٌا   ومٌدانٌا ٌتم  - .الجمعٌة الجدٌد مباشرة

 .تطبق الالئحة لمدة عام هجري من تارٌخ اعتمادها : عشرونالالثالثة و مادةال

مدة االستفادة من خدمات الجمعٌة خمس سنوات هجرٌة كحد أقصى من تارٌخ : عشرونالالمادة الرابعة و

عٌنة لمدة بناء ٍ محاوالت الرفع من دخله ومستواه المعٌشً، الشروط. انتسابه بعد استٌفاء جمٌع 

 الجمعٌة .وتمدد ُعلى تقرٌر لجنة 

ٌتم مساعدة ر عابري سبٌل ( من خالل فروع جمعٌة البر، بحٌث تكون : عشرونالالمادة الخامسة و

 . مقتصرة على المواد الؽذائٌة والعٌنٌة فقط دون المساعدات المالٌة

كاسرة  إذا توفً رب األسرة ولدٌه أكثر من زوجة تعامل كل زوجة مع أبنائها :عشرونالالمادة السادسة و

 علٌها.مستقلة لوحدها مع تطبٌق شروط الوزن النسبً 

 :ـ من لم ٌثبت لدٌه دخل فٌكون دخلة الضوابط التالٌة: عشرونالالمادة السابعة و

 ٌعتبر الضمان الشهري دخل ثابت -1

 ت بدخل شهري معٌن فٌسجل ضمن البحثإذا ثبت لدى الباحث أي معلوما -2

 لاير 511ٌقدر لصاحب السٌارة األجرة  -3

 .لاير  شهرٌا 1111ٌقدر لصاحب السٌارة الهاٌس أو الدٌنا  -4

 الطالبات( الى الدخل . –ٌضاؾ ما ٌتقاضاه صاحب السٌارة الهاٌس الذي ٌقوم بنقل رالطالب  -5

منتهً األسرة و ال باسم رب عن منزل إٌجار مسجاألسرة عبارة : إذا كان سكن عشرونالالمادة الثامنة و

 .به ونٌسكن وا ار إذا كانبالتملٌك فٌعتبر المسكن إٌج

متى  : ٌحق للجنة الجمعٌة عدم احتساب مبالػ التأهٌل الشامل لرب األسرة وأبنائهعشرونالو تاسعةالمادة ال

 لذلك .الحاجة  ما رأت

فً حال ثبوت أمالك أو عقارات للمستفٌد فللجنة الجمعٌة دراسة هذه األمالك مراعٌة : ثالثونالمادة ال

العقار   تارٌخ بٌع العقار   مساحة األراضً  عدد األراضً  نوع الصك  مكان رللضوابط التالٌة:

 من قٌمة األمالك المسجلة للمستفٌد على الدخل وعند إصدار % خمسة بالمائة5المسجل( مع إضافة قٌمة 

 .الجمعٌة علٌه رئٌسقرارها البد من مصادقة 

 


