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 ة لجمعية البر الخيرية بالمخواةالئحة الرعاية االجتماعي
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تسعى جمعية البر الخيرية بالمخواة إلى التميز واإلبداع في برامجها وخدماتها لتتواكب مع 

رؤيتها ورسالتها، ومن ذلك شمولية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين من األسر الفقيرة 

 ات والمعلقات واأليتام ومن في حكمهم. واألرامل والمطلق

وتهدف هذه الالئحة إلى تحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة، حيث يقوم فريق 

البحث االجتماعي بعمليات بحث مكتبي وميداني لجميع الحاالت للتحقق من حالتها 

وإجراءات دقيقة تخضع  متخصص،عن طريق فريق بحث اجتماعي  احتياجاتها،وتلمس 

دائما للمراجعة والتحديث المستمر للتأكد من حالة الفئة المستهدفة وسهولة إيصال خدمات 

 الجمعية لهم. 

له من خالل الخدمات المصرفية  وتقديم المساعداتلخدمة المستفيد وتسعى الجمعية   

وتمكين المستفيد من مدى استحقاقه واالستفادة من خدمات الجمعية بأيسر  ،لكترونيةاإل

 الطرق وبما يحفظ له كرامته. 

العمل وفق ضوابط ومعايير واضحة وسهلة للعاملين في  الالئحة لتنظيملذلك وضعت هذه 

 .الجمعية ولطالبي الخدمة من المستفيدين من خدمات الجمعية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

 
 الـــــــــــــفــــــصــــــــــــــــــــــــل األول

 الـتـعريـفـات 
 الالئحةالمادة األولى: المفردات الواردة في   

هي القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة ألهداف وسياسات وبرامج الرعاية  الالئـحـة: 
 االجتماعية في الجمعية. 

 للجمعيةهي اإلدارة التنفيذية  اإلدارة: 
 ومتابعتها. هي القسم الذي يعنى بدراسة الحاالت وتسجيلها  االجتماعية: الرعاية 

 الجمعية. هو كل من يرغب في الحصول على خدمات  المتقدم: 
 أو  الدخل: 

ً
 دون أفراد أسرته من أي مصدر سواء كان شهريا

ً
هو ما يتقاضاه المتقدم شخصيا

 
ً
 وغيرها.  سنوية( عوائد-سجالت تجارية  – تأمينات-ضمان –تقاعد − )راتب سنويا

 .هو المحيط الجغرافي الذي تشمله خدمات الجمعية الجمعية: نطاق خدمات 

 . ساسيةهي التي ال تتوفر لها الحاجيات الضرورية و األ  المحتاجة: األسرة 

در عن تقرير طبي صا كل من أصيب بمرض وال يستطيع العمل بسببه بموجب المريض: 

 . مستشفى حكومي

كل من أصيب بمرض نفسي بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى  النفسي: المريض 

 بسببه. حكومي وال يستطيع العمل 

 هو الذي أصابه نقص أو قصور عن اإلنسان السوي في بدنه أو عقله.  المعـــاق: 

( ٨١) من بعد وفاته وأعمار أوالدها أقل كل امرأة توفي عنها زوجها ولم تتزوج هي األرملــة: 

 .
ً
 عاما

 شرعي. من ثبت طالقها بصك  المطلقة: 

هي عمليات البحث والتقصي التي تقوم بها الجمعية عن المعلومات  االجتماعي: البحث 

جيل األسرة للمساعدة والتس ودراسة تلك المعلومات وبيان استحقاق أسرة،والبيانات عن كل 

 عدمها. من 

لكفاف، االحد الذي يمثله مستوى الدخل لألسرة ويحكم عليها من خالله بصفة  الكفاف: حد 

السكن والدخل وعدد  هوالخدمات( وشروط)السلع للمصروفات سرة لعدد أفراد األ  وفقا 

 األفراد.  
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 . مو الوالد و األ أهي التي فقدت والدها   عائل: أسرة بال 

صة يثبت إعالة المعيل لمن المحكمة المخترسمي صادر من مستند  هو  اإلعالة: صك 

 . يعولهم

هو مستند رسمي صادر من المحكمة المختصة يثبت هجران الزوج لزوجته  الهجران: صك 

 ويحدد مدة الهجران. 

هم من كان لديهم معامالت إثبات واستخراج هوية  الداخلية: أصحاب المعامالت بوزارة  

  فيها.  يبتولم وطنية سعودية لدى وزارة الداخلية 

 المرأة التي يهجرها زوجها  المعـلقــة: 
ً
  هجرا

ا
فال هي مطلقة وال هي زوجة ويثبت ذلك  ،طويل

ة مع اعتماد لجن الثقة،أهل  بصك شرعي أو إفادة من جهة ذات اختصاص أو شهادة اثنان من

 الجمعية. 

 وحياته وال يعرف موضعه أثره،وخفي عليهم  عائلها،وهي التي انقطع خبر  أسرة المتغـيـب: 

 وموته ويثبت ذلك بمستند رسمي من إحدى جهات االختصاص. 

 الجمعية. ويقصد به طـي قيد المستفيد من خدمات  الجمعية: االستبعاد من 

 فقط. كل من يعول نفسه  الفردية: الحالة 

لنظام اهو تغيير الحقيقة في بيان جوهري وفي محرر بإحدى الطرق التي نص عليها  التــزويـر: 

 لنفسه مع نية استعمال المحرر 
ً
 في الغير أو نفعا

ً
 من شأنه أن يحدث ضررا

ً
زور من  يما فتغييرا

  أجله. 

 ( ثمانية عشر ٨١كل من توفي والده ولم يبلغ ) )اليتيم(:  القصر: األبناء 
ً
 . عاما

هي محررات تحتوي على إثباتات أو معلومات وبيانات يلزم استيفاؤها وفق  المسـتـنـدات: 

 حالة. شروط الالئحة العامة والخاصة بكل 
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 الـفصل الثـانـي

 نـظـام التسـجيل

 الجمعيةالحاالت المستفيدة من  الثانية: المادة   

                    المهجورة أو  المعلقة-5المطلقة -4 األرملة-3عائل بال  أسرة-2المحتاجة  سر األ -٨

   المريض-9زوجة غير السعودي  مواطنة-١المعاق -7المتغيب  أسرة-6

 روط التسجيل لكافة المتقدمينالمادة الثالثة: ش  

. يكون  أن-٨
ً
 المتقدم سعوديا

( مواطن،يكون المتقدم في حكم السعودي )زوجة  أن-2
َ
 زوج مواطنه

 لألسرة.  أن-3
ا
 يكون المتقدم عائل

 يكون السكن في داخل النطاق الجغرافي لمحافظة المخواة.  أن-4
 ويتم التأكد من ذلك بما يلي: 

 نوتعريف مالسكن من نظام إيجار،  وعقد إيجار تعريف من مدارس األبناء )برنامج نور(،     
 وفاتورة الكهرباء. العمدة 

 ريال. 1000يزيد دخل الفرد عن  أال -5
،٨١يتجاوز عمره  أال في تسجيل االبن من ضمن أفراد األسرة  يشترط-6

ً
إال إذا أحضر ما  عاما

 عالة. اإل يثبت استمراره في الدراسة أو مضاف في صك 
فإن ثبت عدم صحتها فللجمعية اتخاذ اإلجراءات النظامية  المعلومات،على صحة  توقيعه-7

 الرسمية بحقه. 
 عية االستفسار عنه وعن بياناته ومرافقيه في أيإقرار بموافقته أن من حق الجم توقيعه-١

  الجمعية. تراها  خاصة(أو  )حكوميةعالقة  جهة ذات
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 ط التسجيل للمتقدمين حسب الحالةشرو  الرابعة: المادة   

 سر المحتاجةاأل  األولى: الحالة 
 الشروط: 

 فأكثر.  45أن يكون عمره − ٨
ً
 خمسة وأربعين عاما

 شروط تسجيل كافة المتقدمين في المادة الثالثة. أن تنطبق عليه − 2
 أن يحضر المستندات التي تخصه في الفصل الثالث− 3

 األرمـلة الثانية: الحالة 
 الشروط: 

. ( ثمانية عشر ٨١من سن ) قلأاألرملة أن يكون أعمار أبناء − ٨
ً
  عاما

 الثالثة. أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة − 2
 ر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث. أن تحض− 3

 المطلقة الثالثة: الحالة 
 الشروط: 

 من ثبت طالقها بصك شرعي صادر من المحكمة المختصة. −  ٨
 أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة−  2
 أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث−  3

 المهجورةالمعلقة أو  الرابعة: الحالة 
 الشروط: 

 أن تحضر ما يثبت تعليقها من جهة ذات اختصاص أو ثبت لدى الجمعية. −  ٨
 أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.  −  2
 أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث. −  3 

 الحالة الخامسة: أسرة المتغيب
 الشروط: 

 عية. أو ثبت لدى الجما يثبت تغيب عائلها بصك شرعي صادر من المحكمة أن تحضر م−  ٨
 أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة. −   2
 دات التي تخصها في الفصل الثالث. أن تحضر المستن−   3
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 السادسة: المريضالحالة 
 الشروط: 

 ( ويكو )متخصصأن يثبت بتقرير طبي ساري المفعول من مستشفى حكومي −  ٨
ً
ن مترجما
إلى اللغة العربية يثبت عجزه عن العمل مع تقدير اللجنة االجتماعية وال تتجاوز صالحيته 

وإذا تعذر إثبات ذلك فللجنة االجتماعية أن  إعداده،من تاريــــخ و ميالدية أستة أشهر هجرية 
   المناسب. القرار  اذ اإلدارة التخ مجلس تحيل ملفه إلى

 عدم أهلية الزوج.  يحق للجنة االجتماعية تحويل ملف األسرة باسم الزوجة إذا ثبت−  2
 أن تنطبق عليه شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة. − 3
 الثالث. أن يحضر المستندات التي تخصه في الفصل −  4

 بال عائل الحالة السابعة: أسرة
 الشروط: 

 يثبت أنها بال عائل يعيلها.  األسرة ما أن تحضر − ٨
 الثالثة. أن تنطبق على األسرة شروط كافة المتقدمين في المادة − 2
 الثالث. أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل − 3
 يعيلها. أن يكون تسجيل األسرة باسم العائل الذي − 4

 المعــاق: الحالة الثامنة
 الشروط: 

 ويكون متأن يثبت إعاقته بتقرير طبي ساري المفعول من مستشفى حكومي، −٨
ً
إلى  رجما

ة أشهر وال تتجاوز صالحيته ست االجتماعية،اللغة العربية وعجزه عن العمل مع تقدير اللجنة 
لقرار ا اإلدارة التخاذ تعذر ذلك فللجنة االجتماعية أن تحيل ملفه إلى  وإذا من تاريــــخ إعداده 

 المناسب. 
 أن تنطبق عليه شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة. − 2 

 الثالث. أن يحضر المستندات التي تخصه في الفصل − 3
 سعوديالحالة التاسعة: مواطنه زوجة غير 

 الشروط: 
 الزواج. أن تحضر صورة من عقد −٨
 أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة. −2
  الثالث. أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل −3
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 م. األ سم ام يبقى الملف بوفاة األ  بعد -4
 
 

 
 

  حاالت اإليقاف المؤقت واالستبعاد من الجمعية.  الخامسة: المادة   

 حاالت اإليقاف المؤقت:  أوال:   
وبي منسثبوت اإلساءة بالقول ألحد و  أو البلبلة عند توزيــــع المساعدات، الشغب إثارة-٨

  القدح في نزاهة وأمانة العاملين. الجمعية كالسب والشتم و 
 له. خصص ول على منافع إضافية أو أكثر مما واالدعاء الكاذب للحص التحايل-2
      حال تأخر المستفيد عن تجديد األوراق المطلوبة بحد أقصى شهر هجري من تاريــــخ  في-3

 تسليمه األوراق المطلوبة )دون عذر مقبول(.  
المستفيد بمدة أقصاها ثالثة أشهر هجرية عن مراجعة الجمعية أو عدم الرد على  انقطاع-4

 الجمعية. منطقي في حال طلبه من دون عذر أو مبرر  اتصاالتها
تسبة لمنحال وصول معلومة تفيد بعدم انطباق شروط االنتساب على إحدى األسر ا في-5

 اريخه. تما يخالف هذه المعلومات خالل شهر من  وعدم إثباتهويتم التثبت من المعلومات 
العقوبة لجميع الحاالت السابقة من قبل إدارة الجمعية بناء على تقرير  ر مالحظة: تقد* 

 فريق العمل بما تراه مناسًبا للمخالفة. 
 حاالت االستبعــاد من الجمعية ثانيا: 

 يوجد لديها أيتام.  التي ال رملةاأل-٨
 للجمعية. خارج النطاق الجغرافي سرة التي انتقلت األ -2
 حيحة. صالتي تقوم بالتالعب والتزوير في األوراق الثبوتية أو إعطاء معلومات غير  األسرة-3
 إليها. رجع زوج المعلقة  إذا -4
 المانع. حال تجاوز دخل المستفيد الحد  في-5
 حالته. عودة المتغيب ألسرته بعد دراسة  ثبوت-6
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 الفصل الثالث

  المستنـدات المطلوبـة المادة السادسة:   

 :
ً
 المطلوبة من كافة المتقدمين:  المستندات-أوال

 مع صورة حديثة( للمطابقة. )للسعوديين الهوية الوطنية  أصل-٨
 للمطابقة. مع صورة حديثة( )للسعوديين سجل األسرة  أصل-2
 اإلقامة سارية المفعول لغير السعوديين )مع صورة حديثة( للمطابقة.  أصل-3
 نات،التأمي المالية، التقاعد، االجتماعي،حديث بمقدار دخل رب األسرة )الضمان  تعريف-4

 المتزوجة، أخرى(دخل البنت غير 
. ةملكية المنزل أو ما يثبت أو عقد إيجار من نظام إيجار األصل مع الصورة للمطابق صك-5

 معتمد. صادر من مكتب عقاري 
 والعمدة. تزكية من إمام المسجد  ورقة-6
 نور(.  )موقعموثق من مدارس األبناء  تعريف حديث-7
ميالد األبناء الذين لم تتم إضافتهم في سجل األسرة األصل مع صورة حديثة  شهادة-١

 للمطابقة. 
  المدنية. عاما من األحوال  ٨١عدم زواج أو توظف البنات الالتي تجاوزت أعمارهن  إثبات-9

  والجوال. ان وجد ورقم الهاتف  الوطني(العنوان )أرقام المنزل المكون من أربعة  رقم-٨1
 (. معيةالج المعدة مننماذج التعهدات وتوقيع المستفيد عليها )وفق النماذج  تعبئة-٨٨

 :
ً
 -المتغيب: اإلضافية لألرملة والمطلقة والمعلقة وأسرة  المستندات-ثانيا

 (. مع الصورة للمطابقة )األصلوفاة للزوج  شهادة-٨
 (. مع الصورة للمطابقة )األصلحصر الورثة  صك-2
ب وإعالة األوالد(. أما إثبات المتغي− تغيب زوجها− تعليقها − ما يثبت )عدم زواجها إحضار -3

 (. الضمان االجتماعي−)إثبات محكمة
 مع الصورة للمطابقة(.  األصل)المدنية من األحوال  إفادة-4
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 الفصل الرابع

 المشروعات وأنشطة الجمعية  
لتي تخدم : تقدم الجمعية مجموعة من األنشطة والبرامج المعتمدة اسابعةالمادة ال  

 -وهي: األسر المسجلة فيها 

 الغذائية المساعدات-٨
 صائـم تفطير-2
 الرمضانية السلة-3
 الفطر زكاة-4
 المنتجة األسر-5
 واأليتاماألسر الفقيرة  كفالة-6
 المنازل وترميمها صيانة-7
 الزواج إعانة-١
 الكهربائية.  األجهزة-9

 . الكربات تفريــــج-٨1
 . والتأهيل التدريب-٨٨
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 الفصل الخامس
 أهلية االستحقـــاق 

 وترميم(نظام خدمات المنازل )ايجار  : ثامنةالالمادة   
  -االستحقاق: شروط 

 (. ج-ب - )أتكون األسرة ضمن فئات  أن-٨
 يكون المنزل بإسم المستفيد أن-2 
قدرة األسرة على االستفادة من هذه الخدمة عن طريق الجهات )البنك السعودي  عدم-3 

من الجهات التي يمكن أن  اإلسكان وغيرها وزارة  االجتماعي،الضمان  واالدخار،للتسليف 
 الخدمة(. تقدم 

يزيد إجمالي المدفوع من الجمعية عن  وان ال  (%41) وااليجار يكونم األعلى للترمي الحد -4
دارة اإل  مقدم لمجلسحالة زيادة التكلفة عن ذلك فيلزم طلب استثناء  ريال وفي 7111

 الزيادة. موضحا فيه مبررات االستثناء أو تتحمل األسرة هذه 
 الترميم(تكون األسرة قد استفادت من هذه الخدمة )في  أال -5
حالة تحمل األسرة جزء من التكلفة فتقوم بدفع ما يترتب عليها للمقاول مقدما وهذا  في-6

 الترميم. شرط الموافقة النهائية على 
 -المطلوبة: المستندات 

 يم. الترمطلب الخدمة من الباحث االجتماعي موضحا به حاجة المنزل لصيانة أو  تقرير -٨
 أيجار. ما يثبت ملكية المنزل أو عقد االيجار من نظام  إرفاق-2
 بالتفصيل. وصف عمل موضحا فيه اإلعمال المطلوبة  إعداد -3
 المقاوالت. مؤسسات مختصة في مجال 3عرض سعر باإلعمال المطلوبة من قبل  إرفاق-4
 الجمعية. دراسة الطلب من قبل اللجنة الفنية المختصة ويقدم تقرير إلدارة  يتم-5
 لالعتماد. الطلب بعد اكتمال اإلجراءات إلدارة الجمعية  يرفع-6
 الجمعية. من قبل  التنفيذ واإلشراف متابعة-7
ي ملف ف وتسجيل الخدمةاكتمال العمل واستالم المقاول مستحقاته يتم التوثيق  بعد -١

 األسرة. 
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 واألجهزة الكهربائيةفي تأثيث المنزل  المساهمة-: التاسعةالمادة   

 -االستحقاق: شروط 
 . ج(- ب- )أتكون األسرة ضمن فئات  أن-٨
 يانة. غير قابل للص أن يكونيكون األثاث أو الجهاز المطلوب غير متوفر لدى األسرة أو  إن-2
 تكون األسرة قد استفادت من هذه الخدمة.  أال -3
 . ريال(5111)يتجاوز إجمالي المطلوب عن  ال أ-4

 -المطلوبة: المستندات 
 طلب الخدمة من الباحث االجتماعي موضح به االحتياج وتفاصيله.  تقرير -٨
 على الطلب بعد دراسته.  اللجنة االجتماعية موافقة-2
 إرفاق عروض األسعار مع الطلب. -3
 يرفع الطلب بعد اكتمال اإلجراءات لمجلس االدارة لالعتماد. -4
 في سداد فواتير الكهرباء المساعدة-: العاشرةالمادة   

 -االستحقاق: شروط 
 . ج(- ب- فئات )أأن تكون األسرة ضمن -٨
 تكون الفاتورة مدعومة من الضمان االجتماعي أو إمكانية دعمها.  أال -2
 التقيد بالمبالغ المحددة في الجدول التوضيحي لتسديد الفواتير. -3

 

 -المطلوبة: المستندات 
 طلب الخدمة من الباحث االجتماعي.  تقرير -٨
 صورة الفاتورة المراد تسديدها.  إرفاق-2
 على الطلب بعد دراسته.  موافقة اللجنة االجتماعية-3
 . االدارة لالعتماد اإلجراءات لمجلسالطلب بعد اكتمال  يرفع-4

*مالحظة: يمكن استثناء األسرة الواحدة في حالة انقطاع الكهرباء )حسب مرئيات 
 اإلدارة(مجلس 

 

 ج ب أ الفئة

 ٨511 ٨١11 2111 الحد األعلى في السنة
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 الزواج إعانات-: الحادية عشر المادة   

 -االستحقاق: شروط 
 يكون المتقدم من أبناء األسر المستفيدة من خدمات الجمعية.  إن-٨
 يكون الطلب خالل السنة األولى من كتابة عقد النكاح.  إن-2
 يكون قد استفاد من الخدمة مسبقا.  إال -3
على دورة تأهيليه قبل الزواج والتي تقيمها الجمعية أو الجهات المتخصصة في  الحصول-4

 مساعدات الزواج والتأهيل واإلرشاد األسري. 
 زواج األول وليس التعدد. لتكون المساعدة ل إن-5
 ريال.  4111عن  يزيد الراتب أال-6

 -المطلوبة: المستندات 
 الجمعية. طلب لمدير  تقديم-٨
 لعقد النكاح.  صورة-2
 . ببوالمتستعريف بالراتب في حالة االبن موظف أو برنت من األحوال للطالب  إحضار -3
 وكرت العائلة. الهوية  صورة-4
 شهادة حضور الدورة التأهيلية.  صورة-5
 تزكيه من إمام المسجد إحضار -6
 اللجنة االجتماعية على الطلب بعد دراسته.  موافقة-7
 الطلب لمجلس االدارة لالعتماد.  يرفع-١
 والتأهيل التدريب-: الثانية عشر المادة   

 -االستحقاق: شروط 
 أبناء األسر المستفيدة من خدمات الجمعية.  يكون من إن-٨
 الجـادة في التـدريب.  الرغبة-2
 تكون الدورة المطلوبة ذات جـدوى مستقبلية ومن متطلبـات سوق العمل.  إن-3
 للجمعية تحديد جزء من الرسـوم يتحملها الطالب وذلك لتحقيق جديتهم في ذلك.  يمكن-4

 -المـطـلـوبة: المسـتـنـــدات 
 . بلة الشخصية ويذكر جدية المستفيدمن الباحث االجتماعي من واقـع المقا تقرير -٨
 الهوية.  صورة-2
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 من أخر مؤهل دراسي.  صورة-3
 المطالبة من جهة التدريب مع الخصم إن أمكن.  أصل-4
 اللجنة المختصة على الطلب بعد الدراسة.  موافقة-5
 لمجلس االدارة لالعتماد.  الرفع-6
 شهادة المستوى السابق في حالة طلب الدفعة الثانية.  إرفاق-7
 تقوم بالتدريب. بموجب شيك باسم الجهة التي  الدفعات-١
للجمعية رفض الطلب لعدم القناعة في البرنامج التدريبي او الجهة التدريبية أو عدم جدية  يحق-9

 المتدرب. 

 الفصل السادس
 -أحــكـام عـامــة:  

ال يتم قبول طلبات المتقدمين وتزويدهم بالمستندات المطلوبة إال  عشر:  ثالثةالمادة ال  
 انطباق شروط التسجيل عليه من عدمه. بعد إجراء بحث مكتبي يحدد 

استـالم الطلب من الجمعيـة ال يعني قبوله وان يكون مقدم الطلب في  عشر:  رابعةالمادة ال  
 نطاق الجمعية الجغرافي. 

ال يتم استقبـال الطـلـب إال من صاحـبـه أو بوكـالة شرعية صادرة من   عشر:  خامسةالمادة ال  
 قبول يقدره مدير الجمعية. كتابة العدل في حالة وجود مبرر م

الجمعية غير ملزمه بإعادة أوراق المتقدم في حالة عدم قبول طلبه،  عشر:  لسادسةالمادة ا  
 والبد من إفهام المتقدم وأخذ تعهد عليه بذلك.  

يجب أن تكون األوراق المقدمة للجمعية حديثة ولم يمض عليها أكثر  عشر:  سابعةالمادة ال  
 من ثالث أشهر. 

 يجب أن يكون هناك بحث تتبعي لكل أسرة كل عام من تسجيلها.  : ثامنة عشرالالمادة   
إذا كان للزوجة أبناء من زوج آخر ولديها صك إعالة عليهم فيستمر  : تاسعة عشرالمادة ال  

صرف المساعدات من الجمعية لمدة ال تزيد عن ستة أشهر هجرية مع تطبيق الوزن النسبي 
 الحاجة. وإلدارة الجمعية صالحية تمديد مدة االنتساب للجمعية عند  األسرة،على 

إذا كانت المتقدمة سعودية وزوجها ٌ مقيم غير سعودي فيتم تسجيل  : العشرونالمادة   
كون وي األسرة،ويعتبر دخل الزوج من دخل  التسجيل،األسرة إذا انطبقت عليها شروط 

الزوج مع تطبيق شرط العمر للزوج األجنبي الملف باسم الزوجة بعد أخذ موافقة خطية من 
 السعودي. غير 

كل من يتقدم لطلب التسجيل ولم تنطبق شروط التسجيل أو  : الواحدة والعشرونالمادة   
 اء ولها حق االستثن المشكلة،بعضها عليه تتم إحالته إلى اللجنة االستشارية لحل 

        الجمعية بحد ويمكن التمديد لها بقرار من مجلس أدارة  أقصى،لمدة سنة هجرية كحد   
أقصى ستة أشهر عند الحاجة لذلك، وال ينتقل المستفيد من الجمعية حتى تنتهي مدة 
االستثناء، وتكون قيمة المساعدة بالحد األدنى إذا كان سبب االستبعاد ارتفاع الدخل، أما 

 ي. النسبغيرها من األسباب فيساعد وفق الوزن 
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عند اإلحالة من قسم إلى قسم أخر داخل الجمعية تعطى األسرة  : ثانية والعشرونالمادة ال  
 مهلة ال تزيد على ستة أشهر هجرية كفترة انتقالية من تاريــــخ اإلحالة. 

رب األسرة العاجز عن الحضور الستالم المساعدات بسبب  : ثالثة والعشرونالمادة ال  
الة شرعية صادرة من كتابة العدل منه بعد التأكد من المرض يلزم من ينوب عنه إحضار وك

 حالته الصحية بتقرير طبي من مستشفى حكومي أو زيارة ميدانية. 
نية ثما٨١من  ذكور أقلفي حال كون المتقدمة أرملة ولديها أبناء  والعشرون:  رابعةالمادة ال  

 عشر 
ً
 توجيههم لقسم كفالة األيتام.  يعملن يتمأو بنات لم يتزوجن أو  عاما

لو أنشئت جمعية خيرية متخصصة بإحدى الحاالت التي  والعشرون:  خامسةالمادة ال  
ق إحالة هذه الحاالت بعد التنسيفإن لجمعية البر الحق في  وفروعها،ترعاها جمعية البر 

 
ً
ديدة جمع عدم استقبال طلبات  عليهم،مع تلك الجمعية بقبول الحاالت التي تحول  رسميا

 لهذه الحاالت.  وفروعها،في الجمعية 
النموذج  والعمدة حسبيجب تعبئة نموذج تزكية اإلمام  والعشرون:  سادسةالمادة ال  

 إليه. عند حاجة الجمعية  المعتمد،
تعامل المرأة غير السعودية التي لها أبناء سعوديين معاملة المرأة  والعشرون: ة سابعالمادة ال  

 .ويكون الملف باسم االبن األكبر أبنائها،السعودية مادامت مسؤولة عن 
يعامل أبناء المرأة السعودية من رجل غير سعودي معاملة األبناء  : امنة والعشرونالثـالمادة   

 باسم االم  ويكون الملفالسعوديين. 
عند ثبوت دراسة أبناء المستفيد في خارج النطاق الجغرافي  تاسعة والعشرون: الالمادة   

لمحافظة المخواة فإن للجمعية إيقاف ملف المستفيد حتى يثبت خالف ذلك بمشهد من 
وعند التأكد من صحة المعلومات الخاصة بدراسة األبناء خارج النطاق  نور،برنامج 

إحالة الحالة إلى اإلدارة وتكون لها صالحية اتخاذ القرار لمناسب  يتم محافظةللالجغرافي 
 لكل حالة. 

في حال كانت الحاجة الفعلية لألسرة من ريال وحتى أربعمائة وتسعة  الثالثون: المادة   
( 

ا
وعينية فإن للجمعية الحق بمساعدة هذه األسر بمواد غذائية  (499− ٨وتسعين رياال

 امج الرعاية االجتماعية. ضرورة تسجيلها ببرن فقط مع
أربــع سنوات كحد  الجمعية لمدةمدة االستفادة من خدمات  والثالثون:  واحدةالمادة ال  

وتمدد  شي،المعيالرفع من دخله ومستواه  استيفاء محاوالت أقصى من تاريــــخ انتسابه بعد 
 اإلدارة.  االجتماعية بموافقةاللجنة  على تقرير 

بحيث  البر،من خالل مقر جمعية  السبيل( )عابرييتم مساعدة  والثالثون:  ثانيةالمادة ال  
 المالية. تكون مقتصرة على المواد الغذائية والعينية فقط دون المساعدات 

إذا توفي رب األسرة ولديه أكثر من زوجة تعامل كل زوجة مع  والثالثون:  ثالثةالمادة ال  
 بي عليها. أبنائها كاسرة مستقلة لوحدها مع تطبيق شروط الوزن النس
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إذا كان سكن األسرة عبارة عن منزل إيجار مسجال باسم رب األسرة  والثالثون:  رابعةالمادة ال  
 به.  كانوا يسكنونفيعتبر المسكن إيجار إذا   ومنتهي بالتمليك

يحق للجنة االجتماعية عدم احتساب مبالغ التأهيل الشامل  والثالثون:  خامسةالمادة ال  
لرب األسرة وأبنائه متى ما رأت الحاجة لذلك مع ذكر المبررات لذلك وموافقة مجلس إدارة 

 الجمعية. 
 اعتمادها. تاريــــخ  مباشرة منتطبق الالئحة  والثالثون:  سادسةالمادة ال  
 

 

 

 


