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باسمه تعاىل

2

رؤيتنا
نســعى ألن نكــون املــاذ األول لألســر املتعففــة والرائــدون يف تنميــة
اجملتمــع والعمــل اخلــري مبدينــة عيســى ومــن اجلمعيــات الرياديــة
مبملكــة البحريــن.

رسالتنا
تقــدمي خدمــات خرييــة اجتماعيــة متميــزة وفــق إطــار مؤسســي متقــن
قائــم علــى التكافــل والشــراكة اجملتمعيــة مــن خــال قــوى بشــرية
مؤهلــة و برامــج مدروســة هادفــة.

قيمنا
الثقة

املبادرة

االلتزام
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ثقافتنــا يف تقدمي املســاعدات
إن اجلمعيــة قائمــة مــن أجــل تقــدمي خدماتهــا بالدرجــة األوىل إىل األســر
ً
منــة
املتعففــة ،مــن منطلــق واجبهــا الشــرعي واألدبــي و األخالقــي ،وليــس
منهــا علــى أحــد ،فــكل مــا نســعى إليــه أن نقــدم مســاعداتنا إىل مســتحقيها؛
لنكــون بذلــك قــد أدينــا مــا علينــا جتــاه مــن أعطانــا ثقتــه إليصــال صدقتــه أو
تربعــه إىل مــن يســتحق مــن األســر املتعففــة و لكافــة األعمــال اخلرييــة.
نعــم نســعى ألن نقــدم خدمــات متميزة ومبتكرة تســاهم يف دعم رفع مســتوى
وعـــي األســر املتعففــة واجملتمــع ،ليــس فقــط علــى املســتوى املعيشــي
املعتــاد ،بــل ميتــد ذلــك إىل دعــم و رفــع املســتوى التعليمـــي والتوعــوي احلياتــي
ـل اهتمامنــا هــو صــون كرامتهــم
العــام  ..إننــا ننظــر إىل كل فــرد يف األســرة وجـ ّ
ورفعــة شــأنهم.
أســرنا يف اجلمعيــة هــم مبثابــة أبنائنــا  ..ال ننتظــر منهــم الشــكر والثنــاء ،بــل
ننتظــر منهــم مشــاركتنا همهــم بصــدق لنتمكــن مــن مســاعدتهم ..فــكل
طلــب يقــدم إلينــا ننظــر إليــه بــروح حانيــة ال يشــوبها ســوء نيــة ،فمــا يحتويــه مــن
مســتندات هــي صحيحــة وصادقــة ،حتـــى يتبــن لنــا عكــس ذلــك بعــد عرضهــا
علــى معايرينــا املســطورة يف هــذا اإلصــدار .

جملس اإلدارة

4

من حقوق األســر املتعففة
.
.
.
.

1تقدمي االقرتاحات لتطوير عمل اجلمعية.
2تقدمي الشكاوى بشأن نوع و مستوى اخلدمات املقدمة من قبل اجلمعية.
3احلصول على املساعدة وفق هذا الدليل إذا انطبقت املعايري عليها وتوافرت امليزانية الالزمة.
4التظلم على قرار رفض طلب املساعدة املتخذ ،ورفع تظلمها إىل جملس اإلدارة إلعادة النظر يف طلبها.
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من واجبات األســر املتعففة
1 .تقــدمي كافــة البيانــات واملســتندات املطلوبــة خملتلــف املســاعدات ،والتوقيــع علــى تعهــد بصحــة وســامة البيانــات
املقدمــة ،والســماح ملندوبــي اجلمعيــة بزيــارة منــزل األســرة لتفقــده ،والتقــاط الصــور إذا اســتدعى األمــر ذلــك.
2 .التجاوب السريع مع اجلمعية الستالم املساعدات.
3 .تقدمي املستندات املطلوبة عند طلب حتديث البيانات.
4 .التعاون مع فريق البحث االجتماعي عند زيارته للمنزل .
5 .إطــاع اجلمعيــة بــأي تغيــر يف الدخــل ،أو االلتزامــات املاليــة ،ملــا لذلــك مــن مســئولية شــرعية مرتتبــة علــى األســرة و
اجلمعيــة.
6 .إذا كانــت املســاعدة خمصصــة لألبنــاء ،فيجــب شــرعًا صرفهــا عليهــم ،و ال يجــوز صــرف املســاعدة املمنوحــة لألســرة
أو لألبنــاء يف غــر عنوانهــا.
7 .العمل على رعاية األبناء وعلى األخص يف الشق التعليمي ،ملا لذلك من أثر كبري يف مستقبلهم.
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يعتــر احتســاب نصيــب الفــرد
يف األســر املتقدمــة لطلــب
املســاعدة مــن اجلمعيــة هــي
نقطــة االرتــكاز يف حتديــد حجــم
املســاعدة ،وكيفيــة التعاطــي
مــع األســرة املتعففــة ،وبذلــك
تســعى اجلمعيــة أن تضــع معايــر
واضـــحة لكيفيــة احتســاب قيمــة
إيــرادات األســرة و التزاماتهــا بشــكل
عــادل آخذيــن يف االعتبــار تقديــر
االحتياجــات األساســية لألســرة ،و
تنبيههــا لبعــض املمارســات الـــتي
قــد ال تنســـجم مــع شــروط األســرة
املســتحقة للمســاعدة.
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1

آليــة احتســاب نصيب الفرد
1 .احتساب قيمة اإليرادات
اإليرادات املباشرة اإليرادات غري املباشرة
2 .احتساب قيمة االلتزامات
3 .كيفية احتساب نصيب الفرد

1
1

آلية احتساب نصيب الفرد

احتســاب قيمة اإليرادات اإليرادات املباشرة

بيان اإليراد

املستند املطلوب

.1

الراتب الفعلي /التقاعدي

كشــف الراتــب ،أو مســتند مــن الهيئــة العامــة للتأمــن االجتماعــي ،أو الكشــف
البنكــي الــذي يتــم فيــه إيــداع الراتــب.

.2

مساعدة الشئون

شــهادة مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،أو الكشــف البنكــي الــذي يتــم
فيــه إيــداع العــاوة.

.3

مساعدة األرامل  /األيتام

شــهادة مــن املؤسســة امللكيــة اخلرييــة ،أو الكشــف البنكــي الــذي يتــم فيــه
إيــداع العــاوة.

.4

مساعدة األبناء /األهل

.5

عالوة بدل السكن

الكشف البنكي الذي يتم فيه إيداع العالوة.

.6

عالوة الغالء

الكشف البنكي الذي يتم فيه إيداع العالوة.

إقرار من رب األسرة.
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آلية احتساب نصيب الفرد

1

احتساب قيمة اإليرادات اإليرادات املباشرة

بيان اإليراد

املستند املطلوب

.7

عالوة دعم اللحوم

الكشف البنكي الذي يتم فيه إيداع العالوة

.8

مساعدةاجلمعيات
اخلريية

إقــرار رب األســرة ،أو مــن خــال املعلومــات املتحصلــة مــن قبــل
اجلمعيــة ،أو الكشــف البنكــي الــذي يتــم فيــه إيــداع العــاوة

.9

مساعدة معاق

إفادة معاق

القيمة
حتتســب بشــكل شــهري بحســب
عــدد املعالــن فقــط

ال يتم احتسابها ولكن يتم
تضمينها يف النظام

 .10دخل الزوجة

كشف الراتب  +الكشف البنكي للزوجة آلخر  6شهور

 .11دخل سجل جتاري

نســخة مــن الســجل التجــاري  +الكشــف البنكــي للســجل
آلخــر  6شــهور إن وجــد

يتــم تقديرهــا بحســب طبيعــة
السجــــل وعــــدد العمــــــال
املسـجليــــن ،بحيـــــث يتـــــم
احتســاب مدخول الســجل بحد
أدنــى  100دينــار شــهريًا ،وال
يزيــد عــن  500دينــار شــهريًا.

شــهادة احلضانــة  +الكشــف البنكــي الــذي يتــم فيــه
إيــداع العــاوة.

وذلــك يف حــال طــاق الزوجــن،
واســتمرار حضانــة األم لــأوالد،
ســواء أكانــت تدفــع مــن والــد األبناء
أو مــن خــال صنــدوق النفقــة

.12

النفقة

يف حــال عــدم تقــدمي صاحــب الطلــب مــا يثبــت اســتالمه للمســاعدات احلكوميــة ،أو إعطائــه ســببًا غــر مقنــع لعــدم اســتالمه
للمســاعدات مــع انطبــاق معايــر اســتحقاقه للمســاعدة مــن قبــل الدولــة ،ســوف يتــم احتســاب قيمــة العــاوة ضمــن إيــرادات
مقــدم الطلــب؛ ليكــون بذلــك حافـزًا لــه الســتكمال اإلجــراءات مــع اجلهــات احلكوميــة املعنيــة باملســاعدات ،وال يتخذ هــذا اإلجراء
إال بعــد مضــي ثالثــة أشــهر مــن بــدء اســتالم املســاعدات.
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آلية احتساب نصيب الفرد

احتساب قيمة اإليرادات اإليرادات غري املباشرة

بيان اإليراد

املستند املطلوب

القيمة

.1

عدد املعالني يف مدارس
خاصة

إقرار رب األسرة

عدد الطالب  20 Xد.ب

.2

عــدد املعالــن يف جامعــة
خاصــة

إقرار رب األسرة

عدد الطالب  50 Xد.ب

.3

عدد األفراد العاملني غري
املتزوجني القاطنني مع
رب األسرة*

إقرار رب األسرة

عدد األفراد  30 Xد.ب

.4

عــد د ا أل فــر ا د ا لعا ملــن
ا ملتز و جــن ا لقا طـــنني
مــع ر ب ا أل ســر ة * *

إقرار رب األسرة

عدد األفراد  20 Xد.ب

عدد السيارات التي لدى
املعالني من غري رب األسرة
أو زوجته

إقــرار رب األســرة (بطاقــة ملكيــة
الســيارة) أو الزيــارة امليدانيــة

عدد األفراد  20 Xد.ب

وجود خادمة يف املنزل
تابعة لرب املنزل***

إقرار رب األسرة أو الزيارة امليدانية

 20د.ب

.5

.6

مالحظات:
* يتــم األخــذ يف االعتبــار إقــرار رب األســرة يف البنــد رقــم إذا كان مــن ضمــن األســر املســجلة يف اجلمعيــة أو
 4مــن اإليــرادات املباشــرة ،حيــث يتــم احتســاب القيمــة جمعيــة أخــرى.
األعلــى مــا بــن البنــد  4وجممــوع البنديــن  11و  12مــن
*** إال إذا وجــد مــرر مثــل رعايــة مســن أو معــاق أو
اإليــرادات غــر املباشــرة.
رب األســرة مطلقــة ،أرملــة ،مهجــورة وتعمــل ،فــا يتــم
** يســتثنى فــرد األســرة غــر القاطــن مــع رب األســرة ،احتســابها ضمــن اإليــرادات غــر املباشــرة.
11

آلية احتساب نصيب الفرد

1

احتساب قيمة اإليرادات اإليرادات غري املباشرة

بيان اإليراد

املستند املطلوب القيمة

.7

وجــود خادمــة ثانيــة تابعــة لــرب املنــزل دون وجــود مــرر ،مثــل رعايــة
مســن أو معــاق

إقــرار رب األســرة أو
الزيــارة امليدانيــة

 120د.ب

.8

إذا كان رب األســرة الرجــل متقاع ـدًا وعمــره أقــل مــن  50عامــً وال
يعــاين مــن إعاقــة أو مــرض مزمــن مينعنــه مــن العمل ،يتم احتســاب
دخــل إضــايف لراتبــه التقاعــدي بعــد ســنة مــن تاريــخ التقاعــد.

شهادة راتب
التقاعد

 200د.ب

.9

إذا كان رب األســرة الرجــل متقاعــدًا وعمــره أكــر مــن  50عامــً
وأقــل مــن  55عامــً وال يعــاين مــن إعاقــة أو مــرض مزمــن مينعنــه
مــن العمــل ،يتــم احتســاب دخــل إضــايف للراتــب التقاعــدي بعــد
ســنة مــن تاريــخ التقاعــد.

شهادة راتب
التقاعد

 150د.ب

.10

عــدد أفــراد األســرة العاملــن وغــر القاطنــن مــع رب األســرة ودخلهــم
يــراوح مــا بــن ( 500 – 300دينــار)

إقرار رب األسرة

عدد األفراد 10 X
د.ب

.11

عــدد أفــراد األســرة العاملــن وغــر القاطنــن مــع رب األســرة ودخلهــم
يــراوح مــا بــن ( 1000 – 501دينــار )

إقرار رب األسرة

عدد األفراد 20 X
د.ب

.12

عــدد أفــراد األســرة العاملــن وغــر القاطنــن مــع رب األســرة ودخلهــم
يــراوح مــا بــن ( 1001وأكــر)

إقرار رب األسرة

عدد األفراد 40 X
د.ب

.13

رصيد البنك لرب األسرة  2999 – 2000دينار

الكشف البنكي

 30د.ب

.14

رصيد البنك لرب األسرة  3999 – 3000دينار

الكشف البنكي

 50د.ب

.15

رصيد البنك لرب األسرة  4999 - 4000دينار

الكشف البنكي

 50د.ب

.16

رصيد البنك من  5000دينار فأكرث

الكشف البنكي

يرفض الطلب
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احتساب قيمة االلتزامات

بيان االلتزام

املستند املطلوب

القيمة احملتسبة

قرض اإلسكان

مــا يثبــت اقتطــاع القســط مــن احلســاب البنكــي ،ومســتند مــن
البنــك يوضــح إجمــايل القــرض ،و املتبقــي مــن القــرض ،و تاريــخ
انتهــاء القــرض ،والقســط الشــهري املســتحق.

يحتســب كامــل قيمــة القســط
املقطــوع مــن وزارة اإلســكان مــع
إثبــات اقتطــاع القســط.

.2

قروض اإلسكان

•مــا يثبــت اقتطــاع األقســاط مــن احلســاب البنكــي ،ومســتند
مــن البنــك يوضــح إجمــايل القــرض ،واملتبقــي ،وتاريــخ انتهــاء
القــرض ،والقســط الشــهري املســتحق.
•بيان سبب القرض.

يكــون احلــد األعلــى الحتســاب قســط
القــرض  150دينــارًا ضمــن االلتزامــات
الشــهرية.

.3

قرض شخصي

مــا يثبــت اقتطــاع القســط مــن احلســاب البنكــي ،ومســتند مــن
البنــك يوضــح إجمــايل القــرض ،و املتبقــي مــن القــرض ،وتاريــخ
انتهــاء القــرض ،والقســط الشــهري املســتحق.

يكــون احلــد األعلــى الحتســاب قســط
القــرض  150دينــارًا ضمــن االلتزامــات
الشــهرية.

•مــا يثبــت اقتطــاع القســط مــن احلســاب البنكــي ،ومســتند
مــن البنــك يوضــح إجمــايل القــرض ،و املتبقــي مــن القــرض،
وتاريــخ انتهــاء القــرض ،والقســط الشــهري املســتحق.
•التقاريــر الطبيــة والفواتــر املؤكــدة الســتخدام القــرض يف
العــاج.

يتــم احتســاب كامــل القســط مبــا ال
يتجــاوز  250دينــارًا يف حــال مت تقــدمي
مــا يثبــت ذلــك مــن تقاريــر طبيــة
وفواتــر العــاج واعتمــاد احلالــة مــن
الطبيــب االستشــاري للجمعيــة.

.5

قرض تقاعد

مــا يثبــت اقتطــاع القســط مــن احلســاب البنكــي ،ومســتند مــن
البنــك يوضــح إجمــايل القــرض ،و املتبقــي مــن القــرض ،و تاريــخ
انتهــاء القــرض ،والقســط الشــهري املســتحق.

يكــون احلــد األعلــى الحتســاب قســط
القــرض  150دينــارًا ضمــن االلتزامــات
الشــهرية.

.6

مقطوعات التقاعد
والتعطل

كشف الراتب

حتتسب كاملة بحسب املستندات

ضمن برنامج مزايا

.4

قرض عالج

13

آلية احتساب نصيب الفرد

2

احتساب قيمة االلتزامات

بيان االلتزام املستند املطلوب

القيمة

 .7شراء خدمة

كشف الراتب

حتتســب مــا قيمتــه  %50مــن قيمــة قســط الشــراء
ومبــا ال يتجــاوز  100دينــار.

 .8إيجار السكن

يتــم احتســابه بشــكل كامــل ،ويكــون احلــد األعلــى لإليجــار
احملتســب ضمــن االلتزامــات هــو  200دينــار.

عقد اإليجار وأرصدة دفع اإليجار آلخر ثالثة أشهر.

 .9قرض لشراء
سيارة

• أن تكون السيارة الرئيسية لرب األسرة .
•يكــون مبلــغ قســط الســيارة احملتســب ضمــن
االلتزامــات الشــهرية مبــا ال يتجــاوز  120دينــارًا  ،ويف
حــال كانــت قيمــة الســيارة تتجــاوز  10,000دينــار ،ال
يتــم دعــم القــرض لكــون أن الســيارة ال تتناســب مــع
احتياجــات أســرة متعففــة ،إال إذا كانــت الســيارة
تســتخدم لدعــم مدخــول األســرة.

 .10تسديد دين
قضائي

•نسخة من احلكم القضائي.
•ما يثبت تسديد احلكم القضائي يف حالة الدفع.

 .11الكهرباء
واملاء
واالنرتنت
 .12رسوم الروضة

•نسخة من ملكية السيارة.
•مــا يثبــت اقتطاع القســط مــن احلســاب البنكي،
ومســتند مــن البنــك يوضــح إجمــايل القــرض ،و
املتبقــي مــن القــرض ،و تاريــخ انتهــاء القــرض،
والقســط الشــهري املســتحق.

يتــم احتســاب مبلــغ الديــن القضائــي مبــا ال يتجــاوز
 120دينــارًا ضمــن االلتزامــات الشــهرية ،وال يحتســب
الديــن القضائــي إذا كان بشــأن ديــون تتعلــق بفاتــورة
كهربــاء أو هاتــف.
يتــم احتســاب  15دينــارًا بشــكل شــهري بحــد أعلــى نظري
مصاريــف الكهربــاء واملــاء و  10دينــارًا لإلنرتنــت ،وال يتــم
تضمــن هــذا االلتــزام لألســر املســتحقة للمكرمــة
امللكيــة بتخفيــض الكهربــاء واملــاء أو كان ســاكنًا يف
منــزل األســرة.

ما يثبت التسجيل يف الروضة ودفع الرسوم.

يتــم احتســاب رســوم الروضــة بحــد أقصــى  40دينــارًا،
موزعــة علــى  12شــهرًا  ،شــريطة تقــدمي ما يثبت تســجيله
يف الروضــة ،مــع األخــذ يف االعتبــار دعــم اجلمعيــة للســنة
الثالثــة بحيــث ال يتــم احتســاب رســوم الروضــة مــن ضمــن
االلتزامــات.

 .13بطاقات اإلئتمان

ال حتتسب

 .14اجلمعيات األهلية

ال حتتسب
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احتساب قيمة االلتزامات

•يف كل األحــوال يجــب أال يتجــاوز جممــوع احتســاب
القــروض والديــون  300دينــارًا شــهريًا ،مــن غــر
احتســاب قــرض العــاج ،وإيجــار الســكن.
•ال يحتســب القــرض يف حــال عــدم قيــام مقــدم الطلــب
بالســداد إىل البنــك أو جهــة االســتحقاق ،مــع التأكيــد
علــى تضمينــه يف النظــام ،دون احتســابه مــن ضمــن
مصروفــات األســرة.
•يف حــال كان صاحــب الطلــب يعتمــد علــى املســاعدات
احلكوميــة فقــط ،وإجمــايل دخلــه ال يتناســب مــع قيمــة
قســط القــرض احملتســبة ،وال يوجــد مــا يدعــم كيفيــة
حصولــه علــى القــرض ،يتــم احتســاب دخــل افرتاضــي
لألســرة يكــون ضعــف قســط القــرض احملتســب مــن
قبــل البنــك ،باعتبــار أن املعايــر يف الدولــة ال تســمح
للمقــرض أن يحصــل علــى قــرض قســطه أعلــى مــن
 %50مــن إيــرادادات املقــرض احملتســبة.

قروضــً اضطراريــة.
•يف حــال كان لــدى األســرة قــرض واحــد  ،يتــم احتســاب
قســط القــرض املعتمــد مــن قبــل اجلمعيــة بحــد
أقصــى  150دينــارًا.
•ال يحتســب القــرض ضمــن االلتزامــات يف الفــرة التــي
يتوقــف فيهــا مقــدم الطلــب عــن ســداد األقســاط جلهة
االســتحقاق.

•يف حــال كان عــدد أفــراد األســرة  5أفــراد فأكــر وال يوجــد
لديهــم قــرض أو التـــزام مــن ضمــن املصروفــات ،يتم يف
هــذه احلالــة احتســاب مصــروف افرتاضــي ال يتجــاوز 150
دينــارًا ،وتكــون مدتــه ســبع ســنوات بحــد أقصــى ،ويلغــى
هــذا املصــروف االفرتاضــي يف حــال حصــل علــى قــرض
جتــاوز قســطه  150دينــارًا ،وإذا مل يتجــاوز  150يعتــر
املبلــغ املتبقــي هــو القســط االفرتاضــي.
•ميكــن تســـجيل أكثـــر مــن قــرض مــن ضمــن االلتزامــات
التـــي علــى األســرة عنــد التســـجيل يف اجلمعيــة ،ويف
حــال انتهــت القــروض ،ال يحــق لألســرة ســوى أن يكــون
لديهــا قــرض واحــد ،وال ينطبــق ذلــك علــى قــروض
العــاج الـــتي يتــم اعتمادهــا مــن قبــل اجلمعيــة باعتبارهــا
15
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عدد األفراد املعالني*.......:

نصيب الفرد

إجمايل اإليرادات...........

إجمايل اإليرادات  -إجمايل االلتزامات
عدد األفراد املعالني

•يقصــد باملعــال  :هــو الفــرد مــن األســرة الــذي ال يعمــل
ومل يتجــاوز عمــره  20عامــً  ،أو مل يتجــاوز عمــره  23عامــً
إذا كان طالبــً  ،أمــا اإلنــاث فتعتـــر غــر معالــة يف حالــة
كانــت تعمــل أو كانــت متزوجــة ،وكذلــك يعتــر الســـجني
احملكــوم كفــرد معــال بغــض النظــر عــن العمــر.
•يتــم احتســاب املعــاق مــن املعالــن بغــض النظــر عــن
عمــره ،ويعتــر غــر معــال يف حالــة كونــه يعمــل.
•ميكــن اعتبــار أحــد األبنــاء الذكــور الــذي جتــاوز عمــره 20
ســنة مــن ضمــن املعالــن يف حــال كان يعــاين مــن
مــرض نفســي أو مــرض مزمــن ال ميكّ نــه مــن مزاولــة
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إجمايل االلتزامات............

=

---------------

=

د.ب

العمــل ،وال يكــون هــذا االســتثناء معتمــدًا إال بتقــدمي مــا
يثبــت حالتــه املرضيــة ،أو بدراســة بحثيــة مقدمــة مــن
فريــق البحــث االجتماعــي.
• إذا كان رب األســرة ميتهـــن إحــدى مهــن القطــاع غيـــر
املنظــم ،مثــل (ســائق تاكســي ،نقــل مشــرك ،مينـــي
بــاص ،صيــاد ســمك أو بائــع ســمك وغريهــا) ســوف
يحتســب لــه راتــب الشــهري يســاوي  250دينــارًا ،وميكــن
بنــاء علـــى دراســة الواقــع
زيــادة املبلــغ أو تقليلــه
ً
االجتماعــيلألســرة،وباعتمــادمــنرئيــساملســاعدات.

2

معايري تصنيف األســر
ا ملتعففة
•األسر الشهرية
•األسر املوسمية
•األسر املوسمية اخلاصة
•معايري عامة لتصنيف األسر
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معايري تصنيف األسر املتعففة
األسر الشهرية:

ريثمــا تقــوم بتحديــث األســرة لبياناتهــا.

تعتــر األســرة مســتحقة للمســاعدات الشــهرية يف حــال اعتبارات خاصة بالنسبة لألسر املوسمية:
كان نصيــب الفــرد يف األســرة يســاوي ،أو أقــل مــن  80تلحق باألسر املوسمية :
دينــارًا ،ويكــون نصيــب الفــرد يف األســرة أقــل مــن 85
•أي عائلــة تعتمــد فقــط علــى مســاعدات الدولــة ،وال يزيــد
دينــارًا يف حــال كان رب األســرة( :أرملــة ،مطلقــة ،مهجورة،
نصيــب الفــرد فيهــا عــن  170دينــارًا.
معــاق ،أســرة مــن غــر عائــل).
•أي عائلــة مــن شــخص واحــد تعيــش لوحدهــا (إمــرأة غــر
ـاء
•يتــم حتديــث بيانــات األســرة علــى األقــل كل ســنة ،أو بنـ ً
متزوجــة ،امــرأة مســنة ،أو رجــل مســن (يقصــد باملســن
علــى طلــب مــن رئيــس املســاعدات ،أو يف حــال تقدمت
مــن يتجــاوز عمــره  60ســنة) وال يتجــاوز الدخــل عــن 170
األســرة بطلــب حتديــث بياناتهــا ،ويف حــال مل تتجــاوب
دينــارًا ،مــع األخــذ يف االعتبــار دخــل األبنــاء غــر القاطنــن
األســرة مــع طلــب التحديــث ،يتــم إســناد زيــارة بحــث
مــع مقــدم الطلــب أو رب األســرة.
اجتماعــي لألســرة ،وعلــى ضوئهــا يحــدد قــرار اســتمرار
املســاعدة أو وقفهــا ،يف حــال كانــت آخــر زيــارة ألكــر
•يتــم رفــع نصيــب الفــرد إىل  200دينــارًا يف حــال كان
مــن ســنة واحــدة.
املعالــون مــن األيتــام.
•عنــد قبــول دعــم األســرة ملــدة أقــل مــن ســنة ،يتعــن
علــى رئيــس املســاعدات حتديــد البيانــات املطلوبــة عنــد
انتهــاء مــدة الدعــم.
تعتــر األســرة مســتحقة للمســاعدات اخلاصــة املوســمية.
واملقصــود بهــا املســاعدات التعليميــة ( الــدورات التدريبيــة،
دعــم الرســوم اجلامعيــة ،مكافــأة املتفوقــن ) ،ومســاعدات
تعتــر األســر مســتحقة للمســاعدات املوســمية ،يف حــال الرتميــم ،ومســاعدات العــاج يف حــال كان نصيــب الفــرد يف
كان نصيــب الفــرد يف األســرة يــراوح مــا بــن  81دينــارًا إىل األســرة يــراوح مــا بــن  121دينــارًا إىل  200دينــار.
 120دينــارًا ،ويصــل نصيــب الفــرد إىل  125دينــارًا يف حــال كان
ـاء على
رب األســرة( :أرملــة ،مطلقــة ،مهجــورة ،معــاق ،أســرة مــن يتــم حتديــث بيانــات األســرة علــى األقل كل ســنتني ،أو بنـ ً
طلــب مــن رئيــس املســاعدات ،أو يف حــال تقدمــت األســرة
غــر عائــل).
بطلــب حتديــث بياناتهــا ،ويف حــال مل تتجــاوب األســرة مــع
بناء طلــب التحديــث يتــم وقــف املســاعدات ريثمــا تقــوم بتحديــث
•يتــم حتديــث بيانــات األســرة علــى األقــل كل ســنتني ،أو ً
علــى طلــب مــن رئيــس املســاعدات ،أو يف حــال تقدمــت بياناتهــا.
األســرة بطلــب حتديــث بياناتهــا ،ويف حــال مل تتجــاوب
األســرة مــع طلــب التحديــث ،يتــم وقــف املســاعدات

األسر املوسمية اخلاصة:

األسر املوسمية:

18

معايري تصنيف األسر املتعففة
معايري عامة لتصنيف
األسر:

1 .يتــم تثبيــت هجــران الزوجة يف نظــام اجلمعية بعــد احلصول
علــى إثبــات مــن احملكمــة ،أو بتقريــر مــن الباحــث االجتماعي
بإثبــات احلالــة مــن عدمهــا ،وتعتمــد مــن قبل هيئــة املكتب.
2 .ال مانــع مــن قبــول دعــم األســرة يف حــال كانــت جنســية
الــزوج غــر بحرينــي والزوجــة بحرينيــة ،شــريطة أن يســـجل
رباألســرةيفنظــاماجلمعيــةاســمالزوجــةوليــسالــزوج.
3 .إذا كان رب األســرة عاطـ ًا عــن العمــل يجــب حتديــث بياناته
كل ثالثــة شــهور ،إلثبــات جديتــه يف البحــث عــن العمــل،
ويتــم احتســاب راتــب افرتاضــي وقــدره  300دينــار بعــد
ســتة أشــهر مــن تســجيله كعاطــل يف نظــام اجلمعيــة،
وميكــن متديــد مــدة تســجيله كعاطل ملــدة عــام بتوصية
مــن رئيــس املســاعدات يف حــال ثبــت جديتــه يف البحــث
عــن العمــل ،ويف حــال اســتمراره كعاطــل ملــدة ســنتني،
يتــم اعتبــاره غيـــر معــال ويتــم حتويــل رب األســرة يف
النظــام باســم الزوجــة مــع إبقــاء الراتــب االفرتاضــي علــى
األســرة ،و االســتمرار بتحديــث بيانــات األســرة كل ســتة

شــهور للتأكــد مــن وضعيــة الــزوج يف البحــث عــن العمــل.
4 .يف حــال تبــن للجمعيــة بــأن هنــاك مداخيــل لــدى األســرة
ال تتناســب مــع مــا هــو مثبــت يف اجلمعيــة ،ومل تفصـــح
األســرة عــن مصــدر هــذه املداخيــل ،أو الدعــم املقــدم
لألســرة ،يتــم وقــف دعــم األســرة مــن قبــل اجلمعيــة
لعــدم االطمئنــان.
5 .يف حــال قامــت األســرة بتســليم اجلمعيــة مســتندات
التحديــث ،ومل يتــم االنتهــاء مــن دراســة املســتندات مــن
قبــل اجلمعيــة ،يتــم متديــد الدعــم لغايــة اتخــاذ القــرار
املناســب.
6 .يف حــال كان لــدى رب األســرة زوجتــان يف منطقتــن
خمتلفتــن ،يتــم توزيــع دخــل رب األســرة بحســب
عــدد املعالــن يف كل أســرة  ،مــع التأكــد مــن صــرف
املســاعدات املقدمــة علــى األســرة الـــتي يف منطقــة
اجلمعيــة .وإذا تبــن عكــس ذلــك ،يتــم تقــدمي املســاعدة
باســم الزوجــة.
7 .تعامــل أســر املســاعدات املقطوعــة (وهــي األســر التــي
تتقــدم ملــرة واحــدة طلبــً للمســاعدة يف مســاعدات
العــاج و الرتميــم والــزواج) معاملــة األســر املوســمية
اخلاصــة مــن حيــث مقــدار املســاعدات املقدمــة .
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3

نوع ومقدار مساعدات اجلمعية
وتصنيف األسر املستحقة لها

•الشهرية :يتــم احتســابها وفــق معــدل نصيــب الفــرد
املعــال وامليزانيــة اخملصصــة شــهريًا .
(راجــع آليــة احتســاب مقــدار املســاعدة
الشــهرية)

.
.
.
.
.
.
.
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1املوسمية
2الكفالة
3التعليم
4الرعاية التعليمية
5الزواج
6السكن
7أخرى
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املســاعدات املوسمية

األسر الشهرية

زكاة الفطرة

إفطار أسرة

األسر املوسمية

األسر الشهرية

األسر املوسمية

عيدية األضحى

شهر رمضان

األسر املوسمية

األسر الشهرية
األسر املوسمية

األسر املوسمية

األسر الشهرية

األسر الشهرية

مساعدة
الشتاء

كسوة عيد
الفطر

األسر الشهرية
األسر املوسمية
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1

املســاعدات املوسمية
شهر رمضان

األسر الشهرية

األسر الشهرية

بحســب حجــم املســاعدات العينيــة املتوافرة لــدى اجلمعية
وبحســب نصيــب الفرد يف األســرة.

 30دينارًا لكل فرد معال من األبناء.

األسر املوسمية

األسر املوسمية
•بحســب حجــم املســاعدات العينيــة املتوافــرة لــدى
اجلمعيــة وبحســب نصيــب الفــرد يف األســرة.
•يتــم دفــع مبلــغ نقــدي بواقــع  50دينــارًا لــكل أســرة
يــودع يف حســابها البنكــي.

إفطار أسرة متعففة
األسر الشهرية

كسوة عيد الفطر املبارك

األسر املوسمية

بواقــع  1.5دينــار للفــرد ويتــم حتديــد عــدد أيــام اإلفطــار
بحســب املوازنــة املتوافــرة

 25دينارًا لكل فرد معال من األبناء.

زكاة الفطرة
األسر الشهرية
 25دينارًا لكل فرد معال يف األسرة شريطة توفر مبلغ الزكاة.

األسر املوسمية

 20دينارًا لكل فرد معال يف األسرة شريطة توفر مبلغ الزكاة.

مساعدة الشتاء
األسر الشهرية
 10دنانري لكل طفل وطالب

األسر املوسمية

عيدية عيد األضحى
األسر الشهرية
 15دينارًا لكل طفل وطالب.

األسر املوسمية

 10دنانري لكل طفل وطالب.
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الكفالة

األسر الشهرية

كفالة يتيم

األسر املوسمية

األسر الشهرية
األسر املوسمية

كفالة حاج

كفالة أسرة
بدون عائل
(سجني)

كفالة أسرة
بدون عائل
(مطلقات)

األسر الشهرية
األسر املوسمية

األسر الشهرية
األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة
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2

الكفالة

كفالة يتيم
 40دينارًا شهريًا لكل يتيم مل يتجاوز  18سنة.

األسر الشهرية

 30دينارًا شهريًا لكل يتيم مل يتجاوز  18سنة.

األسر املوسمية

كفالة حاج
دفع تكاليف احلج مع صرف مساعدة جيب بقيمة  50دينارًا.

األسر الشهرية

دفع تكاليف احلج مع صرف مساعدة جيب بقيمة  50دينارًا.

األسر املوسمية

كفالة أسرة بدون عائل (سجني)
• 25دينارًا لكل ابن معال مبا ال يتجاوز  100دينار.
•يتم احتساب السجني كمعال مستحق للدعم.
• 20دينارًا لكل ابن معال مبا ال يتجاوز  80دينارًا.
•يتم احتساب السجني كمعال مستحق للدعم.

األسر الشهرية
األسر املوسمية

كفالة أسرة بدون عائل (مطلقات)
•يف حــال كان صــايف الدخــل ال يتجــاوز  300دينــار و كان عدد
أفــراد األســرة  2فأكــر ،تســتحق األســرة مســاعدة بقيمــة
 25دينــار لــكل فــرد معــال بحــد أقصــى  100دينــار.
•يف حــال كان صــايف الدخــل أعلــى مــن  300دينار ،تســتحق
األســرة مســاعدة بقيمة  50دينــار فقط.
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األسر الشهرية

األسر املوسمية
األسر املوسمية
اخلاصة
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الرعايــة التعليمية

األسر الشهرية

الزي املدرسي

األسر املوسمية

احلقيبة
املدرسية

مكافأة تفوق

منحة تفوق

األسر املوسمية

األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة

األسر املوسمية
اخلاصة

األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر الشهرية

األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر الشهرية

األسر الشهرية

دروس التقوية

رعاية متفوق

األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة
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3

الرعايــة التعليمية

األسر الشهرية
األسر املوسمية

األسر الشهرية
األسر املوسمية

دعم الرسوم
الشهريةللروضة

دعم رسوم
التسجيل للروضة

األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة
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تطوير القدرات

األسر الشهرية

برامج متكني

األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة

الرسوم
اجلامعية

مصروف
اجليب للطلبة
اجلامعيني

األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة

األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة
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الرعايــة التعليمية

الزي املدرسي
األسر الشهرية

األسر املوسمية

توفري عدد  2زي مدرسي مع توفري كوبون لشراء حذاء مدرسي بقيمة  15دينارًا.

احلقيبة املدرسية
األسر الشهرية

توفري كوبون مشرتيات بقيمة  10دنانري لكل طالب وطالبة.

األسر املوسمية

منحة التفوق
األ

سر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة

متنــح اجلمعيــة هديــة تفــوق للمتفوقــن مــن أبنــاء األســر املســجلة يف اجلمعيــة بحــد أقصــى
ثــاث منــح تفــوق يف الســنة ،وفــق املعايــر والشــروط احملــددة لهــذه الهديــة.
•للمتفوقــن احلاصلــن علــى معــدل مــا بــن  .%97 - %95بقيمــة  3000دينــار ســنويًا كحــد
أقصــى كرســوم جامعيــة داخــل البحريــن أو خــارج البحريــن بحيــث ال تتعــدى ســنوات الدعــم
عــن خمــس ســنوات ماعــدا الطــب ســت ســنوات.
•للمتفوقــن احلاصلــن علــى معــدل أكــر مــن  %98بقيمــة  5000دينــار ســنويًا كحــد أقصــى
كرســوم جامعيــة داخــل البحريــن أو خــارج البحريــن بحيــث ال تتعــدى ســنوات الدعــم عن خمس
ســنوات ماعــدا الطب ســت ســنوات.
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الرعايــة التعليمية

مكافأة تفوق
مقدار املكافأة السنوية والتي تدفع سنويًا يف يد الطالب

املرحلة االبتدائية
األ

سر الشهرية

األسر املوسمية
األسر املوسمية
اخلاصة

األول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

94-90

 25د.ب

 25د.ب

 25د.ب

 25د.ب

 30د.ب

 30د.ب

100-95

 25د.ب

 25د.ب

 25د.ب

 40د.ب

 40د.ب

 50د.ب

األول
اإلعدادي

الثاين
اإلعدادي

الثالث
اإلعدادي

األول
الثانوي

الثاين
الثانوي

الثالث
الثانوي

 40د.ب

 40د.ب

 40د.ب

 75د.ب

 100د.ب

 150د.ب

املعدل

اإلعدادية والثانوية
األ

سر الشهرية

األسر املوسمية
األسر املوسمية
اخلاصة
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94-90
املعدل

100-95

 50د.ب

 50د.ب

 80د.ب

 100د.ب

 150د.ب

 300د.ب
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الرعاية التعليمية

رعاية متفوق
مقدار مكافأة رعاية متفوق والتي تدفع لرب األسرة شهريًا كل فصل دراسي بحد أقصى  8شهور يف السنة

املرحلة االبتدائية
األ

سر الشهرية

األسر املوسمية
األسر املوسمية
اخلاصة

األول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

94-90

 0د.ب

 0د.ب

 0د.ب

 0د.ب

 0د.ب

 0د.ب

100-95

 0د.ب

 0د.ب

 0د.ب

 5د.ب

 7.5د.ب

 10د.ب

األول
اإلعدادي

الثاين
اإلعدادي

الثالث
اإلعدادي

األول
الثانوي

الثاين
الثانوي

الثالث
الثانوي

 5د.ب

 5د.ب

 15د.ب

 20د.ب

 20د.ب

 25د.ب

املعدل

اإلعدادية والثانوية
األ

سر الشهرية

األسر املوسمية
األسر املوسمية
اخلاصة

94-90
املعدل

100-95

 12.5د.ب

 15د.ب

 20د.ب

 25د.ب

 30د.ب

 35د.ب
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الرعاية التعليمية
برامج متكني

األسر الشهرية
تتحمــل اجلمعيــة نســبة  %100التــي يدفعها
الطالــب للربامــج االحرتافيــة بحيــث ال تتجــاوز
قيمــة الدعــم عــن  1500دينــار  ،شــريطة
التــزام الطالــب بإرجــاع مبلــغ الدعــم بعــد اجتيــاز
الــدورة ،وبعــد قيــام متكني بإعــادة مبلــغ الدعم
للطالــب.

األسر املوسمية
تتحمــل اجلمعيــة نســبة  %75التــي يدفعها
الطالــب للربامــج االحرتافيــة بحيــث ال تتجــاوز
قيمــة الدعــم عــن  1500دينــار  ،شــريطة
التــزام الطالــب بإرجــاع مبلــغ الدعــم بعــد
اجتيــاز الــدورة ،وبعــد قيــام متكــن بإعــادة
مبلــغ الدعــم للطالــب.

األسر املوسمية اخلاصة
تتحمــل اجلمعيــة نســبة  %50التــي يدفعها
الطالــب للربامــج االحرتافيــة بحيــث ال تتجــاوز
قيمــة الدعــم عــن  1500دينــار  ،شــريطة
التــزام الطالــب بإرجــاع مبلــغ الدعــم بعــد
اجتيــاز الــدورة ،وبعــد قيــام متكــن بإعــادة
مبلــغ الدعــم للطالــب.
30

دعم الرسوم الشهرية الروضة
تتحمــل اجلمعيــة مقــدار  40دينــارًا شــهريًا
مــن رســوم الروضــة للســنة الثالثــة والرابعــة
إذا مل يتــم املوافقــة علــى التحــاق الطالــب
باملدرســة.

األسر الشهرية

األسر املوسمية

دعم رسوم التسجيل للروضة
تتحمــل اجلمعيــة رســوم التســجيل حتــى 120
دينــار فقــط للســنة األوىل و الثانيــة

األسر الشهرية

األسر املوسمية

دروس التقوية
أربــع مــواد يف الفصــل الدراســي مــع مادتــن
مراجعــة ليلــة االمتحــان.

األسر الشهرية

األسر املوسمية

تطوير القدرات
مبلــغ الدعــم  %50مــن إجمــايل رســوم الــدورة
مبــا ال يتجــاوز  100دينــار يف الفصل الدراســي.

األسر الشهرية

األسر املوسمية
األسر املوسمية
اخلاصة
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الرعاية التعليمية

الرسوم اجلامعية
األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية اخلاصة

تتحمــل اجلمعيــة كامــل تكاليــف رســوم جامعــة البحريــن ومعهــد البحريــن للتدريــب وبوليتكنك
البحريــن ،أمــا امللتحقــون باجلامعــات اخلاصــة أو الدراســون خــارج البحريــن علــى حســابهم
اخلــاص ،فيتــم تخصيــص مســاعدة مقطوعــة وقدرهــا  350دينــارًا عــن كل فصــل دراســي
بــدون مصــروف جيــب.

مصروف اجليب للطلبة اجلامعيني
األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية اخلاصة

يتــم دفــع مصــروف اجليــب فقــط للطلبــة امللتحقــن باجلامعــات احلكوميــة ،ويتــم حتديــد
بنــاء علــى التحصيــل العلمــي للطالــب لفصليــن دراســيني كل ســنة
مقــدار املصــروف
ً
فقــط ،مــدة الفصــل الدراســي  4شــهور وفــق اجلــدول أدنــاه :

GPA

مقدار الدعم

الفصل الدراسي التمهيدي

 100دينار مرة واحدة للفصل الدراسي

من 3.5-4

 100دينار شهريًا

من 3-3.4

 75دينار شهريًا

من 2.5-2.9

 50دينار شهريًا

من 2-2.4

 25دينار شهريًا

أقل من 2

ال يستحق
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الزواج

األسر الشهرية

األسر املوسمية

عقد القران

األسر املوسمية
اخلاصة

مساعدات
الزواج

األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة
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هدية مولود

األسر الشهرية
األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة
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الزواج

مساعدات الزواج

عقد القران

األسر الشهرية

األسر الشهرية
يتم حتديد املساعدة بحسب الراتب:
•أقل من  250دينارًا =  1000دينار
• 350 – 251دينارًا =  750دينار
• 450 -351دينارًا =  500دينار

 500دينار فقط
إذا كان الراتــب أقــل مــن  450دينــارًا
ملقــدم الطلــب.

األسر املوسمية

األسر املوسمية
•يتم حتديد املساعدة بحسب الراتب:
•أقل من  250دينارًا =  750دينار
• 350 –  251دينارًا =  500دينار
• 450 -351دينارًا =  350دينار

 400دينار فقط
إذا كان الراتــب أقــل مــن  450دينــارًا
ملقــدم الطلــب.

األسر املوسمية اخلاصة

األسر املوسمية اخلاصة
•يتم حتديد املساعدة بحسب الراتب:
•أقل من  250دينارًا =  450دينار
• 350 – 251دينارًا =  350دينار
• 450 -351دينارًا =  250دينار

 350دينارًا فقط
إذا كان الراتــب أقــل مــن  450دينــارًا
ملقــدم الطلــب.

هدية مولود
األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية اخلاصة

 200دينار لكل مولود جديد
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السكن

األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر الشهرية

األسر الشهرية

األجهزة الكهربائية
وصيانتها

ترميم أو
صيانة املنزل

تأثيث املنزل

مساعدة إيواء

األسر املوسمية
اخلاصة

األسر الشهرية
األسر املوسمية

األسر املوسمية

مساعدة انتقال
أسرة خارج
املنطقة

34

األسر املوسمية

األسر الشهرية
األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة
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السكن

األجهزة الكهربائية وصيانتها
األسر الشهرية

األسر املوسمية

بحــد أقصــى  2مكيــف (عــادي أو ســبلت) ســنويًا مبــا ال
يتجــاوز أربعــة مكيفــات خــال خمــس ســنوات:
•فرن ( )1كل خمس سنوات.
•سخان ماء بحسب االحتياج.
•ثالجة ( )1كل خمس سنوات.
•غسالة ( )1كل ثالث سنوات.
•جممد (فريزر ) حجم  50 * 50كل  10سنوات
•تلفاز مقاس  "52كل  5سنوات
•خدمــات الصيانــة لكافــة األجهــزة املشــار إليهــا
أعــاه ،مــع التأكــد مــن إمكانيــة صيانتهــا أو ًال قبــل
التبديــل.

مساعدة إيواء
األسر الشهرية

األسر املوسمية

 200دينار شهريًا بحد أقصى عامني.

تأثيث املنزل
األسر الشهرية

ترميم أو صيانة املنزل
األسر الشهرية
بحد أقصى  5000دينار كل خمس سنوات.

األسر املوسمية

األسر املوسمية اخلاصة

بحد أقصى  3000دينار كل خمس سنوات.

مساعدة انتقال أسرة خارج املنطقة
األسر الشهرية
تخصــص ميزانيــة بحــد أقصــى  1000دينــار تشــمل خمتلــف
األجهــزة الكهربائيــة واألثاث.

األسر املوسمية
تخصــص ميزانيــة بحــد أقصــى  750دينــارًا تشــمل خمتلــف
األجهــزة الكهربائيــة واألثــاث.

األسر املوسمية اخلاصة
تخصــص ميزانيــة بحــد أقصــى  500دينــار تشــمل خمتلــف
األجهــزة الكهربائيــة واألثــاث.

األسر املوسمية

بحد أقصى  1000دينار كل سنتني.
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مساعدات أخرى
األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية
اخلاصة

األسر الشهرية
األسر املوسمية

األسر الشهرية
األسر املوسمية

مساعدات
العالج

مساعدات
تسديد ديون

مساعدة مصاريف
العزاء

مساعدات
السادة
الشهرية

املساعدات
النقدية
الطارئة

مساعدات
توزيع حلوم
احلقوق
الشرعية

األسر الشهرية

األسر املوسمية
األسر املوسمية
اخلاصة

األسر الشهرية

األسر املوسمية
األسر املوسمية
اخلاصة

األسر الشهرية
األسر املوسمية

العقيقة ،نذر ،صدقة دفع
بالء ،كفارات ،باإلضافة إىل األرز

األسر الشهرية
األسر املوسمية
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مساعدة
الشتاء
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مساعدات أخرى
مساعدات العالج

األسر الشهرية

األسر املوسمية

بحــد أقصــى  2000دينــار  ،مــع إمكانيــة تبنــي احلالــة بطلــب
املســاعدة مــن خمتلــف اجلمعيــات والتجــار.

األسر املوسمية اخلاصة
بحــد أقصــى  1000دينــار ،مــع إمكانيــة تبنــي احلالــة بطلــب
املســاعدة مــن خمتلــف اجلمعيــات والتجــار.

مساعدة مصاريف العزاء
األسر الشهرية

 250دينارًا.

األسر املوسمية
 200دينار.

املساعدات النقدية الطارئة
األسر الشهرية

األسر املوسمية

تدرس بحسب احلالة وال تتجاوز  300دينار يف السنة.

مساعدات الشتاء

مساعدات تسديد الديون
األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية اخلاصة
بحسب توافر امليزانية اخملصصة.

مساعدات السادة الشهرية
األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية اخلاصة
إذا توافــر حــق الســادة  ،فــإن اجلمعيــة تدفــع لهــم مســاعدة
شــهرية يتــم احتســابها إليصــال األســر إىل نصيــب الفــرد
املســتهدف يف هــذه الفئــة دون ســقف أعلــى للمســاعدة،
وال يحــق للســــادة االســتفادة مــن املســاعدة الشــهرية
االعتياديــة.

مساعدات توزيع حلوم احلقوق الشرعية
األسر الشهرية

األسر املوسمية

األسر املوسمية اخلاصة
بحسب توافرها مع مراعاة نصيب الفرد يف حتديد الكمية

األسر الشهرية
 40دينارًا شهريًا لكل يتيم مل يتجاوز  18سنة.

األسر املوسمية
 30دينارًا شهريًا لكل يتيم مل يتجاوز  18سنة.
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تخضــع جميــع الطلبــات املقدمــة
مــن قبــل األســر املســجلة يف
اجلمعيــة إىل الدراســة ،ويف
حــال كان مقــدم الطلــب جديــدًا،
وجــب أو ًال حتديــد فئــة األســرة
بحســب التصنيــف املعمــول بــه
يف اجلمعيــة ،و بعدهــا يتــم النظــر
يف اســتحقاقه للمســاعدة وفــق
املعايــر يف الصفحــات التاليــة:
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املســاعدة الشهرية

يقصــد بهــا املســاعدة التـــي ســوف تقدمهــا اجلمعيــة
إىل األســرة بشــكل شــهري يف حــال كان تصنيــف األســرة
ضمــن األســر الشــهرية ،وللحصــول علــى هــذه املســاعدة
يجــب:
1 .مــلء اســتمارة طلــب املســاعدة املعيشــية مــع إرفــاق
املســتندات التالية:
•نســخة مــن حمتــوى البطاقــات الذكيــة جلميــع أفــراد
األســرة املعالــن مــع إحضــار الهويــات األصليــة عنــد
تقــدمي الطلــب.
•نســخة مــن عقــد الــزواج  ،أو الطــاق ،أو مــا يثبــت
رفــع قضيــة يف احملكمــة يف حــال طلــب الطــاق ،أو
حكــم حمكمــة يف حــال كانــت مقدمــة الطلــب زوجــة
مهجــورة.
•نسخة من فاتورة الكهرباء.

2 .يتــم إدخــال بيانــات األســرة يف النظــام الــذي يحــدد فئــة
األســرة علــى أســاس احتســاب نصيــب الفــرد.
3 .ميكــن لرئيــس املســاعدات أن يقتـــرح تغييـــر فئــة
األســرة بعــد موافقــة هيئــة املكتــب ،كمــا ميكــن لرئيــس
املســاعدات أن يقــرر القيــام بزيــارة األســرة قبــل أو بعــد
تقــدمي املســاعدة الشــهرية.
4 .ميكــن التوصيــة مــن قبــل رئيــس املســاعدات واعتمــاد
هيئــة املكتــب باآلتــي:
•تقــدمي مســاعدة شــهرية خاصــة لألســرة  ،أي يكــون
مقدارهــا ثابتــً ،وبذلــك يتــم التعامــل معهــا كأســرة
خاصــة ،وال تســتفيد مــن باقــي خدمــات اجلمعيــة.
•تقــدمي مســاعدة شــهرية عينيــة يف حــال ثبــت عــدم
حســن تصــرف رب األســرة باملســاعدة النقديــة.

•نســخة مــن كشــف الراتــب ،أو التقاعــد للــزوج والزوجة ،مالحظة:
أو مــا يثبــت الدخل الشــهري.
تقــدمي طلبــة املعيشــة يكــون مــن خــال املوقــع االلكــروين
•كشــف بنكــي لســتة شــهور جلميــع احلســابات للجمعيــة أو مــن خــال واتســاب اجلمعيــة.
املســجلة باســم مقــدم الطلــب (رب األســرة) لســتة
أشــهر ،وال يشــرط ختــم البنــك علــى الكشــف ،أي
ميكــن اعتمــاد النســخة اإللكرتونيــة الصــادرة مــن
البنــك ،وميكــن للجمعيــة طلــب كشــف حســاب
مــن البنــك يف حــال عــدم اطمئنانهــا مــن النســخة
اإللكرتونيــة.
•عقــد إيجــار الســكن يف حــال كان الســكن ليــس ملــكًا
أو بيــت إســكان.
•بطاقة طلب خدمة إسكانية إذا توافر ذلك.
•ملكية السيارة يف حال وجود قرض شراء السيارة.
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املســاعدة الشهرية

آلية احتساب ودفع املساعدة الشهرية:
1 .يكــون تخصيــص املوازنــة الشــهرية مرتبطــً بعدد األســر
الشــهرية  ،بحيــث تكــون امليزانيــة اخملصصــة هــي عــدد
األســر مضروبــً يف خمســن دينــارًا ( 50د.ب)  ،بحيــث ال
يتجــاوز إجمــايل امليزانيــة اخملصصــة عــن خمســة آالف
دينــار ( 5000دينــار).
2 .يكــون احلــد األعلــى للمســاعدة الشــهرية مائــة دينــار
( 100دينــار)  ،واحلــد األدنــى خمســون دينــارًا ( 50دينــارًا).
3 .يكــون احلــد األعلــى للمســاعدة الشــهرية مائتــي دينــار
( 200دينــار) يف حــال كان نصيــب يف الفــرد يف األســرة
 20دينــار أو أقــل ،وال يكــون مــن ضمــن االلتزامــات قــرض
افرتاضــي.
4 .يتــم دفــع املســاعدة الشــهرية بشــكل نقــدي عــن
طريــق حتويلهــا للحســاب البنكــي لــرب األســرة  ،وميكــن
دفــع املســاعدة بشــكل عينـــي ،أو كوبــون مشــريات،
بحســب طلــب يقــدم مــن رئيــس املســاعدات لظــروف
تتعلــق بنمــط إنفــاق األســرة املتعففــة.
5 .تدفــع املســاعدات مــع منتصف الشــهر امليــادي  ،ويف
حــال مت إدراج أي أســرة بعــد هــذا التاريخ،يتــم اعتمادهــا
ضمــن كشــف الشــهر القــادم.
6 .يتــم مراجعــة مقــدار امليزانيــة الشــهرية اخملصصــة
للمســاعدات الدوريــة  ،وحتديــد احلــد األعلــى واألدنــى
للمســاعدات بشــكل ســنوي مــن قبــل جملــس اإلدارة
عنــد مناقشــة املوازنــة الســنوية للجمعيــة.
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املساعدات املوسمية

مساعدات شهر رمضان

مساعدات كسوة العيد

هــي املســاعدات التــي تقــوم اجلمعيــة بتقدميهــا إىل
األســرة املســجلة يف اجلمعيــة ،ســواء أكانــت هــذه
املســاعدات متربعــً بهــا ،أو مــن ميزانيــة اجلمعيــة ،وتعتــر
هــذه املســاعدات التــي تقدمهــا اجلمعيــة بــدون تقــدمي
طلــب مــن قبــل األســرة ،وذلــك بحســب اآلليــة التاليــة:
1 .يتــم حصــر التربعــات الــواردة إىل اجلمعيــة مــن
قبــل اجلهــاز التنفيــذي ويتــم توزيعهــا بحســب فئــة
األســرة.
2 .يتــم توزيــع املســاعدات الرمضانيــة بحــد أقصــى
خــال األســبوع األول مــن شــهر رمضــان املبــارك،
وميكــن جتزئــة املســاعدة بحيــث يتــم توزيــع القســم
الثــاين يف منتصــف الشــهر.
3 .يتــم توزيــع كوبونــات إفطــار أســرة متعففــة مــع
مســاعدات شــهر رمضــان املبــارك ،مــع حتديــد
أكــر مــن مطعــم ميكــن لألســر االختيــار فيمــا بينهــا.
4 .ال يجــوز صــرف كوبونــات اإلفطــار إال لشــراء وجبــة
اإلفطــار ،ملــا لذلــك مــن حمــذور شــرعي ،ويف
حــال تعمــدت األســرة صــرف كوبــون اإلفطــار يف
غــر موضعــه  ،فــإن اجلمعيــة ســوف تقــوم باتخــاذ
اإلجــراء الــازم بحــق األســرة اخملالفــة.
5 .يتــم صــرف املســاعدة النقديــة لألســر املوســمية
يف شــهر رمضــان خــال األســبوع األول مــن
الشــهر الفضيــل بحــد أقصــى ،وفــق مــا هــو حمــدد
يف جــدول مقــدار املســاعدات.
6 .يف حــال كان حجــم التربعــات املســتلمة ال تتــاءم
مــع عــدد األســر املســجلة يف اجلمعيــة; تعقــد
هيئــة املكتــب اجتماعــً لتحديــد املوازنــة املطلــوب
رصدهــا لذلــك ،مــع حتديــد نــوع املســاعدة ،عينيــة
أو نقديــة.

يتــم تقــدمي هــذه املســاعدة ألبنــاء األســر املعالــن يف
عيــد الفطــر ،كمســاعدة كســوة عيــد ،ويف عيــد األضحــى،
كمســاعدة عيديــة عيــد ،و ذلــك وفــق مــا هــو حمــدد يف
جــدول مقــدار املســاعدات ،وذلــك بحســب اآلليــة التاليــة:

وكوبونات إفطار أسرة متعففة

وعيدية األضحى

1 .يتــم رصــد جميــع الذيــن ينطبــق عليهــم معيــار
كســوة العيــد ،ويتــم حتديــد امليزانيــة الالزمــة ،ويف
حــال توافرهــا يتــم دفعهــا إىل األســر يف حســاباتها
البنكيــة يف بدايــة األســبوع الثالــث مــن شــهر
رمضــان املبــارك.
2 .يلـــتزم رب األســرة شــرعًا بصــرف هــذه املســاعدة
يف شــراء التزامــات املعالــن للعيــد ،ويف حــال
تبــن للجمعيــة قيــام رب األســرة بصرفهــا يف غيـــر
موضعه،تقــوم اجلمعيــة بتنبيــه رب األســرة  ،وإذا
قــام بتكــرار ذلــك ،يتــم وقــف املســاعدات ملــدة
ســتة شــهور.
3 .تســتحق األســرة كســوة العيــد يف حــال مت
تســـجيلها ضمــن نطــاق أســر اجلمعيــة يف شــهر
رمضــان املبــارك ،حتــى و إن مت دفــع مســاعدة
كســوة العيــد لألســر.
4 .تدفــع عيديــة عيــد األضحــى قبــل نحــو أســبوع مــن
العيــد.
5 .يف حــال عــدم توافــر امليزانيــات الالزمــة لدفــع
هــذه املســاعدة ،فيمكــن لهيئــة املكتــب حتديــد
اســتثناء.
املقــدار املناســب
ً
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الكفالة
كفالة يتيم:

يتــم تقــدمي مســاعدة كفالــة األيتــام ألبنــاء األرملــة املعالــن ،وذلــك
بحســب املعايــر التاليــة:
1 .يســتحق اليتيــم املعــال مســاعدة األيتــام ،طاملــا كان طالبــً يف
املدرســة ،وإذا التحــق باجلامعــة فيتــم إخضاعــه لنظــام دعــم
الرســوم اجلامعيــة.
2 .نصيــب الفــرد املســتحق ملســاعدات اجلمعيــة ألســرة اليتيــم هــو
 200دينــار بــد ًال مــن  120دينــارًا يف األســر اإلعتياديــة.
3 .يف حــال تبــن للجمعيــة حصــول اليتيــم علــى مســاعدات
مشــابهة يف جمعيــات أخــرى ،يتــم وقــف املســاعدات املزدوجة،
إال إذا كانــت املســاعدات املمنوحــة مــن قبــل اجلمعيــات األخــرى ال
تفــي باحتيــاج اليتيــم ،ويف هــذه احلالــة يقــوم رئيــس املســاعدات
برفــع توصيتــه إىل هيئــة املكتــب لتحديــد مقــدار املســاعدة
املــراد تقدميهــا لليتيــم.
4 .القيــام بدراســة خاصــة مــن قبــل البحــث االجتماعــي لوضــع
واحتياجــات اليتيــم املعيشية،النفســية ،والتعليميــة ،ورفعهــا
إىل رئيــس املســاعدات لتحديــد مســتوى املســاعدة التــي
يســتحقها اليتيــم.
5 .يســتحق اليتيــم مســاعدة شــهرية تدفــع إىل والدتــه ،أو الوصــي
عليــه ،ويكــون مقدارهــا بحســب مــا هــو حمــدد يف جــدول مقــدار
املســاعدات.

كفالة حاج:

تقــدم اجلمعيــة هــذه املســاعدة ألفــراد األســر املســجلة يف
اجلمعيــة يف حــال حصلــت اجلمعيــة علــى كفالــة حــاج مــن أحــد
احملســنني( ،مالحظــة ال يتــم تقــدمي هــذه املســاعدة مــن بــاب
الصدقــات) ويتــم حتديــد احلــاج وفــق املعايــر التاليــة:
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الكفالة

1مــلء االســتمارة اخملصصــة لهــذه املســاعدة
بعــد إعــان اجلمعيــة عــن فتــح بــاب التســجيل ،أو أن
تقــوم اجلمعيــة بتحديــد األســر التــي تنطبــق عليهــا
املعايــر ويتــم التواصــل معهــا.
2أن يكــون املتقــدم صــرورة ،مل يســبق لــه الذهــاب
للحــج .
3أن يكــون الئقــً صحيــً مســتطيعًا لتأديــة فــرض
احلــج .
4يحــق لــرب األســرة أو زوجتــه أو بناتــه املعالــن
التقــدم لهــذا النــوع مــن املســاعدة.
5أال يقــل عمــر املتقدم عن  40عامًا.
6أن يلتــزم مقــدم الطلــب بأخــذ التطعيمــات الالزمــة
للحــج بعــد املوافقــة.
7يكــون االختيــار بعــد فــرز الطلبــات املســتوفية
للشــروط أعــاه ،علــى أســاس الرتاتبيــة التاليــة :
العمــر /رب األســرة /نصيــب الفــرد.
8يكــون حتديــد احلملــة ووســيلة املواصــات مــن
اختصــاص اجلمعيــة.

كفالة أسرة بدون عائل:

تقــدم اجلمعيــة مســاعدة خاصــة إىل األســر املســجلة
لــدى اجلمعيــة ،يف حــال كان رب األســرة ســجينًا،
أو مطلقــة وطليقهــا ال يصــرف علــى األطفــال ،أو
مهجــورة ،وتكــون املعايــر علــى النحــو التــايل:
أســرة سجني :
1 .تقــوم اجلمعيــة بالطلــب مــن رب األســرة أو مقــدم
الطلــب بتقــدمي مــا يثبــت بــأن رب األســرة ســجني
(إفــادة مــن مصلحــة الســجون).

2 .يف حــال صــدور احلكــم ومل يتبــق عليــه أكــر مــن
شــهر ،ال يتــم ضــم األســرة إىل نظــام الكفالــة.
3 .يتــم اعتبــار رب األســرة ســجينًا يف حــال مضــى
علــى وجــوده يف الســجن أو التوقيــف أكــر مــن
شــهر واحــد.
4 .يتــم وقــف املســاعدة بعــد ثالثــة أشــهر مــن خــروج
رب األســرة مــن الســجن.
5 .يتــم احتســاب رب األســرة الســجني مــن املعالــن
املســتحقني للدعــم بحســب تصنيــف األســرة.
املطلقات:
1 .تقــدم املســاعدة للمطلقــات الالتــي لديهــن
أطفــال فقــط.
2 .يتم تقدمي املســاعدة حتى عمر  45ســنة.
3 .ال تنطبــق املســاعدة علــى األســرة التــي متلــك
راتــب.
4 .يف حــال كانــت رب األســرة مطلقــة وطليقهــا
ســجني ،فــإن األســرة تســتحق هــذه املســاعدة.
5 .يتــم حتديــد قيمــة املســاعدة باحتســاب صــايف
اإليــراد لألســرة حســب التفصيــل التــايل:

قيمة املساعدة

شروط املساعدة

 25دينار لكل فرد معال بحد
أقصى  100دينار.

صايف الدخل ال يتجاوز  300دينار.
عدد األفراد  2فأكرث.

 50دينار .

 100دينار شهريًا.

ال تستحق املساعدة.

 75دينار شهريًا
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الزي املدرسي

واحلقيبة املدرسية
يتــم تقــدمي هــذه املســاعدة للطلبــة مــن أبنــاء األســر
املســجلة يف اجلمعيــة ،وهــي عبــارة عــن مســاعدتني،
بحســب مــا هــو موضــح يف جــدول مقــدار املســاعدات،
ووفــق اآلليــة التاليــة:
1 .تعلــن اجلمعيــة عــن فتــح بــاب التســجيل لهــذا النــوع
مــن املســاعدة إلكرتونيــً ،مــع إرفــاق الشــهادة
الدراســية آلخــر فصــل دراســي.
2 .يتــم تقــدمي هــذه املســاعدة فقــط ملــن يقــوم
بتحديــث البيانــات الدراســية لألبنــاء مــن خــال إرفــاق
الشــهادة الدراســية.
3 .ال تســتحق املســاعدة يف حــال إغــاق باب التســجيل،
إال إذا كانــت هناك أســباب مقبولة ،باســتثناء املتعلقة
بســفر األســرة أثناء فرتة التســجيل.
4 .تقــوم اجلمعيــة بتحديــد مــكان تفصيــل الــزي
املدرســي بجانــب تســليم كوبــون شــراء احلــذاء
واحلقيبــة املدرســية ،بحــد أقصــى قبــل شــهر واحــد
مــن بدايــة العــام الدراســي.
5 .يف حــال عــدم توافــر امليزانيــات الالزمــة لدفــع هــذه
املســاعدة ،فيمكــن لهيئــة املكتــب حتديــد املقــدار
ـتثناء.
املناســب اسـ
ً

مكافأة التفوق

أن تكــون جميــع املــواد بتقديــر امتيــاز.
•املرحلــة االبتدائيــة مــن الصــف الرابــع إىل
الســادس ،املرحلــة اإلعداديــة ،املرحلــة الثانويــة:
أال يقــل املعــدل الرتاكمــي عــن .%90
2 .يتــم تســليم املكافــأة يف يــد الطالــب مــن خــال قيــام
مندوبــي اجلمعيــة بزيــارة الطالــب يف منزلــه ،وميكــن
تغيــر نــوع املكافــأة من نقديــة إىل عينية بحســب قرار
الفريــق اخملتــص بالطالــب ،بحيــث ال تتجــاوز قيمــة
املكافــأة املرصــودة يف جــدول مقــدار املســاعدات.

رعاية متفوق

هــي هديــة تقــدم بشــكل خــاص لــرب األســرة ،تقديــرًا
علــى جهــوده يف رعايتــه البنــه املتفــوق ،وحثــه علــى
اإلســتمرار يف ذلــك ،وتقــدم هــذه الهديــة لألســر التــي
لديهــا متفوقــون حاصلــون علــى معــدل أكــر مــن ،%90
بحســب مــا هــو حمــدد يف جــدول املســاعدات ،وفــق
املعايــر التاليــة:
1 .تزويــد اجلمعيــة بكشــف الدرجــات كل فصــل دراســي،
أو بالشــهادة الدراســية الدالــة علــى تفــوق الطالــب.
2 .يبــدأ تطبيــق هــذا النظــام بــدءًا مــن مرحلــة الرابــع
ابتدائــي ،ولغايــة الثالــث ثانــوي.
3 .يتــم حتويــل الهديــة يف حســاب رب األســرة شــهريًا
ملــدة أربعــة أشــهر ،كل فصــل دراســي ،وبحــد
أقصــى  8أشــهر.
4 .يف حــال كان لــدى االســرة أكــر مــن متفــوق ،يتــم
احتســابمكافــأةرعايــةمتفــوقمبقــدارطالــبواحــد.

متنــح هــذه املكافــأة للطلبــة مــن أبناء األســر املســجلة
يف اجلمعيــة بغــرض حتفيزهــم علــى بــذل مزيــد مــن
اجلهــد الســتمرار يف مســرة التفــوق ،حتــى بلوغــه
هــي منحــة تقــدم بشــكل خــاص للطلبــة اخلريجــن مــن
املرحلــة اجلامعيــة ،وذلــك وفــق املعايــر التاليــة:
املرحلــة الثانويــة واحلاصلــن علــى معــدل أكــر مــن
1 .يقصد باملتفوق يف:
 %95وفــق مــا هــو حمــدد يف جــدول املســاعدات وفــق
•املرحلــة االبتدائيــة مــن الصــف األول إىل الثالــث:

منحة تفوق
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املعايــر التاليــة:
1 .رفــع طلــب عــر واتســاب اجلمعيــة مــع إرفــاق كافــة
املســتندات الدالــة علــى حصــول قبــول يف اجلامعــة.
2 .حصــول الطالــب علــى قبــول يف جامعــة معتمــدة
مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم ،ســواء كانــت داخــل
البحريــن أو خارجهــا.
3 .عــدم حصولــه علــى بعثــة أو منحــة مــن وزارة
الرتبيــة والتعليــم ،أو مــن أي جهــة أخــرى ،أو أن يكــون
جممــوع الدعــم احلاصــل عليــه يتجــاوز تكلفــة الرســوم
اجلامعيــة مــع مصــروف اجليــب.
4 .توقيع الطالب على االتفاقية األدبية مع اجلمعية.
5 .يتــم حتديــد الطلبــة املســتحقني للمنحــة اخملصصة
يف األولويــات التاليــة :املعــدل /نصيــب الفــرد/
التخصــص املطلــوب.

دروس التقوية

1 .ملء اســتمارة التســجيل عــر الوصلــة اإللكرتونيــة التــي ســوف
ترســلها اجلمعيــة مــع بدايــة كل فصــل دراســي لألســر الـــتي
تنطبــق عليهــا املعايــر ،مــن خــال رســالة نصيــة قصــرة علــى
رقــم اجلــوال لــرب األســرة.
2 .ال يتــم تقــدمي هــذه املســاعدة يف حال انتهت فتـــرة التســجيل
احملــددة مــن قبــل اجلمعيــة  ،وميكــن االســتثناء يف حــال
تقــدمي رب األســرة أســبابًا مقبولــة باســتثناء ســفر األســرة
أثنــاء فــرة التســجيل ،وأن يكــون االســتثناء مبوافقــة رئيــس
املســاعدات.
3 .أن يكون من ضمن أبناء األسر املسجلة يف اجلمعية.
4 .أال يكــون قــد تخلّــف يف حضــور حصــص دروس التقويــة يف
الفصــل الســابق أكــر مــن .%50
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5 .احلــد األعلــى للمواد الـــتي مــن املمكن احلصــول على
دروس تقويــة فيهــا يف الفصــل الدراســي أربــع مواد
فقــط ،و يف حــال تخ ّلــف الطالــب عــن احلضــور دروس
التقويــة وترتــب علــى ذلــك دفــع اجلمعيــة مســتحقات
دروس التقويــة إىل اجلهــة التــي تتعامــل معهــا
اجلمعيــة ،فــإن اجلمعيــة ســوف تقــوم بخصــم هــذا
املبلــغ مــن أي مســاعدة نقديــة مقدمــة لألســرة و
ســيتم وقــف األســرة عــن التقــدمي ملســاعدة دروس
التقويــة مــرة أخــرى .
6 .احلــد األعلــى للمــواد التــي مــن املمكــن احلصــول
علــى دروس تقويــة فيهــا لليلــة اإلمتحــان مادتــان
فقــط.
7 .يكــون للجمعيــة الصالحيــة يف حتديــد مــكان تقــدمي
دروس التقويــة.
8 .يف حــال تخ ّلــف الطالــب عــن احلضــور دروس التقويــة
وترتــب علــى ذلــك دفــع اجلمعيــة مســتحقات دروس
التقويــة إىل اجلهــة التــي تتعامــل معهــا اجلمعيــة،
فــإن اجلمعيــة ســوف تقــوم بخصــم هــذا املبلــغ مــن
أي مســاعدة نقديــة مقدمــة لألســرة.
حتمــل نفقــات املواصــات يف حــال
9 .ميكــن للجمعيــة ّ
تعــذر ذلــك علــى األســر ،ويكــون ذلــك اســتثنائيًا ،وليس
أصـ ًا يف تقــدمي هــذه اخلدمــة.

دعم رسوم رياض األطفال

•دعــم الرســوم الشــهرية  :يتــم منــح هــذه املســاعدة
للمســتوى الثالــث فقــط ألطفــال األســر الشــهرية
واملوســمية ،علــى أن تدفــع هــذه املســاعدة كل
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ثالثــة أشــهر مقدمــً  ،وال يتــم صــرف املســاعدة
التاليــة إال بعــد إحضــار رصيــد الدفــع للروضــة  ،وميكــن
للجمعيــة االتفاق بشــكل مباشــر مــع ريــاض األطفال،
وبذلــك يتــم الدفــع مباشــرة إىل الروضــة.
•دعــم رســوم التســجيل  :يتــم منــح هــذه املســاعدة
للمســتوى األول و الثــاين فقــط لألســر الشــهرية
واملوســمية ،وال يتــم صــرف املســاعدة إال بعــد
إحضــار مــا يثبــت تســجيل الطالــب يف الروضــة ،
وميكــن للجمعيــة االتفــاق بشــكل مباشــر مــع ريــاض
األطفــال ،وبذلــك يتــم الدفــع مباشــرة إىل الروضــة.

دعم دورات تطوير القدرات
يقصــد بــدورات تطويــر القــدرات :هــي تلــك الــدورات
التــي تعمــل علــى تطويــر قــدرات الطالــب يف حتســن
التحصيــل العلمــي ،أو الــدورات التـــي تســهم يف حصــول
الباحــث عــن العمــل علــى فرصــة عمــل ،و علــى ســبيل
املثــال:

العمــل فآخــر شــهادة دراســية حصــل عليهــا.
3 .يتــم تقييــم الربنامــج مــن قبــل رئيــس املســاعدات أو
رئيــس دعــم الطالــب مــن حيــث تناســبها مــع قــدرات
املتقــدم بالطلــب ،ويعتمــد الطلــب مــن هيئــة املكتب
باجلمعيــة يف حــال يتجــاوز الدعــم عــن  500دينــار.
4 .أن يقــوم مقــدم الطلــب بدفــع الرســوم إىل جهــة
التدريــب وتقــدمي الفاتــورة للجمعيــة ،و يتــم علــى أثــر
ذلــك وبعــد املوافقــة علــى الطلــب دفــع  %50مــن
الرســوم ،وميكــن للجمعيــة دفــع املســاعدة جلهــة
التدريــب مباشــرة ،يف حــال تبــن عــدم اســتطاعة رب
األســرة دفــع تكاليــف الربنامــج التدريبــي.
 5 .ال تتــم املوافقــة علــى املســاعدة يف حــال عــدم
اجتيــاز الطالــب متطلبــات الفصــل الســابق املدعــوم
مــن قبــل اجلمعيــة.

برامج متكني االحرتافية لألفراد

دورات تطويــر القــدرات االحرتافيــة :هــي الــدورات التــي
دورات اللغــة اإلجنليزيــة املســتمرة ،دورات الكمبيوتــر يقدمهــا صنــدوق العمــل " متكــن" والتـــي تتطلــب
التخصصيــة ،وغريهــا
قيــام املتقــدم بدفــع  %50مــن التكلفــة التدريبيــة
التــي يوافــق عليهــا رئيــس املســاعدات بالتنســيق مــع للربنامــج التدريبــي االحــرايف ،وبذلــك تســعى اجلمعيــة
رئيــس جلنــة دعــم الطالــب ،وتكــون معايــر احلصــول لتقــدمي خدمــة ألبنــاء األســر املتعففــة ،لتشــجيعها يف
االنخــراط لتطويــر قدراتهــا ،ويكــون ذلــك مــن خــال رصــد
علــى هــذه املســاعدات علــى النحــو التــايل:
املوازنــات الالزمــة لهــذا الربنامــج وفــق املعايــر التاليــة:
1 .إرســال طلــب الــدورة مــن خــال واتســاب اجلمعيــة،
1 .إرســال طلــب الــدورة مــن خــال واتســاب اجلمعيــة،
مرفقــً فيــه تفاصيــل الــدورة املطلوبــة وتكلفتهــا.
مرفقــً فيــه تفاصيــل الــدورة املطلوبةتكلفتهــا.
2 .تزويــد اجلمعيــة بكشــف الدرجــات آلخــر فصــل ،إذا
كان طالبــً جامعيــً ،أو الشــهادة الدراســية إذا كان 2 .تزويــد اجلمعيــة بكشــف الدرجــات آلخــر فصــل إذا
كان طالبــً جامعيــً ،أو الشــهادة الدراســية إذا كان
املتقــدم طالبــً يف املدرســة ،أمــا الباحــث عــن
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املتقــدم طالبــً يف املدرســة ،أمــا الباحــث عــن
العمــل فآخــر شــهادة دراســية حصــل عليهــا.

1 .دعم الرسوم اجلامعية لألسر الشهرية واملوسمية
واملوسمية اخلاصة.

3 .يتــم تقييــم الربنامــج مــن قبــل اللجنــة اخملتصــة
باجلمعيــة مــن حيــث تناســبها مــع قــدرات املتقــدم
بالطلــب.

2 .مصــروف اجليــب لألســر الشــهرية واملوســمية
فقــط ،املنتظمــن يف اجلامعــات احلكوميــة فقــط.

4 .اجتيــاز مقــدم الطلــب للمقابلــة الشــخصية ،إذا كان
مبلــغ الدعــم املطلــوب يتجــاوز  800دينــار.
5 .يتعهــد املتقــدم بإعــادة مبلــغ الدعــم بعــد قيــام
متكــن بإعــادة  %50مــن قيمــة الربنامــج عنــد
اجتيــازه للربنامــج ،ويف حــال عــدم اجتيــازه للربنامــج
يلتــزم بدفــع مــا قامــت اجلمعيــة بدفعــه علــى شــكل
أقســاط مبــدة زمنيــة ال تتجــاوز الســنتني.

دعم الرسوم اجلامعية

يتــم تقــدمي املســاعدات التعليميــة اجلامعيــة إىل األســر
املســجلة يف نطــاق اجلمعيــة حتــى نصيــب فــرد 200
دينــار .تشــمل املســاعدات التعليميــة اجلامعيــة:
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3 .اجلامعــات احلكوميــة تشــمل :جامعــة البحريــن –
بوليتكنــك البحريــن – معهــد البحريــن للتدريــب.
 -1معايري املساعدات اجلامعية:
•تقدم هذه املساعدات ألسر اجلمعية فقط.
•تقتصــر املســاعدة علــى دراســة مؤهــل
البكالوريــوس يف احلــد األعلــى.
•ال تقــدم هــذه املســاعدة يف حــال حصــول الطالــب
علــى دعــم مــن أي جهــة أخــرى ،إذا كانــت قيمــة
الدعــم تفــي بالرســوم الدراســية.
•يســقط حــق الطالــب يف املســاعدة ،يف حــال
حصــل علــى عمــل أثنــاء الدراســة.
•ال يتم الدعم يف حال جتاوز عمر الطالب  25سنة.
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•يف حــال انســحاب الطالــب مــن الفصــل الدراســي ،
ال يتــم صــرف دعــم الرســوم اجلامعيــة ،أو مصــروف
اجليــب للفصــل الالحــق ،إال إذا كان االنســحاب
لظــروف صحيــة.

•رصيد دفع الرسوم الدراسية.
•كشف بنكي لثالثة أشهر.
•إفادة البطاقة الذكية.
 -3مدة الدعم اجلامعي

•جميــع املراجعــات و االستفســارات يجــب أن تكــون
بــن الطالــب مباشــرة و اجلمعيــة ،بــدءًا مــن تســليم الرسوم اجلامعية:
املســتندات إىل اســتالم احلقــوق املاليــة .
تلتــزم اجلمعيــة بالدعــم اجلامعــي بعــدد ســنوات اخلطــة

•ال يشــمل الدعــم دفــع تكاليــف شــراء الكتــب الدراســية ،مــع زيــادة فصــل واحــد ،ويقــدم الدعــم للســنة
التمهيديــة مــع عــدم احتســابه مــن ضمــن ســنوات
ا جلا معيــة .
اخلطــة الدراســية ،كمــا يشــمل الدعــم للفصــل الصيفــي
 -2التقدمي للمساعدات اجلامعية:
أيضــً.
عنــد التقــدمي بطلــب دعــم جامعــي ألول مــرة يتــم مــلء مصروف اجليب:
االســتمارة اخملصصــة بالوســيلة اإللكرتونيــة التــي
•يحتســب مصــروف اجليــب بعــدد فصــول اخلطــة
حتددهــا للجمعيــة ،مرفقــً بهــا جميــع املســتندات
الدراســية بــدون زيــادة مــع الدعــم يف الفصــل
املطلوبــة التاليــة:
التمهيــدي ،وال يقــدم يف حــال كانــت الدراســة عــن
•رسالة القبول.
بعــد ،أو يف الفصــل الصيفــي.
•اخلطة الدراسية.
•يتــم البــدء باحتســاب مصــروف اجليــب وفقــً للمعــدل
•اجلدول الدراسي.
الرتاكمــي ،يف حــال تســجيل  3مــواد علــى األقــل مــن
•رصيد دفع الرسوم الدراسية.
مــواد اخلطــة الدراســية.
•كشف حساب بنكي.
 -4مقدار الدعم اجلامعي
•البطاقة الذكية وإفادتها.
اجلامعات احلكومية:
أمــا الطلبــات املعتمــدة مســبقًا ،فيتــم إرســال رســائل
نصيــة للطلبــة ،حتــدد عــادة بفــرة معينــة ال تتجــاوز يتحمــل الطالــب اجلامعــي دفــع الرســوم الدراســية،
األســبوعني ،إلرســال املســتندات مــن أجــل إكمــال وتتكفــل اجلمعيــة بإعــادة كامــل املبلــغ لــه عــن طريــق
إيداعــه يف حســاب الطالــب البنكــي.
الدعــم اجلامعــي ،وهــي :
ويف حــال عــدم اســتطاعة الطالــب للدفــع املســبق،
•درجات الفصل السابق.
تتكفــل اجلمعيــة بالدفــع املباشــر للجامعــة ،شــريطة
•اجلدول الدراسي اجلديد.
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إشــعار اجلمعيــة بذلــك قبــل نحــو أســبوع واحــد.
اجلامعات اخلاصة أو الدارسون خارج البحرين :
•تتحمــل اجلمعيــة دفــع مبلــغ  350دينــارًا لــكل فصــل
دراســي ،مبــا ال يتعــدى فصلــن دراســيني يف الســنة.
•يتــم خصــم  50دينــار عــن كل مــادة مل يجتزهــا الطالــب
للرســوب ،أو االنســحاب.
 -5مصروف اجليب للجامعات احلكومية
ينطبــق مصــروف اجليــب لطــاب اجلامعــات احلكوميــة
مــن األســرة الشــهرية واملوســمية فقــط لفصليــن
دراســيني كل ســنة ،مــدة الفصــل الدراســي  4شــهور،
و يتــم احتســابه وفــق املعــدل الدراســي الرتاكمــي
للطالــب:

GPA

مقدار الدعم

الفصل الدراسي التمهيدي

 100دينار مرة واحدة

من 3.5-4

 100دينار شهريًا

من 3-3.4

 75دينار شهريًا

من 2.5-2.9

 50دينار شهريًا

من 2-2.4

 25دينار شهريًا

أقل من 2

ال يستحق
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 -6الالبتوب
•تشــمل مســاعدة الالبتــوب جميــع طــاب األســر
الشــهرية واملوســمية والتعليميــة يف اجلامعــات
احلكوميــة فقــط.
• يســتحق الطالــب اجلامعــي البتــوب يف حــال مضــى
أكــر مــن ثــاث ســنوات عــن آخــر البتــوب اســتلمه مــن
اجلمعيــة قبــل التحاقــه باجلامعــة.

4
5

معايري البت يف طلبات املساعدات

الزواج
عقد القران
هــي مســاعدة تقــدم للمقبلــن علــى الــزواج قبــل
عقــد القــران ،ويتــم حتديــد مقــدار املســاعدة بحســب
كــون مقــدم الطلــب ضمــن أفــراد األســر املســجلة يف
اجلمعيــة أو خارجهــا ،وفــق جــدول مقــدار املســاعدات،
ووفــق اآلليــة التاليــة :
1 .يتــم تقــدمي الطلــب مــن خــال املوقــع اإللكــروين
للجمعيــة بالنســبة لألســرة املســجلة يف اجلمعيــة،
وعــن وطريــق واتســاب اجلمعيــة بالنســبة ألفــراد
األســر مــن خــارج نطــاق اجلمعيــة ،مــع إرفــاق نســخة
مــن شــهادة فحــص مــا قبــل الــزواج و شــهادة راتــب
.
2 .يجــب أال يتجــاوز تاريــخ إصــدار شــهادة فحــص مــا قبــل
الــزواج أكــر مــن ثالثــة أشــهر.
3 .أال يكــون مقــدم الطلــب عاطـ ًا عــن العمــل ،وأال يتجــاوز
دخلــه الشــهري عــن  450دينــارًا.
4 .أال يزيــد قيمــة املهــر املــراد دفعــه عــن  2000دينــار
(شــام ًال املعجــل واملؤجــل).
5 .أال يكون على ذمته زوجة أخرى.
6 .أن يتــم تســليم املســاعدة قبــل نحــو شــهر مــن تاريخ
عقــد الــزواج ،وأن حتــدد املســاعدة ليتــم دفعهــا يف
املهــر ،وتكــون املســاعدة نقــدًا.
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5

الزواج

7 .ال يســتحق مقــدم الطلــب مســاعدة يف حــال تبــن
للجمعيــة بأنــه مت املبالغــة يف مصاريــف عقــد القــران
اخملطــط لــه.

2 .يف حــال كان الطلــب الســتكمال ترتيبــات الــزواج ،يجــب
أال تتجــاوز مــدة عقــد الــزواج ســنتني مــن تاريــخ تقــدمي
الطلب.

8 .يف حــال كان مقــدم الطلــب مــن خــارج نطــاق أســر
اجلمعيــة ،تكــون مقــدار املســاعدة بحســب فئــة
األســر املوســمية احملــددة يف جــدول مقــدار
املســاعدات.

3 .أال يتجــاوز الدخــل الشــهري ملقــدم الطلــب عــن 450
دينــارًا .

9 .يتــم تطبيــق هــذه املعايــر علــى املتقدمــن للــزواج
اجلماعــي مــن منطقــة مدينــة عيســى الــذي تنظمــه
اجلمعيــة ،ويف حــال انطبــاق املعايــر يتــم تقــدمي
املســاعدة لــه.

مساعدات الزواج
هــي مســاعدة للذيــن عقــدوا القــران ويرغبــون بإمتــام
الــزواج مــن قبيــل حفــل الزفــاف وجتهيـــز ســكن الزوجية،
ويتــم حتديــد مقــدار املســاعدة بحســب كــون مقــدم
الطلــب ضمــن أفــراد األســر املســجلة يف اجلمعيــة أو
خارجهــا ،وفــق جــدول مقــدار املســاعدات ،ووفــق اآلليــة
التاليــة :
1 .يتــم تقــدمي الطلــب مــن خــال املوقــع اإللكــروين
للجمعيــة بالنســبة لألســر املســجلة يف اجلمعيــة،
وعــن وطريــق واتســاب اجلمعيــة بالنســبة ألفــراد
األســر مــن خــارج نطــاق اجلمعيــة  ،مــع إرفــاق نســخة
مــن عقــد الــزواج و شــهادة راتــب.
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4 .أال يزيــد قيمــة املهــر املقــدم عــن  2000دينــار
(شــام ًال املؤجــل واملعجــل).
5 .أال يكون على ذمته زوجة أخرى.
6 .يف حــال كان مقــدم الطلــب مــن خــارج نطــاق أســر
اجلمعيــة; تكــون مقــدار املســاعدة بحســب فئــة
األســر املوســمية احملــددة يف جــدول مقــدار
املســاعدات ،وال يحــق ملقدمــي الطلبــات مــن خــارج
أســر اجلمعيــة احلصــول علــى هــذه املســاعدة يف
حــال اســتفاد مــن مســاعدة مــا قبــل الــزواج (عقــد
القــران).
7 .يتــم تقــدمي املســاعدة علــى هيئــة مســاعدات عينيــة
لتجهيــز ســكن الزوجيــة  ،وأن يتــم التشــاور مــع مقــدم
الطلــب يف حتديــد نــوع األجهــزة املطلوبــة شــريطة
أن تكــون مــن األجهــزة أو األثــاث األساســي وليســت
كماليــة.
8 .يتــم تطبيــق هــذه املعايــر علــى املتقدمــن للــزواج
اجلماعــي الــذي تنظمــه اجلمعيــة ،ويف حــال انطبــاق
املعايــر يتــم تقــدمي لــه املســاعدة.

5
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الزواج

هدية مولود

هــي هديــة تقــدم لــكل مولــود جديــد يف األســر املعالــة،
وذلــك بحســب املعايــر التالية:
1 .ميكــن لألســرة اإلســتفادة مــن هديــة املولــود بتقدمي
طلــب قبــل شــهر مــن الــوالدة أو بعــد شــهر واحــد
مــن تاريــخ الــوالدة مــع إرفــاق مــا يثبــت ذلــك.
2 .ترصــد هديــة نقديــة لــكل مولــود جديــد بقيمــة
 200دينــار يتــم حتويلهــا يف احلســاب البنكــي لــرب
األســرة  ،وميكــن تقــدمي الهديــة بشــكل عينـــي ،أو
كوبــون مشــريات ،بحســب طلــب يقــدم مــن رئيــس
املســاعدات لظــروف تتعلــق بنمــط إنفــاق األســرة
املتعففــة.
3 .يف حــال عــدم توافــر امليزانيــات الالزمــة لدفــع هــذه
املســاعدة ،فيمكــن لهيئــة املكتــب حتديــد املقــدار
ـتثناء.
املناســب اسـ
ً
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السكن

مساعدات األجهزة الكهربائية

واملنزلية األساسية

يقصــد مبســاعدات األجهــزة الكهربائيــة املنزليــة :
املكيف(عادي/ســبلت) ،الغســالة ،ســخان املــاء ،الفــرن،
الثالجــة ،الفريــزر ،التلفــاز ،وتكــون املعايــر علــى النحــو التايل:

الغــرض منــه ،وإذا مت التغيــر فــا تتحمــل اجلمعيــة تكلفة
ســد فتحــة املكيــف القــدمي ،وميكــن للجمعيــة أن توفــر
أكثـــر مــن مكيــف يف وقــت واحــد ،بحســب معيــار مقــدار
املســاعدة احملــدد يف جــدول املســاعدات.
8 .تلـــتزم األســرة بتســليم اجلهــاز القــدمي الذي مت اســتبداله
للجمعية .
9 .مــن حــق اجلمعيــة توفــر أي جهــاز كهربائــي مســتعمل
شــريطة أن يكــون بحالــة جيــدة.

1 .يتــم تقــدمي الطلب مــن خالل املوقــع اإللكــروين للجمعية،
مــع حتديــد نــوع اجلهــاز املطلــوب ،مــع ضــرورة إرفــاق
صــورة للجهــاز املــراد صيانتــه أو اســتبداله ،وأيضــً 	1 0.يف حــال تصـ ّـرف رب األســرة بصيانــة اجلهــاز املنــزيل دون
الرجــوع للجمعيــة ،ال يحــق لــه املطالبــة بقيمــة الصيانــة،
املــكان املــراد وضــع اجلهــاز أو تركيبــه فيــه يف حــال مل
ويف حــال قــام رب األســرة بالتصــرف باســتبعاد اجلهــاز
يكــن موجــودًا يف الســابق.
املنــزيل دون معاينــة اجلمعيــة ،فــإن اجلمعيــة لــن توفــر
2 .يتــم حتديــد احتيــاج اجلهــاز للتبديــل أو الصيانــة مــن خــال
جهــازًا بديــ ًا لــه إال بعــد مضــي ســنة مــن تاريــخ رفــض
زيــارة البحــث االجتماعــي ،أو تقريــر فـــني الصيانــة ،أو
الطلــب.
الورشــة الـــتي تتعامــل معهــا اجلمعيــة.
بنــاء علــى ســعة املــكان
 3 .يحــدد نــوع اجلهــاز وحجمــه
ً
وعــدد أفــراد األســرة.
4 .يتــم توفــر الفريــزر يف حــال جتــاوز عــدد أفــراد األســرة
عــن أربعــة أفــراد ،وأن يتوافــر مــكان لــه يف املنــزل.
5 .يتــم توفــر جهــاز التلفــاز يف حــال مل يتوافــر لــدى األســرة
أي تلفــاز يف املنـــزل مــا مل يكــن هنــاك اعتبــار آخــر يوصــي
بــه رئيــس املســاعدات.
6 .ال يتــم توفــر ثالجــة لألســرة يف حــال توافــر ثالجــة أخــرى
تتناســب مــع حجــم األســرة.
7 .يتــم توفــر نــوع املكيــف جمــزءًا (ســبلت)  ،أو عاديــً
بحســب طلــب مقــدم الطلــب ،وال يتــم تغيـــر املكيــف
مــن النــوع العــادي (النافــذة) إىل اجملــزأ إال إذا كان هنــاك
أســباب فنيــة ال ميكــن معهــا للمكيــف العــادي أن يــؤدي
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1 1.يتــم حتديــد أســعار األجهــزة الكهربائيــة الـــتي تقدمهــا
بنــاء علــى القائمــة املعتمــدة مــن قبــل
اجلمعيــة
ً
جملــس اإلدارة  ،وتراجــع بشــكل دوري كل  6شــهور،
وميكــن االطــاع عليهــا مــن قبــل مقــدم الطلــب إذا رغــب
يف ذلــك.

مساعدات الرتميم أو الصيانة
يتــم تقــدمي الطلــب مــن قبــل األســر املســجلة يف اجلمعية،
أو األســر غيـــر املســجلة التـــي يقــل فيهــا نصيــب الفــرد
عــن  200دينــار ،وميكــن تقــدمي الطلــب مــن قبــل الباحــث
االجتماعــي بالنســبة لألســر املســجلة يف اجلمعيــة ،وذلــك
يف ضــوء تقريــر البحــث االجتماعــي ،وتكــون املعايــر علــى
النحــو التــايل:
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1 .يتــم تقــدمي الطلــب مــن خــال املوقــع اإللكــروين للجمعية وزوجتــه واألبنــاء ،الســجاد ،خزائــن املالبــس ،خزائــن
بالنســبة لألســرة املســجلة يف اجلمعيــة ،وعــن وطريــق املطبــخ ،كراســي قاعــة اجللــوس ،وتكــون املعايــر علــى
واتســاب اجلمعيــة بالنســبة لألســر مــن خــارج نطــاق النحــو التــايل:
اجلمعيــة القاطنــن بجمعيــة مدينــة عيســى ،مــع إرفــاق 1 .يتــم تقــدمي الطلــب مــن خــال املوقــع اإللكــروين
صــور للمــكان املــراد ترميمــه أو أي مســتندات تدعــم
للجمعيــة ،مــع إرفــاق صــور للمــكان املــراد وضــع األثــاث
احلاجــة للرتميــم.
فيــه أو األثــاث املــراد تبديلــه.
2 .معاينــة ســكن األســرة مــن قبــل الباحــث االجتماعــي،
أو مــن تنتدبــه اجلمعيــة لتحديــد احتياجــات الصيانــة
وتكلفتهــا.

2 .معاينــة ســكن األســرة مــن قبــل الباحــث االجتماعــي،
أو مــن تنتدبــه اجلمعيــة لتحديــد احتياجــات األســرة مــن
قطــع األثــاث.

 3 .حتدد أماكن الصيانة بحسب عدد املعالني .

3 .أن يكــون لــدى األســرة مــكان يتســع لنــوع األثــاث
ا ملطلــو ب .

4 .أن تكــون مســاعدة التـــرميم أو الصيانــة تتعلــق
باألساســيات ،وليــس مــن أجــل القيــام بتـــرميم كماليــات
يف املنــزل ميكــن االســتغناء عنهــا أو تأجيلهــا.
5 .حتديــد مقــدار املســاعدة وفــق جــدول مقــدار
املســاعدات بالنســبة لألســر املســجلة يف اجلمعيــة،
أمــا األســر غــر املســجلة فيكــون مقــدار املســاعدة لها
ً
مماثــا لفئــة األســر املوســمية اخلاصة،ويكــون حتديــد
مقــدار املســاعدة بتوصيــة مــن رئيــس املســاعدات.
6 .ال تقوم اجلمعية بإعادة بناء البيوت اآليلة للسقوط.
بنــاء علــى القائمــة
 7 .يتــم حتديــد أســعار مــواد البنــاء
ً
املعتمــدة مــن قبــل جملــس اإلدارة ،وتراجــع بشــكل
دوري كل  6شــهور ،وميكــن االطــاع عليهــا مــن قبــل
مقــدم الطلــب إذا رغــب بذلــك.

مساعدات التأثيث
يتــم تقــدمي مســاعدة التأثيــث لألســر املســجلة يف
اجلمعيــة ،وتشــمل املســاعدة :الســرير لــرب األســرة

4 .أن تكــون األولويــة إلصــاح األثــاث ،ويف حــال تعــذر ذلــك
يتــم شــراء أثــاث جديــد.
5 .أن تكــون مســاعدة األثــاث تتعلــق باألساســيات ،وليــس
مــن أجــل كماليــات يف املنــزل ميكــن االســتغناء عنهــا أو
تأجيلهــا.
6 .تكــون مســئولية اجلمعيــة اختيــار نــوع األثــاث املناســب
لألســرة  ،ويتــم إعــام األســرة بذلــك ،فــإذا متــت املوافقــة
عليــه يتــم شــراء األثــاث.
7 .ال يتــم اســتبدال األثــاث الــذي قامــت اجلمعيــة ســابقًا
مبنحــه لألســرة ،يف حــال تبــن بــأن احلاجــة للتبديــل
ناجتــة عــن ســوء االســتخدام.
ـاء
8 .يتــم حتديــد أســعار األثــاث الـــتي تقدمهــا اجلمعيــة بنـ ً
علــى القائمــة املعتمــدة مــن قبــل جملــس اإلدارة ،
وتراجــع بشــكل دوري كل  6شــهور ،وميكــن اإلطــاع
عليهــا مــن قبــل مقــدم الطلــب إذا رغــب بذلــك.

55

معايري البت يف طلبات املساعدات

6

السكن

مساعدة انتقال أسرة

خارج نطاق خدمات اجلمعية

فرصــة للجمعيــة املنتقــل إليهــا دراســة حالــة األســرة
وحتديــد مصــر اســتمرار مســاعدتها مــن عدمــه.

مساعدة إيواء أسرة

تقــوم اجلمعيــة بتوفــر ميزانيــة بحســب مــا هــو مذكــور يف
جــدول مقدار املســاعدات لألســرة املســجلة يف اجلمعية تقــوم اجلمعيــة بتوفــر ســكن مالئــم لألســرة التـــي تعيــش
التـــي حصلــت علــى إســكان جديــد مــن احلكومــة ،باعتبــار أن أوضــاع صعبــة يف مســكنها  ،أو تلــك األســر التــي ال يوجــد
اجلمعيــة ســوف توقــف خدماتهــا إىل هــذه األســرة بعــد لديهــا مســكن مالئــم وفــق املعايــر التاليــة:
اســتالمها لهــذه املســاعدة والتـــي يكــون اســتحقاقها 1 .أن يكون من ضمن األسر املسجلة يف اجلمعية.
وفــق املعايــر التاليــة:
2 .أن يتطلب الوضع فصل األوالد عن البنات عند البلوغ.
1 .أن تكــون األســرة حاصلــة علــى ســكن ضمــن مشــاريع
احلكومــة اإلســكانية.
2 .أن يتــم زيــارة كل مــن الســكن القــدمي واجلديــد والوقــوف
علــى االحتياجــات اجلديــدة للســكن اجلديــد.
3 .ال يتــم توفــر أجهــزة متوافــرة يف الســكن القــدمي
وصاحلــة لالســتعمال وميكــن نقلهــا للســكن اجلديــد.
4 .تكــون املســاعدة بشــكل عيـــني مــن خــال تقــدمي
أجهــزة كهربائيــة أساســية ،وأيضــً قطــع األثــاث ،وفــق
املعايــر احملــددة يف مســاعدات األجهــزة واألثــاث.
5 .يف حــال تب ّيــن بــأن رب األســرة قــد بالــغ يف اإلضافــات
علــى منـــزل اإلســكان والديكــور الداخلــي واخلارجــي،
فــإن مــن حــق اجلمعيــة رفــض املســاعدة ،أو تقليلهــا
بحســب مــا يحــدده تقريــر الزيــارة.
6 .إذا كانــت املنطقــة الـــتي انتقــل إليهــا رب األســرة تقــع
ضمــن نطــاق جمعيــة أخــرى ،تقــوم اجلمعيــة برفــع
ملــف األســرة إىل اجلمعيــة املعنيــة باملنطقــة اجلديــدة
لدراســة وضــع األســرة مــع االســتمرار بدعــم األســرة
ملــدة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اإلشــعار ،ليكــون بذلــك
56

3 .أال يكــون مســتفيدًا مــن اخلدمــات اإلســكانية (.وحــدة
ســكنية مؤقتــة)
4 .طرد األسرة من مكان سكناها ألي سبب كان .
5 .تعــرض األســرة حلريــق منزلهــا ،ووجــوب توفــر ســكن
بصــورة عاجلــة ،علـــى أن يتــم بعــد ذلــك التواصــل مــع
اجلهــات احلكوميــة اخملتصــة لتوفــر ســكن لألســرة.
6 .أال يكون لرب األسرة التزام بقرض شخصي غري مربر.
7 .أن يكــون االتفــاق يف عقــد اإليجــار بــن رب األســرة
واملالــك.
8 .احلد األقصى للدعم سنتان.
 9 .أن ُيعتمــد قــرار الدعــم بتوصيــة مــن رئيــس املســاعدات،
وهيئــة املكتــب ،واعتمــاد جملــس اإلدارة.
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مساعدات أخرى
مساعدات العالج

تقــوم اجلمعيــة بتقــدمي مســاعدات العــاج يف حــال
عــدم توافــره يف املستشــفيات احلكوميــة يف األوقــات
املناســبة ،و تشــمل املســاعدات شــراء األدويــة ،وتوفــر
نظــارات طبيــة ،وتقــدم هــذه املســاعدة لألســر املســجلة
يف اجلمعيــة أو مــن خارجهــا وفــق املعايــر التاليــة:
1 .يتــم تقــدمي الطلــب مــن خــال املوقــع اإللكــروين للجمعية
مــع إرفــاق التقاريــر الطبيــة التــي تثبــت احلالــة ،أمــا
احلــاالت األخــرى لألســر غــر املســجلة فيمكنهــا تقــدمي
طلبهــا عــر إمييــل اجلمعيــة ،أو واتســاب اجلمعيــة.
2 .يتــم عــرض الطلــب علـــى الطبيــب االستشــاري املعتمــد
مــن قبــل اجلمعيــة لدراســة احلالــة وتقييمهــا ،والوقــوف
علــى توافــر العــاج يف املستشــفيات احلكوميــة مــن
عدمــه يف الوقــت املناســب ،وميكــن حتويــل الطلــب
مباشــرة إىل رئيــس املســاعدات التخــاذ القــرار املناســب
إذا كانــت التقاريــر املقدمــة ال تســتدعي االستشــارة
الطبيــة.
3 .يف حــال توافــر العــاج يف املستشــفيات احلكوميــة،
وإمكانيــة تلقــي العــاج يف الوقــت املناســب ،ال تتــم
املوافقــة علــى املســاعدة.
4 .يف حــال مت دفــع تكاليــف العــاج وترتــب علــى األســرة
ديــون ،يتــم تقديــر أســباب قيــام األســر بالعــاج يف
املستشــفيات اخلاصــة أو خــارج البحريــن دون الرجــوع
إىل اجلمعيــة ،وعليــه يتــم اتخــاذ القــرار املناســب يف ذلــك
بعدأخــذ االستشــارة الطبيــة شــريطة تزويــد اجلمعيــة
بتقريــر طبــي معتمــد ،وأرصــدة العــاج ،ومــا يثبــت دفعها
مــن قبــل مقــدم الطلــب.
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مساعدات أخرى

5 .ميكــن للجمعيــة تبـــني احلــاالت احلرجــة الـــتي تتطلــب
مبالــغ كبــرة ،وذلــك مبخاطبــة اجلمعيــات األخــرى ،و 	1 2.يف حــال مت تخصيــص مبلــغ العــاج للمريــض ومل يتــم
التجــار ،واألعيــان ملســاعدة املريــض مــن خــال دفــع
االســتفادة منــه ألكـــر مــن ســتة أشــهر ،وجــب حتديــث
املســاعدات إىل اجلمعيــة وقيــام اجلمعيــة بدفعهــا إىل
التقاريــر الطيبــة إذا رغــب يف االســتفادة مــن املبلــغ
املســتحق.
اخملصــص لــه.
6 .ال يتم دعم العالجات التجميلية غري الضرورية.
1 3.توفــر اجلمعيــة نظــارات طبيــة ألي فــرد معــال مــن األســر
دفــع املبلــغ إىل املريــض بعــد إثبــات إجــراءات الســفر.

7 .يتــم دعــم مســاعدات عالجــات اإلجنــاب يف حــال مضــى
علــى زواج مقــدم الطلــب  3ســنوات ،أو كان عمــر الزوجــة
يقــارب األربعــن ســنة ،ويف حــال املوافقــة تقــدم هــذه
املســاعدة فقــط لطفــل واحــد ومبــا ال يتجــاوز  500دينــار.

املســجلة يف اجلمعيــة ،ومبــا ال يتجــاوز ســعرها 30
دينــارًا يف األحــوال الطبيعيــة ،ومبــا ال يتجــاوز  100دينــار
يف حــال كان االحتيــاج إىل نظــارة طبيــة خاصــة بحســب
تقريــر اجلهــة املعتمــدة مــن قبــل اجلمعيــة ،ويكــون
قــرار املوافقــة علــى النظــارة اخلاصــة مــن قبــل رئيــس
املســاعدات ،ويأخــذ هــذا النــوع مــن الطلبــات صفــة
االســتعجال يف النظــر فيــه .مــع األخــذ يف االعتبــار
االشــراطات التاليــة:

9 .يقــوم رئيــس املســاعدات باقــراح مقــدار مســاعدة
العــاج بعــد الوقــوف علــى الــرأي الطـــبي وفــق الصالحيــات
احملــددة يف جــدول مقــدار املســاعدات.

•يســتحق أي فــرد معــال مــن األســرة املتعففــة نظــارة
طبيــة واحــدة يف الســنة الواحــدة لألطفــال الذيــن
تقــل أعمارهــم عــن  18ســنة ،وكل ســنتني لألفــراد
الذيــن يزيــد أعمارهــم عــن  18ســنة ،ويكــون املديــر
اإلداري مســئو ًال عــن صــرف املســاعدة يف حــال كان
املبلــغ املســتحق أقــل أو يســاوي  30دينــارًا  ،وإذا
كان املبلــغ أعلــى مــن ذلــك فيكــون مبوافقــة رئيــس
املســاعدات.

8 .ميكــن للجمعيــة دعــم توفــر األدويــة يف حــال عــدم
توافرهــا يف الصيدليــة احلكوميــة بعــد أخــذ رأي
استشــاري اجلمعيــة ،شــريطة أن يكــون املريــض مــن
األســر املســجلة يف اجلمعيــة.

	1 0.ميكــن للجمعيــة اســتقبال طلبــات عــاج مــن خــارج
نطــاق األســر املســجلة يف اجلمعيــة ،ويتــم معاملتهــا
عنــد حتديــد مقــدار املســاعدة كمــا هــو احلــال بالنســبة
لفئــة األســر املوســمية اخلاصــة.
1 1.تقــوم اجلمعيــة بدفــع املبلــغ اخملصص للعالج مباشــرة
إىل املستشــفى إذا كان املبلــغ اخملصــص يغطــي
كامــل قيمــة العــاج ،وإذا كان ال يغطــي قيمــة العــاج،
يتــم دفعــه بعــد قيــام املريــض بدفــع مقــدم العــاج إىل
املستشــفى ،وتقــوم اجلميعــة أيضــً يف هــذه احلالــة
بدفــع املبلــغ اخملصــص للمريــض إىل املستشــفى
مباشــرة ،إال إذا كان عــاج املريــض يف اخلــارج ،فيتــم
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يف حال تلف النظارة بالنسبة للذين تقل أعمارهم
•
عــن  18ســنة ،يتــم صــرف مســاعدة نظــارة طبيــة بــدل
تالــف حـــتى وإن مل يكمــل الســنة مــن آخــر مــرة مت
صــرف مســاعدة لــه ،ويكــون ذلــك ملــرة واحــدة فقــط
خــال ثــاث ســنوات ،أمــا إذا كان عمــر املعــال أكـــر من
 18ســنة ،ومضــى عــن آخــر مســاعدة ســنة وهــو مــن
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مساعدات أخرى
فئــة األســر الشــهرية ،فيتــم صــرف مســاعدة نظــارة
طبيــة بــدل تالــف ملــرة واحــدة خــال خمــس ســنوات.

اجلمعيــة قــد احتســبتها ضمــن اإللتزامــات التــي علــى
األســرة.

•يتــم التعامــل فقــط مــع اجلهــة التـــي حتددهــا
اجلمعيــة ،ويف حــال عــدم توافــر النظــارة الطبيــة يف
اجلهــة الـــتي اعتمدتهــا اجلمعيــة تقــوم اجلمعيــة
بتحديــد اجلهــة األخــرى.

4 .حتــدد مقــدار املســاعدة وفــق جــدول مقــدار
املســاعدات بالنســبة لألســر املســجلة يف اجلمعيــة،
أمــا األســر غــر املســجلة فيكــون مقــدار املســاعدة لها
مماثـ ًـا لفئــة األســر املوســمية اخلاصــة ،ويكــون حتديــد
مقــدار املســاعدة بتوصيــة مــن رئيــس املســاعدات.

1 4.بالنســبة للطلبــات املقدمــة مــن قبــل اجلمعيــات
اخلرييــة ،فــإن اجلمعيــة تقــوم أو ًال بعرضهــا علــى الطبيــب
االستشــاري ،ومــن ثــم يتــم حتديــد مبلــغ املســاعدة،
وميكــن تكــرار الدعــم املقــدم للجمعيــة اخلرييــة ألكثـــر
مــن مــرة واحــدة يف الســنة الواحــدة ،شــريطة أن ال
يتجــاوز امليزانيــة اخملصصــة لدعــم اجلمعيــات.

مساعدات تسديد الديون

5 .ال يتــم املســاهمة يف تســديد الديــن يف حــال مل يرتتــب
علــى ذلــك وجــود خطــة لتســديد كامــل الديــن ،أو وجــود
تســوية مــع البنــك ال يرتتــب عليهــا اســتمرار احتســاب
األربــاح نظــر التأخــر يف تســديد الديــن.

مساعدة مصاريف العزاء

يقصــد مبســاعدة مصاريــف العــزاء  :هــي تلــك املســاعدة
يتــم تقــدمي الطلــب مــن قبــل األســر املســـجلة يف اجلمعيــة  ،املمنوحــة لألســرة يف حــال وفــاة رب األســرة ،أو أحــد أفــراد
أو األســر غيـــر املســـجلة والتـــي يقــل فيهــا نصيــب الفــرد عــن األســرة مــن الدرجــة األوىل املعالــن ،ملســاعدتهم يف
قضــاء شــئون الفاحتــة  ،ويكــون مقــدار املســاعدة وفــق
 200دينــار  ،وتكــون املعايــر علــى النحــو التــايل:
1 .يتــم تقــدمي الطلــب مــن خــال املوقــع اإللكــروين للجمعية جــدول مقــدار املســاعدات وبحســب املعايــر التاليــة:
بالنســبة لألســر املســجلة يف اجلمعيــة ،وعــن وطريــق 1 .يف حــال علــم اجلمعيــة بالوفــاة يقــوم منــدوب اجلمعيــة
يعــول
واتســاب اجلمعيــة بالنســبة ألفــراد األســر مــن خــارج
بتقــدم املســاعدة إىل أحــد أفــراد األســرة ممــن ّ
عليــه يف حســن صــرف املبلــغ خــال أيــام الفاحتــة.
نطــاق اجلمعيــة ،مــع إرفــاق حكــم احملكمــة أو اإلنــذار
املطالــب بــه.
2 .يحــق لألســرة التقــدم لالســتفادة مــن هــذه املســاعدة
2 .يتــم النظــر يف طلبــات الديــون املوثقــة مبطالبــات
قضا ئيــة .

لغايــة شــهر مــن تاريــخ الوفــاة كحــد أقصــى.

3 .أن تكــون مســاعدة تســديد الديــون لالحتياجــات
األساســية ،و ال يتــم تقــدمي مســاعدات للديــون املتعلقــة
بشــركات االتصــاالت ،أو بطاقــات االئتمــان ،أو الديــون
التجاريــة ،أو عــدم دفــع مســتحقات الكهربــاء كــون أن
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مساعدات أخرى

مساعدة حريق

تقــوم اجلمعيــة بتقدمي مســاعدة حريق لألســرة املســـجلة
يف اجلمعيــة ،وأيضــً األســر غــر املســجلة التـــي ال يزيــد
نصيــب الفــرد فيهــا عــن  200دينــار ،وفــق املعايــر التاليــة:
1 .تقدمي طلب عرب الربيد اإللكرتوين أو واتساب اجلمعية.
2 .تزويد اجلمعية بإفادة من إدارة الدفاع املدين.
3 .معاينــة مــكان احلريــق مــن قبــل جلنــة البحــث،أو مــن
تنتدبــه اجلمعيــة لتقديــر األضــرار.
.
.
.

.

1 .يتم تقدمي الطلب من خالل املوقع اإللكرتوين للجمعية أو
واتساب اجلمعية.
2 .يقــوم رئيــس املســاعدات بدراســة الطلــب وإحالتــه
للبحــث االجتماعــي إذا تطلــب األمــر ،أو حتديــد مقــدار
املســاعدة وفــق جــدول مقــدار املســاعدات.
3 .ميكــن لألســرة احلصــول علــى أكــر مــن مســاعدة
طارئــة ،مبــا ال يتجــاوز احلــد األعلــى احملــدد يف جــدول
مقــدار املســاعدات.

مساعدة الشتاء

4أال تكــون هنــاك جهــة أخــرى قــد تبنــت إصــاح أضــرار
يتــم تقــدمي هــذه املســاعدة ألبنــاء األســر املعالــن ،و ذلــك
احلريــق.
وفــق مــا هــو حمــدد يف جــدول مقــدار املســاعدات ،وذلــك
5أن يقــوم مقــدم الطلــب مبخاطبــة اجلهــات احلكوميــة بحســب اآلليــة التاليــة:
املعنيــة لتقــدمي الدعــم لــه.
 1 .يتــم رصــد جميــع الذيــن ينطبــق عليهــم معيــار مســاعدة
6يف حــال تبنـــي اجلمعيــة لدعــم صاحــب الطلــب لتغطيــة
الشــتاء  ،ويتــم حتديــد امليزانيــة الالزمــة ،ويف حــال
تكاليــف إصــاح أضــرار احلريــق ،تقــوم اجلمعيــة مبخاطبــة
توافرهــا يتــم دفعهــا إىل األســر يف حســاباتها البنكيــة
التجــار واألعيــان ومكاتــب العلمــاء املعتمديــن لديهــا.
مــع بدايــة شــهر نوفمــر كل عــام.
7يتــم التعامــل مــع مســاعدة احلريــق بصفــة االســتعجال
2 .يلـــتزم رب األســرة شــرعًا بصــرف هــذه املســاعدة
وفــق مقــدار املســاعدة احملــددة يف جــدول
يف شــراء مســتلزمات الشــتاء لألبنــاء ،ويف حــال
املســاعدات؛ لضمــان رجــوع األســرة إىل مــكان ســكناها،
تبــن للجمعيــة قيــام رب األســرة بصرفهــا يف غيـــر
أو الســعي للتواصــل مــع اجلهــات احلكوميــة؛ لتوفــر
موضعه،تقــوم اجلمعيــة بتنبيــه رب األســرة  ،وإذا قــام
ســكن بديــل ،ريثمــا يتــم اإلنتهــاء مــن صيانــة املنــزل.
بتكــرارذلــك،يتــموقــفاملســاعداتملــدةســتةشــهور.

املساعدات الطارئة

غري املصنفة

ميكــن لألســر املســجلة يف اجلمعيــة التقــدم بطلــب
مســاعدات أخــرى ،غــر تلــك املصنفــة ،ســواء كانــت عينيــة أو
نقديــة.
60

3 .حتجــب املســاعدة إذا تزامنــت مــع مســاعدات شــهر
رمضــان.
4 .يف حــال عــدم توافــر امليزانيــات الالزمــة لدفــع هــذه
املســاعدة ،فيمكــن لهيئــة املكتــب حتديــد املقــدار
اســتثناء.
املناســب
ً

4
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التعامل مع احلاالت اخلاصة

أسر العاطلني عن العمل

تسجيل املساعدة
بإسم غري رب األسرة

يأتــي اعتبــار أســر العاطلــن عــن العمــل مــن احلــاالت
ـواء
اخلاصــة ،لكــون أن هنــاك مــن يســتغل هــذا الوضــع ،سـ ً
بالتقاعــس عــن البحــث عــن العمــل ،أو عــدم الكشــف عــن
قيامــه بالعمــل ،واالعتمــاد علــى إثبــات معلومــات البطاقــة ميكــن للجمعيــة تســجيل الطلــب وتقــدمي املســاعدة لغــر
الذكيــة بأنــه ال يعمــل ،وعليــه وللموازنــة بــن املســاعدة رب األســرة (الــزوج) لفــرد آخــر مــن العائلــة مقدمــة الطلــب
والظــروف االســتثنائية الـــتي متــر بهــا األســرة ،والضغــط يف األحــوال التاليــة:
مــن جانــب آخــر علــى دفــع رب األســر للبحــث عــن العمــل1 . ،أن يكون مقدم الطلب أرملة ،مطلقة ،مهجورة.
فــإن اإلجــراء ســوف يكــون علــى النحــو التــايل:
2 .إذا كان رب األســرة غــر ســوي (مدمــن ،ال يصــرف علــى
املنــزل )...،بعــد التأكــد مــن ذلــك خــال البحــث االجتماعي
1 .عنــد ثبــوت جديــة رب األســرة العاطــل ببحثــه عــن العمــل،
 ،أو تأكيــد هــذا الوضــع مــن قبــل جــران األســرة  ،أو أحــد
وذلــك بتقــدمي طلــب إعانــة أو تعويــض ضــد التعطــل
املؤمنــن الثقــات.
يف وزارة العمــل ،فــإن اجلمعيــة تقــوم بتقــدمي دعمهــا
لألســرة ملــدة ســتة أشــهر ،و يقــوم رب األســر بتحديــث
3 .إذا كان رب األسرة معاقًا أو مريضًا نفسيًا.
بياناتــه كل ثالثــة أشــهر ،وميكــن جتديدهــا لســتة أشــهر
4 .إذا كان رب األســرة ال يريــد احلضــور إىل اجلمعيــة بســبب
أخــرى بتوصيــة مــن رئيــس املســاعدات.
التعفــف  ،أو اخلجــل  ،أو العنــاد يف الوقــت الــذي يتبــن مــن
2 .يف حــال انتهــاء فتـــرة الدعــم ،يتم اعتبار دخل رب األســرة
البحــث االجتماعــي احتيــاج األســرة.
احلــد األدنــى املتعــارف عليــه يف ســوق العمــل ،وهــو
5 .إذا طلب رب األسرة ذلك.
 250دينــارًا  ،ومــن ثــم يتــم إعــادة احتســاب نصيــب الفــرد
6 .إذا كان رب األســر غــر حامــل للجنســية البحرينيــة ،يف
وحتديــد مــدى انطبــاق معايــر فئــة األســر املتعففــة يف
حــال كانــت الزوجــة بحرينيــة.
اجلمعيــة ،ويســتمر هــذا الوضــع ملــدة عــام كامــل ،و
بعدهــا يتــم رفــع قيمــة الراتــب االفرتاضــي لــرب األســرة
إىل  300دينــار.
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التعامل مع احلاالت اخلاصة

تقدمي طلب املساعدة
من غري رب األسرة

مــن أجــل مســاعدة األســر املتعففــة هنــاك ،أو الســعي
للتواصــل مــع جمعيــات مســقط رأس مقــدم الطلــب
للوقــوف علــى إمكانيــة الدعــم مــن قبلهــا.
2 .إذا كانــت األســرة مــن قاطنــي منطقــة مدينــة عيســى
(منـــزل والــده) وتعــذر تقــدمي املســاعدة مــن قبــل
اجلمعيــة اخلرييــة يف منطقــة ســكنه اجلديــدة ،أو لعــدم
وجــود جمعيــة خرييــة فيهــا.

تســتقبل اجلمعيــة طلــب املســاعدة مــن غــر رب األســرة
يف األحــوال التاليــة:
1 .احلــاالت التــي مــن املمكــن تقــدمي املســاعدات فيهــا إىل
غــر رب األســرة.
3 .قبــول طلبــات املســاعدات الــواردة مــن اجلمعيــات
2 .طلب مندوبي اجلمعية .
اخلرييــة ،شــريطة توصيــة رئيــس املســاعدات.
3 .طلــب فاعلــي اخلــر ،مــع ضــرورة موافقــة األســرة قبــل
الزيــارة.
تقــدمي معلومــات غــر صحيحــة للجمعيــة أو عــدم التعــاون
مــع الباحثــن بدخــول املنــزل
4 .طلب اجلهات الرسمية.
1 .يف حــال تبــن مــن خــال الزيــارة امليدانيــة بــأن األســرة
قــد قدمــت معلومــات مغلوطــة تهــدف منهــا احلصــول
احلــاالت التــي يتــم فيهــا تقــدمي املســاعدات مــن غــر األســر
املســجلة يف اجلمعية
علــى مســاعدات مــن اجلمعيــة ،فإنــه يرتتــب علــى ذلــك
وقــف مســاعدات األســرة ملدة شــهرين إذا كانت أســرة
1 .مساعدات العالج.
شــهرية ،أو ملــدة  6أشــهر إذا كانــت أســرة موســمية.
2 .مساعدات الزواج.
2 .يف حــال عــدم اإلفصــاح عــن اســتالم مســاعدات مــن
3 .مساعدات احلريق.
جمعيــات خرييــة أخــرى ،ومت معرفــة ذلــك مــن قبــل
4 .املساعدات التعليمية.
اجلمعيــة ،فــإن اإلجــراء املتخــذ هــو وقــف املســاعدات
فــورًا وملــدة  6أشــهر ،بعدهــا يتــم حتديــد مصــر األســرة
بوقفهــا نهائيــً أو بتحويلهــا إىل اجلمعيــة األخــرى ،أو
تسجيل أســرة يف نظام املساعدات
اســتمرارها ضمــن مســاعدات اجلمعيــة.

مــن خــارج منطقة مدينة عيســى

ميكــن أن يتــم تســجيل أســرة ،أو تقــدمي مســاعدات إىل أســر
خــارج منطقــة مدينــة عيســى يف األحــوال التاليــة:
1 .قاطنــو منطقــة إســكان ســلماباد جممــع  714،لعــدم
وجــود جمعيــات خرييــة يف هــذه املنطقــة ،مــع الســعي
للتنســيق وحــث اجلمعيــات احمليطــة باملنطقــة للتعاون
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3 .يف حــال امتنــاع صاحــب املـــنزل عــن الســماح ملنــدوب
اجلمعيــة بدخــول املـــنزل لالطــاع أو التصويــر ،فيرتتــب
علــى ذلــك وقــف املســاعدة ،ريثمــا يتــم املوافقــة علــى
دخــول املنــزل.
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التصديق على طلبات املساعدة

املقدمة إىل مكاتب أصحاب السماحة العلماء والسادة التجار

جــرى العــرف علــى قيــام اجلمعيــات اخلرييــة بالتصديــق علــى
طلبــات املســاعدة قبــل قيــام مكاتــب العلمــاء أو التجــار
بتقــدمي املســاعدة  ،ويأتــي ذلــك ملعرفــة اجلمعيــات
باألســر وأحوالهــا ،ويعتـــر تصديــق اجلمعيــة حمــل ثقــة لدى
هــذه اجلهــات باعتبــار أن اجلمعيــة قــد قامــت بدراســة
الطلــب قبــل التصديــق عليــه ،وعليــه ،ولضمــان قيــام
اجلمعيــات مبســؤولياتها يتــم اعتمــاد اآلليــة التاليــة عنــد
تقــدمي طلــب التصديــق:
1 .تقدمي طلب للجمعية للدراسة و التقييم.
2 .للجمعيــة حتديــد قيمــة املســاعدة ،ومــن ثــم التصديــق
علــى الطلــب يف حــال كانــت املســاعدة املقدمــة مــن
قبــل اجلمعيــة ال تغطــي احتيــاج مقــدم الطلــب ،أمــا إذا
كانــت تغطــي احتياجــه فــا مينــح خطــاب التصديــق.
3 .يف حــال عــدم انطبــاق معايــر اجلمعيــة باســتحقاق
مقــدم الطلــب للمســاعدة; يتــم رفــض التصديــق علــى
الطلــب.
4 .تصــدر اجلمعيــة إفــادة تصديــق تتضمــن بيانــات عــن
مقــدم الطلــب ،باإلضافــة إىل البيانــات املتعلقــة بنصيــب
الفــرد ،وعــدد املعالــن ،ونــوع املســاعدات الـــتي
تقدمهــا اجلمعيــة ،مــع حتديــد توصيــة اجلمعيــة بشــأن
طلــب التصديــق وتختــم بخــامت اجلمعيــة وتوقيــع املديــر
التنفيــذي.
5 .يف حالــة كان مقــدم الطلــب يرغــب يف احلصــول علــى
أكـــر مــن إفــادة تصديــق ألكثـــر مــن جهــة ،فــإن اجلمعيــة
تأخــذ يف االعتبــار عــدد اإلفــادات التــي تصدرهــا للحالــة
ـاء علــى نــوع ومقــدار املســاعدة املطلوبــة،
الواحــدة ،بنـ ً
تفاديــً لعــدم اســتغالل هــذه اخلدمــة مــن البعــض.
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احلقوق الشرعية

تعمــل اجلمعيــة علــى توزيــع احلقــوق الشــرعية إذا مــا توافــرت وفــق األصــول الشــرعية .ويتــم
تطبيــق كافــة املعايــر يف حتديــد األســر املســتحقة.
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اآلليات واإلجراءات

66

تتبــع اجلمعيــة آليــات وإجــراءات منظمــة حمــدودة
التخــاذ القــرارات والتظلمــات يف الوقــت املناســب،
وهــي كاآلتــي:
1 .يتــم تســجيل جميع طلبــات املســاعدات والتظلمات
يف النظــام اآليل "نظــام جمعيتـــي" ،وإشــعار مقــدم
الطلــب برقــم الطلــب املقــدم إلكرتونيــً عــر رســالة
نصيــة يرســلها النظــام.
2 .يتــم النظــر يف الطلبــات بحســب الصالحيــات
املمنوحــة يف النظــام علــى أال يتجــاوز مــدة البــت
يف الطلــب أكــر مــن خمســة أيــام عمــل ،وعشــرة
أيــام عمــل إذا مت إحالــة الطلــب إىل البحــث امليــداين
أو هيئــة املكتــب ،وخمســة عشــر يــوم عمــل إذا مت
إحالــة الطلــب إىل جملــس اإلدارة.
3 .إشــعار مقــدم الطلــب عـــر الرســائل النصيــة
القصــرة بنتيجــة القــرار املتخــذ مــع تذييــل الــرد
بإمكانيــة تقــدمي تظلــم جمللــس اإلدارة مشــفوعًا
مبــررات جديــدة.
4 .يف حــال مت تقــدمي تظلــم ،فــإن التظلــم ميرر بحســب
التسلســل الهرمــي يف اتخــاذ القــرار ،وإذا متــت
املوافقــة عليــه ،يتــم اتخــاذ اإلجــراءات املتبعــة يف
صــرف املســاعدة ،وال يحــق رفــض التظلــم إال مــن
قبــل هيئــة املكتــب ،مــامل تقــوم هيئــة املكتــب
برفعــه إىل جملــس اإلدارة.
5 .ينعقــد اجتمــاع هيئــة املكتــب للبــت يف الطلبــات
ـاء علــى دعــوة مــن أمــن الســر ،وإذا تعــذر انعقــاد
بنـ ً
االجتمــاع ألكثـــر مــن أســبوع ،جــاز للرئاســة البــت
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يف الطلبــات نيابــة عــن هيئــة املكتــب ،علــى أن
يقــوم أمــن الســر بإطــاع هيئــة املكتــب بالقــرارات
املتخــذة نتيجــة عــدم انعقــاده.
6يحــق لرئيــس املســاعدات يف حــال عــدم موافقــة
هيئــة املكتــب علــى التوصيــة بشــأن املســاعدة،
برفــع احلالــة إىل جملــس اإلدارة للنظــر فيهــا.
7يحــق للرئاســة البــت يف الطلــب يف أي مرحلــة ،يف
حــال تأخــر اخملــول بالنظــر يف الطلــب أكــر مــن
يومــن مــن حتويــل الطلــب إليــه ،كمــا يحــق للرئاســة
إرجــاع الطلــب ألي مــن اخملولــن يف حــال أن القــرار
ال يتماشــى مــع دليــل املســاعدات أو سياســة
اجلمعيــة ،ويف حــال مل يتــم التوافــق مــع توصيــة
الرئاســة بشــأن املســاعدة ،يتــم إحالــة الطلــب إىل
هيئــة املكتــب بحســب اإلجــراءات املتبعــة.
8يحــق لهيئــة املكتــب اســتثناء بعــض معايــر
بنــاء علــى توصيــة مــن
حتديــد نصيــب الفــرد،
ً
رئيــس املســاعدات ألســرة معينــة ،ويكــون ذلــك
فقــط لضــم األســرة إىل فئــة األســر الشــهرية أو
ا ملو ســمية .
9يحــق لهيئــة املكتــب ،بعــد توصيــة رئيــس
املســاعدات ،باســتثناء بعــض األســر مــن املعايــر
احملــددة خملتلــف املســاعدات ،وتعــرض احلــاالت
االســتثنائية ،الـــتي مت اتخــاذ القــرار بهــا ،علــى جملس
اإلدارة يف أول اجتمــاع لــه يف حــال جتــاوز مقـــرح
االســتثناء ألــف دينــار  ،وتكــون أمانــة الســر مســئولة
عــن تنظيــم هــذه اإلجــراءات.

	1 0.يحــق جمللــس اإلدارة فقــط اقتـــراح مســاعدات
جديــدة غــر مدرجــة يف هــذا الدليــل  ،أو النظــر
بنــاء علــى
يف طلــب مســاعدة بشــكل مباشــر،
ً
طلــب مــن رئيــس اجمللــس ،ويف حــال املوافقــة
علــى املســاعدة ،يتــم إدراج طلبــات املســاعدات
املشــابهة ضمــن اختصاصــات جلنــة املســاعدات،
مــامل يقــرر جملــس اإلدارة غــر ذلــك.
1 1.يكــون لعضو جملــس اإلدارة ،أو أحــد أعضاء اجلمعية
العموميــة ،أو املؤمنــن الثقــات يف اجملتمــع ،احلــق
يف تزكيــة احتيــاج األســرة للمســاعدة ،ويعتــر رأيــه
عامــ ًا مســاعدًا يف اتخــاذ القــرار مــن قبــل رئيــس
املســاعدات أو هيئــة املكتــب أو جملــس اإلدارة.
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2

صالحيات البت يف الطلبات

لســرعة تقــدمي اخلدمــات إىل األســر املتعففــة  ،فإنــه يتــم النظــر يف الطلبــات وفــق املعايــر احملــددة يف دليــل
املســاعدات ،وبحســب الصالحيــات التاليــة:

الرقم نوع الطلب

آلية البت يف الطلب والصالحية

1

إضافة أسرة جديدة أو وحتديد فئتها ،أو وقفها

يقــرر رئيــس املســاعدات تصنيــف األســرة ،ويعتمــد
مــن أمني الســر ،ويف حــال أوصى رئيس املســاعدات
بتعديــل نصيــب الفــرد يف األســرة مبــا يتعــارض مــع
املعايــر احملــددة يف دليــل املســاعدات وترتــب
علــى ذلــك إدراج األســرة ضمــن األســر الشــهرية،
فيجــب رفــع احلالــة إىل هيئــة املكتــب التخــاذ القــرار
املناســب  ،وينطبــق ذلــك أيضــً يف حــال ترتــب علــى
توصيــة رئيــس املســاعدات رفــع األســرة مــن القائمة
الشــهرية.

2

املساعدات النقدية الطارئة مبا ال يتجاوز  50دينارًا

تصرف بأمر من املدير اإلداري.

3

املساعدات النقدية الطارئة مبا ال يتجاوز  100دينار

تصرف بأمر من رئيس املساعدات.

4

املساعدات النقدية الطارئة مبا ال يتجاوز  300دينار

تصرف بأمر من الرئاسة.

5

طلبات صيانة وشراء األجهزة الكهربائية
قيمة املساعدة مبا ال يتجاوز  150دينارًا

ُيقــر مــن قبــل املديــر اإلداري وفــق معايــر الدليــل،
ويعتمــد مــن قبــل أمــن الســر بعد صــرف املســاعدة.

6

طلبات صيانة وشراء األجهزة الكهربائية
قيمة املساعدة من  151دينار ً إىل  500دينار

ُيقــر مــن رئيــس املســاعدات ،ويعتمــد مــن أمــن
الســر.

7

طلبات دعم الرسوم اجلامعية للمستجدين

8

طلبــات مســاعدة دعم رســوم الروضــة ،دروس التقويةُ ،يقــر مــن قبــل املديــر اإلداري وفــق معايــر الدليــل،
ويعتمــد مــن قبــل أمــن الســر بعد صــرف املســاعدة.
ودعــم رســوم اجلامعة للمســتمرين
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صالحيات البت يف الطلبات

9

طلبــات الرتميــم والصيانــة ،مســاعدات العــاج ،مســاعدات
ُيقــر مــن رئيــس املســاعدات ،ويعتمــد مــن أمــن
الــزواج ،مســاعدات األثــاث ،مســاعدة تطويــر القــدرات (متكــن)
الســر.
قيمة املساعدة مبا ال يتجاوز  500دينار

10

طلبــات الرتميــم والصيانــة ،مســاعدات العــاج،
مســاعدات الــزواج ،مســاعدات األثــاث ،مســاعدة تطويــر يوصــي بهــا رئيــس املســاعدات ،ويعتمــد مــن قبــل
هيئــة املكتــب.
القــدرات (متكــن)
قيمة املساعدة من  501دينارًا  2000 -دينار

11

طلبــات الرتميــم والصيانــة ،مســاعدات العــاج،
مســاعدات الــزواج ،مســاعدات األثــاث ،مســاعدة تطويــر
القــدرات (متكــن)
توصــي بهــا هيئــة املكتــب ،ويعتمــد مــن قبــل جملــس
قيمة املساعدة أكرث من  2000دينار
اإلدارة.

12

مساعدة إيواء أسرة

13

يكــون املديــر اإلداري مســئو ًال عــن اســتكمال إجــراءات
املساعدات الدورية
املســاعدة الشــهرية ،كفالــة األيتــام ،أبنــاء ســجني ،الدفــع الشــهري لهــذه الفئــات التــي تعتمــد بطبيعــة
مســاعدات الســادة الشــهرية ،مســاعدة إيــواء اســرة احلــال مــن قبــل األمــن املــايل.

14

املساعدات املوسمية
يتــم صرفهــا بحســب مــا هــو حمــدد يف الدليــل،
زكاة الفطــر ،شــهر رمضــان ،كســوة وعيديــة العيــد،
ويكــون املديــر اإلداري مســئو ًال عــن متريــر الطلبــات،
الــزي املدرســي ،احلقيبــة املدرســية ،توزيــع اللحــوم
ويعتمــد مــن قبــل األمــن املــايل.
والســات الغذائيــة املتــرع بهــا للجمعيــة

يوصــي بهــا هيئــة املكتــب ،ويعتمــد مــن قبــل جملــس
اإلدارة.
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السياسات املتبعة لصون كرامة األسر املتعففة
املسجلة لدى اجلمعية

1 .تقليــل حضــور األســر املســجلة إىل مبـــنى اجلمعيــة قــدر اإلمــكان ،وذلــك بالعمــل علــى اتخــاذ خمتلــف الوســائل إليصــال
مســاعداتها دون احلاجــة للحضــور ملقــر اجلمعيــة.
2 .عــدم تزويــد أي جهــة غــر حكوميــة ببيانــات األســر املســجلة يف اجلمعيــة ،مــا مل يكــن يف ذلــك مصلحــة إىل األســر
املتعففــة.
3 .عنــد البــت يف الطلــب مــن قبــل هيئــة املكتــب أو جملــس اإلدارة ،يتــم اإلشــارة إىل األســرة برقمهــا ،دون ذكــر اســم األســرة
،ويف حــال مل يتــم حتديــد رقــم لألســرة بعــد ،يتــم اإلشــارة برقــم احلالــة أو رقــم الطلــب.
4 .عنــد تقــدمي مســاعدات يف مقــر اجلمعيــة ،وتطلــب ذلــك وضــع كشــوف باألســر املســتحقة لتوثيــق عمليــة اســتالمها،
يتــم اإلشــارة يف الكشــوف فقــط إىل رقــم األســرة ،دون ذكــر اســم األســرة.
5 .يطبع هذا الدليل (الطبعة الثالثة) ويوزع على األسر املسجلة يف اجلمعية أو اجلديدة بعد اعتمادها.
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 4املراجعة الدوريــة للدليل
تكــون املراجعــة الدوريــة كل ســنتني مــن تاريــخ اعتمــاد الدليــل ،كمــا ميكــن جمللــس اإلدارة ،مبوافقــة أغلبيــة أعضائــه ،تعديــل
ـاء علــى قــرار جملــس
بعــض البنــود ،مــع توثيــق قــرارات التعديــل يف حمضــر اجتمــاع جملــس اإلدارة ،مــع حتديــث الدليــل بنـ ً
اإلدارة ،وتوثيــق تاريــخ كل تعديــل لغايــة املراجعــة الشــاملة للدليــل.
مت اعتمــاد الطبعــة الثالثــة مــن دليــل املســاعدات االجتماعيــة يف اجتمــاع جملــس اإلدارة رقــم ( )39مــن الــدورة اخلامســة
بتاريــخ  8نوفمــر  2020علــى أن يبــدأ بتطبيــق معايــر الدليــل يف  1ينايــر .2021
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