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 تاروت الخيريةجمعية 
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 الغرض

الهدف من هذه السياسة هي تعريف المستفيدين بالخدمات العامة التي تقدمها الجمعية  واالجراءات 

المطلوبة للحصول على هذه الخدمات لمن يثبت استحقاقه لها واطالعهم من خالل تحديث هذه السياسة 

الحاجة والتغييرات التشرييعية للجهات المنظمة لعمل الجمعية على المستجدات التي تقتضيها 

 والمحاوالت المستمرة للجمعية لتحسين ادائها وتقديم خدمة أفضل لكسب ثقة المستفيدين والجهات المانحة

 النطاق

بما  تحدد هذه السياسة التنظيمات السارية على جميع المستفيدين من خدمات جمعية تاروت الخيرية

بما يؤدي الى نتائج ايجابية تسهم في الرقي  سالمة ووضوح عالقة الجمعية مع مستفيديها  يساعد على

. وعلى اللجان المقدمة للخدمة توعية المستفيدين بهذه الطبقة واخراجها من حالة العوز الى حالة الكفاية

 بما لهم من حقوق وخدمات وما عليهم من واجبات والتزامات

 المسؤولية

وصحة ما فيها مسؤولية االمين العام بالجمعية وعليه تحديثها واجراء التعديالت الالزمة هذه الوثيقة 

والتأكد من تطبيق بنودها ومخاطبة االقسام االخرى في حال وجود مخالفة والتأكد من ان جميع قرارات 

 المجلس لصرف المساعدات المختلفة للمستفيدين في جميع اللجان تتوافق مع هذه السياسة

 نظمة واللوائحاال

تقوم الجمعية من وقت الخر بمراجعة ضوابط االستحقاق والصرف على ضوء المستجدات االقتصادية 

والمؤشرات الوطنية للحالة االجتماعية وفق المناهج العلمية المتبعة في هذا الصدد وما تقتضيه من 

على كرامة ومشاعرالفئة رية للحفاظ سضوابط الحكومية وكذلك الخصوصية واللالنزاهة وااللتزام با

 المستفيدة 

 الضوابط العامة

الجمعية بجميع لجانها بحث كل طلب للمساعدة بحثا وافيا من جميع النواحي المالية والعائلية يجب على 
والصحية ليكون البحث االجتماعي المتكامل بقسميه المكتبي والميداني هو أساس كل مساعدة يتم صرفها 

 رارها من مجلس االدارة اال بعد القيام بذلك ضمن االطر العامة التالية: وال ترفع اي مساعدة الق

ال تقبل الطلبات الخارجة عن اهداف الجمعية كما هو محدد في النظام االساسي وال الخارجة  .1
 عن نطاقها الجغرافي كما حددته الوزارة في ؟؟

اإلدارة وفي حدود تصرف المساعدات االجتماعية المنصوص عليها ضمن الخطة التي تعدها  .2
اإلعتمادات المالية المخصصة لذلك وفي حالة عدم كفاية اإلعتمادات المالية المخصصة لذلك 
تكون أولوية الصرف طبقا لحاجة المتقدم بطلب المساعدة , وفي حالة تساوي الحاجة تكون 

 أولوية الصرف طبقا ألسبقية التقدم بالطلب

يجب على طالب المساعدة أن يتقدم بطلب المساعدة إلى اإلدارة وأن يستوفى ما تطلبه من  .3
مستندات وأوراق ثبوتية في ضوء دراسة الحالة واستيفاء اإلجراءات إلتخاذ الالزم بشأنها 
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توصيتها الى مجلس وتنظر اللجنة في الطلبات المرفوعة اليها بحسب اسبقية تواريخ وتصدر 
 المساعدة وقيمتها وفترة استحقاقها او برفض الطلب مع بيان األسباب اداالدارة العتم

 :يشترط الستحقاق صرف المساعدة االجتماعية للفئات المستفيدة ما يلي .4

o أقل من  بناء على وثائق معتمدة أن يثبت في دراسة الحالة أن مجموع الدخل الشهري
 القدر الالزم لتوفير ضروريات الحياة

o لموجبة لصرف المساعدة بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات أن تثبت الحالة ا
الحكومية المختصة باالضافة الى دراسة الحالة التي تثبت عدم وجود موارد خاصة 

 تكفي لالعالة فيما عدا حالة العجز الكلي الظاهر للعيان فيكتفي بتقرير الباحث

لتعويضات أو االعانات أو المساعدات اليجوز صرف المساعدة للفئات التي تنتفع بالمزايا أو ا .5
المقررة بمقتضى أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد ومستخدمي الحكومة إال إذا كانت 

المزايا أوالتعويضات أو االعانات أو المساعدات غير كافية للوفاء بالحاجات الضرورية أو ترى 
 لمساعدات االجتماعيةاللجنة استحقاق طالب المساعدة من أي من الحاالت المقدمة ل

تصرف المساعدات االجتماعية للمستحق , وتجوز االنابة في استالم المساعدة وذلك بموجب  .6
 توكيل معتمد

 

 المستفيدون

 ئات االجتماعية االستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية ضمن شروط محددة:فيمكن لل

 المطلقات .1

 المهجورات .2

 االرامل وااليتام .3

 كبار السن .4

 ين عن العملالعاجز .5

 ذوي الدخل المحدود .6

 كبار السن .7

 

 أنواع المساعدات

 تقدم جمعية تاروت سلة من المساعدات المختلفة حسب حاجة المستفيد ومنها:

 المساعدات النقدية .1

 المساعدات الغذائية .2

 المساعدات الطالبية .3

 المساعدات الموسمية .4

 سداد الدين .5
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 كفالة االيتام .6

 مساعدات الزواج .7

 السجناءمساعدات اسر  .8

 مساعدات تحسين المساكن .9

 المساعدات الطارئة .11

 

 المستندات المطلوبة

 خطاب موقع من صاحب الطلب او وكيله .1

 اثبات الهوية الرسمية ) البطاقة الشخصية ودفتر العائلة( .2

 تعريف بالراتب من جهة العمل .3

 تعريف من المدرسة او الجامعة .4

 عقاري معتمد صورة عقد الملكية او عقد ايجار الكتروني من مكتب .5

 صورة من اخر فاتورة كهرباء .6

 افادة عن دخل الزوجة واالبناء العاملين .7

 صورة برقم الحساب البنكي وااليبان باسم صاحب الطلب .8

 كشف بنكي الفراد االسرة العاملين لمدة ثالثة اشهر .9

 تعهد بصحة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب .11

 عي الكمال البحث حسب نوع الطلباي وثائق اضافية قد يطلبها الباحث االجتما .11

 

 جودة الخدمات المقدمة

 تحقيق رضا وتوقعات المستفيدين والتحسين المستمر لجميع الخدمات المقدمة لهم

 واجبات المستفيد

وتحمل المسؤولية والتبعات  انات والوثائق والمعلومات المطلوبة بصدق وأمانةيتقديم جميع الب .1

 القانونية في حال ثبت خالفه

االلتزام بتزويد الجمعية بأي تغييرات فيما يخص حالته االجنماعية من تغير في السكن او الدخل  .2

 او انتفاء الحاجة للمساعدة

 الجمعية واجبات الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات التي يتبادلها مع مسؤولي الجمعية .3

جتماعيين باالخالق موظفين والباحثين والمتطوعين االالتعامل مع منسوبي الجمعية من ال .4

 الكريمة الالئقة

 

 واجبات الجمعية
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 العدل والمساواة لجميع المتقدمين لطلب خدمات الجمعية .1

 الحفاظ على معلومات وخصوصيات الحاالت المتقدمة سواء قبل الطلب ام ال .2

 االلتزام باالنظمة والمعايير الحكومية واللوائح الداخلية .3

 جميع المستفيدين صيانة لكرامتهمالحفاظ على تعامل صحي وسليم مع  .4

 االعتماد الرسمي للسياسة

وتحل هذه النسخة  2121\4\4المنعقدة بتاريخ  35اعتمد مجلس االدارة هذه السياسة في جلسته رقم 

 في تنظيم عالقات المستفيدين محل كل النسخ السابقة

 


