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صرف المساعداتسياسة   

 

 المقدمة

تعريف المستفيدين بالخدمات العامة للجمعية ومعرفة جميع اإلجراءات التي 
يتم تحديثها بشكل مستمر حسب الحاجة أو ما تفتضيه المصلحة العامة, 

المستفيدين باإلضافة للمستجدات التي تسعى الجمعية لتحقيقها تجاه خدمة 
دوات المعينة . والعمل على توفير السبل واأل  

 النطاق 

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافه المستفيدين من خدمات 
الجمعية , على الرقي بالمجتمع والحد من المشاكل الصحيه التي يعاني منها 

والتقدم , وتوفير مايلزمهم من الخدمات المجتمع , وتمنعهم من التطور 
 الصحيه في المجاالت التي تقدمها الجمعية. 

 

األنظمة واللوائح  -أ  

تحديد الفئات التي تقدم لها وشروط الحصول عليها وآليه البحث والتحقق 
واتخاذ القرار بمنح المساعدات وأنواع هذه المساعدات  ومقدار كل منها 

وبما تقتضيه طبيعة هذا العمل من النزاهة  وفق المنهج العملي المتبع
واإللتزام باللوائح واألنظمة من جهة , والسرية والمحافظة على مشاعر 

 المصابين .

المستفيدون من خدمات الجمعية  -ب  
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أفراد المجتمع  -1  

الطالب والطالبات  -2  

المرشدين والمرشدات -3  

  

 المساعدات المقدمة

التدريب  -1  

إعانه وظيفة شهرية عينية  -2  

برامج دينيه شهرية مؤقتة  -3  

تأمين سيارة شهريه صحيه  -4  

مشروع وقايه -5  

تذكرة إركاب صدقة جمعيات  -6  

مخيم أطفال السكري  -7  

تسديد فاتوره كهرباء صدقه  -8  

تسديد فاتورة هاتف طارئة نقدا  -9  

قروض طارئه صحيه  –تمويل مشاريع  -10  

معوقين عابر سبيل خدمات  -11  

إعانة مكافحة تسول شهرية أيتام  -12  

إعانة زواج شهرية عينية مؤقتة  -13  
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أجهزة قياس السكر  -14  

أشرطه قياس السكر  -15  

مشروع حديثي اإلصابه بالسكري  -16  

تدريب المرشدين والمرشدات  -17  

تسديد فاتورة ماء طارئة تسول  -18  

تعويض شهرية طارئة سجناء  -19  

ثقافيه طارئه عاديه  -20  

دوريه عيدية عيد االضحى -21  

  تسديد إيجار مسكن صدقة عينية  -22

 المساعدات

تصرف المساعدات المنصوص عليها ضمن الخطة التي تعدها 
اإلداره وفي حدود اإلعتمادات المالية المخصصة لذلك وفي حالة عدم 
كفاية اإلعتمادات المالية المخصصة لذلك تكون أولوية الصرف طبقا 

 لحاجة المتقدم بطلب المساعدة. 

 الواجبات تجاه المستفيدين 

الحهم دون إستثناء والتعامل معهم إحترام حقوقهم ومراعاة مص -1
 بحسن ولباقة. 

السعي لكسب ثقته عبر النزاهة.  -2  
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التجاوب معهم وفق السلوك السليم في كل األعمال بما يتفق مع  -3
 األنظمة والتعليمات. 

التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية بسرية تامة وفقاً  -4
 لألنظمة والتعليمات. 

يؤثر سلباً على الثقة الوظيفية. عمل عن أياإلمتناع  -5  

 المسؤوليات 

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين 
إدارة وإشراف الجمعية اإلطالع على األنظمة المتعلقة  يعملون تحت

بعملهم وعلى هذة السياسة واإللمام بها والتوقيع عليها, واإللتزام بما 
 ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. 

ة الموارد البشرية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك وعلى إدار
الوظيفي واخالقيات الوظيفة وتزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة 

 منها. 

 

 

 

 


