الالئجة التيظينية لربىامج كفاية
املادة األوىل :التعريفات.
-

برىامج كفاية :مبادرة اسرتاتيجية من مبادرات اجلمعية هتدف إىل تقدمي الدعم العيين
وادلادي للمستفيدين.

-

طالب العله :طالب العلم الشرعي يف ادلدينة ادلنورة والذين يدرسون يف جامعاهتا أو يف
ادلسجد النبوي أو يف اجملاميع العلمية.

-

املغرتبوٌ :من قدم ادلدينة ادلنورة بقصد طلب العلم من خارجها سواء من داخل ادلملكة أو
خارجها.

املادة الجاىية  :الصياشات العامة للربىامج.
 .1تأسيييمل ادلبييادرة مبييين عل ي لكييرة إعفيياف الحالييب ميين خييال تلمييمل اجتييو وعييدم إجلا ييو
للسؤا أو إشغالو بحلب الرزق عن طلب العلم.
 .2لتحقي ييذ ى ييذه الغاي يية اعتم ييد ال م ييام منهجي يية متمي ي ة يف البح ي ا جتم يياعي و ل ي م يين
خييال التعييرف علي

اجييات الحييالب ميين خييال ادلشييرل ادلتييابع ذلييم يف الي ام العملييية

والرتبوية وا جتماعية وادلتمثل يف برام اجلمعية الرتبوية وا جتماعية.
 .3يقييوم مقييام ىييؤ ء ادلش يرل يف اجلهييات واجلامعييات ادلشييرلون ا جتميياعيون وأع يياء ىي يية
التدريمل الذين ذلم تواصل وبرام علمية واجتماعية مع الحالب.
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 .4يدخل ال مام يف ا سرتاتيجية ضمن ىيدف ددعيم الحاليب مادييا ومعنويياع ويسيع لتحقييذ
ادلؤشرات التالية بنسبها ولذ اجلدو التايل:
المؤشر

نسبة

نسبة تغطية الخدمة

%55
التحقيق

المستفيدينلكل
الدعم المقدم
إجمالي
لحاجات
المستفيدين من كل
عدد
فئة

%55
%65

 .5يعت ي ي الحي ييالب ادلنترمي ييون يف ب ي يرامخدمةاجلمعيي يية ىي ييم ادلس ييتفيدون ا ساسي يييون مي يين ال مي ييام
وي يياف ذلييم الف ييات ادلعتمييدة يف ا س يرتاتيجة وىييم  :دطييالب العمييل يف ادلسييجد النبييوي
وعموم طالب العلم

و ووا طالب العلمع سب ما تبينو الال حة.

 .6تسييع اجلمعييية إىل إبيراز ىييذا ال مييام وتسيويقو بأسيياليب مبتكييرة وميين لي

سيين إدارتييو

وتنريمو.
 .7يقوم ىذا ال مام عل قيم اجلمعية واليت جييب أن تي ز أانياء تقيدمي اخلدمية ممييع مرا لهيا
وىي:

االحتساب

العطاء

اإلتقان

المصداقية

المبادرة
الشراكة
والتكامل
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-

ا تساب :ا تساب ا جر من اهلل يف إدخا السرور عل طالب العلم ورلع معاماتو
وتقري كربتو وإعفالو.

-

العحاء :تلممل اجتو وإعحاؤه ما حيتاج سب القدرة وا ولوية واإلمكامات ادلتا ة وأقلها
ا بتسامة والوعد احلسن.

-

اإلتقان :بذ اجلهد يف إتقان وسا ل وأساليب حتقيذ أىداف ال مام عل الوجو ا كما
من خال ا ختيار والرتشيح والبح ا جتماعي وتقدمي ا مسب لو.

-

ادلصداقية :الوضوح واختا التدابري اليت حتققها عل مجيع مستويات ومرا ل تقدمي اخلدمة
وا شخاص ادلعنيون بذل من مشرل وجلان.

-

الشراكة والتكامل :الشراكة مع اجلهات وادلؤسسات اليت يتبع ذلا ادلستفيد أو اجلهات اليت
تساىم يف تقدمي اخلدمات وتولريىا.

املادة الجالجة  :أٍدف الربىامج
 .1ادلسامهة يف رلع ادلعاماة عن احملتاج من طالب العلم وأسرىم وتولري ا تياجات ذلم
 .2تفريغ طالب العلم وتوجيهو للهدف العلمي الذي يسع لتحقيقو.
 .3التعيياون والتنسيييذ مييع اجلمعيييات وادلؤسسييات واللجييان اخلريييية ميين أجييل رعاييية طييالب العلييم
ادلغرتب و هتي ة ا جواء اليت حتقذ ذلم ا ستقرار واحلياة الكردية
 .4ادلشاركة يف إعداد طالب العلم ليكون داعية متكامالً حيمل ىم دعوة قومو وىدايتهم.
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املادة الرابعة  :خدمات الربىامج املقدّمة.
يقدم ال مام اخلدمات وادلساعدات ادلادية والعينية اليت تساىم يف خدمة طالب العلم ولذ ما

-

ددتو ا سرتاتيجية وىي:
 أو  :اإلسكان اخلريي ويشمل  :سكن الع اب وسكن العوا ل وادلتأىل .
 اامياً :ادلساعدات العينية وتشمل :السلة الغذا ية كسوة طالب العلم تولري ا جه ة
وا ااث ادلساعدات الحبية شحن الكتب.
 االثا :ادلساعدات ادلالية وتشمل :ادلسامهة يف دلع إجيار السكن ل الكربة ادلساعدات
الحبية.
املادة اخلامصة  :املصتفيدوٌ مً الربىامج
-

أصحاب ا تياج من طالب العلم الع اب وادلتأىل القادم إىل ادلدينة ادلنورة لحلب العلم
وادلنتم إىل أ د ادلرالت التعليمية من أبرزىا داجلامعة اإلسالمية  -جامعة طيبة  -طالب
العلم بادلسجد النبويع

-

عابري السبيل من طالب العلم الذين قدموا ادلدينة لدروس مومسية أو دورات علمية
متخصصة.

املادة الصادشة  :معايري وضوابط املصتفيديً

-

أوالً :معايري اإلشكاٌ .
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 .1معايري إشكاٌ العوائل:
-

احلصو عل إقامة مرامية لل وجة وا بناء ادلرالق .

-

أن يتناسب السكن مع عدد ألراد العا لة.

-

تكية الحالب من جهت خمتلفت من مشاخيو ومدرسيو.

-

مدة العقد ستة أشهر جتدد تلقا يا ما مل يشعر أ د الحرل خبالف ل .

-

دلع تأم صيامة د1555ع لاير كل ستة أشهر.

-

أن يثبت ا تياجو للسكن.

 .2معايري إشكاٌ العساب
-

أن يكون مغرتبا عن ادلدينة ادلنورة.

-

أ يتيسر لو احلصو عل لرصة سكن رلاين يف اجلهة اليت ينتمي إليها.

-

تكية الحالب من جهت خمتلفت من مشاخيو ومدرسيو.

-

مدة العقد ستة أشهر جتدد تلقا يا ما مل يشعر أ د الحرل خبالف ل .

-

دلع تأم صيامة د1555ع لاير كل ستة أشهر.

-

صولو عل إقامة مرامية.

-

أن يثبت ا تياجو للسكن.

-

ثاىيا :معايري املصاعدات املالية (فك الكربة ,إجيار الصكً ..اخل).

-

أن يثبت ا تياجو للمساعدة.

-

أن يكون اصالً عل إقامة مرامية.
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-

أن تكون ادلساعدة ضمن بنود ادلساعدات ادلعتمدة.

-

ثالجاً :املصاعدات العييية.

-

أن يكون اصالً عل إقامة مرامية.

-

أن يثبت ا تياجو للمساعدة العينية ادلقرر صرلها.

-

أن يكون رب أسرة وأسرتو متواجدة يف ادلدينة دادلساعدات ادلرتبحة بأصحاب العوا ل
كا ااث وتولري ا جه ةع.

-

رابعاً :األولويات والتفاضل

-

التفاعل يف

ور ال ام العلمية.

-

التحوع يف خدمة زمال هم اجتماعيا وتربويا.

-

التفوق الدراسي.

-

شدة ا تياج.

املادة الصابعة :آلية توزيع املصاعدات

-

أوالً :ضوابط اشتقبال طلبات املصاعدة.
تستقبل اجلمعية طلبات ادلساعدة مباشرة من الحالب.
يتم اعتماد توزيع ادلساعدات عن طريذ مشريف ال ام يف اجلهات اخلريية وا كادديية والعلمية
اليت ت م الف ات ادلستهدلة.

-

يعت مشرلوا ال ام يف اجلهات العاملة مع طالب العلم ىي القناة الرمسية ستقبا
الحلبات.
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-

يتوىل مشرف كل برمام مجع قاعدة بيامات الحالب احملتاج للمساعدات وتصنيفها من
خال معرلة واقعهم ودراسة ا تياجهم.

-

تستقبل طلبات ادلساعدة عند جلنة ادلساعدات يف برمام كفاية يف كل وقت ويتم دراستها
سب اخلحة ادلوضوعة لل مام

-

ترلع الحلبات من قبل مشرف الحالب ولذ النمو ج ادلعتمد من برمام كفاية

-

ثاىيا :آلية الرتشيح

-

عند توزيع ادلساعدات ادلرتبحة بعدد كبري وحتتاج ترشيح يتم الرتشيح من قبل مشرف ال مام
ورلع ا مساء ادلرشحة للجنة.

-

يتم ترشيح ا مساء اليت رلعت للجنة من قبل جلنة ادلساعدات مع وجود مشريف ال ام .

-

يتم الرتشيح ولذ ادلعايري ادلعتمدة لكل بند من بنود الصرف.

-

ثالجا :آلية التوزيع

-

يتم إقرار ادلساعدات بناء عل ما يتم رلعو من قبل إدارة ال مام واعتمادىا من جلنة
ادلساعدات التابعة جمللمل اإلدارة ولذ كشوف موضح ليها أمساء ادلستفيدين وموع ادلساعدة
واحلالة وادلبلغ.

-

للمساعدات ادلالية :يتم حترير شي باسم ادلستفيد ويقوم مشرف اجلهة بتسليمو إليو.

-

للمساعدات العينية :يتم اعتماد عدد ادلساعدات وكمياهتا وإرساذلا دلشرف اجلهة مع ا مساء
ادلعتمدة ويتوىل ادلشرف توزيعها عل ادلستفيدين.
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-

لإلسكان اخلريي :يتم إرسا مسخة من امساء ادلستفيدين بعد ا عتماد دلشرف السكن
ومشرف اجلهة ويقوم مشرف اجلهة بتوجيو ادلستفيد دلشرف السكن إلكما الالزم.

-

يراع يف التوزيع من قِبَل ادلشرل واللجنة اجلامب الرتبوي وا جتماعي تعليمي وليمل رلرد أمو
إغااة إ ينصح ادلقصر منهم ويشجع اجملتهد وحيثهم عل التآخي ومساعدة بع هم  ...اخل.
وينبو عن التقصري واخلحأ الذي يال رو أو يصل إليو.

-

يتم ترتيب ادلساعدات ترتيبا تنازليا عل ل ات ولذ ماخيصص من مساعدات.

املادة الجامية ٍ :يكلة الربىامج.
-

يشكل لريذ دلبادرة برمام كفاية تتبع ادلدير التنفيذي.

-

يكلف لريذ العمل بإدارة وتنسيذ وتنفيذ ادلهام ادلتنفيذبة ادلنوطة هبا.

-

يتفرع من ال مام مايلي:

-

أو  :مسؤو التسويذ والعالقات العامة.

-

ااميا :مسؤو ادلساعدات.

-

للنرر يف ادلعايري والشروط واعتماد ادلساعدات

يكون من خال جلنة ادلساعدات واليت

سيتم توضيح تشكيلها يف ادلادة العاشرة.
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الجمعية

لجنة المساعدات

إدارة برنامج كفاية

التسويق والعالقات

أمين لجنة
المساعدات

املادة التاشعة  :مَاو إدارة برىامج كفاية.
 .1ا ط ييالع عل ي ا مرم يية والتعليم ييات والتع يياميم ال يواردة م يين جه ييات ا ختص يياص ومناقش ييتها
وتفهم م امينها ووضع آلية لتحبيقها.
 .2بناء خحة ادلساعدات واعتماد بنودىا السنوية بناء عل دراسة ا تياج.
 .3إجي يياد قني يوات جدي ييدة وإقام يية ش يراكات م ييع اجله ييات وادلؤسس ييات التعليمي يية س ييتهدالهم يف
برمام كفاية.
 .4تسويذ ال مام لدى ا لردا واجملتمع واجلهات.
 .5تولري الدعم الالزم لل مام

سب ادلقرر يف ادلوازمة السنوية.

 .6النرير يف طلبييات الييدعم وادلسيياعدات احملوليية لل ميام ميين قبَييل اجلهييات وادلؤسسييات التعليمييية
اليت ت م طالب العلم.
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 .7بناء قاعدة بيامات شاملة لبيامات ادلستهدل وحتديثها باستمرار.
 .8بناء النما ج وا ستمارات اخلاصة بالرتشيح والفرز وادلفاضلة واعتمادىا.
 .9إعييداد التقييارير الدورييية والربعييية لسييري ال مييام مت ييمنة للتوصيييات وادلسييتجدات ادلبنييية عل ي
حتليل البيامات.
املادة العاشرة  :تشكيل جلية املصاعدات ومَامَا.
تتشكل اللجية مً :
 .1ع ي يوان م يين رلل ييمل اإلدارة وادل ييدير التنفي ييذي للجمعي يية ومس ييؤو ادلس يياعدات يف إدارة برم ييام
كفاية وشخصية مستقلة ترشح من قبل رللمل اإلدارة.
 .2يتوىل مسؤو ادلساعدات أمامة اللجنة.
 .3دورة اللجنة سنتان تبدأ من تاريخ تشكيلو .
 .4للجنة رية اختيار

ور مشريف اجلهات القا م عل ترشيح الحالب لالست ناس برأيهم.

 .5يتوىل أم اللجنة التح ري لالجتماعات وإعداد جدو ا عما ومتابعة تنفيذ قرارات الدعم.
 .6يعد أم اجمللمل تقريراً سنوياً عن اجتماعات اللجنة وقراراهتا..
مَاو اللجية:
 .1اعتماد ادلوازمات السنوية وتوزيع مسب الدعم يف كل رلا .
 .2النرر يف الحلبات ادلقدمة ودراستها واعتماد الدعم لكل مستفيد.
 .3اإلش يراف عل ي إعييداد وتحييوير الل يوا ح التنريمييية وتحويرىييا والتوصييية باعتمادىييا واإلش يراف عل ي
إعداد ا دلة اإلجرا ية ومنا ج البح ا جتماعي وتحويرىا واعتمادىا.
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اجتناعات اللجية:
تعقد اللجنة اجتماعاهتا عل النحو اآليت:
 اجتماع قبل بداية العام ادليالدي دلناقشة ادلوازمة واخلحة السنوية. اجتماعات دورية للنرر يف ادلساعدات تقل عن اجتماع يف كل شهر. اجتماع ختامي هناية كل ربع دلتابعة أعما اللجنة واقرتاح التوصيات.املادة احلادية عشرة :تفصري الالئحة:
للجنة ادلساعدات احلذ يف تفسري ىذه الال حة ولذ ما حيقذ أىداف ادلبادرة واهلل ادلولذ.
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