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 تمهيد:

للرعاية   تــمثل الــمساعــدات الــماديــة والــعينية الــمقدمــة للمســتفيديــن مــن خــدمــات الجــمعية الــخيريــة
تبوك   بمنطقة  ويـحتاجـها الصحية  الجـمعية  تـقدمـها  الـتي  االجـتماعـية  الـرعـايـة  روافـد  مـن  مـهماً   ,رافـداً 

 المسـتفيدون. 

 األهداف: 

 صرف مبالغ مالية وعينية تعين المرضى وأسرهم سواء كانوا فقراء أو معوقين. -1
 وأسرته.  رفع المستوى االجتماعي واالقتصادي للمريض -2
 مساعدة أسر المرضى المحتاجة وحمايتها من العوز وبذل ماء الوجه لآلخرين.   -3
المساعدة وذلك بالبحث   الـتي ال تـمكنها ظـروفـها االجـتماعـية مـن طـلب ين ومـرضـى الـمعوزالاالهـتمام بـأسـر   -4

 والتحري عنها وبحث حالتها والتوصية بتقديم المساعدة لها. 

 المهام:

 دخـل كـاف   عـائـل أو يـوجـد لـه الالذي المحتاج او للمريض الـمساعـدة تـقديـم   -1
 مساعدة المرضى وأسرهم في حالة الكوارث بتقديم المساعدة الالزمة لهم.  -2
 المحتاجين  المرضىن متقديم المساعدة الصحية لمن يحتاجها   -3
 الـمساعـدات الـنقديـة والـعينية وإيـداعـها إمـا فـي حـساب اسـتقبال مـا يـزيـد مـن اهـل الـخير مـن انـواع  -4

 الجمعية.   المحتاجين حسب الضوابط المعمول بها في  المرضىعلى ليتم توزيعها   مستودعاتها، الجمعية او في 

 أنواع المساعدات: 

 إعانات مالية.  -1
 إعانات عينية.  -2

 تعريف المستفيدين من خدمات الجمعية.( 1)المادة 

عليهم   المحتاجين وتنطبق  مـا يـدخـل فـي حـكمهم مـن أوا  مـعوقـأو  فـقيرا كـان سـواءمحتاج  مـريـضهـو كـل 
 شروط هذه الالئحة. 

 شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية:(  2المادة )

 نظامية.  ةأن يـكون سـعودي الجنسـية حسـب الـهويـة مـن دفـتر الـعائـلة أو الـهويـة الـوطـنية، أو مـقيم إقـامـ -1
 أن يثبت لدى الجمعية إقامة المستفيد في منطقة خدماتها.  -2
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 توفر الشروط الخاصة المطلوبة لكل حالة.  -3
كـامـل    تـوقـيع إقـرار مـن المسـتفيد بـصحة مـا قـدم مـن أوراق وفـي حـال ثـبوت خـالف ذلـك يـتم اسـترجـاع -4

لـه   الـتي ُصـرفـت  الـمساعـدات  أو  الـلجوءالـمبالـغ  يـتم  لـذلـك  امـتثالـه  للجهات    بـغير وجـه حـق، وفـي حـال 
 المختصة، ويحذف من قائمة المستفيدين من خدمات الجمعية.

 المستفيدين: المتطلبات من ( 3المادة )

 صورة الهوية أو اإلقامة.  -1
 . الكهرباء(فاتورة  االيجار، )عقدإثبات مقر السكن  -2
 من جهة صحية معتمدة لدى الجمعية(.  إثبات نوع الحالة )تقرير طبي حديث -3
 شهور( وتعريف بالراتب )إن وجد(.  6)كشف بنكي بأخر  لمقدار الدخإثبات  -4
 عبئة االستمارة الخاصة بطلب المساعدة. ت -5

 : المساعدات ( برامج 4المادة )

 برنامج المساعدات العينية   -1

والكهربائية   المتحركة اليدويةالكهربائية والكراسي    )االسرةيـعنى هـذا الـبرنـامـج بـتوفـير األجهزة الطبية مثل  
 توليد االكسجين .........( لـلمرضى المحتاجين   أجهزة

 برنامج المساعدات النقدية   -2
 مساعدات نقديه للمرضى المحتاجين في الحاالت التالي   يـعنى هـذا الـبرنـامـج بـتوفـير

 لاير وان5000المبلغ    ز شريطة ان ال يتجاو  %50)ا( المساهمة في دفع تكاليف العمليات الجراحية العاجلة بنسبة  
    ةالعمليات ضمن العمليات التجميلي جال تندر

الت التي تتطلب وجود مرافق بموجب  فقط ومرافقة في الحا  السفر للمريضمن قيمة تذاكر    %50)ب( تامين  
 وزارة الصحة   تذاكر منان يثبت عدم صرف  طبي شريطةتقرير 

للمريض شريطة ان يثبت البحث عدم قدرته على دفع تكاليف السكن او  من اجرة سكن المرافق  %50تامين  ج()
 عدم وجود أقارب في تبوك  

 تامين الدواء    -3
بشرط عدم توفر الدواء في صيدليات وزارة الصحة    ضى المحتاجين  يـعنى هـذا الـبرنـامـج بـتوفـير الـعالج لـلمر

 له بديل  دوان ال يوج
 برنامج المساعدات الطارئة   -4

  وأسـرهـم لمحتاجين  مـرضـى  المـساعـدات تـصرف بـشكل طـارئ وعـاجـل وغـير قـابـل لـلتأجـيل إلـى  وهـي   
  المدير التنفيذي  وهـي مـن صـالحـيات    األمطار الغزيرةأو كـارثـة طـبيعية كهـطول    الـمنكوبـة أثـر نـشوب حـريـق

 (.   اإلدارة الطارئة على مجلسالحاالت   أدارة الجمعية عليها )عرض بعد موافقة مجلس

 المستفيدين:إلغاء ملفات ( 5المادة )
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 :التاليةيلغى ملف المستفيد مؤقتاً في الحاالت   أوالً:

 إذا ثبت أن المستفيد يستفيد من جمعية أخرى.  -1
ذلك من    أو الـدخـل أو غـير  الـحالـة، إذا ثـبت لـدى الجـمعية أن الـمعلومـات الـمقدمـة لـها غـير صـحيحة مـثل   -2

 استيفاء الشروط العامة أو الخاصة . 

 ثانياً : يلغى ملف المستفيد كلياً في الحاالت التالية :

 إذا ثبت لدى الجمعية وفاة المستفيد. -1
 ستفيد يسكن خارج نطاق الجمعية.إذا ثبت لدى الجمعية أن الم  -2
 إذا ثبت للجمعية تالعب في المعلومات والمستندات المقدمة. -3

 ثالثاً : يلغى الملف مؤقتاً في الحاالت التالية : 

 حالة. عدم تجديد المعلومات السنوية المطلوبة من المستفيد حسب كل  -1
 يوم  15مدة عدم مراجعة الجمعية الستالم المساعدة خالل   -2

 ف مدة اإللغاء حسب الحاالت والظرو إدارة الجمعية النظر في زيادة أو تخفيض لمجلس  رابعاً :

 : لحد األعلى للصرف  (  6المادة )

  فـال   او من تكلفة العملية او العالج    أالف ريـال فـي الـسنة خمسة   (  لاير  5000الحـد األعـلى لـلصرف هـو)
 ذلــك حســب الــقاعــدة ,   مــن ذلــك ، وان اســتحق يـصرف للمسـتفيد أكـثر

 الحد األدنى للصرف : (   7المادة )

 ريـال فـي الـسنة وال يـصرف أدنـى مـن ذلـك    ( الفين 2000)الحـد األدنـى لـلصرف 

 رفع المساعدات : (  8المادة )

سنويا ويجب ان تكون في حدود ميزانية الجمعية وقدرتها المالية  فاذا وجد فائض  الـمساعـدات جعة نسب يتم مرا
 فالمجلس اإلدارة رفع نسبتها  

 المساعدات:   خفض (9المادة )

نسـبة مـعرفـة  فـيتم  الجـمعية  مـيزانـية  مـن  أكـثر  فـكانـت  للمسـتفيديـن  الـمساعـدات  قـدرت  فـي   الـنقص  إذا 
 لاير. المساعدة عن ألف  وان قـلت  الـمساعـدة لجـميع المسـتفيديـن حسـب نسـبة الـنقص الـميزانـية فـتنقص

 الصرف:إقرار المساعدات النقدية وآلية ( 10المادة )

االجـتماعـية   اإلدارة بـناًء عـلى تـوصـيات الـلجنة  يـتم صـرف الـمساعـدات الـنقديـة بـعد اعـتمادهـا مـن مجـلس
والـمبلغ،  وفـق والـحالـة  الـمساعـدة  ونـوع  المسـتفيديـن  أسـماء  فـيها  مـوضـح  للمسـتفيديـن   كـشوف  وتـصرف 
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  السريع في حسابات المستفيدين بعد اعتمادها من مجلس   شيكات بنكية او نظام التحويل   الـدائـمين عـن طـريـق
 اإلدارة. 

 الالئحة: تعديل ( 11المادة )

 ذلك.  تستوجب أمورإمكانيات الجمعية وما يستجد من  تعديل وفقهذه الالئحة قابلة لل

 

هـ الموافق  2/4/1443( المنعقد بتاريخ   2اعتمدت هذه الالئحة من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )          
 م   2021 7/11


