
 
 

 لممستفيدين المساعدات صرف سياسة
  :لممستفيدين المساعدات صرف ضوابط

 : تقدم الجمعية خدماتيا

 لمفقراء والمساكين واالرامل والمطمقات والميجورات وااليتام

 :  صرف االعانة النقدية

 . استحقاق الحالة من خالل تقرير الباحث االجتماعي .1
ثبات ذلك من خالل التقارير الطبية .2  عدم قدرة رب األسرة عمى العمل وا 
لاير ولمدة ال تزيد 1111ال يزيد مبمغ صرف االعانة النقدية الشيرية عن  .3

 . عن ستة أشير يتم بعدىا رفع تقرير عن الحالة
 : االولوية تكون حسب الضوابط التالية .4
 (فئة المستفيد تكون )أ .1
 . عدد افراد االسرة .1
 . توفر ميزانية لممشروع .2

 : صرف االجهزة الكهربائية 

 . استحقاق الحالة من خالل تقرير الباحث االجتماعي .1
سنوات ال يتم الصرف خالليا لممستفيد نفس  4االجيزة الكيربائية   عمر .2

نتيجة خمل خارج  الجياز إال بتقرير معتمد من مركز صيانة بتمف الجياز
  . عن االرادة



 
 

 : االولوية تكون حسب الضوابط التالية .3
 . فئة المستفيد .1
 . عدد افراد االسرة .1
أو بعد تجاوز   تكرار الصرف )يصرف اواًل لمن لم يسبق لو الصرف .2

  ) العمر االفتراضي لمجياز
 . توفر ميزانية لممشروع .3

 : ضوابط صرف السمة الغذائية

 : ن حسب الضوابط التاليةاالولوية تكو  .1
 . فئة المستفيد .1
 .عدد افراد االسرة .2
 . توفر ميزانية لممشروع .3

 : ضوابط صرف االثاث

 . استحقاق الحالة من خالل تقرير الباحث االجتماعي .1
 : االولوية تكون حسب الضوابط التالية .2
 )فئة المستفيد )أ( و )ب .1
 . عدد أفراد االسرة .2
 ) تكرار الصرف )يصرف اواًل لمن لم يسبق لو الصرف .3
 . توفر ميزانية لممشروع .4



 
 

 : ضوابط تقديم المساعدات الطارئة

 :والسيول الحريق .1
 تقديم المعونة العاجمة التي تتطمبيا الحالة .2
 .أن يكون من المستفيدين من الجمعية .3
 قرار لجنة البحث باستحقاق الدعم .4
 .لاير( 5.111اإلعانة ) مبمغ يتجاوز ال أن .5
 . توفر ميزانية لممشروع .6

 :  ضوابط بناء المساكن

 (أن يكون من المستفيدين من الجمعية فئة )أ( و )ب 
  االسرة وجميع افرادىا المسجمين يقيمون في الموقع منذ أكثر من خمس

 .سنوات
 لاير 4111يزيد دخمو عن   ال يكون أحد افراد االسرة موظف 
  لم يسبق لألسرة أو أحد افرادىا الحصول عمى قرض من صندوق التنمية

 .العقارية أو بنك التسميف
 ال يوجد عمى كفالة احد افراد العائمة عمالة اجنبية بقصد التجارة. 
 تتكون االسرة من أربعة أفراد عمى االقل. 
 ال يوجد قريب ممن تمزمو النفقة شرعا يستطيع تأمين السكن. 
 ن لألسرةعدم وجود مسك. 



 
 

 اثبات ممكية االرض و عدم ممانعة الجيران. 
 قرار لجنة البحث. 
 توفر ميزانية لممشروع. 
 االولوية تكون حسب الضوابط التالية : 
 فئة المستفيد . 
 عدد افراد االسرة. 

 :  المساكن  ضوابط ترميم

 أن يكون من المستفيدين من الجمعية. فئة أ و ب . 
 ن يقيمون في الموقع منذ أكثر من خمس االسرة وجميع افرادىا المسجمي

 .سنوات
  لم يسبق لألسرة أو احد افرادىا الحصول عمى قرض من صندوق التنمية

 . العقارية أو بنك التسميف
 ال يوجد عمى كفالة احد افراد األسرة عمالة اجنبية بقصد التجارة. 
 تتكون االسرة من أربعة أفراد عمى االقل . 
 لنفقة شرعا يستطيع تأمين السكنال يوجد قريب ممن تمزمو ا. 
 عدم وجود مسكن الئق 
 قرار لجنة البحث . 
 توفر ميزانية لممشروع . 



 
 

  لم يسبق ان قدمت لو ىذه الخدمة أو مضى عشر سنوات عمى تقديم
 . الخدمة لو

 االولوية تكون حسب الضوابط التالية : 
 فئة المستفيد . 
 عدد افراد االسرة. 

 : ضوابط عامة

 . استالم الطمب عمى أي خدمو ال يعني قبولو .1
 . ال يتم استقبال الطمب إال بعد اكتمال جميع المستندات .2
ال يتم استقبال الطمب إال من صاحبو ، عدا االيتام والمرضى والعجزة  .3

 .  ويتطمب وجود وكالة شرعية
 في حالة عدم قبولو الجمعية غير ممزمة بإعادة أوراق المتقدم .4
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 التوقيع الصفة االسم م

  الرئٌس د/ عٌســى بن إبراهٌم الدرٌوٌش 1
 

  نائب الرئٌس بن رثعان البادي ناهض 2
 

  المشرف المالً فهٌد حامد الحلو 3
 

  عضو سالم بن رثعان سالم البادي 4
 

  عضو صالح بن إبراهٌم الدرٌوٌش 5
 

  عضو حمدان بن سعد عبد هللا القاعد 6
 

  عضو بن مقبول المقبلعبد الهادي  7
 

 


