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  سياسة صرف املساعدات

  :مقدمة

��ر ا���ر�ف ا����� ھذه �رض����دات ��رف ا���� وا���راطت � �ن �#�����د�ن ا�!���� �� �� ا��� ا�����. �د��#� و�ن ا�!���� �%ن 
 �'ل���(� ����دات ��/ل .�ق �� ��و*ر  �� , ����� ��ر *�� وأھدا*� ا(��ر. ��رف ��ض ا��� �دات ا����� وا��� �� ، و�/ �ا���

�دات �ن ��ر أ�وال ا�ز/ة . �د�� �ن أ�وال ا�ز/ة ��د�دا   .و� ��رف أي ��

  : اجلمعية تقدمها التي املساعدات أنواع

�دات ا�!���� �5دم�� ���رف ا�ز/ة ، و� �!وز وذ�ك  ، ��د�داً  ا�ز/ة أ�وال �ن  5د�� ��� �* ���ب أن ا����ر��ن ��ذه ا(�وال ���رطون �ر*�
 ���دات �دات  5د�� �ن ��ر ا�ز/ة و� �5دم أي ���� �%ي �#!���� �رف ھذه ا(�وال *� ��ر ��رف ا�ز/ة ا��ر��� ، و� �5دم ا�!���� أي ��

 �/ل �ن ا(�/ل وھذا �رج ا������� وأ��.  

  :  عامة ضوابط

  . ا�ط#ب =�ول �� � � �د�> أي �#; ا�ط#ب ا��'م  -

  .    ا���� دات !��? ا/��ل ��د إ� ا�ط#ب ا���5ل ��م � -

��> �ن إ� ا�ط#ب ا���5ل ��م � -� .  

دة �#ز�� ��ر ا�!���� -�� ا���5دم أوراق �@* ��  .=�و�> �دم �

  ا���� دات !��? ا/��ل ��د إ� ا�ط#ب ا���5ل ��م � -

  :اخلاصة الضوابط

 � �ر �B:  أو��Cة �ن �#ط'ب ا�دور�� ا  : ا�ز/

-  �م /ل �دا�� *� ��دات ا����!�ن درا�� ��م درا�ت ا�ط'ب �ن �#����  . وا�ط

ت �#ط'ب ا��رف �/ون  -��   ا����!�ن ا�����ر�ن وا�ط

  . درا�� *�ل �/ل ا��رف �/ون أن  -

�ن ا�وا�دة ا�د*�� ��#D �5ل أ� �#; ا�ز/ة ر��د *� ا���و*ر ��ب ا�ط'ب ���وم ���وي ا��رف ��#D �/ون  - ١٠٠ G .  

  . �دة �#; درا��� ��/ن ط��� أو �ط�ب و�#�� طر)� ��� و!دت إذا  -

� H  :B� � �ر �Cن �#��#��ن ا�دور�� ا�#�  : وا��

م /ل *� ��م  -��دات ��رف ا������5ن ���د�د وا��وظ��ن ا���#��ن �#�ت درا�� ��   

�دات ��#D �رف ��م  -  . ��ر�ً  ا���

  . ا��!� ���ب وا���#��ن ا���#�ن ا���5ق ز�دة *� ا��رو �  -
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  ) . ا������ون(  و�ر�!�� ا�!���� �در�� �ن ��ط#ب ��5دم �م ��� درا�� �#! � �!وز -

H�H :� �5 وا�� ����ن �#�ر�!�ن ا�زواج إ�   وا���#��ن �#!���� �

 � ��رف  -��� �#زواج إ� �  . ا(ول �#زواج ا�����ن و�وظ��� و��#��� وا�����ن ا����5ن وط'�� ا�!���� ��ر�!

 � ط#ب ��طب ا��5دم ���رط  -���#�5 در�> ا�ذي ا���#م �ن ��ر�ف وور=� ا�زواج �5د ��> �ر*5 زواج إ� .  

�دة ط�ب �/ون أن  - ط'�� أ�د أو ا�!���� �ر�!� أ�د ا����� أو ����#�� ���ن �5ل � ��دة ا�!���� ��5#ت ا�درا�� �> ��ق أو ، � 
  . ا(=ل �#; وا�د درا�� *�ل

� *�را�; G )١٠٠٠٠٠( أ�ف �)� �ن ا�ز/ة ر��د =ل إذا:  را���  : ا��

*� *5ط ا����!�ن ا�����ن وا��وظ��ن وا��در��ن �#ط'ب *5ط ا��رف ��م  -.C  . ا����!�ن �#�ر�!�ن �

وز � �!ب  -!�� D#ن% ٥ ا�وا�د �#��5دم ا���روف ا���� ��  . أ�#; /�د ا�ز/ة ر��د إ!�

  النقدي اإلعانة صرف

�دات !��?�دات أي ��رف و� ،  5دا ��رف ا�ز/ة �ن ا����� �� �� .  

   : اجلمعية مع املستفيد لتواصل املستخدمة القنوات

�!���� ا���� ا���ف ا(ر=م -١�.  

  .ا�C/�رو � ا��و=?-٢

  .�#!���� ا����ر ا��.ور-٣

  :املساعدة ومنح إقرار 

�دات ��رف ا�� �وص ا�����#�دات �دود و*� ا�!���� ��دھ ا��� ا��ط� .�ن ��� ا���ص �ر��, ��م أن �#; �ذ�ك، ا������ ا����� ا�
�دة وا��راطت ����ر ���5ق و*ق ا������د�دة �! � =�ل �ن ا��� وا�����د ا��ؤرخ ا�#! � ا!��ع ��.ر و*ق وذ�ك) ا�ز/ة �! �(ا�!����  *� ا���

ؤھ، �ن.�ل ا�!���� إدارة إ�; �ر*? Hم و�ن أ�/C راءات!Cدة ا����#�5 ا�����.  

  اإلدارة جملس اعتماد

د �م����دات ���� ا�!���� �رف ا���� �  .ھـ٦/٥/١٤٤١  ��ر�V م٢٠٢٠ ��م)  ١(  ر=م  �!#��> اCدارة �!#س ا!��ع *

 

 

 


