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 مقدمة  •
 

املقيدين في الجمعيات الخيرية املرخص  لأليتام و أمهاتهم األرامل الشامل  التأمين الطبي خدمة جمعية كنف الخيرية  توفر

 تشمل ، و  كل جمعية مستفيدةمع يتم توقيعها  ةاتفاقي هم بموجب ل هذه الخدمة  م، وتت في جميع أنحاء اململكة لها 

 املطلوب رعايتهم وبقية  تحديد أعداد املستفيدين نسبة املساهمة املالية  املقدمة  من قبل الجمعية املستفيدة و   ةاالتفاقي

رفع بيانات مستفيديها على املنصة املستفيدة  الجمعيات تتولى ، وبعد إتمام االتفاقية  املنظمة للعمل تعليماتالشروط و ال

   www.kanaf.org.sa  املوجودة في موقع جمعية كنف االلكتروني( و منصة الخير ) : وهي  لهذا الغرض املخصصة 

 معايير تحديد المستفيدين من خدمات جمعية كنف الخيرية  •

 : الحاالت التي تشملها خدمات جمعية كنف الخيرية                          

 أوال : األيتام          

 .تتـــزوج أو تتـوظف  من خدمات جمعية كنف الخيرية حتىتستفيد :   البنـات •

 سنة . 18:  يستفيـــد من خدمات جمعية كنف الخيرية إلى إتمام عمر  دول ال  •

 ثانيا : األرامل         

 عول أوالدها السعوديين .ولكنها ت غير سعودية  تكون  أن تكون سعودية ، أو •

 . الواردة في ) أوال ( الشروط  تتوفر فيهمتكون وحدها بل لديها أبناء أيتاما  أن ال •

 متزوجة .تكون  أن ال •

 سنة . 65يتجاوز عمرها  أن ال •

 . % من إجمالي عدد املستفيدين 15تتجاوز نسبة األرامل  أن ال •

 بعدين الل بدل الماإلحثالثا : 

فلها ذلك على أن يكون على نفقتها بالكامل وإلى  مستفيد  آخر  مكاند حالل مستفيإ في حال رغبت الجمعية املستفيدة 

 نهاية العام امليالدي فقط . 

 



 

 

 
 

 

 رفع بيانات المستفيدين  خطوات وتعليمات   

 .ملنصة املخصصة ا للدخول على  باسم مستخدم وكلمة مروراملستفيدة  يتم تزويد الجمعية  االتفاقية بعد إتمام  •

 . قبل بداية شهر ديسمبرومرفقاتهم  مستفيديهاإكمال إدخال بيانات تكمل الجمعية املستفيدة   •

 : التقيد بتعبئة كافة البيانات املطلوبة •

 ها الذين تعولهم .أبناؤ و يليها في املقدمة األم األرملة  تكون  ✓

 في حال عدم وجود أم أو أنه ال تنطبق عليها شروط الجمعية فتدرج أسماء األيتام على التوالي .  ✓

 حالة املستفيدين . منحديثة لسجل األسرة عبر املنصة ليتم التأكد  نسخة رفع ✓

 . للتعرف على حالة من  لم يكن مضافا في سجل العائلة   الورثةإرفاق صورة من حصر  ✓

 صورة من إقامتها مع حصر الورثة، باإلضافة إلى صورة هوية الكفيل. يرفقاألرملة غير سعودية  ✓

 تحديث بيانات المستفيدين اإلفصاح و

قبل أو بعد إصدار سواء كان هذا التغير  على املستفيد أو جمعيته اإلفصاح عن أي تغير يؤثر على استمرار توفير الخدمة له  

 :وتؤثر على استمرار توفير الخدمة له والحاالت التي تعتبر تغيرا في حالة املستفيد  ،التأمين 

 تغير الحالة االجتماعية للمستفيد ) الزواج ( . •

 .سنة ( 18)  الذكور لأليتام  املحددبلوغ العمر  •

 سنة ( 65عمر املحدد لألرامل ) بلوغ ا •

 على وظيفة . حصول املستفيد •

 . غير جمعية كنف الخيرية على تأمين طبي من جهة أخرى  حصول املستفيد •

  خروج املستفيد من خدمات جمعيته . •

 الوفاة . •



 

 

 

 التأمين  خدمةإساءة استخدام   

، بأي طريق كان   بأن يمكن غيره من االستفادة منها،  الطبي املمنوحة له  التأمين خدمةفي حال أساء املستفيد استخدام 

 :من قبل جمعيته املسجل فيها   يتطلب اتخاذ اإلجراء اآلتي معه 

 وتنبيهه بمخاطر ذلك ، وتوقيعه على تعهد بعدم تكرار هذه املخالفة .من قبل جمعيته استدعاء املستفيد  •

 .رهمباشرة بدون إشعا الخدمةفي حال تكرار املخالفة يتم إلغاء  •

 لجمعية كنف الخيرية عبر البريد االلكتروني.ومايتبعه من إجراءات  نسخة من التعهد  يتم إرسال •

جمعية   منالتعهد و يتم اعتماده  في نموذج    هذه املالحظة  دون تجاوب املستفيد وعدم حضوره لتوقيع التعهد تعدم  عند    •

 لجمعية كنف الخيرية . ويرفعاملستفيد 

 

 تنبيه :

املتفق بالتعليمات وشروط التسجيل املستفيدة  الجمعيات تقيدعدم 

أو تأخرها في رفع البيانات املطلوبة في وقتها املحدد ، ،في التفاقية عليها 

في وقتها  هاتوفير أو تأخر الطبي  التأمين خدمة إصدار يعرضها لعدم قد 

أمام  ملسؤولية كاملة ، وهي من تتحمل ا  امليالدي()بداية العام املعتاد 

 .   التقصير لقاء هذا املستفيدين 

 


