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 أىداؼ البلئحةالفصل األوؿ: 

 تمهيد
 

التي تقدمها  وخدماتها برامجها الرفع من جودةإلى باستمرار  (آباء  ) عسير  بمنطقة األيتاـ رعاية جمعية تسعى
. وفي ىذا الصدد، تأتي ىذه ورسالتها رؤيتها مع كبلتتوا  ،للمستفيدين من األيتاـ واألرامل ومن في حكمهم

وشروط  الخدمات بإعبلفالجمعية  ستقـوو  ،الخدمة تقديم في والعدالة الشفافية تحقيقلضماف  البلئحة
 طريق عن وكذلك) البوابو االلكترونية (  للجمعية اإللكتروني الموقع خبلؿ من للمستفيديناستحقاقها 

 .االجتماعي  /ةالباحث
 

 ةاألسر  بأوضاع الخاصة نظمةاأل
 

 الجمعية خدمات من المستفيدوف :أوالً 
 

او غير سعودي بشرط وجود اقامة سارية المفعوؿ او اذا   سعودي أب من األيتاـ ألسر خدماتها الجمعية تقدـ
أو حسب توجيهات الجهات الرسمية ،   كاف لديهم معاملة للحصوؿ على الجنسية في وزارة الداخلية

  ،حصراً  عسيرفي منطقة القاطنين و 
 

 يصنف المستفيدوف كما يلي:
 
 األيتاـ: 
الى سنة  18 ويمكن استثناء من تجاوزت أعمارىمالذكور واإلناث: من سن الوالدة وحتى سن الثامنة عشرة  -

 على النحو التالي : المدير العاـ.بتوصية من لجنة البحث واعتماد  سنة22سن 
 .دراسية  فئة أ .... ال يشترط إحضار مشاىد -
 /ج .... يشترط إحضار مشاىد دراسية .فئة ب  -
 بشرط إحضار تقرير طبي المعاقوف  -

بعد  استثناء من تراه مستحق للكفالة وغير محقق للشروط الخدمة االجتماعية و البحث  * يحق لّلجنة
 . موافقة إدارة الجمعية

   األرامل: 
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 لديهن البلتي  وديات ولديهن إقامات سارية المفعوؿ غير السع أو السعوديات لؤلرامل خدماتها الجمعية تقدـ
 :التالية الشروط وفق قصر أيتاـ

 .المنزؿنفس  في معهم تسكن أبناء لديها يكوفأف   .1
 .متزوجة غير تكوفأف   .2
 .ةاالجتماعي تأميناتالمعاشاً من أو  اً تقاعدي اً معاش تتقاضىأو  موظفة تكوفأال   .3
 إذاأو  (،إنتاجي مشروع لديها )أي منتجة ةاألسر  كانت إذا الشروط بعض من األرملة إعفاء يمكن  .4

 . البحث والخدمة االجتماعية  لجنة قبل من بها ويوصي ، دراسياً  متفوقين أبنائها جميع كاف
 .للشروط ةغير محققا مستحقة و استثناء من تراى البحث والخدمة االجتماعية يمكن للجنة  .5

  :حاالت استثنائية 
 الحاالت بعضلتغطية  اتاستثناءإصدار  البحث والخدمة االجتماعية و لجنة  جمعيةال مدير عاـلل يمكن

 ةالخدمالبحث و  إدارة مدير توصياتمن  انطبلقاً  ومكتوبًا، المدة محدد االستثناء يكوفأف  بشرط الخاصة
 حيث من ستثناءاال متابعة مسؤولية وتقع ،باحثة االجتماعيةلل للباحث االجتماعي او  الرأي الفنيو  االجتماعية

 ة.االجتماعيالرعاية  إدارة على االنتهاء وتاريخ البدء تاريخ
 

 لجمعيةعلى خدمات ا للتقديم المطلوبة المستندات :ثانياً 
 

 عشر الخامسة أعمارىم تجاوزت الذين لؤليتاـ األحواؿ وبطاقات لعائلةا  سجل حديثة من  صورة  .1
 .لمطابقتها األصوؿ مع أحواؿ بطاقات ولديهم

 . للمطابقة األصل مع األب وفاة شهادة ورةص .2
 .للمطابقة األصل مع للمنزؿ الملكية صكأو  يجاراإل لعقد صورة .3
 .للمطابقة األصل مع اإلعالة صك صورة .4
وأرقاـ الجواالت )وخصوصًا جواؿ  الهواتف وأرقاـ والشارع الحي اسم مع للمنزؿ واضح  وصف   .5

 .األـ(
 .المدرسة من تعريف أو الدراسية األيتاـ شهادات صورة  .6
 ومشهد من األحواؿ المدنية والضماف والتأمينات التقاعد) لؤلسرة الدخل ادرمص تعبئة نموذج .7

 ة.ىجري ةسن التتجاوز حديثة بتواريخ ...)وغيرىا
 .للمطابقة األصل مع ثةالور  حصر صك صورة .8
 صورة من شهادات الميبلد ) عند الحاجة (. .9
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 الجمعية اتلخدم الحاالت استحقاؽ :ثالثاً 
 

 
 االستحقاؽ الوصف الحالة ـ

 الذكور واإلناث:   .1
الى  سنة 18 من سن الوالدة وحتى سن الثامنة عشرة ويمكن استثناء من تجاوزت أعمارىم 

 واعتماد اإلدارة على النحو التالي : البحث والخدمة االجتماعية سنة بتوصية من لجنة 22سن 
 سية .فئة أ .... ال يشترط إحضار مشاىد درا -
 فئة ب /ج .... يشترط إحضار مشاىد دراسية . -
 المعاقوف بشرط إحضار تقرير طبي  -

 * يحق لّلجنة استثناء من تراه مستحق للكفالة وغير محقق للشروط.
 

وىي التي توفي زوجها ولم تتزوج ولديها أيتاـ  األرملة األـ  .2
 .قصر

 تستفيد من خدمات الجمعية

توفي زوجها وتزوجت زوج آخر  التي األـوىي  المتزوجة األـ  .3
 .وتسكن مع األيتاـ

تستفيد من خدمات ال 
 الجمعية

 آخر زوج وتزوجت زوجها توفي التي األـ وىي المطلقة األـ  .4
 ما إحضار ويشترط األيتاـ مع وتسكن منو وطلقت

 .االختصاص ذات المحكمة من ذلك يثبت

 تستفيد من خدمات الجمعية

توفي زوجها وتزوجت زوج آخر  التي األـوىي  المعلقة األـ  .5
األيتاـ ويشترط إحضار ما  وعلقها وتسكن مع

 .يثبت ذلك من جهات االختصاص

 تستفيد من خدمات الجمعية

وىي اليتيمة التي علقت وتقيم مع األيتاـ ويوجد  اليتيمة المعلقة  .6
 .سنة 22من أقل  الحالة وعمرىا لديها ما يثبت

 تستفيد من خدمات الجمعية

 لبديلةا األـ  .7
 الحاضنة

القريبات والتي  إحدى من األـىي من في حكم 
أو  األـوترعاىم نتيجة وفاة  تسكن مع األيتاـ

األيتاـ  في مسكن آخر غير مسكن األـسكن 
)تدرج إذا كانت غير متزوجة وحالتها المادية 

في خدمات  األـعدـ إدراج  بشرط( سيئة
 .الجمعية

تستفيد من خدمات   
 الجمعية

ال تستفيد من خدمات  ،ريػاؿ 2000التي تعمل براتب أكثر من  الموظفة األـ  .8
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 االستحقاؽ الوصف الحالة ـ
أكانت مؤقتة سواء  والوظيفة دائمة وليست

 .أىليةأو  حكومية
يحسب راتبها الو  الجمعية

ة األسر دخل  ضمن مصادر
 في تصنيف الفئات

ية ن الذي يسكن مع األيتاـ وغير متزوج ولداألب ن الموظفاألب  .9
 .راتب

خدمات ال يستفيد من 
 الجمعية

اليتيم الذي ال   .10
 مع أسرتو يقيم

( عامًا وأسرتو 18من )أقل  وعمره األبوىو يتيم 
 خدمات الجمعية ولكنو يسكن مع مستفيدة من

الخدمات  إدارةطريق  أقاربو )تدرس حالتو عنأحد 
 توجيو.لل ثم يرفع لمدير عاـ الجمعية( االجتماعية

من المدير  استثناءإلى  يحتاج
و بتوصية من لجنة ا العاـ

  البحث والخدمة االجتماعية 

التي تعمل براتب في وظيفة دائمة وليست مؤقتة  البنت الموظفة  .11
 .مهما كاف عمرىا أىليةأو  حكوميةأكانت سواء 

ال تستفيد من خدمات 
 الجمعية

وبموجب عقد رسميًا وىي من تم عقد نكاحها  البنت المتملكة  .12
 .المتزوجة فهي بحكم

د من خدمات ال تستفي
 الجمعية

السعودية  األـ  .13
ؼ الم تض التي
 سجلفي 

 االسرة . 

السعودية التي لم تضاؼ في السجل  األـوىي 
زواجها من المتوفي  إثبات لديها سالمدني ولي

تطلب  ولديها أبناء قصر لديهم شهادات ميبلد
 .بإحضار برنت من األحواؿ المدنية

 تستفيد من خدمات الجمعية
 يثبت ىويتها بشرط وجود ما

غير  األـ  .14
التي  السعودية

 لديها سلي
 إثبات

ولديها  إثباتلديها  سسعودية وليالغير  األـوىي 
 أو يكوف الصرؼ باسم البنت الكبرى( أيتاـ قصر

 ناء(.األبأحد 

 تستفيد من خدمات الجمعية
 بعد التحقيق من صحة

 بياناتها

المطلقة  األـ  .15
وفاة زوجها  قبل

أبناء  ولديها
 قصر

المطلقة قبل وفاة زوجها ال تعتبر أرملة  األـ
الضماف االجتماعي قدره  منشهريًا وتتقاضى راتبًا 

ففي  اً،شهري ريػاؿ (862)ثمانمائة واثناف وستوف 
تدخل في أف  األـمثل ىذه الحالة إذا رغبت 

ناء القصر من األباأليتاـ من  الصرؼ مع أبنائها
تماعي االج والدىم المتوفي فإف راتب الضماف

ة األسر يدخل ضمن مصادر دخل  األـالخاص ب
ة من جديد وفي حالة األسر تحديد فئة  لغرض
نتيجة لذلك يعتذر منها (، دفئة )إلى  ةاألسر تحوؿ 

تستفيد من خدمات ال 
 يؤثر ذلك بشرط أال الجمعية

ناء القصر األب على بقاء
 .بالصرؼ
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 االستحقاؽ الوصف الحالة ـ
يشترط في  لئبل يؤثر ذلك على أبنائها القصر حيث

ذلك استمرار تلقي األيتاـ القصر لخدمات 
 .الجمعية

 

 ةاألسر  متابعة :رابعاً 
 

 جميع من حالتها ومتابعة ةاألسر  وضع عن ومحدثو شاملة ومعلومات واضحة صورة على الحصوؿ على حرصاً 
 في   واحدة زيارة عن اليقل بما  تحديث بياناتها )ميدانيًا(  يلـز فإنوية والتعليمية واالقتصادية االجتماع النواحي

في نموذج استمارة الزيارة التتبعية  ةاألسر ب الخاصة التعليقاتأو  المبلحظات تدوين ويتم دالواح الهجري العاـ
 ةاألسر  إلحاؽ تم التي واألنشطة والبرامج تقديمها تم التي الخدماتأو  تمت التي المختلفة اتجراءاإل وكذلك

 ية.االجتماع الباحثةو  الباحث  على والتدوين التسجيل ليةمسؤو  ويكوف البرامج تلك ضمن أفرادىاأحد  أو
 

 :الفئة تغيير .أ 
 وتعديل ةاألسر  لحالة ةالمستمر  ةالمتابع االجتماعية الباحثة يلـز فإنو لؤلسرة االقتصادية الظروؼ تغير على بناء
 عن المعلومات وفتكأف  على الحرص مع ،الجديد وضعها تناسب التي الفئةإلى  الحالية فئتها من ةاألسر  فئة

 .اً إلكترونيو  يدوياً  ةاألسر  ملف في فوراً  البيانات ىذه تحديث ويتم .ورسمية موثقة الدخل مصادر
 

 :(دفئة ) ةاألسر  .ب 
 يجب، و ملفلل اً وتعطى رقم تدرج ضمن أسر الجمعية ،(دفئة )ضمن الح أنها ا عند تقييم األسرة الجديدة واتض

 وعدـ بهم الخاصة الخدمات تقديم لمتابعةية االجتماع الباحثة ىلد( دفئة )من ال األسر ملفات جميع حفظ
 الباحثة تكلف ال حيثية االجتماع الباحثة ألسر الفعلي العدد ضمن األسر ىذه تحتسب اللكن و  ،إىمالهم
 .ة االجتماعي الرعاية إدارة مدير منتوجيو ب أو لذلك الحاجة عند إال بزيارتها

 
 :المنقطعة األسر .ج 

 إببلغأو  مراجعة دوف ىواتفها وأرقاـ لسكنها ةاألسر  تغيير بسبب الجمعية أسر بإحدى تصاؿاال تعذر عند
 بهدؼ، متتالين شهرين لمدة مؤقتاً  ةاألسر مستحقات  صرؼ إيقاؼ االجتماعي البحث لفريق يحق الجمعية

الدارة الرعاية  يحقف ةاألسر  مراجعة دوف الفترة انتهاء وعند ،بياناتها وتحديث للجمعية ةاألسر  مراجعة ضماف
 .يقاؼباإل الخاصة اتجراءاإل وفق نهائي بشكل عنها الجمعية خدمات إيقاؼ االجتماعية
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  يكوف ىناؾ نموذج تقـو األسرة بالتوقيع عليو بالعلم بهذا الشرط وتعطى منو صورة ويحفظ األصل يجب أف
 في ملف األسرة .

 ((ي استمارة البحث بالعلم على ىذا الشرط يجب الحرص على توقيع األسرة على اإلقرار المرفق ف))
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 الجمعية خدمات من المستفيدة الفصل الثاني: الفئات
 

 مستوى وفق فئاتإلى  تصنيفهم تعمد الجمعية إلى ين،للمستفيد المقدمة الخدمة ونوع حجم تحديد لغرض
 وىذه ،االجتماعي للبحث نيوالميدا المكتبي التقرير وفق وذلك ،للسكن وملكيتها أفرادىا وعدد ةاألسر  دخل

 :يلي كما ىي الفئات
 الوصف  الفئة 

 لاير 400-0ىي األسر التي يكوف صافي الدخل الشهري للفرد من  أ
 لاير 800-401ىي األسر التي يكوف صافي الدخل الشهري للفرد من  ب 
 لاير 1200-801ىي األسر التي يكوف صافي الدخل الشهري للفرد من  ج 
 لاير 1200أكثر من ر التي يكوف صافي الدخل الشهري للفرد ىي األس د 

 وتستفيد من الخدمات التالية فقط :
 األسري واإلرشاد والتوظيف، والتدريب التعليمية، والرعاية الصحية، الرعاية .1

 .والترويحية الثقافية والبرامج
 .العامة ومناسباتها وحفبلتها المختلفة الجمعية فعاليات في إشراكهم .2
 .األخرى الخيرية المؤسسات من بالتنسيق الزواج على الكبار األبناء دةمساع .3
 .وأسرىم لؤليتاـ خدماتها لتقديم األخرى الخيرية المؤسسات مع التنسيق .4
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 هاتقديم اتإجراءو  شروطالخدمات و الفصل الثالث: 
 

 األساسية الخدمات :أوالً 
 

 تراه ما وفق( ج ،ب ،أ) فئة من والمستفيدين األفراد من فرد لكل بتقديمها الجمعية تلتـز التي الخدمات وىي
 :وىي ،(دورياً أو شهرياً ) الخدمة تقديم ووقت آلية حيث من مناسباً  الجمعية

 
 الوصف نوع الخدمة ـ

خدمة   .1
المواد 
 الغذائية

 (غذاء(

 يمبن ،مدير عاـ الجمعيةيصدر عن يتم تحديد مبلغها الشهري بموجب قرار إداري 
يغذى حسابها  المعيشة وقت صدور القرار، وتقدـ من خبلؿ بطاقة ممغنطةعلى تكلفة 

 .توفير الخدمة شهرياً من قبل الجمعية وتوفر للمستفيد باالتفاؽ مع متعهد

المصروفات   .2
النقدية 

 ()نقد

البنك  من خبلؿ بطاقة ممغنطة يصدرىاىو مبلغ نقدي يصرؼ للمستفيد شهريًا 
 من قبلأو دوريًا مستفيد ويغذى حسابها شهريًا المتعاقد معو لتقديم الخدمة لل

 .مدير عاـ الجمعيةيصدر عن الجمعية ويحدد مبلغها بموجب قرار إداري 
 

 (:الدائمة) المساندة الخدمات :ثانياً 
 لديها يتوفر ما على وبناء ،الجمعية ولوائح أنظمة وفق للمستفيدين لتقديمها الجمعية تسعى التي الخدمات وىي

 :وىي ،البنود لهذه مالية موارد من

 المساعدات المالية : -1
 تقسم الى :و 

o  : بشكل مستعجل من  تصرؼ لؤلسرة طارئة : وىي عبارة عن مساعدة مالية طارئة مستعجلةأ
بناء  لمثل ىذه الحاالت الطارئة البحث والخدمة االجتماعية لمدير إدارة سلفة تشغيلية تعطى 

 .ما يثبت استبلـ األسرة للمبلغ ويجب إرفاؽدير العاـ أو الماو الباحثة  على رأي الباحث
o  :البحث والخدمة وىي المساعدات التي يتم دراستها عن طريق لجنة :  المساعدات العاديةب

 . العتمادىا وصرفهابصفة دورية وترفع لئلدارة  االجتماعية 
 شروط االستحقاؽ : --



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  00 صفحة

 

 

 (فئات )أ، ب، جال ضمن إحدىأف تكوف األسرة  -1
 تكوف الحاجة ملحة ولظرؼ طارئ خارج عن العادة . أف-2
 أف تكوف لمرة واحدة في السنة. -3

 االجراءات : --
 .كتابة تقرير من الباحث او الباحثة  -1
 .تعبئة نموذج طلب خدمة  -2
 إرفاؽ أي أوراؽ ومستندات تخص الطلب . -3
 صورة كرت العائلة أو اإلقامة. -4

 مساعدة شراء سيارة  -2
o الستحقاؽ :شروط ا 

  (فئات )أ، ب، جال ضمن إحدىأف تكوف األسرة 
  أف تكوف الحاجة ملحة للسيارة 
  مناسبًا وعلى قدر عاًؿ من تحمل أف يكوف الشخص المسؤوؿ عن السيارة مؤىبل تأىيبًل

 المسؤولية.
 . عدـ االستفادة المسبقة من ىذه الخدمة 

o : االجراءات 
  تقديم طلب من األسرة 
  المدير العاـ.وإعتماد  ث والخدمة االجتماعية البحموافقة لجنة .  
  مباشرة للمعرضأف يكوف الدفع  
  عشرة االؼ لاير  تتجاوز قيمة المساعدةأال 
  أف تسجل السيارة باسم األـ وتعطي األـ صبلحية التفويض بالقيادة الى أحد أبنائها أو

 اقاربها.
  أخذ تعهد على األسرة بالمحافظة عليها 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  02 صفحة

 

 

 
 المنازؿ رإيجا مساعدة .3
 

 :االستحقاؽ شروط .أ 
 (. ج ،ب ،أ) فئاتال إحدى ضمن ةاألسر  تكوف أف .1
 منزؿ في األيتاـ سكن حالة وفي ،المستفيدين وأبنائها باألرملة خاصاً  المستأجر المنزؿ يكوف أف .2

 ةاألسر  مع ويسكن ريػاؿ( 5000) من أكثر وراتبو اً موظف ويكوف ناءاألبأحد  أو األـ زوج معمشترؾ 
 االجتماعي البحث أثبت وإذا. الجمعية تقدمو الذي يجاراإل بنصف المساعدة فتكوف ارباألقأو 
 وال ،أىلي وال حكومي موظف وغير ،العمل عن عاطل وأنو ،األـ لزوج دخل مصادر أي وجود عدـ

 عن وعاجز االجتماعية التأمينات منأو  التقاعد معاشات مصلحة من سواءً  تقاعدياً  راتباً  يتقاضى
 في الساكنة ةاألسر  معاملة تعامل الحالة ىذه مثل في ةاألسر  فإف األشكاؿ من شكل بأي الصرؼ

 في لها المستحق وفق كاملة يجاراإل مساعدة لها وتصرؼ ًا،مستأجر  المنزؿ كاف إذامشترؾ  سكن
 .الخدمة تقديم

 .يجاراإل عقد في العقدية للسنةوفقاً سنة  كل المساعدة تقديم .3
 .األقل على بشهر يجاراإل حلوؿ قبل اعدةالمس طلب على التقديم .4
 لدى المستفيد حساب في المساعدة مبلغ إيداع طريق عن إما الجمعية نظاـ وفق يكوف الخدمة تقديم .5

 األـ باسم شيك إصدار خبلؿ منأو  الشهري النقدي المصروؼ خدمة تقديم في معو المتعاقد البنك
 . أو المالك

 لؤلسرة سنوياً  ريػاؿ ؼرة االعش (10.000)ىو السنوي يجارإلاب المساعدة لمبلغ األعلى الحد    .6
 .يةعقد سنة لكل ةواحدمرة  وتدفع، الواحدة

 وفقأقل  أيهما الفعلي يجاراإل قيمةأو  الجمعية مساىمة لمبلغوفقًا  يجاراإل مساعدة دفع يكوف .7
 :التالي الجدوؿ

 

 األفراد = عدد ـ
 األرملة( + )المستفيدين

 الفئة
 جػ ب أ

 6000 7000 8000 أفراد 3أقل من   .1
 7000 8000 9000 أفراد 7إلى  4من   .2
 8000 9000 10000 أفراد فأكثر 8  .3

وتسكن مع زوجها  أو أف األرملة متزوجة ويسكن مع األسرة متزوجأو  موظف ناءاألبأحد  كافأف   :مبلحظة
معية بنصف استحقاؽ األسرة حسب أو أف يسكن األيتاـ مع أحد أقاربهم فتساىم الج واأليتاـ في منزؿ واحد

 .  الجدوؿ السابق



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  03 صفحة

 

 

 :الخدمة تقديم جراءات إ .ب 
 :التالية المستندات إرفاؽ يجاراإل لصرؼ يلـز

 )نموذج طلب خدمة(ية.االجتماع الباحثة من خدمة طلب تقرير .1
( 15) مدة خبلؿ العقار مكتب من قبض بسند الجمعية بتزويد بااللتزاـ ةاألسر  من والتزاـ تعهد توقيع .2

 .ةاألسر  حساب في يجاراإل مساعدة إيداع تاريخ من اً يوم
 ورقة إرفاؽ ، يجب سنتين العقد تجاوز حالة وفي وحديثة واضحة يجاراإل عقد من األصل طبق صورة .3

 الخدمات إدارة لمدير الرفع ثم ومن أو توثيق سرياف العقد من المكتب المكتب من مطالبة
 تحاؿ ذلك وبعدية الجمع عاـ مدير من الطلب اعتماد ثم، افقةمو بالية والتوص للمراجعة االجتماعية

 ،حديثاً  يجاراإل عقد كاف إذا ةاألسر  حساب في المبلغ إيداع أجل من إلدارة الشؤوف المالية واإلدارية
 .المالك االـ أو باسم شيك إصدارأو 

 ما مع ةاألسر  عائلة بطاقة صورة إحضار فيلـز ،ةاألسر  أفراد من سلي آخر شخص باسم العقدإذا كاف  .4
 .ةاألسر ب المستأجر عبلقةرسمياً  يثبت

 
 :واحد منزؿ في ويسكنوف واحدة أـ من لؤلسرتين يجاراإل احتساب طريقة .ج 

.   بعدد أفراد األسرة واحدة أسرة وكأنهم يجاراإل لهم ويحتسب واحدة أسرة معاملة يعاملوف الحالة ىذه مثل في
 أسرتين معاملة يجاراإل ناحية من فيعاملوف ،واحدة األـو  مستقل كنس تيناألسر أسرة من  لكل كاف إذا أما

 .مرتين حسابها يتم وال ،(معهم تسكن التي)فقط  تيناألسر  ىأحد مع تحسب األـو  منفصلتين
 . البحث والخدمة االجتماعية د. يستثى من ذلك ما يراه المدير أو ما تراه لجنة 

 
  

 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  04 صفحة

 

 

 
 
 المنازؿ وترميم صيانة .4
 

 :تحقاؽاالس شروط .أ 
 (.ج ،ب ،أ) األسرة ضمن الفئات تكوف أف .1
 .وأبنائها لؤلرملة اً ملك المنزؿ يكوف أف .2
تحوؿ لقسم  ذلك عن التكلفة زيادة حاؿ وفي  ) لاير( 20.000) يكوف للترميم األعلى الحد  .3

 البحث والخدمة االجتماعية بعد استثناء لجنة  –الكفاالت والقسم النسائي لتسويقها على المتبرعين 
 .الزيادة ىذه ةاألسر  تتحملأو     -

 .على مدى خمس سنوات سابقة الخدمة ىذه من استفادت قد ةاألسر  تكوف أال .4
من ال تنطبق عليهم استثناء  المدير العاـ. بعد موافقة  البحث والخدمة االجتماعية يحق للجنة   .5

 الشروط حسب مرئياتهم.
 

 :المطلوبة المستندات .ب 
 .الصيانةأو  للترميم المنزؿ حاجة بوموضحاً  الباحثة االجتماعية حث أوالبا من الخدمة طلب تقرير .1
 .المنزؿ ملكية يثبت ما إرفاؽ .2
 .مقدـ من األسرة بالتفصيل المطلوبة األعماؿ ويفتوضح  ،عمل وصف إعداد  .3
 لمدير وبعد اعتماده يرفع  البحث والخدمة االجتماعية للجنة  اتجراءاإل اكتماؿ بعد الطلب يرفع  .4

 .والصرؼ لبلعتماد الجمعية عاـ
 إدارة الرعاية االجتماعية . طريق عن الترميم متابعة  .5
 .يتم استحداث ملف تبين فيو دفعات الترميم واالستبلـ والتسليم  .6
والدفعات التالية تصرؼ لاير  5000يتم الصرؼ على دفعات بحيث أف الدفعة األولى ال تتجاوز مبلغ  .7

 .الترميم بناء على تقرير الباحث عن أوضاع 
( مفروشة شقة) لؤلسرة مؤقت سكن تأمين يتم ةاألسر  على ضرراً  ستلحق الترميم أعماؿ بأف ثبت إذا .8

 .الترميم أثناء بديل كسكن
الباحثة الباحث أو  طريق عن ةاألسر  ملف في الخدمة تسجيل يتم   الترميم أعماؿ اكتماؿ بعد .9

 . االجتماعية
 
 
 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  05 صفحة

 

 

 
 المنزؿ تأثيث في المساىمة .5
 

 :الستحقاؽا شروط .أ 
 (.ج ،ب ،أ) فئة ضمن من ةاألسر  تكوف أف .1
 .رديئاً  يكوفأف  أو ةاألسر  لدى متوفر غير المطلوب األثاث يكوف أف .2
 .أو الكوارث الطبيعية الحريق وأ السرقة حاالت، إال في  واحدة مرة من أكثر ةاألسر  مساعدة يتم أال .3
 دوالب ،نـولل أسرة ،عربية جلسة ،مطبخ دوالب ،كنب ،موكيت) التالية فقط لؤلصناؼ ىو األثاث .4

 الواحدة لؤلسرة ريػاؿ آالؼ تة( س6000) عن المطلوب األثاث إجمالي يتجاوزأال  على (مبلبس
 للمساعدة األعلى الحد يكوف أو الكوارث الطبيعية الحريق وأ السرقة حالة فيأما  ،العادية للحاالت

 ووفق (،الشرطة - المدني الدفاع) ةالمختص الجهات من الحالة إثبات بشرط ريػاؿ( 10000)
 :التالي الجدوؿ

 
 
 التكلفة التقديرية )بالريػاؿ( الكمية النوع ـ
 3500 2ـ 200 موكيت  .1
 2500 1 كنب  .2
 3500 1 مطبخ ألمنيـو  .3
 1500 1 جلسة عربية  .4
 800 ريػاؿ 200* قيمة  4 أسرة للنـو  .5
 2400 ريػاؿ 600* قيمة  4 دواليب مبلبس  .6
 

 :المطلوبة المستندات .ب 
 .وتفاصيلو االحتياج بو موضح الباحثة االجتماعية من خدمة طلب تقرير .1
 (.حريقأو  رقةس) حالة في المختصة الرسمية الجهة تقرير إرفاؽ .2
 أو ةاألسر  طريق عن إما الخدمة توفير آلية واقتراح الطلب على االجتماعية الرعاية إدارة مدير موافقة .3

 .  البحث والخدمة االجتماعية أو لجنة  المدير واعتماد ةالجمعي طريق عن المباشر الشراء
 
 
 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  06 صفحة

 

 

 
 
 المنتجة واألسر الصغيرة المشاريع دعم .6
 

 مفهـو األسر المنتجة: .أ 
 سواءً  ،حرفية يدوية نشاطات أو اً أو مشاريع اً أفكار  يمتلك أحد أفرادىا على األقل التي األسر ىي المنتجة األسر

 خبلؿ منأو  ،البلزمة المؤىبلتحمل ب النظامي المنتهي التدريب ؿمن خبل متقنًا للحرفة ذلك الفردف كاأ
 خبلؿ منأو  منازلهم داخلسواًء من  ،المكياجفن وضع و  والطبخ الخياطة ذلك ومثاؿ .عملياً الحرفة  ممارسة
 ورياض لحضانةا مشاريعأو  ،النسائية المشاغلأو  المطاعمأو  الشعبية المطابخ مثل ة،مرخص ةتجاري محبلت

أحد أو  ،الرسمية النسائية األسواؽ خبلؿ من النسائية والمستلزمات واألقمشةس المبلب تجارةأو  طفاؿاأل
 التي والضوابط الشروط وفق ،واالدخار للتسليف السعودي البنكأو  المئوية صندوؽ من المدعومة المشاريع

 صندوؽ من لبلستفادة دينالمستفي وإرشاد حث على العمل الباحثة االجتماعية على يتوجبو  .ذلك تنظم
 .واالدخار للتسليف السعودي والبنك المئوية

 
 المطلوبة المستندات .ب 

 .وأىدافو المشروع نوع يوضح الباحثة االجتماعية الباحث أو  من خدمة طلب تقرير .1
 اإللكتروني الموقع عبر بذلك الخاص الطلب وتعبئة الجدوى دراسة بتقديم المستفيدأو  ةاألسر  تقـو .2

 رقم تسجيل ويتم( أو ما يشابهها  واالدخار للتسليف السعودي البنكأو  المئوية بصندوؽ) الخاصة
 دراسة إعداد في االستشارية الخدمات بمكاتب االستعانة المستفيدأو  لؤلسرة ويمكن وتاريخو الطلب

 المقدمة الدفعة من%( 50) تسديد في المساىمة للجمعية ويمكن الطلب وتقديم للمشروع الجدوى
أو  لؤلبناء للمشروع الجدوى دراسات إعداد في ةاألسر  يساعد والذي الوسيط االستشاري مكتبلل

تغطية لعلى أال يزيد التزاـ الجمعية  ،المئوية صندوؽ من قروض على الحصوؿ في الراغبين األرامل
رملة والباقي يتكفل بو األبن أو األ، ريػاؿ( 2500ألفاف وخمسمائة )االستشاري عن  خدمات المكتب

 .حسب النسب المعموؿ بها لدى المكتب الوسيط
ىم والحصوؿ على ما يحتاجوف تقـو الجمعية بإرساؿ خطابات شفاعة للجهات المعنية لتسهيل أمور  .3

 من مساعدة ومساندة.
استثناء من يؤوف استحقاقهم للمساعدة وال تنطبق عليهم الشروط  المدير العاـ.يحق للجنة البحث أو  .4

 السابقة.



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  07 صفحة

 

 

 
 
 الكهرباء فواتير سداد في ساعدةالم .7
 

 :االستحقاؽ شروط .أ 
 (.ج ،ب ،أ) األسرة ضمن الفئات تكوف أف .1
 :الفواتير لتسديد التوضيحي الجدوؿ في المحددة بالمبالغ التقيد .2

 
 جػ ب أ الفئات

 1200 1500 2000  الحد األعلى للدعم في السنة الهجرية )بالرياؿ( 
 

 .أخرى جهة أيأو  االجتماعي الضمافمعاشات  من االستفادة إمكانية عدـ .3
 

 :المطلوبة المستندات .ب 
 .الباحثة االجتماعية الباحث أو من خدمة طلب تقرير .1
 .حديثة الفاتورة صورة إرفاؽ .2
 .التوضيحي الجدوؿ بحسب الفاتورة تسديد على االجتماعية الخدماتلجنة البحث و    موافقة .3
 طريق عن الكهرباء لشركة مباشرة الفاتورة قيمة تسديد يتم  ةاألسر  طريق عن الفاتورة قيمة إكماؿ .4

 .البنك
 

 :اتمبلحظ .ج 
 ،(باحثة االجتماعيةلا للباحث أو الرأي الفني حسب) الكهرباء انقطاع حالة في ةاألسر  استثناء يمكن .1

 الهجري العاـ في الواحدة لؤلسرة فقط ريػاؿ (4000) عنالدعم  مبلغ إجمالي يتجاوز الأف  على
 .الواحد

 .للعاـ كامبلً واحدة  ةأو يكوف دفعشهرية أو فصلية، دفعات  علىالدعم ئة مبلغ يمكن تجز  .2



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  08 صفحة

 

 

 
 
 الكهربائية جهزةاأل .8
 

 :االستحقاؽ شروط .أ 
 .()أ، ب، ج فئات من ةاألسر  تكوف أف .1
   الخمس السنوات خبلؿ الجمعية طريق عن لؤلسرة صرفو سبق قد المطلوب الجهاز يكوف أال .2

 .ذلك يثبت ما إحضار بموجب السرقةأو  الحريق حاالتمن ذلك  يستثنىالماضية، و 
 .وجوده حالة في إصبلحو إمكانية عدـأو  الجهاز توفر عدـ  .3
 ،مدفأة ،مياه مبردة ،غاز فرف ،غسالة ،ثبلجة ،مكيف)ىي  الجمعية تقدمها التي الكهربائية جهزةاأل

    مرئيات الباحث أو الباحثة وبعد اعتماد لجنة البحث وفق وتقدـ ،(مايكروويف
 :المطلوبة المستندات .ب 

 من األسرة . إرفاؽ طلب .1
 (االجتماعية)تعبئة نموذج طلب خدمة من الباحث أو الباحثة .  .2
 .البلئحة ىذه يوافق بما جهزةاأل صرؼ علىلجنة البحث  موافقة .3
 .الخدمة وصوؿ من التأكد يتم حتى المستفيدة ةاألسر  مع المتابعة  .4

 
 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  09 صفحة

 

 

 
 
 الزواج إعانات .9
 

 :االستحقاؽ شروط .أ 
 (.ج ،ب ،أ) المستفيدة األسر أبناء من االبنة/ناألب كوفي أف .1
 .النكاح عقد كتابة من األولى السنة خبلؿ الطلب يكوف أف .2
 .مسبقاً  الخدمة ىذه من استفاد يكوفأال  .3
 مساعدات في المتخصصة الجهاتأو  الجمعية تقيمها والتي الزواج قبل تأىيلية دورة على الحصوؿ  .4

 (.اإلناث/للذكور( ياألسر  رشاداإل و والتأىيل الزواج
 .عاماً  30 عن الطلب تقديم عند المستفيد عمر يتجاوزأال  .5

 
 :المطلوبة المستندات .ب 

 طلب خطي من المستفيد  .1
 .ة االجتماعية/  الباحث من خدمة طلب تقرير .2
 .النكاح لعقد حديثة صورة .3
 + اثبات حضور الدورة . كرت العائلة صورة  .4
   ث والخدمة االجتماعية البحاعتماد الطلب من لجنة   .5
 المستفيدباسم  .إدارة الشؤوف المالية واإلدارية من الشيك إصدار يتم .6

البحث حسب رأي لجنة  كحد أعلى لاير( 5000) بمبلغ تكوف واإلناث للذكور الزواج لمساعدة بالنسبة* 
  .  والخدمة االجتماعية 

 
 الصحية الرعاية .10

 
 :االستحقاؽ شروط .أ 

 .()أ، ب، ج الفئاتاألسرة ضمن  تكوف أف .1
 .الحكومية المستشفياتأو  األولية الصحية الرعاية مراكز في العبلج إمكانية عدـ .2
 .الضرورية غير التجميلية الحاالت من تكوف أال .3
 ،تعاوف اتفاقيات بموجب الجمعية لدى المعتمدة ىليةاألأو  الحكومية الجهات لدى العبلج يكوف أف .4

 .مجانية أو
 .رجعي بأثر وذلك طبية جهة ألي ةاألسر  بدفعها قامت مبالغ أي فعد الجمعية على يتعذر .5



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  21 صفحة

 

 

 .المتخصصة  ةيلصحا عياداتالإلى  النفسية الحاالت وكذلك اإلدماف حاالت تحويل يمكن .6
 

 :المطلوبة المستندات .ب 
 .ة االجتماعية/ الباحث من خدمة طلب تقرير .1
 في البدء قبل ومدتو العبلج وخطة العبلج تكلفة وبياف الحالة عن المعالجة الجهة من طبي تقرير .2

 .العبلج
 .جهزةلؤل الطبي والتقرير ،لؤلدوية العبلج وصفة إرفاؽ .3
 عن مجاني عبلجأو  خصم بطلب ويكتفي )د( فئةمن ال األسر عن مالية مبالغ أي الجمعية تتحمل ال .4

 . التحويل طريق
 
 

 الطبية    واألجهزة األدوية تأمين .11
 

 :شروط االستحقاؽ .أ 
 (أف تكوف األسرة ضمن الفئات )أ، ب، ج .1
 أو وزارة الشؤوف االجتماعية، عدـ إمكانية التوفير عن طريق المستشفيات الحكومية لؤلدوية الطبية .2

 لؤلجهزة الطبية.
 وجود ضرورة طبية. .3

 
 :المستندات المطلوبة .ب 

 .ة االجتماعية/ تقرير طلب خدمة من الباحث .1
 الطبي لؤلجهزة. والتقرير، إرفاؽ وصفة العبلج لؤلدوية .2
 للموافقة ثم اعتماد المدير العاـ.     البحث والخدمة االجتماعية للجنة  رفع الطلب .3
الجمعية من ب الرعاية االجتماعية الجهة أو يتم توفير الجهاز عن طريق إدارة  سمايصدر الشيك ب .4

 .المباشر وتسليمو لؤلسرة خبلؿ الشراء
 
 
 
 
 
 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  20 صفحة

 

 

 
   (التدريب/ تشفياتالمس/ المدارس) المواصبلت تأمين .12

 
 :االستحقاؽ شروط .أ 

 (.ج ،ب ،أ) األسرة ضمن الفئات تكوف أف .1
 .منها االستفادة الممكن من خاصة سيارة وجود عدـ .2
 .للمواصبلت والحاجة المنزؿ عن المستشفى /المدرسة بعد .3
 .التعليمية للجهة حكومية نقل وسيلة توفر عدـ .4
 الخدمة تقديم ويمكن .شهرياً  الواحدة لؤلسرة ؿريػا( 1000) عن الجمعية مساىمة قيمة تزيد أال .5

 .واحدة دفعة كامبلً  الدراسي للفصل
 

 :المطلوبة المستندات .ب 
 عن المدرسة عدب   من والتحقق لذلك ةاألسر  حاجة يوضح الباحثة االجتماعية الباحث أو من تقرير .1

 .المنزؿ
 نقل وسيلة توفر عدـ وبموضحًا  الطالبة /الطالب بها يدرس التي المدرسة من مشهدأو  تعريف .2

 .مدرسي
 (.السابقة للمواعيد) الموعد حضور إثباتو  المستشفيات مواعيد بطاقة إرفاؽ .3
االسرة  حساب في المبلغ تحويل خبلؿ منأو    األـ سماب شيك طريق عن المساعدة مبلغ صرؼ يتم .4

. 
 

 ما بعد المرحلة الثانوية الخاص التعليم .13
 

 مفهـو التعليم الخاص: .أ 
تنتهي  كامل عاـ عنفيو  الدراسة تقل وال، الثانويةالمدرسة  مرحلة بعدأي مسار دراسي  الخاص يمبالتعل يقصد

 .بشهادة معترؼ فيها
 

 :االستحقاؽ شروط .ب 
 . واإلناث بشرط عدـ الزواج للذكور ماً ( عا30) عن العمر اليزيد أف .1
 .بها معترؼ علمية جهة في الدراسة تكوف فأ .2
 .العمل سوؽ متطلبات ومن مستقبلية جدوى و وفرةمت وظيفية فرص ذو تخصص اختيار .3
 .الدراسة في الجادة الرغبة .4



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  22 صفحة

 

 

 .حكومية كلياتأو   جامعات في القبوؿ إمكانية عدـ .5
 .المستفيدة األسر أبناء من يكوف أف .6
 أف يكوف من المسجلين في قسم التدريب . .7

 . تقـو لجنة التدريب والتوظيف بتحديد مقدار المساعدة المالية 
 :المطلوبة المستندات .ج 

 بالتسجيل في قسم التدريبتعبئة النموذج الخاص  .  .1
 .دراسي مؤىل آخر صورة .2
 .الشخصية إثبات صورة .3
 مع، السابق المستوى شهادة إرفاؽ فيلـز امسبقً  الجمعية من يتلقوف الدعم الطالبةأو  الطالب إف كاف .4

 .التالي للمستوى المالية المطالبة
 

  التدريب .14
 
 

     مفهـو التدريب: .أ 
                                       .دراسية سنة عن مدتها تقل التي التدريبية الدورات بالتدريب قصدي

تمتلك جمعية رعاية االيتاـ بعسير مركز إشراقات التميز ومعهد رياحين المستقبل وىي معتمدة من 
دريبية تناسب سوؽ العمل المؤسسة العامة   للتدريب التقني و المهني وتسعى الجمعية لتقديم دورات ت

 لؤليتاـ مجاناً ولغير األيتاـ برسـو مالية.
 

 االستحقاؽ شروط .ب 
 (.د ،ج ،ب ،أ) للفئات الجمعية خدمات من المستفيدة ةاألسر  أبناء من يكوف أف .1
  إلناث بشرط عدـ الزواج .ا وللذكور  ماً عا 30 عن العمر اليزيد أف .2
 .التدريب في الجادة الرغبة .3
 .العمل سوؽ متطلبات ومن مستقبلية جدوى ذات المطلوبة الدورة تكوف أف .4
إلى  ويحتاج أخرى دراسة في منتظم ناألبأف  حالة في الدراسة مع التدريب أوقات تعارض عدـ  .5

 .تدريب
 في جديتهم من للتحقق وذلك الطالبة /الطالب يتحملها التي الرسـو من جزء تحديد للجمعية يمكن .6

 .ذلك
 الدورة من خبلؿ مراكز التدريب التابعة للجمعية.عدـ إمكانية إقامة ىذه  .7

 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  23 صفحة

 

 

 
 

 :المطلوبة المستندات .ج 
 تعبئة نموذج التسجيل في قسم التدريب .  .1
 .الشخصية إثبات صورة .2
 . التدريبية الدورة في القبوؿ نموذجأو  عرض إرفاؽ .3
 .دراسي مؤىل آخر من صورة .4
 .التالية الدفعة طلب حاؿ في السابق المستوى شهادة إرفاؽ  .5
 أف يصدر الشيك باسم الجهة التدريبية على دفعات حسب ما تراه لجنة التدريب .   .6
 .التدريب اعتماد قبل للموافقة الجمعية عاـ لمدير يرفع .7
 جدية عدـأو  التدريبية الجهةأو  التدريبي البرنامج في القناعة لعدـ الطلب رفض للجمعية يحق .8

 .المتدرب
 تراه.يحق للجنة التدريب االستثناء بحسب ما  .9

 
 التوظيف .15

 
 مفهـو التوظيف: .أ 

 متميزة وظيفية فرص يجادإل ىليةواأل الحكومية الجهات مع بالتواصل الجمعية تقـوأف  بالتوظيف المقصود
 .هاتاألمأو البنات أو  ناءاألب مؤىبلت مع تناسبت

 
 :االستحقاؽ شروط .ب 

 .الجمعية خدمات من المستفيدة األسر من تكوف أف .1
 غير العمرف مهاتلؤل بالنسبةأما  ، لئلناث نة( س35)، وللذكور ماً ( عا30) عن العمر اليزيد أف .2

 .محدد
 .التوظيف في الجادة الرغبة .3
 .هافي توظيفال سيتم التي الجهة وتعليمات بأنظمة االلتزاـ .4

 
 :المطلوبة المستندات .ج 

 االبنة /بلبنل المقابلة واقع من ة االجتماعية/ الباحث رأي بو موضح ،بالتوظيف الخاص النموذج تعبئة .1
 .للعمل وحاجتو المستفيد جدية ويذكر

 .الشخصية إثبات صورة .2



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  24 صفحة

 

 

 .دراسي مؤىل اخر من صورة .3
 .الخبرة شهاداتأو  الدورات من صورة .4
 الوظيفية للجهة التحويل قبل العتماده العاـ المديرإلى  الطلب ورفع و التوظيف لجنة التدريب موافقة .5

 .لها ـاأل أو االبنة أو نباال ترشيح سيتم التي
 

 األمية ومح .16
 

 من نيتمكن لم بلتيال والفتيات األرامل أمية محو لغرض الخدمة ىذه تقديم في التعليم وزارة مع الجمعية تتعاوف
 صرؼ ويتم الجمعية تقدمها التي المجتمعية الخدمات ضمن وذلك النظامية السن فوتجاوز  ،بالتعليم االلتحاؽ

 البيانات وترفع ،الجمعية طريق عن بنجاح الدراسي العاـ تجتاز ةدارس لكل ريػاؿ( 1000) قدرىا مالية مكافأة
 العاـ المديرمن قبل  يتم اعتماده ثمومن  ،االجتماعية الرعاية لمدير الدراسي العاـ نهاية خدمة طلب تقرير مع

 .ةاألسر  حساب إلى المكافأة مبلغ لتحويل
 
 

 الكريم القرآف تحفيظ .17
 

 ذلك مايكوف غالباً و ، والرسمية المعتمدة الكريم فآالقر  تحفيظ بحلقات اللتحاؽا على األبناء والبنات تشجيع
 لمدير بذلك الرفع فيتم ،أو للتشجيع للمواصبلتأو  للتحفيظ كانتأ سواء رسـو دفع راألم احتاج وإذا .مجاناً 
تعبئة  بعداللجنة ويتم الصرؼ حسب ما تراه .الخدمة لتقديم العاـ المدير واعتماد االجتماعية الخدمات إدارة

 .النموذج الخاص من الدار 

 (:موسميةالخدمات المساندة )ال :اً لثثا
 

 وبالتالي ،المقدمة للخدمة تبرعات من يردىا ما على بناءً  معينة مواسم في الجمعية تقدمها التي الخدمات وىي
 للمشروع لبلـزا الدعم رتوف عدـ حاؿ في المستفيدين لجميع الخدمة ىذه تقديم من تتمكن ال قد الجمعية فإف
 :وىي ،الخدمات وىذه الخير فاعلي قبل من الخدمةأو 
 
 لؤلرامل واأليتاـ الحج .1

 :شروط االستحقاؽ .أ 
 (.أف تكوف األسرة ضمن الفئات )أ، ب، ج .1



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  25 صفحة

 

 

 بعد وفاة زوجها . تتزوجقد  األرملة أف ال تكوف .2
 .أف يكوف جميع المرشحين لم يسبق لهم الحج .3
 صحية تسمح لها بأداء فريضة الحج .أف تكوف األرملة في حالة  .4
 .( سنة18الحج عن ) المرشح ألداء فريضةأال يقل عمر  .5
وجود محـر لؤلرملة المرشحة أو اليتيمة لم يسبق لو الحج )يفضل أف يكوف أحد أبناء  .6

 األرملة(.
 ب من األسرة برغبتها في التسجيل بهذا المشروع .اطلب خط .7
 .لهم الخدمة عن ثبلثة أفراد من كل أسرةأال يتجاوز عدد األفراد الذين تقدـ  .8

 ب. المستندات المطلوبة :
 صورة السجل المدني او بطاقات األحواؿ للمرشحين للحج  .1

 .شهادة تطعيم لؤلمراض المطلوبة للجهات الرسمية ذات العبلقة .2

 .الجمعية في حاؿ تغيبوالى تكلفة الحج  بدفعالتوقيع على إقرار  .3

 . وقع وزارة الحج االلكترونيإحضار ما يثبت التسجيل في م .4
 ** مبلحظات مهمة :

البحث عن أفضل حمبلت الحج الرسمية يتولى الفريق المسؤوؿ عن ىذا المشروع  -
 نسبها من حيث الجودة والسعرأو 

 ومتابعة التنسيق معها. تعميد الحملة االنسب وتزويدىا ببيانات المرشحين للحج -

 يال يعني القبوؿ النهائ بالمشروع التسجيل  -

األولوية لقائمة االحتياط وممن يمكن لهن تعديل أوضاعهن من قائمة االعتذار بشرط  -
 إكماؿ التسجيل باالستمارة

في نهاية الشهر ، وينتهي بداية شهر شواؿ من كل عاـيبدأ التقديم على المشروع في   -
ستوضع في قائمة االحتياط أو االعتذار  الموعدوأي استمارة ستأتي بعد ىذا نفسو، 

 سب الشروط .ح

يتم فرز االستمارات من قبل إدارة المشاريع ، وترشيح المستحقين لحج ىذا العاـ ، و   -
، واستبعاد االستمارات   العاـ القادـعمل قائمة باالحتياط والذين سيتم إدخالهم في حج 

 5/11المشاريع في موعد أقصاه  إدارةعن طريق بذلك  المستفيدينالمرفوضة ، وإببلغ 
 اـ.من كل ع



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  26 صفحة

 

 

بناًء على معايير محددة و لكل معيار نقاط  عن طريق لجنة المشاريع يتم الترشيح -5 -
ويتم استخراج كشف محددة تجمع ثم يتم اختيار المتقدمات بناء على األعلى فاألدنى 

 معتمد من اللجنة ويتم اعتماده من اإلدارة للبدء في اإلجراءات الرسمية.
 
 
 
  

 العمرة .2
 

 :االستحقاؽ شروط .أ 
 (.ج ،ب ،أ) فئات ضمن األسر تكوف أف .1
 .الخدمة ىذه من االستفادة للمستفيد سبق يكوف أال .2
 .العمرة في الراغبات للمستفيدات شرعي محـر وجود .3

 
 :اتجراءإلا .ب 

 ويتم رسمي بعقد معها التعاقد طريق عن الجيدة الحمبلت إحدى الختيار حمبلت( 3) مع المباشر التنسيق
 .ـالعا المدير من العقد إقرار

 
  

 العيد كسوة .3
 

 شروط االستحقاؽ :
 أف تكوف األسر ضمن فئات )أ، ب، ج -1

 االجراءات :
 يصرؼ مبلغ نقدي حسب ما تحدده لجنة المشاريع حسب الموقف المالي للجمعية  -
 . حساب االسرةيتم إيداع المبلغ في  -

 
 لعاـ.المدير ا طريق عن حينها في تعميمها يتم معينة آلية وفق العيد كسوة تقديم يتم
 
 الشتاء كسوة مستلزمات .4



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  27 صفحة

 

 

 
 :االستحقاؽ شروط
 تكوف األسر ضمن فئات )أ، ب، ج(.أف  .1
 يصرؼ مبلغ نقدي حسب ما تحدده لجنة المشاريع حسب الموقف المالي للجمعية  .2
 حسابات االسريتم إيداع المبلغ في  .3
 / من كل سنة ميبلدية  1/10يبدأ العمل في ىذا المشروع بتاريخ  .4

 
 األضاحي .5
 

 خدمات من المستفيدة األسر جميع تشمل ال قد وبالتالي جمعية،لل الواردة للتبرعاتوفقًا  الخدمة ذهى تقدـ
 (.ج ،ب ،أ) فئاتال من األسر، ولكنها محصورة بالجمعية

 المشروع الوقت الزمني لؤلضحية والمواصفات الشرعية في األضحية  ىذاتتحرى اللجنة القائمة على  -
 
 الرمضانية السلة .6
 

 :االستحقاؽ شروط .أ 
 (.،ج ،ب ،أ) فئات ضمن األسر تكوف أف
 

 :اتجراءإلا .ب 
سنة في  18لكل مستفيد )أقل من  مناسباً  الجمعية تراه لماوفقاً  رمضاف شهر في أسرة لكل غذائية سلة صرؼت

  أو (غذاء) بطاقة اإللكتروني الصرؼ بطاقة طريق عنأو  البطاقة الممغنطة فينقدًا  تكوفأف  ويمكن   األسرة(
المدير  من بتعميم قيمتها ويحدد .كوبونات يتم االتفاؽ المسبق مع مورد للمواد الغذائية حسب كل منطقة 

 .للمشروع المعتمدة التقديرية للميزانيةوفقاً    العاـ.
 . 25/8من كل عاـ ىجري على أف يكوف الصرؼ قبل  1/7يبدأ العمل بهذا المشروع اعتباًر من -
 
 المدرسية الحقيبة .7

 :االستحقاؽ شروط .أ 
 من المستفيدة األسر وطالبات طبلب لجميع تقديمها ويتم الموسمية المساندة الخدمات من الخدمة ىذه

 .()أ، ب، ج فئة ذات الجمعية خدمات
 :المطلوبة المستندات .ب 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  28 صفحة

 

 

 تقديم ويتم االجتماعية الخدمات إدارة مدير من واعتمادىا المنتظمين والطالبات الطبلب بأسماء بيانات إعداد
 أو عينياً في حاؿ توفرىا من متبرع  .اإللكتروني الصرؼ بطاقةأو  البطاقة الممغنطة طريق عن الخدمة

 
 
 
  

 التقوية دروس .8
 

 :االستحقاؽ شروط .أ 
 .االنجليزية اللغةأو  العربية اللغةأو  العلمية المواد في التقوية تكوف أف .1
 للجمعية  او أحد النوادي التابعة .حكومية مدرسة في التقوية تكوف أف .2
 .مجانية تقوية دروس على الحصوؿ إمكانية عدـ .3
 توفر عدد من األيتاـ بما ال يقل عن خمسة مستفيدين في التخصص الواحد   .4

 
 :المطلوبة المستندات .ب 

 تعبئة النموذج الخاص بدروس التقوية )عن طريق النوادي التابعة للجمعية( .1
 تفاؽ المسبق مع المعلممبلحظة : تتبنى الجمعية دفع رسـو المعلمين باال - 

 
 المدرسي المريوؿ .9
 

 :االستحقاؽ شروط .أ 
 (.ج ،ب ،أ) األسرة ضمن الفئات تكوف أف .1
 (.ثانوي ،متوسط ،ابتدائي) التعليم مراحل في المنتظمات الطالبات من المستفيدة تكوف أف .2
 .أخرى جهات عن طريق الخدمة ىذه االستفادة من عدـ .3

 
 اإلجراءات: .ب 

 العاـ بدء قبل االجتماعية الخدمات إدارة لمدير وذلك الطالبات بأسماء بيانات ةالباحثة االجتماعي ترفع
 الصرؼ بطاقةأو  البطاقة الممغنطة في النقد طريق عن االحتياج لتوفير األقل على يوماً ( 30) ػب الدراسي

 حسب الموقف المالي للجمعية  .اإللكتروني
 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  29 صفحة

 

 

 العلمي التفوؽ .10
 

 قبل من الترشيح ونماذج الحفل آلية تعميم ويتم المتفوقين والطالبات بلبالط لتكريم سنوي حفل إقامة يتم
 قيمة و للحفل الترشح معاييرية ف امحدد االجتماعية الخدمات إدارة مع بالتنسيق اللجاف و  التربوية دارةاال

 .الحفل بعد ةاألسر  حساب في المكافآت مبلغ إيداع ويتم متفوقة /متفوؽ لكل المكافأة
 
 

 القياس تباراخ رسـو .11
 

 أبناءأف  وبما ،الثانوية المرحلة وطالبات لطبلب القياس اختبار دخوؿ يرغب من كل بدفعها يطالب رسـو ىي
 والراغبات الراغبين بأسماء الرفع ويتم لذا للقياس الوطني المركز مع بالتنسيق الرسـو من معفيين الجمعية وبنات

 كل للقياس الوطني المركز يحددىا التي التقديم فترة خبلؿ عن طريق قسم التدريب  االختبار ىذا دخوؿ في
 لم ومن كاؼ بوقت االختبارات موعد قبل البلـز اإلعفاء استصدار من الجمعية تتمكن حتى دراسي فصل
 عن تخلفوا ممن البناتأو  ناءاألب من أي رغبة لقاء مالية تبعات بأي تلتـز ال فالجمعية المحدد بالوقت يتقدـ

 عفاءإل للتسيق قياس مركز   قسم التدريب الى   من االوراؽ وترفع الجمعية من المحدد الوقت يف التقديم
 .الرسـو من والطالبات الطبلب



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  31 صفحة

 

 

 
 

 (أسرة/ مستفيد) عن الجمعية خدمات إيقاؼ الفصل الرابع: حاالت
 

 األفراد عن الخدمة إيقاؼ :أوالً 
 
 :التالية سباباألأحد  على بناء ةسر األ أفراد من أكثرأو  فرد عن الخدمة إيقاؼ يتم .أ

الذكور واإلناث من تجاوزت أعمارىم سن الثامنة عشرة ولم يتم استثناؤىم عن طريق لجنة البحث   .1
 والخدمة االجتماعية

 .المنزؿنفس  في األيتاـ مع تسكن ال التي المتزوجة األـ .2
 .زواجها عند اليتيمة .3
 ةباحثالرأي الفني لل على بناءً  الحالة ىذه استثناء في رالنظ يمكن، و ةاألسر  مع يقيم ال الذي المستفيد .4

 .ةالجمعي عاـ مدير وموافقة االجتماعية الخدمات إدارة مدير توصيات، و ةاالجتماعي
 .الوفاة .5
 .الجمعية خدمات نطاؽ خارج االنتقاؿ .6
 لاير للفرد الواحد . 1200ألكثر من  تغيير مصادر الدخل .7

 :اداألفر  عن الخدمة إيقاؼ جراءاتإ .ب
 .عنهم الخدمة إيقاؼ أسباب عليهم تنطبق الذين األفراد حصر .1
 على ةالمشرف الباحثة االجتماعية قبل من وذلك، األفراد عن الخدمة إيقاؼب الخاص النموذج تعبئة .2

وفي حاؿ  .يقاؼاإل إلعتماد االجتماعية الخدمات إدارة ومدير النسائي القسم لمديرة ورفعو ،ةاألسر 
 رة أيتاـ يتم رفعهم بكشف مستقل للجنة البحث العتماد االيقاؼ.زيادة العدد عن عش

 .الجمعية عاـ مدير قبل من النموذج اعتماد .3
 . عنو الكفالة يقاؼإل وذلك يقاؼاإل قرار من بنسخو الكفاالت منسق تزويد .4
 الصرؼ وبطاقات البطاقة الممغنطة عن المسؤوؿ المحاسب) إدارة الشؤوف المالية واإلدارية تزويد .5

 . المستفيدين األفراد وعدد بيانات لتعديل) إللكترونيا
   لجنة البحث والخدمة االجتماعية طريق عن لهم الجمعية خدمات جميع إيقاؼ  .6

   قسم البحث طريق عن ةاألسر  ملف في وذلك الجمعية عاـ مدير من اعتماده بعد النموذج حفظ .7
 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  30 صفحة

 

 

 

 األسر عن الخدمة إيقاؼ :ثانياً 
 :التالية سباباأل من أكثرأو  لسبب األسر عن لجمعيةا خدمات إيقاؼيتم  .أ

 .الجمعية خدمات نطاؽ خارج االنتقاؿ  .1
 .الجمعية مراجعة دوف المؤقت صرفها إيقاؼ فترة انتهت التي المنقطعة األسر .2
 محضر بموجب الحالة ىذه توثيق يتطلب) الثبوتية األوراؽ في التزويرأو  بالتبلعب تقـو التي ةاألسر  .3

 من ويعتمد االجتماعية الخدمات إدارة ومدير النسائي القسم ومديرةية االجتماع ةباحثال من موقع
 (.الحالة تثبت ةاألسر  من خطية إفادة بو ومرفقة، الجمعي عاـ مدير

 بو موضح ةاألسر  من خطي طلب على بناء) الجمعية خدمات من االستفادة في ةاألسر  رغبة عدـ .4
 (.سباباأل

 :األسر عن ةالخدم إيقاؼ جراءات إ .ب
 اعتماد  ولجنة البحث النسائي القسم لمديرة ورفعو، أسرة لكل الخدمة إيقاؼب الخاص النموذج تعبئة .1

 ببطاقات المختص والمحاسب الكفاالت منسق تزويد ضرورة مع) يقاؼاإل لقرار الجمعية عاـ مدير
 تاريخ من عتباراً ا ،ةاألسر  عن والمساعدات لكفالةا إيقاؼ قرار من صورة، و اإللكتروني الصرؼ

 (.يقاؼاإل
  



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  32 صفحة

 

 

 

 الفصل الخامس : النماذج 
  ( نموذج تغيير فئة1نموذج رقم )

 

 

 الفئة الجديدة    القديمةالفئة  رقم الملف  إسم األسرة 
عدد  تاريخ الزيارة 

 المستفيدين
     

هـ04/     /      
 

لموضحة بياناتها أعبله ، فقد تقرر بناء على توصيات فريق البحث االجتماعي بعد دراسة ملف األسرة ا
 تعديل فئة األسرة وذلك لؤلسباب التالية :

0. .................................................................................................................. 

2. ..................................................................................................................  

ةاالجتماعي /الباحثةالباحث    

 التاريخ االسم  :  ............................

ىػ 14/     /      

  
  

   التوقيع :  ...........................
 رأي لجنة البحث

..............................................................................................  
 ممثل لجنة البحث :

 االسم :                                           التوقيع :                   التاريخ : 

 اعتماد مدير الفرع
 مدخل البيانات في قسم البحث 

 تم تعديل فئة األسر في الملف وفي الحاسب األلي

............................االسم :    التاريخ 

ىػ 14/    /    

 التاريخ االسم :  ............................

ىػ 14/     /    التوقيع :  ........................... التوقيع  :  ........................... 

 :التاريخ   )في حاؿ تعدلت األسرة إلى فئة د(خاص بقسم الكفاالت          
 االسم:         ىػ14تم إيقاؼ الكفالة من المستفيدين المسجلين في ىذه األسرة اعتباراً من ..../..../....* 

  :التوقيع                                                                         تم تعويض الكافل بأيتاـ آخرين * 

 يحفظ القرار في ملف األسرة -
 ورة في ملف المستبعدين من الكفالةص -



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  33 صفحة

 

 

 ( نموذج تحويل األسر بين الفروع    2نموذج رقم )
 

 أرقاـ الهواتف عدد األفراد عنواف السكن الفئة رقم الملف اسم األسرة

   
 القديم الجديد

  
  

 رقم السجل المدني اسم المستفيد من الصرؼ
 بطاقة الصرؼ

 أخرى العثيم البركة 
     
     
     
     

 الخدمات المقدمة لؤلسرة
.............................................................. 
.............................................................. 

                                                     سلمو اهلل                      ...................................سعادة / مدير فرع 
نظراً النتقاؿ األسرة المذكورة إلى النطاؽ الجغرافي التابع لكم كما ىو موضح في البيانات أعبله ، لذا نأمل منكم 

نا ، ولكم ليتم إسقاطها من قائمة فرعالكفالة  إدراجها ضمن قوائم األسر التابعة لفرعكم وإشعارنا بتاريخ إدراجها في
 خالص التحية والتقدير .

 التوقيع التاريخ اسم مدير الفرع
ىػ 14/   /    ...................................   

  سلمو اهلل                                   سعادة / مدير فرع                                              

إشارة إلى شرحكم على خطاب التحويل الخاص باألسرة أعبله عليو نفيدكم بأنو تم إدراجها ضمن قوائم  
وتقبلوا تحياتنا ..                                                            ىػ 14من   /   /   اعتباراً    الفرع ،   

سم مدير الفرعا  التوقيع التاريخ 
ىػ 14/   /    ...................................   

 خاص بقسم الكفاالت 
 ىػ14تم إيقاؼ الكفالة من المستفيدين المسجلين في ىذه األسرة اعتباراً من ..../..../.... *

 تم تعويض الكافل بأيتاـ آخرين  *
                  التاريخ :                             التوقيع :                                         االسم :               

  يحفظ القرار في ملف األسرة -
 صورة في ملف المستبعدين من الكفالة -
 

 

التوقيع باستبلـ 
 ملف األسرة 

 التوقيع  التاريخ  المسمى الوظيفي  االسم 
    



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  34 صفحة

 

 

 ( نموذج إيقاؼ صرؼ مؤقت   3نموذج رقم )
 

 
 

 
،   ) المواد الغذائية ،  صرؼ  إيقاؼنأمل منكم   بعد دراسة ملف األسرة الموضحة بياناتها أعبله ،   

  ( ضمن الصرؼ للشهرين القادمين : ، .............المصروؼ النقدي
 هـ 04لعام        ـ          الشهر   ...............................................................................

 هـ 04ـ          الشهر   ............................................................................... لعام       

 

 وذلك لؤلسباب التالية :

1. ................................................................................................ 

2. ................................................................................................ 

ةاالجتماعي / الباحثةالباحث البحث والخدمة االجتماعيةلجنة      

 التاريخ االسم  :  ............................
ىػ 14/  /    

االسم :  ممثل اللجنة : 
...................  التاريخ 

ىػ 14/  /    
 التوقيع :  ........................... التوقيع :  ...........................

 ال مانع من اإليقاؼ المؤقت  بحسب التاريخ الموضح اعتماد مدير الفرع
 التاريخ االسم :  ............................

ىػ 14/  /    
..........االسم :  ..................  التاريخ 

ىػ 14/  /    التوقيع :  ........................... التوقيع  :  ........................... 
 

 . األصل / ملف األسرة 

 . صورة / الشؤوف المالية واإلدارية 

 . صورة / إدارة الخدمة االجتماعية 

  الفئة   رقم الملف                         اسم األسرة



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  35 صفحة

 

 

 
 

 ( نموذج إيقاؼ أفراد   4نموذج رقم )
 

 :يقاؼ المستفيدين التالية أسماؤىمإنأمل    أعبله،بعد مراجعة ومناقشة ملف األسرة الموضحة بياناتها  

المستفيد    اسم  ـ تاريخ الميبلد       سبب االستبعاد   

1    

2    

3    

4    

5    

الباحث / الباحثة االجتماعية     القسم النسائي مديرة     

...........سم  :  ...............اال  التاريخ 

ىػ 14/  /    

 التاريخ االسم :  ............................

ىػ 14/  /    التوقيع :  ........................... التوقيع :  ........................... 

 البحث والخدمة االجتماعيةلجنة رأي 
 والتوجيو بما تروف . لسعادة مدير الفرع ، لبلطبلع

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

االسم : 
ىػ 14التاريخ    /   /    التوقيع  ...............................................  

     توجيهات مدير الفرع
ىػ 14  /    /  ال مانع من اإليقاؼ اعتباراً من تاريخ    

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

ىػ 14التاريخ    /   /    التوقيع   

 خاص بقسم الكفاالت 
ىػ14ف المسجلين في ىذه األسرة اعتباراً من ..../..../....تم إيقاؼ الكفالة من المستفيدي  

 تم تعويض الكافل بأيتاـ آخرين 
 االسم :                                           التوقيع :                   التاريخ : 

 

يحفظ القرار في ملف األسرة                      صورة في ملف المستبعدين من الكفالة - - -  

م الملفرق  اسم األسرة   الفئة   



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  36 صفحة

 

 

 
 

 ( تعهد شراء منزؿ    5نموذج رقم )
 

 

 إقرار وتعهد
............................ ( نحن أسرة / .......................................... رقم الملف ) .......  

أحد أسر فرع ) .............................. ( نتقدـ إليكم لرغبتنا في شراء منزؿ ونتلمس مساعدتكم  فيما 
..................................... ( .تبقى من قيمة المنزؿ والتي تقدر بمبلغ ) .........  

 فقط .....................................................................................................
عدـ بيع المنزؿ كلو أو جزء بوذلك حسب األنظمة المتبعة في الجمعية في مثل ىذه الحالة ، ونتعهد بااللتزاـ 

بعد أخذ موافقة الجمعية .منو إال   
 وفي حالة عدـ التزامنا بذلك يحق للجمعية المطالبة بمبلغ المساعدة بالطريقة التي تراىا .

 فئة األسرة ) .......................................... ( .    -

 أفراد األسرة المستفيدين من خدمات الجمعية وقت تقديم الطالب : -

 صلة القرابة االسم ـ
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 المقر بما فيو :

ىػ 14االسم : .......................................        التوقيع :             التاريخ     /    /      
 صلة القرابة : ...................................

 

 مبلحظات :
 ة الجمعية على المساعدةىذا اإلقرار ال يعني موافق -

 توضع صورة من التعهد في ملف األسرة . -

 إذا كاف أفراد األسرة أكثر من عشرة أشخاص يستخدـ نموذجين . -



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  37 صفحة

 

 

 
 

 مبدئي ) مساعدة في شراء منزؿ ( لب( نموذج ط6نموذج رقم )
 

 
 

عسير )آباء( السادة / جمعية رعاية األيتاـ بمنطقة  
 

راء منزؿ ، ونفيدكم بأننا اطلعنا على ضوابط وشروط مساعدة شراء نتقدـ إليكم بطلب مساعدتنا في ش 
. (تطلب من مؤسسة وافي لآلطبلع عليها)المنازؿ عن طريق الجمعية الموجودة خلف ىذا النموذج  

كما أننا على علم بأف تقديم ىذا الطلب ال يعني بالضرورة موافقة الجمعية على طلب المساعدة ، علماً 
التالية  بأف لدينا المبالغ  

 مصدر المبلغ المبلغ كتابة  المبلغ رقماً  ـ
1    
2    
3    

( % من قيمة المنزؿ الذي نرغب في شرائو بقيمة ) .......... ( لاير ،         وىذا المبلغ يمثل نسبة )      
 علماً بأنو 

 ...................سيتم إفراغ المنزؿ باسم / .......................  صفتو / ...........   

 

: سنة 18أقل من  بيانات المستفيدين  

 الحالة الصحية  السنة الدراسية  العمر  صلة القرابة االسم ـ
1      
2      
3      
4      
5      

 

 مقدـ الطالب :
 ىػ 14االسم : ................................. التوقيع :                             التاريخ     /    /    

 صلة القرابة : ..................................

بيانات 
 األسرة  

  الفئة  رقم الملف    اسم األسرة رباعيا
ىػ 14/   /     تاريخ التسجيل   الحي   عدد األفراد      
  جواؿ  ىاتف



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  38 صفحة

 

 

 

 ( نموذج طلب مبدئي مساعدة في شراء سيارة  7نموذج رقم )
 

 

...................... عسير معية رعاية األيتاـ بمنطقةج ادة /الس  

غير )، ونفيدكم بأننا اطلعنا على ضوابط وشروط مساعدة    سيارة نتقدـ إليكم بطلب مساعدتنا في شراء
 شراء السيارات عن طريق الجمعية الموجودة خلف ىذا النموذج . (موجودة يرجى تزويدنا بها
، علمػاً  تقديم ىذا الطلب ال يعني بالضرورة موافقة الجمعية على طلب المسػاعدة كما أننا على علم بأف

 بأف لدينا المبالغ التالية :
 مبلغ مساىمة االسرة   قيمة السيارات  ـ

1   
بقيمة ) .......... ( لاير ، علماً  االذي نرغب في شرائه   السيارةمن قيمة %وىذا المبلغ يمثل نسبة )   ( 

 بأنو 
باسم / ................................ ، صفتو /    نقل ملكية السيارة مسيت

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

: سنة 18أقل من  بيانات المستفيدين  
 الحالة الصحية  السنة الدراسية  العمر  صلة القرابة االسم ـ

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

 مقدـ الطالب :
ىػ 14االسم : .................................       التوقيع :                             التاريخ     /    /      

......................صلة القرابة : .......  
 
 

 بيانات األسرة

  اسم األسرة رباعيا

قم الملفر      الفئة  

ىػ 14/   /     تاريخ التسجيل  الحي   عدد األفراد 
  جواؿ  ىاتف



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  39 صفحة

 

 

   تسجيل في مشروع الحج( نموذج 8نموذج رقم )

 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  41 صفحة

 

 

 ( نموذج االستعبلـ عن دارس أو دارسة بحلقات أو دور التحفيظ  9نموذج رقم )

 
 
 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  40 صفحة

 

 

 ( نموذج طلب االعتذار عن دورة   10نموذج رقم )



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  42 صفحة

 

 

   تسجيل في قسم التدريب( نموذج 11نموذج رقم )

 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  43 صفحة

 

 

    استمارة تسجيل لؤلرامل في قسم التدريب نموذج ( 12نموذج رقم )

 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  44 صفحة

 

 

 استمارة طلب االستفادة من برامج قسم التدريب والتوظيف( نموذج 13نموذج رقم )

 



 الئحة الرعاية والخدمة االجتماعية 45 من  45 صفحة

 

 

 
 
 

 لمزيد من المعلومات 

 شركة وافي العالمية 
  33، مكتب 3مبنى رياض العليا، الدور 

 شارع العليا العاـ 
  11444، الرياض 15192ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية 
 + 966 11 450 2990ىاتف: 
 + 966 11 450 7992ىاتف: 
 + 966 11 450 9221فاكس: 

البريد اإللكتروني 
: info@waficorp.com 

www.waficorp.com 
 

 لمزيد من المعلومات 


