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 Jam3iya1397@gmail.com الربيد اإللكرتوني 

  :مقدمة

 وخـــدمـــا هـــا برامجهـــا في واإلبـــداع التميز إلى " تمـــاعيـــةالبطـــاليـــة الخيريـــة للخـــدمـــات اإلج " جمعيـــة تســــــــــــ ى

الرعويـة والتنمويـة ألســــــــــــر الفقراء واأليتـا    الخـدمـات شــــــــــــموليـة ذلـ  ومن ورســـــــــــــالتهـا رؤيتهـا مع لتتواكـب

واملطلقات واألرامل وأسـر السـجناء واملرىـوا والضهوا باملسـاعدة في حاالت الطوارىء والكوار  في نطاق 

وتحرص الجمعيـة على أن تكون هـ ا الرعـايـة بـمنـار من البرام     ( الشــــــــــــعبـة -البطـاليـة  جغرافي يخـد    

العلمية املدروســـــة واملخط  لها والتي  هدف الى تنمية املســـــتفيدين مما يتطلب تااتف جهود الجميع في 

إنجاحها وخصــــوملــــا املســــتفيدين من ه ا الخدمات ال ين هم محور خدما ها ومرتك ها الرئ  ــــوي ل ل  

امهم وتعاونهم يحقق الفائدة املرجوة من ه ا البرام  والخدمات ويســاهم في ديتهم والتز فمن حرملــهم وج

 بناء شخصيا هم وتوفير الرعاية والخدمات لهم بال جودة وكفاءة .
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 تعريف املصطلحات:

 .للخدمات اإلجتماعية  الخيريةالبطالية يقصد بها جمعية  :  الجمعية

 ن حسب ما يحدده القانون في هذا الجانب وهم  ئهم من السعودييهم من فقدوا آبا :  األيتا 

 األيتام الذين ترعاهم الجمعية واملحدد بأنظمتها ولوائحها .   

 هي املرأة املتوفى زوجها والتى ترعاها الجمعية. :  األرملة

 املنفصلة من زوجها بحكم محكمة وال تمتلك موارد إعاشة . :   ملطلقةا

 ي هجرها زوجها وال تمتلك موارد إعاشة ويثبت ذلك بتشخيص من  ة التاملرأ :   املعلقة

 املحكمة أو بأي مصدر قانوني .   

 وفق   البطالية الخيرية للخدمات اإلجتماعيةهو  كل مستفيد من خدمات جمعية  : املستفيدون 

 أنظمتها ولوائحها .   

 يمها .الخدمات التي تلتزم الجمعية بتقد : الحقوق 

 .البطالية الخيرية للخدمات اإلجتماعيةالتزام املستفيد بأنظمة ولوائح جمعية  : الواجبات

 هى مجموعة األعمال التي تؤديها الجمعية للمستفيدين . : الخدمات

 هى اإلخالل بالواجبات أو مخالفة أنظمة الجمعية املنصوص عليها في القوانين أو  : املخالفات

 لوائح الجمعية .   

 اللجنة املكلفة للبت في بعض املخالفات والتظلمات من األسر. : واجباتلجنة الحقوق وال
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 شروط وإجراءات تسجيل املستفيدين

 التالية: املستفيدين ضمن خدمات الجمعية وفق الشروطيتم تسجيل 

 أن يكون أحد الوالدين سعودي الجنسية. .1

 أن يكون السكن الحالي ضمن نطاق عمل الجمعية. .2

 ( سنة وما دون .35والبنات من سن ) وما دون نة ( س18األبناء من سن ) .3

 أوال: املستندات  املطلوبة للتقديم على الجمعية   املستندات األولية عند تقديم الطلب ( :

 .املدني للعائلة وبطاقات األحوال لأليتام ولديهم بطاقات أحوال مع األصول ملطابقتهاصورة السجل  .1

 لة ( .بقة ) إذا لم توضح الوفاة بسجل العائصورة شهادة وفاة األب مع األصل للمطا .2

 أو صك امللكية للمنزل مع األصل للمطابقة .ساري املفعول  صورة لعقد االيجار  .3

 ء أو صك اإلعالة مع األصل للمطابقة .صورة شهادات امليالد لألبنا .4

 أصل آخر فاتورة كهرباء. .5

 تعريف من جهة العمل بالراتب. .6

 ة أشهر.كشف حساب بنكي ال يقل عن ثالث .7

 العنوان الوطني وأرقام الهواتف. .8

 ثانيا : املستندات التالية املطلوبة عند قبول الطلب العتماد تسجيلها في الجمعية :

 األبناء الدراسية أو تعريف من املدرسة مصدقة من املدرسة.صورة من شهادات  .1

..( بتواريخ حديثة " ال صووورة شووهادة بمصووادر دخل األسوورة ) كالتقاعد والتأمينات واليوومان و  يرها . .2

 تتجاوز سنة هجرية " .

 صور صك حصر الوراثة مع األصل للمطابقة. .3
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 صورة شخصية للمستفيد. .4

 .اثبات عدم الزواج والتوظيف لألم .5

 ( سنة .22اثبات عدم الزواج للبنات اللواتي تتجاوز اعمارهم ) .6

 ل مستأجر ( .صورة من عقد اإليجار مع احيار األصل للمطابقة ) في حالة كان املنز  .7

 أنواع املساعدات التي تقدمها اجلمعية :

 املساعدات الدائمة ) النقدية ( للفقراء واأليتام . .1

 الزواج.مساعدات تيسير  .2

 املساعدات املقطوعة والطارئة. .3

 مساعدات تحسين مسكن . .4

 السلة الغذائية الرميانية. .5

 املساعدات املوسمية . .6

 كسوة العيدين. .7

 التدريب والتأهيل للتوظيف. .8

 الحقيبة املدرسية. .9

 كسوة الشتاء. .10

 واحدة فقط في السنة الهجرية .مساعدات إيجار  وأن يكون ساري املفعول وملرة  .11

 مساعدات توزيع أضاحي موسم الحج. .12

 مساعدات تأمين األجهزة الكهربائية الرئيسية. .13
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 لشهر رميان املبارك . مساعدة اللحوم اليومية بالنسبة .14

 املستفيدون من خدمات اجلمعية 

 أوال: املستفيدون من خدمات الجمعية 

 تقدم الجمعية خدماتها لألسر املحتاجة  واأليتام وذلك حسب التصنيف التالي :

 األيتا  :

: من سـن الوالدة وحتا سـن المامنة عشـر   ويمكن اسـت ناء من تجاو  ه  العمر للط    ال كور  ▪

ســــــــــنة ( ويمكن اســــــــــت ناءا عن نريق تقرير  22تظمين في أحد الجهات العلمية أو املهنية حتا املن

( سنة بشرط انتظامه  24من الباحمة االجتماعية وموافقة مدير إدارة الخدمات االجتماعية الى  

 في الدراسة.

م يســــبق  : من ســــن الوالدة حتا ســــن الرابعة والعشــــرين   ويســــتم ا من ذل  الفتاة التي لاإلنا   ▪

ن لــداهــا أخوا قصــــــــــــر ترعــاهم الجمعيــة   حيــ   لهــا ال واج وتكون رير موةفــة شــــــــــــريطــة أن يكو 

تشـملهم الرعاية حتا ال واج على أن تمت  عد  ال واج والتوةف باألوراق الرسـمية    ل سـنة( 

 األرامل :

شــــروط  تقد  الجمعية خدما ها لألرامل الســــعوديات أو أرامل من أ واج ســــعوديين ال ت  وفق ال

 رير موةفة (. –تسكن مع األبناء  –:   الغير متزوجة أو أحدها التالية 

 األ  املطلقة :

ما يمت  ذل  من  قها  وجها وتســــكن مع أبتاوها ول ا لها دخل ويشــــترط إح ــــار نلالتي هى األ  

 .جهات اإلختصاص 
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 األ  املهجورة :

ناوها ويشـترط إح ـار ما يمت  ن مع أبهى األ  املتزوجة التي هجرها  وجها دون أن يطلقها وتسـك

 ذل  من جهات اإلختصاص .

 اليتيمة املهجورة :

 يتيمة املهجورة التي هجرت وتقيم مع األيتا  ولداها ما يمت  ذل  .هى ال

 م ال ي ال يقيم مع أسرته :اليتي

ولكنه يســـكن مع عاما وأســـرته مســـتفيدة من خدمات الجمعية  18هو يتيم األ  وعمرا أقل من 

 الته عن نريق اللجنة اإلجتماعية ( .  تدرس ح حد أقاربه .أ

 سجل األسرة :األ  السعودية التي لم ت اف في 

جل األســرة ول ا لداها اثبات  واجها من  وجها ال ي أو هى األ  الســعودية التي لم ت ــاف في ســ 

 ر .املتوفي ولداها أبناء قص  

 :املرىوا واملعاقين

 واملعاقين بشرط : تقو  الجمعية بمساعدة املرىوا

فى أو مرك  حكوم  يمت  املرا وعد  القدرة على العمل وبتاريخ  شــــ اح ــــار تقرير نني من مســــت ▪

 حدي  وال تقبل الصور .
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 أسر السجناء :

ــجين  ــرة السـ ــتحقاق ( يتم مســـاعدة أسـ ــتمارة البح     ال ي ينطبق عليه شـــروط االسـ بعد إحالة اسـ

ــرة من قبل إدارة ا ــرته الى حين اإلفراج عنه   و عد االجتماعي لعائل األســــ ــاعدة أســــ لســــــجن وتتم مســــ

 . خدمات الجمعيةل  داخل نطاق التأكد أن ذ

 الكوار  :

ب ا الجمعيـة دراســــــــــــة الحـالـة وتقـديم املســــــــــــاعـدة ال  مة في حـال حـدو  حريق أو كوار  نبيعيـة   تت

 ل  .عند تحقق شروط االستحقاق   و عد إح ار تقرير من الدفاع املدن  وتومل ته ب 

 تصنيف فئات األسر  املستفيدة من خدمات اجلمعية 

 تصنيف فئات املستفيدين من خدمات الجمعية  ▪

لغرا تحديد حجم ونوع الخدمة املقدمة للمستفيد يتم تصنيفهم الى فئات وفق مستوى دخل 

  االجتماعي األســـــــرة وعدد أفرادها وملكيتها للســـــــكن وذل  وفق التقرير املكتني وامليدان  للبح  

 ئات هى كما يلي:وه ا الف

 اإلي اح الفئة

ــافي الدخل الشــــــــهري للفرد ال ي يد عن  فئة أ  300وهى األســــــــر األشــــــــد حاجة والتي يكون ملــــــ

 ريال 

 ( ريال 600  -  301وهى األسر التي يكون ملافي دخل الفرد الشهري من   فئة  

 ( ريال 900  -  601الشهري من  وهى األسر التي يكون ملافي دخل الفرد  فئة ج

 ( ريال 1200  -  901وهى األسر التي يكون ملافي دخل الفرد الشهري من   فئة د
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 اإلي اح الفئة

( ريال واذا   2000  -  1200وهى األسـر التي يكون ملـافي دخل الفرد الشـهري أكمر من   فئة هـ

ة  اســــــــــــت نـــاؤهـــا من رئ ا مجلا إدار ( ريـــال فيل   2001تجـــاو  دخـــل الفرد أكمر من  

 التالية فق  : الجمعية وتقد  لها الخدمات

الرعاية الصـــــــــحية  والرعاية االجتماعية  والتدريب والتوةيف واإلرشـــــــــاد   ▪

 األسري والبرام  المقافية والترويجية.

 اشراكهم في برام  الجمعية املختلفة وحف  ها ومناسبا ها العامة. ▪

ات الخيرية الكبار على ال واج بالتنســـــــــــيق مع امل ســــــــــــســــــــــ مســـــــــــاعدة األبناء  ▪

 األخرى.

 التنسيق مع امل سسات الخيرية األخرى لتقديم خدما ها لأليتا  وأسرهم. ▪

 

 حقوق املستفيدين 

 : للمستفيد احلق يف

الحصول على الرعاية املناسبة لحالتة واملتوفرة في الجمعية   بعد إجراء البح  املكتني   ▪

 من قبل الفريق املتخصص. وامليدان  لحالت 

 الباحمة االجتماعية املس ول عن تقييم الخدمة لكم. /  اإلجتماعي إحالت  للباح ▪

نلـب تحويـل ملفـ  واملتـابعـة الى بـاحـ  إجتمـاعي / بـاحمـة إجتمـاعيـة مخرين في الجمعيـة  ▪

 في حالة عد  رربت  في متابعة الخدمة مع الباح / الباحمة الحالي.

ت التي تقــدمهــا  املعلومــات الاــافيــة حول كيفيــة الحصــــــــــــول على الخــدمــاالحصــــــــــــول على  ▪

 ات تقديمها .الجمعية للمستفيدين وشروط واجراء

معرفة أسبا  رفض تقديم أي خدمة أو رعاية لكم في حال تم رفض تقديم الخدمة من   ▪

 الجمعية.
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 السرية واخلصوصية :

 كمستفيد ل  الحق في :

الورقي / اإللكترون ( وجميع املراســــــــــــ ت الخـاملــــــــــــة بحـالتـ   أن يتم التعـامـل مع ملفـ     ▪

 بسرية تامة .

رفض التحـــد  أو مقـــابلـــة من ل ا لهم ع قـــة رســــــــــــميـــة بـــالجمعيـــة أو ل ا لهم ع قـــة   ▪

 بتقديم الرعاية والخدمات املقدمة ل  .

 أن تجري جميع املناقشات واالستشارات ودراسة حالت  بال سرية . ▪

ير مع ي برعايت  وتقديم الخدمات ل  ما لم تأذن له أن ال يســــمو بتواجد أي شــــخص ر ▪

   .ب ل

 : اإلحرتام والكرامة

 كمستفيد ل  الحق في :

الحصــــــــــــول على الرعـايـة وخـدمـات الجمعيـة باـل إحترا  ومراعـاة في  ـل األوقـات مع األخـ    ▪

 بعين االعتبار دائما لكرامت  الشخصية وقيم  ومعتقدات  .

رعـايـة تقـدمهـا الجمعيـة مـا لم يكن هنـال كــــــــــــرر عليكم لـ  الحق في رفض أي خـدمـة أو  ▪

يكم وعلى معيــة ويتطلــب معهــا كــــــــــــرورة تقــديم الخــدمــة أو الرعــايــة حفــاةــا علتقــدرا الج

 س متكم .

لـ  الحق في نلـب مشـــــــــــــاركـة أحـد أفراد عـائلتـ  في إتخـاذ القرارات فيمـا يخص الرعـايـة  ▪

 والخدمات املقدمة ل  وفي حل أي مشالة تتعلق بها .
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 : تعريف مبقدمي اخلدمةال

 كمستفيد ل  الحق في :

الخــــدمــــة والرعــــايــــة بــــالجمعيــــة والــــ ين يقــــدمون لــــ   ووةــــائف مقــــدم معرفــــة أســــــــــــمــــاء  ▪

 الخدمة.

معرفـة هويـة البـاحـ / البـاحمـة االجتمـاعيـة املســــــــــــ ولين عن رعـايتـ  وتقـديم الخـدمـة لـ   ▪

 ووسائل االتصال بهم .

كمـا تقو  الجمعيـة بتـدريـب ن   ونـالبـات من الجـامعـات والجهـات األ ـاديميـة ويعملون  ▪

فمن  كمســتفيد ل  الحق  فيما يخص ه الء  فات الجمعيةموةف  / موةتح  إشــراف 

 في :

معرفــــة هويــــة الط   / الطــــالبــــات املتــــدربين والــــ ين قــــد يشــــــــــــــــاركون في تقــــديم  ❖

 الخدمة أو الرعاية ل  .

أي من املتـدربين أو املتـدربـات والحصــــــــــــول على إجـابـة من االســــــــــــتفســــــــــــار عن دور  ❖

 املوةف املشرف عليهم .

 خدمة أو الرعاية ل .ن / املتدربات في تقديم الرفض مشاركة أي من املتدربي ❖

 واجباتك كمستفيد : 
 يتوجب علي  كمستفيد ما يلي:

 تقديم  افة املستندات املطلوبة لتقديم الخدمة أو الرعاية لكم . .1

اإلفصــــــــــــــاح عن  ــافــة املعلومــات والبيــانــات التي تم نل هــا وذلــ  ملقــدم  الخــدمــة أو للبــاحــ    .2

 ماعية ومراعاة املصداقية في جميع ه ا املعلومات والبيانات .االجتماعي / الباحمة االجت

املوافقـة على إجراء البحـ  املكتني وامليـدان  لكم واســــــــــــتقبـال البـاحـ  االجتمـاعي / البـاحمــة   .3

في منزلكم في الوق  املنـاســــــــــــب لكم الســــــــــــتكمـال اجراءات تقـديم الخـدمة وتلما االجتمـاعيـة 

 احتياجكم وتعريفكم بخدمات الجمعية .
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اركــة في برام  وأنشــــــــــــطــة الجمعيــة التي يتم قبولهــا من قبلكم وااللتزا  بح ــــــــــــورهــا أو ـشــــــــــــ امل .4

 االعت ار مقدما عن عد  الرربة في الح ور .

أو اقتصــــــــــادية أو في مقر الســــــــــكن أو وســــــــــيلة االتصــــــــــال  إب غ الجمعية بأي تغيرات اجتماعية  .5

 وذل  فور حدو  التغيير.

 حين يتم االع ن عن موعد التحدي .االلتزا  بتحدي  بيانات األسرة سنويا  .6

 املحافظة على األجه ة الكهربائية وأي أجه ة يتم تسليمها لكم من الجمعية . .7

شـــــاركة في البرام  واألنشـــــطة التي تقيمها  االلتزا  بال ي املحتشـــــم عند مرافقة الجمعية أو امل .8

 الجمعية في مقرها أو في أي مواقع أخرى .

 ل عليهم لفظيا أو بدنيا .وةفات الجمعية   وعد  التطاو االحترا  املتبادل ملوةف  وم .9

عــد  االنقطــاع عن أي برنــام  تــدريني أو منحــة تعليميــة يتم منحهــا لكم عن نريق الجمعيــة  .10

 جمعية وتوكيو األسبا  ليتم معالجتها.إال بعد الرجوع الى ال

وافقــــة عــــد  التســــــــــــجيــــل في أي جمعيــــة أو جهــــة خيريــــة بعــــد قبولكم في الجمعيــــة إال بعــــد م .11

 الجمعية .

في حالةرفض املشاركة في أي برنام  أو تدريب أو توةيف يتم ترشيحكم له من قبل الجمعية  .12

ت الجمعية لكم ألن أهداف  فيجب أن يكون ذل  خطيا ألنه ي ثر على استمرار  تقديم خدما

الجمعيـة تنمويـة حيـ  تســـــــــــــانـدكم في االعتمـاد على النفا وتحســــــــــــين مســــــــــــتواكم االجتمـاعي  

 صادي .واالقت

في حـالـة عـد  ركـــــــــــــاكم عن خـدمـات الجمعيـة وبرامجهـا ومقـدم  الخـدمـة فـمنـه يجـب عليكم  .13

وقع اإلفصـــــــــــاح عن ذل  من خ ل إب غ مقدم  الخدمة مباشـــــــــــرة أو التواملـــــــــــل الهاتف  أو م

الجمعيـــة االلكترون  اليصــــــــــــــال وجهـــة نظركم أو اقتراحـــاتكم أو الشــــــــــــكوى ليتم إتخـــاذ ال    

 بشأنها.

م  الخدمة أو الباح  / الباحمة االجتماعية بالجمعية في ســـــــار بســـــــ ال مقديمكنكم االســـــــتف .14

حــــالــــة عــــد  فهمكم ألي من املعلومــــات املــــ كورة في الحقوق والواجبــــات أو في حــــال وجود  

 م عن الجمعية .أسئلة لديك
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 : احلقوق والتظلم وتقديم الشكوى
 جمعية من أي أمر يراا منتقصا  للمستفيد الحق في تقديم التظلم أو الشكوى إلدارة ال : أوال  

لحقوقه أو تقصــــــــــير في تقديم الخدمة أو أســــــــــلو  تعامل مقدم  الخدمة أو الجهات التي 

 خ لها .تتعامل معها الجمعية وتقديم خدما ها من 

 ( يوما من تاريخ  30على املستفيدين تقديم التظلم أو الشكوى خ ل مدة ال تتجاو    : ثانيا  

 ظلم أو شكوى بعد مضوا ه ا املدة إال بع ر به   وال يقبل أي ت نشوء الحق املطالب  

 مشروع تقبله إدارة الجمعية .  

 م  على اآلت  :على املستفيد تقديم نلب التظلم أو الشكوى مشت  : ثالما  

املعلومات الشــــــــــخصــــــــــية   االســــــــــم / رقم الســــــــــجل املدن / رقم ملف األســــــــــرة ( ووســــــــــائل   .1

 لكترون  ( و   مللة القرابة (.االتصال   الهاتف / البريد اال

 تحديد موكوع التظلم أو الشكوى وبيان الوقائع بشال متسلسل . .2

 تحديد الشخص أو الجهة املتظلم مضها . .3

 تحديد ال رر. .4

 التظلم .أسبا   .5

 الخطوات السابقة التي قا  بها املستفيد ملحاولة حل املوكوع. .6

 تحديد الطلب املراد. .7

 قة بالشكوى أو التظلم.راها املستفيد م ثرة ولها ع  إي اح أو إكافة أي معلومات ي .8

 إرفاق أي وثائق تمت  صحة التظلم أو الشكوى إن وجدت. .9
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 إجراءات التظلم أو الشكوى :
 إجراءات التظلم على النحو التالي :تكون 

يقــــد  املســــــــــــتفيــــد التظلم أو الشــــــــــــكوى الى مــــدير عــــا  الجمعيــــة أو الجهــــة التي يحــــددهــــا املــــدير  .1

 قبال نلبات التظلم   اللجنة( .الست

 ال ينظر في الطلبات رير املكتملة البيانات أو االسم الصريو ورقم االتصال. .2

 ب وتاريخه .يعطى للمستفيد رقم تقديم الطل .3

على مدير عا  الجمعية اتخاذ االجراءات التي تكفل النظر في موكوع التظلم وفق ما ينص علية  .4

 .الئحة حقوق املستفيدين

يو  عمل من تاريخ  15يتم الب  في موكــــوع التظلم أو الشــــكوى من اللجنة خ ل مدة التتجاو   .5

 تقديم الطلب أو الشكوى.

 الشكوى بالسرية الااملة وال يطلع عليها إال األشخاص ذوي الع قة .تحاط نلبات التظلم أو  .6

ة من نريق اإلب غ   الهاتف/ البريد يبلغ املستفيد بنتيجة التظلم أو الشكوى بالسرية بأي نريق .7

 التواملل الشخصوي / املوقع االلكترون  ( االلكترون  / الجوال / 

فيــد الى لجنــة الحقوق والواجبــات التخــاذ االجراءات  ملــدير عــا  الجمعيــة الحق في إحــالــة املســــــــــــت .8

 التأديتية في حقه إذا ةهر أن تظلم املستفيد كيدية .

   الجمعية من خ ل موقع الجمعية .لتظلم أو الشكوى ملدير عايمكن للمستفيد تقديم ا .9
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 اخلدمات التي تقدمها اجلمعية :

 الخدمات األساسية : أوال :

 االي اح نوع الخدمة

يتم تحديد مبلغها الشــــهري بقرار إدارى يصــــدر  من رئ ا مجلا إدارة   خدمة املواد الغ ائية

ر القرار   وتقــد  من الجمعيــة مب ا على تالفــة املع شـــــــــــــة وقــ  ملـــــــــــــدو 

ــابها شــــــــــهريا من قبل الجمعية وتوفر  خ ل بطاقة ممغنطة يغ ي حســــــــ

تعهد توفير الخدمة ومبلغ ه ا الخدمة عند للمســـــــــــتفيد باإلتفاق مع م

 مستفيد. ريال شهريا لال  ........( .......  ال ئحة هو ملدور ه ا 

ا من خ ل بطاقة ممغنطة هو مبلغ نقدي يصــــــــــرف للمســــــــــتفيد شــــــــــهري املصروفات النقدية  نقد(

صــــرف الراج ي لتقديم الخدمة للمســــتفيد ويغ ي حســــابها  يصــــدرها م

شــــــهريا من قبل الجمعية ويحدد مبلغها بموجب قرار إداري يصــــــدر من 

معيـــة ومبلغ هـــ ا الخـــدمـــة عنـــد ملـــــــــــــــدور هـــ ا  رئ ا مجلا إدارة الج

 ال ئحة هو  .....( ....... ريال شهريا لال مستفيد.

عن نريق كوبونــــات شــــــــــــرائيــــة وتوفر وهى خــــدمــــة تــــأمين م با تقــــد   لعيدمساعدة كسوة ا

  قيمتهــــابــــاإلتفــــاق مع متعهــــد توفير الخــــدمــــة ويتم تحــــديــــد للمســــــــــــتفيــــد 

ويعتمـد من مجلا يـة بموجـب قرار إداري يصــــــــــــدر من مـدير عـا  الجمع

اإلدارة مب ا على تالفة متوســـ  ســـعر امل با مع تحديد الجنا ذكرا  

  ان أو أنثا.

ــا    تويةدة الشاملساع ــدير عـ ــة بموجـــب قرار إداري يصـــــــــــــــدر من مـ ــد مبلغ الـــدفعـ ــديـ يتم تحـ

الجمعيـة ويعتمـد من مجلا اإلدارة مب ا على األســــــــــــعـار وقـ  ملـــــــــــــدور 

كوبونات شرائية بعد اإلتفاق مع متعهد لتوفير القرار وتقد  على شال 

الخـدمـة أو يتم شــــــــــــراؤهـا وتو يعهـا مبـاشــــــــــــرة على املســــــــــــتفيـدين وتتممـل 

الشـــــتوية في البطانيات والدفايات والســـــخانات مع مراعاة   املســـــاعدات

 عدد األفراد في األسرة الواحدة و عد ال يارة امليدانية.
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 الدائمة ( :اخلدمات املساندة )  ثانيا : 

وهى الخـدمـات التي تســــــــــــ ى الجمعيـة لتقـديمهـا للمســــــــــــتفيـدين وفق أنظمـة ولوائو الجمعيـة وبنـاء على مـا 

 مالية له ا البنود وهى : يتوفر لداها من موارد

 مساعدة يف إجيار املنزل  .1

ى لال أســـــــرة مســـــــتفيدة من فئة   أ      ح  د( والتا تســـــــكن منزل مســـــــتأجر فلها الحق في الحصـــــــول عل

مســاعدة بج ء من االيجار وذل   ل ســتة أشــهر عقدية وفق تاريخ عقد االيجار   وتكون قيمة املســاعدة  

  مســـاعدة االيجار الســـنوي  و  مبلغعلى أال يتجاد والقيمة االيجارية للمنزل  وفقا لفئة األســـرة وعدد األفرا

دفع مساعدة اإليجار وفقا ملبلغ مساهمة الجمعية أو قيمة االيجار ريال سنويا كحد أعلى . ويكون  3000

 الفعلي أاهما أقل .

 صيانة وترميم املنازل  .2

الحصــــــــــــول على لاـل أســــــــــــرة مســــــــــــتفيـدة من فئـة   أ      ح  د( والتا تســــــــــــكن منزل ملـ  فلهـا الحق في 

مســـــــــاعدة ملـــــــــيانة وترميم املنزل في حال عد  قدرة األســـــــــرة على االســـــــــتفادة من ه ا الخدمة عن نريق  

ســــعودي للتســــليف واالدخار وال ــــمان االجتماعي ( وتكون الصــــيانة  الجهات التي تقدمها ممل   البن  ال

 أو الترميم كرورة ملحة واملنزل يحتاج الى ترميم أو مليانة.

( ريال  تدفع للمستفيد على دفعات وبالتنسيق مع رئ ا .........لحد األعلى للترميم مبلغ  على أن يكون ا

( ريال فيل   نلب است نائ   ..........التالفة أكمر من  لجنة الخدمات واللجنة املالية والصندوق وفي حال  

بررات االست ناء  من الباح  االجتماعي ومقرر لجنة الخدمات موجه لرئ ا مجلا االدارة موضحا به م

( ريال . ومال تكون األسـرة اسـتفادت من ه ا الخدمة خ ل  .........وبحد اقصـوا ل يادة املسـاعدة  بمبلغ  

 ية.الم   سنوات املاك

 حسب إمكانيات اجلمعية  املساهمة يف تأثيث املنزل  .3

 لال أسـرة مسـتفيدة من فئة   أ      ح  د( والتا يكون األثا  املطلو  رير متوفر لدى األسـرة أو يكون 

ا ورير ملـــــــــــالف لإلســـــــــــتخدا  فلها الحق في الحصـــــــــــول على املســـــــــــاهمة في تأث   املنزل بمبلغ ال ئرديتوفر امل
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واحـدة إال بـمســــــــــــت نـاء  أال يتم مســـــــــــــاعـد هـا أكمر من مرة  ( ريـال للحـاالت العـاديـة على 000.يتجـاو  مبلغ   

ثبات من ( ريال  بشـــــــــــرط اح ـــــــــــار ا000.حاالت الســـــــــــرقة والحريق يكون الحد األعلى للمســـــــــــاعدة مبلغ  

 الشرنة (. –الجهات املختصـــــة   الدفاع املدن  

 دعم املشاريع الصغرية واألسر املنتجة .4

ة ســـــــــواء  ان  عن نريق  فاار أو نشـــــــــانات أو مشـــــــــاريع يدوية حرفياألســـــــــر املنتجة هى األســـــــــر التي لداها أ

املهنة فلها الحق في التدريب والحصــــول على امل ه ت ال  مة أو تكون مكتســــبة من خ ل ممارســــة ه ا 

الحصـــــــــــول على البرام  التدريتية واملســـــــــــاهمة معها في توثيق مشـــــــــــاريعها االنتاجية وك ل  التنســـــــــــيق مع 

 الجهات االفتراكية لتقديم الدعم املادي لها .

 

 املساعدة يف سداد فواتري الكهرباء  .5

ن االجتماعي أو جهة أخرى لسداد لكل أسرة مستفيدة من فئة ) أ ، ب ، ج ، د ( والتي ال تسفيد من اليما

فواتير الكهرباء فلها الحق في الحصول على مساعدة في سداد فواتير الكهرباء وبما ال يتجاوز إجمالي املبلغ ) 

 ( ريال فقط لألسرة الواحد في العام الهجري الواحد .2000

 د ج   أ الفئات

الحد األعلى في 

 السنة الهجرية

...... ...... ...... ......  

 يمكن تجزئة املبلغ على دفعات أو يكون دفعة واحدة في العام الهجري الواحد .

 توفري  وصيانة األجهزة الكهربائية  . 6

لكل أسرة مستفيدة من فئة ) أ ، ب ، ج ، د ( والتى ال يمكن لألسرة شراء بعض األجهزة الكهربائية أو صيانتها 

ربائية أو توفير أجهزة كهربائية منزلية عن طريق الجمعية وفق صيانة األجهزة الكهفلها الحق في الحصول على  

 احتياجاتها وتوصيات إدارة الخدمات .
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 الرعاية الصحية لتأمني حليب األطفال   . 7

لكل أسرة مستفيدة من فئة ) أ ، ب ، ج ، د ( والتى ال يمكنها العالج في مراكز الرعاية الصحية األولية أو 

 ا الحق في الحصول على حليب األطفال من عمر الوالدة الى سنتين .شفيات الحكومية فلهاملست

 التدريب  . 8

بنة من أبناء األسر املستفيدة من فئة ) أ ، ب ، ج ، د ( لدية الر بة الجادة في التدريب وأن إبن / إلكل 

نة د مدة التدريب عن سالدورة املطلوبة ذات جدوى مستقبلية ومن متطلبات سوق العمل على أال تزي

التي يتحملها الطالب / الطالبة وذلك للتحقق من جديتهم   ومدراسية ، يمكن للجمعية تحديد جزء من الرس

 في ذلك .

 اعانات تيسري الزواج  . 9

بن من أبناء األسر املستفيدة من فئة ) أ ، ب ، ج ، د ( خالل السنة األولى من كتابة عقد الزواج وأال إلكل 

 عاما . 35مسبقا وأال يتجاوز عمر طالب االعانة عند تقديم الطلب من استفاد من هذه الخدمة يكون 

 إعانات السجناء  . 10

أن تكون من األسر املستفيدة من فئة ) أ ، ب ، ج ، د ( ، أن يكون الطلب خالل السنة األولى من سجنه 

 . مفوضا من قبل األسرة  وأن ال يكون استفاد من هذه الخدمة مسبقا وأن يكون هناك وكيال 

 التوظيف  . 11

لكل أسرة مستفيدة من فئة ) أ ، ب ، ج ، د ( يكون لديها الر بة الجادة في التوظيف وجدية املستفيد 

ى مجلس إدارة تقوم لجنة التخطيط والتطوير برفع الطلب ال، وحاجتة للعمل ورأي الباحث االجتماعي 

 ح االبن / االبنة / األب / األم.التحويل للجهة الوظيفية التي سيتم ترشي الجمعية العتماده قبل
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 زكاة الفطر  . 12

يتم توزيع زكاة الفطر وفقا ملا يرد للجمعية من تبرعات للمشروع ويتم تحديد آلية توزيع زكاة الفطر في حينها 

 وبعد إعتمادها من مجلس اإلدارة . ،عن طريق مقرر اللجنة االجتماعية 

 فرحة العيد . 13

لية معينة يتم تعميمها في حينه عن طريق مقرر اللجنة االجتماعية وبعد يتم تقديم فرحة العيد وفق آ

 إعتمادها من مجلس اإلدارة .

 األضاحى واهلدى ) اللحوم ( . 14

تتبنى الجمعية تقديم مساعدات اللحوم خالل شهر رميان كما تتبنى توزيع لحوم اآلضاحي بالتعاون 

 على جميع املستفيدين في قائمة املساعدات املوسمية .ق مع البنك االسالمي بجدة ويتم توزيعها والتنسي

 احلقيبة املدرسية  . 15

لكل أسرة مستفيدة من فئة ) أ ، ب ، ج ، د ( هذه الخدمة من الخدمات املساندة املوسمية ويتم تقديمها 

 الجمعية .لجميع طالب وطالبات األسر املستفيدة من خدمات 

 ( وقني واملتفوقاتالتفوق العلمي ) االحتفال باملتف .16

يتم اقامة حفل سنوي لتكريم الطالب والطالبات املتفوقات ويتم تعميم آلية الحفل ونماذج الترشيح من 

معايير الترشيح للحفل ونوع الهدايا  ها فيدمحدبالتنسيق مع املدير اإلداري قبل لجنة العالقات العامة 

 فوقين .للمت
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 رسم إختبار القياس  . 17

ل ا يتم الرفع بأسماء لط   ونالبات املرحلة المانوية هى رسو  يطالب بدفعها  ل من يررب دخول اختبار القياس 

يحددها املرك  الون ي للقياس  ل فصل دراسوي حتا    لتي الراربين والراربات في دخول ه ا االختبار خ ل فترة التقديم ا

لباح  االجتماعي  وترفع األوراق من ا . اف   تتمكن الجمعية من استصدار اإلعفاء ال    قبل موعد االختبارات بوق

املرك  إلعفاء الط   والطالبات من الرسو  اذا أمكن ذل  مع اثبات ح ور اختبار  الى رئ ا الجمعية للتنسيق مع 

 القياس أو القدرات . 

 معية  : كيفية احلصول على خدمات اجل   ثالثا 

يمكن للمستفدين من خدمات الجمعية الحصول على هذه الخدمات من خالل التواصل مع الباحثة 

االجتماعية الخاصة باألسر ة سواء أثناء الزيارة امليدانية لألسرة أو االتصال الهاتفي أو لكل أسرة مستفيدة 

تقديم الخدمة وفي حال التأخر   في موقع الجمعية واستكمال إجراءات ومستندات  د (  من فئة ) أ ، ب ، ج ،

في تقديم الخدمة يمكنكم االتصال بمشرفة القسم النسائي أو مدير إدارة الخدمات االجتماعية وسيرحبون 

 بتواصلكم ويكونو ن سعداء بخدمتكم .

 : ة االلكترونيوملعرفة تفاصيل هذه الخدمات يمكنكم الرجوع ملوقع الجمعي

(  Jambattliyah.org   )  وق وواجبات املستفيدين .الئحة حق 

 حاالت إيقاف خدمات اجلمعية عن ) مستفيد ، أسرة ( 

 اد األسرة : أوال: ايقاف اخلدمة عن أفر 

 ة عن فرد أو أكمر من أفراد األسرة بناء على أحد األسبا  التالية :يتم ايقاف الخدم .1

( سنة حسب مرئيات الباح  اإلجتماعي ويكون االست ناء 18ال كور ممن تجاو ن أعمارهم   -

 عن نريق مقرر اللجنة االجتماعية بشرط وجود مايمت  االنتظا  في الدراسة .
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 نفا املنزل .األ  املتزوجة التي ال تسكن مع األيتا  في  -

 البن  عند  واجها . -

 املستفيد ال ي ال يقيم مع األسرة . -

 االنتقال خارج نطاق الجمعية . -

 الوفاة . -

 الحصول على وةيفة أو دخل  افي يلني إحتياجاته . -

 إجراءات وقف الخدمة عن الفرد : .2

 حصر األرفرد ال ين تنطبق عليهم أسبا  إيقاف الخدمة عضهم . -

 .الخاص بميقاف الخدمة تعبئة النموذج  -

 اعتماد الطلب من قبل مجلا اإلدارة بقرار االيقاف . -

يوما  30اب غ األسرة / الفرد بأنه س تم ايقاف الخدمة عنه قبل االيقاف بفترة ال تقل عن  -

 مع توكيو أسبا  االيقاف .

 ثانيا : إيقاف اخلدمات عن األسر  

 لألسبا  التالية :سر يتم إيقاف خدمات عن األ  .1

 ل أو يكون له دخل ثاب  يغطى نفقاته اليومية.لتحاق العائل بعما -

 معية.االنتقال خارج نطاق خدمات الج -

 األسر املنقطعة التي انته  فترة ايقاف ملرفها امل ق  دون مراجعة الجمعية . -

 المبوتية . األسر التي تقو  بالت عب أو التزوير في األوراق -

 إجراءات إيقاف الخدمة عن األسر: .2

تعبئة النموضج الخاص بايقاف الخدمة لألسرة ورفعه ملقرر اللجنة االجتماعية للتصديق  -

 عليه .
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 اعتماد الطلب من قبل مجلا اإلدارة بقرار االيقاف . -

ن يوما مع توكيو ستب إب غ األسر بأنه س تم إيقاف الخدمة عضها بفترة ال تقل عن ث ثي -

 االيقاف .

 جلنة احلقوق والواجبات 
من باب املساواه والعدل وليمان الحقوق والواجبات يتم تكوين ) لجنة الحقوق والواجبات ( مكونة من 

والكفاالت عيوا ومشرفة القسم النسائي مدير الخدمة االجتماعية رئيسا وعيوية مدير البرامج عيوا 

 لجزاءات التي تتطلب ايقاف الخدمات بشكل نهائي وتكون مهامها :عيوا ومقررا للنظر في ا

دراسة اي شكوى يتم تقديمها من املستفيدين سواء كانت متعلقة بالخدمات املقدمة أو التقصير في  .1

 تقديم الخدمة أو مقدمي الخدمة .

 تقع من املستفيدين ) األسرة / األم / األيتام ( . دراسة املخالفات التي .2

 املساءلة . وضع نماذج .3

 كتابة التوصيات ونتائج التحقق من الشكوى . .4

 . املدير التنفيذي اعتماد القرار من  .5

 املتابعة والتحقق من تنفيذ القرار . .6

مجلس  يمكن للجنة طلب عيو أو أعياء ترى أهمية اضافتهم للجنة ويعتمد ذلك خطيا من رئيس .7

 اإلدارة .

 ديه .يمكن للجنة استدعاء من تراه لإلستنارة بما ل .8
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 ئحة املخالفات واالجراءات املرتتبة عليها ال
 
رقم  
 املخافة

 االجراءات  املخالفة 
 رابع مرة  ثالث مرة  ثاني مرة  أول مرة 

عووووووودم االلوووووووتوووووووزام بوووووووالوووووووزي   1

الشوووووووورعي املحتشووووووووم عند  

عووويوووووووة أو  مووو موووراجوووعوووووووة الوووجووو 

 املشاركة في البرامج.

اقووووووووورار خوووووووووطوووووووووي  تنبيه األسرة.

بوووووووعووووووودم توووووووكووووووورار  

 ذلك.

ايووووووووووووووووووووووووووووووووقوووووووووووووووووووووووووووووووواف  

ف ملووودة  الصووووووووووووور 

 شهر.

ايقاف خدمات  

الجمعيوة نهوائيووا  

ر مووووووووون  اقووووووووور بووووووووو ) 

لجنووووووة الحقوق  

 والواجبات(.

الووووووووتووووووووحووووووووايوووووووول موووووووون أجوووووووول  2

الحصووووووووووووول على خدمات  

الوووووجوووووموووووعووووويوووووووة مووووون خوووووالل  

بوعورا الوعوقووووووود   الوتوزويور 

أو إحيوووووووووووووووووووار أوراق  وويوور  

 صحيحة.

اقووووووووورار خوووووووووطووووووووو   

 بعدم التكرار.

توحورم األسوووووووووووووورة  

ملدة ستة أشهر  

 من الخدمة.

سوووووووووووووورة  أل توحورم ا

ملدة سوووووووووووونة من  

 الخدمة .

تووحوورم األسوووووووووووووورة  

مووووووون خووووووودموووووووات  

الووووووووووجوووووووووومووووووووووعوووووووووويووووووووووة  

نهووووووائيووووووة ) بقرار  

موووووووووون لووووووووووجوووووووووونووووووووووة 

الووووووووووووووووووحووووووووووووووووووقوووووووووووووووووووق  

 (. والواجبات

عووووووودم املصوووووووووووووووووووداقوويوووووووة فووي   3

املعلومووووات املقوووودمووووة من  

 األسرة.

تنبيووووووه األسووووووووووووورة  

مووووع املووووطوووووووالووووبوووووووة  

 بالتصحيح.

اقووووووووورار خوووووووووطووووووووو  

بوووووووعووووووودم توووووووكووووووورار  

ذلوووووووووووووووووووك موووووووووووووووووووع  

املوووووووووووووطوووووووووووووالوووووووووووووبوووووووووووووة 

بالتصوووووحيح مع  

االشووووووووووووووووووووووارة ملووووووووووا  

حصووووول في املرة  

 األولى .

ايووووووووووووووووووووووووووووووووقوووووووووووووووووووووووووووووووواف  

صووووووووووووورف ملووودة  ال

 شهر.

تووحوورم األسوووووووووووووورة  

مووووووون خووووووودموووووووات  

  االجمعيوة نهوائيوو 

) بوووووووووقووووووووورار مووووووووون  

لجنووووووة الحقوق  

 اجبات (.والو 
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رقم  
 املخافة

 االجراءات  املخالفة 
 رابع مرة  ثالث مرة  ثاني مرة  أول مرة 

رفوووووض األسووووووووووووووووورة لوووووزيوووووووارة   4

 فريق البحث.

توضيح طبيعة  

العمل لألسووووووورة  

من قبوووول فريق  

 البحث.

االتصووووووووووووووووال من  

إدارة  موووووووووووووديووووووووووووور 

الووووووووووووووخوووووووووووووودمووووووووووووووات  

االجتموووواعيووووة أو  

إدارة الووقسووووووووووووووم  

 النسائي  

اقوووووورار وتووووووعووووووهووووووود 

موووووووووووون األسوووووووووووووووووووووووور  

بوووووووووووووورفيوووووووووووووووووووووووووووهووووووووووووووا  

 للزيارة.

ايقاف الصرف  

بوووووووعووووووود تووووووووثووووووويوووووووق 

ذلووووووووووووووووووك موووووووووووووووووون  

الووووووووووووووبوووووووووووووواحووووووووووووووثووووووووووووووة 

االجووووووتوووووومووووووواعوووووويوووووووة  

إدارة  موووووووووووووديووووووووووووور 

الووووووووووووووخوووووووووووووودمووووووووووووووات  

االجتموووواعيووووة أو  

إدارة الووقسوووووووووووووووم  

 النسائي

املووووومووووووواطووووولوووووووة فوووووي توووووقوووووووديوووووم  5

 املعلومات أو البيانات.

تنبيووووه األسووووووووووووورة  

ذلك  بيوووووووووووورورة 

يوووووووؤثووووووور  لوووووووكوووووووي ال 

عولوى اسوووووووووووووتومورار  

خوووووووووووووووووووووووووودمووووووووووووووووووووووووووات  

الوووووووووجوووووووووموووووووووعووووووووويوووووووووة  

 املقدمة لها .

اقووووووووورار خوووووووووطوووووووووي 

بوووووووعووووووودم توووووووكووووووورار  

 ذلك.

ايقواف املعواملوة  

 ت العالقة.اذ

ايقاف الصرف  

 ملدة شهر.

توووووغووووويووووويووووور أرقوووووووام هوووووواتوووووف   6

االتصووووووووووووووووووووال أو عوووووووونوووووووووان  

السووووووووووووووكوون وعووووووودم تووبوولوويووغ  

 الجمعية بذلك.

اقووووووووورار خوووووووووطووووووووو   تنبيه األسرة.

بوووووووعووووووودم توووووووكووووووورار  

 ذلك.

ايقاف الصرف  

توا حسووووووووووووووب  مؤق

ة البحوووووث  الئحووووو 

والووووووووووووووووخوووووووووووووووودمووووووووووووووووة  

 االجتماعية.

ايقاف الصرف  

 نهائي.
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رقم  
 املخافة

 االجراءات  املخالفة 
 رابع مرة  ثالث مرة  ثاني مرة  أول مرة 

االعتووداء البوودني على  7

أحوووووووووود موووووووووووظووووووووووفووووووووووي /  

 موظفات الجمعية.

أخذ تعهد خطي 

مع إبالغ الجهات  

األمنيووووة في حووووال  

عوووووووووووودم توووووووووووونووووووووووووازل  

املوووووووووووووووووووظووووووووووووووووووف /  

 املوظفة .

من  حرمان األسووووووووووورة 

الخدمات ملدة ثالثة 

أشوووووهر مع االحتفا   

 بحق املتيرر.

تحرم األسره  

من الخووودمووة  

نهائيا ) بقرار  

موووووون لووووووجوووووونوووووووة  

الوووووووووووحوووووووووووقووووووووووووق  

 والواجبات(.

 

إلوووووووووووووحووووووووووووواق أضووووووووووووووووووووووووورار  8

 بممتلكات الجمعية.

أخوووووووذ الوووووووتوووووووعوووووووهووووووود  

الخطي مع تبليغ  

ذات العالقوووة في 

حوووووووال الوووووحووووووواجوووووووة  

 لذلك.

حرمان األسووووووووووورة من  

الصووووووووووورف ملدة ثالثة 

أشووووووووووووووووهوووور مووووع تووووبوووولوووويووووغ 

لوووووجوووووهوووووووات األمووووونووووويوووووووة  ا

وتحملهم إصوووووال  ما  

 تم إتالفه .

تحرم األسره  

من الخووودمووة  

 نهائيا.

 

إسووووووووووووووواءة اسوووووووووووووتخووودام  9

األجوهوزة الوكوهوربوووووووائويوووووووة  

التي قدمتها الجمعية 

 للمستفيدين.

اقووورار خوووطووو  بوووعووووووودم  تنبيه األسرة.

 تكرار ذلك.

ايوووووووووووووووووووووووقووووووووووووووووووووووواف  

الصوووووووووووووووووووووووووووووووووورف  

 ملدة شهر.

حرمان األسوووورة  

األجووووووووهووووووووزة موووووووون 

 نهائي.

ة  موونووح أو بوويووع األجووهووز  10

التي قدمتها الجمعية 

لوووولوووومسووووووووووووووووتووووفوووويوووووووديوووون أو 

األثووووووواغ عووونووووووود توووغووويووويووور  

مووووووووقوووووووور السووووووووووووووووووووكوووووووون أو 

 االنتقال لفرع آخر.

ايقاف الصوووووووووورف  

 شهرين.

ايوووووووقووووووواف الصووووووووووووووووووورف  

 ستة أشهر.

حووووووووووووووووووووورموووووووووووووووووووووان  

األسووووووووووووورة من  

األجووووووووووووووووووووهووووووووووووووووووووزة  

 نهائي.
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رقم  
 املخافة

 االجراءات  املخالفة 
 رابع مرة  ثالث مرة  ثاني مرة  أول مرة 

حووووووودى األسووووووووووووووووور  إتووووولوووووفووووو   11

  نووابيووة على أحوود بووألفووا

املووظوفوويوون أو املووظوفوووووووات  

سوووووووووووووواء كووووان ذلووووك أثنوووواء  

حيوووووووووووووورهوووا للجمعيوووة أو  

أثنووواء الزيوووارات امليووودانيوووة  

 أو عن طريق الهاتف.

سووووووووووووورة  أل تنبيووووه ا

وحف  التنبيوة  

 في ملف األسرة  

تووووووووووووحوووووووووووورم موووووووووووون  

الصووووووووووووورف ملووودة  

 شهر.

يوووووووقووووووف عوووووونووووووهوووووووا  

الصووووووووورف لحين 

توووووووووووووووحسووووووووووووووووووووووووووويووووووووووووووون  

سووووووووووولوكها وأخذ 

الووتووعووهووووووود الووالزم 

 عليها.

 

ام األبوووووونووووووواء و عووووووودم إلووووووتووووووز  12

الوووووووووبووووووووونوووووووووات أو األموووووووووهوووووووووات 

بوووووووالوووووحيوووووووووووووووووور لووووولووووووودورات 

 التدريبة القصيرة.

اقووووووووورار خوووووووووطووووووووو   

بوووووووعووووووودم توووووووكووووووورار  

 ذلك.

حسوووووم تكاليف  

الوووووووووبووووووووورنووووووووواموووووووووج /  

الوووووووووووودورة موووووووووووون 

مسووووووووووووووووتووووحووووقوووووووات  

 األسرة.

ايووووووووووووووووووووووووووووووووقوووووووووووووووووووووووووووووووواف  

صووووووووووووووورف عووون  ال

األسووووووووووووووووووورة ملووووووودة  

 شهرين.

ايقاف الصرف  

 نهائي.

الووووتووووزام األبوووونووووووواء أو عووووووودم  13

البنات بالحيور للدورة  

صوة أو التدريبية املتخصو 

املوووووووووووهووووووووووونووووووووووويوووووووووووة أو املووووووووووونوووووووووووح  

 الدراسية.

% 50حسووووووووووووووووووووم 

موووون تووووكوووووووالوووويووووف  

الووووبوووورنوووووووامووووج موووون  

 األسرة.

حسوووووم تكاليف  

الوووووووووووودورة موووووووووووون 

 األسرة.

  

صووووووووووودور أي سووووووووووولوك  ير  14

الئوق مون املسوووووووووووووتوفويوووووووديون  

عنوووووود مراجعتهم ألحوووووودى  

الووجووهوووووووات الووتووي تووتووعووووووواقووووووود  

لتووووووأمين معهووووووا الجمعيووووووة 

 احتياجات املستفيدين.

تنبيوووووه األسووووووووووووورة  

مووووع املووووطوووووووالووووبوووووووة  

 باإللتزام.

حرمان األسووووورة  

 من الخدمة.
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رقم  
 املخافة

 االجراءات  املخالفة 
 رابع مرة  ثالث مرة  ثاني مرة  أول مرة 

انقطووووواع اإلبن أو االبنوووووة  15

أو األرمووولوووووووة عووون الوووعووومووووووول 

الووذي حصوووووووووووووول عليووه من  

قوووبووووووول الوووجوووموووعووويوووووووة بووووووودون 

 سبب مقنع.

توووووعوووووهووووووود خوووووطوووووي 

مووووووون مووووووورتوووووووكوووووووب  

 السلوك .

توووووعوووووهووووووود خوووووطوووووي 

خصوووووووووم  –ثاني 

% مووووووووووووووووووووووون 20

حسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواب  

 األسرة.  

  

مموووواطلووووة اإلبن أو اإلبنووووة   16

في إسوووووووووووووتكمووووال إجراءات  

الوووووووتووووووورشووووووووووووووووووووح لوووووووخووووووودموووووووات 

التوودريووب والتوظيف من  

املووووووووووقووووووووووابووووووووووالت  نوووووووووواحوووووووووويووووووووووة 

الشووووخصووووية أو امللتقيات  

والنوودوات أو إسوووووووووووووتكمووال  

 االستمارات .

توووووعوووووهووووووود خوووووطوووووي 

مووووووون مووووووورتوووووووكوووووووب  

السوووولوك بعدم 

 التكرار .

حوووووورموووووووانوووووووة موووووون  

 الترشيح.

  

قووويوووووووام األسووووووووووووووورة بوووطووولوووووووب   17

تسوووووووووووووووجوويووووووول فووي جوومووعوويوووووووة 

عووووووود قووبووولووهوووووووا فووي أخوورى بوو 

الووووووبووووووطوووووووالوووووويوووووووة  جوووووومووووووعوووووويوووووووة 

 .الخيرية 

توووووووووووونووووووووووووبووووووووووووه مووووووووووووع  

املوووووووووووووطوووووووووووووالوووووووووووووبوووووووووووووة  

بووووووووووواإللوووووووووووتوووووووووووزام و  

إلووووووووووغوووووووووواء أحوووووووووود 

 الطلبين.

تووووونوووووبوووووووه لووووولووووومووووورة  

الوووووووثوووووووانووووووويوووووووة موووووووع  

مووووووووطووووووووالووووووووبووووووووتوووووووووهوووووووووا  

بووووووووووووو عوووووووووووووادة أي  

مبلغ اسووووووتلمته  

خوووووالل الوووووفوووووتووووورة  

مون قوبوولوهوووووووا فوي  

جوووووووووووووومووووووووووووووعوووووووووووووويووووووووووووووة  

املوووووووووووووووووووواسووووووووووووووووووووووووووووووواة  

 الخيرية.

ايوووووووووووووووووووووووووووووووووقووووووووووووووووووووووووووووووووواف 

 الخوودمووات عنهووا

) بوووووووووقووووووووورار مووووووووون 

لجنووووووة الحقوق 

 والواجبات(.
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رقم  
 فةاملخا

 االجراءات  املخالفة 
 رابع مرة  ثالث مرة  ثاني مرة  أول مرة 

وفوواة أحوود أبنوواء  زواج أو  18

أو بنات األسرة أو األرملة  

واملوووووووطووووووولوووووووقوووووووة دون إبوووووووالغ 

 الجمعية وإخفاء ذلك .

توووووونووووووبوووووووة لوووووولووووووموووووورة  

األولوووووووووووووووووى موووووووووووووووووع  

املوووووووووووووطوووووووووووووالوووووووووووووبوووووووووووووة  

بووااللتزام وإبالغ  

الجمعيووة بمثوول 

هووووووذه الحوووووواالت  

 فور وقوعها.  

إيوووووووووووووووووووووووووووووووقووووووووووووووووووووووووووووووواف  

الصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورف  

عووون  شوووووووووووووووهوووريووون 

 األسرة.

إيقاف الصرف  

ثالثة أشهر عن 

 األسرة.

ايقاف خدمات  

الووجوومووعوويوووووووة عوون  

رة نهائيووووووووووووووووووووا  األس

) بوووووووووقووووووووورار مووووووووون  

لجنوووووووة الحقوق  

 والواجبات(.

إحيووووووووار األسوووووووورة آلقاربها   19

وجووووويووووورانوووووهوووووووا فوووووي الوووووبوووووراموووووج  

األسوووووووووووووريوووة دون تنسووووووووووووويق 

 مسبق مع الجمعية .

توووونووووبوووويوووووووه خووووطووووي  تنبيه شفوي 

 أول .

أخوووووووووذ توووووووووعوووووووووهووووووووود  

عودم إحيوووووووووووووار ب

 مرافقين.

حرمان األسوووووورة  

مووووووون حيوووووووووووووووووووور  

مووووووووووووثوووووووووووول هووووووووووووذه  

 البرامج .

التصووورف بتصووورفات  ير  20

الئقووووووه قوليووووووة أو فعليووووووة 

من قبل األبناء أو البنات  

أو أولوووويووووووواء أمووووورهووووم مووووع  

منسوووووووووووووبي أو منسوووووووووووووبات  

املووووووراكووووووز أو املووووووعووووووواهووووووود أو 

األكوووواديميووووات التي تقوووودم 

منح برامج مجووووانيووووة لهم 

أو يدرسووون على حسوواب  

 فيها . الجمعية

تنبيووووووه اإلبن أو  

االبوووووووونووووووووة أو أي  

مووووووووووون أولووووووووووويووووووووووواء  

أمورهم بعووووودم 

 ر ذلك .تكرا

يحرم املتسووبب  

جوووووووووزئووووووووويوووووووووا مووووووووون 

إكمووووال الوووودورة  

أو الووووووودراسووووووووووووووووووووة  

 ملدة أسبوع.

يحرم املتسووووبب  

موون الووووووودورة أو 

الدراسووووووة نهائيا  

ومووووووون جووووووومووووووويوووووووع  

الووووووووووووووووووووووووووووفوووووووووووووووووووووووووووورص 

املوووتووووووواحوووووووة ملووووووودة  

 عام .

يحرم املتسوووبب  

مووووووووون جووووووووومووووووووويوووووووووع  

الووووووووووووووووووووووووووووفوووووووووووووووووووووووووووورص  

املتوووواحووووة نهووووائيووووا  

لحويون تحسووووووووووووون  

لسوووولوك وأخذ  ا

 التعهد الالزم.
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 النماذج  
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 (1نموذج  

 منوذج تبليغ

  رقم ملف األسرة   االسم 
 14/     / التاريخ  اليوم  اسم الربنامج

   املخالفةنوع 
 رقم )  (  

 ................................................................... 
 ............................... .................................... 

 ................................................................... 
 ................................................................... 

  التوقيع  اسم مشرف/ة الربنامج 

 

 .................. الباحثة  اىل  
 جتماعيةمدير اخلدمة اال من

 لإلفادة عاجل  املوضوع
 هـ  14/              / التاريخ
o  مساءلة األسرة o  مرئيات الباحثة 

 

  التوقيع   مدير الخدمة االجتماعية
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 (2نموذج  

 اختاذ إجراءمنوذج 

  رقم ملف األسرة   االسم 
 14/     / التاريخ  اليوم  اسم الربنامج

 .......................................... ......................... املخالفة 
 ................................................................... 

  التوقيع  خمالفة رقم 
  التوقيع  اسم الباحثة 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

 ) اختاذ إجراء(  

 ثبت ارتكاب األسرة المخالفة اآلتية :  لقد

 ........................................................................................................

 ................. ..................................................................................... 

 قد تقرر اآلتي : وبناء علية ف

 ........................................................................................................

 ...................................... ................................................................ 

 هـ   14...................... الموافق    /     /     لقد تم تحرير هذا القرار في يوم :  

  التوقيع   مدير الخدمة االجتماعية
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 (3نموذج  

 قرارمنوذج 
  رقم ملف األسرة   االسم 

 14/     / التاريخ  اليوم  اسم الربنامج
 ...................................................................  املخالفة 

......... .......................................................... 
  التوقيع  مدير اخلدمة االجتماعية

 ------------------------------------------------------------------------------ 

 (  قرار) 
 لقد ثت  ارتاا  األسرة املخالفة اآلتية :

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 وبناء علية فقد تقرر اآلت  :

............................................................................................................................. ......................................................

.................................................................................................................................................................. ................. 

 التوقيع  الوظيفة  جلنة احلقوق والواجبات 
  رئيس  مدير اخلدمة االجتماعية 

  عضو   إدارة الربامج واللجانمدير 
  عضو   الكفاالت

  عضو ومقررا  مشرفة القسم النسائي
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 (4نموذج  

 إقرارمنوذج 
  رقم ملف األسرة   االسم 

 14/     / التاريخ  اليوم  اسم الربنامج
 ...................................................................  املخالفة 

..................................................... .............. 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 ( إقرار وتعهد ) 

 هـ  14لقد مت حترير هذا التعهد يوم : .............................. املوافق      /     /     

 لقد ثبت ارتكاب األسرة املخالفة اآلتية  : 

............. ................ ............................................................................................
 ...................................................................................................................... 

منها أال يتكرر ذلك مستقبل، ويف حالة تكرار هذه املخالفة ستقوم فت خبطأها ونأمل  وبناء عليه فإن األسرة قد اعرت
 اإلدارة بتطبيق اجلزاء املنصوص عليه يف الئحة اجلزاءات يف حقة دون معارضة من األسرة . 

  التوقيع  االسم
    

  التوقيع  اسم الباحثة 
  التوقيع  مدير اخلدمة االجتماعية
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 (5نموذج  

 للجنةحتويل  منوذج

  رقم ملف األسرة   االسم 
 14/     / التاريخ  اليوم  اسم الربنامج

 ...................................................................  املخالفة 
 ................................................................... 

 .................................. ................................. 
  التوقيع  خمالفة رقم 

  التوقيع  اسم الباحثة 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 (  حتويل ) 

 هـ  14 لقد مت حترير هذا التحويل يوم : .............................. املوافق      /     /    

 لقد ثبت ارتكاب األسرة املخالفة اآلتية  : 

 ................................. ........................................................................................
....................................................................................... ............................... 

 لواجبات. فقد مت حتويل األسرة اىل جلنة احلقوق واوبناء عليه 

  التوقيع  مدير اخلدمة االجتماعية
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 (6نموذج  

 تقديم شكوى ) من مستفيد(  منوذج 
  رقم ملف األسرة   االسم 

  رقم اجلوال   رقم السجل املدني 
 14/     / التاريخ  اليوم  رقم اهلاتف

 رفض املساعدة                    أخرى          سوء املعاملة                      التقصري يف اخلدمات            طبيعة املشكلة
...................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

تفاصيل الشكوى / 
 التظلم

.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

اجلهة التي تود 
 التظلم منها

.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... حتديد الضرر
.................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... أسباب التظلم
..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... املرفقات
..................................................................................................................................... 

  التوقيع  اسم صاحب الشكوى
  التوقيع  اسم املوظف/ة مستلم الشكوى

 
 ملحظة : 

 . البطالية اخلريية للخدمات اإلجتماعيةهذا النموذج خاص بتقديم شكوى إىل إدارة مجعية  .1

 . خدمات اجلمعيةتقديم الشكوى فقط ألسر األيتام واألرامل املستفيدين من  .2

 سيتم التعامل مع الشكاوى مبنتهى السرية والشفافية . .3
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 إطلع على الئحة العقوبات  اقرار 

 

 االسم          :   ......................................رقم امللف : .......................................
 .................................................... .......................................التاريخ        :   

 واتعهد بالتقيد بها  الئحة العقوبات على حمتوياتبإطلعي أقر 
 .واهلل املوفق 

 
 االسم        : .............................. 

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


