
 

 

 صرف المساعدات سياسة 

 

 ( املطتفّدَى مو خدمات ادتمعّٕ :1املادٔ )

 طالب العلم املػرتبني –العجصٔ  –االزامل َاملطلكات  –املعُقني  –االِتام  –الفكسا٘ 

 ادتمعّٕ :( شسَط َضُابط املطتفّدِو مو 2املادٔ )

  ّٕاى ِهُى ضعُدٓ ادتهط. 

 .ّٕأى ِهُى لدٌِ إقامٕ نظام 

  ّٕاى ِطهو داخل الهطام ادتػسايف رتدمات ادتمع. 

 ( املتطلبات املطلُبٕ للمطتفّدِو مو ادتمعّٕ :3املادٔ )

  ٕأَ اإلقامٕ الهظامّٕ. صُزٔ اهلُِٕ الُطهّٕ َصُزٔ دفرت العاٙل 

  ْاَ فاتُزٔ نًسبا٘(اثبات مكس الطهو )الباحح االجتماع . 

 ٕاثبات نُع اذتال . 

 ) اثبات نُع الدخل َمكدازٔ )مشًد بالدخل . 

 ٔتعبٕٚ الطجل ارتاص بطلب املطاعد . 

 

 

 



 

 ( الػا٘ ملفات املطتفّدِو :4املادٔ )

 أَال : ِتم تعلّل ملف املطتفّد ملدٔ التكل عو ضهٕ بعدٔ امُز مهًا :

 مو خدمات مجعّٕ اخسٗ  اذا ثبت اى املطتفّد ِطتفبد .1

اذا ثبت لدٗ ادتمعّٕ اى املعلُمات املكدمٕ هلا غري صخّخٕ مجل مكداز الدخل اَ غري ذلو مو  .2

 شسَط التطجّل يف ادتمعّٕ .

 ثانّا :  ِلػٖ ملف املطتفّد نلّا :

 تطجّل يف ادتمعّٕ .اذا  ثبت لدٗ ادتمعّٕ اى املطتفّد التهطبل علٌّ شسَط َضُابط ال -

 تم تعلّل امللف مؤقتا يف اذتاالت التالّٕ :ثالجا :  ِ

 .عدم حتدِح بّانات املطتفّد ضهُِا  -

 ٔ االلػا٘ حطب اذتاالت َالظسَف .زابعا :  جمللظ ادازٔ ادتمعّٕ الهظس يف شِادٔ اَ ختفّض مد

 

 

 

 

 

 



 

 ( تُشِع املطاعدات الهكدِٕ:5املادٔ )

 املبالؼ حبطاب الصنأ .األضسٔ بها٘ علٖ ِتم تُشِع املطاعدات الهكدِٕ علٖ املطتفّدِو َفل أعداد أفساد 

 ( إقساز املطاعدات الهكدِٕ َآلّٕ الصسف6املادٔ )

َاالزامل َاملطلكات َاملكبلني علٖ الصَاج  الِتامل مو مبالؼ الصنأِتم اقساز املطاعدات الهكدِٕ  .1

َفل نشُف مُضح صسف مبالؼ الصنأ ب ا٘ علٖ ما ِتم زفعٌ مو قبل اللجهٕ َالفكسا٘ َالعجصٔ به

فًّا أمسا٘ املطتفّدِو َنُع املطاعدٔ َاذتالٕ َاملبلؼ , َتصسف للمطتفّدِو الداٙمني ) أضسٔ فكرئ 

  , أِتام , معُقني , أزامل , مطلكات (

 اعتماديا مو زتلظ اإلدازٔ.عو طسِل التخُِل الطسِع يف حطابات املطتفّدِو مباشسٔ بعد  .2

 ( مطاعدات االِتام:7املادٔ )

 ِصسف للّتّم الرٓ ِطهو يف مهطكٕ خدمات ادتمعّٕ بصفٕ داٙمٕ حطب الطُابط التالّٕ: .1

إثبات الّتّم مُضخًا فٌّ َفأ األب عو طسِل دفرت العاٙلٕ َإذا مل ُِجد فشًادٔ َفأ األب أَ صُزٔ صو 

 حصس الُزثٕ.

 عاما. 18ّتّم أال ِتجاَش عمس ال .2

 صُزٔ اهلُِٕ املطجل فًّا الّتّم. .3

 صُزٔ صو الُالِٕ أَ الُنالٕ. .4

 

 

 



 

 ( مطاعدٔ الصَاج :8املادٔ )-

 التالّٕ :مطاعدٍ عّهّٕ ) ذتُم ( َفل الطُابط ِصسف للمكبلني علٖ الصَاج 

 صُزٔ عكد الههاح .  -

 .  صُزٔ اهلُِٕ للعسِظ -

 .  عكد الكاعٕ أَ االضرتاحٕ -

 

 

 

 

  



 

  



 

 



 

 


