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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني سيدنا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعني وبعد ،،،
ال منشودًا لدى الكثريين ممن يتطلعون إىل تنظيم
العمل املؤسسي كان وال يزال أم ً
العمل اخلريي لضمان استمراريته ومنوه  ،فالعمل املؤسسي حمدد األهداف والغايات،
فكل ما ميس حياه الناس يف مفهوم املؤسسة أو املنظمة أفضل بكثري من العمل حتت
املفهوم الفردي؛ لذلك كانت وصية القرآن الكريم التعاون والتكاتف يف العمل اخلريي
فقال  وتعاونوا على الرب والتقوى .وقال النيب  " فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل
الذئب من الغنم القاصية" رواه أبو داود والنسائي ،ولذلك كان النجاح قرين فكرة
املؤسسة ،وكان البد أن تتوجه اهلمة يف العمل اخلريي حنو البناء املؤسسي املنظم؛ ذلك أن
العمل اخلريي يدعم اجملتمع يف كافة جماالته اإلنسانية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
والفكرية ،والثقافية ،فهو شريك يف تطور عمليات البناء ،والتنمية للفرد ،واجملتمع يف كل
جماالت احلياة ،فليس مقتصرًا على إعطاء املال لفئة من اجملتمع أصابها العوز والفقر ،بل
تعدى إىل أكثر من ذلك يف املفهوم اإلسالمي ،فهو ينمي موارد الفقري من خالل الزكاة،
والصدقة ،ال ليعتمد عليها كمصدر ،وإمنا ليعاجل فقره يف فرتة حمددة ،وهو حيرر املديون
لينطلق بعد ذلك إىل احلياة بعبء أخف ،ويقيم املرافق النافعة للمجتمع ،ويهيئ البيئة
التعليمية ،والثقافية لتقوم بدورها يف الرقي بأفراد اجملتمع ،ومن هنا كانت الفكرة يف
إقامة "مؤسسة الشيخ علي بن عبداهلل اجلفالي اخلريية" جتسيدًا لفكرة العمل املؤسسي
املنظم القائم على مد يد العون جلميع أطياف اجملتمع ،وليكون لبنة يف البناء والتطوير
اجملتمعي وكل هذا هو ابتغاء رضى اهلل  الذي نبتغي منه األخر ،واملثوبة وليس لغريه
سبحانه ،ونسأل اهلل تعاىل أن نكون الدليل لغرينا على طريق اخلري.
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] [1األنظمة اخلاصة بأوضاع األسرة
أوالً :املستفيدون من خدمات املؤسسة:
لألسر احملتاجة وأصحاب الدخل احملدود للسعوديني واملقيمني.
(أ) األرامل
تقدم املؤسسة خدماتها لألرامل الالتي لديهن أيتام قصر بشرط إقامتها معهم يف منزل
واحد مهما كانت حالتها االجتماعية.
(ب) املرضى
إحضار تقرير طيب و يثبت نوع املرض وعدم قدرته على العمل وبالنسبة للمرضى
النفسيني يشرتط إحضار تقرير رمسي وبتاريخ حديث من مستشفى الصحة النفسية
احلكومي وال تقبل الصور ويوقف عنه الصرف احملددة وحيول إىل اجلهات املختصة.
(ج) املطلقات
هي امرأة مت طالقها ومثبت ذلك بصك شرعي من قبل احملكمة وليس هلا دخل ثابت
يفي باحتياجاتها.
(د) املهجورات
املهجورة هي االمرأة املتزوجة وثبت غياب زوجها أو هجره أكثر من ( )6أشهر مبوجب
صك شرعي أو حمضر تبليغ من الشرطة.
(هـ) أسر السجناء
هي أسرة كل مسجون وليس لديهم دخل ثابت وليس هلم من يعوهلم غري والدهم
املسجون
(و) أصحاب الدخل احملدود
األسرة اليت عائلها على قيد احلياة ولكنه غري قادر على العمل نتيجة مرضه أو كرب
سنه ,ويكون مجيع األبناء يف مراحل تعليمية خمتلفة ,أو أعمارهم أقل من ( )20عاماً
وال يوجد لديهم عمل.
(ز) ميكن إلدارة املؤسسة استثناء بعض احلاالت اخلاصة بشرط أن يكون االستثناء حمدد
املدة بذلك ومتابعة من حيث تاريخ البدء وتاريخ االنتهاء حيث أن ذلك من صالحيات املدير
التنفيذي.
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ثانياً :املستندات املطلوبة للتقديم على املؤسسة
املستندات األولية عند تقديم الطلب
▪ بطاقة (اهلوية الوطنية  /هوية مقيم) سارية املفعول (أصل وصورة).
▪ كرت العائلة (أصل وصورة).
▪ عقد إجيار إلكرتوني.
▪ صك الطالق.
▪ صورة شهادة وفاة األب لأليتام.
▪ ورقة تعريف من العمل ( الزوج  -الزوجة  -االبن  -االبنة) .
▪ تقرير طيب ( الزوج  -الزوجة -االبن  -االبنة  -األم  -األب ).
▪ خطاب تعريف من الضمان االجتماعي (ال يتجاوز سنة هجرية) .
▪ خطاب تعريف من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(ال يتجاوز سنة هجرية).
▪ خطاب تعريف من املؤسسة العامة للتقاعد (ال يتجاوز سنة هجرية).
▪ خطاب تعريف من التأهيل الشامل يف حالة وجود أحد من أفراد األسرة يعاني من إعاقة.
▪ خطاب من السجن يبني نوع القضية وتاريخ اخلروج(الزوج  -االبن).
▪ إثبات القروض أو األقساط الشهرية خبطاب رمسي .
▪ كروكي واضح مع اسم احلي والشارع وأرقام اهلواتف.
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ثالثاً :مدى استحقاق بعض احلاالت التالية خلدمات املؤسسة
م
1
2
3
4

احلالة

االستحقاق

اإليضاح

اليتيم

من سن الوالدة حتى سن  18سنة.

يستفيد من خدمات املؤسسة

الفقري

وهو الذي ال جيد شيئا أو جيد من كفايته دون النصف وال يوجد

يستفيد من خدمات املؤسسة

عنده مال يكفيه.
املسكني

هو الذي ميلك قوت يومه فيكفي قدر حاجة يومه.

يستفيد من خدمات املؤسسة

العاطل عن

وهو الغري قادر على الكسب وأن يكون فقريًا أو مسكينًا.

يستفيد من خدمات املؤسسة

العمل
املستفيد البالغ

5

من جتاوز  18سنة وكان منتظماً يف إحدى اجلهات العلمية

يستفيد من خدمات املؤسسة

ولديه إخوان قصر (حيظى خبدمات املؤسسة حتى يصل  22سنه)
وميكن استثناه حتى  24من اإل دارة املختصة
املستفيد املعاق أو

من لديه إعاقة فكرية أو جسدية عن العمل وجتاوز  18سنة ولديه

العاجز

إخوة قصر سواء كان يف املنزل أو منوماً يف أحد مراكز التأهيل.

7

األرملة

وهي اليت تويف زوجها ومل تتزوج ولديها أيتام قصر.

تستفيد من خدمات املؤسسة

8

املطلقة

وهي اليت طلقها زوجها وتسكن مع أبنائها.

تستفيد من خدمات املؤسسة

املعلقة

وهي اليت علقت وتقيم مع األسرة ويوجد لديها ما يثبت احلالة

تستفيد من خدمات املؤسسة

6

9

يستفيد من خدمات املؤسسة

وعمرها اقل من  24سنة.
األم املوظفة

10

وهي اليت تعمل براتب من  2000ريال والوظيفة دائمة وليست

ال تستفيد من خدمات

مؤقتة سواء حكومية أو أهلية.

املؤسسة وحيسب راتبها
ضمن مصادر دخل األسرة
يف تصنيف الفئات

11
12
13

14

15

األبن املوظف

االبن الذي يسكن مع األسرة وغري متزوج ولديه راتب.

ال يستفيد من خدمات املؤسسة

البنت املوظفة

وهي اليت تعمل براتب أكثر من 2000ريال والوظيفة دائمة

ال تستفيد من خدمات املؤسسة

وليست مؤقتة سواء حكومية أو أهلية مهما كان عمرها.
البنت اململكة

وهي من مت عقد نكاحها رمسيا ومبوجب عقد فهي حبكم

ال تستفيد من خدمات املؤسسة

املتزوجة.
األم السعودية

وهي األم السعودية اليت مل تضاف يف السجل املدني وليس لديها

اليت مل تضاف

إثبات زواجها من املتويف ولديها أبناء قصر لديهم شهادات ميالد

يف السجل املدني

بإحضار برنت من األحوال املدنية.

األم غري

هي األم الغري سعودية وليس لديها أيتام قصر ( يكون الصرف

السعودية اليت

باسم البنت الكربى أو احد األبناء)

تستفيد من خدمات املؤسسة

تستفيد من خدمات املؤسسة

ليس هلا إثبات
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رابعاً :متابعة األسرة
حرصاً على احلصول على صورة واضحة ومعلومات شاملة عن وضع األسرة فقد مت
تصميم سجل متابعة األسرة ويتم من خالله تسجيل املالحظات أو التعليقات اخلاصة باألسرة
وكذلك اإلجراءات املختلفة اليت متت عن طريق فريق البحث االجتماعي أو األطراف
األخرى ذات العالقة.
(أ) تغيري الفئة:
بناء على تغري الظروف االقتصادية لألسرة فإنه يلزم فريق البحث االجتماعي
تعديل فئة األسرة من فئتها احلالية إىل الفئة اليت تناسب وضعها اجلديد مع احلرص
على أن تكون املعلومات عن مصادر الدخل موثقة ورمسية .ويتم حتديث هذه البيانات
فوراً يف برنامج التعامالت اإللكرتونية.
(ب) األسرة:
جيب حفظ مجيع ملفات األسر لدى فريق البحث االجتماعي (لدى الباحثة)
وبإشراف مباشر من املشرف علي البحث االجتماعي ويقوم فريق البحث االجتماعي
حبصر األسر يف برنامج التعامالت اإللكرتونية ملتابعة تقديم اخلدمات اخلاصة بهم وال
حتتسب هذه األسر ضمن العدد الفعلي ألسر فريق البحث االجتماعي حيث ال يكلف
فريق البحث بزيارتها إال عند احلاجة لذلك أو بتوجيه من اإلدارة املختصة ،وعند
تقييم األسرة اجلديدة واتضح أنها تدرج ضمن أسر املؤسسة وتعطى رقم ملف
وتضم يف الربنامج.
(ج) األسرة املنقطعة:
عند تعذر االتصال بإحدى أسر املؤسسة (بسبب تغيري األسرة لسكنها وأرقام هواتفها
دون مراجعة أو إبالغ املؤسسة).
حيق لفريق البحث االجتماعي إيقاف صرف األسرة مؤقتاً ملدة شهرين متتالني
بهدف ضمان مراجعة األسرة للمؤسسة وحتديث بياناتها ،وعند انتهاء الفرتة دون مراجعة
األسرة فيحق لفريق البحث االجتماعي إيقاف خدمات املؤسسة عنها بشكل نهائي وفق
اإلجراءات اخلاصة باإليقاف.

[]9

الئحة تقديم خدمات املؤسسة للمستفيدين  -سبتمرب 2021م

] [2حاالت إيقاف خدمات املؤسسة عن مستفيد  /أسرة
أوالً :إيقاف اخلدمة عن املستفيدين
(أ) يتم إيقاف اخلدمة عن فرد أو أكثر من أفراد األسرة بناء على أحد األسباب التالية:
 )1اذا تزوجت املطلقة.
 )2املستفيد الذي ال يقيم مع األسرة (ميكن النظر يف استثناء هذه احلالة عن طريق
اإلدارة املختصة).
 )3الوفاة.
 )4االنتقال خارج نطاق خدمات املؤسسة.
 )5اذا حتسنت ظروف األسرة املستفيدة.
 )6املستفيد من التعليم العالي يف احدى احلاالت التالية:
أ -اخنفاض املعدل عن جيد جدا
ب -انسحاب املستفيد من الفصل الدراسي دون اعالم املؤسسة
ج -عدم إكمال املستفيد للفصل الدراسي
(ب) إجراءات إيقاف اخلدمة عن املستفيدين.
 )1تعبئة النموذج اخلاص بإيقاف اخلدمة عن األفراد ورفعه لإلدارة للتوجيه حول
اإليقاف.
 )2اعتماد النموذج من قبل اإلدارة.
 )3جيب إبالغ األسرة /الفرد بأنه سيتم إيقاف اخلدمة عنه بفرتة ال تقل عن  30يوماً
مع توضيح سبب اإليقاف ويكون التبليغ عن طريق فريق البحث االجتماعي
وتوثيق تاريخ ووقت اإلبالغ خطياً يف منوذج اإليقاف.
 )4حفظ النموذج بعد اعتماده من اإلدارة يف ملف األسرة عن طريق فريق البحث
االجتماعي.
 )5تعبئة النموذج اخلاص بإيقاف اخلدمة عن املستفيد من التعليم العالي ورفعه
للمدير التنفيذي لإللغاء من عدمه.
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ثانياً :إيقاف اخلدمة عن األسر
(أ) يتم إيقاف خدمات املؤسسة عن األسر لسبب أو أكثر من األسباب التالية:
 )1االنتقال خارج نطاق خدمات املؤسسة.
 )2األسر املنقطعة اليت انتهت فرتة إيقاف صرفها املؤقت دون مراجعة املؤسسة
 )3األسرة اليت تقوم بالتالعب أو التزوير يف األوراق الثبوتية (يتطلب توثيق هذه احلالة
مبوجب حمضر موقع من فريق البحث االجتماعي الباحثة االجتماعية ومشرف
البحث واخلدمة االجتماعية ومعتمد من قبل املدير التنفيذي إفادة خطية من
األسرة تثبت احلالة وتزويد إدارة البحث واخلدمة االجتماعية بنسخة منها).
 )4عدم رغبة األسرة يف االستفادة من خدمات املؤسسة (بناء على طلب خطي من األسرة)
(ب) إجراءات إيقاف اخلدمة عن األسرة
 )1تعبئة النموذج اخلاص بإيقاف اخلدمة لكل أسرة ورفعه لإلدارة.
 )2اعتماد املدير التنفيذي لقرار اإليقاف (مع ضرورة تزويد إدارة اخلدمة االجتماعية
بصورة من القرار)
 )3جيب إبالغ األسرة بأنه سيتم إيقاف اخلدمة عنها وحتويلها بفرتة ال تقل عن  31يوماً
مع توضيح سبب اإليقاف ويكون التبليغ عن طريق فريق البحث االجتماعي وتوثيق
تاريخ ووقت اإلبالغ خطياً يف منوذج اإليقاف.
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] [3تصنيف فئات األسر املستفيدة من خدمات املؤسسة
(أ) تصنيف فئات املستفيدين من خدمات املؤسسة
لغرض حتديد حجم ونوع اخلدمة املقدمة للمستفيد يتم تصنيفهم إلي فئات وفق مستوى
دخل األسرة وعدد أفرادها وملكيتها للسكن وذلك مبوجب النموذج رقم ( )3املعد من قبل
قسم البحث االجتماعي ,وهذه الفئات هي كما يلي:
اإليضاح

الفئة
فئة (أ)

وهي األسر األشد حاجة واليت يكون صايف الدخل الشهري للفرد ال يزيد عن ( )100ريال.

فئة ب)

وهي األسر اليت يكون صايف دخل الفرد الشهري من ( )101إىل ( )300ريال.

فئة (ج)

وهي األسر اليت يكون صايف دخل الفرد الشهري من ( ) 301إىل ( )500ريال.

فئة (د)

وهي األسر اليت يكون صايف دخل الفرد الشهري من ( ) 501إىل ( )750ريال.
وهي األسر اليت يكون صايف دخل الفرد الشهري من ( ) 751إىل ( )2000ريال.
وإذا جتاوز دخل الفرد أكثر من ( )2,001ريال فيلزم استثناؤه من مدير عام املؤسسة وتقدم هلا

فئة هـ)

اخلدمات التالية فقط:
 )1الرعاية الصحية ،والرعاية التعليمية ،والتدريب والتوظيف.
 )2التنسيق مع املؤسسات اخلريية األخرى لتقديم خدماتها .

(ب) طريقة احتساب دخل الفرد بالنسبة لألسر اليت تتكون من فردين أحدهما من األبناء القصر
( )1يف حال وجود أسرة مكونة من فردين شريطة أن يكون أحدهم من األبناء األيتام القصر
ودخلهم الشهري يفوق معدل دخل الفرد املعتمد يف الئحة اخلدمة االجتماعية واحملدد مببلغ
سبعمائة ومخسون ( )750ريال ومبا ال يتجاوز ألف ( )1000ريال ،ففي مثل هذه احلالة إذا
بلغ دخل الفردين مثالً ألفان ( ) 2000ريال يقسم الدخل على ثالثة أفراد مع عدم وجود
الثالث ب دال من فردين وهم املوجودين فعالً حبيث يكون دخل الفرد كالتالي:
(666 = 3/2,000ريال).
( )2يف مثل هذه احلالة تكون األسرة فئة (د) بدالً من فئة (هـ) وتستمر األسرة بالصرف بدالً
من إيقافها وهي حباجة إىل االستمرار تقديراً لظروفها وهذا اإلجراء خاص باألسرة املكون
من فردين أحدهم من األبناء القصر ودخل الفرد ينحصر بني ( )1,000 - 750ريال.
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شروط وإجراءات تقديم اخلدمة
تصنيف اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة للمستفيدين ومناذج البحث واخلدمة االجتماعية

أوالً :اخلدمات األساسية
وهي اخلدمات اليت تلتزم املؤسسة بتقدميها لكل أسرة مستفيدة من فئة (أ  ,ب  ,ج  ,د) وفق
ما تراه املؤسسة مناسباً من حيث آلية ووقت تقديم اخلدمة (شهرياً أو دورياً).
[ ]1خدمة املواد الغذائية (غذاء)
يتم حتديد مبلغها الشهري مبوجب قرار إداري يصدر من املدير التنفيذي املؤسسة مبين
على تكلفة املعيشة وقت صدور القرار ،وتقدم من قبل املؤسسة وتوفر للمستفيد باالتفاق
مع متعهد توفري اخلدمة أو بأي طريقة تعاقدية ،سنوي أو شهري توافق األألنظمة املرعية.
[ ]2خدمة الكساء (كساء)
وهي خدمة تأمني مالبس تقدم من خالل متعهد من قبل املؤسسة وتوفر للمستفيد باالتفاق
مع متعهد توفري اخلدمة ويتم حتديد مبلغها مبوجب قرار إداري يصدر من مدير املؤسسة
مبنى على تكلفة املعيشة.

[]13

الئحة تقديم خدمات املؤسسة للمستفيدين  -سبتمرب 2021م

ثانياً :اخلدمات املساندة (الدائمة)
وهي اخلدمات اليت تسعى املؤسسة لتقدميها للمستفيدين من خدماتها وفق أنظمة
ولوائح املؤسسة وبناء على ما يتوفر لديها من موارد مالية هلذه البنود ،وهي:
[ ]6مساعدة إجيار املنازل
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة إحدى فئات ( أ ,ب ,ج ,د)
 .2أن يكون املنزل املستأجر خاصا باملستفيد
 .3تقديم املساعدة كل سنة وفقاً للسنة العقدية يف عقد اإلجيار.
 .4التقديم على طلب املساعدة قبل حلول اإلجيار بشهر على األقل.
 .5تقديم اخلدمة يكون وفق نظام املؤسسة يف مساعدة اإلجيار واملوضح يف
اجلدول التوضيحي هلذه الالئحة والذي يراعي فئة األسرة وعدد األفراد
املستفيدين ويتم تقديم هذه اخلدمة إما عن طريق حتويل مبلغ املساعدة يف
حساب املالك لدى البنك املتعاقد معه أو من خالل إصدار شيك باسم مالك
العقار (املؤجر).
 .6احلد األعلى ملبلغ املساعدة اإلجيار السنوي ( )20,000عشرون ألف ريال سنوياً
لألسرة الواحدة ،وجيوز االستثناء ملن كان إجياره أكثر من ذلك مبوافقة من
جملس األمناء .
 .7يكون دفع مساعدة اإلجيار وفقا ملبلغ مساهمة املؤسسة أو قيمة اإلجيار الفعلي
أيهما أقل.
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(ب) إجراءات أساسية مطلوبة يف حالة التقديم للمرة األوىل أو حالة طلب إصدار شيك
املستندات املطلوبة لصرف اإلجيارات يلزم لصرف اإلجيار إرفاق املستندات التالية:
 .1تقرير طلب خدمة من فريق البحث االجتماعي.
 .2صورة واضحة وحديثة من عقد اإلجيار اإللكرتوني ( للسنة التعاقدية).
 .3صورة من بطاقة أحوال املستأجر وكرت العائلة واإلقامة لغري السعودي.
 .4صورة من بطاقة املالك أو الوكيل للمطابقة.
 .5أصل التعهد على األسرة بااللتزام بتزويد املؤسسة بسند قبض من مكتب العقار
خالل ( )15يوم من تاريخ إيداع مساعدة اإلجيار يف حساب املؤجر.
 .6يف حالة أن العقد باسم شخص آخر له عالقة باألسرة يلزم إحضار صورة بطاقة
عائلة األسرة مع ما يثبت رمسيا عالقة املستأجر باألسرة.
 .7آخر سند قبض دفعته األسرة يف اإلجيار للفرتة املاضية.
(ج) طريقة احتساب اإلجيار لألسرتني من أم واحدة ويسكنون يف منزل واحد
يف مثل هذه احلالة يعاملون معاملة أسرة واحدة وحيتسب هلم اإلجيار وكأنهم أسرة
واحدة على أن يتم حساب اإلجيار هلم على الفرع األكثر أفراد ما دام أن سكنهم
واحد أما إذا كانت األسرتني كل أسرة يف سكن مستقل واألم واحدة فيعاملون من
ناحية اإلجيار معاملة أسرتني منفصلتني واألم حتسب مع أحد األسرتني (اليت تسكن
معهم) بالنسبة لعدد األفراد وال يتم حسابها مرتني.
(د) طريقة احتساب اإلجيار ألسرتني من أم واحدة وأبوين خمتلفني إذا كان األبوين
متوفني ويسكنون يف منزل واحد
يف مثل هذه احلالة يعاملون معاملة أسرة واحدة وحيتسب هلم اإلجيار وكأنهم أسرة
واحدة على أن يتم حساب اإلجيار هلم على الفرع األكثر أفرادا ما دام أن سكنهم
واحد أما إذا كانت األسرتني كل أسرة يف سكن مستقل واألم واحدة ومتوفية
فيعاملون من ناحية اإلجيار معاملة أسرتني منفصلتني كل أسرة على حده.
.
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(هـ) طريقة احتساب اإلجيار
يتم احتساب إجيار املنزل املستحق لألسرة سنوياً وفق اجلدول التالي وحسب نظر
املؤسسة:
عدد األفراد املستفيدين
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 15فأكثر

مبلغ املساعدة املقدمة (سنويا) من املؤسسة وفقا لفئة األسرة وعدد أفرادها املستفيدين
الفئة (أ)

الفئة (ب)

الفئة (ج)

الفئة (د)

13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000

12000
12500
13000
13500
12000
12500
15000
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500
19000

11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000
17500
18000

10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
165000
17000

مالحظات هامة يف تقديم خدمة مساعدة اإلجيار للحاالت التالية وحسب نظر
املؤسسة:
احلالة
يف حال وفاة (األب واألم ) لأليتام

املالحظة
يضاف  2,000ريال سنويًا على مبلغ املساعدة لألسرة والواحدة

إذا كان املسكن مشرتك مع آخرين تساهم املؤسسة بنصف قيمة مساعدة اإلجيار املخصص لألسرة فقط
إذا كانت األم متزوجه

تساهم املؤسسة بنصف قيمة مساعدة اإلجيار املخصص لألسرة فقط

إذا كان لدى األسرة أبناء /بنات

تساهم املؤسسة بنصف قيمة مساعدة اإلجيار املخصص لألسرة فقط

موظفني وبراتب يزيد عن  5,000ريال
ويسكنون مع األسرة يف نفس املنزل
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[ ]7صيانة وترميم املنازل
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د).
 .2أن يكون املنزل ملك لألسرة.
 .3عدم قدرة األسرة على االستفادة من هذه اخلدمة عن طريق اجلهات اليت تقدمها
مثل (البنك السعودي للتسليف واالدخار ،الضمان االجتماعي وغريها من اجلهات
اليت ميكن أن تقدم اخلدمة) وميكن النظر يف إمكانية مساعدة األسرة إذا
أثبتت األسرة بأن هناك تأخري يضر باألسرة من اجلهات ذات العالقة وذلك يف
احلاالت الطارئة فقط.
 .4احلد األعلى للرتميم يكون وفق النسب املقرتحة وهي ( )٪20من قيمة املنزل
التقديرية ويف حال زيادة التكلفة عن ذلك فيتم رفع الطلب لإلدارة املختصة
لدراسته أو تتحمل األسرة هذه الزيادة.
 .5أال تكون األسرة قد استفادت من هذه اخلدمة.
 .6تدفع األسرة ما يرتتب عليها للمقاول مقدما وهذا شرط للموافقة على الرتميم.
(ب) املستندات املطلوبة
 .1تقرير طلب اخلدمة من فريق البحث االجتماعي موضحا فيه حاجة املنزل للرتميم
أو الصيانة.
 .2إرفاق ما يثبت ملكية املنزل.
 .3إعداد وصف عمل موضحا فيه األعمال املطلوبة بالتفصيل.
 .4إرفاق عرض سعر باألعمال املطلوبة يف البند رقم ( )2أعاله من قبل جهة خمتصة يف
جمال البناء عن طريق األسرة.
 .5يتم إحضار عرضي سعر باألعمال املطلوبة يف البند رقم ( )2أعاله من قبل جهتني
خمتصة يف جمال البناء.
 .6يتم دراسة العروض والتوصية بالعرض األفضل من حيث التكلفة واملواصفات من
قبل مدير العام.
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 .7يرفع الطلب بعد اكتمال اإلجراءات للعرض على جلنة الرتميم وشراء املنازل.
 .8تعميد صاحب العرض املوافق عليه من قبل اللجنة املوضحة أعضائها.
 .9متابعة الرتميم عن طريق املهندس املختص وبإشراف من إدارة البحث واخلدمة
االجتماعية.
 .10إذا ثبت بأن أعمال الرتميم ستلحق ضرراً على األسرة يتم تأمني سكن مؤقت
لألسرة عن طريق املؤسسة كسكن بديل أثناء الرتميم.
 .11إبالغ املؤسسة خطياً بعد اكتمال أعمال الرتميم واستالم املقاول ملستحقاته
لتسجيل اخلدمة يف ملف األسرة.
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[ ]8املساهمة يف تأثيث املنازل
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د).
 .2أن يكون األثاث املطلوب غري متوفر لدى األسرة أو أن يكون رديئاً.
 .3أال يتم مساعدة األسرة أكثر من مرة واحدة (باستثناء حاالت السرقة واحلريق.).
. .4األثاث هو لألصناف (موكيت  +دوالب مطبخ  +دوالب مالبس  +جلسة عربية +
غرف نوم) على أن ال تتجاوز مساعدة املؤسسة عن ( )2000ألفني ريال لكل صنف
من األصناف املذكورة على أن ال يتجاوز إمجالي األثاث املطلوب عن ( )6000ستة
آالف ريال للحاالت العادية ويف حالة السرقة واحلريق يكون احلد األعلى
للمساعدة ( )10000عشرة آالف ريال بشرط إثبات احلالة من اجلهات املختصة
(الدفاع املدني الشرطة).
 .5عدم إمكانية االستفادة من هذه اخلدمة عن طريق الضمان االجتماعي.
(ب) املستندات املطلوبة
 .1تقرير طلب خدمة من فريق البحث االجتماعي.
 .2إرفاق تقرير اجلهة الرمسية املختصة يف حالة (سرقة أو حريق).
 .3يف حالة جتاوز تكلفته عن ( )2,000ألفني ريال فيلزم إرفاق تسعريتني لألثاث
املطلوب.
 .4موافقة املدير التنفيذي على املساعدة يف حالة جتاوز املبلغ ( )2,000ألفني ريال
جلميع األثاث مبا ال يتجاوز ( )6000ستة آالف ريال للحاالت العادية ويف حالة
السرقة واحلريق يكون احلد األعلى للمساعدة ( )10000عشرة آالف ريال
بشرط إثبات احلالة من اجلهات املختصة (الدفاع املدني ـ الشرطة.).
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[ ]9دعم املشاريع الصغرية واألسر املنتجة
األسر املنتجة هي األسر اليت لديها أفكار أو نشاطات أو مشاريع يدوية حرفية سواء كانت
عن طريق التدريب واحلصول على املؤهالت الالزمة أو تكون مكتسبة من خالل ممارسة
هذه املهنة.
ومثال ذلك اخلياطة والطبخ واملكياج داخل منازهلم أو من خالل حمالت ذات طابع جتاري
مرخص مثل املطابخ الشعبية أو املطاعم أو املشاغل النسائية أو لديها مشاريع للحضانة
ورياض األطفال أو التجارة املالبس واألقمشة واملستلزمات النسائية من خالل األسواق
النسائية الرمسية أو قيام أحد األبناء بافتتاح مشروع حمل حاسب آلي أو حمل بيع مالبس
جاهزة أو حمل قرطاسية أو مشحمة أو ورشة للميكانيكا والسمكرة و البوية أو ورشة
خراطة أو ورشة جنارة أو ورشة حدادة أو حمل خياطة رجالية أو غري ذلك من املشاريع
الصغرية ذات املردود املادي اجليد والعمل على حصر هذه األسر ورفع طلباتها من خالل
القنوات املتاحة.

املستندات املطلوبة

 .1تقرير طلب خدمة من فريق البحث االجتماعي يوضح نوع املشروع وأهدافه.
تقوم األسرة أو املستفيد بتقديم دراسة اجلدوى وتعبئة الطلب اخلاص بذلك ويتم تسجيل
رقم الطلب وتارخيه وميكن لألسرة أو املستفيد باالستعانة مبكاتب اخلدمات
االستشارية يف إعداد دراسة اجلدوى للمشروع وتقديم الطلب وميكن للمؤسسة املساهمة
يف تسديد( )%50من الدفعة املقدمة للمكتب االستشاري الوسيط والذي يساعد األسرة
يف إعداد دراسات اجلدوى.
.2
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[ ]10املساعدة يف سداد فواتري الكهرباء
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د).
 .2التقيد باملبالغ احملددة يف اجلدول التوضيحي لتسديد الفواتري.
 .3عدم إمكانية االستفادة من الضمان االجتماعي أو أي جهة أخرى.
 .4األولوية لألسر املسجلة.
(ب) املستندات املطلوبة
 .1تقرير طلب خدمة من البحث االجتماعي.
 .2إرفاق صورة الفاتورة حديثة.
 .3إكمال قيمة الفاتورة عن طريق األسرة ودفعة للمؤسسة مبوجب سند قبض قبل
التسديد ويرفق نسخة من سند القبض مع طلب التسديد ضمن مستندات
الصرف.
 .4يتم دفع املبلغ عن طريق إيداع مساهمة املؤسسة يف حساب الفاتورة.
(ج) مالحظة
 .1ميكن استثناء األسرة يف حالة انقطاع الكهرباء (حسب مرئيات إدارة املؤسسة)
ومبا ال يتجاوز إمجالي املبلغ عن ( )2,000ألفني ريال فقط لألسرة الواحدة يف
العام اهلجري الواحد.
 .2ميكن جتزئة املبلغ على دفعات أو يكون دفعه واحدة يف السنة الواحد.
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الفئة

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

احلد األعلى يف السنة

 1.800ريال

 1.200ريال

 1.000ريال

 800ريال
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[ ]11األجهزة الكهربائية
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة من فئات (أ ،ب ،ج ،د) من األسر املسجلة حديثا يف ملؤسسة
ويستثنى حاالت احلريق أو السرقة مبوجب إحضار ما يثبت ذلك بالنسبة لبقية األسر.
 .2أال يكون اجلهاز املطلوب قد سبق صرفه لألسرة عن طريق املؤسسة خالل
مخس سنوات.
 .3يستثنى حاالت احلريق أو السرقة مبوجب إحضار ما يثبت ذلك.
 .4عدم توفر اجلهاز أو عدم إمكانية إصالحه يف حالة وجوده.
 .5األجهزة الكهربائية (مكيف  +ثالجة  +غسالة  +فرن  +برادة مياه  +دفاية) وتقدم
وفق اجلدول التالي الذي يوضح احلد األعلى من األجهزة اليت ميكن تقدميها ،وهي
كالتالي:
األجهزة /األفراد

مكيف

ثالجة

غسالة

فرن

برادة مياه

دفاية

من  1إىل 3

 1مكيف

 1ثالجة

 1غسالة

 1فرن

 1برادة

 1دفايه

من  4إىل 6

 2مكيف  1ثالجة كبرية

 1غسالة كبرية

 1فرن كبري

 1برادة

 2دفايه

من  7فأكثر

 3مكيف  1ثالجة كبرية

 1غسالة كبرية

 1فرن كبري

 1برادة

 3دفايه

(ب) املستندات املطلوبة
 .1تقرير طلب خدمة من البحث االجتماعي.
 .2موافقة اإلدارة على صرف األجهزة مبا يوافق هذه الالئحة.
 .3تعبئة منوذج طلب صرف أجهزة كهربائية.
 .4عرض سعر من مؤسسة معتمدة.
 .5إرسال الطلب والنموذج لإلدارة املالية العتمادها.
 .6إصدار شيك باسم املؤسسة.
 .7املتابعة من قبل املؤسسة مع املؤسسة املتعاقد معها ومع األسرة املستفيدة حتى يتم التأكد
من وصول اخلدمة.
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[ ]12إعانات الزواج
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة ضمن (أ ،ب ،ج ،د)
 .2أن يكون الطلب خالل السنة األوىل من كتابة عقد النكاح.
 .3أن ال يكون استفاد من هذه اخلدمة مسبقا.
 .4احلصول على دورة تأهيلية قبل الزواج واليت تقيمها اجلهات املتخصصة يف
مساعدات الزواج والتأهيل االجتماعي (للذكور فقط).
 .5أن ال يتجاوز سن االبن عن  30عاماً عند تقديم طلب املساعدة.
(ب) املستندات املطلوبة
 .1صورة حديثة لعقد النكاح.
 .2إحضار تعريف بالراتب يف حالة أن االبن موظف.
 .3صورة إثبات الشخصية.
 .4صورة من شهادة حضور الدورة التأهيلية للذكور فقط.
 .5رفع الطلب إلدارة البحث واخلدمة االجتماعية لدراسته.
 .6بعد موافقة اإلدارة على الطلب يتم اعتماد املبلغ (ملشرتيات األجهزة الكهربائية
باملنزل) عن طريق املدير العام مبا ال يتجاوز ( )6000ريال للذكور.
 .7يتم طلب إصدار الشيك من اإلدارة املالية للمؤسسة املشرتى منها.
 .8بالنسبة ملساعدة الزواج لإلناث فتكون مبا ال يتجاوز ( )2000ألفني ريال ويتم
ذلك من خالل التنسيق للحصول على اخلدمة من أحد املشاغل النسائية أو
كوبونات املالبس أو ( )1500ألف مخسمائة ريال.
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[ ]13الرعاية الصحية
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د) أو من األبناء املستفيدين.
 .2عدم إمكانية العالج يف مراكز الرعاية الصحية األولية أو املستشفيات احلكومية.
 .3أال تكون من احلاالت التجميلية غري الضرورية.
 .4عدم تقديم اخلدمة من جهات أخرى..
 .5يتعذر على املؤسسة دفع أي مبالغ قامت بدفعها األسرة ألي جهة طبية وذلك بأثر
رجعي مهما كانت الظروف.
 .6يستثنى من اخلدمة حاالت (اإلدمان واحلاالت النفسية) غري املبتدئة.
(ب) املستندات املطلوبة
 .1تقرير طلب خدمة من فريق البحث االجتماعي.
 .2تقرير طيب من اجلهة املعاجلة عن احلالة وبيان تكلفة وخطة العالج ومدته قبل
البدء فيه.
 .3املوافقة املسبقة على العالج من إدارة البحث واخلدمة االجتماعية للحاالت اليت
تزيد عن ( )2,000ألفني ريال ويتم تقديم اخلدمة عند إصدار شيك باسم املؤسسة
أو اإليداع يف حساب املستشفى واحلاالت اليت تزيد عن ( )2,000ألفني ريال فيتم
الرفع بها إلدارة البحث واخلدمة االجتماعية لدراسة الطلب قبل تعميد أي جهة.
 .4إرفاق وصفة العاجل (لألدوية) والتقرير الطيب (لألجهزة).
 .5ال تتحمل املؤسسة أي مبالغ مالية عن األسر فئة (هـ).
[ ]14تأمني األدوية واألجهزة الطبية
(أ) شروط االستحقاق
 .1عدم إمكانية التوفري عن طريق املستشفيات احلكومية (لألدوية الطبية) أو وزارة
التنمية االجتماعية (لألجهزة الطبية) .
 .2وجود ضرورة طبية.
 .3موافقة اإلدارة على الصرف.
(ب) املستندات املطلوبة
 .1تقرير فريق البحث االجتماعي .
 .2إرفاق وصفة العالج (لألدوية) والتقرير الطيب (لألجهزة. ).
 .3رفع الطلب لإلدارة للموافقة ثم يصدر شيك باسم اجلهة.
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[ ]15التحويل إىل املدارس األهلية
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن يكون الطالب  /الطالبة لديه إعاقة فكرية أو حركية متنعه من الدراسة يف
املدارس احلكومية.
 .2عدم وجود مدرسة حكومية خاصة مبثل هذه احلاالت .
 .3وجود حاجة ملحة تتطلب تسجيله يف مدارس أهلية مثل أن يعاني من مرض معني
وحيتاج إىل عناية خاصة مدعوما بالتقارير الطبية الالزمة بتواريخ حديثه.
 .4وجود مربرات أخرى مقنعه توضح حاجته للدراسة يف مدارس أهلية.
 .5أن يكون منتظم صباحي وميكن استثناء بعض احلاالت املسائية إذا ثبت أنه ال
يعمل.
 .6تقديم الطلب ال يعين التزام املؤسسة بتسديد الرسوم ألنه خيضع للدراسة لكل
حالة عن طريق إدارة البحث واخلدمة االجتماعية.
(ب) املستندات املطلوبة
 .1تقرير فريق البحث االجتماعي موضحا به أسباب الطلب ومرئيات مشرف
البحث االجتماعي.
 .2تقرير طيب باحلالة الصحية.
 .3تعريف من املدرسة بأنه منتظم (صباحي).
 .4إرفاق أخر عام دراسي يوضح مستوى االبن إذا كان التسديد عن طريق املؤسسة.
 .5إثبات من املدرسة يفيد بتقديم اخلدمة املناسبة لالبن.
 .6رفع الطلب إلدارة البحث واخلدمة االجتماعية العتماد قبول الطالب.
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[ ]16التعليم العالي:
* هدف البرنامج:
 .1املساهمة اجملتمعية يف تطوير أفراد اجملتمع ممن ال يقدرون على دفع تكاليف ونفقات التعليم.
 .2حماربة ظاهرة الفقر من خالل ختريج أفراد يعولون أسرهم.
 .3االستفادة من املتفوقني دراسياً وتطوير مهاراتهم والدفع بهم إىل سوق العمل.
(أ) شروط االستحقاق للمساعدة التعليمية:
 .1أن تكون الدراسة ما بعد الثانوية لدرجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الدبلوم
العالي أو املاجستري أو الدكتوراه .
 .2أن تكون الدراسة يف جهة علمية معرتف بها داخلياً.
 .3اختيار ختصص ذو فرص وظيفية متوفرة وذا جدوى مستقبلية ومن متطلبات سوق العمل.
 .4الرغبة اجلادة يف الدراسة.
 .5اثبات عدم إمكانية القبول يف جامعات أو كليات حكومية.
 .6أن يكون من أبناء األسر املستفيدة ويستثنى أصحاب النسب املتفوقة بعد الرفع من
املختص للمدير التنفيذي وموافقته.
 .7أن يكون الطالب الئق طبياً.
* طريقة تقديم المساعدة ونوعها:
 .1بعد اكتمال الشروط املشار إليها واملوافقة على املساعدة التعليمية للمتقدم يتم اصدار
شيك باملبلغ املعتمد من قبل االدارة املختصة باسم اجلامعة أو التحويل على حسابها.
 .2النوع األول للمساعدة أن تتكفل املؤسسة بالدراسة كاملة كمنحة دراسية ودفع
الرسوم كاملة بعد كل ترم دراسي ومتابعة الطالب إىل أن يتخرج من اجلامعة ويف حال
انقط اع الطالب يتم إيقاف املساعدة عنه وهذا النوع يتم فتح التقديم فيه سنوياً أو حسب
ما تراه اإلدارة املختصة عن أن ال يزيد عن ( )10,000عشرة آالف ريال حبد أقصى للفرتة الواحدة .
 .3النوع الثاني للمساعدة أن تكون املساعدة مقطوعة ملرة واحدة بداية كل ترم دراسي
وهذا النوع يكون التقديم فيه متاح طوال السنة أو حسب ما تراه اإلدارة املختصة مبا ال
يزيد جمموعه عن ( )14,000عن الفرتتني.
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(ب) املستندات املطلوبة
 .1تقرير فريق البحث االجتماعي موضح به سلوك االبن أو البنت واجلدية من واقع
املقابلة الشخصية ومن حال االسرة.
 .2صورة آخر مؤهل دراسي.
 .3صورة شهادة حسن سرية وسلوك.
 .4صورة اهلوية الشخصية.
 .5إرفاق شهادة املعدل الدراسي مع املطالبة املالية.
 .6قبول من اجلامعات والكليات الداخلية فقط.
ملحوظة :يقصد بالتعليم العالي ما بعد الثانوية وال تقل الدراسة عن عام كامل
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[ ]17التدريب
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن يكون من أبناء األسرة املستفيدة من خدمات املؤسسة للفئات (أ،ب،ج،د ،هـ)
 .2أن ال يزيد العمر عن ( )26عاماً.
 .3الرغبة اجلادة يف االستفادة.
 .4أن تكون الدورة املطلوبة ذات جدوى مستقبلية ومن متطلبات سوق العمل.
 .5أال تزيد مدة التدريب عن ستة أشهر.
 .6عدم تعارض أوقات التدريب مع الدراسة يف حالة أن االبن منتظم يف دراسة أخرى
وحيتاج إىل تدريب.
 .7تتحمل املؤسسة جزء من رسوم

الدراسة .

(ب) املستندات املطلوبة
 .1صورة إثبات الشخصية.
 .2إرفاق ما يثبت اجتياز املقابلة الشخصية.
 .3صورة من آخر مؤهل دراسي.
 .4أصل املطالبة من جهة التدريب بعد اخلصم إن أمكن مع الرتكيز على اجلهات
اليت يوجد هلا اتفاقيات تعاون مع املؤسسة.
 .5إرفاق شهادة املستوى السابق يف حال طلب الدفعة التالية.
 .6الدفعات مبوجب شيكات باسم اجلهة اليت تقوم بالتدريب.
 .7تعبئة النموذج اخلاص بالتدريب ،موضحا به رأي فريق البحث االجتماعي من
واقع املقابلة لالبن /االبنة ويذكر جدية املستفيد وحاجته للدورة.
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ثالثاً :اخلدمات املساندة (املومسية)
وهي اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة يف مواسم معينة وقد ال تتمكن من تقديم هذه
اخلدمة جلميع املستفيدين يف حال عدم توفر الدعم الالزم للمشروع أو اخلدمة من قبل
الداعمني األعضاء وهذه اخلدمات ،وهي
[ ]18احلج
(أ) شروط االستحقاق
.1
.2
.3

.4

.5

أن تكون األسرة ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د).
أن يكون مجيع املرشحني مل يسبق هلم احلج.
أال يقل عمر طالب احلج عن ( )17سنة وال يزيد عن ( )50ويستثين من ذلك إذا
كان ال يوجد لدى األسرة حمرم شرعي يرافقهم للحج ويكون االستثناء لكل
حالة على حدة وعن طريق إدارة البحث واخلدمة االجتماعية.
أال يتجاوز عدد األفراد الذين تقدم هلم اخلدمة عن ثالثة أفراد من كل أسرة
وجيوز إضافة مرشح رابع بعد أخذ موافقة إدارة البحث واخلدمة االجتماعية يف
حال أن إمجالي عدد األفراد أربعة أفراد.
يف حال أن احملرم من خارج أفراد األسرة املستفيدة فتكون تكلفة الفعلية للحج
مع احلملة.

(ب) املستندات املطلوبة
.1
.2
.3
.4
.5
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تعبئة منوذج اخلاص بالرتشيح للحج مع ضرورة التوقيع على اإلقرار اخلاص حبسم
تكلفة احلج من حساب املرشح لدى املؤسسة يف حال تغيبه.
صورة اهلوية للمرشحني للحج.
عدد ( )4صور شخصية (للذكور فقط) تكون بالزي السعودي للسعوديني.
شهادة تطعيم لألعراض املطلوبة للجهات الرمسية ذات العالقة.
ترفع األوراق كاملة خبطاب من قبل املؤسسة إلدارة البحث واخلدمة االجتماعية
مرفقا به بيان بأمساء املرشحني يف الوقت الذي حتدده اجلهة املكلفة بربنامج
احلج وفق خطة املؤسسة التنفيذية لكل عام.
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[ ]19العمرة
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د).
 .2أال يكون سبق للمستفيد االستفادة من هذه اخلدمة.
 .3وجود حمرم شرعي للمستفيدات الراغبات يف العمرة.
(ب) اإلجراءات
التنسيق املباشر من قبل املؤسسة مع إحدى احلمالت اجليدة عن طريق التعاقد معها
بعقد رمسي ويتم إقرار العقد من اإلدارة املالية.
[ ]20زكاة الفطر
يتم توزيع زكاة الفطر وفقا ملا يرد املؤسسة ويتم تعميم آلية توزيع زكاة الفطر عن
طريق إدارة البحث واخلدمة االجتماعية.
[ ]21هدية العيد
يتم تقديم هدية العيد وفق آلية معينة يتم تعميمها يف حينها عن طريق إدارة البحث
واخلدمة االجتماعية.
[ ]22مستلزمات كسوة العيد /الشتاء
شروط االستحقاق
 .1أن تكون من ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د).
 .2يتم تقديم هذه اخلدمة وفق ما تراه إدارة املؤسسة إما عن طريق تغذية مبلغ
معني يف إحدى بطاقات الصرف املمغنطة أو عن طريق توفري املستلزمات.
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[ ]23السلة الرمضانية
شروط االستحقاق
أن تكون األسرة من ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د).
اإلجراءات
صرف سلة غذائية لكل أسرة يف شهر رمضان وفقا ملا تراه املؤسسة مناسبًا.
[ ]24احلقيبة املدرسية
شروط االستحقاق
هذه اخلدمة من اخلدمات املساندة املومسية ويتم تقدميها جلميع طالب وطالبات
األسر املستفيدة من خدمات املؤسسة ذات فئة (أ ,ب ,ج ,د) والغري مستفيدة من الضمان
االجتماعي يف حال عدم تقديم الضمان االجتماعي هلذه اخلدمة.
املستندات املطلوبة
خطاب موجه من البحث االجتماعي موفق به كشف بأمساء الطالب والطالبات
واألسر املستحقة وموضح به البيانات املطلوبة (وفق النموذج الذي يتم طلبه من إدارة
البحث واخلدمة االجتماعية).
.
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[ ]25املستلزمات الدراسية وأجهزة احلاسب اآللي
املستلزمات الدراسية تشمل الكتب الدراسية للمراحل فوق الثانوية العامة أو أجهزة
احلاسب األلي واحلاجة إىل ذلك حتدده طبيعة املرحلة والتخصص الدراسي مع
إحضار ما يؤيد احلاجة من اجلهة ذات العالقة.
شروط االستحقاق
.1
.2
.3

.4
.5
.6

أن تكون األسرة ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د).
تكون املساعدة مرة واحدة فقط ألجهزة احلاسب اآللي.
أال يزيد املبلغ املطلوب عن ثالمثائة ( )300ثالمثائة ريال يف كل فصل د ارسي
وميكن استثناء طلبة اجلامعة والتعليم العالي مبا ال يتجاوز ( )400أربعمائة ريال
يف الفصل الدراسي للتخصصات العلمية بالنسبة للكتب واملذكرات.
يف حال كون الطلب جهاز احلاسب آلي فيلزم إثبات التحاقه باجلامعة أو دبلوم ال
يقل عن سنة دراسية فيها استخدام احلاسب اآللي.
مساهمة املؤسسة بنصف قيمة اجلهاز مبا ال يتجاوز مبلغ املساهمة عن ( )2,000ريال.
عدم إمكانية تقديم اخلدمة من جهات أخرى.

املستندات املطلوبة
 .1تقرير فريق البحث االجتماعي.
 .2تسعري اخلدمات املطلوبة.
 .3تعريف من املدرسة أو اجلامعة.
[ ]26املريول املدرسي
شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د).
 .2أن تكون املستفيدة من الطالبات املنتظمات يف مراحل التعليم (ابتدائي ،متوسط ،ثانوي).
 .3عدم تقديم هذه اخلدمة من جهات أخرى
املستندات املطلوبة
خطاب موجه من الباحث االجتماعي مرفق به كشف بأمساء األسر املستحقة وموضح
به عدد الطالبات وفق النموذج املعد لذألك.
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رابعاً :اخلدمات الطارئة
وهي اخلدمات اليت تطرأ بني احلني واآلخر وحتتاج إىل دراسة لكل حالة مستقلة من
قبل إدارة البحث واخلدمة االجتماعية للنظر فيها واختاذ التوصيات الالزمة حياهلا
وفق مرئيات فريق البحث االجتماعي وتوصيات املدير العام.
[ ]27دفع الدية
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د)
 .2أن يكون سبب الدية خارجًا عن اإلرادة (حادث سري).
 .3أن يكون الشخص املطلوب من املشهود هلم باالستقامة وحسن السرية والسلوك.
 .4أن يكون من األبناء املستفيدين ومل يتجاوز  26سنة أو غريهم مبوافقة إدارة
املؤسسة.
 .5موافقة إدارة املؤسسة على املساهمة يف دفع الدية.
(ب) املستندات املطلوبة
 .1تقرير فريق البحث االجتماعي.
 .2إثبات حسن السرية والسلوك.
 .3إرفاق تقرير باحلالة (املرور يف حادث سري).
 .4موافقة إدارة البحث واخلدمة االجتماعية على الطلب قبل التسويق.

[]33

الئحة تقديم خدمات املؤسسة للمستفيدين  -سبتمرب 2021م

[ ]28احلوادث املرورية
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د).
 .2أن ال يزيد العمر عن ( )26عامًا.
 .3أن يكون احلادث قضاء وقدر وغري ناتج عن تهور أو سوء قيادة أو تفحيط أو
خمالفة مرورية أو خمالفة األنظمة الدولة.
 .4أن يكون من حصل عليه احلادث مشهود له باالستقامة والسلوك اجليد.
 .5عدم قدرة األسرة على التسديد.
 .6أن يكون لديه رخصة قيادة.
(ب) املستندات املطلوبة
 .1تقرير من فريق البحث االجتماعي.
 .2تقرير من املرور يثبت احلادث.
 .3تقرير بتكلفة اإلصالح املعتمدة من املرور.
 .4التسديد يكون مباشر من املؤسسة ملكان الصيانة احملددة وفق التقرير املالي
بعد اكتمال الطلب.
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[ ]29تسديد الديون
(أ) شروط االستحقاق
 .1أن تكون األسرة ضمن فئات (أ ،ب ،ج ،د).
 .2أن يكون الدين جلهات رمسية احملكمة العامة واحملكمة التنفيذية أو البنك
السعودي للتسليف واالدخار أو بنوك حملية أو شركات تقسيط مرخصة ومعروفة
وختضع لضوابط وعقود رمسية.
 .3أن تكون العقود واألوراق املثبتة صور متت مطابقتها مع األصول.
 .4أن تكون تواريخ املطالبات املالية بالسداد حديثة.
 .5أن تكون املدة الزمنية لتسديد هذه الديون وفق أنظمة ولوائح اجلهات املاحنة قد
انتهت.
 .6أن تكون اهلدف من الدين سد حاجة األسرة األساسية وأن ال تكون ديون
استثمارية.
 .7أن تثبت األسرة عدم قدرتها على السداد.
 .8موافقة إدارة املؤسسة على سداد الدين وحبسب املبلغ احملدد من قبلها.
(ب) املستندات املطلوبة
 .1تقرير من فريق البحث االجتماعي
 .2إرفاق األوراق الرمسية اليت متت مطابقتها مع األصول واليت تثبت الدين.
 .3رفع األوراق لإلدارة البحث لدراسة الطلب.
ملحوظة :املؤسسة هلا احلق يف رفض أي طلب تسديد ديون بدون إبداء األسباب.
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[ ]30الرسوم الدراسية املرتاكمة من جراء االلتحاق باملدارس األهلية
إن دفع الرسوم الدراسية املرتاكمة من جراء االلتحاق باملدارس األهلية دون علم
املؤسسة ليس مسؤولية املؤسسة ،وميكن النظر يف مساعدة بعض احلاالت التالية
دون التزام من املؤسسة بذلك .
(أ) شروط االستحقاق
.1
.2
.3
.4
.5

أن يكون الطالب أو الطالبة يف الصف الثالث الثانوي.
أن يكون الطالب أو الطالبة مريض أو من ذوي االحتياجات اخلاصة وحالته
تستدعي التحاقه مبدرسة أهلية.
أن يكون الطالب أو الطالبة قد التحق باملدرسة األهلية قبل وفاة والده.
عدم قدرة األسرة املالية على دفع الرسوم.
تقديم الطلب ال يعين التزام املؤسسة بالتسديد نهائياً بل خيضع ملوافقة إدارة
البحث واخلدمة االجتماعية على التسديد وفقاً لكل حالة.

(ب) املستندات املطلوبة
.1
.2
.3
.4
.5

تقرير طلب خدمة من فريق البحث االجتماعي.
تعريف من املدرسة بأن الطالب أو الطالبة منتظم بالدراسة.
خطاب مطالبة من املدرسة باملبلغ املستحق.
ترفع األوراق إلدارة البحث واخلدمة االجتماعية لدراسة الطلب.
متنح املؤسسة يف حال املوافقة بدفع  %50من الرسوم املرتاكمة وملره واحدة
ويكون هذا املبلغ هو املخالصة النهائية ويصدر مبوجب شيك باسم اجلهة بعد أن
تدفع األسرة نسبة  %50مقدمًا.

[ ]31تسديد إجيار السكن املؤقت
مبا ال يزيد عن ( )2000ألفني ريال عن طريق إصدار شيك باسم اجلهة أو إيداع
املبلغ يف حساب املالك بشرط وجود ما يربر سكنها يف السكن املؤقت وفقاً
ملرئيات فريق البحث االجتماعي وتوصيات مشرف البحث واملدير العام.
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[ ]32احتياجات املعاقني
حسب التقارير الطبية وتقارير طلب اخلدمة اليت تؤيد ذلك يتم رفع الطلب مبوجب
تقرير طلب خدمة من فريق البحث وتوصيات رئيس قسم ترسل مع التقارير الطبية
وتكلفة االحتياجات إلدارة البحث واخلدمة االجتماعية لدراستها والتوصية بآلية
توفريها وتقديم اخلدمة.
[ ]33جتديد جواز وإقامة الزوجة األجنبية وزوجها سعودي (متوفى)
تقوم املؤسسة بدفع رسوم جتديد اجلواز واإلقامة أو أحدهما للزوجة األجنبية اليت
زوجها سعودي (متوفى) إذا ثبت لدى املؤسسة عدم قدرة األسرة على سداد رسوم
التجديد إذا كانت الزوجة ملتزمة بتواريخ انتهاء هذه الوثائق تالفيا لعدم ترتب غرامات
تأخري عليها بعد إرفاق ما يثبت حاجة األسرة إىل مساعدة مبوجب تقرير فريق البحث
االجتماعي مشفوعا بصور هذه الوثائق واليت يتضح من خالهلا تواريخ مدة سريانها،
وترفع األوراق إلدارة البحث واخلدمة االجتماعية لدراسة الطلب ويف حال وجود
غرامات تأخري فيتم النظر يف إمكانية املساعدة عن طريق توصية رئيس البحث واملدير
العام .
[ ]34رسوم اختبار القياس
هي رسوم يطالب بدفعها كل من يرغب دخول اختبار القياس لطالب وطالبات املرحلة
الثانوية ،ومبا أن أبناء وبنات املؤسسة معفيني من الرسوم بالتنسيق مع املركز الوطين
للقياس فما على الفرع سوى الرفع بأمساء الراغبني والراغبات يف دخول هذا االختبار
خالل فرتة التقديم اليت حيددها املركز الوطين للقياس كل فصل دراسي حتى
تتمكن املؤسسة من استصدار اإلعفاء الالزم قبل موعد االختبارات بوقت كاف ومن
مل يتقدم بالوقت احملدد فاملؤسسة ال تلتزم بأي تبعات مالية لقاء رغبة أي من األبناء أو
البنات ممن ختلفوا عن التقديم يف الوقت احملدد من املؤسسة.
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الذي بنعمته تتم الصالحات
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