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    الالئحةقرار اعتماد     

 

:  الثاني(  )اإلصدارالالئحة  هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارةقرار  بموجب   مجلس  للعام    محضر  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  األستاذ / عبدهللا بن سعيد الزهراني 
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                     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 وبعد :

إن مما عنيت به حكومة خادم احلرمني الشريفني وفقه اهلل العناية باجلمعيات اخلريية ودعمها ممثلة يف        

(  مبحافظة الطائف مجعية العون اخلريية) ، ومن بني هذه اجلمعيات  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة 

 .هـ 17/10/1436 وتاريخ  691املسجلة بتصريح رقم 

وحرصًا على الريادة والتنظيم وأن يكون عمل هذه اجلمعيات وفق لوائح وأنظمة تضبط عملها فقد حرصت       

وضع لوائح وأنظمة لكافة نواحي العمل مستمدة تلك اللوائح واألنظمة  علىبالطائف  مجعية العون اخلرييةإدارة 

للوصول إىل  وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةة العامة لتنظيم عمل اجلمعيات اخلريية ومن لوائح من الالئح

 .الشفافية واملصداقية للتعامل املالي ومجع التربعات أفضل نظام يضمن 

 

يف أداء  عاىلبعد اهلل ت لتكون عون لناسياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين وتقديم اخلدمات  وقد جاءت       

 .لالستفادة منهارسالتنا ولتتيح الفرصة لكافة من يعملون يف القطاع اخلريي 

 نسأل اهلل تعاىل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،

 

 

 

 

 

 



 تنظيم العالقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات 

 
 

4 

 

 التعريف :

مجعية العون اخلريية بالطائف هي جهة خريية غري رحبية ترعى األسر احملتاجة وتقوم على تقديم املساعدات هلا على مدار  

العام وفق ما يرد من تربعات إضافة إىل تنفيذ العديد من املشروعات اخلريية كإفطار صائم وزكاة الفطر والكفارات 

 وغريها.

 

 التسجيل واملرجعية :

 هـ 17/10/1436بتاريخ  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة من  691وتصريح رقم  93342ار رقم مسجلة بالقر

 

 أهداف اجلمعية:

: رعاية األسر الفقرية ، والسعي لتخفيف معاناتها مبا يساعد على حتسني أوضاعهم املعيشية واالجتماعية والصحية  أواًل

. 

 : استقبال الزكوات والصدقات والكفارات والتربعات العامة وتوزيعها على احملتاجني .ثانيًا 

، كسوة صائم ، زكاة الفطر ، كسوة العيد ة ، إفطار: إقامة املشروعات اخلريية املومسية مثل ) احلقيبة املدرسي ثالثًا

 الشتاء ، سقيا ماء السبيل ، الصدقة اجلارية، بطانية الشتاء ، حلوم األضاحي ، بناء املساكن وترميمها(

: مجع فائض الطعام من قصور األفراح والفنادق واملطاعم ومن احلفالت اخلاصة وحفظه وتوزيعه على الفقراء  رابعًا

  واحملتاجني .واملساكني

: إقامة برامج ودورات لفئات اجملتمع لتثقفيهم باألعمال التطوعية واملساهمة فيها باالشرتاك مع اهليئات األهلية  خامسًا

 واحلكومية خلدمة اجملتمع .

 : العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بني فئات اجملتمع . سادسًا

 : العناية بتأهيل األسر احملتاجة . سابعًا

 : فتح الباب للموسرين من أهالي احملافظة وخارجها لدعم برامج اجلمعية . ثامنًا

 : تنفيذ الربامج التوعوية للمجتمع للرفع من مستواه يف كافة النواحي . تاسعًا

 

 :نطاق عمل اجلمعية 

 ال يتوفر فيها مجعيات خريية خمتصة .ليت  حمافظة الطائف وضواحيها القريبة ا -منطقة مكة املكرمة 
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 حقوق املستفيدين

احلصول على الرعاية املناسبة حلالتك واملتوفرة يف اجلمعية ، بعد إجراء البحث املكتيب وامليداني حلالتك من قبل  -1

 الفريق املتخصص .

 إحالتك إىل الباحث االجتماعي املسئول عن تقديم اخلدمة لكم . -2

 ملفك إىل مجعية أخرى يف حالة عدم رغبتك يف متابعة االستفادة من اجلمعية .طلب حتويل  -3

احلصول على املعلومات الكافية حول كيفية احلصول على اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية للمستفيدين وشروط  -4

 وإجراءات تقدميها.

، وأن تقدم لك هذه الرعاية  احلصول على اخلدمات والرعاية كسائر املستفيدين من خدمات اجلمعية بدون متييز -5

 واخلدمات بكل احرتام وتقدير .

احلصول على اخلدمات والرعاية كسائر املستفيدين من خدمات اجلمعية بدون متييز ، وأن تقد لك هذه الرعاية  -6

 واخلدمات بكل احرتام وتقدير .

 اجلمعية .معرفة أسباب رفض تقديم أي خدمة أو رعاية لكم يف حال مت رفض تقديم اخلدمة من  -7

 السرية واخلصوصية :.

 كمستفيد لك احلق يف :.

 أن يتم التعامل مع ملفك )الورقي/ اإللكرتوني (ومجيع املراسالت اخلاصة حبالتك بسرية تامة . (1

رفض التحدث أو مقابلة من ليس هلم عالقة رمسية باجلمعية أو ليس هلم عالقة بتقديم الرعاية واخلدمات املقدمة  (2

 لك.

 مجيع املناقشات واالستشارات ودراسة حالتك بكل سرية.أن جتري  (3

 أن ال يسمح بتواجد أي شخص غري معين برعايتك وتقديم اخلدمات لك مامل تأذن له بذلك  (4

 

 االحرتام والكرامة :.

 كمستفيد لك احلق يف :.

 عتبار احلصول على الرعاية وخدمات اجلمعية بكل احرتام ومراعاة يف كل األوقات مع األخذ بعني اال -1

 دائمًا لكرامتك الشخصية وقيمك ومعتقداتك .

 لك احلق يف رفض أي خدمة أو رعاية تقدمها اجلمعية مامل يكن هناك ضرر عليكم تقدره اجلمعية  -2

 ويتطلب معها ضرورة تقديم اخلدمة أو الرعاية حفاظًا عليكم وعلى سالمتكم .
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 التعريف مبقدمي اخلدمة :.

 :.كمستفيد لك احلق يف 

 معرفة أمساء ووظائف مقدمي اخلدمة والرعاية باجلمعية والذين يقدمون لك اخلدمة . (1

 عن رعايتك وتقديم اخلدمة لك ووسائل االتصال بهم . معرفة هوية الباحث االجتماعي املسؤولني (2

 

 واجباتك كمستفيد :.

 تقديم كافة املستندات املطلوبة لتقديم اخلدمة أو الرعاية لكم . -أ

 اإلفصاح عن كافة املعلومات والبيانات اليت مت طلبها منكم وذلك ملقدمي اخلدمة أو الباحث االجتماعي  -ب

 ومراعاة املصداقية يف مجيع هذه املعلومات والبيانات .

 املوافقة على إجراء البحث املكتيب وامليداني واستقبال الباحث االجتماعي يف منزلكم يف الوقت املناسب    -ت

 ال إجراءات تقديم اخلدمة وتلمس احتياجاتكم وتعريفكم خبدمات اجلمعية .لكم الستكم

 إبالغ اجلمعية بأي تغريات اجتماعية أو اقتصادية أو يف مقر السكن أو وسيلة االتصال وذلك فور حدوث التغيري . -ث

 االلتزام بتحديث بيانات األسرة سنويًا حني يتم اإلعالن عن موعد التحديث. -ج

 لربامج التدريبية اليت تقدمها لكم اجلمعية .االلتزام حبضور ا

 االلتزام بالزى احملتشم عند مرافقة اجلمعية أو املشاركة يف الربامج واألنشطة اليت تقيمها اجلمعية يف -ح

 مقرها أو يف أي مواقع أخرى . -خ

 االحرتام املتبادل ملوظفي وموظفات اجلمعية وعدم التطاول عليهم لفظيًا أو بدنيًا. -د

 اع عن أي برنامج تدرييب أو منحة تعليمية يتم منحها لكم عن طريق اجلمعية إال بعد الرجوع عدم االنقط -ذ

 إىل اجلمعية وتوضيح األسباب ليتم معاجلتها.

 عدم التسجيل يف أي مجعية أو جهة خريية بعد قبولكم يف اجلمعية إال مبوافقة اجلمعية . -ر

 يف حالة رفض املشاركة يف أي برنامج أو تدريب أو توظيف يتم ترشيحكم له من قبل اجلمعية فيجب أن يكون  -ز

 ذلك خطيًا ألنه يؤثر على استمرار تقديم خدمات اجلمعية لكم ألن أهداف اجلمعية تنموية حيث نساندكم يف 

 االعتماد على النفس وحتسني مستواكم االجتماعي واالقتصادي .

 ة عدم رضاكم عن خدمات اجلمعية وبراجمها ومقدمي اخلدمة فإنه جيب عليكم اإلفصاح عن ذلكيف حال -س

 من خالل إبالغ مقدمي اخلدمة مباشرة أو التواصل اهلاتفي أو موقع اجلمعية اإللكرتوني إليصال وجهة نظركم  

 أو اقرتاحكم أو الشكوى

 ليتم اختاذ الالزم بشأنها . 

 ميكنكم االستفسار بسؤال مقدمي اخلدمة أو الباحث االجتماعي باجلمعية يف حالة عدم فهمكم ألي من  -ش

 املعلومات املذكورة يف احلقوق والوجبات أو يف حال وجود أسئلة لديكم عن اجلمعية .
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 احلقوق والتظلم وتقديم الشكوى :.

 اجلمعية من أي أمر يراه منتقصًا حلقوقه أو تقصري  أواًل: للمستفيد احلق يف تقديم التظلم والشكوى إلدارة

 يف تقديم اخلدمة أو أسلوب تعامل مقدمي اخلدمة أو اجلهات اليت تتعامل معها اجلمعية وتقدم خداماتها من خالهلا.

 (   1/16ثانيًا :على املستفيدين تقديم التظلم أو الشكوى مشتماًل على األتي : )منوذج  ب/

 ) االسم /السجل املدني /رقم امللف ( ووسائل االتصال ) اهلاتف / الربيد اإللكرتوني (  املعلومات الشخصية -أ

 و )صلة القرابة ( .

 حتديد موضوع التظلم أو الشكوى وبيان الوقائع بشكل متسلسل . -ب

 حتديد الشخص أو اجلهة املتظلم منها. -ت

 حتديد الضرر . -ث

 أسباب التظلم . -ج

 املستفيد حملاولة حل املوضوع .اخلطوات السابقة اليت قام بها  -ح

 حتديد الطلب املراد . -خ

 إرفاق أي وثائق تثبت صحة التظلم أو الشكوى إن وجدت . -د

 للمستفيد احلق يف تقديم التظلم أو الشكوى إلدارة اجلمعية من أي أمر يراه منتقصًا حلقوقه أو تقصري يف  ثالثًا :

 هات اليت تتعامل معها اجلمعية وتقدم خدماتها من خالهلا .تقديم اخلدمة أو أسلوب تعامل مقدمي اخلدمة أو اجل
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 إجراءات التظلم أو الشكوى :.

 تكون إجراءات التظلم على النحو التالي :.

ر الستقبال طلبات التظلم يقدم املستفيد التظلم أو الشكوى إىل مدير عام اجلمعية أو اجلهة اليت حيددها املدي (1

 ( .)اللجنة

 ينظر يف الطلبات غري املكتملة البيانات أو االسم الصريح ورقم االتصال .ال  (2

 يعطي للمستفيد رقم تقديم الطلب وتارخيه. (3

على املدير التنفيذي باجلمعية اختاذ اإلجراءات اليت تكفل النظر يف موضوع التظلم وفق ما ينص عليه الئحة حقوق  (4

 املستفيدين ..

يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب أو  15شكوى من اللجنة خالل مدة ال تتجاوز يتم البث يف موضوع التظلم أو ال (5

 الشكوى.

 حتاط طلبات التظلم أو الشكوى بالسرية الكاملة وال يطلع عليها إال األشخاص ذوي العالقة . (6

ال/التواصل يبلغ املستفيد بنتيجة التظلم أو الشكوى بأي طريقة من طريق اإلبالغ )اهلاتف/الربيد اإللكرتوني/اجلو (7

 الشخصي /املوقع اإللكرتوني /.....إخل(  

 للمدير التنفيذي باجلمعية احلق يف اختاذ اإلجراءات التأديبية يف حق املستفيد إذا ظهر أن تظلمه كيدي. (8

التظلم أو الشكوى من خالل موقع اجلمعية وتسليمها يدويًا للمدير التنفيذي خالل ساعات  ميكن للمستفيد تقديم (9

 رمسي من األحد إىل اخلميس يف ظرف مغلق .العمل ال

 جلنة احلقوق والوجبات

خدمات قسم من باب املساواة والعدل ولضمان احلقوق والواجبات يتم تكوين )جلنة احلقوق والواجبات ( مكونة من : رئيس 

يت تتطلب إيقاف اخلدمات رئيسا وعضوية مسئول املساعدات وباحث اجتماعي عضوًا ومقررًا للنظر يف اجلزاءات ال املستفيدين

 بشكل نهائي وتكون مهامها :

دراسة أي شكوى يتم تقدميها من املستفيدين سواًء كانت متعلقة باخلدمات املقدمة أو التقصري يف تقديم اخلدمة  أو  .1

 مقدمي اخلدمة .

 دراسة املخالفات اليت تقع من املستفيدين . .2

 وضع مناذج املساءلة . .3

 تحقق من الشكوى .كتابة التوصيات ونتائج ال .4

 اعتماد القرار من املدير التنفيذي. .5

 املتابعة والتحقق من تنفيذ القرار . .6

 ميكن للجنة طلب عضو أو أعضاء ترى أهمية إضافتهم للجنة ويعتمد ذلك خطيًا من املدير التنفيذي.  .7
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 ( 1الئحة املخالفات واإلجراءات املرتتبة عليها)
 املخالفة م

 اإلجراءات

 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

1  

التحايل من اجل احلصول 

على خدمات اجلمعية من 

التزوير بعرض العقد أو خالل 

 إحضار أوراق غري صحيحة

إقرار خطي بعدم 

 تكرار ذلك

حترم األسرة ملدة ستة 

 أشهر من اخلدمة

حترم األسرة 

ملدة سنة من 

 اخلدمة

حترم األسرة من 

خدمات اجلمعية 

نهائيا بقرار من 

 املدير

2  
عدم املصداقية يف املعلومات 

 املقدمة من األسرة

تنبيه األسرة مع 

 املطالبة بالتصحيح

إقرار خطي بعدم 

التكرار مع املطالبة 

بالتصحيح مع 

اإلشارة ملا حصل يف 

 املرة األوىل

إيقاف الصرف 

 ملدة شهر

حترم األسرة من 

خدمات اجلمعية 

 نهائيا

3  
رفض األسرة لزيارة فريق 

 البحث

توضيح طبيعة 

العمل لألسرة من 

 قبل فريق البحث

االتصال من رئيس 

البحث قسم 

 واملساعدات

إقرار وتعهد 

من األسر 

برفضها 

 للزيارة

إيقاف الصرف بعد 

توثيق ذلك من 

الباحثة االجتماعية 

 ومدير إدارة البحث

4  
املماطلة يف تقديم املعلومات 

 أو البيانات

تنبيه األسرة بضرورة 

ذلك لكي ال يؤثر 

على استمرار خدمات 

 اجلمعية املقدمة هلا

إقرار خطي بعدم 

 التكرار ذلك

إيقاف 

إجراءات 

املعاملة ذات 

 العالقة

إيقاف الصرف ملدة 

 شهر

5  

تغيري أرقام هواتف االتصال أو 

عنوان السكن وعدم تبليغ 

 اجلمعية بذلك

 تنبيه األسرة
إقرار خطي بعدم 

 التكرار ذلك

إيقاف الصرف 

مؤقتا حسب 

الئحة البحث 

واخلدمة 

 االجتماعية

إيقاف الصرف 

 نهائيا

6  
االعتداء اللفظي والبدني 

 على احد موظفي القسم

اخذ تعهد خطي مع 

إبالغ اجلهات األمنية 

يف حال عدم تنازل 

 املوظف املوظفة

حرمان األسرة من 

اخلدمات ملدة ثالثة 

أشهر مع االحتفاظ 

 حبق املتضرر

حترم األسرة 

مكن اخلدمة 

نهائيا ) بقرار 

من جلنة 

احلقوق 

 والواجبات (

 

 أضرار مبمتلكات القسمإحلاق   7

اخذ التعهد اخلطي 

مع تبليغ اجلهات 

ذات العالقة يف حال 

 احلاجة لذلك

حرمان األسرة من 

الصرف ملدة ثالثة 

أشهر مع تبليغ 

اجلهات األمنية 

وحتملهم إصالح 

 مامت إتالفه

حترم األسرة 

من اخلدمة 

 نهائيا
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 ( 2عليها)الئحة املخالفات واإلجراءات املرتتبة 

 م
 اإلجراءات  املخالفة 

 رابع مرة  ثالث مرة  ثاني مرة  أول مرة 

8  

تلفظ إحدى األسر بألفاظ 

نابيه على احد املوظفني سواء 

كان ذلك أثناء حضوره 

للجمعية أو أثناء الزيارات 

 امليدانية أو عن طريق اهلاتف

تنبيه األسرة وحفظ 

التنبيه يف ملف 

 األسرة

الصرف حترم من 

 ملدة شهر

يوقف عنها 

الصرف حلني 

حتسن 

سلوكها 

واخذ التعهد 

 الالزم عليها

 

9  

صدور أي سلوك غري الئق من 

املستفيدين عند مراجعتهم 

إلحدى اجلهات اليت تتعاقد 

معها اجلمعية لتوفري 

 احتياجات املستفيدين

تنبيه األسرة مع 

 املطالبة بااللتزام

إيقاف الصرف ملدة 

شهر عن  هذه 

 اخلدمة

إيقاف الصرف 

ملدة شهرين 

عن هذه 

 اخلدمة

إيقاف الصرف 

نهائيا ) بقرار من 

جلنة احلقوق و 

 الواجبات (

10  

قيام األسرة طلب التسجيل يف 

مجعية أخرى بعد قبوهلا يف 

 مجعية العون

تنبه مع املطالبة 

بااللتزام وإلغاء احد 

 الطلبني

تنبيه للمرة الثانية 

مع مطالبتها بإعادة 

مبلغ استلمتها أي 

خالل الفرتة من 

قبوهلا يف مجعية 

 بناء

إيقاف خدمات 

اجلمعية عنها 

) بقرار من 

جلنة احلقوق 

 والواجبات (

 

11  

زواج أو وفاة احد أبناء أو بنات 

األسرة دون إبالغ اجلمعية 

 وإخفاء ذلك

تنبه للمرة األوىل مع 

املطالبة بااللتزام 

وإبالغ اجلمعية مبثل 

احلاالت فور هذه 

 حدوثها

إيقاف الصرف 

 شهرين عن األسرة

إيقاف األسرة 

ثالثة أشهر 

 عن األسرة

إيقاف خدمات 

اجلمعية عن األسرة 

نهائيا ) بقرار من 

جلنة احلقوق 

 والواجبات (
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 الئحة املخالفات واإلجراءات املرتتبة عليها

 / ينإجراءات إيقاف اخلدمة عن املستفيد

 حصر األسر اليت تنطبق عليها أسباب إيقاف اخلدمة  -1

( وذلك من قبل الباحث االجتماعي املشرف على 1/17تعبئة النموذج اخلاص بإيقاف اخلدمة عن املستفيد منوذج رقم)ب/ -2

 األسرة ورفعه لرئيس قسم البحث واملساعدات 

 اعتماد النموذج من قبل مدير عام اجلمعية  -3

 تزويد منسق الكفاالت بنسخة من قرار اإليقاف وذلك إليقاف الكفالة عنه  -4

( يوما مع توضيح سبب 30إبالغ األسرة / الفرد بأنه سيتم إيقاف اخلدمة عنه قبل اإليقاف بفرتة ال تقل عن ) جيب  -5

 اإليقاف ويكون التبليغ عن طريق الباحث االجتماعي وتوثيق تاريخ ووقت اإلبالغ خطيا يف منوذج اإليقاف 

 إيقاف مجيع خدمات اجلمعية هلم عن طريق املدير التنفيذي  -6

 نموذج بعد اعتماده من املدير التنفيذي وذلك يف ملف األسرة عن طريق الباحث االجتماعي حفظ ال -7

 إيقاف اخلدمة عن املستفيد  /

 يتم إيقاف خدمات اجلمعية عن املستفيد لسبب أو أكثر من األسباب التالية : -أ 

 االنتقال خارج نطاق اجلمعية -1

 األسر املنقطعة اليت انتهت فرتة إيقاف صرفها املؤقت دون مراجعة اجلمعية  -2

األسر اليت تقوم بالتالعب أو التزوير يف األوراق الثبوتيه ) يتطلب توثيق هذه احلالة مبوجب حمضر موقع من الباحث  -3

إفادة خطية من األسر تثبت ه االجتماعي ورئيس قسم البحث واملساعدات ويعتمد من املدير التنفيذي باجلمعية ومرفق ب

 (احلالة

 عدم رغبة األسر يف االستفادة من خدمات اجلمعية ) بناء على طلب خطي من األسرة موضح به األسباب (  -4

  إجراءات إيقاف اخلدمة عن املستفيد : -ب 

 خدمة املستفيدينقسم ( ورفعة لرئيس  1/17تعبئة النموذج خلاص بإيقاف اخلدمة لكل أسرة منوذج رقم)ب/ -1

اعتماد رئيس قسم البحث واملساعدات لقرار اإليقاف ) مع ضرورة تزويد منسق الكفاالت من قرار اإليقاف إليقاف  -2

 الكفالة واملساعدات عن األسرة اعتبارا من تاريخ اإليقاف ( 

(يوما مع توضيح سبب اإليقاف ويكون  30بالغ األسرة بأنه سيتم إيقافا اخلدمة عنها وحتويله بفرتة ال تقل عن) جيب إ -3

 التبليغ عن طريق الباحث االجتماعي وتوثيق تاريخ ووقت اإلبالغ خطيا يف منوذج اإليقاف . 
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 اخلدمات األساسية :

من األفراد واملستفيدين من فئة )أ،ب( وفق ماتراه اجلمعية مناسبًا من وهي اخلدمات اليت تلتزم اجلمعية بتقدميها لكل فرد 

 حيث آلية ووقت تقديم اخلدمة ) شهريًا أو دوريًا ( وهي : 

 

 كيفية احلصول على خدمات اجلمعية ؟؟ 

ميكن للمستفيدين من خدمات اجلمعية احلصول على هذه اخلدمات من خالل التواصل مع الباحث االجتماعي اخلاص 

باألسرة سواء أثناء الزيارة امليدانية لألسرة أو االتصال اهلاتفي أو زيارتها يف موقع اجلمعية واستكمال إجراءات ومستندات 

وسريحبون بتواصلكم  خدمات املستفيدينخلدمة ويف حال التأخر يف تقديم اخلدمة ميكنكم االتصال برئيس قسم تقديم ا

 ويكونون سعداء خبدمتكم وملعرفة تفاصيل هذه اخلدمات ميكنكم الرجوع ملوقع اجلمعية اإللكرتوني دليل خدمات املستفيدين.

 

 

 

 

 

 

 اإليضاح نوع اخلدمة م

1 
 خدمة املواد الغذائية

 )غذاء(

يتم حتديد مبلغها الشهري مبوجب قرار إداري يصدر من املدير التنفيذي 

تكلفة املعيشة وقت صدور القرار من خالل كوبونات شهريه من مبين على 

 قبل اجلمعية وتوفر للمستفيد باالتفاق مع متعهد توفري اخلدمة .

2 
 اإلعانات املالية

 (شيك) 

من يصرف للمستفيد من خالل شيكات تصدرها اجلمعية  ماليهو مبلغ 

 مدير عام اجلمعية .وحيدد مبلغها مبوجب قرار إداري يصدر من بند الزكاة 

3 
 خدمة الكساء

 )كساء(

وهي خدمة تأمني مالبس تقدم من خالل متعهد عن طريق كوبونات من 

قبل اجلمعية وتوفر للمستفيد باالتفاق مع متعهد توفري اخلدمة ويتم 

حتديد مبلغها الشهري مبوجب قرار إداري يصدر من مدير عام اجلمعية 

 مبين على تكلفة املعيشة .
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 آلية استقبال وصرف املساعدات العينية واملالية 

 :.  العينيةآلية صرف املساعدات  -أ

 (.2/1استقبال املخازن للمساعدات العينية اليت مت شرائها أو التربع بها وجردها والرفع بها لإلدارة بنموذج رقم)ب/-1

 سندات االستالم. استقبال املخازن للمساعدات املتربع بها وجردها والرفع بها لإلدارة وفق-2

 (2/2استقبال املواد العينية يف مقر اجلمعية وفق النموذج) ب/-3

 . حفظ املواد العينية مبخازن اجلمعية بطريقة سليمة وفق اشرتاطات السالمة -4

 (.2/3إذا كان الكمية املتربع كبرية فيتم توجيهها إىل املخازن وفق منوذج )ب/ -5

 قارب تاريخ صالحيتها على االنتهاء أو اليت بها فساد أو تعفن .ال تستقبل املواد الغذائية اليت  -6

 يقوم مسئول املساعدات جبرد املواد العينية وختزينها يف خمازن القسم وتسجلها يف سندات االستالم  -7

 ( .2/4تكليف مسئول املساعدات من قبل الرئيس بكيفية صرفها وفق منوذج رقم )ب/ -8

 ت وصرفها هلم .إشعار الباحثني بوصول املساعدا   -9

 ( . 2/5تسليم املساعدات لألسر من قبل الباحث وفق منوذج رقم )ب/   -10

 (  2/6تسليم املساعدات لألسر من قبل مسئول املساعدات وفق منوذج رقم )  ب/ -11

 (2/7استقبال الرجيع من املساعدات يف مقر القسم أو املخازن وفق منوذج رقم ) ب/ -12

 .( وحفظ نسخة منها بالقسم 2/8باملساعدة ورفعه إىل املدير التنفيذي وفق منوذج رقم ) ب/إعداد تقرير نهائي  -13

 

 آلية صرف املساعدات املالية  :. -ب

 يتم طلب وصرف املساعدات املالية بشكل عام  وفق التالي :.

 يتم الرفع بطلب املساعدات املالية وفق موعد الصرف احملدد  لكل مساعدة   -1

 (.3/1منوذج رقم ) ب/ 

 (  .3/2الرفع بأمساء املستفيدين   وفق منوذج رقم )ب/ -2

 استالم املساعدات املالية وفرزها حسب الكشف  -3

 التواصل مع املستفيدين لتحديد موعد الصرف  -4

 توزيع املساعدات املالية وفق كشف التسليم وتوقيع املستفيدين عليها . -5

 يف حال عدم استالم املستفيد للمساعدة املالية يتم الرفع بها للمدير التنفيذي وفق البيان املخصص لذلك  -6

 (  3/3وفق منوذج ) ب/

 .(  3/4الرفع بتقرير حول املساعدة املالية املصروفة وفق منوذج رقم  )  ب/ -7
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 وفيما يلي آلية توزيع املساعدات املالية وفق فئات املستفيدين واملشاريع اخلاصة بكل فئة :. 

 فئة )أ( الزكاة 

 يتم الصرف لفئة )أ( على  ثالث دفعات :

 (ربيع األخر4الدفعة األوىل شهر )-1

 ( شعبان 8الدفعة الثانية شهر)-2

 ( ذو احلجة  .12الدفعة الثالثة شهر)-3

 الت األسرية ( الكفاأفئة )

(حمرم وحتى شهر  1أشهر( من شهر ) 6يتم تقسيم األسر من فئة )أ( إىل دفعتني ويتم كفالة الدفعة األوىل مدة )  •

 ريال لكل أسرة . 300(مجادى األخر و بواقع 6)

درجة فأعلى يف التقييم العام الحتياج  145تستفيد األسر احلاصلة على فئة))أ( وهي األسر اليت حصلت على  •

 ألسرة( من مجيع مشاريع اجلمعية ماعدا الكفارات .ا

 مالحظة: يتم ترحيل شيك الكفالة األسرية لشهر  رمضان إىل شهر شوال لألسر املكفولة  .

 

 :آلية الكفالة األسرية 

 قسم الرجال 

 الفئة .يتم بداية العام حتديد األسر املستفيدة  من الكفالة األسرية حسب التوزيع املعتمد بناًء على  (1

 الكفالة األسرية خمصصة للفئات األكثر حاجة باجلمعية وقد أعطوا حسب نظام اجلمعية إىل فئة )أ(. (2

 تشمل الكفالة األسرية مجيع املستفيدين من فئة )أ( حسب اإلمكانية . (3

 (.3/5إعداد كشوف توزيع الكفالة األسرية بداية العام وفق منوذج )ب/ (4

 مج الرسائل بداية العام .إدخال أرقام املستفيدين يف برنا (5

 ( من كل شهر  .25حيدد وقت الصرف يوم ) (6

 اعتماد صرف الكفالة األسرية من اإلدارة حسب كشوف الصرف املعدة مسبقًا. (7

 تدقيق كشوف الصرف وحتديد األسر املستحقة الستالم الكوبونات . (8

 لصرف .يتم الصرف للمستفيدين يف  الوقت احملدد  وتوقيع املستفيدين على كشوف ا (9

هم وفق كشف إحلاقي أمساؤيتم صرف املرجتع من الكوبونات لألسر قيد االنتظار لالستفادة من الكفالة األسرية احملددة  (10

 (.3/6منوذج رقم )ب/

 استالم كوبونات الكفالة األسرية من مندوب املؤسسة التجارية )شربا( وتدقيقها والرفع بها لإلدارة. (11

 ن الكفالة األسرية مبوعد بداية ونهاية الصرف .يتم إرسال رسائل للمستفيدين م  (12
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 فئة )ب( الزكاة

(شوال  ويبدأ الصرف لألسرة 10( مجادى األخر وشهر )5ريال لكل أسرة مرتني يف العام شهر ) 1500يتم الصرف لفئة )ب( بواقع 

األعلى تقيمًا من هذه الفئة حتى انتهاء املبلغ احملدد للصرف وإذا تبقت أسر مل تستلم يكون هلا األولوية العام القادم يف نفس 

 مواعيد الصرف السابقة . 

 

 فئة )ب( الكفارات

 وتستفيد هذه الفئة من مجيع املشاريع للجمعية ما عدا الكفالة األسرية 

 يتم تقسيم هذه الفئة إىل قسمني :

 (140( إىل درجة )135من درجة ) -1

 (130(إىل درجة )120من درجة ) -2

 ( حتى اكتمال الصرف هلم .140(إىل درجة )135يبدأ صرف الكفارة للمستحقني من درجة ) -1

ل إىل الفئة األقل حتى يتم الصرف جلميع املستفيدين من فئة )ب( وإذا تبقت أسر تكون هلا األولوية يف الصرف من تنتق -2

 العام القادم.
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 آلية شراء الكفارات وصرفها :

 مستفيد. 100دفعات  كل دفعة  10حصر األسر املستحقة وتوزيعها على  (1

 األشهر ماعدا شهر رمضان وشهر ذو احلجة.يتم الصرف الكفارة يف مجيع  (2

 (3/11رفع خطاب لإلدارة بطلب الكمية املقررة وفق منوذج رقم ) ب/ (3

 .استقبال حمتويات الكفارة من قبل أمني املخازن وجردها واستالم فاتورة عليها  (4

 توزيع الكمية على األسر املستحقة يف كشوف وإدراج القيمة التقديرية لكل أسرة. (5

 أشخاص كفارة كاملة . 10إىل  6أشخاص وأقل نصف كفارة ومن  5الكمية حسب عدد أفراد األسرة من تصرف  (6

االتصال على األسر للحضور واستالم الكفارة ، ويف حالة عدم التمكن من الوصول لألسرة لسبب ما يتم إيقاف ملفهم  (7

 للتحديث والصرف ألسرة بديلة يف بيان إحلاقي.

الم الكفارة يؤخذ على األسرة إقرار بذلك وال يدرج امسهم يف الصرف مرة أخرى.وفق منوذج يف حالة رفض األسرة است (8

 (ال حيق لألسرة استالم أكثر من كفارة يف الشهر الواحد . 3/12)ب/

 يكون الصرف وفق بطاقة خاصة بصرف الكفارات موضحا بها اسم املستفيد ورقم امللف والكمية املصروفة . (9

 الكمية يتم خماطبة اإلدارة بذلك وإرفاق بيان االستالم األصل بعد حفظ نسخة منه بالقسم. عند االنتهاء من صرف (10
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 اخلدمات املساندة)الدائمة ( :. -1

يتوفر لديها من موارد  وهي اخلدمات اليت تسعى اجلمعية لتقدميها للمستفيدين وفق أنظمة ولوائح اجلمعية وبناء على ما

 البنود وهي :مالية هلذه 

 :  ساعدة يف إجيار املنازلامل ▪

لكل أسرة مستفيدة من فئة ) أ ، ب( واليت تسكن منزل مستأجر فلها احلق يف احلصول على مساعدة جبزء من اإلجيار وذلك 

 .  املنزلكل ستة أشهر عقدية وفق تاريخ عقد اإلجيار وتكون قيمة املساعدة وفقا لفئة األسرة وعدد األفراد وقيمة إجيار 

 :. شروط االستحقاق

 أن تكون األسرة إحدى فئات )أ،ب(. -1

 تقديم اخلدمة يكون وفق نظام اجلمعية عن طريق إصدار شيك باسم مالك العقار )املؤجر ( -2

 ( مخسة آالف ريال لألسرة الواحدة وتدفع مرة واحدة .5000احلد األعلى ملبلغ املساعدة  لإلجيار ) -3

 :. إجراءات تقديم اخلدمة

 جيار إرفاق املستندات التالية :املستندات املطلوبة لصرف اإلجيار يلزم لصرف اإل

 صورة اهلوية للمستفيد . .1

 صورة هوية مالك العقار )املؤجر (  .2

 خطاب طلب مساعدة اإلجيار . .3

 أخر سند قبض دفعة األسرة يف اإلجيار للفرتة املاضية  .4

 صيانة وترميم املنازل : ▪

) أ ، ب( واليت تسكن منزل ملك فلها احلق يف احلصول على مساعدة صيانة وترميم املنزل على  لكل أسرة مستفيدة من فئة 

( من قيمة املنزل التقديرية وتكون الصيانة أو الرتميم ضرورة ملحة واملنزل حيتاج إىل %20أن يكون احلد األعلى للرتميم )

 ترميم أو صيانة .

 شروط االستحقاق :.

 ب (. ضمن فئات )أ ,أن تكون األسرة من  -1

 أن يكون املنزل ملك للمستفيد باجلمعية . -2

عدم  قدرة األسرة على االستفادة من هذه اخلدمة عن طريق اجلهات اليت تقدمها مثل )البنك السعودي للتسليف  -3

ية مساعدة واالدخار ,الضمان االجتماعي وغريها من اجلهات اليت ميكن أن تقدم اخلدمة للجمعية ( وميكن النظر يف إمكان

 األسرة إذا أثبتت األسرة بأن هناك تأخري يضر باألسرة من اجلهات ذات العالقة وذلك يف احلاالت الطارئة فقط .
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( من قيمة املنزل التقديرية ويف حال زيادة التكلفة عن ذلك فيلزم طلب استثناء %20احلد األعلى للرتميم يكون ) -4

دات موجه للمدير التنفيذي موضحًا به مربرات االستثناء أو تتحمل األسرة الباحث االجتماعي ورئيس قسم البحث واملساع

 هذه الزيادة .

 أال تكون األسرة قد استفادت من هذه اجلمعية . -5

 يف جال حتمل األسرة جزء من تكلفة الرتميم فتقوم األسرة بدفع مايرتتب عليها للمقاول مقدما وهذا شرط العقد.   -6

 املستندات املطلوبة :.

 ر طلب اخلدمة من الباحث االجتماعي موضحا به حاجة املنزل للرتميم أو الصيانة .تقري (1

 إرفاق مايثبت ملكية املنزل . (2

 تعهد األسرة بأن طلب الرتميم بغرض السكن . (3

 إعداد وصف عمل موضحًا فيه األعمال املطلوبة بالتفصيل . (4

 بناء عن طريق األسرة .إرفاق عرض سعر باألعمال املطلوبة من قبل جهة خمتصة يف جمال ال (5

يتم إحضار عرضي سعر باألعمال املطلوبة من قبل جهتني خمتصة يف جمال البناء يف جال جتاوز تكلفة الرتميم  (6

( عشرة أالف ريال فيمكن االكتفاء  بعرض 10,000( عشرة األف ريال ويف حال كان مبلغ الرتميم أقل من )10,000مبلغ)

 السعر الوارد  من األسرة .

 راسة العروض والتوصية بالعرض األفضل من حيث التكلفة واملواصفات من قبل اللجنة االجتماعية باجلمعية .يتم د (7

 يرفع الطلب بعد اكتمال اإلجراءات للمدير التنفيذي باجلمعية . (8

 تعميد صاحب العرض املوافق عليه من  قبل اللجنة . (9

 متابعة لرتميم عن طريق رئيس قسم البحث واملساعدات . (10

اكتمال أعمال الرتميم واستالم املقاول ملستحقاته يتم تسجيل اخلدمة يف ملف األسرة عن طريق الباحث  بعد (11

 االجتماعي .
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 اخلدمات املساندة) املومسية ( :. -2

يتم توزيع زكاة الفطر وفقًا ملا يرد للجمعية من تربعات للمشروع ويتم تعميم آلية توزيع زكاة الفطر يف زكاة الفطر : .1

 .  عن طريق قسم البحث واملساعدات حينها

 :. آلية توزيع زكاة الفطر

 يتم تشكيل فريق عمل مكون من موظفي القسم والباحثني االجتماعيني نهاية شهر شعبان . -أ

 لى فريق العمل كل حبسب عمله .يتم توزيع املهام ع -ب

 يتم حتديد نقاط استالم زكاة الفطر . -ت

 يتم حتديد وقت بداية ونهاية استالم زكاة الفطر العينية والنقدية . -ث

 يتم طباعة كشوف زكاة الفطر وتسليمها للباحثني والتوقيع عليها من قبل املستفيدين . -ج

 (3/13رقم ) ب/يتم إعداد كشوف استالم الزكاة العينية منوذج   -ح

 إدخال بيانات استالم الزكاة اخلاصة باملستفيدين يف الربنامج . -خ

 طباعة تقرير عن املشروع بالتعاون مع قسم اإلعالمية .  -د

 

 يتم تقديم كسوة العيد وفق آلية معينة يتم تعميمها يف حينها عن طريق قسم البحث واملساعدات . كسوة العيد : .2

 

لكل أسرة مستفيدة من فئة )أ،ب( هلا احلق يف احلصول على هذه اخلدمة عن طريق   وبطانية الشتاء :مستلزمات كسوة  .3

 . كوبون شرائي  أو وفق ماتراه إدارة اجلمعية يف حينه

 :. شروط االستحقاق

 أن تكون األسر  من ضمن فئات )أ,ب(. -أ

 .  راه اجلمعية إدارة اجلمعية يف حينهيتم تقديم هذه اخلدمة يف كوبون شرائي عن طريق مورد املالبس وفق مات -ب 
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لكل أسرة مستفيدة من فئة )أ،ب( هلا احلق يف احلصول على هذه اخلدمة ويتم تقديم هذه اخلدمة وفقًا   حلوم األضاحي : .4

 احتياجًا.للتربعات الواردة للمشروع وبالتالي قد ال تشمل مجيع األسر املستفيدة من خدمات اجلمعية وختصص لألكثر 

 شروط االستحقاق :.

 أن تكون األسر  من ضمن فئات )أ,ب(. -أ

لكل أسرة مستفيدة من فئة )أ،ب( هلا احلق يف احلصول على سلة رمضان ويتم صرف سلة غذائية لكل   السلة الرمضانية : .5

طريق كوبون شرائي وحيدد قيمتها أسرة يف شهر رمضان وفقًا ملا تراه اجلمعية مناسبًا لعدد أفراد األسرة وميكن أن تكون عن 

 بتعميم من املدير التنفيذي وفقًا للميزانية املعتمدة للمشروع .

 شروط االستحقاق :.

 أن تكون األسر  من ضمن فئات )أ,ب(. -أ

وميكن أن تكون على صرف سلة غذائية لكل أسرة يف شهر رمضان وفقًا ملا تراه اجلمعية مناسبًا لعدد أفراد األسرة اإلجراءات :       

   يشكل كوبون شرائي وحيدد قيمتها بتعميم من املدير التنفيذ

 

لكل أسرة مستفيدة من فئة )أ،ب( ولديه طالب وطالبات فإن هذه اخلدمات تقدم جلميع طالب   احلقيبة املدرسية : .6

 وطالبات األسر املستفيدة من نفس الفئة .

 شروط االستحقاق :.

 فئات )أ,ب(.أن تكون األسر  من ضمن  -أ

 اإلجراءات :      

إعداد بيانات بأمساء األسر املستفيدة اليت بها طالب وطالبات يف املرحلة االبتدائية واعتمادها من رئيس قسم البحث  

 واملساعدات  ويتم تقديم اخلدمة عن طريق كوبون شرائي من قرطاسية يتم االتفاق معها مسبقًا

 :.لسلة الرمضانية /حلوم األضاحي (آليات )كسوة العيد /كسوة الشتاء/ا

 إعداد دراسة شاملة عن املشروع والرفع به لإلدارة . -أ

 يتم توزيع كشوف االستالم للباحثني يتم التسليم عن طريق اإلدارة والباحثني . -ب

 يتم إرسال رسالة للمستفيدين بوقت بداية ونهاية املشروع . -ت

 ربنامج.إدخال بيانات االستالم اخلاصة باملستفيدين يف ال -ث

 طباعة تقرير عن املشروع بالتعاون مع قسم اإلعالمية.   -ج
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  (الطارئة اخلدمات املساندة ) -3

 ويقصد باحلاالت الطارئة مايلي :.

 )يثبت خبطاب من الدفاع املدني (                        حرائق (     -فيضانات   -الكوارث الطبيعية )سيول  -1

 )يثبت خبطاب من األحوال املدنية (                      النازحني                                                                    -2

   )يثبت خبطاب من الدفاع املدني أو احملكمة(                  فقدان املأوى ألي سبب                                              -3

 تسديد فواتري بعد الفصل  -4

 األوراق املطلوبة :.

 إرفاق ما يثبت حالته الطارئة . •

 إخل(-تقاعد-ضمان -عقد إجيار  -األوراق الثبوتية املعتادة )كرت العائلة  •

 (3/14تعبئة منوذج طلب  مساعدة منوذج رقم )ب/ •

 
 

 آلية املخازن 

 :.  طريقة االستالم والتسليم

 ( .4/1استالم التربعات احملالة إىل املخازن وفق منوذج رقم)ب/  -1

 التأكد من سالمة املواد العينية وصالحيتها . -2

 (.4/2حترير سند استالم مواد عينية وفق منوذج رقم )ب/ -3

 يتم تسليم سند االستالم بعد جرد املساعدة ووضعها يف مكانها املخصص إىل قسم البحث واملساعدات مباشرة . -4

الصرف وفق أوامر الصرف احملالة من قسم البحث واملساعدات ويتم التوقيع يف كشف استالم املساعدات من قبل ) يتم  -5

 (.4/3مسئول املساعدات ( منوذج )ب/

 

 طريقة اجلرد :.

 (4/4أشهر ( وفق منوذج )ب/ 3يكون اجلرد بصفة دورية كل )-1

 اية األشهر التالية يتم الرفع إىل قسم البحث واملساعدات بنموذج اجلرد نه-2

 ذو احلجة ( -رمضان  -مجاد األخر   -)ربيع األول  

 (.4/5يف حال وجود عجز يتم الرفع إىل قسم البحث واملساعدات وفق منوذج )ب/-3

 (4/6يف حال وجود مواد تالفة يتم الرفع إىل قسم البحث واملساعدات وفق منوذج)ب/-4
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 الرفع باحتياج املخازن  :.

 (4/7الرفع باحتياج املخازن من بداية العام اهلجري وفق منوذج ) ب/يتم -1

 (.4/8وفق منوذج )ب/ خدمة املستفيدينيتم حصر التالف من العهد املسلمة ألمني املخازن  والرفع بها لقسم -2

 

 بيان بالرموز املستخدمة

 البيان الرمز

 خدمة املستفيدينقسم  ب

 آلية التسجيل والبحث 1

 صرف املساعدات العينيةآلية  2

 املساعدات املالية صرفآلية  3

 آلية املخازن 4
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 شكوى /تظلم

 أتقدم أنا .....................................................  هوية رقم )                                   (

 ..............................  وذلك لألسباب التالية :.ملف رقم )         (  بشكوى /تظلم ضد 

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

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

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

 وقد قمت بعدة خطوات حملاولة احلل قبل تقدميي للشكوى وهي كالتالي :.

 ........................................................................................................ -أ

 ........................................................................................................ -ب

 ........................................................................................................ -ت

 واطلب من اهلل ثم منكم ............................................................................

 واهلل يف عون العبد مادام العبد يف عون أخيه

 

 مقدم الطلب :                                            

 اجلوال :                                           

 التوقيع :                                                
                                                                                                                                           

 
 

   ( 1/16) ب/  نموذج رقم                                                                                                                
              

  

 

 

 


