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 اجلمعية للمستفيدين خدمات تقديم الئحة

 : يمذيخ

 رنك ويٍ سؤَزهب وسسبنزهب يغ نززىاكت وخذيبهتب ثشارلهب يف واإلثذاع انزًُض ئىل " ثُبء " مجؼُخ رسؼً

 انالئحخ ْزِ وهتذف ,يف حكًهى ويٍ واألسايم األَزبو يٍ نهًسزفُذٍَ رمذيهب انيت اخلذيبد مشىنُخ

 حبش ثؼًهُبد َمىو انجحش االعزًبػٍ اٌ حُش , اخلذيخ رمذمي يف وانؼذانخ انشفبفُخ حتمُك ئىل

 يزخصص اعزًبػٍ حبش فشَك ؼشَك ػٍاحزُبعبهتب  ورهى حبنزهب يٍ نهزحمك نهحبالد ويُذاين يكزيب

 ئَصبل وسهىنخ ادلسزهذفخ انفئبد حبعخ يٍ ادلسزًش نهزأكذ وانزحذَش نهًشاعؼخ دائًب ختعغ وئعشاءاد

 يٍ انكزشوين انصشف وػًهُبد اخلذيخ رمذمي َكىٌ أٌ رسؼً فهٍ رنك نزحمُك و ذلى اجلًؼُخ خذيبد

 انغزائُخ نهًىاد االنكزشوين انصشف وثؽبلبد انُمذَخ نهًصشوفبد  االنكزشوين انصشف ثؽبلبد خالل

 . وادلسزهضيبد ادلذسسُخ وانكسبء

 اجلًؼُخ نهؼبيهني يف وسههخ واظحخ ويؼبَري ظىاثػ وفك انؼًم نزُظُى انالئحخ ْزِ وظغ مت نزنك

 .اجلًؼُخ خذيبد يٍ ادلسزفُذٍَ يٍ اخلذيخ ونؽبنيب

 وكزنك االنكزشوين نهغًؼُخ ادلىلغ خالل يٍ نهًسزفُذٍَ اخلذيبد ْزِ ثاػالٌ سزمىو اجلًؼُخ أٌ كًب

 وثشارلهب ػٍ اجلًؼُخ وسظبْى ادلسزفُذٍَ رؽهؼبد حتمُك هبذف االعزًبػٍ انجحش ؼشَك ػٍ

 .بوخذيبهت

 

 األسرة بأوضاع اخلاصة ألنظمةا

 اجلًؼُخ خذيبد يٍ ادلسزفُذوٌ :أواًل

 انزصُُف حست ورنك األَزبو يٍ أثُبؤْب وأصجح األة فمذد انيت األَزبو ألسش خذيبهتب اجلًؼُخ رمذو

 :انزبيل

 : األَزبو

  ػشش انضبيُخ سٍ وحىت انىالدح سٍ يٍ :انزكىس .1

 سٍ انضبيُخ ػششح او ارا رضوعذ انُزًُخ حىت انىالدح سٍ يٍ :اإلَبس .2

 .انشػبَخ ذلب رمذو أٌ ميكٍ أخشي

 األسايم

 انششوغ وفك لصش أَزبو نذَهٍ اناليت نألسايم خذيبهتب اجلًؼُخ رمذو
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 : انزبنُخ

 . ادلًتل َفس يف يؼهى رسكٍ أثُبء نذَهب َكىٌ أٌ  .1

 . يزضوعخ غري ركىٌ أٌ   .2

  رمبػذٌ يؼبش رزمبظً أو يىظفخ ركىٌ ال أٌ  .3

 

 :وغري االَزبو األَزبو يٍ وادلؼبلني انُفسُني ادلشظً

 :ثششغ االَزبوويٍ غري  األَزبو يٍ وادلؼبلني انُفسُني ادلشظً ثشػبَخ اجلًؼُخ رمىو

 .لصش أخىح نذَهى َكىٌ أٌ  .1

 وثبنُسجخ انؼًم ػهً انمذسح وػذو اإلػبلخ َىع َضجذ حكىيُخ عهخ يٍ ؼيب رمشَش ئحعبس  .2

 انُفسُخ انصحخ يسزشفً يٍ حذَش وثزبسَخ سمسٍ رمشَش ئحعبس انُفسُني َشزشغ نهًشظً

 رشػبْى انزٍَ األَزبو جتبوص حبل يف يجبششح انصشف وَىلف ػُّ انصىس رمجم وال احلكىيٍ

 خذيبد نّ رمذو أٌ ادلًكٍ يٍ انيت ئىل اجلهبد حتىَهّ وَزى احملذدح األػًبس أسشرّ يف اجلًؼُخ

 . انصحُخ حبنزّ يغ رزُبست

 وصالحُخ ادلذح زلذد االسزضُبء َكىٌ أٌ ثششغ اخلبصخ احلبالد ثؼط اسزضُبء اجلًؼُخ إلداسح ميكٍ

 ورمغ يذَش انكفبالد رىصُبد ػهً ثُبًء فمػ انؼبو ادلذَش صالحُبد يٍ خؽًُب االسزضُبء اػزًبد

 انكفبالد ئداسح ػهً االَزهبء وربسَخ انجذء ربسَخ حُش يٍ االسزضُبء يزبثؼخ يسإونُخ

 اجلمعية على للتقدمي املطلىبة املستندات :ثبنيبً

 انؽهت رمذمي ػُذ األونُخ ادلسزُذاد

 شهبدح يُالد نهُزُى يغ االصم نهًؽبثمخ  .1

 نهًؽبثمخ األصم يغ األة وفبح شهبدح صىسح  .2

 اجلًؼُخ يف رسغُههب الػزًبد انؽهت لجىل ػُذ ادلؽهىثخ انزبنُخ ايب ادلسزُذاد

  ادلذسسخ يٍ رؼشَف أو انذساسُخ األَزبو شهبداد صىسح. 

  األصم ئحعبس يغ )يسزأعش ادلًتل كبٌ حبل يف( ئجيبس أخش نزسذَذ انمجط سُذ يٍ صىسح 

 .نهًؽبثمخ
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 األسشح يزبثؼخ 

 يٍ حبنزهب ويزبثؼخ األسشح وظغ ػٍ وزلذصّ شبيهخ ويؼهىيبد واظحخ صىسح ػهً احلصىل ػهً حشصًب

 صَبسرني ػٍ مال َم مبب يُذاًَُب صَبسهتب َهضو فاَّ وانزؼهًُُخ وااللزصبدَخ االعزًبػُخ انُىاحٍ مجُغ

 اإلعشاءاد وكزنك ثبألسشح اخلبصخ انزؼهُمبد أو ادلالحظبد رذوٍَ وَزى انىاحذ اذلغشٌ انؼبو يف

 أحذ او األسشح احلبق مت انيت واألَشؽخ وانربايظ رمذميهب مت انيت اخلذيبد أو دتذ انيت ادلخزهفخ

 االعزًبػُخ انجبحضخ انجبحش او ػهً وانزذوٍَ انزسغُم يسإونُخ وَكىٌ انربايظ رهك ظًٍ أفشادْب

 وػهً ظىئهب َزى حتذَذ االحزُبعبد

 اجلمعية خدمبت من املستفيدة االسر فئبت تصنيفثبلثب :

 و نهًسزفُذ ادلمذيخ اخلذيخ وَىع حغى حتذَذ نغشض اجلًؼُخ خذيبد يٍ ادلسزفُذٍَ فئبد رصُُف 

 انزمشَش وفك ورنك نهسكٍ يهكُزهب و أفشادْب وػذد األسشح دخم يسزىي وفك فئبد ئىل رصُُفهى َزى

 ٍْ انفئبد وْزِ , االعزًبػٍ نهجحش ادلُذاين

 :َهٍ كًب

 أ فئخ

  ػششوٌ انف سَبل ػٍ َضَذ ال نهفشد انشهشٌ انذخم صبيف َكىٌ وانيت حبعخ األشذ األسش وٍْ

 ة فئخ

 ِسَبلال َضَذ ػٍ اسثؼىٌ انف   انشهشٌ انفشد دخم صبيف َكىٌ انيت األسش وٍْ

 ط فئخ

 ِسَبل انشهشٌ ال َضَذ ػٍ مخسىٌ انف انفشد دخم صبيف َكىٌ انيت األسش وٍْ

 اخلدمة تقدمي وإجراءات شروط رابعب:

 كباليت: االعزًبػٍ انجحش ومنبرط نهًسزفُذٍَ اجلًؼُخ رمذيهب انيت اخلذيبد رصُُف

 األسبسُخ اخلذيبد :أواًل

 وفك ) ,ط ,ة ,أ( فئخ يٍ وادلسزفُذٍَ األفشاد يٍ فشد نكم ثزمذميهب اجلًؼُخ رهزضو انيت اخلذيبد وٍْ

 :وٍْ ,)دوسَب أو شهشَب( اخلذيخ رمذمي وولذ آنُخ حُش يٍ يُبسجب اجلًؼُخ رشاِ يب

 )غزاء(انغزائُخ ادلىاد خذيخ .1

 )يسبػذاد َمذَخ( َمذَخ صشوفبد .2

 )كسبء( كسىح انؼُذ خذيخ .3

 اظبحٍ انؼُذ .4

 احلمبئت ادلذسسُخ .5

 اجلًؼُخ ونىائح أَظًخ وفك ركىٌ نهًسزفُذٍَ نزمذميهب اجلًؼُخ رسؼً انيت وْزِ اخلذيبد

 انجُىد ذلزِ يبنُخ يىاسد يٍ نذَهب َزىفش يب ػهً وثُبء

 


