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 المقدمة

تسعى جمعية البر الخيرية بأم الدوم إلى التميز واإلبداع في برامجها وخدماتها لتتواكب مع رؤيتها 

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

 وذوي االحتياجات الخاصة واأليتام ومن في حكمهم .

تهدف هذه الالئحة إلى تحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة حيُث أن الباحث االجتماعي يمارس 

للتحقق من حالتها وتلمس احتياجاتها عن طريق فريق بحث  عمليات البحث المكتبي والميداني للحاالت

اجتماعي متخصص وإجراءات تخضع دائما للمراجعة والتحديث المستمر، للتأكد من حالة الفئة المستهدفة 

 وسهولة إيصال خدمات الجمعية لهم.

حساب  تحقيق ذلك يكون بتقديم الخدمة عن طريق عمليات الصرف اإللكتروني بالتحويل السريع على

المستفيد للمصروفات النقدية ، ونسعى إلى أن تكون خدمة المساعدات العينية عن طريق الخدمة 

 اإللكترونية، وتمكين المستفيد من مدى استحقاقه واالستفادة من خدمات الجمعية.

لتنظيم  4/90/0291بتاريخ  5/91لذلك تم اعتماد هذه الالئحة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته رقم 

عمل وفق ضوابط ومعايير واضحة وسهلة للعاملين في الجمعية و لطالبي الخدمة من المستفيدين من ال

 خدمات الجمعية.
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 الـفصـل األول

 المادة األولى: التعريفات الواردة في الالئحة

 

الرعايـة االجتماعيـة فـي    هي القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة ألهداف وسياسات وبـرام   الالئـحـة: 

 .الجمعية

 جمعية البر الخيرية بأم الدومالجمعية: 

عنــى بدراســة حــاالت المســتفيدين وتســجيلها هــي القســم داخــل الجمعيــة الــذي ُيالرعايــة االجتماعيــة: 

 .ومتابعتها

 .هو كل فرد تقدم بطلب فتح ملف ويرغب في الحصول على خدمات الجمعيةالمستفيد: 

 تم قيده بسجالت الجمعية ضمن مستفيد. هو كل فردالتابع: 

كـان شـهريا  أو    جمالي ما يتقاضاه المسـتفيد أو التـابع مـن أي مصـدر سـواء      إوهو األسرة:  دخل جماليإ

 (. تأمينات ، ضمان ، تقاعد, )راتب  سنويا  ويشمل دون الحصر 

وفق شهادة التسجيل الصـادرة مـن   هو المحيط الجغرافي الذي تشمله خدمات الجمعية نطاق الخدمات: 

، نمران ، مقر شنيف ، حفـر  هدغيبج ،مران  ،الدوم  )أم المتضمن نطاقهاوزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 (.كشب

أسرة كل من ثبت عجـزه عـن العمـل بموجـب مسـتند معتبـر ويمنعـه عـن العمـل فتـرة مـن            أسرة العاجز: 

)المــريا النفســي، الســجين،  الوقــت وال يســتطيع معــه تــوفير احتيــا  التــابعين لــه وتشــمل دون الحصــر 

 المدمن(

هو الذي أصابه نقص أو قصور عن اإلنسان السوي فـي بدنـه أو عقلـه وال يرجـى     ذوي االحتياجات الخاصة: 

   شفائه.

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

 .هي كل امرأة ثبت طالقها بصك شرعيالمطلقة: 
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 ويقصد به طـي قيد المستفيد وإغالق ملفه بالجمعية.ستبعاد من الجمعية: اال

محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظـام تغييـرا  مـن شـأنه      وهو تغيير الحقيقة في بيان جوهري التزوير: 

  .ستعمال المحرر فيما زور من أجلهاأن ُيحدث ضررا  في الغير أو نفع لنفسه مع نية 

 ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة. أّي ذكر أو أنثى توفي عائلهاليتيم: 

هي محررات تحتوي على إثباتـات أو معلومـات وبيانـات يلـزم اسـتيفاؤها وفـق شـروة الالئحـة         المستندات: 

 .العامة والخاصة بكل حالة

هو البحث والتقصي الذي تقوم به الجمعية عـن المعلومـات والبيانـات عـن المسـتفيدين      جتماعي: االالبحث 

  .ستحقاق األسر للمساعدة وشروة التسجيلاالمعلومات وبيان وتابعيهم ودراسة تلك 

الحد الذي يمثله مستوى الدخل لألسرة ويحكم عليها مـن خاللـه بصـفة الكفـاف، وفقـا  لعـدد       حد الكفاية: 

 أفراد األسرة للمصروفات )السلع والخدمات(. 

وهي الشروة الواجب تحققها من قبل جميع المتقـدمين لقبـول طلبـات تسـجيلهم ضـمن      العامة:  الشروة

 Beneficiary file number - BFNسجالت الجمعية ومنحهم رقم ملف مستفيد 

وهي الشروة الواجب توفرها في المستفيد بعد قيده ليتم إدراجه ضـمن حالـة اجتماعيـة    الخاصة:  الشروة

 خالل بالشروة العامة.اإلالجمعية دون  محددة من الحاالت التي تشملها

وهي الضوابط المحددة لمدى استحقاق المستفيد من خدمات الجمعية حسب البرنـام   ضوابط االستحقاق: 

 المقدم.
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 الـفصل الثـانـي

 نـظـام التسـجيل

 

 المادة الثانية: الحاالت المستفيدة من الجمعية والرموز المختصرة لها

 األرملة )م( )ة(المطلقة  اليتيم )ت(

  ذوي االحتياجات الخاصة )ح( أسرة العاجز )ع(

 

 :المستفيدلتسجيل العامة المادة الثالثة: الشروة 

 الجنسية. سعودي المتقدم يكون أن .9

، ميالديةأكثر من ثالثة أشهر  ضمن نطاق خدمات الجمعيةأن يكون قد مضى على إقامة سكنه   .0

 : التاليةبأحد المستندات ويتم التأكد من ذلك 

  تعريف من مدارس األبناء، أو عقد إيجار، أو كون الضمان االجتماعي الذي يصرف له من مكتب

 المويه، أو مكتب أم الدوم، أو لديه فاتورة كهرباء، أو مشهد من شيخ القبيلة أو العمدة. 

 يثبت ما يحضر من ويستثنى عاما  91 سنه يتجاوز مالم التابعين ضمن الذكور األبناء قبول تم .3

 . العام التعليم مراحل ضمن الدراسة في استمراره

 يتم قبول تسجيل اإلناث مالم تكن متزوجة أو موظفة. .4

قرارات في النماذ  وصفحات لكتروني من خالل الموافقة على اإلالتوقيع بشكل كتابي او إ .5

ات، فإن ثبت الخدمات اإللكترونية على صحة المعلومات المقدمة في طلب التسجيل وتحديث البيان

 تخاذ اإلجراءات النظامية الرسمية بحقه.اعدم صحتها فللجمعية 

الموافقة على تفويا الجمعية أومن يمثلها باالستفسار عن صحة المعلومات في أي جهة ذات  .6

 عالقة تراها الجمعية.

 ( ألفين ريال سعودي.0222جمالي الدخل للفرد الواحد عن )إأال يزيد  .7
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 : فئات المستفيدينالمادة الرابعة

 يتم تصنيف المستفيدين إلى أربع فئات حسب إجمالي دخل الفرد الواحد باألسرة على النحو التالي:

 الحد األعلى لدخل الفرد الحد األدنى لدخل الفرد الفئة 

 ريال سعودي 752 صفر ريال سعودي أ

 ريال سعودي 9352 ريال سعودي 759 ب

 سعوديريال  9122 ريال سعودي 9359  

 ريال سعودي 0222 ريال سعودي 9129 د

 غير محدد ريال سعودي 0229 غير مستحق

 

 المادة الخامسة: الشروة الخاصة لتسجيل المستفيد ضمن حالة اجتماعية

 تطبق الشروة الخاصة التالية دون اإلخالل بالشروة العامة

 :الحالة األولى / اليتيم

 الشروة:

 تسجيل حالة يتيم طلب تقديم 

  مال الملفكإلالمستندات المطلوبة: 

 .شهادة الوفاة أو تبليغ الوفاة لوالده .9

 .سرةسجل األ .0

 .تعريف مقدار الدخل .3

 .يبان لحساب بنكي خاص باليتيمرقم اآل .4
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 الحالة الثانية: األرملة

 المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 .وفاة الزو شهادة  .9

 .سجل األسرة أو الهوية الوطنية .0

 صك حصر الورثة.   .3

 .ل المدنية بعدم الزوا  احوبيان حالة اجتماعية من األ .4

 .تعريف مقدار الدخل .5

 

 الحالة الثالثة: المطلقة

 المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 .صك الطالق .9

 .أن يكون قد مضى على الطالق ثالثة أشهر ميالدية من تاريخ صك الطالق .0

 .المدنية بعدم الزوا  حوال األبيان حالة اجتماعية من  .3

 .أو الهوية الوطنيةاألسرة سجل  .4

 

 الحالة الرابعة: أسرة العاجز

 المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 المدة بيان مع التوقيف أو السجن دخوله تاريخ يوضح للسجون العامة المديرية من خطاب .9

 .خروجه لتاريخ المتوقعة

تقرير طبي ساري المفعول من مستشفى حكومي، ويكون مترجما  إلى اللغة العربية يثبت سبب  .0

 عجزه عن العمل، وال تتجاوز صالحيته ستة أشهر ميالدية من تاريخ إصداره. 

 موافقة رب األسرة على فتح ملف لكل زوجة مع أبنائها. .3

 

 الحالة الخامسة: ذوي االحتياجات الخاصة

   :الشروة         

 أن يكون أحد االحتيا  الخاص ضمن أحد األصناف التالية:

 أمراض القلب المزمنة 

 قصور التنفس 

 فشل كلوي نهائي 
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 الصرع المستعصي 

 نقص المناعة المكتسبة 

 )الثالسيميا الكبرى )فقر دم البحر األبيا المتوسط 

 فقر الدم المنجلي 

  الصلب المفتوح 

 ميالن العمود الفقري 

  الفالريا" داء الفيل "مرض 

 الشلل 

 البتر 

 القزامة 

 ضعف طرف أو أكثر 

 زارعي القوقعة 

 

 المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 ،ويكون مترجما  إلـى اللغـة    تقرير طبي ساري المفعول من مستشفى حكومي متخصص في نوع الحالة

 العربية يحدد نوع الحالة، وال تتجاوز صالحيته ستة أشهر ميالدية من تاريخ إصداره.  

 

 :المادة السادسة: المستندات المطلوبة للتسجيل

بمــا فيهــا الصــادرة عــن  جميــع المســتندات والتقــارير الصــادرة مــن الــوزارات والهيئــات والم سســات الحكوميــة 

  :لكترونيا  وتشمل دون الحصر عليهاإية كمستخر  يمكن التحقق من صحته لكترونأنظمتها اإل

 الهوية الوطنية. 

 سجل األسرة. 

  حكام الشرعية الصادرة عن المحاكم والجهات القضائية بالمملكةواألالصكوك. 

 )تقرير طبي )وزارة الصحة.  

 )تعريف طالب )وزارة التعليم . 

 حوال المدنية()األثبات حالة اجتماعية إ. 

  الحكوميةتعريف مقدار الدخل الصادر من الوزارات أو الهيئات أو الم سسات. 

  لكترونية الصادرة من الجمعيةو اإلأالورقية  النماذ  والتعهدات سواء. 
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 الفصل الرابع

 الجمعية الخاصة بمستفيدين نشطةاألالمشاريع و

 

 المادة السابعة: أنواع األنشطة والبرام 

األسر المسجلة فيها وفق األفراد والتي تخدم وتقدم الجمعية مجموعة من األنشطة والبرام  المعتمدة 

 والفئات التالية: والشروةالضوابط 

 واحدة()لمرة  الطارئة المساعدات النقديةبرنام   دوري(مالي  برنام  كفالة )مخصص

والغذاء  واألثاثعينية وتشمل األجهزة المساعدات برنام  ال التنموية واإلسكانم  ابرال

 ونحوها والمالبس

 

 الفقرة األولى: برنام  كفالة

  شروة البرنام  

 ضمن فئات مستفيدي الجمعية.أن يكون المستفيد  .9

  ضوابط االستحقاق

 كفالة األيتام   .9

 ( ريال سعودي322يدعم اليتيم بمبلغ شهري قدره ) 

 

 حتياجات الخاصة(ذوي االسرة العاجز، أ رامل، المطلقات،)األسر األكفالة  .0

 للشهر ريال 522 بقيمة شهرية كفالة. 

 

 الفقرة األولى: البرام  التنموية واإلسكان

  االستحقاقضوابط 

 :أن يكون المستفيد ضمن إحدى الحاالت االجتماعية والفئات التالية .9

 رامل فئة أ، ب،  األ 

   .لبناءبا خاصالأن تنطبق على المستفيد شروة وزارة اإلسكان )السكن الميسر(  .0

 لك للمستفيد، بموجب صك الملكية أو فاتورة الكهرباء.أن يكون المنزل ُم .3

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

% من قيمة المنزل التقديرية وفي حالـة زيـادة التكلفـة عـن ذلـك فيلـزم       52الحد األعلى للترميم يكون  .5

رفع طلب استثناء مقدم من المدير التنفيذي لرئيس مجلس إدارة الجمعية موضحا  فيه مبررات االستثناء 

 أو تتحمل األسرة هذه الزيادة.
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ي حالة تحمل األسرة جزء من التكلفة فتقـوم بـدفع مـا يترتـب عليهـا للمقـاول مقـدما  وهـذا شـرة          ف .6

 الموافقة النهائية على الترميم.

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

 

  المستندات المطلوبة

االجتماعية موضحا  بـه حاجـة   تقديم طلب الخدمة للجمعية من قبل المستفيد أو من قبل إدارة الرعاية  .9

 صيانة أو الترميم.لالمنزل ل

 إرفاق ما يثبت ملكية المنزل. .0

 .عمال المطلوبة بالتفصيل من مكتب هندسيفيه األإرفاق وصف عمل موضحا   .3

 عمال المطلوبة من قبل جهة مختصة مرخصة في مجال البناء.إرفاق عرض سعر باأل .4

 

 : المساعدات العينية فقرة الثالثةال

 ضوابط االستحقاق

 أن تكون األسرة ضمن فئات )أ.ب. .( .9

 خمس سنوات الماضية.اللألسرة خالل  صرفهيكون الجهاز المطلوب قد تم  أال .0

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

 ، ثالجة، غسالة، فرن(حسب توفرها هي )مكيفاألجهزة الكهربائية التي تقدمها الجمعية  .4
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وتقدم وفق الجدول التالي الذي يوضح الحد األعلى من األجهزة التي يمكن تقديمها لألسرة 

 كالتالي:الواحدة وفق عدد أفرادها ومع مراعاة احتياجاتهم لها وهي 

 

 األجهزة الكهربائية

 فرن غسالة ثالجة مكيف فراد األسرةأعدد 

 فرن 9 غسالة9 ثالجة9 مكيف9 فراد وأقلأ( 4من )

 فرن 9 غسالة9 ثالجة9 مكيف0 (1( إلى )5من )

 فرن 9 غسالة9 ثالجة9 مكيف3 ( فأكثر92من )

 لخكسوة.. إسلة، :مساعدات عينية أخرى 

 الكمية فراد األسرةأعدد 

 /كرتونصنف 9 فراد وأقلأ( 3من )

 /كرتونصنف 0 (7( إلى )4من )

 /كرتونصنف 3 ( فأكثر1من )

 

  المطلوبةالمستندات 

 .تقديم طلب إعانة الخدمة للجمعية من قبل المستفيد أو من قبل إدارة الرعاية االجتماعية .9

 

 لفقرة الرابعة: المساعدات الطارئة ا

   شروة البرنام 

 تقديم طلب إعانة )مساعدة طارئة( للجمعية من قبل المستفيد أو من قبل إدارة الرعاية االجتماعية

 ضوابط االستحقاق

 .يكون من نطاق عمل الجمعيةأن  .9

 .أن يقدم المستندات التي تثبت احتياجه .0

 .تعبئة نموذ  احتيا  مساعدة طارئة من قبل الباحث .3

 .موافقة لجنة المساعدات .4

 .( ريال3222أال يتجاوز مبلغ المساعدة ) .5
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 ستبعاد: اإليقاف واالالفصل الخامس

 

 : حاالت اإليقاف الم قت المادة الثامنة

(   أشـهر  4  إيقاف ملف مستفيد أو أحد تابعيه وحسب ما تراه لجنة المساعدات بمدة ال تزيد عـن ) يحق للجمعية 

 : التاليةفي الحاالت 

 العاملين. وأمانة نزاهة في والقدح والشتم كالسب الجمعية منسوبي ألحد بالقول اإلساءة ثبوت .9

 .المساعدات توزيع عند البلبلة أو الشغب إثارة .0

 له. خصص مما أكثر أو إضافية منافع على للحصول الكاذب دعاءواال التحايل .3

 تـاريخ  مـن  شـهرين  أقصـى  بحـد  "الملـف  "لتحـديث  المطلوبة األوراق تجديد عن المستفيد تأخر حال في .4

اإلجـراء   (الرعايـة االجتماعيـة  )لجنـة   قـدر ُت ذلك تكرار مقبول( وعند عذر المطلوبة )دون تسليمه األوراق

 .المناسب

 عذر اتصاالتها دون على الرد عدم أو الجمعية مراجعة أشهر عن ثالثة أقصاها بمدة المستفيد انقطاع .5

 منطقي مقبول.

العامة أو الخاصة إلى حين إقرار اللجنة باستمرار قيد الملف بعـد   روةة إخالل المستفيد بأحد الشحال في .6

 تحقق الشروة من شطبه.

 

 الجمعيةب إيقاف ملف المستفيد : حاالتالمادة التاسعة

 : التاليةيقاف ملف المستفيد أو أحد تابعيه وحسب ما تراه لجنة المساعدات في الحاالت إيحق للجمعية 

 عند اإلخالل بأحد الشروة العامة أو الخاصة بالحاالت االجتماعية. .9

 األسرة التي تقوم بالتالعب والتزوير في األوراق الثبوتية أو إعطاء معلومات غير صحيحة. .0

ول ملفه بعد بحـث الحالـة واكتمـال شـروة التسـجيل إلـى ملفـات األيتـام أو األرامـل          وفاة المستفيد يح .3

 .حسب الضوابط

عانات خـالل اإلعـالن عنهـا لـثالث مـرات      ة الجمعية الستالم المساعدات واإلإذا لم يقم المستفيد بمراجع .4

 متتالية دون تبرير مقبول.

 )خمسة أشهر(. التأخر عن مواعيد تحديث معلومات الملفات لفترة تزيد عن .5

  سرة لحد الكفاية.في حالة وصول األ .6

 

 



 
  

 

 

 الئحة الرعاية االجتماعية 03 03

 أحكام عامة الفصل السادس: 

 المادة العاشرة: أحكام عامة

 ستمرار الصرف، لمدة ثالثة أشهر ميالدية.ا بعد خرو  المستفيد من السجن يتمالفقرة األولى: 

المطلوبـة إال بعـد إجـراء بحـث مكتبـي      ال يـتم قبـول طلبـات المتقـدمين وتزويـدهم بالمسـتندات       الفقرة الثانية: 

 .شروة التسجيل عليه من عدمه تطابقحدد )القبول مبدئيا ( ُي

 بشكل نهائي. استالم الطلب من الجمعية ال يعني قبولهالفقرة الثالثة:  

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

الجمعية غيـر ُملزمـة بإعـادة أوراق المتقـدم فـي حالـة عـدم قبـول طلبـه، والبـد مـن إفهـام             مسة: الفقرة الخا

 المتقدم وأخذ تعهد عليه بذلك.

يجب أن تكون األوراق المقدمـة للجمعيـة حديثـة وواضـحة ولـم يمـا عليهـا أكثـر مـن ثالثـة           الفقرة السادسة: 

 أشهر ميالدية.

 قبل نهاية السنة الميالدية. لكل مستفيد وتابع بشكل سنوينات يتم تحديث البياالفقرة السابعة: 

إحضــار وكالــة شــرعية صــادرة مــن كتابــة العــدل الســتالم المســاعدات نيابــة عــن بلــزم الوكيــل ُيالفقــرة الثامنــة: 

 المستفيد العاجز عن الحضور.

ت جمعية خيرية متخصصة بإحدى الحاالت التي ترعاها جمعية البر الخيرية بأم الدوم، ألو أنشالفقرة التاسعة: 

فإن للجمعية الحق في إحالة هذه الحاالت بعد التنسيق رسميا  مع تلك الجمعية المتخصصة بقبول الحاالت التي 

 تحول عليهم، مع عدم استقبال طلبات جديدة في الجمعية وفروعها، لهذه الحاالت. 

 

الزوجات األجنبيات والمطلقات يستثنى للمستفيدات والتابعات من شرة الجنسية السعودية الفقرة العاشرة: 

 رامل ألزوا  سعوديين. واأل

 هذه الالئحة تعتمد التقويم الميالدي للصرف تقويما  معتمدا  لها.الفقرة الحادية عشر: 

 ن مختلفين فيخير بتسجيله في أحد النطاقين.في حال أن لألسرة منزلين في نطاقيعشر:  ةالفقرة الثاني
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع

 0 المقدمة

 3 ةالمادة األولى: التعريفات الواردة في الالئح

 5 المادة الثانية: الحاالت المستفيدة من الجمعية والرموز المختصرة لها

 5 دالمادة الثالثة: الشروة العامة لتسجيل المستفي

 6 الرابعة: فئات المستفيدينالمادة 

 6 المادة الخامسة: الشروة الخاصة لتسجيل المستفيد ضمن حالة اجتماعية

 6 اليتيم: الحالة األولى 

 6 الشروة

 7 الحالة الثانية: األرملة

 7 المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 7 الحالة الثالثة: المطلقة

 7 المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 7 الحالة الرابعة: أسرة العاجز

 7 المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 7 الحالة الخامسة: ذوي االحتياجات الخاصة

 7 الشروة

 1 المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 1 لالمادة السادسة: المستندات المطلوبة للتسجي

 1  المادة السابعة: أنواع األنشطة والبرام

 1 برنام  كفالةالفقرة األولى: 

 1 شروة البرنام 

 1 ضوابط االستحقاق

 1 الفقرة الثانية: البرام  التنموية واإلسكان

 92 ضوابط االستحقاق

 92 المستندات المطلوبة إلكمال الملف
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 92 الفقرة الثالثة: المساعدات العينية

 92 ضوابط االستحقاق

 99 المستندات المطلوبة إلكمال الملف

 99 الرابعة: المساعدات الطارئةالفقرة 

 99 شروة البرنام 

 99 ضوابط االستحقاق

 90 تالمادة الثامنة: حاالت اإليقاف الم ق

 90 ةالمادة التاسعة: حاالت إيقاف ملف المستفيد بالجمعي

 93 ةالمادة العاشرة: أحكام عام


