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 الئحة شؤون املستفيدين 

 

 تعريف املصطلحات : 

 مؤسسة  أريس الوقفية  : يقصد بها  ؤسسة  امل

 وفق أنظمتها ولوائحها .  ت املؤسسة ستفيدون : هو كل مستفيد من خدماامل

 هم من فقدوا ابائهم من السعوديين    األيتام :

 األرملة :هي املرأة التي توفي زوجها ولم تتزوج بعد وفاتها وتعول ابنائها  

 املطلقة : هي التي حصلت على طالق بائن من املحكمة وفق صك طالق له أكثر من ثالثة أشهر  

 من جهة سجنه.    ؤسسةمإحضار خطاب رسمي للبعد  أسر السجناء واملفرج عنهم :يتم استقبال امللف 

 املهجورة : وهي املرأة التي هجرها زوجها وتثبت ذلك وفق صك شرعي من املحكمة .  

 وابناءه .  بمؤسسة أريس الوقفية االسرة : يقصد بها كل مستفيد مسجل 

 بتقديمها وفق ما لديها من إمكانيات وضوابط وأنظمة .   ؤسسةالحقوق : الخدمات التي تلتزم امل 

 الوقفية .  بمؤسسة أريس  التزام املستفيد بأنظمة و لوائح الواجبات : 

 للمستفيدين .   ؤسسة الخدمات : هي مجموعة األعمال التي تؤديها امل

 .   ؤسسةاملنصوص عليها في القوانين أو لوائح امل ؤسسة  املخالفات : هي االخالل بالواجبات أو مخالفة انظمة امل

 كلفة للبت في بعض املخالفات والتظلمات من األسر .  لجنة الحقوق و الواجبات : اللجنة امل 

 

 شروط وإجراءات تسجيل املستفيدين 

 

 الشروط التالية:  وفقؤسسة امليتم تسجيل املستفيدين من خدمات 

 أن يكون املتقدم سعودي الجنسية او أم لسعوديين   .1

 لألسرة. األساسية يغطي االحتياجات  أن يكون الدخل ال .2

 .النقصأن تكون األوراق الثبوتية مكتملة والسعي في اكمالها في حال   .3

 امليدانية. بالكامل وقبول الزيارة  باإلفصاح واملصداقية عن وضعها ان تلتزم األسرة  .4

 تي قدمت لها. الخدمة ال و  املؤسسةتكون مسجلة بجمعيات أخرى وفي حال كانت مسجلة االفصاح عن اسم  أال .5

 الرياض(  )مدينةسة أن تكون في نطاق املؤس .6
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 أساسيا لقبول الحالة  جنة ذلكلت ال ر ذا قر إأن تقبل حضور برامج املؤسسة   .7
ً
 ويكون شرطا

 التالية:تم تصنيف األسرة وفق املعايير 

 االيضاح  الفئة 

 فئة أ 

   كفاف 

 األسر أشد حاجة 

1.   
ً
 العاجزون صحيا

 لديها أطفال وهي العائل الوحيد لهم  .2

 العائل الوحيد لهم لديها معاقين وهي  .3

 كبيرة بالسن ليس لها من يعولها  .4

 وال يغلق ملف األسرة إلى أن يطرأ تحسن بحالتها  احتياجاتهمتقدم لهم جميع  

 فئة ب

 كفاف 

 االحتياج(  ال يغطي  )الدخلذوي الدخل املحدود  .1

 وجود إمكانية للتدريب والتأهيل والتوظيف  .2

 املؤسسة حسب االحتياج تحتضن األسرة ملدة عام وتقدم لها خدمات  

 تنتقل بعد سنة لفئة ج 

 فئة ج 

   كفاية
 من مرحلة الكفاف ملرحلة الكفاية  املؤسسة املنتقلينأسر  

تقدم لها الرعاية الصحية حسب  و  تقدم لهم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف

 تنتقل بعد سنة لفئة دو  االحتياج

 

 فئة د

   كفاءة 
 الكفاءة(التي وصلت ملرحلة   )األسر

 يكون احتياجها خدمة واحدة   .1

  ال يتم  .2
ً
 بحثها ميدانيا

 .  باستمرارمتابعتها  ال تتم  .3

 

 

  الطلب(:األولية عند تقديم   )املستندات  املؤسسة املستندات املطلوبة للتقديم على   أوال: 

 صورة السجل املدني للعائلة.  .1

 صورة الهوية الوطنية.  .2

 الهواتف. للمنزل مع اسم الحي والشارع وأرقام  واضح كي  كرو  .3

 . وغيرها ...( بتواريخ حديثة  والضمان   والتأمينات )التقاعدصورة بمصادر الدخل لألسرة  .4

 البنك. رقم الحساب البنكي مصدق من   .5

 

 :األولية(لألرملة )اضافة الى املستندات 
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 صورة شهادة الوفاة للزوج  -أ 

 أبناء. صورة صك االعالة مع األصل للمطابقة إذا كان لديها   -ب

 

 : األولية(للمطلقة )اضافة الى املستندات  

 للمطابقة(األصل  )مع صورة صك الطالق  -أ 

 صورة صك االعالة   -ب

 

 

 حقوق املستفيدين 
 

 للمستفيد الحق في:

  بعد اجراء البحث املكتبي وامليداني من قبل الفريق املؤسسةالحصول على الرعاية املناسبة للحالة واملتوفرة في  .1

 املتخصص. 

في حالة عدم رغبته املستفيد   املؤسسةطلب تحويل امللف واملتابعة الى باحث اجتماعي /باحثة اجتماعية اخرين في   .2

 بمبرراته. املؤسسة  إقناع إدارةالي بعد في متابعة الخدمة مع الباحث / الباحثة الح

بدون تمييز وان تقدم الرعاية  املؤسسةالحصول على الخدمات والرعاية كسائر املستفيدين من خدمات   .3

 والخدمات بكل احترام وتقدير. 

 .املؤسسةمعرفة أساب رفض تقديم أي خدمة او رعاية للمستفيد حال تم رفض تقديم الخدمة من   .4

 السرية والخصوصية: 

 كمستفيد لك الحق في:

 ان يتم التعامل مع امللف )الورقي / االلكتروني( وجميع املراسالت الخاصة بالحالة بسرية تامة.  .1

 ودراسة حالتك بسرية تامة.أن تجري جميع املناقشات واالستشارات  .2

 االحترام والكرامة: 

 كمستفيد لك الحق في:

 ومراعاة. بكل احترام  املؤسسةالحصول على الرعاية وخدمات   .1

 الخدمة: التعريف بمقدمي 

 في:كمستفيد لك الحق 

 لك. معرفة اسماء ووظائف مقدمي الخدمة والرعاية االجتماعية والذين يقدمون الخدمة  .1

الخدمة لك ووسائل االتصال    رعايتك وتقديماالجتماعي / الباحثة االجتماعية املسئولين عن معرفة هوية الباحث   .2

   بهم. 

 

 كمستفيد: واجباتك  

 يلي: يتوجب عليكم كمستفيد ما 

 لكم. تقديم كافة املستندات املطلوبة لتقديم الخدمة أو الرعاية  .1
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االفصاح عن كافة املعلومات والبيانات التي تم طلبها منكم وذلك ملقدمي الخدمة أو الباحث االجتماعي في منزلكم   .2

 . املؤسسةفي الوقت املناسب لكم الستكمال اجراءات تقديم الخدمة وتلمس احتياجاتكم وتعريفكم بخدمات 

تزام بحضورها أو االعتذار مقدما في حال وجود  التي يتم قبولها منكم واالل املؤسسةاملشاركة في برامج وأنشطة  .3

 . طارئ ظرف  

ذلك بأي تغييرات اجتماعية او اقتصادية او في مقر السكن أو وسيلة اتصال وذلك فور حدوث  املؤسسةابالغ  .4

   التغيير. 

 حين يتم االعالن عن موعد التحديث.   .5
ً
 االلتزام بتحديث بيانات األسرة سنويا

 . املؤسسة  تقدمهادريبية التي االلتزام بحضور البرامج الت .6

في مقرها أو في  ؤسسةأو املشاركة في البرامج واألنشطة التي تقيمها امل ؤسسةااللتزام بالزي املحتشم عند مرافقة امل .7

 اخرى. مواقع  أي

 وعدم التطاول عليهم.  ؤسسةاالحترام املتبادل ملوظفي وموظفات امل .8

  مؤسسةإال بعد الرجوع لل  ؤسسةمنحة تعليمية يتم منحها عن طريق املعدم االنقطاع عن أي برنامج تدريبي أو   .9

 معالجتها. وتوضيح األسباب ليتم 

 . ؤسسةأخرى أو جهة خيرية بعد قبولكم بامل مؤسسةالتسجيل في أي اإلفصاح عند   .10

ك  وبرامجها ومقدمي الخدمة فإنه يجب عليكم االفصاح عن ذل املؤسسةفي حالة عدم رضا املستفيد عن خدمات  .11

االلكتروني إليصال وجهه نظركم او    املؤسسةمن خالل ابالغ مقدمي الخدمة مباشرة أو التواصل الهاتفي أو موقع 

 اقتراحكم أو الشكوى ليتم اتخاذ الالزم بشأنها. 

في حالة عدم فهمكم ألي   املؤسسة يمكنكم االستفسار بسؤال مقدمي الخدمة أو الباحث/الباحثة االجتماعية ب .12

 .املؤسسةأو الواجبات او في حال وجود اسئلة لدى املستفيد عن   فالحقوق علومات املذكورة معلومة من امل

 

 : ؤسسةحاالت االستبعاد من امل

 عدم انطباق كافة شروط التقديم   .1

 .ؤسسةاملانتقال األسرة الى خارج نطاق   .2

   صحيحة. األوراق أو التزوير أو اعطاء معلومات غير  بالتالعب فياألسر التي تقوم  .3

 املتقدم. تم اكتشاف دخل إضافي للمتقدم غير الذي تم اثباته من قبل   إذا .4

 البحث. لم ينطبق سكن املتقدم مع ما تم ذكره خالل   إذا .5

 الذاتي. في حالة اتخاذ قرار من لجنة البحث االجتماعي بعدم االستفادة لالكتفاء  .6

 املانع.كان ممن زاد دخله عن الحد   إذا .7

أو أمالكها بالكالم أو الفعل يتم إيقاف ملف املستفيد وإحالته للجهات   ؤسسةفي حالة التعدي على موظفي امل .8

 املختصة.

بدون سبب مقنع لإلدارة يتم   ؤسسة والتأهيل في امل  ملشاريع التدريبرته في حال رفض أي مستفيد أو أحد أفراد أس .9

 استبعاد ملفه مباشرة 

 االجتماعية وعدم تسهيل مهمته في البحث وجمع املعلومات   في حال رفض التعاون مع الباحث االجتماعي / الباحثة  .10
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 الحقوق والتظلم وتقديم الشكوى  

 

 :
ً
 لحقوقه او تقصير في تقديم الخدمة  ؤسسة م أو الشكوى إلدارة املللمستفيد الحق في تقديم التظل أوال

ً
من أي أمر يراه منتقصا

   خاللها.وتقدم خدماتها من  املؤسسةأو اسلوب تعامل مقدمي الخدمة أو الجهات التي تتعامل معها  

 

:
ً
 من تاريخ حدوث الحق املطالب به وال يقبل أي تظلم  30على املستفيد تقديم التظلم او الشكوى خالل مدة ال تتجاوز ) ثانيا

ً
( يوما

   .املؤسسةأو شكوى بعد مض ي هذه املدة اال بعذر مشروع تقبله ادارة 

 

:
ً
 على   ثالثا

ً
   االتي:على املستفيد تقديم طلب التظلم او الشكوى مشتمال

الشخصية )االسم /رقم السجل املدني /رقم ملف االسرة( ووسائل االتصال )الهاتف / البريد املعلومات  .1

 (.االلكتروني

 متسلسل.تحديد موضوع التظلم او الشكوى وبيان الوقائع بشكل  .2

 تحديد الشخص أو الجهة املتظلم منها.  .3

 تحديد الضرر.  .4

 أسباب التظلم.  .5

 املستفيد ملحاولة حل املوضوع. الخطوات السابقة التي قام بها   .6

 تحديد الطلب املراد. .7

 ايضاح او اضافة أي معلومات يراها املستفيد مؤثرة ولها عالقة بالشكوى أو التظلم.  .8

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

 

: اجراءات التظلم 
ً
  الشكوى:او   رابعا

أو الجهة التي يحددها املدير الستقبال طلبات   للمؤسسة لتنفيذي يقدم املستفيد التظلم او الشكوى الى املدير ا .1

 .  اللجنة(التظلم )

 وسيلة تواصل.   وبدون ال ينظر في الطلبات الغير مكتملة البيانات او االسم غير الصريح  .2

اتخاذ االجراءات التي تكفل النظر في موضوع التظلم وفق ما ينص عليه الئحة   للمؤسسة على املدير التنفيذي  .3

 املستفيدين. حقوق  

 الشكوى. يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب او   15يتم البت في موضوع التظلم أو الشكوى في مدة ال تتجاوز  .4

 العالقة.ي يطلع عليها اال االشخاص ذو  والتحاط طلبات التظلم او الشكوى بالسرية الكاملة  .5

/البريد االلكتروني / الجوال /    )الهاتفيبلغ املستفيد بنتيجة التظلم أو الشكوى بأي طريقة من طرق االبالغ  .6

 إلخ(التواصل الشخص ي / املوقع االلكتروني / ...  

ة في  الحق في إحالة املستفيد الى لجنة الحقوق والواجبات التخاذ االجراءات التأديبي للمؤسسة للمدير التنفيذي  .7

 كيدية.حقه ان ظهر ان تظلم املستفيد  
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أو   www.arees.org.saاملؤسسة من خالل موقع   املؤسسةيمكن للمستفيد تقديم التظلم أو الشكوى ملدير عام  .8

 ملكتب املدير التنفيذي خالل ساعات العمل الرسمي في ظرف مغلق.  
ً
 تسليمها يدويا

 

 

 

 املستفيدين:بط تقديم خدمات  ضوا

 النقدية: صرف االعانة  

 االجتماعي.استحقاق الحالة من خالل تقرير الباحث  -1

 ريال  3000عن ال يزيد مبلغ صرف االعانة النقدية الشهرية  -2

 التالية:االولوية تكون حسب الضوابط  -3

 فئة املستفيد تكون )أ(.  -أ 

 االسرة. عدد افراد  -ب

 الكهربائية: صرف االجهزة  

 االجتماعي.استحقاق الحالة من خالل تقرير الباحث  .1

 سنوات ال يتم الصرف خاللها للمستفيد نفس الجهاز   4الكهربائية   عمر االجهزة .2

 التالية:االولوية تكون حسب الضوابط  .3

 املستفيد. فئة  -أ 

 االسرة. عدد افراد  -ب

 ملن لم يسبق له  -ت
ً
بعد تجاوز العمر   الصرف أوتكرار الصرف )يصرف اوال

   للجهاز(االفتراض ي 

 

 الغذائية: ضوابط صرف السلة 

 التالية:االولوية تكون حسب الضوابط  -1

 املستفيد. فئة  .1

 عدد افراد االسرة.  .2

 االثاث: ضوابط صرف  

 االجتماعي.استحقاق الحالة من خالل تقرير الباحث  -1

 التالية:االولوية تكون حسب الضوابط  -2

 ب(.فئة املستفيد )أ( و ) -أ 

 االسرة. عدد أفراد  -ب

 ملن لم يسبق له  -ت
ً
 الصرف(. تكرار الصرف )يصرف اوال

 

 الطارئة:ضوابط تقديم املساعدات  

 الفواتير: 

http://www.arees.org.sa/
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 االجتماعي.استحقاق الحالة من خالل تقرير الباحث  .1

 فئة )أ(و)ب(  املؤسسة  من  املستفيدين من  يكون  أن .2

 العالج:ضوابط دعم  
 عالج السعوديين 

 عدم وجود ملف في مستشفى حكومي  -أ 

 العيون(  –السمنة   –االمراض )االسنان  -ب

 متحركة(  )كراس ياملعاقين  -ت

احضار أصل التقرير الطبي باللغة العربية مبين فيه حالة املريض مع بيان التكلفة بتاريخ   -ث

 .حديث

 
 عالج الغير السعوديين 

 إقامة سارية املفعول  -أ 

 عدم وجود التأمين  -ب

 ان تكون الحال الصحية للمريض حرجة  -ت

بتاريخ   احضار أصل التقرير الطبي باللغة العربية مبين فيه حالة املريض مع بيان التكلفة -ث

 .حديث

 

 املساكن:   شراء وترميمضوابط ب

 فئة )أ( و )ب(. املؤسسة  من  املستفيدين من  يكون  أن -أ 

 منذ أكثر من خمس سنوات. رياضاالسرة وجميع افرادها املسجلين يقيمون في ال -ب

 عدم وجود مسكن لألسرة. -ت

 قرار لجنة البحث.  -ث

 التالية:االولوية تكون حسب الضوابط  - ج

 املستفيد. فئة  .1

 عدد افراد االسرة.  .2

 الفريضة: ضوابط دعم حج 

 بطاقة األحوال سارية املفعول للسعوديين. -أ 

 إقامة سارية املفعول لغير السعوديين. -ب

 موافقة ولي األمر .  -ت

 ومن يرافقه ويتحمل مدى صحه املعلومات املقدمة لدينا. ان يتحمل الحاج مسؤولية نفسة -ث

 سنه فأكثر.  20املقاعد تحسب فقط ملن هم بعمر  - ج

 ريال.  500غرامة قدرها عدم االلتزام يلزم الحاج بخالل الرحلة وفي حال  اإلسالميااللتزام بالخلق  - ح

 ريال لرحلة الحج عن كل فرد.  1000دفع مبلغ  - خ

 السداد. إتمام  -د
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 أيام وتوضيح االسباب   10قبل بفترة التقل عن  ند الرغبة باالنسحابعابالغ اللجنة  -ذ

 األول: ضوابط دعم الزواج 

 .املؤسسة من أبناء املستفيدين من  يكون  أن -أ 

 . األول.يكون الزواج  أن -ب

 جهة أخرى.لم يسبق له الحصول على الدعم من أي  -ت

 

 

 

 عامة: ضوابط 

 قبوله.استالم الطلب على أي خدمه ال يعني  .1

 املستندات.ال يتم استقبال الطلب إال بعد اكتمال جميع  .2

 عدا االيتام واملرض ى والعجزة.   صاحبه،ال يتم استقبال الطلب إال من  .3

 قبوله. في حالة عدم  غير ملزمة بإعادة أوراق املتقدم املؤسسة .4

 

 

 

 


