[السنة]

[عنوان المستند]
[العنوان الفرعي للمستند]
جمعية البر الخيرية بالمظيلف

ضوابط صرف المساعدات للمستفيدين
تقدم اجلمعية خدماتها :
للفقراء واملساكني واالرامل واملطلقات واملعلقات وااليتام وأسر السجناء واملعاقني
صرف االعانة النقدية والعينية :

الفئة
أ

نوع االستحقاق
األشد حاجة

التصنيفات

عيين  +نقدي

ب

عيين  +نقدي

طريقة التصنيف
رأي اللجنة  +دخل ضعيف جداً  +عائلة كبةرة
دخل حمدود  +أسرة كبةرة

موعد الصرف
كل شهرين أو
حسب احلاجة
شهرين

ج

عيين

دخل حمدود  +أسرة متوسطة  +أو السن دون  56سنة

ثالث شهور

د

عيين

الفرد الواحد أو أسرة صغةرة  +احتياج نسيب

أربع شهور

هـ

عيين (الفائض )

احلاجة نسبية أو غةر رمسي وحمتاج من األهالي

حسب توفر

وإقامته غةر دائمة وحمتاج.

الفائض

صرف االجهزة الكهربائية :
 .1استحقاق احلالة من خالل تقرير الباحث االجتماعي .
 .2عمر االجهزة الكهربائية  4سنوات ال يتم الصرف خالهلا للمستفيد نفس اجلهاز إال بتقرير معتمد من مركز صيانة
بتلف اجلهاز نتيجة خلل خارج عن االرادة .
 .3االولوية تكون حسب الضوابط التالية :
 فئة املستفيد ومدى حاجته.
 عدد افراد االسرة .
ال ملن مل يسبق له الصرف أو بعد جتاوز العمر االفرتاضي للجهاز ) .
 تكرار الصرف (يصرف او ً
 توفر ميزانية للمشروع .
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ضوابط صرف المساعدات للمستفيدين

ضوابط صرف السلة الغذائية :
االولوية تكون حسب الضوابط التالية :
-1
 .1فئة املستفيد .
 .2عدد افراد االسرة.
 .3توفر ميزانية للمشروع .
ضوابط صرف االثاث :
استحقاق احلالة من خالل تقرير الباحث االجتماعي .
-1
-2

االولوية تكون حسب الضوابط التالية :
أ-

فئة املستفيد (أ) و (ب) .

ب -عدد أفراد االسرة .
ال ملن مل يسبق له الصرف ) .
ت -تكرار الصرف (يصرف او ً
ث -توفر ميزانية للمشروع .
ضوابط تقديم المساعدات الطارئة :
 .1الفواتير:
أ -أن يكون من املستفيدين من اجلمعية فئة (أ) و(ب) وغةر مسجل يف الضمان االجتماعي .
ب -أن ال تكون متأخرة ألكثر من شهر.
ت -أن يكون السداد مرة واحدة يف السنة.
ث -أن ال يزيد املبلغ عن مخسمائة ريال .
ج -توفر ميزانية للمشروع .
 .2الحريق والسيول:
أ -تقديم املعونة العاجلة اليت تتطلبها احلالة
ب -أن يكون من املستفيدين من اجلمعية.
ت -قرار جلنة البحث باستحقاق الدعم
ث -أن ال يتجاوز مبلغ اإلعانة ( )60...ريال.
ج -توفر ميزانية للمشروع .
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ضوابط صرف المساعدات للمستفيدين
ضوابط دعم الزواج األول :
أ -أن يكون من أبناء املستفيدين من اجلمعية.
ب -ان يكون مقيم باملظيلف ألكثر من مخس سنوات .
ت -أن يكون الزواج األول .
ث -ثبوت عدم استطاعة والده تزوجيه .
ج -ان يكون على رأس العمل وال يزيد راتبه عن  3...ريال .
ح -مل يسبق له احلصول على الدعم من أي جهة أخرى .
خ -توفر ميزانية للمشروع .
ضوابط دعم العالج :
أ -أن يكون من املستفيدين من اجلمعية
ب -خماطبة املستشفى وإحضار تقرير طيب باحلالة أن تكون حالة املريض من احلاالت اليت ال ميكن عالجها من قبل املراكز
الصحية أو املستشفيات داخل حمافظة القنفذة .
ت -يلزم ان يكون التقرير الطيب موضح به خطورة تأخر احلالة وما يرتتب على ذلك من ضرر على صحة املستفيد .
ث -أن ال يتجاوز قيمة العالج  5...ريال .
ج -توفر ميزانية للمشروع .
ضوابط بناء المساكن :
أ -أن يكون من املستفيدين من اجلمعية فئة (أ) و (ب) .
ب -االسرة ومجيع افرادها املسجلني يقيمون يف املوقع منذ أكثر من مخس سنوات.
ت -ال يكون أحد افراد االسرة موظف يزيد دخله عن  4...ريال
ث -مل يسبق لألسرة أو أحد افرادها احلصول على قرض من صندوق التنمية العقارية أو بنك التسليف.
ج -ال يوجد على كفالة احد افراد العائلة عمالة اجنبية بقصد التجارة.
ح -تتكون االسرة من أربعة أفراد على االقل.
خ -ال يوجد قريب ممن تلزمه النفقة شرعا يستطيع تأمني السكن.
د -عدم وجود مسكن لألسرة.
ذ -اثبات ملكية االرض و عدم ممانعة اجلةران.
ر -قرار جلنة البحث.
ز -توفر ميزانية للمشروع.
س -االولوية تكون حسب الضوابط التالية :
 .1فئة املستفيد .
 .2عدد افراد االسرة.
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ضوابط صرف المساعدات للمستفيدين
ضوابط ترميم المساكن :
أ -أن يكون من املستفيدين من اجلمعية .فئة أ و ب .
ب -االسرة ومجيع افرادها املسجلني يقيمون يف املوقع منذ أكثر من مخس سنوات.
ت -مل يسبق لألسرة أو احد افرادها احلصول على قرض من صندوق التنمية العقارية أو بنك التسليف
ث -ال يوجد على كفالة احد افراد األسرة عمالة اجنبية بقصد التجارة.
ج -تتكون االسرة من أربعة أفراد على االقل .
ح -ال يوجد قريب ممن تلزمه النفقة شرعا يستطيع تأمني السكن.
خ -عدم وجود مسكن الئق
د -قرار جلنة البحث .
ذ -توفر ميزانية للمشروع .
ر -مل يسبق ان قدمت له هذه اخلدمة أو مضى عشر سنوات على تقديم اخلدمة له .
ش -االولوية تكون حسب الضوابط التالية :
 .1فئة املستفيد .
 .2عدد افراد االسرة.
ضوابط دعم حج الفريضة :
أ -أن يكون سعودي اجلنسية
ب -مقيما مبركز بالشهم ألكثر من ثالث سنوات
ت -من املستفيدين من خدمات اجلمعية
ث -من أهل السنة واجلماعة
ج -السن  46سنة فما فوق
ح -مل يسبق له احلج
خ -وجود ميزانية للمشروع
د -االولوية تكون حسب الضوابط التالية :
 .4فئة املستفيد .
 .6عمر املستفيد.
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ضوابط صرف المساعدات للمستفيدين
ضوابط عامة :

 .1استالم الطلب على أي خدمه ال يعين قبوله .
 .2ال يتم استقبال الطلب إال بعد اكتمال مجيع املستندات .
 .3ال يتم استقبال الطلب إال من صاحبه  ،عدا االيتام واملرضى والعجزة ويتطلب وجود وكالة شرعية .

 .4اجلمعية غةر ملزمة بإعادة أوراق املتقدم يف حالة عدم قبوله .
المراجع

اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف اجتماعه
رقم  ) 2. / 13 ( :وتاريخ  1442 / 4 / 3 :هـ ـ ـ  2.2./ 11 / 11م

والله الموفق ،،
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ضوابط صرف المساعدات للمستفيدين
اعتماد مجلس اإلدارة :
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