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وتم ذلن بعد دراسة  بحمد هللا وتٌسره وٌعد اتماق لجنة الصرف تم اعداد نظام والٌة منظمة للعمل ومحللة للضوابط

 .خطط ومعاٌٌر مستفٌضة للملفات وفك

 

 اإلجراءات والتعليمات۔

 

االعتمادات المالٌة المخصصة لذلن  تصرف المساعدات المنصوص علٌها ضمن الخطة التً تعدها اإلدارة وفً حدود

تكون أولوٌة الصرف طٌما لحاجة المتمدم بطلب المساعدة وفً  وفً حالة عدم كفاٌة االعتمادات المالٌة المخصصة

ٌجب على طالب المساعدة أن ٌتمدم بطلب  تكون أولوٌة الصرف، طبمأ ألسٌمٌة التمدم بالطلب حالة تساوي الحاجة

من مستندات وأوراق ثبوتٌة فً ضوء دراسة الحالة واستٌفاء اإلجراءات  المساعدة إلى اإلدارة وأن ٌستوفً ما تطلبه

 بمبول الطلب ٌة التوارٌخ وتصدر لرارهاٌشأتها وتتظر اللجنة فً الطلبات المرفوعة الٌها بحسب أسٌم التخاذ الالزم

 .مع بٌان األسباب واستحماق المساعدة االجتماعٌة ولٌمتها وفترة استحمالها او برفض الطلب

 

 :يشترط االستحقاق صرف المساعدة للفئات المستفيدة ما يلي 

 

 .ان ٌنطبك علٌه شروط الٌة االستحماق المعتمدة من الجمعٌة- 

 

الجهات الحكومٌة المختصة  الموجٌة لصرف المساعدات بموجب مستندات رسمٌة معتمدة منأن تثبت الحالة   -

خاصة تكفً لإلعالة فٌما عدا حالة العجز الكلى الظاهر  باإلضافة إلى دراسة الحالة التً تثبت عدم وجود موارد

 .ثللعٌان فٌكتفً بتمرٌر الباح

 

  .معتمد م المساعدة وذلن بموجب توكٌلصرف المساعدات للمستحك وتجوز االنابة فً استالت -

 

ٌكون لها طابع جماعً  لإلدارة التراح صرف مساعدات طارئة و عاجلة فً حالة التكبات العامة والكوارث التً -

 ة كحاالت الحرٌك والزلزال والغرقأسر مختلف بحٌث تصٌب اكتر من تالت أسر أو أكثر من خمسة أفراد من

الجماعً وغٌرها من الحاالت وٌحدد ممدار المساعدات واالعانات الطارئة فً  والموتوحوادت اإلصابة بالمرض 

 .النكبات العامة والكوارت بعد عرض األمر إدارة الجمعٌة حاالت

 

تصٌب ألل من تالت أسر فً  لإلدارة التراح صرف مساعدات واعانات طارئة فً حالة النكبات الخاصة التً -

مختلفة وتكون ضمن حاالت صرف المساعدات وٌحدد  أو ألل من خمسة أفراد من أسردخلها أو ممومات حٌاتها 

 الطارئة فً حالة النكبات الخاصة بمرارات منفصلة ممدار المساعدات واالعانات
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 نطاق عمل الجمعٌة :
 هً المنطمة التً تشملها خدمات الجمعٌة ولد حدد هذا النطاق جغرافٌا باعتماد وزارة الشؤون البلدٌة.

 نظام صرف المساعدات۔
 

 المساعدات الدائمة :
 

 - صرف الزكاة الشرعٌة
 - صرف السالت الغذائٌة

 - صرف التمور
 - صرف اللحوم

 - تفرٌج كربة
 كفالة األٌتام

 
 المساعدات الطارئة:

 
 هً مساعدة المدم عند الحاجة المصوى للمستفٌد وتشمل سداد الفواتٌر او االٌجار او

 تأمٌن االجهزة المنزلٌة.
 

 المساعدات الموسمية:
 
 (الحمٌبة المدرسٌة )برنامج حمٌبتً -
  (كسوة الشتاء ) برنامج دفء -
 السلة الرمضانٌة -
 افطار صائم -
 تحجٌج المستمٌدٌن -
 وجبة وسمٌا حاج -
 كسوة العٌد -
 

 :برامج ومشاريع
 
 ترمٌم المنازل -
 اإلسكان -
 دورات تأهٌلٌة وتدرٌبٌة -


