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 :   المقدمة

األ لرعاية  كافل  مؤسسة  المكرمة  تسعى  مكة  بمنطقة   يتام 
والمتكاملة   الشاملة  التنمية  في  المساهمة   ، ديهالمستفيإلى 

الرعاية  توفير  خالل  لليتيم      من  والمادية     ،وأسرته المعنوية 
وشروط   المؤسسة  خدمات  على  الحصول  كيفية  وتوضيح 

 . لية الحصول عليها وآاالستحقاق  

 -وهي :   أبوابهذه الالئحة مكونة من خمسة  

 . تعريف المصطلحات    :  الباب األول 

 . سر  التسجيل وقبول األ   :  الباب الثاني 

وشروط    للمستفيدين   المقدمة الخدمات     الثالث : الباب 
 .  استحقاقها 

 . مستفيد  ال خدمات المؤسسة عن حاالت إيقاف     الرابع : الباب 

 . حكام عامة  أ  الخامس:  الباب 
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 ( الباب األول  )

 : المصطلحات بتعريف ال  :  أولً  
المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم  :الئحة ال هبارات اآلتية أينما وردت في هذيقصد باأللفاظ والع

 . السياق خالف ذلك يقتض  

 : ة ــالمؤسس  •

 . (  42يتام بمنطقة مكة المكرمة ترخيص رقم ) هي مؤسسة كافل لرعاية األ 

 : ـــــام النظ •

 . جتماعية البشرية والتنمية اال ارة الموارد للمؤسسة والمعتمد من وزهو النظام األساسي 

 ـــــة: الالئح  * 

 مؤسسة كافل لرعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة. من  المستفيدينخدمات  هي الئحة

 :  دارة الرعايات والبرامجإ  •

والتوظيف والبرامج االجتماعية ة والتدريب البرامج التربوية والتعليميالقسم المعني فيما يخص 
 .  وبرامج التمكين

 :خدمات المستفيدين إدارة   * 

ومتابعة الكفالة الشهرية وإيداعها   تدقيق بياناتهم والبحث الميداني و سراأل  القسم المعني في تسجيل
في حسابات المستفيدين ومتابعة الحاالت الصحية للمستفيدين وتوفير العالجات الالزمة والتوعية 

   . وتوفير احتياجاتهم الضرورية  طلبات المستفيدينتسجيل الصحية و

 : اإلدارة القانونية   •

جلسات الوحضور  مرافعةال ووصياغة ومراجعة العقود قانونية الستشارات اال تقديم القسم المعني في 
  والتوعية القانونية للمستفيدين  .

 : المستفيدون من الالئحة  •

  مؤسسة كافل لرعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة. ب نالمسجلي سراأل  هم

 : المستفيدون •

 .  األيتام واليتيمات واألرامل وأمهات األيتام ومن في حكمهم هم   

ــ أبوين سعوديين أو أحدهما وممن  خدماتها ألسر األيتام الذين فقدوا والدهم المؤسسةتقدم   اـــ
ومن ثبت فقدانه   الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةرة زايصدر بمعاملتهم بالمثل من قبل و

 :تي اآل ، وذلك حسب التصنيف  لوالده بموجب صك شرعي 
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 : أسر الكفالة   •
ال  الواحد  ودخل الفرد  ، سنة    18تجاوز أعمارهم  تالذين لم    لألبناءوذلك  ،  سر المستفيدة  هي األ 

 .  اشهريً  رياالً  1250 يزيد عن  
 : أسر الرعاية •

أ  سراأل  هي جميع  تجاوز  األ التي  يزيد  أ سنة    18  فيها  يتامعمار  عن  د و  الواحد  الفرد  خل 
 ا .شهريً  رياالً 1250

 : )األرملة ( يتام أم األ •

 . ر ص  يتام ق  أزوجها ولم تتزوج ولديها  ي  ف   و  ت  التي وهي 

 : األم المتزوجة  •

ف  ي  م التي وهي األ  . يتام آخر وتسكن مع األبزوجها وتزوجت ت و 

  م المطلقة : األ •

 . يتامن مع األك خر وطلقت منه وتسآو تزوجت من أم التي طلقها زوجها قبل وفاته وهي األ

 م البديلة الحاضنة : األ •

و  أم  وترعاهم نتيجة وفاة األيتام إحدى القريبات والتي تسكن مع األم من  هي من في حكم األ
 . زواجها 

 : ومدى استحقاقهم المستفيدينتصنيف فئات : اثانيً 
 

 : المؤسسةتصنيف فئات المستفيدين من خدمات  •

 يضاح اإل التصنيف

 فئة الكفالة 
ر ـــــوأصغ ( رياالً 1250أقل من ) فيها الفرد دخل صافي  يكون التي  األسر وهي 
 سنة .  18يتام لم يتجاوز  األ 

 فئة الرعاية 
أو جميع  ( رياالً 1250أعلى من  ) فيها الفرد دخل صافي  يكون التي  األسر وهي 
 .  ( سنة18أعمارهم  ) تيتام تجاوزاأل 

 . (  آخر دخل  /ماألاعد / التأمينات / الضمان / راتب : ) التق  للفرد الواحد الشهري يراداإلحساب 

(   لاير 1500 : يجار اإل  ،)( لاير 500 : ) الكهرباء:ةالواحد لألسرة مصروف الشهريالحساب 
. 
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 المؤسسة :  استحقاق الحالت التالية لخدماتمدى  •

 البيان   الحالة  م

1 

 
 ـة/المستفيد

 أسر الكفالةسنة من  18تحت 
 
 

 . تستفيد من خدمات المؤسسة 

2 

 
 سنة18 فوق ـة/المستفيد

 
 

 . تنمويةال والخدمات برامجتستفيد من ال

3 

 
 )األرملة ( اليتيم مأ

 
 

   المؤسسةستفيد من خدمات ت
 

4 

 
 المتزوجة  األم

 
 

 
 
 

 من خدمات المؤسسة ال تستفيد :األم 
 من خدمات المؤسسة يستفيدون :األيتام

 
 
 
 

5 

 
 األم المطلقة

 
 

  6 

 
 الحاضنة األم البديلة
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 ( الباب الثاني  )

   (سر التسجيل وقبول األ)
 شروط التسجيل :

 ب . أن يكون المستفيد يتيم األ  .1

 .سعودي الجنسية  والديهن يكون المستفيد أحد أ .2

 سنة ( .  18يتجاوز عمر أصغر األبناء ) أالا  .3

 التقاعد و التأمينات والضمان .  حضار مشهدإ .4

 توفير ماال يقل عن أربعة أرقام تواصل لألسرة . .5

 . من سكان مكة المكرمة سرة األ أن تكون  .6

 رعي .ألرملة أو الوكيل الشبا إحضار حساب اآليبان الخاص  .7

 :للتسجيل والقبول المستندات المطلوبة 

 صورة من شهادة الوفاة مع األصل للمطابقة .   •

 م مع األصل للمطابقة. ، وهوية األمن بطاقة العائلة  ةصور •

 صورة من شهادات الميالد لأليتام مع األصل للمطابقة. •

 و فاتورة الكهرباء أو الصك للمطابقة. الموحد اإليجار اإللكتروني صورة من عقد  •

  .( مع األصل للمطابقة يتامعلى األ  صورة من )صك حصر الورثة من المحكمة مع صك الوالية الشرعي  •

حوال المدنية أو تطبيق أبشر الخاصة بوزارة برنت األ) م والبنات بتاريخ حديثأل شهد يثبت عدم زواج ام •

 .الداخلية( 

 مختومة من المدرسة.   المستفيد/ـةخر شهادة مدرسية حصل عليها آتعريف من المدرسة أو  •

 العنوان الوطني. •
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   (الباب الثالث )

 ( الخدمات المقدمة للمستفيدين وشروط استحقاقها )
ما  لشروط الالئحة وحسب اوفقً  من فئة أسر الكفالة لمستفيدينالتي تقدمها المؤسسة لهي الخدمات 

 :  ووقت تقديم الخدمة وهي  لياتاآل من حيث  امناسبً  اه المؤسسةتر

 :األول ) البرامج الرعوية (  القسم

 .  الكفالة الشهرية( :   1)   •

 .  اشهريً إيداعه على الحساب هو مبلغ يصرف للمستفيد من خالل 

 .  السلة الغذائية ( :  2)   •

 . أو الكوبونات التي تقدمها المؤسسة العينية هي السلة الغذائية

 . ء المساعدة في سداد فواتير الكهربا( :  3)   •
 : ستحقاق  ألية ال •

 . كحد أقصى للمساعدة ( لاير   500قل  )  أغرف و يجار خمسعقد اإل 

 . كحد أقصى للمساعدة ( لاير  800غرف فما فوق )  يجار ستعقد اإل 

 شروط الستحقاق:  •

 يجار مع االسم المدون بالفاتورة .مطابقة عقد اإل  .1
 وغير مشترك .  للمستفيد/ـة مستقاًل  اأن يكون سكنً  .2
 ال تكون متأخرات الفاتورة أكثر من شهرين . أ .3
 الميالدية . سرة المساعدة مرة واحدة خالل السنة تستحق األ  .4

 : المستندات المطلوبة  •

 .   خدمات المستفيدين تعبئة نموذج طلب الخدمة من قسم .1
 المطلوب سدادها . الفاتورة من إرفاق صورة .2
 . المؤجرصورة من بطاقة هوية  .3
 .لكتروني الموحد العقد اإل  .4
 ك المنزل في حال كان السكن ملكًا . ص .5
 التقرير الميداني للباحث االجتماعي . .6

 اإليجار.مساعدة ( :  4)   •
 : ستحقاق شروط ال •

 . أبنائها ويتام أ أم األ  االرملة من  اأن يكون المنزل مستأجرً  .1
 .  ة بالتمليكهيبأقساط منت السكنيكون ال أ .2
 .    سرةد األ افرأحد أل  ال يكون المنزل يعود ملكيتهأ .3
 .  و غيرهاأسواء في المنطقة التي تسكن بها  ي منزل ملكأال تمتلك األسرة أ .4
 . على حسب توفرها اإليجارا للسنة العقدية في عقد تقديم المساعدة وفقً  .5
 . شهر على األقل أيجار ثالثة أن يكون المتبقي بمدة عقد اإل  .6
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 : المستندات المطلوبة  •
 .  خدمات المستفيدين قسمتعبئة نموذج الطلب من  .1
 .واضحة وحديثة )للسنة العقدية( اإللكتروني  صورة طبق األصل من عقد اإليجار  .2
 صورة من بطاقة هوية المؤجر. .3
 . للباحث االجتماعي  الميداني  تقريرال .4

 . يجار ( :  آلية االستحقاق لمساعدة اإل  5)   •

 مالحظات  يجار السنوياستحقاق مساعدة اإل يتام عدد األ

  لاير  2000 يتام وأقل أ 3رملة مع األ

 لاير  3000 يتام وأقل أ 6رملة مع األ

 لاير  4000 يتام وأكثر أ 7رملة مع األ

 

 .   تأثيث المنزل( :   6)   •
 :  شروط الستحقاق •

 .  مطلوب غير متوفر لدى األسرة أو غير صالح لالستعماللأن يكون األثاث ا .1
  ، غرف نوم موكيت، دوالب مطبخ) : مثل لألسرة األثاث من األصناف األساسية أن يكون .2

 (.  وغيرها 
 التقرير الميداني للباحث االجتماعي . .3

 : المستندات المطلوبة  •

 .   خدمات المستفيدين تعبئة نموذج طلب الخدمة من قسم .1
 رفاق ما يثبت ذلك .إ .2

 . األجهزة الكهربائية ( :  7)   •
 :  شروط الستحقاق •

المؤسسة خالل الخمس  أال يكون الجهاز المطلوب قد سبق صرفه لألسرة عن طريق  .1
 . سنوات الماضية

 .  عدم توفر الجهاز أو عدم إمكانية إصالحه في حالة وجوده .2
غسالة + فرن +   +)مكيف + ثالجة :  مثل لألسرة األجهزة الكهربائية األساسية كونتأن  .3

 .  (   مكنسة كهربائية + فريزر
 .  االجتماعي تقرير الباحث  .4

 ة: المطلوب المستندات* 

 .  خدمات المستفيدين تعبئة نموذج طلب الخدمة من قسم  .1

 .  ذلك يثبت ما رفاقإ   .2
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 .  الرعاية الصحية( :  8)   •

 المستندات المطلوبة:   •
 . تعبئة نموذج طلب الخدمة من قسم خدمات المستفيدين   .1
 . تقرير طبي من الجهة المعالجة عن الحالة وبيان تكلفة العالج  .2

   .الكسوة والحقيبة المدرسية ( :  9)   •
 :  شروط الستحقاق •

 ن يكون الطالب من المستفيدين ضمن أسر فئة الكفالة . أ .1
 . المنتظمين دراسيًاد ضمن الطالب ن يكون المستفيأ .2

 ة : المطلوب المستندات* 

 . الشهادة الدراسية للعام الدراسي الماضي أو تعريف من المدرسة .1

 :  الثاني : ) البرامج التنموية (  القسم * 

 .  حـــجة الفريضة( :  1)   •
 شروط الستحقاق :   •

 .  الحجللمستفيد أداء فريضة  لم يسبق .1
 .   ( سنة18  – 15عمر اليتيم ما بين )   أن يكون  .2
 . وجود محرم شرعي للمستفيدات الراغبات في الحج  .3

 : ة المستندات المطلوب/ ب (  4)  

 . تعبئة نموذج طلب الخدمة من قسم خدمات المستفيدين   .1
 بشر يوضح عدم أداء فريضة الحج .  أبرنت من تطبيق  .2

 . المقبلين على الزواج مساعدة ( :  2)   •
 شروط الستحقاق:  •

 من كتابة عقد النكاح . شهر األولى الستة األ أن يكون الطلب خالل  .1
 الف لاير.آ ستةأال يتجاوز راتب المستفيد  .2
الحصول على دورة تأهيلية قبل الزواج والتي تقيمها الجهات المتخصصة في مساعدات  .3

 الزواج والتأهيل االجتماعي. 

 :  ةالمستندات المطلوب •
 .  خدمات المستفيدين تعبئة نموذج طلب الخدمة من قسم .1
 صورة حديثة لعقد النكاح.  .2
 صورة من شهادة حضور الدورة التأهيلية.  .3
 حضار ورقة تعريف بالراتب لالبن.إ .4

 . ( : دروس التقوية   3)   •

 شروط الستحقاق :  •
 ا .ن يكون المستفيد ضمن الطالب المنتظمين دراسيً أ .1

 المستندات المطلوبة: •
 .والبرامج تعبئة نموذج طلب الخدمة من إدارة الرعايات  .1

 .جائزة كافل للتفوق العلمي ( :  4)   •
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 :  وتعزيز قدراتهم الدراسية (ا برنامج لتكريم المتفوقين دراسيً  ) •

 شروط الستحقاق :  •
 فئة الكفالة .  من سر المسجلةن يكون المستفيد ضمن األ أ .1

 : المستندات المطلوبة  •
 صورة الشهادة للعام الدراسي الماضي . .1

   :الشروط  •

 .وقــــفما ف  % 95معدل على  ةالثانويو في المرحلة المتوسطة ة ـحصول الطالب/  .1
أو معدل  فوق  فما 4من  3,50معدل على  في المرحلة الجامعيةة ـحصول الطالب/ .2

 فوق .  فما  5من  4,50
 مقدار المكافأة:  •

 من كل عام .  في السنة الدراسية والبرامج  تحديد مقدار المكافأة من قبل إدارة الرعاياتيتم 

 :  المستندات المطلوبة •
 .   الدراسية بتاريخ العامشهادة ال .1

 . ( : التدريب  6)   •

لحصول على دورات تدريبية بهدف تطوير قدراتهم ل المؤسسةللمستفيدين من خدمات  برنامج يقدم
 وتأهيلهم المهني  أو المهاري الجانب في  لتمكينهم وأ و لتوظيفهم أتعليمهم  لمواصلةوصقل مواهبهم 

 . العمل لسوق

 :  المستندات المطلوبة •
 صورة من الهوية الوطنية.  .1

 صورة من آخر مؤهل دارسي. .2
 . والبرامج الرعاياتتعبئة نموذج طلب الخدمة من إدارة  .3

 التوظيف .( :  7)   •

التقديم على البرنامج وفق الفرص المتاحة في سوق العمل    المؤسسةللمستفيدين من خدمات  مكن  ي
 وفق الشروط التالية: المبرمة مع المؤسسة والشراكات

 . والبرامج تعبئة نموذج طلب الخدمة من إدارة الرعايات .1
 .   سنة( 15)عن  المتقدمعمر  أال يقل .2

 :    ستندات المطلوبةالم •

 .    صورة من بطاقة الهوية الوطنية .1
 صورة من آخر مؤهل.                .2

 .لطالب الخدمة  سيرة ذاتية .3

 . الموهوبين دعم ( :  8)   •

 . بداع المتعلقة بالموهبة واإل  والبرامج المسابقاتو التأهيلية مجاتتضمن البر

 شروط الستحقاق:  •
 برنامج موهبة ؛ لقياس المواهب .التسجيل في  .1
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   . ( : البرامج واألنشطة 9)   •

ة  يالبرامج المجتمع و والرياضية والترفيهية جتماعيةواال  والتطويرية التربوية البرامج تقديم تتضمن
 . والمسابقات والرحالت والموسمية

 شروط الستحقاق :  •
 .في خدمات المؤسسة  سر المسجلةيكون المستفيد ضمن األ ن أ .1

 :  المستندات المطلوبة * 

 المخصص للمشاركة بالبرامج . العقد الموحد التوقيع على نموذج .1

 . ترميم المنازل  ( :   10)   •

 .المتهالكة( المنازل )لمنازل للحاالت الطارئةتقدم المؤسسة خدمات ترميم ا

 شروط الستحقاق :  •
 فئة الكفالة . سر المسجلةيكون المستفيد ضمن األ  نأ .1
 .  االجتماعي تقرير الباحث  .2

 :  المستندات المطلوبة  •

 تعبئة نموذج الطلب من إدارة خدمات المستفيدين .  .1
 ان وجد .  بخصوصه تقرير الجهات المعنية .2

 .  برنامج االسكان( :  11)   •

المسجلة بالمؤسسة حسب  سرخدمة توفير السكن لأل لمؤسسة بالشراكة مع الجهات المعنيةتقدم ا
 نتفاع .تفق عليها بموجب عقد التسكين واال شتراطات والبنود الماال 

 شروط الستحقاق :  •
 فئة الكفالة . سر المسجلةيكون المستفيد ضمن األ ن أ .1
 سرة ضمن المتقدمين على وزارة اإلسكان ولديها رقم معاملة .ن تكون األ أ .2

 :  المستندات المطلوبة * 

 .  اإلسكان واالنتفاع التوقيع على نموذج عقد .1

 سرة المستفيدة .شروط وزارة اإلسكان على حالة األ  . توافق2

 سداد الرسوم الدراسية  .( :  12)   •

 هي المساهمة في سداد جزء من الرسوم الدراسية بالمدارس والجامعات والكليات األهلية .

 الستحقاق: شروط  •

 هلية .أو الكليات التخصصية األ  الدراسيةمن طالب المرحلة  المستفيد/ـةن يكون أ .1
 ا.من المتفوقين دراسيً  أن يكون المستفيد/ـة .2
 المساعدة لمرة واحدة خالل السنة الدراسية .  يستحق المستفيد/ـة .3

 
 

 المستندات المطلوبة :  •
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 .   خدمات المستفيدينتعبئة نموذج الطلب من إدارة  .1

 . الدراسية صل المطالبة المالية لسداد الرسومأ .2
 ن تكون المطالبة للعام الدراسي الحالي .أ .3

 عمال . رواد األ  دعم  ( : 13)   •

 .  الناشئة أو الصغيرة  هو الدعم المالي واللوجستي للمشاريع التجارية

 شروط الستحقاق:  •

 من الحاصلين على الموافقات الرسمية بخصوص المشروع . المستفيد/ـةأن يكون  .1
 .   تصاريح الرسمية باسم  المستفيد/ـةن تكون الأ .2
 المساعدة لمرة واحدة فقط .  ةيستحق المستفيد/ـ .3

 المستندات المطلوبة :  •
 تعبئة نموذج الطلب من إدارة الرعايات والبرامج .   .1
 صور التصاريح والموافقات الرسمية على المشروع  . .2
 نسخة من الدراسة األولية للمشروع  .  .3

 سر المنتجة . دعم األ ( :  14)   •

 دوية  .ي هو الدعم المالي واللوجستي لألعمال ال

 شروط الستحقاق:  •
 حرفيين . من المنتجين وال ان يكون المستفيد/ـة .1

 المساعدة لمرة واحدة فقط .  يستحق المستفيد/ـة .2
 المستندات المطلوبة :  •

 تعبئة نموذج الطلب من إدارة الرعايات والبرامج .   .1

 و الحرفية   . األعمال اليدوية أتعريف عن  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (الباب الرابع )
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 (  مستفيد / أسرة حالت إيقاف خدمات المؤسسة عن ) 
 (   فرادألإيقاف الخدمة عن ا: )  القسم  األول

 :يتم إيقاف الخدمة عن فرد أو أكثر من أفراد األسرة بناء على أحد األسباب التالية

 .  الرعاية  سرفئة ألى ينتقل إ، بعد ذلك  سنة  18ممن تجاوزت أعمارهم  األيتام .1
 الزواج ، أو الحصول على وظيفة . عند المستفيد/ـة .2

 .  الوفاة .3

 ( األسر  عن الخدمة إيقاف : )  الثانيالقسم 

 :التالية األسباب من أكثر  أو لسبب األسر  عن المؤسسة  خدمات إيقاف يتم

 المؤسسة . خدمات نطاق خارج نتقالاال  /1

 ستفادة من الخدمات . ستغناء األسرة وعدم رغبتها في اال ا /2

 .  الخدمةعدم تجاوب األسرة مع المؤسسة في حال تقديم /3

 عدم حضور األسرة للبرامج المقامة في المؤسسة . /4

 .  المقدمة بياناتالعدم صحة /5

لئحة في حالة مخالفة لئحة خدمات المستفيدين و إجراء إيقاف الخدمة عن األسر : ) القسم الثالث
 (  الحقوق والواجبات 

 . سرة بعدم التكرارخذ إقرار خطي على األ أ:  لمرة األولى (ا)  .1
 سرة لمدة شهر . األ عن خدمات الإيقاف :  لمرة الثانية (ا)  .2
 . سرة لمدة ثالثة أشهر األ عن خدمات الإيقاف : لمرة الثالثة () ا .3
 ا .  سرة نهائيً األ عن خدمات الإيقاف : ) المرة الرابعة (  .4

 

 

 

 

 

 

 )الباب الخامس( 

 ) أحكام عامة ( 
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الميزانية يتم   .1 توفر  وفق  الالئحة  هذه  في  المدونة  الخدمات  جميع  من  االستفادة 
 المخصصة لبند الخدمة .

 الالئحة وفق السنة الميالدية .  يعمل بهذه .2
الحق .3 الالئحة  في    للمؤسسة  هذه  في  ورد  ما  لكل  تقتضيه  حاالستثناء  ما  سب 

     .المصلحة
األ اعدم  في حين   .4 بالحضور  لتزام  والوقت  بسرة  اإل  الهالمحددة  اليوم  شعار  بموجب 

 .في الخدمة المقدمة  سرة حق المطالبة عن األسقط يللحضور واالستالم ؛ 

اث النسخة تقتضيه المصلحة واستحد  يحق للمؤسسة تعديل هذه الالئحة حسب ما .5
 لكتروني الخاص بالمؤسسة .المعدلة على الموقع اإل 

 ( لاير . 18.000السنوي )  يجار يتم احتساب معدل عقد اإل .6
 .  ( لاير 6.000يتم احتساب معدل فاتورة الكهرباء السنوي )  .7
ارتكاب خطأ جسيم ؛   .8 النظام في حالة  االسر من  استبعاد  للمؤسسة  يحق 

 ويتم تقدير الحالة من ادارة خدمات المستفيدين . 
 

 

 . ....  انتهى.. ...
------------------------------------- 

 
 

 يتام بمنطقة مكة المكرمة مؤسسة كافل لرعاية األ

 جوار إدارة مرور العاصمة المقدسة  –حي النسيم 

 8002450245الرقم المجاني : 

  info@kafel.org.sa 


