
0 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 اعتماد مجلس اإلدارة: 

( المنعقد  1مجلس اإلدارة،  رقم ) فً اجتماع  سٌاسة صرؾ المساعدات للجمعٌة  تم اعتماد

   .م2022/ مارس 3/ 23الموافق  -هـ 1443/ 08/ 20بتارٌخ  
 

 جمعية نماء للخدمات الوقفية بعرعر

 والتنمية االجتماعية بوزارة املوارد البشريةمسجلة 
  1561رقم بالرتخيص 

 .م18/10/2020-هـ 1442/ 3/ 1  من تاريخ وباشرت أعماهلا
 -املنظمات الوسيطة -العمل اخلرييمنظمات دعم  تصنيف الجهة:

 اخلدمات واالستشارات الوقفية.
 تابعة لمركز التنمية االجتماعية بعرعر.

 اهليئة العامة لألوقاف. الجهة المشرفة:

 

 صرف المساعدات سياسة
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 الئحة شؤون المستفٌدٌن

 

 تعرٌؾ المصطلحات : 

 نماء للخدمات الوقٌة بعرعرالجمعٌة : ٌقصد بها جمعٌة 

 وفق أنظمتها ولوائحها  نماء للخدمات الوقٌة بعرعر : هو كل مستفٌد من خدمات جمعٌةالمستفٌدون

 األٌتام : هم من فقدوا ابائهم من السعودٌٌن 

الذكور من سن الوالدة حتى الثامنة عشر )وٌمكن استثناء من تجاوز هذا العمر للطالب -أ
 المنتظمٌن بأحد الجهات التعلٌمٌة أو المهنٌة حتى سن الثانٌة والعشرون( . 

لعشرون وٌستثنى من ذلك الفتاة الً لم ٌسبق لها االناث من سن الوالدة حتى سن الرابعة وا-ب
الزواج وتكون ؼٌر موظفة شرٌطة ٌكون لدٌها اخوة قصر ترعاهم الجمعٌة )حٌث تشملهم 

 الرعاٌة حتى سن الزواج أو بلوؼها سن خمس وثالثون سنة (

  األرملة : هً المرأة التً توفً زوجها ولم تتزوج بعد وفاتها وتعول ابنائها وؼٌر موظفة.

المطلقة : هً التً حصلت على طالق بائن من المحكمة وفق صك طالق له أكثر من ثالثة أشهر 
 وتسكن بمفردها . 

 وابناءه .  نماء للخدمات الوقٌة بعرعر د بها كل مستفٌد مسجل بجمعٌة االسرة : ٌقص

 وأنظمة . الحقوق : الخدمات التً تلتزم الجمعٌة بتقدٌمها وفق ما لدٌها من إمكانٌات وضوابط 

 نماء للخدمات الوقٌة بعرعر مستفٌد بأنظمة و لوائح جمعٌة الواجبات : التزام ال

 الخدمات : هً مجموعة األعمال التً تؤدٌها الجمعٌة للمستفٌدٌن . 

المخالفات : هً االخالل بالواجبات أو مخالفة انظمة الجمعٌة المنصوص علٌها فً القوانٌن أو 
 لوائح الجمعٌة . 

 لحقوق و الواجبات : اللجنة المكلفة للبت فً بعض المخالفات والتظلمات من األسر . لجنة ا

 أسر السجناء والمفرج عنهم : ٌتم استقبال الملؾ وفق الشروط التالٌة : 

 انعدام مصدر الدخل لدى األسرة من أي جهة كانت. -أ 

ل مدة محكومٌة عائلهم اذا كان لدى األسرة دخل ثابت فانه ٌشترط لقبول الملؾ ان ال ٌق-ب 
 عن أربعة أشهر. 

 إحضار خطاب رسمً للجمعٌة من جهة سجنه.  - ج

 ٌتم تسجٌل االسرة وفق ضوابط الجمعٌة الخاصة بتسجٌل المستفٌدٌن .  - ح



2 

 

 المهجورة : وهً المرأة التً هجرها زوجها وتثبت ذلك وفق صك شرعً من المحكمة . 

 

 شروط وإجراءات تسجٌل المستفٌدٌن

 

 شروط و إجراءات التسجٌل فً الجمعٌة 

 ٌتم تسجٌل المستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة وفق الشروط التالٌة: 

 أن ٌكون سعودي الجنسٌة.  .1

 أن ٌكون السكن الحالً ضمن نطاق عمل الجمعٌة.  .2

عاماً ولٌس لدٌها  50أن ٌعول المتقدم أسرة وٌستثنى من ذلك األرملة التً تجاوز عمرها  .3
 عولها . من ٌ

 دراسة الحالة من قبل لجنة البحث االجتماعً بالجمعٌة . .4

ال ٌتم تسجٌل األسرة اذا كان رب األسرة على رأس العمل اال بقرار صادر من لجنة البحث  .5
 و بعد تطبٌق المعاٌٌر والضوابط  فً  الشرط السادس 

الجمعٌة لمدة عام وضمن عام ٌسجل وفق معاٌٌر  45الى  35اذا كان رب األسرة عمره من  .6
 فئة الشباب وٌخضع لبرنامج ماهر وٌحال بعدها الى لجنة البحث لدراسة الحالة من جدٌد . 

 ٌتم تصنٌؾ األسرة وفق المعاٌٌر التالٌة  :  .7

 االٌضاح الفئة

رٌا ل( وال ٌقل  300األسر أشد حاجة والتً ال ٌزٌد صافً الدخل الشهري للفرد عن )  فئة أ
 سنة . 45عمره عن 

 رٌا ل( 400الى  301وهً األسر التً ٌكون صافً الدخل الشهري للفرد من ) فئة ب

 رٌا ل( 600الى  401وهً األسر التً ٌكون صافً الدخل الشهري للفرد من ) فئة ج

عام وال ٌتجاوز 50وهً األسر  التً ٌكون عدد افرادها شخص واحد و وتجاوز عمره  فئة د
 ولٌس لدٌه من ٌعوله  . دخله   الضمان االجتماعً 
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 الدرجة البٌان الحالة

 15 300الى  0من  دخل الفرد

 10 400الى  301من  

 5 600الى  401من  

 10 سًء حالة المسكن

 5 متوسط 

 0 جٌد 

 10 مستأجر تملك السكن

 0 ملك  

 15 100الى  80نسبة العجز  الحالة الصحٌة لرب االسرة

 10 80الى  50نسبة العجز  

 5 50العجز أقل من  نسبة 

 0 صحٌح 

 5 لدٌه ابن مرٌض الحالة الصحٌة لألبناء

 7 لدٌه اثنان من االبناء 

 10 لدٌه ثالثة 

 15 فما فوق 60 العمر

 10 59الى  50من  

 5 49الى  40من  

 0 39الى  30من  

 75 المجموع   
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 نقطة   75الى  51فـئة أ من 

 نقطة    50الى  26فئة ب من 

 نقطة 25الى  5فئة ج من 

 نقاط 4الى  0فئة د من 

 

 أوال : المستندات المطلوبة للتقدٌم على الجمعٌة ) المستندات األولٌة عند تقدٌم الطلب ( : 

 صورة السجل المدنً للعائلة.  .1

 صورة الهوٌة الوطنٌة.  .2

 أصل اخر فاتورة كهرباء.  .3

 صورة من عقد االٌجار.  .4

 سم الحً والشارع وأرقام الهواتؾ . كروركً واضح للمنزل مع ا .5

صورة شهادة بمصادر الدخل لألسرة ) التقاعد و التأمٌنات و الضمان وؼٌرها ...( بتوارٌخ  .6
 أشهر   . 6حدٌثة ال تتجاوز 

 رقم الحساب البنكً مصدق من البنك .  .7

 

 لألرملة )اضافة الى المستندات األولٌة (: 

 صورة شهادة الوفاة للزوج.  - أ

 صورة من شهادات االبناء الدراسٌة.  - ب

 صورة صك االعالة مع األصل للمطابقة إذا كان لدٌها أبناء .  - ت

 إثبات عدم الزواج أو العمل  - ث

 للمطلقة )اضافة الى المستندات األولٌة (:

 صورة صك الطالق ) مع األصل للمطابقة ( - أ

 صورة صك االعالة .  - ب

 و العمل إثبات عدم الزواج أ - ت

 اثبات استقاللٌة السكن  - ث
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 حقوق المستفٌدٌن

 

 للمستفٌد الحق فً: 

الحصول على الرعاٌة المناسبة للحالة والمتوفرة فً الجمعٌة بعد اجراء البحث المكتبً  .1
 والمٌدانً من قبل الفرٌق المتخصص. 

فً الجمعٌة فً  طلب تحوٌل الملؾ والمتابعة الى باحث اجتماعً /باحثة اجتماعٌة اخرٌن .2
حالة عدم رؼبته المستفٌد فً متابعة الخدمة مع الباحث / الباحثة الحالً بعد إقناع  إدارة 

 الجمعٌة بمبرراته . 

الحصول على الخدمات والرعاٌة كسائر المستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة بدون تمٌٌز وان  .3
 تقدم الرعاٌة والخدمات بكل احترام وتقدٌر. 

رفض تقدٌم أي خدمة او رعاٌة للمستفٌد حال تم رفض تقدٌم الخدمة من معرفة أساب  .4
 الجمعٌة. 

لك الحق فً طلب مشاركة احد افراد عائلتك فً اتخاذ القرارات فٌما ٌخص الرعاٌة  .5
 والخدمات المقدمة لك و فً حل أي مشكلة تتعلق بها. 

 السرٌة والخصوصٌة: 

 كمستفٌد لك الحق فً: 

مع الملؾ )الورقً / االلكترونً( وجمٌع المراسالت الخاصة بالحالة بسرٌة  ان ٌتم التعامل .1
 تامة. 

 أن تجري جمٌع المناقشات واالستشارات ودراسة حالتك بسرٌة تامة.  .2

 االحترام والكرامة: 

 كمستفٌد لك الحق فً: 

 الحصول على الرعاٌة وخدمات الجمعٌة بكل احترام ومراعاة . .1

لك الحق فً طلب مشاركة احد افراد عائلتك فً اتخاذ القرارات فٌما ٌخص الرعاٌة  .2
 والخدمات المقدمة لك و فً حل أي مشكلة تتعلق بها. 
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 التعرٌؾ بمقدمً الخدمة : 

 كمستفٌد لك الحق فً : 

 معرفة اسماء ووظائؾ مقدمً الخدمة والرعاٌة االجتماعٌة والذٌن ٌقدمون الخدمة لك .  .1

معرفة هوٌة الباحث االجتماعً / الباحثة االجتماعٌة المسئولٌن عن رعاٌتك  وتقدٌم الخدمة  .2
 لك ووسائل االتصال بهم . 

 

 واجباتك كمستفٌد : 

 

 ٌتوجب علٌكم كمستفٌد ما ٌلً : 

 تقدٌم كافة المستندات المطلوبة لتقدٌم الخدمة أو الرعاٌة لكم .  .1

لبٌانات التً تم طلبها منكم وذلك لمقدمً الخدمة أو الباحث االفصاح عن كافة المعلومات وا .2
االجتماعً فً منزلكم فً الوقت المناسب لكم الستكمال اجراءات تقدٌم الخدمة وتلمس 

 احتٌاجاتكم وتعرٌفكم بخدمات الجمعٌة . 

ر المشاركة فً برامج وأنشطة الجمعٌة التً ٌتم قبولها منكم وااللتزام بحضورها أو االعتذا .3
 مقدما فً حال وجود ظرؾ طاريء . 

ابالغ الجمعٌة بأي تؽٌٌرات اجتماعٌة او اقتصادٌة او فً مقر السكن أو وسٌلة اتصال وذلك  .4
 فور حدوث ذلك  التؽٌٌر . 

 االلتزام بتحدٌث بٌانات األسرة سنوٌاً حٌن ٌتم االعالن عن موعد التحدٌث.  .5

 تً تقدمها الجمعٌة . االلتزام بحضور البرامج التدرٌبٌة ال .6

المحافظة على بطاقات الصراؾ االلكترونً وعلى االجهزة الكهربائٌة وأجهزة الحاسب  .7
 االلً وأي اجهزة ٌتم تسلٌمها لكم من قبل الجمعٌة . 

االلتزام بالزي المحتشم عند مرافقة الجمعٌة أو المشاركة فً البرامج واألنشطة التً تقٌمها  .8
 أو فً أي مواقع اخرى . الجمعٌة فً مقرها 

 االحترام المتبادل لموظفً وموظفات الجمعٌة وعدم التطاول علٌهم  .  .9

عدم االنقطاع عن أي برنامج تدرٌبً أو منحة تعلٌمٌة ٌتم منحها عن طرٌق الجمعٌة إال بعد  .10
 الرجوع للجمعٌة وتوضٌح األسباب لٌتم معالجتها . 

أو جهة خٌرٌة بعد قبولكم بالجمعٌة إال بعد موافقة  عدم التسجٌل فً أي جمعٌة أخرى .11
 الجمعٌة . 
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فً حالة رفض المشاركة فً أي برنامج  أو تدرٌب أو توظٌؾ ٌتم ترشٌحكم له من قبل  .12
الجمعٌة فٌجب ان ٌكون ذلك خطٌاً ألنه ٌؤثر على استمرار تقدٌم خدمات الجمعٌة للمستفٌد 

المستفٌد فً االعتماد على النفس  وتحسٌن مستواكم ألن اهداؾ الجمعٌة تنموٌة حٌث نساند 
 االجتماعً واالقتصادي . 

فً حالة عدم رضا المستفٌد عن خدمات الجمعٌة وبرامجها ومقدمً الخدمة فإنه ٌجب علٌكم  .13
االفصاح عن ذلك من خالل ابالػ مقدمً الخدمة مباشرة أو التواصل الهاتفً أو موقع 

 وجهه نظركم او اقتراحكم أو الشكوى لٌتم اتخاذ الالزم بشأنها.  الجمعٌة االلكترونً إلٌصال

ٌمكنكم االستفسار بسؤال مقدمً الخدمة أو الباحث/الباحثة االجتماعٌة بالجمعٌة فً حالة  .14
عدم فهمكم ألي معلومة من المعلومات المذكورة فً الحقوق أو الواجبات او فً حال وجود 

 . اسئلة لدى المستفٌد عن الجمعٌة

 حاالت االستبعاد من الجمعٌة:

اذا لم ٌحصل على درجة تقٌٌم فً استمارة البحث تؤهله ضمن المستحقٌن من خدمات  .1
 الجمعٌة . 

 زواج األرملة أو المطلقة .  .2

 انتقال األسرة الى خارج نطاق الجمعٌة .  .3

 األسر التً تقوم بالتالعب  فً األوراق أو التزوٌر أو اعطاء معلومات ؼٌر صحٌحة .  .4

 اذا تم اكتشاؾ دخل إضافً للمتقدم ؼٌر الذي تم اثباته من قبل المتقدم .  .5

 اذا لم ٌنطبق سكن المتقدم مع ما تم ذكره خالل البحث .  .6

لمدة شهر عند تحدٌث بٌانات فً حال تأخر المستفٌد عن تجدٌد االوراق المطلوبة  .7
 المستفٌدٌن السنوي . 

 فً حالة اتخاذ قرار من لجنة البحث االجتماعً بعدم االستفادة لالكتفاء الذاتً .  .8

 ال ٌقبل أي عقد إٌجار بٌن المتقدم و أقاربه )أوالده ، أخوته ، أبٌه (  .9

 اذا كان ممن زاد دخله عن الحد المانع .  .10

 لألسرة منزلٌن فً نطاقٌن مختلفٌن فٌخٌر بٌم تسجٌله فً أحد النطاقٌن . فً حالة ان  .11

فً حالة التعدي على موظفً الجمعٌة أو أمالكها بالكالم أو الفعل ٌتم إٌقاؾ ملؾ المستفٌد  .12
 وإحالته للجهات المختصة .  

الجمعٌة بدون فً حال رفض أي مستفٌد أو أحد أفراد أسرته لمشارٌع  التدرٌب والتأهٌل فً  .13
 سبب مقنع لإلدارة ٌتم استبعاد ملفه مباشرة

فً حال رفض التعاون مع الباحث االجتماعً / الباحثة االجتماعٌة وعدم تسهٌل مهمته فً  .14
 البحث وجمع المعلومات 
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 الحقوق والتظلم وتقدٌم الشكوى 

 

أوالً : للمستفٌد الحق فً تقدٌم التظلم أو الشكوى إلدارة الجمعٌة من أي أمر ٌراه منتقصاً لحقوقه 
او تقصٌر فً تقدٌم الخدمة أو اسلوب تعامل مقدمً الخدمة أو الجهات التً تتعامل معها 

 الجمعٌة وتقدم خدماتها من خاللها . 

 

( ٌوماً من تارٌخ حدوث 30ل مدة ال تتجاوز )ثانٌاً : على المستفٌد تقدٌم التظلم او الشكوى خال
الحق المطالب به وال ٌقبل أي تظلم أو شكوى بعد مضً هذه المدة اال بعذر مشروع تقبله 

 ادارة الجمعٌة . 

 

 ثالثاً : على المستفٌد تقدٌم طلب التظلم او الشكوى مشتمالً على االتً : 

/رقم ملؾ االسرة( ووسائل االتصال المعلومات الشخصٌة )االسم /رقم السجل المدنً  .1
 )الهاتؾ / البرٌد االلكترونً( .

 تحدٌد موضوع التظلم او الشكوى وبٌان الوقائع بشكل متسلسل .  .2

 تحدٌد الشخص أو الجهة المتظلم منها.  .3

 تحدٌد الضرر.  .4

 أسباب التظلم.  .5

 ع. الخطوات السابقة التً قام بها المستفٌد لمحاولة حل الموضو .6

 تحدٌد الطلب المراد.  .7

 اٌضاح او اضافة أي معلومات ٌراها المستفٌد مؤثرة ولها عالقة بالشكوى أو التظلم. .8

 إرفاق أي وثائق تثبت صحة التظلم او الشكوى إن وجدت.  .9

 

 رابعاً : اجراءات  التظلم او الشكوى : 

ٌقدم المستفٌد التظلم او الشكوى الى المدٌر التنفٌذي للجمعٌة أو الجهة التً ٌحددها المدٌر  .1
 الستقبال طلبات التظلم )اللجنة (. 

 ال ٌنظر فً الطلبات الؽٌر مكتملة البٌانات او االسم ؼٌر الصرٌح و بدون وسٌلة تواصل.  .2
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ً تكفل النظر فً موضوع التظلم وفق ما على المدٌر التنفٌذي للجمعٌة اتخاذ االجراءات الت .3
 ٌنص علٌه الئحة حقوق المستفٌدٌن . 

ٌوم عمل من تارٌخ تقدٌم  15ٌتم البت فً موضوع التظلم أو الشكوى فً مدة ال تتجاوز  .4
 الطلب او الشكوى . 

 تحاط طلبات التظلم او الشكوى بالسرٌة الكاملة و ال ٌطلع علٌها اال االشخاص ذوي العالقة .5
 . 

ٌبلػ المستفٌد بنتٌجة التظلم أو الشكوى بأي طرٌقة من طرق االبالغ ) الهاتؾ /البرٌد  .6
 االلكترونً / الجوال / التواصل الشخصً / الموقع االلكترونً / ... إلخ (

للمدٌر التنفٌذي للجمعٌة الحق فً إحالة المستفٌد الى لجنة الحقوق والواجبات التخاذ  .7
 ٌة فً حقه ان ظهر ان تظلم المستفٌد كٌدٌة . االجراءات التأدٌب

ٌمكن للمستفٌد تقدٌم التظلم أو الشكوى لمدٌر عام الجمعٌة من خالل موقع الجمعٌة  .8

http://www.namaawaqf.org.sa أو من خالل البرٌد اإللكترونً للجمعٌة 
namaa.waqf2020@gmail.com  ، أو تسلٌمها ٌدوٌاً لمكتب المدٌر التنفٌذي خالل

فً ظرؾ ، راً من األحد الى الخمٌس ظه 2صباحاً الى  8ساعات العمل الرسمً من 
  مؽلق.

 
 ضوابط تقدٌم خدمات المستفٌدٌن :  

 صرؾ االعانة النقدٌة  : 
 استحقاق الحالة من خالل تقرٌر الباحث االجتماعً .  -1
 عدم قدرة رب األسرة على العمل وإثبات ذلك من خالل التقارٌر الطبٌة  -2
لاير ولمدة ال تزٌد عن ستة أشهر 1000ال ٌزٌد مبلػ صرؾ االعانة النقدٌة الشهرٌة عن  -3

 ٌتم بعدها رفع تقرٌر عن الحالة .
 االولوٌة تكون حسب الضوابط التالٌة :  -4
 فئة المستفٌد تكون )أ(. - أ

 االسرة .عدد افراد  - ب
 توفر مٌزانٌة للمشروع . - ت
 صرؾ االجهزة الكهربائٌة :  
 استحقاق الحالة من خالل تقرٌر الباحث االجتماعً .  .1
سنوات ال ٌتم الصرؾ خاللها للمستفٌد نفس الجهاز إال بتقرٌر  4عمر  االجهزة الكهربائٌة  .2

 دة .  معتمد من مركز صٌانة بتلؾ الجهاز نتٌجة خلل خارج عن االرا
 االولوٌة تكون حسب الضوابط التالٌة :  .3
 فئة المستفٌد . •
 عدد افراد االسرة . •
تكرار الصرؾ )ٌصرؾ اوالً لمن لم ٌسبق له الصرؾ  أو بعد تجاوز العمر االفتراضً  •

 للجهاز ( .
 توفر مٌزانٌة للمشروع . •

http://www.namaawaqf.org.sa/
http://www.namaawaqf.org.sa/
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 ضوابط صرؾ السلة الؽذائٌة : 

 لتالٌة : االولوٌة تكون حسب الضوابط ا -1

 فئة المستفٌد . .1

 عدد افراد االسرة. .2

 توفر مٌزانٌة للمشروع . .3

 ضوابط صرؾ االثاث : 

 استحقاق الحالة من خالل تقرٌر الباحث االجتماعً .  -1

 االولوٌة تكون حسب الضوابط التالٌة :  -2

 فئة المستفٌد )أ( و )ب(  . - أ

 عدد أفراد االسرة . - ب

 )ٌصرؾ اوالً لمن لم ٌسبق له الصرؾ ( .تكرار الصرؾ  - ت

 توفر مٌزانٌة للمشروع . - ث

 

 ضوابط تقدٌم المساعدات الطارئة : 

 الفواتٌر: .1

 أن ٌكون من المستفٌدٌن من الجمعٌة فئة )أ( و)ب( وؼٌر مسجل فً الضمان االجتماعً . - أ

 أن ال تكون متأخرة ألكثر من شهر. - ب

 واحدة فً السنة.أن ٌكون السداد مرة  - ت

 أن ال ٌزٌد المبلػ عن خمسمائة لاير .  - ث

 توفر مٌزانٌة للمشروع . - ج

 

 الحرٌق والسٌول:  .2

 تقدٌم المعونة العاجلة التً تتطلبها الحالة  - أ

 أن ٌكون من المستفٌدٌن من الجمعٌة. - ب
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 قرار لجنة البحث باستحقاق الدعم  - ت

 ( لاير.5.000)أن ال ٌتجاوز مبلػ اإلعانة  - ث

 توفر مٌزانٌة للمشروع . - ج

 

 ضوابط دعم الزواج األول  : 

 أن ٌكون من أبناء المستفٌدٌن من الجمعٌة. - أ

 ألكثر من خمس سنوات . بمدٌنة عرعر ان ٌكون مقٌم  - ب

 أن ٌكون الزواج األول . - ت

 ثبوت عدم استطاعة والده تزوٌجه .  - ث

 لاير .  3000 ٌزٌد راتبه عن ان ٌكون على رأس العمل وال - ج

 لم ٌسبق له الحصول على الدعم من أي جهة أخرى  . - ح

 توفر مٌزانٌة للمشروع . - خ
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 ضوابط دعم العالج : 

 أن ٌكون من المستفٌدٌن من الجمعٌة   - أ

مخاطبة المستشفى وإحضار تقرٌر طبً بالحالة أن تكون حالة المرٌض من الحاالت التً ال  - ب
 . مدٌنة عرعرٌمكن عالجها من قبل المراكز الصحٌة أو المستشفٌات داخل 

ٌلزم ان ٌكون التقرٌر الطبً موضح به خطورة تأخر الحالة وما ٌترتب على ذلك من ضرر  - ت
 على صحة المستفٌد . 

 لاير . 6000ال ٌتجاوز قٌمة العالج أن  - ث

 توفر مٌزانٌة للمشروع . - ج

 

 ضوابط بناء المساكن  : 

 أن ٌكون من المستفٌدٌن من الجمعٌة فئة )أ( و )ب( . - أ

 االسرة وجمٌع افرادها المسجلٌن ٌقٌمون فً الموقع منذ أكثر من خمس سنوات. - ب

 لاير 4000عن  ال ٌكون أحد افراد االسرة موظؾ  ٌزٌد دخله - ت

لم ٌسبق لألسرة أو أحد افرادها الحصول على قرض من صندوق التنمٌة العقارٌة أو بنك  - ث
 التسلٌؾ.

 ال ٌوجد على كفالة احد افراد العائلة عمالة اجنبٌة بقصد التجارة. - ج

 تتكون االسرة من أربعة أفراد على االقل. - ح

 تطٌع تأمٌن السكن.ال ٌوجد قرٌب ممن تلزمه النفقة شرعا ٌس - خ

 عدم وجود مسكن لألسرة. - د

 اثبات ملكٌة االرض و عدم ممانعة الجٌران.  - ذ

 قرار لجنة البحث. - ر

 توفر مٌزانٌة للمشروع. - ز

 االولوٌة تكون حسب الضوابط التالٌة :  - س

 فئة المستفٌد . .1

 عدد افراد االسرة. .2

 ضوابط ترمٌم  المساكن  : 



13 

 

 المستفٌدٌن من الجمعٌة. فئة أ و ب . أن ٌكون من  - أ

 االسرة وجمٌع افرادها المسجلٌن ٌقٌمون فً الموقع منذ أكثر من خمس سنوات. - ب

لم ٌسبق لألسرة أو احد افرادها الحصول على قرض من صندوق التنمٌة العقارٌة أو بنك  - ت
 التسلٌؾ . 

 قصد التجارة.ال ٌوجد على كفالة احد افراد األسرة عمالة اجنبٌة ب - ث

 تتكون االسرة من أربعة أفراد على االقل . - ج

 ال ٌوجد قرٌب ممن تلزمه النفقة شرعا ٌستطٌع تأمٌن السكن. - ح

 عدم وجود مسكن الئق  - خ

 قرار لجنة البحث .  - د

 توفر مٌزانٌة للمشروع . - ذ

 لم ٌسبق ان قدمت له هذه الخدمة أو مضى عشر سنوات على تقدٌم الخدمة له .  - ر

 االولوٌة تكون حسب الضوابط التالٌة :  - ش

 فئة المستفٌد . .1

 عدد افراد االسرة. .2

 

 ضوابط دعم حج الفرٌضة  : 

 أن ٌكون سعودي الجنسٌة - أ

 ألكثر من ثالث سنوات  مدٌنة عرعرمقٌما ب - ب

 المستفٌدٌن من خدمات الجمعٌةمن  - ت

 من أهل السنة والجماعة - ث

 سنة فما فوق  45السن  - ج

 لم ٌسبق له الحج - ح

 وجود مٌزانٌة للمشروع  - خ

 االولوٌة تكون حسب الضوابط التالٌة :  - د

 فئة المستفٌد . .4
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 عمر المستفٌد. .5

 ضوابط عامة : 

 .  استالم الطلب على أي خدمه ال ٌعنً قبوله .1

 ال ٌتم استقبال الطلب إال بعد اكتمال جمٌع المستندات . .2

ال ٌتم استقبال الطلب إال من صاحبه ، عدا االٌتام والمرضى والعجزة وٌتطلب وجود وكالة  .3
 شرعٌة  . 

 الجمعٌة ؼٌر ملزمة بإعادة أوراق المتقدم فً حالة عدم قبوله . .4


