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 املحتويات 

 تمهيد    

 
ا
 اللجنة الجتماعية     / خدمات أول

        الفئات املستفيدة من خدمات اللجنة الجتماعية ▪

 أهداف اللجنة الجتماعية             ▪

         شروط قبول وتسجيل األسر املستفيدة  ▪

         املستندات املطلوبة لتسجيل األسرة ▪

         اإلعانات والخدمات التي تقدم لألسر املستفيدةأنواع  ▪

        أحكام تسجيل األسر  ▪

         أحكام إدارية ألعضاء اللجنة الجتماعية والعاملين فيها ▪

         قواعد صرف اإلعانات الدائمة  ▪

          قواعد صرف اإلعانات املقطوعة  ▪

ا / خدمات لجنة كافل يتيم          ثانيا

 أهداف لجنة كافل يتيم       ▪

       لفئات املستفيدة من خدمات لجنة كافل يتيم    ا ▪

          شروط قبول وتسجيل األيتام                  ▪

         املستندات املطلوبة لتسجيل اليتيم ▪

 أنواع اإلعانات والخدمات التي تقدم لليتيم               ▪

      أحكام تسجيل اليتيم للكفالة ▪

         أحكام إدارية ألعضاء لجنة كافل يتيم والعاملين فيها ▪

   قواعد صرف اإلعانات الدائمة لأليتام ▪

          قواعد صرف اإلعانات املقطوعة  ▪

ا / خدمات لجنة كافل طالب علم
ا
    ثالث

 أهداف لجنة كافل طالب علم      ▪

         الفئات املستفيدة من خدمات لجنة كافل طالب علم   ▪

          شروط قبول وتسجيل طالب علم                 ▪

          املستندات املطلوبة لتسجيل طالب علم ▪

 أنواع الكفالة                                             ▪

       اليتيم للكفالةأحكام تسجيل  ▪
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  الالئحة: تمهيد

املحتاجة، واأليتام  في  أهدافها  و رؤيتها ورسالتها  جمعية جود    تحقق املستفيدين من السر  من خالل مركز  دعم 

 الخدمة الجتماعية بلجانه الثالثة: 

 اللجنة الجتماعية  ▪

 لجنة كافل يتيم  ▪

 لجنة كافل طالب علم  ▪

 

وفق أسس وقواعد متوازنة وعادلة، لذا احتياجات املستفيدين  تحرص جمعية جود على تطوير خدماتها لتواكب  و 

 : لتوضيح  الالئحةفقد تم وضع هذه 

 أهداف كل لجنة من اللجان  ▪

 أنواع الخدمات واإلعانات املقدمة للمستفيدين   ▪

 الخدمات واإلعانات شروط استحقاق ▪

 ا  اإلعانات بجميع أنواعه صرف قواعد ▪

 األحكام اإلدارية التي تنظم عمل أعضاء اللجان واملوظفين  ▪

 

ا من الجمعية بسياسة    ،  في املوقع اإللكتروني الرسمي للجمعيةها  قد تم اإلعالن عن والشفافية ف  اإلفصاحوالتزاما

 بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية. 
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: سياسة تقديم خدمات 
ً
 االجتماعي الدعمأوال

 برنامج الدعم االجتماعي: أهداف 

 تقديم الدعم املادي للمستحقين من األسر املحتاجة بمنطقة الدمام وقبولهم    .1

 وضع خطة الدعم املالئم لألسر املستفيدة وفق الخطة الستراتيجية للمساعدات  .2

 دراسة الحالت الطارئة لألسر والتوصية باإلعانة املناسبة  .3

 

 املفوضة من املجلس: الدعم االجتماعي لجنة  اختصاصات

 الحرص على تطبيق بنود لئحة خدمات الجمعية وسياسة صرف اإلعانات لألسر املحتاجة.  .1

ا  البت في طلبات املساعدة، .2  لنتائج البحث الجتماعي. التوصية بصرفها أو إيقافها وفقا

 . البت في زيادة الدعم للحالت الستثنائية بما ل يخالف توجهات الجمعية ومجلس إدارتها .3

 

   املادة األولى:

تعتبر هذه السييييييييياسيييييييية مرجع ألعضيييييييياء اللجنة الجتماعية في اتخاا قرارات إعانة األسيييييييير املحتاجة أو إيقافها،    

، وكل مالم يرد له  االجتماعية بما ورد في هذه السيييياسييية من أيييرو  وأ  ا   العاملين باللجنة ويتقيد جميع 

جتماعية اتخاا أي قرار دون الرجوع الى نص في هذه السياسات يعتبر حاله طارئة ول يحق ملوظفات اللجنة ال 

 أعضاء اللجنة الجتماعية املفوضين من مجلس اإلدارة. 

 الفئات املستفيدة من خدمات اللجنة االجتماعية هم:املادة الثانية:  

 األسر املحتاجة واوي الدخل املحدود بضاحية الدمام / سعوديات .1

 ة من السعودي  األسر التي تمر بكربة طارئة .2
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 أرو  قبول وتسجيل األسر املستفيدة:املادة الثالثة:  

   .أن تكون املتقدمة متزوجة .1

 أن ل تكون املستفيدة عند التسجيل مطلقة او أرملة.  .2

 أن تكون سعودية وتحمل الهوية الوطنية أو زوجة ملواطن وتحمل إقامة سارية املفعول.  .3

ق يمنعه من الك.  .4
ّ
 أن يكون رب األسرة على رأس عمل مالم يوجد مانع صحي ُموث

 أن يكون لدى األسرة أبناء ومضافين في بطاقة العائلة.  .5

 أن يكون األبناء اوي السبعة أعوام فما فوق على قيد الدراسة. .6

 تحقاق أن يحتسب استحقاق األسرة ويقارن بصافي دخل األسرة ويكون صافي دخلها اقل من الس .7

 أن يكون مقر السكن في الدمام وضواحيها.  .8

 توفر كافة األوراق الثبوتية والتعريفات التي توضح حالة الدخل لألسرة.  .9

  املستندات املطلوبة لتسجيل األسرة املستفيدة باللجنة :املادة الرابعة : 

 -  اإلقامة للوالد أو الوالدة غير السيييييييييعودي  -الثباتات الرسيييييييييمية التالية: هبطاقة الهوية الوطنية للوالدين   .1

 بطاقة العائلة، إقامات األبناء غير السعوديين(

 تعريف براتب عمل األب واألم هإن وجد(. .2

 إفادات من مدارس األبناء تثبت التحاقهم بالدراسة هلنفس عام التقديم(. .3

 األسرة.تقرير طبي في حالة وجود إعاقة عن العمل أو الدراسة لدى أحد من أفراد  .4

 صورة من آخر عقد لإليجار هالكتروني( حديث ومعتمد. .5

 صورة من آخر سند قبض لإليجار. .6

  .حساب بنكي لتحويل اإلعانة .7
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  أنواع اإلعانات والخدمات التي تقد  لألسر  الخامسة:املادة 

  خدمات إغاثية ورعوية: .1

 أنواع اإلعانات بند اإلعانة 

 دائمة يي إعانات  1

 إعانة نقدية   

 إعانة تسديد اإليجار   

 إعانة كوبونات املواد الغذائية   

 إسكان في عمائر الوقف الخاصة بالجمعية  

 ي إعانات مقطوعة 2

 

: وتشمل تسديد الديون ومتخلف اإليجار، إيقاف تفريج كربة -1

 . الخدمات

 . برنامج وفاق هإعانة الزواج( -2

إعانة فصلي الشتاء   ،ر رمضان، وكسوة العيد، زكاة الفطوتشمل أرزاق  إعانة موسمية يي 3

 ، مبادرة الحج والصيف، الحقيبة املدرسية

توزيع التبرعات العينية في حال ورودها للجمعية وتشمل املواد الغذائية،  يي التبرعات العينية  4

 واملالبس، واألثاث، واألجهزة، لحوم الهدي 

 

  خدمات تنموية: .2

 أنواعها بند الخدمة 

 مهات، فتيات، أطفال(أبرنامج نهضة إنسان لتوعية األسرة ه البرامج التنموية 

 برنامج جدير لتأهيل وتوظيف أبناء األسر املستفيدة واأليتام  برامج التأهيل والتوظيف 

 ترميمه أو تأثيثه(  إعانة شراء منزل أوه مالا 

 تمليك سيارة للتمكين  برنامج سهل لهم الوصول 

 إعانة األسر في تملك منازل   برنامج مالا 

 شراكة مع جمعية البر ووزارة اإلسكان لتوفير وحدات سكنية لألسر  اإلسكان التنموي 

 جود( يييي حفل املعايدة  حفل تكريم املتفوقين هفخر  برنامج التحفيز
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 أ  ا  تسجيل املستفيدين املادة السادسة: 

 ل يحق اجراء أي بحث اجتماعي لألسرة املتقدمة مالم تكن املستندات الثبوتية كاملة.  .3

ل يتم عرض األسرة املتقدمة لطلب اإلعانة على عضوات اللجنة الجتماعية إل بعد عمل البحث امليداني   .4

 الالزم إلثبات استحقاق األسرة لصرف اإلعانة. 

حصيييييييييييل عليها املسيييييييييييتفيدة من جهات حكومية أو خيرية ضيييييييييييمن  تحتسيييييييييييب قيمة اإلعانات الجتماعية التي ت .5

 الدخل الشهري لألسرة هماعدا حساب املواطن(.

تكون الباحثة الجتماعية مسييييييييييئولة عن إيجاد آليات مناسييييييييييبة لتوعية ربة األسييييييييييرة املسييييييييييتفيدة بما لها من  .6

 حقوق وما عليها من التزامات.    

روط الجمعية املتعلقة بالحرص على مواصيييييييييييييلة أبنا ها  يجب أن تتعهد ربة األسيييييييييييييرة املسيييييييييييييتفيدة ب تباع شييييييييييييي .7

لتعليمهم، والتفاعل مع برامج الجمعية التنموية، والسييييييتفادة من فرص التأهيل والعمل التي تعرض على  

 أفراد األسرة. 

يجب على الباحثة توجيه الحالت التي ل تنطبق عليها شيييروط التسيييجيل بالجمعية إلى الضيييمان الجتماعي   .8

 ت املتخصصة لالستفادة من خدماتها.والجمعيا

األسييييير التي سيييييبق أن عيييييجلت بالجمعية وتم قطع اإلعانة عنها لكتفا ها ل يحق لها السيييييتفادة من خدمات   .9

 الجمعية، وللجنة الحق في استثناء من تقتنع بظروف انتكاسته.     

 

  والعاملين فيهاأ  ا  إدارية ألعضاء اللجنة االجتماعية املادة السابعة: 

 يجتمع أعضاء اللجنة االجتماعية دورًيا لدراسة: .1

ا لنتيائج البحيث الجتمياعي   • ييييرة املتقيدمية لطليب اإلعيانية اليدائمية وتحيدييد نوع اإلعيانية وفقيا يييييييي ييييرة  قبول األسي يييييييي وظروف األسي

يييييمن القرار تحديد مدة  ييييية اإلعانات، كما يلزم أن يتضي يييييياسي ا لسي يييييادية واحتياجاتها، واعتماد قيمة اإلعانة وفقا القتصي

 اإلعانة وتاريخ املتابعة. 

ا.  • ا أو نهائيا  النظر في التوصيات املقدمة من األخصائيات الجتماعيات بشأن إيقاف اإلعانة مؤقتا

 ت املقطوعة بجميع أنواعهااملوافقة على صرف اإلعانا •

 املوافقة على األسر املرشحة لإلسكان الوقفي الخاص بالجمعية •

 املوافقة على الشراكات مع القطاعات األهلية والحكومية التي تهدف لتقديم خدمات ألسر الجمعية •

 . املوافقة على ترشيح األسر لالستفادة من املبادرات الحكومية مثل اإلسكان التنموي  •

 وتقبل قراراته في حالة حضييور رئيسيية اللجنة  يعقد اجت .2
ا
ماع اللجنة على األقل مرة كل شييهر، ويكون قانونيا

 أو نائبتها، وأخصائيتين على األقل.

ا بدراسييييية التقارير التتبعية السييييينوية لألخصيييييائيات الجتماعيات والتوصيييييية باسيييييتمرار   .3 تقوم اللجنة سييييينويا

 ضع األسرة القتصادي.    اإلعانة أو زيادتها أو قطعها في حال تحسن و 
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 تقرر اللجنة إيقاف صرف اإلعانة في الحاالت التالية: .4

 إيقاف اإلعانة املؤقت أو النهائي بقرار جزائي في حالت املخالفات ▪

 توقف اإلعانة بسبب تغيير مقر السكن لخارج منطقة الدمام وضواحيها. ▪

 أشهردون سبب مقنع.3انقطاع األسرة املفاجئ عن التواصل مع الجمعية ملدة  ▪

 عدم تواصل األسرة مع الجمعية لعمل تحديث البيانات السنوي أو تسليم املرفقات املطلوبة. ▪

يمكن للجنة بعد دراسة الحالة والقناعة باألسباب إصدار قرار ،  أشهر 3ألسرة املنقطعة ملدة ل تزيد عن ا .5

 .لهاباستئناف صرف العانة 

 تعتبر األسرة مخالفة لشرو  اإلعانة في الحاالت التالية: .6

انقطيييياع األبنيييياء عن الييييدراسيييييييييييييييية النظييييامييييية، ويتم التجيييياوز في حيييياليييية التحيييياق األبنيييياء بييييالعمييييل او البرامج  .1

 التأهيلية.

 العمل دون سبب مقنع.توقف رب األسرة عن  .2

 التطاول على املوظفات سواء بالقول او الفعل. .3

 عدم املصداقية وإخفاء املعلومات  .4

 التطاول على الجمعية في وسائل التواصل الجتماعي. .5

 ملدة   .7
ا
 3في حال ارتكاب األسيييييييييييييرة ملخالفة للمرة األولى تثبت املخالفة في ملفها، ويتم إيقاف املسييييييييييييياعدة مؤقتا

ا ملدة   أشيييييييهر، وفي حال تكرار املخالفة  سيييييييتة أشيييييييهر، وفي حالة تكرار املخالفة ُيكرر إيقاف املسييييييياعدة مؤقتا

ا  .للمرة الثالثة يتم قطع اإلعانة نهائيا

 يحق ملوظفات اللجنة الجتماعية صرف التبرعات العينية دون الرجوع الى عضوات اللجنة الجتماعية. .8

 دة الدائمة.يشترط عدم الجمع بين نوعين من املساع .9

يلتزم أعضيييييييييييييياء اللجنيية الجتميياعييية والبيياحثييات الجتميياعيييات بييالحفييا  على سيييييييييييييرييية الحييالت ول يحق لهن   .10

 تقديم معلومات املستفيدين إل ملجلس إدارة الجمعية.

 



7 
 

 )تعريفات(اإلعانات الدائمة   الثامنة:املادة 

وحصيييييولها على األسييييياسييييييات الحياتية،  هي إعانة تسييييياهم في تحسيييييين في دخل األسيييييرة اإلعانة الدائمة:  ▪

 ولها ثالث أشكال هنقدية، بطاقة تموينية، سداد إيجار(

هو مقدار الرواتب التي تدخل لألسييييييييييييرة ج اإلعانات الجتماعية األخرى ه إن دخل األسيييييييييييرة الشيييييييييييهر :  ▪

ا،  أو ،  وجدت(  . اما شابههويخصم منه قيمة األقساط الشهرية للديون املثبتة رسميا

 دخل األسرة الشهري ÷ عدد أفراد األسرة دخل الفرد الشهر :  ▪

 الدورية قواعد ا تساب اإلعانات املادة التاسعة: 

يتم البحث الجتماعي واملكتبي وامليداني لكل أسرة لغرض تحديد حجم ونوع اإلعانة املقدمة لألسرة   -

ا  . لكل اسرة اإلعانةآللية احتساب استحقاق موحدة لتحديد قيمة  املستفيدة وفقا

عام   18تطبق آلية الحتساب لالستحقاق على جميع أفراد األسرة ما عدا األبناء والبنات الذين يبلغون  -

ولم يلتحقوا بالدراسة في جامعة أو معهد ل يتم احتسابهم مع أفراد األسرة، ويمكن اعطا هم فرصة  

مدتها عام واحد مع تحويلهم لقسم التأهيل والتمكين للبحث له عن وظيفة أو برنامج واحدة لالحتساب 

 . تأهيلي 

(  حق للجنة التعديلي - ا    هاسييييييتثناءا رئيات  ملعلى قيمة اسييييييتحقاق األسييييييرة للمسيييييياعدة بالزيادة أو النقص وفقا

 .وتوصيات البحث الجتماعي

 

 االستحقاق العدد  أفراد األسرة 

 (  =     × )   2000  %100العائل   

 (  =      × )  1000  %  50سنة(  18املعالين )فوق 

سنة(  18غير البالغين )تحت 

30% 

 600 ×    (      =  ) 

 مجموع االستحقاق =                        

الدخل الفعلي لألسرة بعد  

 استبعاد االستقطاعات الشهرية 

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

مقدار املساعدة التي تحتاجها  

 األسرة 

 االستحقاق يييييييييييييي الدخل الفعلي  

 =  )                ( __  )              ( 
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 اإلعانة املادية: -1

ا عن طريق التحويل لحساب بنكي باسم  • ربة األسرة أو أحد  تصرف اإلعانة املقررة لألسرة املستفيدة شهريا

 األبناء.

 إعانة املواد الغذائية  -2

ا لشيييييييييييراء املواد الغذائية بشيييييييييييكل بطاقة   • يصيييييييييييرف كوبون بقيمة اإلعانة املقررة لألسيييييييييييرة املسيييييييييييتفيدة شيييييييييييهريا

 ممغنطة يقوم ب صدارها متعهد بيع املواد الغذائية الذي تعمده الجمعية بالتسليم. 

 إعانة اإليجار  -3

 مع اسييييتيفاء جميع األوراق الثبوتية    سيييي   اإليجاريتم صييييرف إعانة  •
ً
ما تقرره اللجنة ويتم تسييييليمم للممجر مباأييييرة

 والوصوالت.

  اإلس ان الوقفيإعانة  -4

تقوم اللجنة الجتماعية بترشيح األسر للسكن في شقق عمائر الوقف التابعة للجمعية بعد دارسة عدد   -أ

 من الجوانب 

 الحالي إلى عمائر اإلسكان.رغبة األسرة في النتقال من سكنها  •

 أفراد. 10عدد أفراد األسرة بحيث ل يقل عن أربعة ول يزيد عن  •

 . وضع اإليجار الحالي لألسرة ومستوى الدخل •

ريال مقابل   (5000يزيد عن ه تحدد اللجنة الجتماعية حسب حجم السكن مقدار إيجار رمزي سنوي ل -ب

 خدمات الصيانة والنظافة ملرافق العمارة. 

 للجنة الجتماعية إخراج األسرة من الشقة السكنية في الحالت التالية:   يحق -ت

في حال تبين للجنة إهمال األسرة  في حال عدم تسديد اإليجار الرمزي او فواتير الكهرباء واملاء، ي •

 لنظافة الشقة وصيانتها. 

اد األسرة أو في حال التحقق من صحة شكاوى الجيران حول سلوكيات مؤاية أو غير أخالقية من أفر  •

 من يستضيفونه في الشقة 

 ضبط أحد أفراد األسرة يقوم بأعمال شغب أو ممارسات غير قانونية.  •

أن يثبت في التحديث السنوي لحالة األسرة ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم انطباق شروط   •

 اإلعانة.  
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 (الطارئة ) اإلعانات املقطوعة  قواعد صرف: عاأرةاملادة ال

صرف   .1
ُ
واإليجارات  ت الديون  لتسديد  الجمعية(  خارج  همن  املحتاجة  السعودية  لألسر  الطارئة  اإلعانة 

 والفواتير بقرار من مجلس إدارة الجمعية 

 هإصدار حديث( لتوضيح ودعم حالة الحتياج. ي يشترط توفير الوثائق الثبوتية ب .2

 الستحقاق. يشترط عمل بحث اجتماعي لألسر من خارج الجمعية لتأكيد  .3

 صرف اإلعانة املقطوعة )تفريج الكرب(   قواعداملادة الحادية عشر: 

صرف بقرار من اللجنة الجتماعية لألسر املستحقة من داخل الجمعية .1
ُ
  .ت

 .هإصدار حديث( لتوضيح ودعم حالة الحتياجي يشترط توفير الوثائق الثبوتية ب .2

واحدة، وللجنة الجتماعية صيالحية منحها ألكرر من مرة في تصيرف إعانة تفريج كربة لألسير املسيجلة مرة  .3

 ريال. 8000حالة كانت املساعدة األولى أقل من 

 :ومقدارها اإلعانة املقطوعة أنواع املادة الثانية عشر: 

 مره واحده فقط.   وتصرف ريال 5000وتصرف ألبناء األسر هعينية( ل تتجاوز قيمتها  إعانة الزواج -أ

ريال، ويتم املوافقة على رفع املبلغ في    9000زيد عن  تتصرف ملرة واحدة فقط، بحيث ل    اإليجارإعانة   -ب

 .  وتوفر األوراق الثبوتية (متبرع مباشر للحالةهحال وجود 

الدين -ت واحدة    تسديد  ملرة  حال  ويصرف  للحالةهتوفر  في  مباشر  الثبوتية  متبرع  األوراق  بدون  وتوفر   )

 اشتراط حد للمبلغ. 

  وتكون عينية تصيرف للمسيتحق في حال توفرها عن طريق التبرع أو من خالل التنسييق  نة الصيحية اإلعا -ث

 مع الجهات الصحية املتخصصة لتقديم الخدمة الصحية للمستفيد. 

  تتجاوز   يتم تسديد فاتورة الكهرباء بعد الطالع على آخر فاتورة مسددة وشرط أن ل  :الفواتير  سداد -ج 

 .  (متبرع مباشر للحالةهفي حال وجود (، ويمكن رفع املبلغ 3000ه

 يصرف لألم السعودية لتجديد إقامة أبنا ها ويشترط توفر متبرع مباشر للحالة. :تجديد اإلقامات -ح 

  قط في حالة وجود متبرع مباشر للحالة.يمكن صرفها ف :إعانة أراء منزل   -خ 
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   اإلعانات املوسمية  صرف املادة الثالثة عشر:

تحييييدد اللجنيييية الجتميييياعييييية مقييييدار اإلعييييانيييية حسييييييييييييييييب مييييا يرد من حمالت التبرع ومييييا ُيقره مجلس إدارة  •

 الجمعية. 

 تصرف هذه اإلعانات لألسر املسجلة بالجمعية فقط. •

تصيييييرف في أوقاتها الخاصييييية بها مثل أرزاق شيييييهر رمضيييييان، وكسيييييوة العيد، والحقائب املدرسيييييية في بداية   •

 الشتاء والصيف.العام الدراس ي، وإعانة فصلي 

  التبرعات العينية : املادة الرابعة عشر 

  وغيرهاملواد الغذائية، واملالبس، واألثاث، واألجهزة هي ما يرد للجمعية من فاعلي الخير وتشمل و  •

 يتم توزيعها على األسر املسجلة بحسب ما تراه األخصائيات الجتماعيات باللجنة. •

افز :  املادة الخامسة عشر    التميز و

  يتم صرف حوافز التميز بحسب توفر الدعم املادي لها في نهاية كل عام.

لموافقييية على  يعرض على اللجنييية في نهيييايييية العيييام قوائم األسييييييييييييير املتميزة والطالب املتفوقين املرشيييييييييييييحين ل .1

 صرف الحوافز الالزمة لهم.

افز  .2  كالتالي: يتم صرف الحو

 ريال( كحافز لألسر املتميزة التي تنطبق عليها الشروط التالية:  1000مبلغ ه -أ

 أن يكون جميع األبناء ملتحقين بالدراسة أو العمل. ▪

 أن تتميز األم وأبنا ها بالسلوكيات الحسنة  ▪

 توفر النظافة وحسن التدبير في املنزل  ▪

 عدم وجود مخالفات على األسرة في نفس عام التقييم  ▪

 ( ريال لطالب املراحل الدراسية املتفوقين500مبلغ ه -ب

 ( لخريجي الجامعة واملعاهد املتفوقين1000مبلغ ه -ت

 يي   يجوز للجنة تقليل قيمة الحوافز أو إلغا ها في حال عدم توفر الدعم الكافي لها.3

 تماعية,,,, ,,,,انتهت مواد سياسة اللجنة االج
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 ثانًيا: سياسة تقديم خدمات لجنة كافل يتيم

 كافل يتيم  برنامج أهداف 

 . املساهمة في تحقيق التكافل الجتماعي بالسعي للتوفيق بين الراغب في الكفالة وبين اليتيم املحتاج ▪

 . توفير الدعم املالي لليتيم منذ صغره حتى ينهي تعليمه ويشق طريقه في الحياة ▪

 اختصاصات لجنة كافل يتيم املفوضة من املجلس: 

 الحرص على تطبيق بنود لئحة خدمات الجمعية وسياسة صرف الكفالة لليتيم.  .1

ا لنتائج البحث الجتماعي.  .2  البت في الطلبات املقدمة من أمهات األيتام، والتوصية بصرفها أو إيقافها وفقا

 الستثنائية بما ل يخالف توجهات الجمعية ومجلس إدارتها. البت في زيادة الدعم للحالت  .3

 املادة األولى:  

ويتقيد جميع تعتبر هذه السيييياسييية مرجع ألعضييياء لجنة كافل يتيم في اتخاا قرارات كفالة األيتام أو إيقافها،    

، رة  التهمالعاملين بلجنة كافل يتيم بما ورد في هذه السيييياسييية من أيييرو  وأ  ا  قبول املسيييتفيدين و دا

وكل مالم يرد له نص في هذه السيييييياسييييية يعتبر حاله طارئة ول يحق ملوظفات لجنة كفالة اليتيم اتخاا أي قرار 

 دون الرجوع الى أعضاء اللجنة املفوضين من مجلس اإلدارة. 

 الفئات املستفيدة من خدمات لجنة كافل يتيم:املادة الثانية:  

 اوي الدخل املحدود في منطقة الدمام. األيتام السعوديين وأسرهم من  -

 اليتيمأرو  قبول وتسجيل املادة الثالثة: 

 أن يكون اليتيم سعودي الجنسية.  .1

ا.   17أن ل يتجاوز عمر اليتيم املتقدم  .2  عاما

 أن يكون اليتيم على قيد الدراسة ويستثنى من الشرط من هم دون سن الدراسة  .3

 أن يكون من سكان منطقة الدمام.  .4

 كافة األوراق الثبوتية والتعريفات التي توضح الحالة.توفر  .5

ا.  .6  أن يكون من اوي الدخل املحدود، وتكون األولوية في القبول لألكرر احتياجا
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 املستندات املطلوبة الستكمال تسجيل اليتيم  املادة الرابعة:

 هأو مشهد بمعاملة جارية لستخراجها(  صورة لبطاقة العائلة الخاصة باألب، مع األصل للمطابقة. .1

ق بتسجيل اليتيم في الضمان الجتماعي.  .2
ّ
 مشهد موث

 شهادة وفاة والد اليتيم.  .3

   .صادر من املحكمةولية على اليتيم صك  .4

 صك من وزارة العدل بحصر الورثة لألب.  .5

 عقد إيجار إلكتروني للسكن أو صك ملكية العقار.  .6

 من هم دون سن الدراسة.تعريف من مدرسة اليتيم ويستثنى  .7

 . تعريف براتب والدة اليتيم ييييي في حال عملها .8

 بيان بالراتب التقاعدي لألب املتوفي هإن وجد(.  .9

 ( صور حديثة لليتيم. 4عدد ه .10

   لتحويل الكفالة.حساب بنكي  .11
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  أ  ا  تسجيل املستفيدين بلجنة كافل يتيم: خامسة املادة ال

 اجتماعي لألسرة املتقدمة ما لم تكن املستندات الثبوتية كاملة. ل يحق إجراء أي بحث  .1

ل يتم عرض ملف األسرة املتقدمة لطلب اإلعانة على عضوات لجنة كافل يتيم إل بعد عمل البحث   .2

 امليداني إلثبات استحقاق األسرة لصرف اإلعانة. 

 خيرية مماثلة.   ل مانع من قبول األسرة عند ثبوت تلقيها املساعدات املالية من جهات .3

ا.  .4  وأكرر احتياجا
ا
 تقوم اللجنة باملفاضلة بين األيتام املتقدمين للكفالة وجعل األولوية لألقل دخال

ا.  .5  تقوم اللجنة باملفاضلة بين األيتام األخوة في البيت الواحد وجعل أولوية القبول لألصغر سنا

 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.األخصائية الجتماعية مسؤولة عن توعية ربة األسرة املستفيدة  .6

 يجب أن تتعهد األسرة املستفيدة ب تباع شروط الجمعية بالحرص على مواصلة أبنا ها لتعليمهم.  .7

 يحق للجنة قبول اليتام اوي الحتياجات الخاصة ويشترط التحاقهم باملراكز التأهيلية املخصصة لهم.  .8

 لليتيم أنواع اإلعانات املقدمة سة: ساداملادة ال

 نوع اإلعانة  بند اإلعانة 

 الكفالة السنوية 

 هدون سن الدراسة( 
 ريال  (2500همقداره مبلغ سنوي يدفعه الكافل لليتيم 

 الكفالة السنوية 

 هللطالب( 
 ريال  (2500همقداره مبلغ سنوي يدفعه الكافل لليتيم 

 اإلعانات املوسمية 

 ريال     (200هعيدية الفطر  -

 ريال   (600هأرزاق رمضان  -

 ريال  (500همكافأة املتفوقين  -

  (1000ه مكافأة الخريجين الجامعيين -

 التبرعات املقطوعة 
األجهزة الكهربائية ييي األجهزة  -البطانيات  -املواد الغذائية 

 املكتبية، إعانة شراء سيارة، تسديد إيجار منزل. 
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   الكفالة قواعد املادة السابعة: 

ريال وتحديد اليتيم الذي يرغب  (2500الراغب بالكفالة بدفع الكفالة السنوية ومقدارها هيقوم  -أ

 . بكفالته

 تقوم اللجنة بصرف الكفالة على اليتيم كالتالي:  -ب

 تصرف في بداية العام الدراس ي  و الكسوة املدرسية   •

 في بداية كل فصل دراس ي  ه املصروف املدرس ي: يتم صرف  •

 . عيد الفطر وعيد األضحىكسوة العيد: يتم صرفها في  •

 . يتم تسليم مبالغ الكفالة السنوية عن طريق التحويل البنكي لحساب عائل اليتيم •

 أ  ا  إدارية ألعضاء لجنة كافل يتيم والعاملين فيها  :الثامنة املادة 

 يجتمع أعضاء لجنة كافل يتيم دورًيا لدراسة: .1

 .بشرط وجود الكافل قبول طلبات الكفالة املطابقة للشروط ▪

ا. ▪ ا أو نهائيا  النظر في التوصيات املقدمة من األخصائيات باللجنة بشأن إيقاف الكفالة مؤقتا

 إقرار صرف اإلعانات والتبرعات املقطوعة بجميع أنواعها وتحديد مقدارها وزمنها. ▪

 ترشيح األيتام وأمهاتهم لالستفادة من املبادرات الحكومية واألهلية ▪

 وتقبل قراراته في حالة حضييييييييييور رئيسييييييييية  يعقد   .2
ا
اجتماع اللجنة على األقل مرة كل شييييييييييهرين، ويكون قانونيا

 اللجنة أو نائبتها، وعضوة على األقل.

يتم تحديث البحث الجتماعي ألسييييييييرة اليتيم في نهاية كل عام دراسيييييييي ي ويشييييييييمل تحديث بيانات التواصييييييييل   .3

 واملادية. الدراسيةوالعنوان، وحالة اليتيم 

يم الييذي سيييييييييييييبق أن تم قبولييه بييالجمعييية وتم قطع اإلعييانيية عنييه يحق لييه السيييييييييييييتفييادة من الكفيياليية مرة اليت .4

 مدة النقطاع ل تتجاوز سنة. أسباب القطع زالت، وأن تكون  أخرى، على أن تكون 
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 يتم إيقاف الكفالة عن اليتيم في الحالت التالية: .5

 أشهر.  6انقطاع األسرة عن التواصل مع الجمعية ملدة أقصاها  ▪

 انقطاع اليتيم عن الدراسة.   ▪

 انتقال سكن األسرة من منطقة الدمام ملنطقة أخرى. ▪

 . إنهاء اليتيم مراحل الدراسة هالثانوية أو الجامعية( ▪

 . زواج اليتيمة وانتقالها لبيت الزوجية ▪

▪  .
ا
 في حالة اكتفاء األسرة ماديا

 ئية أو املوظفة. في حال قيام ربة األسرة بسلوك غير لئق أو تطاول على الخصا  ▪

 عدم مصداقية األسرة في املعلومات املقدمة من قبلهم.  ▪

 إيقاف الكفالة عن اليتيم بسبب توقف دراسته ل يشمل بقية األخوة املكفولين في نفس املنزل. .6

   املوسمية  اتاإلعان :التاسعة املادة 

قرر اللجنة مقدار اإلعانات املوسمية ومواعيدها حسب التبرعات  .1
ُ
الواردة للجنة، بمقدار متوسط  ت

 الصرف التالي: 

 . ريال عيدية لكل يتيم مسجل باللجنة (200ه -أ

 . ريال أرزاق رمضان لكل أسرة مسجلة باللجنة (600ه -ب

ا في املراحل الدراسية.  (500ه -ت  ريال لأليتام املتفوقين دراسيا

 . ريال للخريجين من الجامعات واملعاهد  (1000ه -ث

تصرف اإلعانات املوسمية عن طريق التحويل البنكي، أو بطاقات ممغنطة بعد التفاق مع متعهد   .2

 بيع مواد غذائية. 
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     اإلعانات املقطوعة  املادة العاأرة:

، أو تبرع املحالت بمواد عينية مثل األجهزة والسياراتيعتمد صرفها على توفر متبرعين لإلعانة على شراء  .1

 املواد الغذائية والبطانيات واملالبس واأللعاب واألجهزة. 

 توص ي اللجنة بأولوية صرف اإلعانة املقطوعة لليتيم األكرر احتياج، واألسرة األكرر جدية.  .2

 

 ة لجنة كافل يتيم ,,,, ,,,,انتهت مواد سياس
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ا: سياسات تقديم خدمات لجنة كافل طال  علم 
ً
 ثالث

 :كفالة طال  علم برنامج هدف 

 وتشجعيهم على إكمال دراستهم وتأمين مستقبلهم.  املعوزين تقديم الدعم للطلبة .1

 .الدبلومات املهنيةصاريفهم الدراسية ملرحلة البكالوريوس او لتأمين م فالءالبحث عن ك .2

 املادة األولى:  

تعتبر هذه السييييييييييييييياسييييييييييييية مرجع ألعضييييييييييييياء لجنية كافل طالب علم في اتخياا قرارات كفالة طالب العلم أو إيقياف    

ويتقيد جميع العاملين بلجنة كافل طال  علم بما ورد في هذه السياسة من أرو  وأ  ا  قبول كفالتهم،  

، وكل مالم يرد له نص في هذه السييياسيية يعتبر حاله طارئة ول يحق ملوظفات لجنة  املسييتفيدين و دارة  التهم

 طالب علم اتخاا أي قرار دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة املفوضين من مجلس اإلدارة. 

 الفئات املستفيدة من خدمات لجنة كافل طال  علم املادة الثانية:  

   املحتاجة أبناء وبنات األسرطالبي العلم السعوديين من الجادين من  .1

 واليتيمات.  الجادين من طالبي العلم من األيتام .2

 أرو  قبول كفالة طال  العلم املادة الثالثة: 

 ممتاز.أن يكون املتقدم حاصل على الثانوية العامة بانتظام وبتقدير  .1

 ن ل يتجاوز تاريخ تخرج املستفيد سنتان دراسيتان.أ .2

 ريال.4000في أسرة املستفيد ل يزيد عن أن يكون الدخل الشهري للفرد  .3

 أن ل يكون الطالب قد سبق له الحصول على قبول بجامعة حكومية. .4

 أن تكون رؤية الطالب واضحة حول التخصص الذي يرغب اللتحاق به .5

 أن يكون مقر الجهة املطلوبة للدراسة في الدمام أو الخبر. .6

 يكون الطالب مرتبط بدوام وظيفي يتعارض مع مواعيد الدراسة  أن ل .7

ا، وتعذر عليه اسيييتكمال الرسيييوم الدراسيييية على أن  .8 يمكن قبول كفالة الطالب امللتحق بالدراسييية مسيييبقا

 يحقق شرط الجدية واملستوى الدراس ي املطلوب.
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  املستندات املطلوبة املادة الرابعة : 

 بطاقة العائلة(.  –هبطاقة الهوية الوطنية الثباتات الرسمية  .1

   هإن وجد(.لولي األمر   تعريف براتب العمل .2

 . اإلفادات الخاصة بمصادر الدخل األخرى هإن وجدت( .3

 . شهادة الثانوية العامة هللمستجد( .4

 . هلغير املستجد( خطاب من جهة الدراسة وإفادة بنتيجة آخر مستوى  .5

   الكفاالتأنواع  املادة الخامسة:

 ) س  التخصص الدراس ي والجهة التعليمية(  الرسوم الدراسيةكفالة  .1

 ريال(  600و 300)بين  املواصالتكفالة  .2

 ريال (3000)بحيث ال تزيد عن  (أجهزةاملصاريف الدراسية هكفالة  .3

 أ  ا  تسجيل املستفيدين باللجنة : السادسة املادة 

شيييييييأن املوافقة  باللجنة بللنظر في التوصييييييييات املقدمة من األخصيييييييائيات    طالب علميجتمع أعضييييييياء لجنة  .1

 على من تنطبق عليه الشروط.

 وتقبل قراراته في حالة حضيور رئيسية كلما اسيتدعت الحاجة لذلكيعقد اجتماع اللجنة   .2
ا
، ويكون قانونيا

 اللجنة أو نائبتها، وعضوة على األقل.

، (في نهاية كل فصيييييل دراسييييي ي ه  دراسييييية في املرحلة الجامعيةمع جهة ال يتم متابعة وضيييييع الطالب الدراسييييي ي .3

 وفي مرحلة الدبلوم هكل شهرين( .

في حال تدني مسيييييييتوى الطالب الدراسييييييي ي يمنح بعد موافقة الكافل فرصييييييية لتحسيييييييين وضيييييييعه في الفصييييييل    .4

  ،بناء عليه يتم الستمرار في الكفالةالقادم و 

 ة: يتم إيقاف الكفالة عن الطالب في الحالت التالي  .5

 انقطاع الطالب عن الدراسة   -أ

 حين يتدنى مستواه التحصيلي ومعدله األكاديمي لفصلين دراسيين متتاليين.  -ب

 

 ،،،انتهت سياسة كافل طالب علم،،، 


