سياسة
صرف املساعدات
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تسعى مجعية التطوع اخلريية (فزعة) إلى التميز واإلبداع في برامجها وخدماتها لتتواكب مع رؤيتها ورساالتها وماذ كلا
ش ااموللخ اات اادماق الا ااس في اادمها لرمس ااتةلداذ م ااذ الس اار الةيي اايت والراما ا وا ري اااق وا ري اااق والات ااا وم ااذ ف ااي
حكمهم  ,وتهدف هذه الالئحخ إلى فحيلق الشةافلخ وال دالخ في فيدام ااتدمخ  ,حلث إن الباحاث اجتتماا ي اياو
ب مرلاق بحث مكتبس وملداني للحاجق لرتحيق مذ حالتها وفرمس احتلاتاتها .
عااذ يريااق فريااق بحااث اتتمااا ي متاتااخ وإتارا اق فاجااع اائمااا لرمرات ااخ والتحااداث ا سااتمر لرت كااد مااذ حالااخ
الةئااخ ا سااتهدفخ وسااهولخ إاتاااج خاادماق ااحم لااخ لهاام ولتحيلااق كل ا اكااون بتياادام ااتدمااخ عااذ يريااق عمرلاااق
الترف اجلكتيوني مذ خالج التحوي السارعع عىاى حساامل ا ساتةلد لرمتاروفاق ال يدااخ وتساعى إن فكاون خدماخ
ا ساااعداق ال لةلااخ عااذ يريااق ااتدمااخ اجلكتيو لااخ ئا ااواا ال ذائلااخ -والكسااا – وا سااتراماق ا درساالخو  .وفمكااين
ا ستةلد مذ مدى استحياقه واجستةاات مذ خدماق ااحم لخ
لااذل و ا

هااذه الالئحااخ لت ظاالم ال م ا وفااق ااوابض وم اااايي والااحخ وسااهرخ لر ااامرين فااي ااحم لااخ ول ااالبس

ااتدمخ مذ ا ستةلداذ مذ خدماق ااحم لخ.
الـفصـل األول
الـتـعريـفـات
املادة األوىل :املفردات الواردة يف الالئحة.
* الالئاحاخ :هي اليواعد والجوابض الت ةلذاخ ا ظمخ لهداف وسلاساق وبرامج الرعااخ اجتتماعلخ في ااحم لخ.
* الرعااخ اجتتماعلخ :هي اليسم الذي ي نى بدراسخ ااحاجق وتسحلرها ومتاب تها.
* ا تيد  :هو ك مذ ارغب في ااحتوج عىى خدماق ااحم لخ.
* الدخ  :هو ما اتيا اه ا تيد شتتلا اون أفراا أسرفه مذ أي متدر سوا أكان ً شهريا أو ً س ويا ئرافب −
فياعد – مان -ف مل اق  −عوائد س ويخ و وغييها* .
اق خدماق ااحم لخ هو ا حلض ااح رافي الذي تشمره خدماق ااحم لخ .
*رمل السرت ا ستةلدت :هو مذ ج يست لع فوفيي رورياق ااحلات لسرفه ,ويدخ في كل الةيرا وا ساكين
لةي الدخ .
* ا ريض :ك مذ أصيب بمرض وج يست لع ال م بسببه بموتب فيرير يبس.
* ا ريض ال ةس س :ك مذ أصيب بمرض ةس س بموتب فيرير يبس صاار مذ مستشةى حكومي وج يست لع
ال م
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* .ا اق :هو الذي أصابه يخ أو قتور عذ اإلنسان السوي في بد ه أو عيره .
*الرمرخ :هي ك امرأت فوفي عنها زوتها ولم فتزوج ب د وفافه وأعمار أوجاها فوق ئ١٨و عاما.
* ا ريخ :مذ ثب يالقها بت شر ي
* .ال الق الرتعي :هو ال الق الواقع ,ولم تستكم ا ريخ عدتها الشرعلخ.
*ا ريخ :ا رأت الاس اهحرها زوتها ً هحرا ً يويال ,فال هي م ريخ وج هي زوتخ ويثب كل بت شر ي أو إفاات
مذ تهخ كاق اختتاص مع اعتماا اح خ ااحم لخ .
*أسرت ا ت لب :وهي الاس ا ي ع خبي عائرها ,وخةي عريهم أثره ,وج ي رف مو ه وحلافه وموفه ويثب كل
بمست د رسمي مذ إحدى تهاق اجختتاص .
*أسرت سحين :هي الاس عائرها ااخ السحذ ويثب كل بإفاات رسملخ مذ السحذ
* .أسرت مدمذ :هي الاس عائرها فاقد الهرلخ بسبب اإلامان ويثب كل بتيارير يبلخ مذ مستشةى حكومي
* .السر ال ازحخ :أفراا اليبائ ال ازحخ الاس لها إترا اق في وزارت الداخرلخ ,أو احم ب اقخ ف ي لر ازحين ساريخ
ا ة وج
* .اجستب اا مذ ااحم لخ :وييتد به ياي قلد ا ستةلد مذ خدماق ااحم لخ
* .ااحالخ الةرااخ :ك مذ ي وج ةسه فيض.
التزوير :هو ت ليي ااحيليخ في بلان توهري وفي محرر بإحدى ال رق الاس خ عريها ال ظا ً ت لييا مذ ش ه أن
احدث ً ررا في ال يي أو ً ة ا ل ةسه مع لخ است ماج ا حرر في ما زور مذ أتره .
*الب ا اليتر :ك مذ لم ابرغ ئ١٥و خمسخ عشر ً عاما
* .ا ست داق :هي محرراق فحتوي عىى إثبافاق أو م روماق وبلا اق ارا استلةاؤها وفق شروط الالئحخ ال امخ
وااتاصخ بك حالخ.
* البحث اجتتما ي :هو البحث والتيص س الذي فيو به ااحم لخ عذ ا روماق والبلا اق عذ السرت واراسخ
فر ا روماق وبلان استحياق السرت لرمساعدت والتسحل .
*شهاات باستمرار السحذ :إفاات إاارت السحذ عذ حالخ السحين مذ حلث :وع اليجلخ ,وفاريخ الدخوج أو
اإلاياف ,ومدت ااحكم ,وفاريخ ااتروج ا توقع لرسحين.
 ,وشرويه السكذ والدخ وعدا الفراا
* .حد الكةاف :ااحد الذي امثره مستوى الدخ لألسرت ويحكم عريها مذ خالله بتةخ الكةاف ,وفيا ل دا
أفراا السرت لرمتروفاق ئالسرع وااتدماقو .
* .أسرت بال عائ  :هي مذ فيدق والديها وع ولها أحد أفراا السرت.
*ص اإلعالخ :هو مست د رسمي صاار مذ ا حكمخ ا اتتخ اثب إعالخ ا ل ذ ي ولهم
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*ص الهحران :هو مست د رسمي صاار مذ ا حكمخ ا اتتخ اثب هحران الاوج لاوتته ويحدا مدت الهحران .
*أصحامل ا امالق بوزارت الداخرلخ :هم مذ كان لديهم م امالق إثباق واستاراج هويخ وي لخ س وااخ لدى
وزارت الداخرلخ و لم اب فيها.
الـفصل الثـانـي نـظـام لتسـجيل
املادة الثانية :احلاالت املستفيدة من اجلمعية; والرموز املختصرة هلا:
 −١رمل السرت ئسو− ٢ .أسرت بال عائ ئجو− ٣ .الرمرخ ئ (
 −٤أسرت السحين ئجو− ٥ .ا ريخ ئطو− ٦ .ا ريخ ئع(
 −٧أسرت ا ت لب ئغو− ٨ .ا اق ئقو− ٩ .زوتخ أت بس ئز(
 –١٠ا ريض ال ةس س أو ا دمذ ئض(
املادة الثالثة :شروط التسجيل لكافة املتقدمني:
 (١أن اكون ا تيد ً س وااا.
(٢أن اكون ا تيد في حكم الس واي ئال ازح أو لداه م امرخ بوزارت الداخرلخ لم اب فيها(
 (٣.أن اكون ا تيد ً م لال لسرت.
 (٤أن اكون قد مض ى عىى إقامخ سك ه في ا دا خ ا ورت ستخ أشهر هحريخ ف كثي ويتم الت كد مذ كل بما اىي:
ت ريف مذ مدارس الوجا ,أو عيد إاجار ,أو كون الجمان اجتتما ي الذي اترف له في ا دا خ ا ورت.
 (٥أن اكون ا تيد مذ اق خدماق ااحم لخ.
٦وأن اكون مذ كوي الدخ ا حدوا الدخ ب د ختم اإلتار عىى ال حو التالي :
عدا اإلفراا

الدخ اق مذ

١

 ١٥٠٠رياج

٢

 ٢٠٠٠رياج

٣

 ٢٥٠٠رياج

إكا كان ا نزج مر
إكا كان ا نزج مر
إكا كان ا نزج مر

٤

 ٣٠٠٠رياج

٥

 ٣٥٠٠رياج

٦

 ٣٩٠٠رياج

إكا كان ا نزج مر
إكا كان ا نزج مر
إكا كان ا نزج مر

٧

 ٤٣٠٠رياج

٨

 ٤٧٠٠رياج

إكا كان ا نزج مر
إكا كان ا نزج مر
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مالحظخ

مالحظخ

عدا اإلفراا

الدخ اق مذ

٩

 ٥٠٠٠رياج

١٠

 ٥٤٠٠رياج

١١

 ٥٨٠٠رياج

إكا كان ا نزج مر
إكا كان ا نزج مر
إكا كان ا نزج مر

 ١٢وما فوق

 ٦٢٠٠رياج

إكا كان ا نزج مر

 (٧أن ف بق عىى ا تيد شروط حسامل الوزن الةسبس.
 (٨يشتيط في تسحل اجبذ مذ مذ أفراا السرت أن ج اتجاوز عمره  ٢٠عشريذ ً عاما ,إج إكا أحجر ما اثب
مذ أفراا السرت أج اتجاوز عمرها  ٣٥خمسخ وثالثين ً عاما,
استمراره في الدراسخ ,وعشتيط في تسحل البة
وأن فكون غيي متزوتخ أو موظةخ.
 (٩فوقل ه عىى صحخ ا روماق ,فإن ثب عد صحتها فرلحم لخ افااك اإلترا اق ال ظاملخ الرسملخ بحيه.
 (١٠فوقل ه عىى موافيته باجستةسار ع ه في أي تهخ كاق عالقخ فراها ااحم لخ.
املادة الرابعة :شروط التسجيل للمتقدمني حسب احلالة :
ااحالخ الولى  /رمل الساارت:
الشروط:
 −١أن اكون عمره ئ٥٠و خمسين ً عاما ف كثي.
 −٢أن ف بق عرله شروط تسحل كافخ ا تيدمين في ا اات الثالثخ.
 −٣أن احجر ا ست داق الاس فاته في الةت الثالث
.ااحالخ الثا لخ
الرمارخ  :الشروط:
 −١أن اكون أعمار أب ا الرمرخ اق مذ سذ ئ١٨وثما لخ عشر ً عاما او أكثي ومازالوا مرتحيين بالت رلم مع إحجار
ما اثب كل  ,أما الب اق فيشتيط أن ج في أعمارهذ عذ ئ٢٤وأربع وعشريذ عاما ولم اتزوتذ أو ي مرذ.
 −٢أن ف بق عريها شروط كافخ ا تيدمين في ا اات الثالثخ.
 −٣أن فحجر ا ست داق الاس فاتها في الةت الثالث.
ااحالخ الثالثخ  /ا ريخ :
الشروط:
 −١مذ ثب يالقها بت شر ي صاار مذ ا حكمخ ا اتتخ.
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 −٢أن اكون قد مض ى عىى ال الق ثالثخ أشهر هحريخ ئفي يالق الرت لخو
 −٣أن ف بق عريها شروط كافخ ا تيدمين في ا اات الثالثخ
 −٤.أن فحجر ا ست داق الاس فاتها في الةت الثالث
ااحالخ الراب خ /ا ريخ:
الشروط:
 −١أن فحجر ما اثب ت رليها مذ تهخ كاق اختتاص م تمدت
 −٢أن ف بق عريها شروط كافخ ا تيدمين في ا اات الثالثخ.
 −٣أن فحجر ا ست داق الاس فاتها في الةت الثالث.
ااحالخ ااتامسخ /أسرت ا ت لب.
الشروط:
 −١أن فحجر ما اثب ت لب عائرها بت شر ي صاار مذ ا حكمخ ا اتتخ
 −٢.أن ف بق عريها شروط كافخ ا تيدمين في ا اات الثالثخ.
 −٣أن فحجر ا ست داق الاس فاتها في الةت الثالث .
ااحالخ السااسخ /أسر السح ا :
الشروط:
 −١أن اتدر بحق السحين حكم شر ي ايض س بسح ه ,أو فحجر ما اثب إايافه لكثي مذ ثالثخ أشهر هحريخ
 −٢.أن ف بق عىى السرت شروط كافخ ا تيدمين في ا اات الثالثخ
 −٣.أن فحجر ا ست داق الاس فاتها في الةت الثالث.
ااحالخ الساب خ /ا ريض ال ةس س أو ا دمذ:
الشروط :
 −١أن اثب بتيرير يبس ساري ا ة وج مذ مستشةى حكومي ,ويكون ً متيتما إلى الر خ ال ربلخ اثب عحاه عذ
ال م مع فيدار اح خ اجتتماعلخ وج فتجاوز صالحلته ستخ أشهر هحريخ مذ فاريخ إعدااه ,وإكا ت ذر إثباق كل
فرلح خ اجتتماعلخ افااك ما فراه م ً
اسبا.
 −٢احق للح خ اجتتماعلخ فحوي مرف السرت باسم الاوتخ ب د موافيخ الاوج اات لخ أو بوكالخ شرعلخ صاارت
مذ كتابخ ال دج
 −٣.أن ف بق عرله شروط كافخ ا تيدمين في ا اات الثالثخ.
 −٤أن احجر ا ست داق الاس فاته في الةت الثالث.
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ااحالخ الثام خ /أسرت بال عائ :
الشروط:
 −١أن فحجر ما اثب أنها بال عائ ي لرها.
 −٢أن ف بق عىى السرت شروط كافخ ا تيدمين في ا اات الثالثخ باستث ا ال مر.
 −٣أن فحجر ا ست داق الاس فاتها في الةت الثالث.
 −٤أن اكون تسحل السرت باسم ال ائ الذي ي لرها.
ااحالخ التاس خ /ا اق:
الشروط:
−١أن اثب إعاقته بتيرير يبس ساري ا ة وج مذ مستشةى حكومي ,ويكون ً متيتما إلى الر خ ال ربلخ وعحاه عذ
ال م مع فيدار اح خ اجتتماعلخ  ,وج فتجاوز صالحلته ستخ أشهر هحريخ مذ فاريخ إعدااه
 −٢أن ف بق عرله شروط كافخ ا تيدمين في ا اات الثالثخ
 −٣.أن احجر ا ست داق الاس فاته في الةت الثالث.
ااحالخ ال اشرت  /زوتخ أت بس:
الشروط:
−١أن فحجر عيد الاواج الصىي.
−٢أن ف بق عريها شروط كافخ ا تيدمين في ا اات الثالثخ.
−٣أن فحجر ا ست داق الاس فاتها في الةت الثالث .
ا اات ااتامسخ :حاجق اإلاياف ا ؤق واجستب اا مذ ااحم لخ .
•أوج :حاجق اإلاياف ا ؤق :
 −١ثبوق اإلسا ت باليوج لحد مةسوبي ااحم لخ كالسب والشتم واليدح في ااهخ وأما خ ال امرين.
 −٢إثارت الش ب ,أو البربرخ ع د فوزعع ا ساعداق.
 −٣التحاا واجاعا الكاكمل للحتوج عىى م افع إ افلخ أو أكثي مما ختخ له
* .فيدر ال يوبخ احملع ااحاجق السابيخ مذ قب ااح خ اجتتماعلخ بما فراه م ً
اسبا لرماالةخ.
 −٤في حاج ف خر ا ستةلد عذ فجداد الوراق ا روبخ بحد أقص ى شهر هحري مذ فاريخ تسرلمه الوراق ا روبخ
ئاون عذر ميبوجو وع د فكرار كل ايدر مدار ااحم لخ أو مذ ا ومل ع ه اإلترا ا اسب.
 −٥ا ي اع ا ستةلد بمدت أقتاها ثالثخ أشهر هحريخ عذ مرات خ ااحم لخ أو عد الرا عىى افتاجتها اون عذر
أو مبير م يي ,ايدره مدار ااحم لخ.
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 −٦في حاج وصوج م رومخ فةلد ب د ا باق شروط اج تسامل عىى إحدى السر ا تسبخ ويتم التثب مذ
ا رومخ في مدت فحداها ااح خ اجتتماعلخ.
ً ثا لا :حاجق اجستب اا مذ ااحم لخ
 −١:زواج الرمرخ أو ا ريخ.
 −٢خروج السحين; وكل عىى التةتل التالي:ا
إكا رتع إلى عمره :يستب د ل د ا باق الشروط عرله.
إكا لم اكذ لداه عم  :فل ى مهرخ  ٦أشهر هحريخ مذ خروته مذ السحذ.
 −٣ا تياج السرت إلى خارج ال اق ااح رافي للحم لخ.
 −٤السرت الاس فيو بالتالعب والتزوير في الوراق الثبوفلخ أو إع ا م روماق غيي صحلحخ.
 −٥وفات ا ستةلد ولداه أب ا قتر فلحولون للح خ الاتا با امل رسمي مذ مدار ااحم لخ وعستمرون في
ا ساعدت في مدت أقتاها ستخ أشهر هحريخ مذ وفات عائرهم.
 −٦في حاج فجاوز اخ ا ستةلد ااحد الذي فجم ه الوزن الةسبس.
 −٧إكا لم ايم ا ستةلد بسحب استحياقه مذ ا ساعداق دت ستخ أشهر هحريخ متتاللخ اون مبير ايبره مدار
ااحم لخ.
 −٨ثبوق عوات ا ت لب لسرفه ب د اراسخ حالته.
–٩إكا رتع زوج ا ريخ إليها.
الفصل الثالث املستنـدات املطلوبـة
املادة السادسة :املستندات املطلوبة من كافة املتقدمني:
 (١أص الهويخ الوي لخ لرس وااينئمع صورت حداثخو لرم ابيخ.
 (٢أص سح السرت لرس وااينئمع صورت حداثخو لرم ابيخ.
 (٣أص اإلقامخ ساريخ ا ة وج ل يي الس وااين ئمع صورت حداثخو لرم ابيخ.
 (٤أص ب اقخ ازح ساريخ ا ة وج ئمع صورت حداثخ )لرم ابيخ.
 (٥ت ريف حداث بميدار اخ رمل السرت ئالجمان اجتتما ي ,التياعد ,ا اللخ ,الت مل اق ,اخ البة غيي
ا تزوتخ ,كشف حسامل مذ الب  ,أخرى).
 (٦ص مركلخ ا نزج أو عيد إاجار ساري ا ة وج الص مع التورت لرم ابيخ .صاار مذ مكتب عياري م تمد.
٧وورقخ فاكلخ مذ إما ا سحد.
 (٨ت ريف موثق مذ مدارس الب ا .
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 (٩شهاات ملالا الب ا الذاذ لم فتم إ افتهم في سح السرت الص مع صورت حداثخ لرم ابيخ.
 (١٠إثباق عد زواج أو فوظف الب اق الالتي فجاوزق أعمارهذ عشريذ ً عاما مذ الحواج ا د لخ.
 (١١رسم ما ض وقع ا نزج مع إحجار رقم ا نزج ا كون مذ أرب خ أرقا ئبريد واص و ان وتد ورقم الهافف و
ااحواج.
 (١٢بر توازاق باسم الاوج و الاوتخ أو الاوتاق ئاثب عد وتوا عمالخ عىى كةالتهم(.
 (١٣خ امل مذ وزارت التجارت ب د وتوا سحالق فجاريخ ,ومذ البرداخ ب د وتوا رخخ محالق.
 (١٤ت بئخ موكج الت هد وفوقلع ا ستةلد عرله ئوفق ال موكج ا د مذ ااحم لخو.
.املادة السابعة :املستندات اإلضافية لألرملة واملطلقة واملعلقة وأسرة املتغيب
 (١شهاات وفات لراوج ئ الص مع التورت لرم ابيخو
 (٢.ص حتر الورثخ ئ الص مع التورت لرم ابيخو
 (٣.إحجار ما اثب ئعد زواتها −ت رليها  −ت لب زوتها −وإعالخ الوجاو .أما إثباق ا ت لب ئإثباق
محكمخ−الجمان اجتتما يو.
 (٤إفاات مذ الحواج ا د لخئ الص مع التورت لرم ابيخ( .
املادة الثامنة :املستندات اإلضافية ألسر السجناء:
 (١شهاات باستمرار السحذ.
الفصل الرابع  -املشروعات وأنشطة اجلمعية
املادة التاسعة:
فيد ااحم لخ مجموعخ مذ النش خ والبيامج ا تمدت الاس فاد السر ا سحرخ فيها وهي:
..٣كةالخ السر الةيييت والاتا  . ٤ .فة يي
 .٢وب ا م ازج السر ا ستةلدت
 .١صدقخ الشتا
 .٧هداخ
 .٦زكات الة ر .
.٥السالج الرمجا لخ.
صائام.
 .١٠صلا خ م ازج
 .٩مساعدت ا رض ى.
 .٨ااحيلبخ ا درسلخ.
وكسوت ال لد.
 .١٢السيلا.
 .١١التدريب والت هل .
السر ا ستةلدت.
 .١٥استيباج الثاث ا ست م .١٦ .التهات
 .١٤فةريج كربخ
 .١٣فائض الي مخ ,
.١٩السرخ ال ذائلخ
 .١٨مساعداق غذائلخ.
 . ١٧السر ا تجخ.
الكهربائلخ
.٢٠إعا خ الاواج
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الفصل اخلامس املادة العاشرة :نظام تقديم اخلدمات
صيانة وترميم املنازل
أ -شروط اجستحياق
 -1أن فكون السرت مذ فئاق ئأ-مل-ج – او.
 -2أن اكون ا نزج مر لرمستةلد.
 -3عد قدرت السرت عىى اجستةاات مذ هذه ااتدمخ عذ يريق ااحهاق ئالب الس واي لرتسرلف
واجاخار  ,الجمان اجتتما ي وغييها مذ ااحهاق الاس امكذ أن فيد ااتدمخ و .
 -4ااحد العىى لرتيملم اكون ئ%٢٠و مذ قلمخ ا نزج التيداريخ وفي حالخ زياات التكرةخ عذ كل فلرا
يرب استث ا ميد مذ رئيس اللح خ اجتتماعلخ لرئيس ااحم لخ مولحا فله مبيراق اجستث ا او
فتحم السرت هذه الاياات .
 -5أن ج فكون السرت قد استةااق مذ هذه ااتدمخ.
 -6في حالخ فحم السرت تا مذ التكرةخ فتيو بدفع ما اتيفب عريها لرمياوج ميدما وهذا شرط
ا وافيخ النهائلخ عىى التيملم.
مل-ا ست داق ا روبخ
 -١فيرير يرب ااتدمخ مذ الباحث اجتتما ي مولحا به حاتخ ا نزج لتلا خ أو التيملم.
 -٢إرفاق ما اثب مركلخ ا نزج.
 -٣إعداا وصف عم مولحا فله اإلعماج ا روبخ بالتةتل .
 -٤إرفاق عرض س ر باإلعماج ا روبخ مذ قب تهخ ماتتخ في مجاج الب ا .
 -٥اتم اراسخ ال رب مذ قب اللح خ اجتتماعلخ .
 -٦ارفع ال رب ب د اكتماج اإلترا اق لرئيس ااحم لخ لالعتماا.
 -٧متاب خ الت ةلذ واإلشراف مذ قب ااحم لخ.
 -٨ب د اكتماج ال م واستال ا ياوج مستحيافه اتم تسحل ااتدمخ في مرف السرت.
املساهمة يف تأثيث املنزل
أ -شروط اجستحياق
 -1أن فكون السرت مذ فئاق ئأ-مل-ج – او.
 -2إن اكون الثاث ا رومل غيي متوفر لدى السرت ا وان اكون راائا.
 -3أن ج فكون السرت قد استةااق مذ هذه ااتدمخ.
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 -4إج اتجاوز إتمالي الثاث ا رومل ئ٦٠٠٠رياجو.
 -5الثاث هو الص اف التاللخ ئموكل -اوجمل م بخ-اوجمل مالبس-ترسخ عربلخ-ك ب-أسرتو
ووفق ااحدوج التالي-:
١
٢
٣
٤
٥
٦

الكملخ
١٠٠
١
١
١
٤قلمخ السرير٤٠٠
 ٤قلمخ الواحد٨٠٠

ال وع
موكل
كب
م بخ ال لو
ترسخ عربلخ
أسرت و
اوجمل مالبس

التكرةخ
٤٠٠٠
٢٠٠٠
٢٥٠٠
١٨٠٠
١٦٠٠
٣٢٠٠

مل -ا ست داق ا روبخ
 -١فيرير يرب ااتدمخ مذ الباحث اجتتما ي مولح به اجحتلاج وفةاصلره.
 -٢موافيخ اللح خ اجتتماعلخ عىى ال رب ب د اراسته.
 -٣إرفاق عروض الس ار مع ال رب.
 -٤ارفع ال رب ب د اكتماج اإلترا اق لرئيس ااحم لخ لالعتماا.
املساعدة يف سداد فواتري الكهرباء
أ -شروط اجستحياق
 -١أن فكون السرت مذ فئاق ئأ-مل-ج – او.
 -٢أن ج فكون الةافورت مدعومخ مذ الجمان اجتتما ي أو إمكا لخ اعمها.
 -٣التيلد با بالغ ا حدات في ااحدوج التو لحي لتسداد الةوافيي.
مل -ا ست داق ا روبخ
 -١فيرير يرب ااتدمخ مذ الباحث اجتتما ي.
 -٢إرفاق صورت الةافورت ا راا تسدادها.
 -٣موافيخ اللح خ اجتتماعلخ عىى ال رب ب د اراسته.
 -٤ارفع ال رب ب د اكتماج اإلترا اق لرئيس ااحم لخ لالعتماا.
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مالحظخ :امكذ استث ا السرت الواحدت في حالخ ا ي اع الكهربا ئحسب مرئلاق اللح خو
ج
مل
أ
الةئخ
١٠٠٠
١٢٠٠
١٨٠٠
ااحد العىى في الس خ الهحريخ
املساعدة يف سداد االجار
أ -شروط اجستحياق
 -٤أن فكون السرت مذ فئاق ئأ-مل-ج – او..
 -٥التيلد با بالغ ا حدات في ااحدوج التو لحي لتسداد اجتار.
ق -ا ست داق ا روبخ
 -٥فيرير يرب ااتدمخ مذ الباحث اجتتما ي.
 -٦إرفاق صورت ال يد ا راا تسدادها.
 -٧موافيخ اللح خ اجتتماعلخ عىى ال رب ب د اراسته.
 -٨ارفع ال رب ب د اكتماج اإلترا اق لرئيس ااحم لخ لالعتماا.
مالحظخ :امكذ استث ا السرت الواحدت في حالخ ااحكم باإلخال ئحسب مرئلاق اللح خو
ج
مل
أ
الةئخ
٦٠٠٠
٨٠٠٠
٨٠٠٠
ااحد العىى في الس خ الهحريخ
األجهزة الكهربائية
أ -شروط اجستحياق
 -١أن فكون السرت مذ فئاق ئأ-مل-ج – او.
 -٢إن ج اكون ااحاها ا رومل قد فم صرفه لألسرت خالج ثالث س واق ا ا لخ.
 -٣عد فوفر ااحهاز أو إمكا لخ أصالحه في حالخ وتواه.
 -٤التهات الكهربائلخ الاس فيدمها ااحم لخ ئمكلف-ثالتخ-غسالخ-فرن-و وفيد وفق
ااحدوج التالي الذي اولح ااحد العىى مذ التهات الاس امكذ فيدامها لألسرت
الواحدت وفق عدا إفرااها ومع مراعات احتاتهم لها هي كالتالي :
فرن
غسالخ
ثالتخ
مكلف
عدا إفراا السرت
١فرن
 ١غسالخ
 ١ثالتخ
 ٢مكلف
اق مذ ئ٣و إفراا
١فرن
 ١غسالخ
 ١ثالتخ
٣مكلةاق
مذئ٤و إلى ئ٧و
١فرن
 ١غسالخ
 ١ثالتخ
 ٤مكلةاق
مذ ئ٨و ف كثي
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مل -ا ست داق ا روبخ
 -١فيرير يرب ااتدمخ مذ الباحث اجتتما ي.
 -٢موافيخ اللح خ اجتتماعلخ عىى ال رب ا يد ب د اراسته.
 -٣ت بئخ موكج يرب صرف التهات الكهربائلخ.
 -٤إرفاق عروض الس ار.
 -٥الرفع لرئيس ااحم لخ لالعتماا.
صيانة األجهزة الكهربائية
أ -شروط اجستحياق
 -١أن فكون السرت مذ فئاق ئأ-مل-ج – او.
 -٢أن ج فكون السرت قد استةااق مذ هذه ااتدمخ أكثي مذ مرت خالج ال ا للحهاز
الواحد .
إعانات الزواج
أ -شروط اجستحياق
 -١إن اكون اجبذ مذ أب ا السر ا ستةلدت مذ خدماق ااحم لخ.
 -٢إن اكون ال رب خالج الس خ الولى مذ كتابخ عيد ال كاح.
 -٣إن ج اكون قد استةاا مذ ااتدمخ مسبيا.
 -٤ااحتوج عىى اورت ف هلرله قب الاواج والاس فيلمها ااحم لخ أو ااحهاق ا تاتتخ
في مساعداق الاواج والت هل واإلرشاا السري.
 -٥إن فكون ا ساعدت لاواج الوج وليس الت دا.
مل -ا ست داق ا روبخ
 -١فيرير يرب ااتدمخ مذ الباحث اجتتما ي.
 -٢صورت ل يد ال كاح.
 -٣إحجار ت ريف بالرافب في حالخ اجبذ موظف.
 -٤صورت الهويخ.
 -٥صورت شهاات حجور الدورت الت هلرله.
 -٦موافيخ اللح خ عىى ال رب ب د اراسته.
 -٧ارفع ال رب لرئيس ااحم لخ لالعتماا.
مالحظخ/مساعدت الاواج فكون بمبرغ  ٥٠٠٠رياج كحد ااني و ١٠٠٠٠رياج كحد اعىي.
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التدريب والتأهيل
أ -شروط اجستحياق
 -١إن اكون مذ أب ا السر ا ستةلدت مذ خدماق ااحم لخ.
 -٢إن ج اايد ال مر عذ  ٢٦عاما.
 -٣الرغبخ ااحاات في التدريب.
 -٤إن فكون الدورت ا روبخ كاق تدوى مستيبرلخ ومذ مت رباق سوق ال م .
 -٥إج فايد مدت التدريب عذ  ٦أشهر.
 -٦امكذ للحم لخ فحداد تاا مذ الرسو اتحمرها ال الب/ال البخ وكل لتحيلق
تداتهم في كل .
مل -ا ست داق ا روبخ
 -١فيرير مذ الباحثخ /الباحث اجتتما ي مذ واقع ا يابرخ الشتتلخ ويذكر تداخ
ا ستةلد وحاتته لدورت.
 -٢صورت الهويخ.
 -٣صورت مذ أخر مؤه اراس س.
 -٤أص ا البخ مذ تهخ التدريب مع ااتتم إن أمكذ.
 -٥موافيخ اللح خ عىى ال رب ب د الدراسخ.
 -٦الرفع لرئيس ااحم لخ لالعتماا.
 -٧إرفاق شهاات ا ستوى السابق في حالخ يرب الدف خ الثا لخ.
 -٨الدف اق بموتب شل باسم ااحهخ الاس فيو بالتدريب.
 -٩احق للحم لخ رفض ال رب ل د الي اعخ في البي امج التدريبس او ااحهخ التدريبلخ أو
عد تداخ ا تدرمل.
الفصل السادس أحــكـام عـامــة
املادة الثانية عشر:
هذه الالئحة تعتمد تقويم أم القرى اهلجريً تقومياً معتمدا هلا.
املادة الثالثة عشر:
ب د خروج ا ستةلد مذ السحذ بمدت ستخ أشهر هحريخ ,اتم اراسخ حالخ السرت لرت كد مذ استحياقها
لرمساعدت مذ عدمها ,وف بق شروط التسحل لكافخ ا تيدمين وفق ما ورا في ا اات الثالثخ.
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املادة الرابعة عشر:
ج اتم قبوج يرباق ا تيدمين وفاويدهم با ست داق ا روبخ إج ب د إترا بحث مكتبس احدا ا باق شروط
التسحل عرله مذ عدمه.
املادة اخلامسة عشر:
استال ال رب مذ ااحم لخ ج ي نس قبوله
املادة السادسة عشر:
ج اتم استيباج ال رب إج مذ صاحبه أو بوكاالخ شرعلخ صاارت مذ كتابخ ال دج في حالخ وتوا مبير ميبوج ايدره
مدار ااحم لخ
.املادة السابعة عشر:
ااحم لخ غيي مرا بإعاات أوراق ا تيد في حالخ عد قبوج يربه ,وجبد مذ إفها ا تيد وأخذ ت هد عرله بذل .
املادة الثامنة عشر:
اجب أن فكون الوراق ا يدمخ لرةرع حداثخ ولم امض عريها أكثي مذ شهر هحري .
املادة التاسعة عشر:
اجب أن اكون ه اك بحث فتبعي لك أسرت ب د هحري مذ تسحلرها عىى الق عا
املادة العشرون:
إكا كان لراوتخ أب ا مذ زوج آخر ولديها ص إعالخ عريهم فيستمر صرف ا ساعداق مذ ااحم لخ دت ج فايد
عذ ستخ أشهر هحريخ مع ف بلق الوزن الةسبس عىى السرت ,وللح خ ااحم لخ صالحلخ فمداد مدت اج تسامل
للحم لخ ع د ااحاتخ
املادة احلادية والعشرون:
إكا كا ا تيدمخ س وااخ وزوتها ٌ ميلم غيي س واي فلتم تسحل السرت إكا ا بي عريها شروط التسحل ,
وع تبي اخ الاوج مذ اخ السرت ,ويكون ا رف باسم الاوتخ ب د أخذ موافيخ خ لخ مذ الاوج مع ف بلق
شرط ال مر لراوج الت بس غيي الس واي
.املادة الثانية والعشرون:
ك مذ اتيد ل رب التسحل ولم ف بق شروط التسحل أو ب جها عرله فتتم إحالته إلى اللح خ الداخرلخ حد
ا شكرخ ,ولها حق اجستث ا دت س خ هحريخ ك أقص ى ,ويمكذ التمداد لها بيرار مذ رئيس اللح خ بحد أقص ى
ستخ أشهر هحريخ ع د ااحاتخ لذل  ,وج اةتي ا ستةلد مذ ااحم لخ حاى فةتهس مدت اجستث ا  ,وفكون قلمخ
ا ساعدت بااحد الانى إكا كان سبب اجستب اا ارفةاع الدخ  ,أما غييها مذ السبامل فيساعد وفق الوزن الةسبس
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املادة الثالثة والعشرون:
ع د اإلحالخ إلى قسم كةالخ الاتا  ,ت ى السرت مهرخ ج فايد عىى ستخ أشهر هحريخ كةتيت ا تياللخ مذ فاريخ
اإلحالخ .
املادة الرابعة والعشرون:
رمل السرت ال اتا عذ ااحجور جستال ا ساعداق بسبب ا رض ارا مذ ا ومل ع ه إحجار وكالخ شرعلخ صاارت
مذ كتابخ ال دج م ه ب د الت كد مذ حالته الصحلخ بتيرير يبس مذ مستشةى حكومي أو زيارت ملدا لخ. ا اات
اخلامسة والعشرون:
في حالخ وتوا عمالخ منزللخ ئخاصخو لدى السرت فيشتيط وتوا فيرير اثب حاتخ السرت لتر ال مالخ أو وتوا
مبير فيبره اح خ تسحل ااحم لخ. 
ملادة السادسة والعشرون:
في حاج كون ا تيدمخ أرمرخ ولديها أب ا ككور أق مذ ١٨ثما لخ عشر ً عاما أو ب اق أق مذ  ٢٤أربع وعشريذ ً
عاما اتم فوتيههم ليسم كةالخ الاتا
املادة السابعة والعشرون:
في حاج وتوا عمالخ غيي منزللخ عىى كةالخ رمل السرت ا ستةلدت أو زوتته اتم إاياف مرف السرت إج إكا رأق
اح خ ااحم لخ غيي كل فرها حق اجستث ا في كل .
املادة الثامنة والعشرون:
لو أنشئ تم لخ خيياخ متاتتخ بإحدى ااحاجق الاس فرعاها تم لخ البي وفروعها ,فإن احم لخ البي ااحق في
إحالخ هذه ااحاجق ب د التةسلق ً رسملا مع فر ااحم لخ بيبوج ااحاجق الاس فحوج عريهم ,مع عد استيباج
يرباق تدادت في ااحم لخ وفروعها ,لهذه ااحاجق .
املادة التاسعة والعشرون:
ت بئخ موكج فاكلخ اإلما حسب ال موكج ا تمد ,ع د حاتخ ااحم لخ إلله
املادة الثالثون:
ت ام ا رأت غيي الس وااخ الاس لها أب ا س وااين م امرخ ا رأت الس وااخ مااام مسؤولخ عذ أب ائها .
املادة احلادية والثالثون:
ي ام أب ا ا رأت الس وااخ مذ رت غيي س واي م امرخ الب ا الس وااين.
املادة الثانية والثالثون:
ع د ثبوق اراسخ أب ا ا ستةلد في خارج ال اق ااح رافي حافظخ ااحمو فإن للح خ ااحم لخ إاياف مرف
16

ا ستةلد حاى اثب خالف كل  ,وع د الت كد مذ صحخ ا روماق ااتاصخ بدراسخ
الب ا خارج ال اق ااح رافي حافظخ ااحمو اتم إحالخ ااحالخ إلى اللح خ وفكون لها صالحلخ افااك اليرار
اسب لك حالخ. 
املادة الثالثة والثالثون:
في حاج كا ااحاتخ الة رلخ لألسرت مذ ً فإن للحم لخ ئ (٤٩٩ −١رياج وحاى أرب مائخ وتس خ وتس ين رياج ااحق
بمساعدت هذه السر بمواا غذائلخ و علةلخ فيض مذ ااحم لخ مع رورت تسحلرها ببي امج الرعااخ اجتتماعلخ
املادة الرابعة والثالثون:
السر الاس ف ي مذ أحد فروع ااحم لخ إلى فرع آخر : -اتم فة ل مرةها في ااحم لخ ااحداد مباشرت . -اتم فحداث
بلا اق السرت ً مكتبلا ً وملدا لا ب د كل .
املادة اخلامسة والثالثون:
ف بق الالئحخ دت عا هحري مذ فاريخ اعتمااها .
املادة السادسة والثالثون:
مدت اجستةاات مذ خدماق ااحم لخ خمس س واق هحريخ كحد أقص ى مذ فاريخ ا تسابه ب د استلةا تملع
عل خ دت ب ا محاوجق الرفع مذ اخره ومستواه ا يش س ,وفمدا ُعىى فيرير اح خ ااحم لخ .
املادة السابعة والثالثون:
اتم مساعدت ئ عابري سبل و مذ خالج فروع تم لخ البي ,بحلث فكون ميتترت عىى ا واا ال ذائلخ وال لةلخ
فيض اون ا ساعداق ا اللخ .
املادة الثامنة والثالثون:
إكا فوفي رمل السرت ولداه أكثي مذ زوتخ ت ام ك زوتخ مع أب ائها كاسرت مستيرخ لوحدها مع ف بلق شروط
الوزن الةسبس عريها.
املادة التاسعة والثالثون:
مذ لم اثب لداه اخ فلكون اخرخ الجوابض التاللخ :ا
 -١ايدر لتاحب السلارت الترت  ٥٠٠رياج
 -٢ايدر لتاحب السلارت الهايس أو الدا ا ١٠٠٠رياج شهريا .
 -٣اجاف ما اتيا اه صاحب السلارت الهايس الذي ايو ب ي ئال المل – ال الباقو الى الدخ .
 -٤ي تبي الجمان الشهري اخ ثاب .
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املادة األربعون:
إكا كان سكذ السرت عبارت عذ منزج إاجار مسحال باسم رمل السرت و م تهس بالتمرل فل تبي ا سكذ إاجار إكا
كا وا يسك ون به.
املادة احلادية واألربعون:
احق للح خ ااحم لخ عد احتسامل مبالغ الت هل الشام لرمل السرت وأب ائه ماى ما رأق ااحاتخ لذل .
املادة الثانية واألربعون:
في حاج ثبوق أمالك أو عياراق لرمستةلد فرلح خ ااحم لخ اراسخ هذه المالك مراعلخ لرجوابض التاللخ:
ئ مكان ال يار  −فاريخ بلع ال يار  −مساحخ الراض س −عدا الراض س −وع الت ا سح و مع إ افخ قلمخ %٥
خمسخ با ائخ مذ قلمخ المالك ا سحرخ لرمستةلد عىى الدخ وع د إصدار قرارها جبد مذ متااقخ رئيس
ااحم لخ عرله.
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الصفحة

قائمة احملتوى

الةت الوج :الت ريةاق٣ .................................................................................
ا اات الولى :ا ةرااق الوارات في الالئحخ٣ ............................................................
الةت الثاني :ظاما لتسحل ٩ .............................................................................
ا اات الثا لخ :ااحاجق ا ستةلدت مذ ااحم لخ والرموز ا اتترت لها ٩ ..............................
ا اات الثالثخ :شروط التسحل لكافخ ا ستةلداذ ٩ ......................................................
ا اات الراب خ :شروط التسحل حسب ااحالخ ١١ ..........................................................
ا اات ااتامسخ :حاجق اإلاياف واجستب اا مذ ااحم لخ ١٦ .............................................
الةت الثالث :ا ست داق ا روبخ ١٩ ...................................................................
ا اات السااسخ :ا ست داق ا روبخ مذ كافخ ا تيدمين ١٩ ...........................................
ا اات الساب خ :ا ست داق اإل افلخ لألرام وا رياق ٢١ .............................................
ا اات الثام خ :ا ست داق اإل افلخ لسر السح ا ٢١ ....................................................
الةت الرابع :ا ساعداق ٢٢ ..............................................................................
ا اات التاس خ :ظا الساعاق ٢٢ .........................................................................
ا اات ال اشرت :فحداد مستوى ا يشخ ٢٢...............................................................
ا حتوى التةحخ الةت ااتامس :ا شارعع وأنش خ ااحم لخ ٢٦.....................................
ا اات ااحاااخ عشرت :مجموعخ لنش خ والبيامج ٢٦ ...................................................
الةت السااس :أحكا عامخ٢٨ ...........................................................................
ا اات الثا لخ عشرت :إكا كان لر ائ أكثي مذ زوتخ ٢٨ .................................................
ا اات الثالثخ عشر :ب د خروج السحين مذ السحذ٢٨ ..................................................
ا اات الراب خ عشر :قبوج يرباق ا ستةلداذ ٢٨ .........................................................
ا اات ااتامسخ عشر :تسرلم ال رب ج ي نس اليبوج ٢٨ ................................................
ا اات السااسخ عشر :حاجق استيباج ال رب٢٩ ........................................................
ا اات الساب خ عشر :ااحم لخ غيي مرا بإعاات الوراق٢٩ ...........................................
ا اات الثام خ عشر :اجب أن فكون الوراق حداثخ ٢٩ ................................................
ا اات التاس خ عشر :البحث التتبعي ٢٩ ................................................................
ا اات ال شرون :إكا كان لراوتخ أب ا مذ زوج آخر٢٩ ..............................................
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

اات ااحاااخ وال شرون :إكا كا ا تيدمخ س وااخ وزوتها ميلم ٣٠ ............................
اات الثا لخ وال شرون :إكا الم ف بق شروط التسحل ٣٠ ...........................................
اات الثالثخ وال شرون :ع د اإلحالخ احم لخ الاتا ٣١ ..............................................
اات الراب خ وال شرون :عد حجور السرت جستال ا ساعداق ٣١ ..............................
اات ااتامسخ وال شرون :في حالخ وتوا عمالخ منزللخ ئخاصخو
اات السااسخ وال شرون :في حاج كون ا تيدمخ أرمرخ ٣١ ...... ....................................
اات الساب خ وال شرون :فحداث خض الةير ٣٢ ..... ...................................................
اات الثام خ وال شرون :ع د إنشا تم لاق متاتتخ ٣٢ ...... ...................................
اات التاس خ وال شرون :ااحاجق ا ةرات ٣٢ ...... ..................................................
اات الثالثون :موكج فاكلخ اإلما ٣٣ ...... ..........................................................
اات ااحاااخ والثالثون :تسحل ا رأت غيي الس وااخ ٣٣ ...... .....................................
اات الثا لخ والثالثون :أب ا ا رأت الس وااخ مذ زوج غيي س واي٣٤ ............................
اات الثالثخ والثالثون :اعتماا ال ماكج الورقلخ واجلكتيو لخ٣٣ .....................................
اات الراب خ والثالثون :ف بلق الالئحخ ب د اجعتماا مذ المين ال ا ٣٤ ...........................
اات ااتامسخ والثالثون :ي السر مذ فرع آلخر٣٤ ................................................
اات السااسخ والثالثون :فوحلد زمذ م ين لتحداث بلا اق السر ٣٤ ..............................
اات الساب خ والثالثون :مدت ف بلق الالئحخ ٣٥ .......................................................
اات الثام خ والثالثون :مدت اجستةاات مذ ااحم لخ ٣٥ ................................................
اات التاس خ والثالثون :إكا فحول السرت للحالخ فرااخ٣٥ ….………………………………..…...
اات الرب ون :اتم مساعدت ئعابري سبل ٣٥ ...........................................................
اات ااحاااخ والرب ون :إكا فوفي رمل السرت ولداه أكثي مذ زوتخ٣٦ ...... …….…….........
اات الثا لخ والرب ون :ع د ثبوق اخ غيي ثاب لرمل السرت٣٦ …………..…..…………….....
اات الثالثخ والرب ون :إكا كان سكذ السرت عبارت عذ م ااج إاجاار م تهاي بالتمرل ٣٦...........
اات الراب خ والرب اون :احاق للح اخ ااحم لخ عاد احتساامل مباالغ الت هلا الشام ٣٦..........
اات ااتامسخ والرب ون :في حاج ثبوق أمالك أو عياراق لرمستةلد ٣٦ ..……………………......
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