
  الئحح املساعداخ الدائمحالئحح املساعداخ الدائمح
  

  ٌدخل ضمن المستفٌدٌن من مساعدات الجمعٌة الدائمة من تنطبق علٌه الشروط التالٌة:ٌدخل ضمن المستفٌدٌن من مساعدات الجمعٌة الدائمة من تنطبق علٌه الشروط التالٌة:  أوالً:أوالً:

  

األسر التً فقدت عائلها الوحٌد مهما كان عدد األفراد وال ٌوجد فً األسرة من هو قادر على اإلنفاق علٌها، ولٌس لدٌه  األسر التً فقدت عائلها الوحٌد مهما كان عدد األفراد وال ٌوجد فً األسرة من هو قادر على اإلنفاق علٌها، ولٌس لدٌه    --11

  مصادر أخرى كافٌة للدخلمصادر أخرى كافٌة للدخل

غٌر قادر على العمهل نتٌجهة مر ه  أو كسهر سهن ، وٌكهون جمٌهه أسنائه  غٌر قادر على العمهل نتٌجهة مر ه  أو كسهر سهن ، وٌكهون جمٌهه أسنائه    عاجزعاجزائلها على قٌد الحٌاة، ولكن  ائلها على قٌد الحٌاة، ولكن  األسرة التً عاألسرة التً ع  --22

  وال ٌوجد لدٌ  أسناء ٌعملون.وال ٌوجد لدٌ  أسناء ٌعملون.، ،   سن العملسن العملٌدرسون أو لم ٌسلغوا ٌدرسون أو لم ٌسلغوا 

  األسوان أو أحدهما إذا كانا ٌسكنان فً منزل مستقل ولٌس لهما من ٌعولهما.األسوان أو أحدهما إذا كانا ٌسكنان فً منزل مستقل ولٌس لهما من ٌعولهما.  --33

عاقة أو أمرا  الدم الوراثً مهه كونه  ال ٌعهٌن  همن عاقة أو أمرا  الدم الوراثً مهه كونه  ال ٌعهٌن  همن كاإلكاإل  ر ما ٌثست عجزهر ما ٌثست عجزهالشاب العاجز عن العمل شرٌطة أن ٌح الشاب العاجز عن العمل شرٌطة أن ٌح   --44

  ..  أسرة قادرة أسرة قادرة 

أو للزوجة شرٌطة وجود خهف  حهاد جعله  أو للزوجة شرٌطة وجود خهف  حهاد جعله    ،،األسرة التً استعد عنها عائلها وامتنه عن إعالتها ،وال ٌوجد سها من ٌعولهااألسرة التً استعد عنها عائلها وامتنه عن إعالتها ،وال ٌوجد سها من ٌعولها  --55

  غٌر مهتم وقلٌل االنفاق علٌها سما تراه اللجنة.غٌر مهتم وقلٌل االنفاق علٌها سما تراه اللجنة.

  ..لٌس لها دخللٌس لها دخلوو  جناء الذٌن ال ٌوجد من ٌعولهمجناء الذٌن ال ٌوجد من ٌعولهمألسر السألسر الستصر  المساعدة تصر  المساعدة   --66
  

  بنود عامة للمساعدات الدائمة:بنود عامة للمساعدات الدائمة:  ثانٌاً:ثانٌاً:

  

  ::  ذوي الدخل القادرٌن على العمل غٌر الدارسٌنذوي الدخل القادرٌن على العمل غٌر الدارسٌن  ((11

  لاير.لاير.12111211القادر على العمل والمزارع والعامل ساألجر الٌومً ٌقدر دخل  الشهري سمقدار القادر على العمل والمزارع والعامل ساألجر الٌومً ٌقدر دخل  الشهري سمقدار   --  أأ

والنجهار والكهرسهائً وأصهحاب السقهاالت والنجهار والكهرسهائً وأصهحاب السقهاالت سائق السهٌارة األجهرة والنقهل وصهاحب الحرفهة كالسهسا  سائق السهٌارة األجهرة والنقهل وصهاحب الحرفهة كالسهسا    --  بب

  لاير.لاير.  15111511الصغٌرة والخ روات وما فً مستواها ٌقدر دخل  الشهري سمسلغ الصغٌرة والخ روات وما فً مستواها ٌقدر دخل  الشهري سمسلغ 

  لاير.لاير.  21112111من ٌجمه سٌن حرفتٌن مما ذكر فً ) ب ( ٌقدر دخل  الشهري سمسلغ من ٌجمه سٌن حرفتٌن مما ذكر فً ) ب ( ٌقدر دخل  الشهري سمسلغ   --  تت

سههعودٌٌن أو وافههدٌن ٌقههدر دخلهه  علههى النحههو سههعودٌٌن أو وافههدٌن ٌقههدر دخلهه  علههى النحههو   واواكههل صههاحب سههجل تجههاري ولدٌهه  عمههال سههواء كههانكههل صههاحب سههجل تجههاري ولدٌهه  عمههال سههواء كههان  --  ثث

  ::التالًالتالً

  

  

  

  
    

سهنة، وٌسهتثنً مهن ذله  مهن زاد عهدد سهنة، وٌسهتثنً مهن ذله  مهن زاد عهدد   1155  ٌتجهاوز عمهرهٌتجهاوز عمهرهوغٌهر متفهرل للدراسهة ولهم وغٌهر متفهرل للدراسهة ولهم   سهنةسهنة  1111القادر على العمل كل من سلهغ القادر على العمل كل من سلهغ   ((22

  سنة.سنة.  4545ره عن ره عن شرٌطة أن ال ٌقل عمشرٌطة أن ال ٌقل عم  1111أسرت  عن أسرت  عن 

  ال ٌنظر لمكافآت الطلسة كدخل وتعتسر مصروفات دراسٌة.ال ٌنظر لمكافآت الطلسة كدخل وتعتسر مصروفات دراسٌة.  ((33

  مهما تعدد األفراد فً المسكن فهم أسرة واحدة مادام سكنهم ومؤكلهم واحد.مهما تعدد األفراد فً المسكن فهم أسرة واحدة مادام سكنهم ومؤكلهم واحد.  ((44

لاير متزوجاً كان أو غٌر لاير متزوجاً كان أو غٌر   51151144االسن الذي ٌسكن مه والدٌ  فف عسرة سدخل  وال ٌعد  من أفراد األسرة ما لم ٌتجاوز راتس  االسن الذي ٌسكن مه والدٌ  فف عسرة سدخل  وال ٌعد  من أفراد األسرة ما لم ٌتجاوز راتس    ((55

  متزوج.متزوج.

  أفهرادأفهراد  55لاير مها لهم ٌتجهاوز عهدد أفهراد األسهرة كاملهة لاير مها لهم ٌتجهاوز عهدد أفهراد األسهرة كاملهة   51151144 ٌنظر فً طلب األب الذي تجاوز راتب أسن  الذي ٌسكن مع   ٌنظر فً طلب األب الذي تجاوز راتب أسن  الذي ٌسكن مع  الال  ((66

  لاير لكل فرد زائد سعد ذل .لاير لكل فرد زائد سعد ذل .  111122وتزاد وتزاد 

  اسن على حده.اسن على حده.  للفً حالة تعدد األسناء العاملٌن المنفصلٌن عن ذوٌهم ٌنظر لكفً حالة تعدد األسناء العاملٌن المنفصلٌن عن ذوٌهم ٌنظر لك  ((77

  ، وٌعامل على صافً راتس .، وٌعامل على صافً راتس .شهريشهريللإٌجار مسكن  من دخل  اإٌجار مسكن  من دخل  االمستؤجر ٌحسم المستؤجر ٌحسم   ((11

لاير وعدد أفراد أسهرت  ال ٌتجهاوز خمسهة أفهراد لاير وعدد أفراد أسهرت  ال ٌتجهاوز خمسهة أفهراد   11111166المنفصل قدره المنفصل قدره   االسناالسنال ٌنظر للطلب المقدم من الوالدٌن إذا كان دخل ال ٌنظر للطلب المقدم من الوالدٌن إذا كان دخل   ((99

  لاير لكل فرد.لاير لكل فرد.  111122ثم تزاد ثم تزاد 

  )عدد األسناء()عدد األسناء(لاير.لاير.  71117111غٌر منفصل غٌر منفصل   منفصفً أومنفصفً أو  االسناالسنفً طلب األب فً حالة دخل فً طلب األب فً حالة دخل   ال ٌنظرال ٌنظر  ((1111

  غ راتس  الحد المانه ٌتحمل نفقة والدٌ  واثنٌن من أخوت  وتتكفل الجمعٌة سالساقً من األخوة.غ راتس  الحد المانه ٌتحمل نفقة والدٌ  واثنٌن من أخوت  وتتكفل الجمعٌة سالساقً من األخوة.كل اسن ٌسلكل اسن ٌسل  ((1111

ٌنظر فً عمر الفرد المتقدم لطلب المساعدة اذا انطسقت علٌ  الشروط السهالفة الهذكر وكهان عهدد أفهراد أسهرت  سهسعة فهؤكثر ٌنظر فً عمر الفرد المتقدم لطلب المساعدة اذا انطسقت علٌ  الشروط السهالفة الهذكر وكهان عهدد أفهراد أسهرت  سهسعة فهؤكثر   الال  ((1212

      )موظفا(.)موظفا(.  سشرط أن ٌكون عامفسشرط أن ٌكون عامف

  ما لم ٌنطسق علٌها الشرط الخامس الخاص سانطساق الفئحة .ما لم ٌنطسق علٌها الشرط الخامس الخاص سانطساق الفئحة .زوجها على قٌد الحٌاة.زوجها على قٌد الحٌاة.  ال ٌنظر لطلب المرأة إذا كانال ٌنظر لطلب المرأة إذا كان  ((1313

  ..  ٌنظر فً طلب الفرد الواحد عندما ٌكون ساكنا  من أسرة قادرة وٌستفٌد من ال مان االجتماعًٌنظر فً طلب الفرد الواحد عندما ٌكون ساكنا  من أسرة قادرة وٌستفٌد من ال مان االجتماعً  الال  ((1414

زوجهة العاملهة زوجهة العاملهة على أن ٌ ها  دخهل العلى أن ٌ ها  دخهل ال  ،،إذا توفً ذو الزوجتٌن فتفصل كل أسرة سمل  خاص وسمساعدة منفصلة عن األخرىإذا توفً ذو الزوجتٌن فتفصل كل أسرة سمل  خاص وسمساعدة منفصلة عن األخرى  ((1515

  ..ومساعدة األسناء لدخل كل أسرة وٌتم من خفل  تحدٌد االستحقاق ومساعدة األسناء لدخل كل أسرة وٌتم من خفل  تحدٌد االستحقاق 

  مالحظاتمالحظات  مقدار الدخلمقدار الدخل  عدد العمالعدد العمال

    لايرلاير  21112111  22--11

    لايرلاير  25112511  33

    لايرلاير  35113511  44

    لايرلاير  41114111  55

  ال ٌنظر فً طلس ال ٌنظر فً طلس   ----------  66



  للمرأة المطلقة ٌلزم إحظار ص  اعالة  لألسناء وعدم تحمل الزوج نفقتهم، وٌصر  النظر فً حال وجود نفقة لهم.للمرأة المطلقة ٌلزم إحظار ص  اعالة  لألسناء وعدم تحمل الزوج نفقتهم، وٌصر  النظر فً حال وجود نفقة لهم.  ((1616

مهن تهارٌا اعتمهاد مهن تهارٌا اعتمهاد   سلتة ششل رسلتة ششل ر  ال تقلل علنال تقلل علنإذا رف  طلب المتقدم فف ٌحق ل  التقدم مرة أخهرى إلهى سعهد مهرور فتهرة زمنٌهة إذا رف  طلب المتقدم فف ٌحق ل  التقدم مرة أخهرى إلهى سعهد مهرور فتهرة زمنٌهة   ((1717

الرف  من مجلس اإلدارة، وٌستثنً من ذل  من طرأ على حالت  تغٌر قسل هذه الفترة كموت أحهد أفهراد األسهرة أو عجهزه أو الرف  من مجلس اإلدارة، وٌستثنً من ذل  من طرأ على حالت  تغٌر قسل هذه الفترة كموت أحهد أفهراد األسهرة أو عجهزه أو 

  غٌر ذل .غٌر ذل .

خللالل خللالل ٌراجهه صهاحس  اللجنههة االجتماعٌهة ٌراجهه صهاحس  اللجنههة االجتماعٌهة   ٌقههدم طالهب المسهاعدة األوراق المطلوسههة لرفعهها للمجلههسٌقههدم طالهب المسهاعدة األوراق المطلوسههة لرفعهها للمجلههسٌهتم رفه  أي طلههب مهالم ٌهتم رفه  أي طلههب مهالم   ((1111

  ، وٌتم اتخاذ قرار إداري سذل ، مه وجود ما ٌثست إشعاره س رورة مراجعة الجمعٌة.، وٌتم اتخاذ قرار إداري سذل ، مه وجود ما ٌثست إشعاره س رورة مراجعة الجمعٌة.تارٌخ تقدٌم الطلبتارٌخ تقدٌم الطلب  منمن  ٌنٌنش رش ر

من سداٌة الشهر الذي اعتمهدت فٌه ، علهى أن ال ٌتجهاوز تهارٌا من سداٌة الشهر الذي اعتمهدت فٌه ، علهى أن ال ٌتجهاوز تهارٌا   من قبل اجتماع شعضاء مجلس اإلدارةمن قبل اجتماع شعضاء مجلس اإلدارةتعتمد المساعدة للمتقدم تعتمد المساعدة للمتقدم   ((1919

    فتعتمد من الشهر الذي ٌلٌ .  فتعتمد من الشهر الذي ٌلٌ .عشر من الشهر نفس  وإن تعدى ذلعشر من الشهر نفس  وإن تعدى ذلاالعتماد الٌوم الخامس االعتماد الٌوم الخامس 

  

    ::  مقدار المساعدةمقدار المساعدة  ثالثاً:ثالثاً:

  

  مالحظاتمالحظات  مقدار المساعدةمقدار المساعدة  الحد األعلى للدخلالحد األعلى للدخل  عدد األفرادعدد األفراد

    لايرلاير  111111    لايرلاير  111111  11

    لايرلاير  151151  لايرلاير  13111311  33--22

    لايرلاير  211211  لايرلاير  11511151  55--44

    لايرلاير  251251  لايرلاير  23512351  77--66

    لايرلاير  311311  لايرلاير  26112611  99--88

    لايرلاير  335151  لايرلاير  27112711  فما فوقفما فوق  1111

        

  الئحح املساعداخ املىمسيحالئحح املساعداخ املىمسيح
  ٌدخل  من هذه الفئة من تنطسق علٌ  الشروط التالٌ :ٌدخل  من هذه الفئة من تنطسق علٌ  الشروط التالٌ :  ..11

  عدد أفراد األسرة والحد األعلى للدخل، وهً كالتالً:عدد أفراد األسرة والحد األعلى للدخل، وهً كالتالً:  ساستثناءساستثناءجمٌه الشروط والسنود الخاصة سفئحة المساعدات الدائمة جمٌه الشروط والسنود الخاصة سفئحة المساعدات الدائمة 

  
  مالحظاتمالحظات  الحد األعلى للدخلالحد األعلى للدخل  عدد شفراد األسرةعدد شفراد األسرة

    لايرلاير  11551111  22--11

    لايرلاير  21112111  44--33

    لايرلاير  25112511  66--55

    لايرلاير  27112711  11--77

    لايرلاير  22111111  1111--99

    لايرلاير  31113111  فما فوقفما فوق  1111

  ..سنةسنة5511سنة إلى سنة إلى   4411العمر فً الموسمٌة ٌكون من العمر فً الموسمٌة ٌكون من   ::مالحظةمالحظة

  

إعانهة إعانهة ،،  األجههزة الكهرسائٌهةاألجههزة الكهرسائٌهة  نة شهر رم ان المسهار ، مسهاعدة نة شهر رم ان المسهار ، مسهاعدة إوإوتكون المساعدات الموسمٌة محصورة فً متكون المساعدات الموسمٌة محصورة فً م  ..22

  ، مشروع كسوة العٌدٌن لألٌتام، وما ٌقترح  أع اء مجلس اإلدارة وهً مكونة من اآلتً:، مشروع كسوة العٌدٌن لألٌتام، وما ٌقترح  أع اء مجلس اإلدارة وهً مكونة من اآلتً:  وم الطلسةوم الطلسة، مساعدة عم، مساعدة عمالشتاءالشتاء

  

  مئونة شهر رم ان عسارة عن أغذٌة مختلفة وزٌوت وطحٌن وأرز.مئونة شهر رم ان عسارة عن أغذٌة مختلفة وزٌوت وطحٌن وأرز.  --  أأ

  سطانٌات أو مفسس شتوٌة أو خففها.سطانٌات أو مفسس شتوٌة أو خففها.  سخان الماء أوسخان الماء أو  مساعدة فصل الشتاء عسارة عن مدافئ أومساعدة فصل الشتاء عسارة عن مدافئ أو  --  بب

  ..األساسٌة كاألفران والغساالت والمكٌفات ونحوها األساسٌة كاألفران والغساالت والمكٌفات ونحوها   األجهزة الكهرسائٌةاألجهزة الكهرسائٌةمساعدة مساعدة   --  تت

وهههً عسههارة عههن كامههل المسههتلزمات المدرسههٌة سحٌههث تقههدم سداٌههة كههل فصههل وهههً عسههارة عههن كامههل المسههتلزمات المدرسههٌة سحٌههث تقههدم سداٌههة كههل فصههل   الحقٌسههة والههزي المدرسههًالحقٌسههة والههزي المدرسههًمسههاعدة مسههاعدة   --  ثث

  دراسً.دراسً.

  

  

  

  

  

  



  ::لليياملتطلثاخ للتسجاملتطلثاخ للتسج    
  

  .كرت العائلة + األصل للمطاسقة.كرت العائلة + األصل للمطاسقة  

  أفراد األسرة تاسه لها أفراد األسرة تاسه لها مطلقة مه إثسات اإلعالة فً حال كون مطلقة مه إثسات اإلعالة فً حال كون ص  الطفق للمرأة الص  الطفق للمرأة ال  

  عقد إٌجار الكترونً موحد.عقد إٌجار الكترونً موحد.  للمستؤجرللمستؤجر  

  ٌلزم التثست من سكن األسرة  من نطاق الجمعٌة و إحظار ما ٌثست ذل  إن وجدٌلزم التثست من سكن األسرة  من نطاق الجمعٌة و إحظار ما ٌثست ذل  إن وجد  

   ًتعرٌ  حدٌث سدخل األسرة كراتب التقاعد وال مان االجتماعً تعرٌ  حدٌث سدخل األسرة كراتب التقاعد وال مان االجتماع  

  .سطاقة األحوال للغٌر مشمول فً كرت العائلة.سطاقة األحوال للغٌر مشمول فً كرت العائلة  

  

  ىعحىعحالئحح املساعداخ الطارئح واملقطالئحح املساعداخ الطارئح واملقط
  

و سهرقة و سهرقة أأ  للحاالت المت ررة من آثار حرٌق للحاالت المت ررة من آثار حرٌق   تصرف هذه المساعدات لمن تنطبق علٌ م الشروط والمواصفات التالٌة:تصرف هذه المساعدات لمن تنطبق علٌ م الشروط والمواصفات التالٌة:

من خفل تعوٌ  سعه  الممتلكهات كهاألجهزة الكهرسائٌهة والمراتهب ومها تهراه اللجنهة وٌعتمهده مجلهس من خفل تعوٌ  سعه  الممتلكهات كهاألجهزة الكهرسائٌهة والمراتهب ومها تهراه اللجنهة وٌعتمهده مجلهس   ونحوهاونحوهاالمسكن  المسكن    أو انهٌارأو انهٌار

  ..اإلدارةاإلدارة

  المساعدات:المساعدات:  أهم السنود والشروط الخاصة سهذهأهم السنود والشروط الخاصة سهذه  ((11

  
  لألسههر المسههتفٌدة أو المسههتحقة إلعانههة الجمعٌههة الدائمههة أو الموسههمٌة التههً فقههدت عائلههها أو احههد أفههراد أسههرت ،لألسههر المسههتفٌدة أو المسههتحقة إلعانههة الجمعٌههة الدائمههة أو الموسههمٌة التههً فقههدت عائلههها أو احههد أفههراد أسههرت ،  --  أأ

  آال  لايرآال  لاير  ستةستةوتكون سواقه ال ٌزٌد دخلها الشهري عن وتكون سواقه ال ٌزٌد دخلها الشهري عن   واألسر غٌر المستفٌدةواألسر غٌر المستفٌدة

% لألسهرة % لألسهرة 111111سواقهه سواقهه   تصر  المساعدات المذكورة أعفه سمسلغ ال ٌزٌد عهن عشهرة آال  لاير، سحٌهث تكهونتصر  المساعدات المذكورة أعفه سمسلغ ال ٌزٌد عهن عشهرة آال  لاير، سحٌهث تكهون  --  بب

المستفٌدة من إعانات الجمعٌة الدائمة والموسمٌة، وإلدارة الجمعٌة الحق فً مراعاة صرفها مادٌاً أو غٌر ذل ، المستفٌدة من إعانات الجمعٌة الدائمة والموسمٌة، وإلدارة الجمعٌة الحق فً مراعاة صرفها مادٌاً أو غٌر ذل ، 

  % لألسر األخرى غٌر المستفٌدة من الجمعٌة. % لألسر األخرى غٌر المستفٌدة من الجمعٌة.   5151وسواقه وسواقه 

  ٌصر  النظر عن كل حالة تكون خسائرها:ٌصر  النظر عن كل حالة تكون خسائرها:  --  تت

   ئمة.ئمة.لاير لألسر التً تستحق اإلعانة الدالاير لألسر التً تستحق اإلعانة الدا  11111111أقل من أقل من  

   لاير لألسر التً تستحق اإلعانة الموسمٌة.لاير لألسر التً تستحق اإلعانة الموسمٌة.  21112111أقل من أقل من  

   لاير لألسر األخرىلاير لألسر األخرى  55111111أقل من أقل من..  

  

  خ املرحلح الثانىيح خ املرحلح الثانىيح مساعداخ طالب وطالثامساعداخ طالب وطالثا
  

تصرف مكافآت ش رٌة لطلبة المرحلة الثانوٌة العامة بنٌن وبنلات وذللت تشلجٌعاً وحلافلاً ل لم عللى مواصللة دراسلت م تصرف مكافآت ش رٌة لطلبة المرحلة الثانوٌة العامة بنٌن وبنلات وذللت تشلجٌعاً وحلافلاً ل لم عللى مواصللة دراسلت م   

  دراسٌة، وتنطبق هذه المساعدة على من تتوفر فٌه الشروط التالٌة:دراسٌة، وتنطبق هذه المساعدة على من تتوفر فٌه الشروط التالٌة:ولتغطٌة بعض المصارٌف الولتغطٌة بعض المصارٌف ال

  

  أن ٌكون الطالب أو الطالسة  من األسر المستفٌدة من مساعدات الجمعٌة سواء كان ذل  دائمة أو موسمٌة.أن ٌكون الطالب أو الطالسة  من األسر المستفٌدة من مساعدات الجمعٌة سواء كان ذل  دائمة أو موسمٌة.  ..11

التجارٌهة التجارٌهة   ذله  طلسهة الثانوٌهةذله  طلسهة الثانوٌهة  وال ٌدخل ضلمنوال ٌدخل ضلمنأن ٌكون الطالب أو الطالسة  من المدارس الحكومٌة " الثانوٌة العامة " ، أن ٌكون الطالب أو الطالسة  من المدارس الحكومٌة " الثانوٌة العامة " ،   ..22

أو الصناعٌة أو تحفٌظ القرآن الكهرٌم أو أي مرحلهة ثانوٌهة تمهنب طلستهها مكافهآت شههرٌة وكهذل  طلسهة الجامعهات وطلسهة أو الصناعٌة أو تحفٌظ القرآن الكهرٌم أو أي مرحلهة ثانوٌهة تمهنب طلستهها مكافهآت شههرٌة وكهذل  طلسهة الجامعهات وطلسهة 

  ..الخاصة الخاصة   تتأو مدارس االحتٌاجاأو مدارس االحتٌاجا  المرحلة الثانوٌة فً المدارس الحكومٌة اللٌلٌة والمنازل واالنتسابالمرحلة الثانوٌة فً المدارس الحكومٌة اللٌلٌة والمنازل واالنتساب
  

  ::شهم الشروط والبنود التوضٌحٌة ل ذه المساعداتشهم الشروط والبنود التوضٌحٌة ل ذه المساعدات

  

  منب كل طالب أو طالسة تنطسق علٌ  الشروط الساسقة مكافؤة مالٌة قدرها خمسون لاير شهرٌاً.منب كل طالب أو طالسة تنطسق علٌ  الشروط الساسقة مكافؤة مالٌة قدرها خمسون لاير شهرٌاً.ٌٌ  ((11

  حتى اجتٌازه لهذا الص  إلى الذي ٌلٌ .حتى اجتٌازه لهذا الص  إلى الذي ٌلٌ .    فً حالة رسوب الطالب أو الطالسة فً صف  ٌتم إٌقا  هذه المساعدة عنفً حالة رسوب الطالب أو الطالسة فً صف  ٌتم إٌقا  هذه المساعدة عن  ((22

  عن  .عن  .  تقرٌر طسً توق  هذه المساعدةتقرٌر طسً توق  هذه المساعدة  وفقوفقإذا انقطه الطالب عن الدراسة ألي سسب من األسساب سإستثناء مر   وذل  إذا انقطه الطالب عن الدراسة ألي سسب من األسساب سإستثناء مر   وذل    ((33

الطالسهات، وٌوقهه الطالهب علهى نفسه  ساالسهتفم الطالسهات، وٌوقهه الطالهب علهى نفسه  ساالسهتفم الستفم هذه المكافآت، وٌستثنى مهن ذله  الستفم هذه المكافآت، وٌستثنى مهن ذله      ال ٌحق لطالب الثانوٌة التوكٌل عنال ٌحق لطالب الثانوٌة التوكٌل عن  ((44

  فً السجفت الرسمٌة.فً السجفت الرسمٌة.

  لصٌفٌة.لصٌفٌة.ة فقط خفل العام الدراسً، وٌتم إٌقافها خفل اإلجازة اة فقط خفل العام الدراسً، وٌتم إٌقافها خفل اإلجازة اٌٌتصر  هذه المكافؤة خفل أشهر الدراستصر  هذه المكافؤة خفل أشهر الدراس  ((55

تصر  هذه المكافؤة للطلسة والطالسات سعد إح ار تعرٌ  حدٌث ال ٌزٌد تارٌخ  عن مدة أسسوع من تارٌا إح اره للجمعٌة تصر  هذه المكافؤة للطلسة والطالسات سعد إح ار تعرٌ  حدٌث ال ٌزٌد تارٌخ  عن مدة أسسوع من تارٌا إح اره للجمعٌة   ((66

كون تعرٌفاً واحداً لكل فصل دراسً للتؤكد من استمرار الطالب أو الطالسهة فهً الدراسهة وعهدم كون تعرٌفاً واحداً لكل فصل دراسً للتؤكد من استمرار الطالب أو الطالسهة فهً الدراسهة وعهدم ٌٌمن المدارس الملتحقٌن سها، ومن المدارس الملتحقٌن سها، و

  انقطاع .انقطاع .

  
  



  مساعداخ الزواجمساعداخ الزواج
  

  تصرف هذه المساعدة لألفراد الذٌن تنطبق علٌ م الشروط التالٌة وذلت إلعانت م على إكمال نصف دٌن م وهً:تصرف هذه المساعدة لألفراد الذٌن تنطبق علٌ م الشروط التالٌة وذلت إلعانت م على إكمال نصف دٌن م وهً:  

  

أن ٌكون طالب المساعدة للمرة األولى ولم ٌسسق ل  الزواج من قسل، وٌستثنى من ماتت زوجت  ألي سسب أو لمر  دائم سهها أن ٌكون طالب المساعدة للمرة األولى ولم ٌسسق ل  الزواج من قسل، وٌستثنى من ماتت زوجت  ألي سسب أو لمر  دائم سهها   ..11

  . . وفق تقرٌر طسً ولم ٌستفٌد من هذه المساعدة من قسلوفق تقرٌر طسً ولم ٌستفٌد من هذه المساعدة من قسل

  إٌجار السكن إذا كان فً سكن مستؤجر.إٌجار السكن إذا كان فً سكن مستؤجر.  ةةسعد حسم قٌمسعد حسم قٌم  لايرلاير  وخمسمائةوخمسمائة  آالفآالف  شربعةشربعةأن ال ٌزٌد دخل  الشهري عن أن ال ٌزٌد دخل  الشهري عن   ..22

  لاير. لاير.   11111177أن ال ٌكون ساكناً  من أسرة قادرة على تزوٌج  كؤن ٌكون راتب والده أكثر من أن ال ٌكون ساكناً  من أسرة قادرة على تزوٌج  كؤن ٌكون راتب والده أكثر من   ..33

لاير لاير   111122  ال ٌتجهاوز خمسهة أفهراد ثهم تهزاد   ال ٌتجهاوز خمسهة أفهراد ثهم تهزاد لاير وعدد أفراد أسرتلاير وعدد أفراد أسرت  11111177  ٌزٌد عنٌزٌد عن  األباألبٌنظر للطلب المقدم إذا كان دخل ٌنظر للطلب المقدم إذا كان دخل الال  ..44

  ..سعد حسم قٌمة اإلٌجار إذا كان فً سكن مستؤجرسعد حسم قٌمة اإلٌجار إذا كان فً سكن مستؤجر  لكل فردلكل فرد

  إٌجار السكن إذا كان فً سكن مستؤجر.إٌجار السكن إذا كان فً سكن مستؤجر.  ةةسعد حسم قٌمسعد حسم قٌم  لايرلاير      11111111األب األب فً حالة دخل فً حالة دخل   المقدمالمقدمطلب طلب الالال ٌنظر فً ال ٌنظر فً   ..55

نفقهات الهزواج ساسهتثناء المنهزل الهذي ٌسهكن فٌه  أو أي نفقهات الهزواج ساسهتثناء المنهزل الهذي ٌسهكن فٌه  أو أي أن ال ٌكون لدى المتقدم أو والدٌ  أموال وعقارات ٌستطٌه سهها تحمهل أن ال ٌكون لدى المتقدم أو والدٌ  أموال وعقارات ٌستطٌه سهها تحمهل   ..66

  أصل ثاست ٌدر علٌ  دخل كاٍ . أصل ثاست ٌدر علٌ  دخل كاٍ . 

  لاير كحد أقصى للمستفٌدٌن وغٌرهم .لاير كحد أقصى للمستفٌدٌن وغٌرهم .  11111144    ٌمنب مساعدة قدرهاٌمنب مساعدة قدرها  عاطال عن العملعاطال عن العملإذا كان إذا كان المستحق المستحق طالب المساعدة طالب المساعدة   ..77

    ستة شهور،ستة شهور،دخول  على زوجت  دخول  على زوجت  صر  سعد إثسات عقد الِقران، ولم ٌم  على تارٌا صر  سعد إثسات عقد الِقران، ولم ٌم  على تارٌا ٌٌمسلغ هذه المساعدة  مسلغ هذه المساعدة    ..11

  وفقاً للجدول التالً:وفقاً للجدول التالً:  ٌتم صرف  سعد استٌفاء الشروط شرٌطة  أن ٌتم عر   على مجلس االدارة الفحقٌتم صرف  سعد استٌفاء الشروط شرٌطة  أن ٌتم عر   على مجلس االدارة الفحق  ..99

  

  ::  شوال/ المستفٌدونشوال/ المستفٌدون

  

  مقدار المساعدةمقدار المساعدة  مقدار الدخلمقدار الدخل
  لايرلاير  51115111  21112111شقل من شقل من 

  لايرلاير  44111111  55111111شقل من شقل من 

  ال ٌمنحال ٌمنح  51115111على على   ددما لاما لا

  

  تفٌدٌن :تفٌدٌن :ثانٌا / غٌر المسثانٌا / غٌر المس

  

  مقدار المساعدةمقدار المساعدة  مقدار الدخلمقدار الدخل
  لايرلاير  44111111  55111111أقل منأقل من

  ال ٌمنبال ٌمنب  51115111على على   ددما زاما زا

  

  ٌلً:ٌلً:  ٌتطلب صرف هذه المساعدة إحضار ماٌتطلب صرف هذه المساعدة إحضار ما  ..1111

  

  أصل + صورة عقد النكاح. ) األصل للمطاسقة (.أصل + صورة عقد النكاح. ) األصل للمطاسقة (.  --  أأ

  صورة السطاقة الشخصٌة. ) األصل للمطاسقة (.صورة السطاقة الشخصٌة. ) األصل للمطاسقة (.  --  بب

  صل للمطاسقة ( .صل للمطاسقة ( .صورة دفتر العائلة م افاً فٌها اسم الزوجة. ) األصورة دفتر العائلة م افاً فٌها اسم الزوجة. ) األ  --  تت

  تعرٌ  سالراتب من العمل.تعرٌ  سالراتب من العمل.  --  ثث

  تعرٌ  سراتب األب )الموظ (.تعرٌ  سراتب األب )الموظ (.  --  جج

  ..  المسكنالمسكنأصل+ صورة عقد إٌجار أصل+ صورة عقد إٌجار   --  حح

  

  

  

  

  

  

  



  املساعداخ العالجيحاملساعداخ العالجيح
  

  ٌستفٌد من هذه المساعدة من تنطبق علٌه الشروط التالٌة:ٌستفٌد من هذه المساعدة من تنطبق علٌه الشروط التالٌة:

  

  آال  لاير شهرٌاً.آال  لاير شهرٌاً.  خمسةخمسةأن ٌكون طالب المساعدة من ذو دخل محدود ال ٌتجاوز أن ٌكون طالب المساعدة من ذو دخل محدود ال ٌتجاوز   ((11

الحالة المر ٌة لطالب المساعدة تستدعً عفج  على حسهاس  الخهاص سإثسهات ذله  ستقرٌهر طسهً مهن مستشهفى الحالة المر ٌة لطالب المساعدة تستدعً عفج  على حسهاس  الخهاص سإثسهات ذله  ستقرٌهر طسهً مهن مستشهفى أن تكون أن تكون   ((22

  حكومً سعدم توفر العفج ل  فٌ .حكومً سعدم توفر العفج ل  فٌ .

  أن ٌكون الحد األعلى للمساعدة خمسة آال  لاير فقط.أن ٌكون الحد األعلى للمساعدة خمسة آال  لاير فقط.  ((33

  دى المستشفٌات.دى المستشفٌات.إذا كان العفج فً الداخل، فف ٌصر  ل  المسلغ المحدد إال سعد إح ار ما ٌثست عفج  فً إحإذا كان العفج فً الداخل، فف ٌصر  ل  المسلغ المحدد إال سعد إح ار ما ٌثست عفج  فً إح  ((44

  إذا كان العفج فً الخارج، فف ٌصر  ل  المسلغ المحدد إال سعد إح ار تذاكر السفر.إذا كان العفج فً الخارج، فف ٌصر  ل  المسلغ المحدد إال سعد إح ار تذاكر السفر.  ((55

أن ٌكون طالب المساعدة من غٌر القادرٌن على العفج على حساس  الخاص أو على أحد أسنائ  القهادرٌن أو مهن مهوظفً أن ٌكون طالب المساعدة من غٌر القادرٌن على العفج على حساس  الخاص أو على أحد أسنائ  القهادرٌن أو مهن مهوظفً   ((66

  ..ات التً تتكفل سعفج ذوٌهاات التً تتكفل سعفج ذوٌهاشركشركالال

األجهزة الطسٌة كالنظهارات أو الكراسهً المتحركهة للمعهوقٌن أو سهماعات األذن أو غٌهر األجهزة الطسٌة كالنظهارات أو الكراسهً المتحركهة للمعهوقٌن أو سهماعات األذن أو غٌهر إذا تطلب المرٌ  تؤمٌن سع  إذا تطلب المرٌ  تؤمٌن سع    ((77

وذله  علهى حسهب ظهرو  المتقهدم وأهمٌهة مها ٌهإمن له  مهن أجههزة وذله  علهى حسهب ظهرو  المتقهدم وأهمٌهة مها ٌهإمن له  مهن أجههزة ذل  فلمجلس اإلدارة الست فً تؤمٌن ذل  مهن عدمه  ذل  فلمجلس اإلدارة الست فً تؤمٌن ذل  مهن عدمه  

    واستفادت  منها أو عدم ، وذل  وفق تقرٌر طسً.واستفادت  منها أو عدم ، وذل  وفق تقرٌر طسً.

  
  وصيانتهاوصيانتها  الكهرتائيحالكهرتائيح  األجهزجاألجهزج  مساعدجمساعدج

شو مملن هلم فلً شو مملن هلم فلً   للمستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة فً برنلام  المسلاعدات الدائملة والموسلمٌةللمستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة فً برنلام  المسلاعدات الدائملة والموسلمٌةتصرف هذه المساعدات تصرف هذه المساعدات 

  الشروط التالٌة:الشروط التالٌة:  حسبحسب  وو  وتعتمد من خالل اللٌارة المٌدانٌةوتعتمد من خالل اللٌارة المٌدانٌةمستواهم  مستواهم  

  

لفهرن لفهرن فً المنزل مثل ) الثفجة والغسالة والمكٌفات وافً المنزل مثل ) الثفجة والغسالة والمكٌفات واالتً تصر  أو تصان التً تصر  أو تصان الصٌانة تشمل األجهزة األساسٌة الصٌانة تشمل األجهزة األساسٌة   --11

  وسخان الماء (وسخان الماء (

  األساسٌة .األساسٌة .عن ثلث قٌمت  عن ثلث قٌمت    سعر الصٌانة للجهازسعر الصٌانة للجهاز  ددال ٌزٌال ٌزٌأن أن   --22

  الحد األعلى للمستفٌد صٌانة جهازٌن فً السنة الواحدة .الحد األعلى للمستفٌد صٌانة جهازٌن فً السنة الواحدة .  --33

  ٌصر  للمستفٌد جهازان جدٌدان كل ثفث سنوات سداٌة من سنة الصر .ٌصر  للمستفٌد جهازان جدٌدان كل ثفث سنوات سداٌة من سنة الصر .  --44

  ما ٌثست ذل  ما ٌثست ذل    ارارأو سرقة سموجب إح أو سرقة سموجب إح   حرٌقحرٌقالطارئة كحدوث الطارئة كحدوث   للحاالتللحاالتٌستثنى فً صر  األجهزة ٌستثنى فً صر  األجهزة   --55

  لن ٌتم اصفح األجهزة التً ٌت ب سسب خراسها االهمال أو سوء االستخدام .لن ٌتم اصفح األجهزة التً ٌت ب سسب خراسها االهمال أو سوء االستخدام .  --66

  

الجمعٌة ال تتحمل تعوٌ ا عهن األجههزة التهً ٌشهترٌها المسهتفٌد سنفسه  أو تحمهل تكلفهة الصهٌانة لألجههزة التهً   الجمعٌة ال تتحمل تعوٌ ا عهن األجههزة التهً ٌشهترٌها المسهتفٌد سنفسه  أو تحمهل تكلفهة الصهٌانة لألجههزة التهً     --77

  ٌصلحها سنفس ٌصلحها سنفس 

  ٌاٌاأولوٌة الصر  حسب  تارٌا التقدٌم وكفاٌة المٌزانٌة المقرة شهرأولوٌة الصر  حسب  تارٌا التقدٌم وكفاٌة المٌزانٌة المقرة شهر  --88

    

  فً حال عدم امكانٌة الزٌارة المٌدانٌة للمستفٌد ٌإجل للشهر الذي ٌلٌ .فً حال عدم امكانٌة الزٌارة المٌدانٌة للمستفٌد ٌإجل للشهر الذي ٌلٌ .  --99

  % لألٌتام% لألٌتام1111%للدائمة والموسمٌة و%للدائمة والموسمٌة و6161لصٌانة الجهاز لصٌانة الجهاز   قٌمة التكلفة التً تتحملها الجمعٌة عن المستفٌدقٌمة التكلفة التً تتحملها الجمعٌة عن المستفٌد  --1111

  آليح تقديم املساعدج :آليح تقديم املساعدج :
  ..  التقدم بطلب صٌانة ج ال لدى االدارةالتقدم بطلب صٌانة ج ال لدى االدارة    --11

  االجتماعٌة للدراسة .االجتماعٌة للدراسة .تحوٌل الطلب الى اللجنة تحوٌل الطلب الى اللجنة   --22

  اللٌارة المٌدانٌة للوقوف على الج ال ومعاٌنته .اللٌارة المٌدانٌة للوقوف على الج ال ومعاٌنته .  --33

  لتقٌٌم حالة الج ال والتكلفة االجمالٌة.لتقٌٌم حالة الج ال والتكلفة االجمالٌة.  --55تعبئة نموذج  الطلب شو الصٌانة وارساله الى الورشة المختصة تعبئة نموذج  الطلب شو الصٌانة وارساله الى الورشة المختصة   --44

  عرض التقرٌر على مجلس االدارة إلقرار المساعدة حسب الشروط عرض التقرٌر على مجلس االدارة إلقرار المساعدة حسب الشروط   --66

  املفارش املفارش مساعداخ املراتة ومساعداخ املراتة والئحح الئحح 
للمستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة فً برنام  المساعدات الدائمة والموسمٌة شو ممن هم فً مستواهم  للمستفٌدٌن من خدمات الجمعٌة فً برنام  المساعدات الدائمة والموسمٌة شو ممن هم فً مستواهم  تصرف هذه المساعدات تصرف هذه المساعدات 

  وتعتمد من خالل اللٌارة المٌدانٌة.وتعتمد من خالل اللٌارة المٌدانٌة.

  تنىد عامح تنىد عامح 
  ٌصرف من مساعدة المراتب والمفارش هو المرتبة والبطانٌة والمخدة. ٌصرف من مساعدة المراتب والمفارش هو المرتبة والبطانٌة والمخدة.   ماما  --11

  سنوات بداٌة من سنة الصرف سنوات بداٌة من سنة الصرف ٌصرف للمستفٌد  كل ثالث ٌصرف للمستفٌد  كل ثالث   --22

    ..األسرة المحدد خالل اللٌارةاألسرة المحدد خالل اللٌارة  لة لدى الجمعٌة فقط و شٌضا بحسب احتٌاجلة لدى الجمعٌة فقط و شٌضا بحسب احتٌاجتصرف المساعدة لجمٌع األفراد المسجتصرف المساعدة لجمٌع األفراد المسج  --33

  سنوات فأكثر.سنوات فأكثر.  55تصرف المساعدة للفرد الذي عمره من تصرف المساعدة للفرد الذي عمره من   --44

  ٌثبت ذلتٌثبت ذلت  للحاالت الطارئة كحدوث حرٌق شو سرقة بموجب إحضار ماللحاالت الطارئة كحدوث حرٌق شو سرقة بموجب إحضار ما  مساعدة مساعدة ٌستثنى فً صرف الٌستثنى فً صرف ال  --55

  



  اإلجيار اإلجيار ساعداخ ساعداخ ممالئحح الئحح 
  الجمعٌة ولذوي الدخل المحدود لغٌر المستفٌدٌن.الجمعٌة ولذوي الدخل المحدود لغٌر المستفٌدٌن.التقدٌم للمساعدة لجمٌع فئات المستفٌدٌن من التقدٌم للمساعدة لجمٌع فئات المستفٌدٌن من   --11

  (.(.ٌقدم ما ٌثبت سكنه باإلٌجار وذلت بتقدٌم عقد االٌجار وٌللم شن ٌكون العقد من شبكة إٌجار)العقد الموحد االلكترونًٌقدم ما ٌثبت سكنه باإلٌجار وذلت بتقدٌم عقد االٌجار وٌللم شن ٌكون العقد من شبكة إٌجار)العقد الموحد االلكترونً  --22

ٌتم التثبت من مقر السكن من خالل اللٌارة المٌدانٌة ٌتم التثبت من مقر السكن من خالل اللٌارة المٌدانٌة المستأجر خاصاً باألسرة شو شحد الفئات  المستفٌدة ، المستأجر خاصاً باألسرة شو شحد الفئات  المستفٌدة ،   شن ٌكون المنللشن ٌكون المنلل    --33

  ..ضمن إجراءات التسجٌلضمن إجراءات التسجٌل

حسب حسب و شٌضا بو شٌضا بتقدر قٌمة الدعم حسب عدد األفراد لألسرة وحسب مٌلانٌة الجمعٌة ومخصص مشروع سداد اإلٌجارات تقدر قٌمة الدعم حسب عدد األفراد لألسرة وحسب مٌلانٌة الجمعٌة ومخصص مشروع سداد اإلٌجارات   --44

  ..تدفق التبرعات وعدد المتقدمٌنتدفق التبرعات وعدد المتقدمٌن

  للمستفٌدٌن وكل ثالث لغٌر المستفٌدٌن. للمستفٌدٌن وكل ثالث لغٌر المستفٌدٌن.     ..تقدم إعانة اإلٌجار مرة واحدة فً السنةتقدم إعانة اإلٌجار مرة واحدة فً السنة  --55

التصرف المساعدة تلقائٌا وٌتقدم المستفٌد  فً بداٌة األش ر األربعة من السنة و ٌكون الصرف بحسب األولوٌة فً  الفئة التصرف المساعدة تلقائٌا وٌتقدم المستفٌد  فً بداٌة األش ر األربعة من السنة و ٌكون الصرف بحسب األولوٌة فً  الفئة --66

  المستفٌدة والتقدٌم.المستفٌدة والتقدٌم.

  ة الجمعٌة شو قٌمة اإلٌجار الفعلً شٌ ما شقل وفق الجدول التالً :ة الجمعٌة شو قٌمة اإلٌجار الفعلً شٌ ما شقل وفق الجدول التالً :ٌكون دفع مساعدة اإلٌجار وفقاً لمبلغ مساهمٌكون دفع مساعدة اإلٌجار وفقاً لمبلغ مساهم  --77

  
  
  
  
  ..ال ٌكون الشخص مستأجراً عند والدٌهال ٌكون الشخص مستأجراً عند والدٌه  --88

  ..ظف شو متلوج وٌسكن مع األسرة فٌتم معاملت م كمعاملة السكن المشترتظف شو متلوج وٌسكن مع األسرة فٌتم معاملت م كمعاملة السكن المشترتإذا كان احد األبناء موإذا كان احد األبناء مو  --99
  

  الئحح مساعدج حتسني املسكنالئحح مساعدج حتسني املسكن
  ٌدخل ضمن المستفٌدٌن من هذه المساعدة من تنطبق علٌه الشروط والبنود التالً:ٌدخل ضمن المستفٌدٌن من هذه المساعدة من تنطبق علٌه الشروط والبنود التالً: 

  

وثٌقة قسمة بٌن الورثة وثٌقة قسمة بٌن الورثة   شن ٌكون المنلل المراد البناء شو الترمٌم فٌه مملوكاً لطالب المساعدة وذلت وفق صت شرعً شوشن ٌكون المنلل المراد البناء شو الترمٌم فٌه مملوكاً لطالب المساعدة وذلت وفق صت شرعً شو  --11

  فً حالة اإلرث ، وال ٌدخل العقار المستأجر ضمن ذلت.فً حالة اإلرث ، وال ٌدخل العقار المستأجر ضمن ذلت.

  : شن ٌكون العقار داخل نطاق الجمعٌة وٌثبت ذلت من خالل اللٌارة المٌدانٌة.: شن ٌكون العقار داخل نطاق الجمعٌة وٌثبت ذلت من خالل اللٌارة المٌدانٌة.--22

شن ٌكون طالب المساعدة فً حاجة ماسة للترمٌم شو البناء المطلوب وذلت حسب حاجة شفراد األسرة وال ٌشمل ذلت شن ٌكون طالب المساعدة فً حاجة ماسة للترمٌم شو البناء المطلوب وذلت حسب حاجة شفراد األسرة وال ٌشمل ذلت     --33

  الٌات كالدٌكور واللخارف ونحوه.الٌات كالدٌكور واللخارف ونحوه.الكمالكم

شن ال ٌكون لدى طالب المساعدة شو شفراد األسرة شمالت شخرى شو عقارات شو شراضً غٌر المنلل المراد تعدٌله شو البناء فٌه شن ال ٌكون لدى طالب المساعدة شو شفراد األسرة شمالت شخرى شو عقارات شو شراضً غٌر المنلل المراد تعدٌله شو البناء فٌه   --44

  وٌحسب كدخل لألسرة.وٌحسب كدخل لألسرة.

لم ٌتجاول عدد شفراد األسرة لم ٌتجاول عدد شفراد األسرة   لاير مالاير ما  51115111شن ال ٌكون طالب المساعدة قادر على البناء شو الترمٌم، بحٌث ال ٌتجاول راتبه شن ال ٌكون طالب المساعدة قادر على البناء شو الترمٌم، بحٌث ال ٌتجاول راتبه   --66

لاير لكل فرد لاد بعد ذلت، وٌستثنى من دخل األسرة مكافأة الطلبة واستحقاقات األسرة من الضمان لاير لكل فرد لاد بعد ذلت، وٌستثنى من دخل األسرة مكافأة الطلبة واستحقاقات األسرة من الضمان   111111( وتلاد ( وتلاد   55) ) 

  االجتماعً.االجتماعً.

د، د، ( شفرا( شفرا  1111لاير ما لم ٌتجاول عدد شفراد األسرة كاملة ) لاير ما لم ٌتجاول عدد شفراد األسرة كاملة )   71117111ال ٌنظر فً طلب األب الذي تجاول راتب شبنه الذي ٌسكن ال ٌنظر فً طلب األب الذي تجاول راتب شبنه الذي ٌسكن   --77

  (  لكل فرد لاد بعد ذلت.(  لكل فرد لاد بعد ذلت.  111111وتـــلاد ) وتـــلاد ) 

  

  الحد األعلى للمساعدة للفئات بحسب الجدول التالً:الحد األعلى للمساعدة للفئات بحسب الجدول التالً:  --88

  الحد األعلىالحد األعلى  النسبةالنسبة  نوع المساعدةنوع المساعدة

  1411114111  %%111111  مستفٌد  دائممستفٌد  دائم

  1111111111  %%7171  مستفٌد موسمًمستفٌد موسمً

  81118111  %%5151  غٌر المستفٌدغٌر المستفٌد

  

  لاير.لاير.  71117111منفصل منفصل ال ٌنظر فً طلب األب فً حالة دخل االبن منفصالً شو غٌر ال ٌنظر فً طلب األب فً حالة دخل االبن منفصالً شو غٌر   --99

إذا لم ٌشرع المستفٌد فً البناء شو الترمٌم فً مدة تتجاول ستة ش ور من تارٌخ اعتماده من مجلس اإلدارة فللمجلس إذا لم ٌشرع المستفٌد فً البناء شو الترمٌم فً مدة تتجاول ستة ش ور من تارٌخ اعتماده من مجلس اإلدارة فللمجلس     --1111

  الحق فً إٌقاف المساعدة لتتم صرف ا إلى غٌره.الحق فً إٌقاف المساعدة لتتم صرف ا إلى غٌره.

دفعات بحٌث تكون على النحو دفعات بحٌث تكون على النحو   ُتعتمد المساعدة للمتقدم من قِبل اجتماع شعضاء مجلس اإلدارة وتصرف له المساعدة علىُتعتمد المساعدة للمتقدم من قِبل اجتماع شعضاء مجلس اإلدارة وتصرف له المساعدة على    --1111

  التالً:التالً:

  % من المبلغ بعد البدء بالعمل .% من المبلغ بعد البدء بالعمل .3333--2525

  % من المبلغ شثناء متوسط  العمل .% من المبلغ شثناء متوسط  العمل .3333--2525

  % من المبلغ قرب .% من المبلغ قرب .3333----2525

  %باقً الدفعة لالنت اء من العمل %باقً الدفعة لالنت اء من العمل   

  ونحوهونحوهوٌحق لمشرف اللجنة  تغٌٌر  نسبة الدفعة فً حال كون اإلنجال سرٌعا كالسقف ال نجر شو وضع العلل وٌحق لمشرف اللجنة  تغٌٌر  نسبة الدفعة فً حال كون اإلنجال سرٌعا كالسقف ال نجر شو وضع العلل 

  املثلغاملثلغ  مثلغ املساعدج حبسة األفراد املستفيدجمثلغ املساعدج حبسة األفراد املستفيدج  ##
  15111511  فردفرد  22الى الى   11من من   11

  21112111  شفرادشفراد  55شفراد إلى شفراد إلى   33من من   22

  31113111  شفراد فأكثرشفراد فأكثر  66من من   33



ال تصرف شٌة دفعة م ما كانت األسباب إال بعد اإلن اء من التنفٌذ وذلت بعد الكشف المٌدانً على المبنى من قبل مسئولً ال تصرف شٌة دفعة م ما كانت األسباب إال بعد اإلن اء من التنفٌذ وذلت بعد الكشف المٌدانً على المبنى من قبل مسئولً   --1212

  اللجنة.اللجنة.

إذا شرع المستفٌد فً التنفٌذ وشستلم األقساط ومرت مدة تلٌد عن الش رٌن ولم ٌنجل النسبة المحددة الستالم القسط الذي إذا شرع المستفٌد فً التنفٌذ وشستلم األقساط ومرت مدة تلٌد عن الش رٌن ولم ٌنجل النسبة المحددة الستالم القسط الذي   --1313

إنذار بمدة ال للبدء تتجاول ش ر فً التنفٌذ مرة شخرى، وإذا لم ٌنفذ فلى إلدارة الحق فً إٌقاف المساعدة عن إنذار بمدة ال للبدء تتجاول ش ر فً التنفٌذ مرة شخرى، وإذا لم ٌنفذ فلى إلدارة الحق فً إٌقاف المساعدة عن ٌلٌه، فٌعطى ٌلٌه، فٌعطى 

  المذكور وسحب ا منه وٌكتفى مما تم صرفه له.المذكور وسحب ا منه وٌكتفى مما تم صرفه له.

  

إذا تم رفض شي طلب للمتقدم فال ٌحق له مرة شخرى إال بعد مرور مدة لمنٌة ال تقل عن ستة شش ر من تارٌخ تقدٌمه إذا تم رفض شي طلب للمتقدم فال ٌحق له مرة شخرى إال بعد مرور مدة لمنٌة ال تقل عن ستة شش ر من تارٌخ تقدٌمه   --1414

  ((33))معٌة، شم المتقدم والمصروف له مساعدة من الجمعٌة فال ٌحق له التقدم مرة شخرى إال بعد مرور فترة لمنٌة ال تقل عنمعٌة، شم المتقدم والمصروف له مساعدة من الجمعٌة فال ٌحق له التقدم مرة شخرى إال بعد مرور فترة لمنٌة ال تقل عنللجللج

  سنوات من تارٌخ انت ائه من تنفٌذ المساعدة السابقة.سنوات من تارٌخ انت ائه من تنفٌذ المساعدة السابقة.

اإلدارة كالتسربات شو اإلدارة كالتسربات شو ٌستثنى من الفترة اللمنٌة للتقدٌم للمساعدة الحاالت الطارئة التً تشخص ا اللجنة وٌعتمدها مجلس ٌستثنى من الفترة اللمنٌة للتقدٌم للمساعدة الحاالت الطارئة التً تشخص ا اللجنة وٌعتمدها مجلس   --1515

  الحرائق شو االن ٌار  ونحوها الحرائق شو االن ٌار  ونحوها 

  

  ٌلً:ٌلً:  ٌتطلب صرف هذه المساعدة إحضار ماٌتطلب صرف هذه المساعدة إحضار ما  1616--    
  . ) األصل للمطابقة (.. ) األصل للمطابقة (.من صت العقارمن صت العقارصورة صورة 

  فً حال كون البٌت ورثة ٌللم احضار ما ٌثبت حق طالب المساعدة  )تقسٌمة(فً حال كون البٌت ورثة ٌللم احضار ما ٌثبت حق طالب المساعدة  )تقسٌمة(  

  صورة دفتر العائلة ) األصل للمطابقة ( .صورة دفتر العائلة ) األصل للمطابقة ( .

  لألبناء العاملٌن.لألبناء العاملٌن.  تعرٌف بالراتب من العملتعرٌف بالراتب من العملب )الموظف( و ب )الموظف( و تعرٌف براتب األتعرٌف براتب األ

    

  

  / أسرج(/ أسرج()فرد)فردمستفيدمستفيدحاالخ إيقاف خدماخ اجلمعيح عن حاالخ إيقاف خدماخ اجلمعيح عن 
 ٌتم اٌقاف الخدمة عن فرد أو اكثر من أفراد األسرة بناء على أحد االسباب التالٌة :

 

فً جهة تعلٌمٌة إلى عمر  ( سنة ) مع إمكانٌة استثناء الطالب المنتظمٌن11الذكور ممن تجاوزت أعمارهم ) -1

( سنة حسب مرئٌات الباحث االجتماعً ( وٌكون االستثناء عن طرٌق مقرر اللجنة االجتماعٌة بشرط وجود 42)

 ما ٌثبت االنتظام بالدراسة.

 األم المتزوجة التً ال تسكن مع االٌتام فً نفس المنزل . -4

 البنت عند زواجها . -3

كن النظر فً استثناء هذه الحالة بناء على مرئٌات الباحث االجتماعً و المستفٌد الذي ال ٌقٌم مع األسرة ) ٌم -2

 توصٌات مقرر اللجنة االجتماعٌة و موافقة رئٌس الجمعٌة (.

 االنتقال خارج نطاق خدمات الجمعٌة الجغرافً . -5

 الوفاة. -6

 أشهر من تأرٌخ إعالمه. 3عدم إحظار الوثائق المطلوبة بعد  -7

 دخل اإلكتفاء الذاتً أما بتحسن ال -1

 طلب اإلٌقاف من المستفٌد نفسه. -9

األسرة التً تقوم بالتالعب أو التزوٌر فً األوراق الثبوتٌة )ٌتطلب توثٌق هذه الحالة بموجب محضر موقع من  -11

الباحث االجتماعً و مقررة اللجنة النسائٌة و مقرر اللجنة االجتماعٌة وٌعتمد من رئٌس الجمعٌة ومرفق به 

 ضح به االسباب(.إفادة خطٌة من األسرة مو

 المساعدات ٌتم إٌقافه مؤقتا. فً حال تعثر االتصال بالمستفٌد وعدم مراجعته الستالم -11

 ٌتم اعتماد  االٌقاف من خالل تعبئة نموذج المتابعة ورفعه العتماده من المجلس  -14
 

 

 

  


