
  
 

 
 

  

 

 للمستفيدين : الئحة صرف املساعدات 

 مقدمة : 
  ف االسر من املساعدات النقدية والعينية   احتياجاتبتوفري اخلريية باهلدار   تقوم اجلمعية 

,    والتنمية االجتماعيةوارزة العمل ال ختالف قوانني   والتيحدود الالئحة املنصوص عليها  
 الربامج واملشاريع االتية :  تتمثل  والتي
و   -1 ع السالل الغذائية بتوفير المواد الغذائية االساسية بهدف توفير متطلبات مشر

 العيش من المواد الغذائية بتوزي    ع سالل غذائية  كل ثالث شهور . 

ي ال تسطيع التسديد بهدف    -2
تسديد ايجار المنازل لألرس شديدة الحاجة الت 

 تحقيق االستقرار والطمأنينة لألرس . 

وع كسوة الشتاء تقوم ا -3 ية بالهدار بتوفير مستلزمات الشتاء من  مشر لجمعية الخير

د القارس .   مالبس شتوية وبطانيات ودفايات لحماية االرس من الير

ي تأثيث بيوتهم  من خالل توفير   -4
وع االجهزة الكهربائية وذلك بمساعدة االرس ف  مشر

ورية .  لية الض   االجهزة الكهربائية المي  

طالب والطالبات بالمراحل الدراسية الحقيبة والفسحة المدرسية تزويد ال -5

المختلفة بالحقيبة والفسحة المدرسية وذلك لتشجيع الدارسير    عىل مواصلة  

تهم التعليمية .   مسير

وع إفطار الصائمير  هي   -6 وع السلة الرمضانية ومشر المشاري    ع الموسمية مثل مشر

 مشاري    ع تنفذها الجمعية خالل شهر رمضان المبارك . 

 

 



  
 

 
 

  

 

 دراسة ملف األرسة من قبل الباحث والوقوف عىل وضعهم للتأكد من ذلك .  -7

ي برامج تأهيلية  لألرس و   -1
حه لتحقيق االستعداد للدخول ف  عمل حلول مقي 

ي . 
 االكتفاء الذات 

 كيفية صرف املساعدات : 
عن طريق اعالن المستفيدين برسائل بنصية   تضف المواد الغذائية والعينية -1

بمواعيد التوزي    ع ويتم التوزي    ع من مستودع الجمعية مع تجهير  كشوفات االستالم   

المستفيدة  للتوقيع المستفيد عليها اولوية الضف  لألرس  حسب تصنيف  الفئات

ي ال دخل لها دخلها ضعيف جدا مع مراعاة عدد افراد  االرسة  وتصنف 
لألرس الت 

 و) االرامل والمطلقات (  (   الفئات الي ) أ   , ب  , ج 

ضف  الكفالة الشهرية والمبالغ النقدية والمساعدات الطارئة بتقديم المستفيد  ت  -2

مساعدة مع ارفاق االوراق الثبوتية  ثم يعرض الطلب  لمجلس االدارة  للطلب 

ع عىلي جميع االرس  ما عدا الزكاة توز للنظر فيه  ودراسته  لتقرير  ما يراه مناسب 

 .  دون تقديم طلب 

وع  تنفيذ كيفية  -3 ي وبناء وحدات سكنية ينفذ بالكيفية   مشر
ترميم واستكمال المبات 

ي  
ميم المطلوب تسجيل الطلبات ف  االتية تقدم المستفيد طلب بير  فيه نوع الي 

ميم  واالستكمال او البناء يقوم الباحث بزيارة  كشوفات االرس المحتاجة للي 

ميم من معلومات  ميدانية وع الي  للمنازل االرس المسجلة وتعبئة استمارة مشر

ي تحتاج ترميم واستكمال او بناء  ومدى حاجة 
للمستفيد  وعمل صور للمنازل الت 

وع  مع التوصيات  واآلراء االزمة  ثم عرض الطلبات للجنة  المستفيد للمشر



  
 

 
 

  

 

سب  بعد دراسة الطلب  المختصة   التخاذ اإلجراءات الالزمة وتقرير ما تراه منا

 .  وملف االرسة
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