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 رٔويتنا
      

 أن نكون النموذج الريادي األول في تمكين األيتام ذوي الظروف الخاصة واالرتقاء بمستواهم بشكل تكاملي.

 

 رسالتنا
      

تقديم برامج وخدمات تنموية ورعوية بكفاءة وفعالية لتمكين األيتام البالغين من ذوي الظروف الخاصة في المنطقة الشرقية، 

 وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة ليصبحوا قيمة مضافة في المجتمع. 

 

 قيمنا

 

 اإلحسان ●

 الثقة  ●

 الشفافية ●

 االلتزام  ●

 اإلبداع والتميز  ●

 

 أهدافنا

 

 ية والتأهيل الشامل لمستفيدي الجمعية وفق معايير قياسية حتى التمكين.تقديم الرعا ●

 بناء بيئة حاضنة تساهم في تحقيق أعلى كفاءة انتاجية للمستفيدين.و تطوير  ●

 خلق جيل من المستفيدين مبدع متمكن متسلح بالمعرفة والمهارة. ●

 خدمة األيتام.ٕاقامة تحالفات وشراكات فعالة مع الجهات ذات العالقة تساهم في  ●

 التنمية المستدامة لموارد الجمعية المالية والبشرية وتطويرها.  ●

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول    ١
 

 نظرة عامة  ١.١
 

الهدف الرئيسي من هذا الدليل هو تحديد اإلجراءات المتعلقة بنشاط الخدمات الشاملة )التنموية والرعوية( للمستفيدين والمستفيدات 
الشرقية تمكين. باإلضافة إلى ذلك، هذا الدليل يحدد الخطوات المتبعة في كل إجراء. ومن أجل تحقيق الهدف في جمعية أيتام 

 األساسي من هذا الدليل، فإنه يجب أن يتضمن العناصر الرئيسية التالية:
 

 السياسات واإلجراءات المتعلقة بكل ما يختص بالخدمات التنموية والرعوية. ●

 للموظفين الجدد. استخدامه كدليل تدريبي ●

أن تكون النسخة المحدثة من هذه السياسات واإلجراءات المختصرة منشورة في الموقع الداخلي للجمعية حيث يمكن  ●
 الحصول عليها إما بنسخة إلكترونية أو مطبوعة.

 المستفيدين يحصلون على النسخة المختصرة من هذا الدليل. ●
 
 

 الغاية  ١.٢
 

الموظفين ذوي الشأن في تمكين أن يكونوا على دراية تامة بمحتويات هذا الدليل وذلك بهدف تأدية من الضروري على جميع 
المهام بشكل أفضل، بما يضمن عدم التداخل مع أي وظيفة أو نشاط آخر من األنشطة المساندة في الجمعية. من المهم أيضاً أن 

لتداخل مع الوظائف األخرى في الجمعية. عدم تبني هذا التوجه قد يفهم جميع الموظفين أدوارهم الرئيسية، وأن يحددوا نقاط ا
يؤدي إلى اإلرباك في تأدية األنشطة بالجمعية، كما قد يؤدي إلى تحميل الجمعية تكاليف وجهود إضافية ممكن تستغرق وقتاً 

 .طويالً في تقديم الخدمة المطلوبة بالشكل األمثل
 
 

 المسؤولية  ١.٣
 

واإلجراءات من ضمن مهام ذوي الشأن في الجمعية، وذلك لضمان االنسجام التام مع التوجيهات اإلدارية تحديث هذه السياسات 
الخاصة. يتم إعالم المعنيين بأية تحديثات وتعديالت على هذه اإلجراءات، باإلضافة إلى التحديثات الدورية، تتم عملية المراجعة 

 يتها للتطبيق وأنها تخدم الغاية التي حددت من أجلها.الشاملة لهذه اإلجراءات سنوياً للتأكد من قابل
 

 التعريف واالطالع على محتويات اإلجراءات  ١.٤
 

 لقد تم إعداد هذه اإلجراءات إلرشاد موظفي جمعية تمكين. 
 
 

 إدارة اإلجراءات  ١.٥
 

 يمنع نسخها بدون موافقة مسبقة من اإلدارة العليا. وتحفظ هذه الوثيقة في مكان آمن دائماً،   ●
إفشاء محتوياتها ألي  تعتبر محتويات هذه الوثيقة سرية، حيث أنها مخصصة لالستعمال الداخلي فقط. كما ويمنع  ●

 طرف ثالث أو خارجي دون إذن خطي مسبق.
 



 تحديث وتعديل اإلجراءات  ١.٦
 

طلبات تحديث السياسات واإلجراءات )إضافة / حذف / تعديل( يمكن تقديمها من قبل أي مستخدم في جمعية أيتام الشرقية تمكين. 
كتابة مذكرة رسمية شارحاً اقتراحاته وسبب التغيير ووفقاً لذلك فإنه يمكن الموافقة على هذه الطلبات أو تعديلها، أو  من خالل
 رفضها.

 
 لمقترحة خالل السنة على هذا الدليل سيتم تجميعها ومراجعتها في نهاية السنة من قبل اإلدارة العليا. جميع التعديالت ا

 

 

 الثانيالفصل     ١
 

 تعريف المصطلحات   ٢.١
 

 التعريف المصطلح

 يقصد بها الجمعية الخيرية لرعاية األيتام ذوي الظروف الخاصة بالمنطقة الشرقية )تمكين( الجمعية

 هم من فقدوا آباءهم من السعوديين وهم األيتام الذين ترعاهم الجمعية )تمكين( وفق أنظمتها ولوائحها األيتام

 هو كل مستفيد من خدمات الجمعية )تمكين( وفق أنظمتها ولوائحها المستفيدون

 الخدمات التي تلتزم الجمعية )تمكين( بتقديمها الحقوق

 ولوائح الجمعية.التزام المستفيد بأنظمة  الواجبات

 هي مجموعة األعمال التي تؤديها الجمعية للمستفيدين الخدمات

 هي اإلخالل بالواجبات أو مخالفة أنظمة الجمعية المنصوص عليها في قوانين أو لوائح الجمعية المخالفات

 المستفيدين والموظفيناللجنة المكلفة بالبت في المخالفات والتظلمات والشكاوي والمقترحات من  اللجنة التنفيذية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفئات المستهدفة   ٢.٢

 لغرض تحديد نوع وحجم الخدمة واألولوية في تقديمها. تصنيف فئات المستفيدين من الخدمات التنموية والرعويةيتم 

 مالحظة: اإلناث ال ينطبق عليهن سقف العمر

 تحليل الفئة المستهدفة

 الحالة الدخل )ر.س.( العمر )سنة( الفئة

 أعزب, أخرى. ٢٥٠٠ - ١٥٠٠ ٢١ - ١٨ أ

 أعزب, أخرى. ٤٥٠٠ - ٢٥٠٠  ٢٤ - ٢٢ ب

 عزوبية, زواج, أخرى. ٦٠٠٠ - ٤٥٠٠ ٢٧ - ٢٥ ج

 عزوبية, زواج, أرمل, أخرى. ٨٠٠٠ - ٦٠٠٠ ٣٠ - ٢٨ د

 عزوبية, زواج, أرمل, طالق, أخرى. ١٢٠٠٠ - ٨٠٠٠ ٣٥ - ٣١ هـ

 عزوبية, زواج, أرمل, طالق, أخرى. فما فوق ١٢٠٠٠ ٤٠ - ٣٦ و

 عزوبية, زواج, أرمل, طالق, أخرى. - - التمكين

 
 

 الفصل الثالث    ٣

 شروط و إجراءات تسجيل المستفيدين  ٣.١

 يتم تسجيل المستفيدين لإلستفادة من خدمات الجمعية وفق الشروط التالية ٣.١.١

 أن يكون المستفيد من سكان المنطقة الشرقية ●

 للمستفيد سجل تحت مظلة وزارة العمل والتنمية االجتماعية. أن يكون ●

 سنة ١٨أن ال يقل عمر المستفيد عن   ●

 أن يكون المستفيد من األيتام ذوي الظروف الخاصة. ●

 

 

 

 

 

 



 المستندات المطلوبة للتسجيل بالجمعية: ٣.١.٢

 صورة السجل المدني للعائلة وبطاقة األحوال. ●

 كية للمنزل مع األصل للمطابقة مع اسم الحي والشارع و أرقام الهواتف.صورة لعقد اإليجار أو صك المل ●

 صورة شهادة بمصادر الدخل لألسرة )التأمينات والضمان االجتماعي وتعريف بالراتب الشهري(. ●

 خطاب إحالة من الجهات المختصة مرفق بتقرير دراسة حالة شاملة. ●

 صورة شمسية حديثة للمستفيد. ●

 

 الفصل الرابع    ٤

 

 حقوق المستفيدين:  ٤.١

 للمستفيد الحق في اآلتي:

 .يحق للمستفيد معرفة الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين وإجراءات تقديمها ●

 .يحق للمستفيد االستفادة من خدمات الجمعية دون تمييز وبكل احترام و تقدير بما يحفظ كرامته الشخصية ●

 .لته بسرية تامةالتعامل مع ملف المستفيد وجميع مرفقات حا ●

 .عدم السماح لألفراد الغير معنيين بتقديم الخدمات له ورعايته بالتواجد ما لم يأذن لهم بذلك ●

 .في حال تم رفض تقديم الخدمة، يحق للمستفيد معرفة أسباب الرفض ●
 

 واجبات المستفيدين  ٤.٢

 يتوجب على المستفيد ما يلي:

 .الخدمة المطلوبة ومراعاة المصداقية في جميع هذه المعلوماتتوفير المستندات الالزمة للتقديم على  ●

)ال تقل حضور البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية سواًء في مقرها أو في أي مواقع أخرى بعدد محدد لكل مستفيد  ●

 البرامج التدريبية عن برنامجين بالسنة(.

اً والتعليمات ويحترم منسوبي الكادر الوظيفي وأن ال يتطاول عليهم لفظيأن يلتزم بقوانين الجمعية وال يتجاوز األنظمة  ●

 اً.أو بدني

عدم االنقطاع عن أي برنامج تدريبي أو منحة تعليمية يتم منحها للمستفيد عن طريق الجمعية إال بعد الرجوع إلى  ●

 دريبي يجب أن يكون بتعهد خطي.، في حاله رفضه للمشاركة في أي برنامج تالجمعية و إبانة األسباب ليتم معالجتها

 االطالع على الئحة المخالفات والعقوبات واإلقرار بتجنبها. ●
 

في حالة عدم فهم المستفيد ألي من المعلومات المذكورة في الحقوق والواجبات أو في حال وجود أسئلة لديه عن الجمعية، يمكنه 

  مقدمي الخدمة بالجمعية. مباشرةً بسؤال اإلستفسار



 اءات الشكوىإجر ٤.٣

 تكون إجراءات الشكوى على النحو التالي:

في حالة عدم الرضا عن خدمات المقدمة أو البرامج أو مقدمي الخدمة، للمستفيد الحق في إظهار ذلك عن طريق زيارة  ●

 مقر الجمعية وتعبئة نموذج شكوى ووضعه بصندوق الشكاوي أو عبر موقع الجمعية اإللكتروني.

)االسم الغير صريح، رقم التواصل غير صحيح، رقم المستفيد المسجل ال يتم النظر في الطلبات غير المكتملة البيانات  ●

 .بالجمعية غير صحيح(

تقوم اللجنة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات الالزمة فيما يخص الشكوى وفق ما تنص عليه الئحة حقوق المستفيدين وذلك  ●

 .ام عمل من تاريخ تقديم الشكوىأي ٧خالل مدة ال تتجاوز 

 .يتم التعامل مع الشكوى بالسرية التامة وال يطلع عليها إال األفراد المعنيين ●

يتم إبالغ المستفيد بنتيجة الشكوى بأي من طرق اإلبالغ اآلتية: الهاتف، البريد االلكتروني، الجوال، أو التواصل  ●

 الشخصي.

 

المستفيد كيدية، يحق للجمعية إحالة المستفيد إلى لجنة الحقوق و الواجبات في حال ثبوت أن طلب الشكوى المقدمة من 

 .التخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس     ٥
           

 جدول الخدمات المقدمة  ٥.١

 الخدمات الرعوية  الخدمات التنموية 

 الحج والعمرة  االبتعاث

 (العالج ) الرعاية الطبية  التأهيل العلمي 

 الزواج التدريب المهني

 اإليجار التدريب المنتهي بالتوظيف

 التأثيث التوظيف

 السلة الغذائية الدورات التدريبية

 هدية مولود دعم المشاريع

 لوازم األطفال األعمال التطوعية

 الحقيبة المدرسية برامج وأنشطة ترفيهية

 مساعدات نقدية طارئة

 كسوة الشتاء+ كسوة العيد 

 قرض حسن

 المواصالت

 
 

 مسار الخدمات المقدمة ٥.٢
 

 يقوم المستفيد بتقديم طلب الخدمه وإكمال البيانات جميعها. .1
يتم مراجعة الطلب وإكمال البيانات ورفعها لإلدارة، في حال كانت غير كامله ومن ثم يتم رفعه  .2

 لإلدارة.
 الطلب يتم تحويلم إلى قسم المحاسبة للصرف.في حال موافقه اإلداره على  .3
 بعد الصرف يتم إشعار المستفيد بالموافقه عن طريق مكالمة أو رسالة نصية إلستالم الطلب. .4

 



 . الفصل السادس٦
 

 الخدمات التنموية
 

مده مراجعه  ماهيتها الخدمه التنمويه
 الخدمه وانتهاء

  خدمة اإلبتعاث
لكل مستفيد الحق في الحصول على االبتعاث للخارج إلكمال التحصيل 

بعد إنهاء المرحلة الثانوية أو  العلمي والحصول على الشهادات العليا 
 الجامعية. ويتم متابعته اثناء االبتعاث لضمان سير الخطة الدراسية. المرحلة 

يوم عمل  ٢٠خالل 
 كحد أقصى

خدمة التأهيل 
 العلمي

 
لكل مستفيد الحق في الحصول على التأهيل العلمي بالجامعات السعودية 

بعد إنهاء المرحلة  إلكمال التحصيل العلمي والحصول على الشهادات العليا 
الجامعية. ويتم متابعته اثناء التأهيل العلمي لضمان سير  الثانوية أو المرحلة 

 الخطة الدراسية.

يوم عمل  ٢٠خالل 
 كحد أقصى

التدريب خدمة 
 المهني

لكل مستفيد أكمل مرحلة الثانوية الحق في الحصول على التدريب الذي 
 يناسبه ويناسب طموحاته وتطلعاته ليكتسب المهارات المهنية.

أيام  ١٠ - ٧خالل 
 عمل كحد أقصى

خدمة التدريب 
المنتهي 
 بالتوظيف

 

المنتهي أكمل مرحلة الثانوية الحق في الحصول على التدريب  لكل مستفيد
 بالتوظيف ممن ينطبق عليه الشروط بعد دراسة حالته.

أيام  ١٠ - ٧خالل 
 عمل كحد أقصى

بناء على دراسة الحالة  ،لكل مستفيد الحق في الحصول على خدمة توظيف خدمة التوظيف
 رة لدى القطاع الخاص.غوالوظائف الشا

أيام  ٢٠ - ١٥خالل 
 عمل كحد أقصى

خدمة الدورات 
 التدريبية

لكل مستفيد الحق في الحصول على الدورة التدريبية لدى جهة متعاونة مع 
 تمكين أو جهة أخرى بعد دراسة حالته.

أيام  ١٠ - ٧خالل 
 عمل كحد أقصى

خدمة دعم 
 المشاريع

لكل مستفيد الحق في الحصول على دعم المشاريع بعد دراسته ووضوح 
 خطة المشروع من أجل دعم االستثمار بالمشروع.

أيام  ٢٠ - ١٠خالل 
 عمل كحد أقصى

خدمة األعمال 
 التطوعية

لكل مستفيد الحق في دخول مجال األعمال التطوعية تحت مظلة جمعية 
تمكين مثل زيارات المرضى والجمعيات الخيرية، إفطار صائم والمشاركة 

في المهرجانات والفعاليات االجتماعية والثقافية والسياحة الوطنية. حيث سيتم 
 اب نقاط للمستفيد من خالل المشاركة باألعمال التطوعية.احتس

أيام  ٣ - ١خالل 
 عمل كحد أقصى

خدمة برامج 
 وأنشطة ترفيهية

لكل مستفيد الحق في المشاركة بالبرامج واألنشطة الترفيهية تحت مظلة 
جمعية تمكين بالتعاون مع الجهات المشاركة بالبرنامج ودمج األبناء بالمجتمع 

  بأطيافه.

أيام  ٥ - ٣خالل 
 عمل كحد أقصى

 
 



 

 إجراءات تقديم الخدمات التنموية
 

 وصف المهمة وخطواتها الجهة المسؤولة

 تقديم طلب الخدمة المستفيد

 يتقدم المستفيد بالطلب عن طريق الجمعية أو الموقع اإللكتروني مرفقا جميع مسوغات الطلب ●
 المسوغات والضوابط لطلب خدمة اإلبتعاث ●

 
 أ٤تعبئة نموذج   ○
 .صورة من جواز السفر ساري المفعول ○
 .الشهادات العلمية والعملية ○
 بعد تقدييم الخدمة المطلوبة له.موافقة المستفيد على متابعته  ○

 
 

أوراق أخرى 

مطلوب تقديمها 

 مع الطلب

 .)خدمة اإلبتعاث(باالنضمام لها الراغب الجامعة في مبدئي قبول •
 الالزمة والمتطلبات التدريب محاور على تحتوي التدريب مطوية من نسخة •

 (المهني التدريب خدمة) و (العلمي التأهيل خدمة). للتسجيل

 التدريب خدمة). بالتوظيف المنتهي التدريب خدمة لطلب والضوابط المسوغات •
 (بالتوظيف المنتهي

 )خدمة التوظيف(على متابعته بعد البدء بالعمل.  المستفيد موافقة •

 الدورات خدمة). التدريبية الدورة اثناء دراسته متابعة على المستفيد موافقة •
 (التدريبيه

 (المشاريع دعم خدمة). المشروع انطالق أثناء متابعته على المستفيد موافقة •

 )خدمة األعمال التطوعية(. التطوعي العمل اثناء أدائه متابعة على المستفيد موافقة •
 خدمة). الترفيهي والنشاط البرنامج إقامة اثناء أدائه متابعة على المستفيد موافقة •

 (ترفيهية وأنشطة برامج

 إكمال مسوغات الطلب المستفيد

 على المستفيد استكمال المستندات المطلوبة ومطابقة الضوابط كاملة. ●
●  ً بمقر الجمعية أو عن طريق التحقق  يقوم الباحث اإلجتماعي بإستالم الطلب من المستفيد حضوريا

 .الموقع اإللكترونيمن 
 

 دراسة الطلب ورفعه لإلدارة خدمة المستفيدين

( دراسة حالة الطلب والرد 3في حال توفر جميع المسوغات والضوابط، يتم اإلنتقال إلى الخطوة ) ●
 على المستفيد األيام المحددهخالل 

وتحديد السبب في حال لم تتوفر جميع المسوغات والضوابط، يتم إشعار المستفيد برفض الطلب  ●
 ، إن كان عدم مطابقة الضوابط وشرحها، أو إن كان عدم استكمال المستندات وتحديدها



يقوم الباحث بدراسة حالة الطلب مع المستفيد ودراسة مالية ومطابقة المستندات المطلوبة  ●
 والضوابط كاملة، وترسل لإلدارة العليا للموافقة

 
 

 الموافقة واالعتماد اإلدارة العليا

 تستلم اإلدارة العليا الطلب لمراجعته، واعتماده ●
 في حال عدم الموافقة، يتم ذكر األسباب ووضع بدائل متاحة للمستفيد ●

 استالم الطلب والصرف المحاسبة

تقوم إدارة المحاسبة بإستالم الطلب ومراجعته ومن ثم صرف الطلب فوراً، مع اإلحتفاظ بنسخة  ●
 بذلكمن طلب الصرف في الملف الخاص 

 إشعار المستفيد بمكالمة هاتفية/رسالة نصية عند صدور قرار الطلب الخدمات المساندة

فور صرف الطلب من المحاسبة يتم إشعار المستفيد مباشرة )بمكالمة هاتفية أو رسالة نصية( و  ●
الخاص إبالغه بموعد مراجعة الجمعية الستالم الطلب، مع اإلحتفاظ بنسخة من اإلشعار في الملف 

 بذلك

 إستالم الخدمة المستفيد

 ( نموذج إقرار إستالم.٧على المستفيد مراجعة الجمعية الستالم الطلب وتوقيع نموذج ) ●

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 . الفصل السابع٧
 

 الخدمات الرعوية
 

مده مراجعه  ماهيتها الخدمه التنمويه
 وتقديم الخدمه

خدمة رحلة ألداء 

 العمرة و الحج

سنة فأكثر الحق في الحصول على مساعدة ألداء العمرة أو  ١٨مستفيد عمره لكل 
الحج ويستحسن التقدم بفترة مناسبة حتى يسهل على المتقدم الحصول على المساعدة 

 قبل اداء العمرة او الحج.
خدمة رحلة العمرة مرة واحدة كل خمس سنوات بينما الحج مرة  ○

 بالعمر لمن لم يسبق له القيام الحج 

 

أيام  ٥ - ٣خالل 
 عمل كحد

خدمة الرعاية 
 الطبية )العالج(

لكل مستفيد الحق في استخدام الرعاية والعالج الطبي لدى المستشفيات المتخصصة 
المتعاونة )المعتمدة لدى جمعية تمكين( في حال عدم توفر العالج المناسب في 

يملكون التأمين الطبي  المستشفيات الحكومية او مراكز الرعاية الصحية األولية او ال
او التأمين الطبي ال يغطي تكاليف العالج. وتقدم رعاية خاصة استثنائية لمن يعانون 

 األمراض المستعصية بعد دراسة الحالة الطارئة وفي حال وجود متبرع.
 

أيام عمل  ١٠خالل 
 كحد أقصى

عقد النكاح والتسجيل لكل مستفيد الحق في الحصول على مساعدة زواج بعد توقيع  خدمة الزواج
بالجمعية وئام لحضور الدورة التثقيفية حول الزواج.  ويتم التقدم بالطلب قبل ثالثة 
أشهر من حفل الزواج حتى يتم الصرف بالوقت المناسب. وسيتم تنظيم حفل الزواج 

 مرتين بالسنة فقط )شهر ابريل و شهر سبتمبر من السنة الميالدية(.

 

أيام عمل  ٥خالل 
 أقصىكحد 

 خدمة اإليجار
 

لكل مستفيد الحق في الحصول على خدمة مساعدة إيجار ممن تنطبق عليهم الشروط 
حسب أنظمة الجمعية. ويستحسن التقدم للطلب قبل توقيع العقد بفترة مناسبة حتى يتم 

 الصرف عند توقيع عقد اإليجار.
 ٪ فقط من اإليجار ٢٥تدفع إدارة تمكين  *

أيام عمل  ٥خالل 
 أقصىكحد 

لكل مستفيد مقبل على زواج او متزوج الحق في الحصول على مساعدة أثاث ممن  خدمة التأثيث
 تنطبق عليهم الشروط حسب أنظمة الجمعية.

 

أيام عمل  ٥خالل 
 كحد أقصى

خدمة السلة 
 الغذائية

لكل مستفيد الحق في الحصول على كوبونات السلة الغذائية ممن تنطبق عليه الشروط 
 أنظمة الجمعية.حسب 

 

أيام عمل  ٥خالل 
 كحد أقصى

خدمة هدية 
 المولود

 

لكل مستفيد الحق في الحصول على هدية مولود إذا رزق بمولود وتم تسجيله ببطاقة 
 العائلة.

 

أيام عمل  ٥خالل 
 كحد أقصى

خدمة لوازم 
 األطفال

لوازم سنوات الحق في الحصول على  ٤ـ  ٠لكل مستفيد لديه طفل يبلغ من العمر 
 األطفال من خالل كوبونات من صيدلية )متعاونة مع جمعية تمكين(.

 

أيام عمل  ٥خالل 
 كحد أقصى

خدمة الحقيبة 
 المدرسية

 

لكل مستفيد يدرس او لديه طفل يدرس الحق في الحصول على مستلزمات واألدوات 
 القرطاسية إلكمال الدراسة.

 

أيام عمل  ٥خالل 
 كحد أقصى



خدمة مساعدات 
 نقدية طارئة

لكل مستفيد الحق في الحصول على مساعدات نقدية طارئة ويتم تحديد المبلغ بناء 
 على دراسة حالته.

 

أيام عمل  ٥خالل 
 كحد أقصى

خدمة كسوة العيد 
 و كسوة الشتاء

لكل مستفيد الحق في الحصول على كسوة العيد قبل عيد الفطر وكسوة الشتاء بفصل 
 الشتاء.

 

 أيام عمل ٥خالل 
 كحد أقصى

خدمة قرض 
 حسن

لكل مستفيد الحق في الحصول على قرض حسن تعينه على شراء سلعة حسب أنظمة 
 الجمعية

أيام عمل  ٥خالل 
 كحد أقصى

لكل مستفيد الحق في الحصول على خدمة المواصالت والتي تشمل شراء سيارة  خدمة المواصالت
 وصيانة سيارة واستخراج رخصة القيادة.

عمل أيام  ٥خالل 
 كحد أقصى

 
 

 إجراءات تقديم الخدمات الرعوية
 

 وصف المهمة وخطواتها الجهة المسؤولة

 تقديم طلب الخدمة المستفيد

 يتقدم المستفيد بالطلب عن طريق الجمعية أو الموقع اإللكتروني مرفقا جميع مسوغات الطلب ●
 المسوغات والضوابط لطلب خدمة اإلبتعاث ●

 
 أ٤تعبئة نموذج   ○
 .جواز السفر ساري المفعولصورة من  ○
 .الشهادات العلمية والعملية ○
 بعد تقدييم الخدمة المطلوبة له. أثناء موافقة المستفيد على متابعته ○

 
 

أوراق أخرى 

مطلوب تقديمها 

 مع الطلب

 (الحج والعمره خدمة.)سنة من عمره  ١٨إتمام المتقدم 
 ) خدمة العالج  الطبي(:-

o  إحضار التقرير الطبي من المستشفى / الدكتور يبين الحالة وعالجه وتكلفته 
o   أن ال يكون للمتقدم تأمين طبي او تأمين يغطي تكاليف العالج 
o  أن يراجع المتقدم المستشفى المتخصصة لتقديم العالج وهي مجمع الذكير الطبي

 الوطني مستشفى الحرس  مجمع ابن سينا لألسنان ــ  ــ جمعية كنف ــ 

 ) خدمة الزواج(:-
o عقد النكاح 
o التسجيل في جمعية وئام لحضور الدورة 
o أن يكون الطلب للزواج مرة واحدة 

o  (اإليجار خدمة)عقد إيجار الشقة  

o (خدمة التأثيث). إحضار فاتورة تبين نوع األثاث وتكلفته 

o  هدية  )خدمة. بطاقة العائلة )المتزوج( محدثة أو شهادة الميالد صورة من
 (المولود

o  (خدمة لوازم األطفال). سنة ٤ـ  ٠أن يكون عمر طفلك المتقدم من 



o )خدمة ). سنة ١٥ـ  ٧عمر الطفل يبلغ وأن يكون  تعريف المدرسة )الطفل
 (الحقيبة المدرسية

o لاير للمستفيد عند الحاجة بناء على دراسة الحالة ١٥٠٠ـ  ١٠٠ يتم صرف. 
 (مساعدات نقدية طارئة)خدمة 

o  موقع من المستفيد يسمح البنك باقتطاع جزء من راتبه لتحويله لحساب خطاب

 (خدمة القرض الحسن). الجمعية

 إكمال مسوغات الطلب المستفيد

 على المستفيد استكمال المستندات المطلوبة ومطابقة الضوابط كاملة. ●
●  ً عن طريق التحقق  بمقر الجمعية أو يقوم الباحث اإلجتماعي بإستالم الطلب من المستفيد حضوريا

 .من الموقع اإللكتروني
 

 دراسة الطلب ورفعه لإلدارة خدمة المستفيدين

( دراسة حالة الطلب والرد 3في حال توفر جميع المسوغات والضوابط، يتم اإلنتقال إلى الخطوة ) ●
 على المستفيد األيام المحددهخالل 

المستفيد برفض الطلب وتحديد السبب في حال لم تتوفر جميع المسوغات والضوابط، يتم إشعار  ●
 ، إن كان عدم مطابقة الضوابط وشرحها، أو إن كان عدم استكمال المستندات وتحديدها

يقوم الباحث بدراسة حالة الطلب مع المستفيد ودراسة مالية ومطابقة المستندات المطلوبة  ●
 والضوابط كاملة، وترسل لإلدارة العليا للموافقة

 
 

 الموافقة واالعتماد اإلدارة العليا

 تستلم اإلدارة العليا الطلب لمراجعته، واعتماده ●
 في حال عدم الموافقة، يتم ذكر األسباب ووضع بدائل متاحة للمستفيد ●

 استالم الطلب والصرف المحاسبة

تقوم إدارة المحاسبة بإستالم الطلب ومراجعته ومن ثم صرف الطلب فوراً، مع اإلحتفاظ بنسخة  ●
 الصرف في الملف الخاص بذلكمن طلب 

 إشعار المستفيد بمكالمة هاتفية/رسالة نصية عند صدور قرار الطلب الخدمات المساندة

فور صرف الطلب من المحاسبة يتم إشعار المستفيد مباشرة )بمكالمة هاتفية أو رسالة نصية( و  ●
اإلشعار في الملف الخاص إبالغه بموعد مراجعة الجمعية الستالم الطلب، مع اإلحتفاظ بنسخة من 

 بذلك

 إستالم الخدمة المستفيد

 ( نموذج إقرار إستالم.٧على المستفيد مراجعة الجمعية الستالم الطلب وتوقيع نموذج ) ●



 

 الفصل الثامن ٨

 النماذج

 قائمة النماذج:

 بيانات المستفيد - ١نموذج  ❏

 صفحات( 5دراسة حالة ) ٢ -نموذج   ❏

 للمستفيد الخدمات المقدمة - ٣نموذج  ❏

 والرعويه الخدمات التنموية - ٤نموذج  ❏

 إقرار وتعهد )إعتماد على الذات( - ٥نموذج  ❏

 تقييم المستفيدين - ٦نموذج  ❏

 إقرار إستالم )نسخة أصلية( - ٧نموذج  ❏

 إقرار وتعهد بمخالفة - ٨نموذج  ❏

 نموذج شكوى - ٩نموذج  ❏

 تقديم مقترح - ١٠نموذج  ❏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بيانات المستفيد - ١نموذج  ❏

 

 
 
 
 
 
 

 
 (المستفيد بيانات)

 
  

 
 معلومات شخصية:

      

    السجل المدني   االسم رباعي 

    الحالة  اإلجتماعية   رقم الجوال 

    مكان الوظيفة/الدراسة   الوظيفة/ المؤهل العلمي 

         

 
 بيانات األسره )للمتزوج(

      

    المدنيالسجل    إسم الزوجة رباعي 

    عدد أفراد األسرة   رقم جوال الزوجة 

    مكان الوظيفة/الدراسة   الوظيفة/ المؤهل العلمي 

         

       عنوان السكن 

    المنطقة/ الحي   نوع السكن: 

         

 
 التواصل بالحاالت الطارئة

      

    صلة القرابة   اإلسم 

    اإلقامةمكان    رقم الجوال 

    رقم الجوال   إسم المشرف 

         

 أقر أنا _________________________________________ بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة.

         التوقيع:

         

  المدير العام مدير الخدمات المسانده إعداد  

        اإلسم 

        التاريخ 

        التوقيع 

         



 صفحات( 5دراسة حالة ) ٢ -نموذج   ❏

 



 

 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الخدمات المقدمة للمستفيد - ٣نموذج  ❏
 

 
 

 
 



 
 

 والرعويه الخدمات التنموية - ٤نموذج  ❏

 
 

       

 
      

           تاريخ تقديم الطلب: 

                  تقديم طلب     

 

اسم 

   المستفيد/رباعي
رقم 

   الجوال
رقم 

    الملف
                        

                  نوع الخدمه    

 

 

  خدمات تنمويه

 

   خدمات رعويه
            

    الخدمه المطلوبة: 

    المبلغ المطلوب: 

                    مبررات الطلب: 

                      

                      
                      
                      
                      
          
            

  خطة شاملة وتفصيلية عن الطلب المقدم مرفقات الطلب 
            

 
 رأي الباحث

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

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

 ....................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................... رأي الماليه 
  

    .................................................................................................................................... المدير العام 

            

  المدير العام الماليه الباحث اإلجتماعي  

        اإلسم 

 
 التوقيع

       
            

           للمستفيديسلم نسخه  

          ترفق األصل بملف المستفيد 
            
            



 (إقرار وتعهد )إعتماد على الذات - ٥نموذج  ❏

 



 نيديفتسملا مييقت - ٦ جذومن ❏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ر إستالم )نسخة أصلية(ارإق - ٧نموذج  ❏

 



 إقرار وتعهد بمخالفة - ٨نموذج  ❏

 



 نموذج شكوى - ٩نموذج  ❏

 

 

 

 



 تقديم مقترح - ١٠نموذج  ❏

 


