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 المقدمة

لدوم تسععععععع   بأم ا ية البر الخيرية  ها  جم  كب مع رؤيت ها لتتوا مات إل  التميز واإلبداع في برامجها وخد

وذوي ورسالتها ومن ذلك شمولية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين من األسر الفقيرة واألرامل والمطلقات 

هذه الالئحة إل  تحقيق الشعععععفافية وال دالة في تقديم  حكمهم وتهدفواأليتام ومن في  الخاصعععععةاالحتياجات 

إن الباحث االجتماعي يقوم ب مليات بحث مكتبي وميداني للحاالت للتحقق من حالتها وتلمس  حيث الخدمة

احتياجاتها عن طريق فريق بحث اجتماعي متخصعععععععء وإجراعات تخاعععععععع دائما للمراج ة والتحديث 

قديم المسعععتمر للتأكد من حالة الفئة المسعععتهدفة وسعععهولة إيصعععال خدمات الجم ية لهم ولتحقيق ذلك يكون بت

الخدمة عن طريق عمليات الصعععععععرف االلكتروني من خالل التحويل السعععععععريع عل  حسعععععععاب المسعععععععتفيد 

وتمكين  ،ن تكون خدمة المسععععاعدات ال ينية عن طريق الخدمة االلكترونيةأللمصععععروفات النقدية وتسعععع   

 .المستفيد من مدى استحقاقه واالستفادة من خدمات الجم ية

لتنظيم  4/12/2019بتاريخ  5/19رقم في جلسعععععععته إلدارة مجلس االالئحة من قبل  هذه اعتمادك تم لذل

ال مل وفق اععععوابط وم ايير وااععععحة وسععععهلة لل املين في الجم ية ولطالبي الخدمة من المسععععتفيدين من 

 خدمات الجم ية.

 

 

 الرعاية االجتماعية القسم

 الرعاية االجتماعيةالئحة  عنوان الالئحة

 20 عدد الصفحات  رقم الالئحة

 20-12-2020 تاريخ إعادة المراج ة 20-11-2019 تاريخ المراجعة

 01-01-2020 تاريخ التطبيق V2.0 رقم النسخة
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 الـفصـل األول

 .الواردة في الالئحة التعريفاتالمادة األولى: 

: هي القواعد والاوابط التنفيذية المنظمة ألهداف وسياسات وبرامج الرعاية االجتماعية الالئـحـة •

 .في الجم ية

 جم ية البر الخيرية بأم الدوم :الجمعية •

وتسععجيلها  المسععتفيدين الذي ي ن  بدراسععة حاالت داخل الجم ية : هي القسععمالرعاية االجتماعية •

 .ومتاب تها

 .يةيرغب في الحصول عل  خدمات الجم فرد تقدم بطلب فتح ملف و: هو كل المستفيد •

 .مستفيدتم قيده بسجالت الجم ية امن هو كل فرد  :التابع •

أي مصععععدر سععععواع أكان  منالتابع المسععععتفيد أو : وهو اجمالي ما يتقااععععاه األسرررررة دخل اجمالي •

 .سنوية(عوائد − تأمينات  - امان –تقاعد − )راتب ويشمل دون الحصر شهرياً أو سنوياً 

 هدغيبج –مران  –الدوم  )أم الجم يةالمحيط الجغرافي الذي تشعمله خدمات  هو: الخدماتنطاق  •

 .كشب(حفر  –شنيف  مقر –نمران  –

فترة  يمن ه عن ال ملمسععتند م تبر وبموجب  ثبت عجزه عن ال مل كل منأسععرة : العاجز أسرررة •

النفسعععي،  )المريضدون الحصعععر  له وتشعععملالتاب ين  احتياجم ه توفير وال يسعععتطيع من الوقت 

 المدمن(السجين، 

له قصور عن اإلنسان السوي في بدنه أو عق: هو الذي أصابه نقء أو ذوي االحتياجات الخاصة •

   ه.يرج  شفائ وال

 وفاته.: هي كل امرأة توفي عنها زوجها ولم تتزوج ب د األرملة •

 .شرعيثبت طالقها بصك هي كل امرأة : المطلقة •

 .الجم يةب وإغالق ملفه : ويقصد به طـي قيد المستفيداالستبعاد من الجمعية •
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ظام : هو تغيير التزوير • ها الن حدى الطرق التي نء علي بإ يان جوهري وفي محرر  قة في ب الحقي

من  زور فيمامع نية اسعععت مال المحرر  نفع لنفسعععه في الغير أو اعععرراً  حدثمن شعععأنه أن ي   تغييراً 

  .أجله

 ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة. عائلهتوفي  أنث أّي ذكر أو : يتيمال •

إثباتات أو م لومات وبيانات يلزم اسعععتيفاؤها وفق شعععروط : هي محررات تحتوي عل  المسرررتندات •

 .الالئحة ال امة والخاصة بكل حالة

ماعي • نات عن البحث االجت يا به الجم ية عن الم لومات والب لذي تقوم  : هو البحث والتقصعععععععي ا

  .التسجيلشروط للمساعدة و سراألودراسة تلك الم لومات وبيان استحقاق  المستفيدين وتاب يهم

ً ، : الحد الذي يمثله مسععععتوى الدخل ل سععععرة ويحكم عليها من خالله بصععععفة الكفافكفايةالحد  •  وفقا

  .ل دد أفراد األسرة للمصروفات )السلع والخدمات(

 متسعععععجيلهطلبات لقبول  وهي الشعععععروط الواجب تحققها من قبل جميع المتقدمين: العامة الشرررررروط •

 Beneficiary file number - BFN مستفيدملف رقم  ومنحهم سجالت الجم يةامن 

ليتم إدراجه اعععمن حالة ب د قيده في المسعععتفيد ب توفرها جوهي الشعععروط الوا: الخاصرررة الشرررروط •

 .دون االخالل بالشروط ال امةمن الحاالت التي تشملها الجم ية محددة  اجتماعية

المسععتفيد من خدمات الجم ية حسععب  اسععتحقاقلمدى  ةالمحدد الاععوابط: وهي ضرروابط االسررتحقاق •

 .البرنامج المقدم
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 الـفصل الثـانـي

 لتسـجيلا نـظـام

 .المادة الثانية: الحاالت المستفيدة من الجمعية والرموز المختصرة لها

 األرملة )م( المطلقة )ط( اليتيم )ت(

  (ح)ذوي االحتياجات الخاصة  (ع) العاجزأسرة 

 

 :المستفيدلتسجيل العامة  الشروطالثالثة: المادة 

 .الجنسيةأن يكون المتقدم س ودي   .1

 ،ميالديةأشععهر أكثر من ثالثة  اععمن نطاق خدمات الجم يةأن يكون قد ماعع  عل  إقامة سععكنه   .2

أو كون  ،أو عقد إيجار بناع،األ: ت ريف من مدارس بأحد المسعععععععتندات التاليةويتم التأكد من ذلك 

، فاتورة كهرباعلديه و أ، من مكتب المويه، أو مكتب أم الدومالامان االجتماعي الذي يصرف له 

  أو مشهد من شيخ القبيلة أو ال مدة.

ً  18 سعععنه يتجاوزمالم  التاب يناعععمن  تم قبول األبناع الذكور .3 ما يثبت  يحاعععرمن ويسعععتثن   عاما

  . امامن مراحل الت ليم ال استمراره في الدراسة

 .متزوجة أو موظفةتكن  يتم قبول تسجيل اإلناث مالم .4

تابي اوالتوقيع  .5 كل ك حات  إلكتروني بشععععععع ماذج وصعععععععف قة عل  االقرارات في الن من خالل المواف

، فإن ثبت المقدمة في طلب التسععجيل وتحديث البيانات عل  صععحة الم لومات اإللكترونية الخدمات

 .اإلجراعات النظامية الرسمية بحقهعدم صحتها فللجم ية اتخاذ 
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في أي جهة ذات  صععععحة الم لومات باالسععععتفسععععار عنأومن يمثلها عل  تفويض الجم ية  الموافقة .6

 .عالقة تراها الجم ية

 ألفين لاير س ودي.( 2000)عن  للفرد الواحدالدخل اجمالي  دال يزيأ  .7

 فئات المستفيدين: الرابعةالمادة 

 عل  النحو التالي: فئات حسب إجمالي دخل الفرد الواحد باألسرة أربعالمستفيدين إل  يتم تصنيف 

 الحد األعلى لدخل الفرد لدخل الفرد األدنىالحد  الفئة 

 لاير سعودي ٧٥٠ صفر لاير سعودي أ

 لاير سعودي ١٣٥٠ لاير سعودي ٧٥١ ب

 لاير سعودي ١٨٠٠ لاير سعودي ١٣٥١ ج

 لاير سعودي ٢٠٠٠ سعوديلاير  ١٨٠١ د

 غير محدد لاير سعودي ٢٠٠١ غير مستحق
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 اجتماعية حالة ضمن المستفيدلتسجيل الخاصة شروط ال: الخامسةالمادة 

 خالل بالشروط ال امةتطبق الشروط الخاصة التالية دون اإل

 :اليتيماألولى / الحالة 

 :الشروط

 تسجيل حالة يتيمتقديم طلب  .1

 الملف إلكمالالمستندات المطلوبة 

 لوالده شهادة الوفاة أو تبليغ الوفاة .1

 سجل االسرة .2

 ت ريف مقدار الدخل .3

 رقم االيبان لحساب بنكي خاء باليتيم .4

 : األرملةالحالة الثانية

 :فالمل إلكمالالمستندات المطلوبة  

 شهادة الوفاة الزوج .1

 أو الهوية الوطنية سجل األسرة .2

  .الورثةصك حصر  .3

 بيان حالة اجتماعية من االحول المدنية ب دم الزواج  .4

 ت ريف مقدار الدخل .5
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 المطلقة :الثالثةالحالة 

 :فالمل إلكمالالمستندات المطلوبة 

 صك الطالق .1

 من تاريخ صك الطالق ميالديةأن يكون قد ما  عل  الطالق ثالثة أشهر  .2

 بيان حالة اجتماعية من االحول المدنية ب دم الزواج  .3

 أو الهوية الوطنية سجل االسرة .4

 :العاجز ةأسر :الرابعةالحالة 

 :الملف إلكمالالمستندات المطلوبة 

خطاب من المديرية ال امة للسعععععجون يواعععععح تاريخ دخوله السعععععجن أو التوقيف مع بيان المدة  .1

 المتوق ة لتاريخ خروجه.

سبب ويكون مترجماً إل  اللغة ال ربية يثبت  ساري المف ول من مستشف  حكومي،تقرير طبي  .2

 من تاريخ إصداره.  ميالديةعجزه عن ال مل، وال تتجاوز صالحيته ستة أشهر 

 .لكل زوجة مع أبنائهافتح ملف عل   موافقة رب األسرة  .3

 

 ذوي االحتياجات الخاصة: الخامسةالحالة 

  :الشروط

 االحتياج الخاء امن أحد األصناف التالية:أن يكون أحد 

 أمراض القلب المزمنة -１

 قصور التنفس -２
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 فشل كلوي نهائي -３

 الصرع المست صي -４

 نقء المناعة المكتسبة -５

 دم البحر األبيض المتوسط( )فقرالثالسيميا الكبرى  -６

 فقر الدم المنجلي -７

 الصلب المفتوح  -８

 ميالن ال مود الفقري -９

 داع الفيل "مرض الفالريا"  -１０

 الشلل -１１

 البتر -１２

 القزامة -１３

 ا ف طرف أو أكثر -１４

 زارعي القوق ة -１５

 الملف إلكمالالمستندات المطلوبة 

ويكون مترجماً  ،مسععتشععف  حكومي متخصععء في نوع الحالةتقرير طبي سععاري المف ول من  .1

من تاريخ  ميالدية، وال تتجاوز صعععععععالحيته سعععععععتة أشعععععععهر يحدد نوع الحالةإل  اللغة ال ربية 

 إصداره. 

 

 :للتسجيل: المستندات المطلوبة السادسةالمادة 

ستندات واجميع  صادرة من الوزارات الم صادرة عن  والمؤسسات والهيئاتلتقارير ال الحكومية بما فيها ال

 - :عليهاأنظمتها االلكترونية كمستخرج يمكن التحقق من صحته الكترونياً وتشمل دون الحصر 
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 .الهوية الوطنية •

 .ل األسرةسج •

 ائية بالمملكةاالق والجهاتالشرعية الصادرة عن المحاكم  واالحكامالصكوك  •

  (الصحة )وزارةر طبي يتقر •

  (الت ليموزارة )ت ريف طالب  •

  (المدنية )االحوالاثبات حالة اجتماعية  •

 الحكومية( أو المؤسسات أو الهيئات الوزارات) الصادر من مقدار الدخلت ريف  •

 سواع الورقية او االلكترونية الصادرة من الجم ية والت هداتالنماذج  •
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 الفصل الرابع

 الجم ية الخاصة بمستفيدين نشطةاألالمشاريع و

 األنشطة والبرامج أنواع  :السابعةالمادة 

األسععععر المسععععجلة فيها األفراد والتي تخدم وتقدم الجم ية مجموعة من األنشععععطة والبرامج الم تمدة 

 :التالية والفئات والشروطوفق الاوابط 

)لمرة  الطارئة المسررررراعدات النقديةبرنامج  دوري( مالي )مخصص كفالةبرنامج 

 واحدة(

 واإلسكانالتنموية مج ابرال
عينية وتشمل األجهزة المساعدات برنامج ال

 ونحوها والمالبسوالغذاء  واألثاث

 

 كفالة : برنامج األولى الفقرة

 

 البرنامج  شروط

 دي الجم ية.مستفيامن فئات أن يكون المستفيد  -１

 :االستحقاقوابط ض

 األيتام كفالة  .1

 ( لاير س ودي500) تدعم بمبلغ شهري قدرهفئة أ  .أ

 ( لاير س ودي400) فئة ب تدعم بملغ شهري قدره .ب
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 ( لاير س ودي300) بلغ شهري قدرهفئة ج تدعم بم .ج

 ( لاير س ودي200) فئة د تدعم بمبلغ شهري قدره .د

 الخاصة(ذوي االحتياجات  ال اجز،سرة ا المطلقات، االرامل،) كفالة االسر .2

 لاير للشهر. 500يمة كفالة شهرية بق

 واإلسكانالتنموية مج ابرال: الثانية الفقرة

 :االستحقاقضوابط 

 التالية والفئاتالحاالت االجتماعية  إحدىن يكون المستفيد امن أ .1

 االرامل فئة أ، ب، ج .أ

  الميسر( خاء للبناع  )السكنأن تنطبق عل  المستفيد شروط وزارة اإلسكان  .2

 بموجب صك الملكية أو فاتورة الكهرباع. للمستفيد،أن يكون المنزل ملك  .3

 مع تقدير قيمة التكلفة. للترميم،حاجة السكن وجود تقرير هندسي يثبت  .4

من قيمة المنزل التقديرية وفي حالة زيادة التكلفة عن ذلك فيلزم  %50الحد األعل  للترميم يكون  .5

الجم ية مواعععععععحاً فيه مبررات مجلس إدارة التنفيذي لرئيس  المديررفع طلب اسعععععععتثناع مقدم من 

 االستثناع أو تتحمل األسرة هذه الزيادة.

دماً وهذا شعععععععرط قوم بدفع ما يترتب عليها للمقاول مقتفي حالة تحمل األسعععععععرة جزع من التكلفة ف .6

 الموافقة النهائية عل  الترميم.

 .سابقا تكون األسرة قد استفادت من هذه الخدمة أال .7

 المستندات المطلوبة:

مواععععحاً به  الرعاية االجتماعيةللجم ية من قبل المسععععتفيد أو من قبل إدارة طلب الخدمة تقديم  .1

 حاجة المنزل لصيانة أو الترميم.

 إرفاق ما يثبت ملكية المنزل. .2

 من مكتب هندسي وصف عمل مواحاً فيه اإلعمال المطلوبة بالتفصيل إرفاق .3
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 .إرفاق عرض س ر باإلعمال المطلوبة من قبل جهة مختصة مرخصة في مجال البناع .4

 المساعدات العينية : فقرة الثالثةال

 ضوابط االستحقاق

 أن تكون األسرة امن فئات )أ.ب.ج.( .1

 سنوات المااية. خمسل سرة خالل  صرفهيكون الجهاز المطلوب قد تم  أال .2

 أو إمكانية إصالحه في حالة وجوده. لدى األسرة عدم توفر الجهاز .3

، ثالجة، غسعععععععالة، )مكيفحسعععععععب توفرها هي األجهزة الكهربائية التي تقدمها الجم ية  .4

زة التي يمكن تقديمها فرن( وتقدم وفق الجدول التالي الذي يواح الحد األعل  من األجه

 كالتالي:ل سرة الواحدة وفق عدد أفرادها ومع مراعاة احتياجاتهم لها وهي 

 ألجهزة الكهربائيةا

 عدد إفراد األسرة
 فرن غسالة ثالجة مكيف

 وأقل فرادا( 4من )
 فرن 1 غسالة1 ثالجة1 مكيف1

 (9)( إلى ٥من )
 فرن 1 غسالة1 ثالجة1 مكيف2

 فأكثر( ١٠من )
 فرن 1 غسالة1 ثالجة1 مكيف3

 كسوة.. الخ سلة،)مساعدات عينية أخرى 

 الكمية عدد إفراد األسرة

 فراد وأقلا( ٣من )
 كرتون/صنف 1

 (٧( إلى )4من )
 كرتون/صنف 2

 ( فأكثر٨من )
 كرتون/صنف 3
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 المستندات المطلوبة

الرعععايعة من قبععل إدارة أو من قبععل المسعععععععتفيععد  للجم يععةالخععدمععة  إعععانععة طلععبتقععديم  .1

 االجتماعية

 : المساعدات الطارئةفقرة الرابعةال

 شروط البرنامج 

 الرعاية االجتماعيةللجم ية من قبل المستفيد أو من قبل إدارة  )مساعدة طارئة( إعانة طلبتقديم  -

 االستحقاق  ضوابط

 أن يكون من نطاق عمل الجم ية .1

 المستندات التي تثبت احتياجهأن يقدم  .2

 ت بئة نموذج احتياج مساعدة طارئة من قبل الباحث .3

 موافقة لجنة المساعدات .4

 ( لاير3000يتجاوز مبلغ المساعدة ) أال .5
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 : اإليقاف واالستب ادالفصل الخامس

 

 : حاالت اإليقاف المؤقت المادة الثامنة

بمدة ال تزيد عن  لجنة المسعععاعداتراه تحسعععب ما ويحق للجم ية إيقاف ملف مسعععتفيد أو أحد تاب يه 

 -األتية: في الحاالت )( 

 ال املين. وأمانة نزاهة في والقدح والشتم كالسب الجم ية منسوبي ألحد بالقول اإلساعة ثبوت -1

 .المساعدات توزيع عند البلبلة أو الشغب، إثارة -2

 له. خصء مما أكثر أو إاافية منافع عل  للحصول الكاذب واالدعاع التحايل -3

 من شعععهرين أقصععع  بحد "الملف "لتحديث المطلوبة األوراق تجديد عن المسعععتفيد تأخر حال في -4

 )لجنة المسععععاعدات( تقدر ذلك تكرار مقبول( وعند عذر المطلوبة )دون تسععععليمه األوراق تاريخ

 .اإلجراع المناسب

 اتصاالتها دون عل  الرد عدم أو الجم ية مراج ة أشهر عن خمسة أقصاها بمدة المستفيد انقطاع -5

 .منطقي مقبول عذر

 قيد الملف باستمراراللجنة  إل  حين إقرار ال امة أو الخاصة روطة إخالل المستفيد بأحد الشحال في -6

 شطبه. الشروط منب د تحقق 

 الجمعية:ب ملف المستفيد إيقاف : حاالتالمادة التاسعة

مسعععتفيد أو أحد تاب يه وحسعععب ما تراه لجنة المسعععاعدات في الحاالت الملف ل اإليقافيحق للجم ية 

 -األتية: 

 بالحاالت االجتماعية.أو الخاصة عند اإلخالل بأحد الشروط ال امة  -1

 .صحيحة غير م لومات إعطاع أو الثبوتية األوراق في والتزوير بالتالعب تقوم التي األسرة -2
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وفاة المسععععتفيد يحول ملفه ب د بحث الحالة واكتمال شععععروط التسععععجيل إل  ملفات األيتام أو األرامل  -3

 حسب الاوابط

بمراج ة الجم ية السععععتالم المسععععاعدات واالعانات خالل اإلعالن عنها لثالث  المسععععتفيد يقم لم إذا -4

 تبرير مقبول. دون مرات متتالية

 أشهر(. ثالثةت وتحديثها لفترة تزيد عن )م لومات الملفاتحديث التأخر عن مواعيد  -5

 في حالة وصول االسرة لحد الكفاية. -6
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 عامة السادس أحكامالفصل 

 أحكام عامة: المادة العاشرة

 ميالدية.لمدة ثالثة أشهر  ،استمرار الصرف يتم ،ب د خروج المستفيد من السجن :األولى الفقرة

مكتبي ال يتم قبول طلبات المتقدمين وتزويدهم بالمسعععععععتندات المطلوبة إال ب د إجراع بحث  :ثانيةال الفقرة

 .من عدمه انطباق شروط التسجيل عليه مبدئياً( يحدد القبول)

 .نهائي بشكل قبولهال ي ني جم ية الطلب من ال استالم :الثالثة الفقرة 

 .أو بوكـالة شرعية صادرة من كتابة ال دلال يتم استقبال الطلب إال من صاحبه  :الرابعة الفقرة

 والبد من إفهام ،قبول طلبه بإعادة أوراق المتقدم في حالة عدم ةلزمغير م   الجم ية: الخامسررررررررة الفقرة

 بذلك.المتقدم وأخذ ت هد عليه 

سادسة الفقرة ثالثة من  عليها أكثر ولم يمضوااحة وحديثة  للجم ية: يجب أن تكون األوراق المقدمة ال

 أشهر ميالدية.

ً بشكل  وتابع مستفيدلكل  بياناتاليتم تحديث : السابعة الفقرة  قبل نهاية السنة الميالدية. سنويا

 نيابة عن السععتالم المسععاعدات إحاععار وكالة شععرعية صععادرة من كتابة ال دلالوكيل : يلزم الثامنة الفقرة

 .المستفيد ال اجز عن الحاور
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الخيرية بأم : لو أنشععئت جم ية خيرية متخصععصععة بإحدى الحاالت التي ترعاها جم ية البر التاسررعة الفقرة

ً جم ية الحق في إحالة هذه الحاالت ب د التنسعععيق رسعععميلفإن ل ،الدوم بقبول المتخصعععصعععة مع تلك الجم ية  ا

  .تلهذه الحاال ،مع عدم استقبال طلبات جديدة في الجم ية وفروعها ،الحاالت التي تحول عليهم

 المطلقاتوالزوجات األجنبيات من شرط الجنسية الس ودية  والتاب ات للمستفيدات يستثن  :العاشرة الفقرة

 ألزواج س وديين.  واالرامل

 .لها: هذه الالئحة ت تمد التقويم الميالدي للصرف تقويماً م تمداً الحادية عشر الفقرة

 في حال أن ل سرة منزلين في نطاقين مختلفين فيخير بتسجيله في أحد النطاقين.: عشر الثاني الفقرة
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 محتوى الالئحة

 0 ............................................................................................................... جمعية البر الخيرية بأم الدوم

 1 ................................................................................................................................................ المقدمة

 2 ........................................................................................... .المادة األولى: التعريفات الواردة في الالئحة

 4 ........................................................... ية: الحاالت المستفيدة من الجمعية والرموز المختصرة لها.المادة الثان

 4 ....................................................................................... :المادة الثالثة: الشروط العامة لتسجيل المستفيد

 5 ........................................................................................................... المادة الرابعة: فئات المستفيدين

 6 ........................................................ المادة الخامسة: الشروط الخاصة لتسجيل المستفيد ضمن حالة اجتماعية

 6 .............................................................................................................................. :الحالة األولى / اليتيم

 6 ..................................................................................................................................................... الشروط:

 6 ....................................................................................................................... المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 6 .............................................................................................................................. الحالة الثانية: األرملة

 6 ...................................................................................................................... :المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 7 ............................................................................................................................. الحالة الثالثة: المطلقة

 7 ...................................................................................................................... :المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 7 ..................................................................................................................... :الحالة الرابعة: أسرة العاجز

 7 ...................................................................................................................... :ملفالمستندات المطلوبة إلكمال ال

 7 ..................................................................................................... الحالة الخامسة: ذوي االحتياجات الخاصة

 7 ..................................................................................................................................................... :الشروط

 8 ....................................................................................................................... المستندات المطلوبة إلكمال الملف

https://jmihdom-my.sharepoint.com/personal/amen_a_jmihdom_sa/Documents/إدارة%20المستفيدين/سياسات%20ولوائح/لائحة%20المستفيدين%20النهائية.docx#_Toc27061899
https://jmihdom-my.sharepoint.com/personal/amen_a_jmihdom_sa/Documents/إدارة%20المستفيدين/سياسات%20ولوائح/لائحة%20المستفيدين%20النهائية.docx#_Toc27061899
https://jmihdom-my.sharepoint.com/personal/amen_a_jmihdom_sa/Documents/إدارة%20المستفيدين/سياسات%20ولوائح/لائحة%20المستفيدين%20النهائية.docx#_Toc27061899
https://jmihdom-my.sharepoint.com/personal/amen_a_jmihdom_sa/Documents/إدارة%20المستفيدين/سياسات%20ولوائح/لائحة%20المستفيدين%20النهائية.docx#_Toc27061899
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 8 ........................................................................................ :المادة السادسة: المستندات المطلوبة للتسجيل

 10............................................................................................... المادة السابعة: أنواع األنشطة والبرامج

 10 .....................................................................................................................الفقرة األولى: برنامج كفالة

 10 ........................................................................................................................................... شروط البرنامج

 10 ...................................................................................................................................... ضوابط االستحقاق:

 11 ................................................................................................... الفقرة الثانية: البرامج التنموية واإلسكان

 11 ...................................................................................................................................... ضوابط االستحقاق:

 11 ..................................................................................................................................... المستندات المطلوبة:

 12 .............................................................................................................. الفقرة الثالثة: المساعدات العينية

 12 ........................................................................................................................................ضوابط االستحقاق

 13 ...................................................................................................................................... المستندات المطلوبة

 13 ............................................................................................................الفقرة الرابعة: المساعدات الطارئة

 13 ........................................................................................................................................... شروط البرنامج

 13 ........................................................................................................................................ضوابط االستحقاق

 14.................................................................................................. المادة الثامنة: حاالت اإليقاف المؤقت

 14.............................................................................. بالجمعية: إيقاف ملف المستفيد المادة التاسعة: حاالت

 16............................................................................................................... عامةالمادة العاشرة: أحكام 

 

 


