
الئحة صرف المساعدات لمستفيدي للجمعية 
الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم 



تمهيد: 

تــمثل الــمساعــدات الــماديــة والــعينية الــمقدمــة للمســتفيديــن مــن خــدمــات الجــمعية الــخيريــة 
لـمرضـى الـرومـاتـيزم, رافـداً مـهماً مـن روافـد الـرعـايـة االجـتماعـية الـتي تـقدمـها الجـمعية ويـحتاجـها 
هـؤالء المسـتفيدون مـن خـالل قـنوات مـتعددة لـعل األهـم فـيها أسـرة الـمريـض الـتي هـي الـنواة 

للفرد حضانة وتنشئة ورعاية وانتماءاً. 

األهداف: 

صرف مبالغ مالية وعينية تعين المرضى وأسرهم سواء كانوا فقراء أو معوقين. •

رفع المستوى االجتماعي واالقتصادي للمريض وأسرته. •

مساعدة أسر المرضى المحتاجة وحمايتها من العوز وبذل ماء الوجه لآلخرين.  •

االهـتمام بـأسـر مـرضـى الـرومـاتـيزم الـمعوزة الـتي ال تـمكنها ظـروفـها االجـتماعـية مـن طـلب •
المساعدة وذلك بالبحث والتحري عنها وبحث حالتها والتوصية بتقديم المساعدة لها. 

المهام: 

تـقديـم الـمساعـدة الـدائـمة لـمريـض الـرومـاتـيزم وأسـرتـه الـمحتاجـة أو الـتي ال يـوجـد لـها عـائـل أو •
دخـل كـاف أو يـوجـد لـها عـائـل ولـكن ال يسـتطيع إعـالـتها لـتقدمـه فـي الـسن أو لـمرضـه أو غـير 

ذلك. 

مساعدة المرضى وأسرهم في حالة الكوارث بتقديم المساعدة الالزمة لهم. •

تقديم المساعدة الصحية لمن يحتاجها من مرضى الروماتيزم. •

تــقديــم الــمساعــدات الــموســمية مــثل مــساعــدات رمــضان ومــساعــدات الشــتاء والــصيف •
ومـساعـدات الـطلبة والـطالـبات والـعيديـن وغـيرهـا مـن الـمساعـدات والـتي تهـدف إلـى تـعزيـز الـوضـع 
االقـتصادي لـألسـرة الـمحتاجـة وذلـك فـي الـحاالت الـتي تـتعرض مـيزانـية هـذه األسـرة إلـى مـزيـد مـن 

المصروفات. 

اسـتقبال مـا يـزيـد مـن اهـل الـخير مـن انـواع الـمساعـدات الـنقديـة والـعينية وإيـداعـها إمـا فـي حـساب •
الجـمعية او فـي مسـتودعـاتـها , لـيتم تـوزيـعها عـلى الـمحتاجـين حسـب الـضوابـط الـمعمول بـها فـي 

الجمعية. 

أنواع المساعدات:  

إعانات مالية. 1.
إعانات عينية. 2.

 ٢



المادة (1) تعريف المستفيدين من خدمات الجمعية. 

هـو كـل مـريـض رومـاتـيزم وأسـرتـه سـواء كـانـوا فـقراء أو مـعوقـين أو مـا يـدخـل فـي حـكمهم مـن 
المحتاجين وتنطبق عليهم شروط هذه الالئحة. 

المادة (2) شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية: 

أن يـكون سـعودي الجنسـية حسـب الـهويـة مـن دفـتر الـعائـلة أو الـهويـة الـوطـنية، أو مـقيم إقـامـة 1.
نظامية. 

أن يثبت لدى الجمعية إقامة المستفيد في منطقة خدماتها. 2.

توفر الشروط الخاصة المطلوبة لكل حالة. 3.

تـوقـيع إقـرار مـن المسـتفيد بـصحة مـا قـدم مـن أوراق وفـي حـال ثـبوت خـالف ذلـك يـتم اسـترجـاع 4.
كـامـل الـمبالـغ أو الـمساعـدات الـتي صُـرفـت لـه بـغير وجـه حـق، وفـي حـال امـتثالـه لـذلـك يـتم الـلجوء 

للجهات المختصة، ويحذف من قائمة المستفيدين من خدمات الجمعية. 

المادة (3) المتطلبات من المستفيدين : 

صورة الهوية أو اإلقامة. 1.

إثبات مقر السكن ( عقد االيجار – فاتورة الكهرباء ). 2.

إثبات نوع الحالة (تقرير طبي حديث من جهة صحية معتمدة لدى الجمعية). 3.

إثبات مقدار الدخل (كشف بنكي بأخر 6 شهور) وتعريف بالراتب (إن وجد). 4.

تعبئة االستمارة الخاصة بطلب المساعدة. 5.

المادة (4) برامج المساعدات:  

1/ برنامج اإلعاشة الدائمة:  

يـعتبر بـرنـامـج اإلعـاشـة الـدائـمة مـن أكـبر بـرامـج الجـمعية حـيث أن المسـتفيد يسـتفيد مـن جـميع 
الـمساعـدات بـما فـيها الـمساعـدة الـنقديـة كـل مـدة حسـب مـا تـوصـي بـه الـالئـحة الـتنفيذيـة بـما 

ينسجم مع الحالة ونوعيتها وعدد أفرادها . 

2/ برنامج المساعدات الموسمية: 

ويـأتـي هـذا الـبرنـامـج فـي الـمرتـبة الـثانـية بـعد بـرنـامـج اإلعـاشـة الـدائـمة حـيث أن المسـتفيد تـقدم لـه 
جميع المساعدات العينية ماعدا المساعدات النقدية.  

 ٣



3/ برنامج المساعدات الطارئة: 

وهـي مـساعـدات تـصرف بـشكل طـارئ وعـاجـل وغـير قـابـل لـلتأجـيل إلـى مـرضـى الـرومـاتـيزم وأسـرهـم 
الـمنكوبـة أثـر نـشوب حـريـق أو كـارثـة طـبيعية كهـطول األمـطار الـغزيـرة وهـي مـن صـالحـيات مـقرر 

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

4/ برنامج مساعدة حل الديون : 
وهـي الـمساعـدات الـتي تـصرف لـلمساهـمة فـي رفـع الـعبء الـمالـي عـن صـاحـب الـديـن مـن مـضى 
الـرومـاتـيزم الـذي عجـز عـن تسـديـد ديـنه ألسـباب قـويـة ومـبررة وهـي خـارجـة عـن أرادتـه وذلـك عـبر 

التنسيق والتعاون مع الجمعيات األخرى. 

5/ برنامج المساعدات الطالبية :  

يـعنى هـذا الـبرنـامـج بـمساعـدة الـطالب مـن مـرضـى الـرومـاتـيزم مـن حـيث تـوفـير المسـتلزمـات 
الــمدرســية مــن مــلبس وحــقيبة مــدرســية والــسعي إلعــفاء الــطالب مــن أي رســوم دراســية (إن 

وجدت).  

6/ برنامج المساعدات الصحية: 

 يـعنى هـذا الـبرنـامـج بـتوفـير الـعالج لـلمريـض  ويـندرج الـعالج الـمجانـي ايـضاً ضـمن هـذه الـمساعـدات 
للمسـتفيديـن عـلى حـد سـواء  وتـشمل إلـى جـانـب مـرض الـرومـاتـيزم األمـراض الـمزمـنة الـمصاحـبة 
لـلمرض كـالـضغط والـسكر وأمـراض الـكلى, واإلعـاقـة الجسـديـة واألمـراض الـمزمـنة األخـرى، اضـافـة 

الى صرف الدواء المجاني. 

7/ برنامج مساعدات الشتاء والصيف: 

يـعني هـذا الـبرنـامـج بـتغطية احـتياجـات المسـتفيديـن فـي كـال الـفصلين وتـقديـم الـمعونـات الـضروريـة 
والـموسـمية عـبر تـقديـم مـراتـب وبـطانـيات ومـدافـئ وسـخان مـاء ومـكيفات وثـالجـات وغـساالت 
وأفـران ومـا يـلزم مـن أثـاث ضـروريـة وتـزويـد المسـتفيديـن بـما يـحتاجـونـه مـن أجهـزة كهـربـائـية 

وغيرها. 
  

8/ برنامج المساعدات الغذائية :  

وهـي مـساعـدات تـقدم لـلمريـض وأسـرتـه بـالـتعاون مـع الـمتاجـر واألسـواق الـكبرى مـن خـالل تـوفـير 
كـوبـونـات لـصرف مـواد غـذائـية رئيسـية كـاألرز و الـسكر والـطحين والـزيـت والـملح والـزبـدة بـاإلضـافـة 
الـى أن جـزء مـن قـيمة الـكوبـون مـا يـعادل 20% يـكون اخـتياري وذلـك بـعد أالتـفاق مـع الـمراكـز الـتجاريـة 

للمواد الغذائية كل حسب منطقته. 

 ٤



9/ برنامج إفطار صائم :  

ويـعتبر هـذا الـبرنـامـج مـن  الـبرامـج الـمهمة فـي الجـمعية ويـعنى بـتوفـير سـلة رمـضانـية لـلمريـض 
وأسـرتـه بـصورة سـنويـة وكـون أغـلب هـذه الـمواد تـبرع عـيني مـن أصـحاب الـقلوب الـرحـيمة مـن 

المجتمع. 

10/ برنامج فرحة العيد :  

تسعى الجمعية لرسم البسمة على شفاه المستفيدين وأسرهم وذلك بتوفير مالبس العيد 
وصرف مبالغ نقدية في نهاية شهر رمضان السعاد األسرة المستفيدة, كما يسعى هذا البرنامج 

إلى توزيع بعض المبالغ النقدية في بداية شهر شوال لبعض المستفيدين األكثر احتياجا وشراء 
األضاحي للبعض .  

المادة (5) إلغاء ملفات المستفيدين : 

أوالً : يلغى ملف المستفيد مؤقتاً في الحاالت التالية : 

إذا ثبت أن المستفيد يستفيد من جمعية أخرى.  •

إذا ثـبت لـدى الجـمعية أن الـمعلومـات الـمقدمـة لـها غـير صـحيحة مـثل الـحالـة , أو الـدخـل أو غـير •
ذلك من استيفاء الشروط العامة أو الخاصة . 

ثانياً : يلغى ملف المستفيد كلياً في الحاالت التالية :  

إذا ثبت لدى الجمعية وفاة المستفيد.  •

إذا ثبت لدى الجمعية أن المستفيد يسكن خارج نطاق الجمعية.  •

إذا ثبت للجمعية تالعب في المعلومات والمستندات المقدمة. •

ثالثاً : يلغى الملف مؤقتاً في الحاالت التالية : 

عدم تجديد المعلومات السنوية المطلوبة من المستفيد حسب كل حالة . •

عدم مراجعة الجمعية الستالم المساعدة خالل المدة المحددة في اإلعالن . •

رابعاً :  

لمجلس إدارة الجمعية النظر في زيادة أو تخفيض مدة اإللغاء حسب الحاالت والظروف . 

 ٥



المادة (6) الحد األعلى للصرف : 

الحـد األعـلى لـلصرف هـو(12.000 ريـال) ( اثـنى عشـر أالف ريـال فـي الـسنة فـال يـصرف للمسـتفيد أكـثر 
مــن ذلــك ، وان اســتحق ذلــك حســب الــقاعــدة , ويســتثنى مــن ذلــك مــا ورد فــي الــمادة (8) ( رفــع 

المساعدات). 

المادة (7) الحد األدنى للصرف : 

الحـد األدنـى لـلصرف (6000) سـتة ألـف ريـال فـي الـسنة وال يـصرف أدنـى مـن ذلـك ، ، ويسـتثنى مـن ذلـك مـا 
ورد بالمادة (9) ( خفض المساعدات). 

المادة (8) رفع المساعدات : 

إذا قـدرت الـمساعـدات للمسـتفيديـن فـكانـت أقـل مـن الـميزانـية فـيتم مـعرفـة نسـبة الـزيـادة فـي 
الـميزانـية فـترفـع الـمساعـدة لجـميع المسـتفيديـن حسـب نسـبة الـزيـادة وان ارتـفعت مـساعـدة 

بعضهم عن اثني عشر ألف ريال.  

المادة (9) خفض المساعدات : 

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

المساعدة عن ستة ألف ريال . 

المادة (10) إقرار المساعدات النقدية وآلية الصرف : 

يـتم صـرف الـمساعـدات الـنقديـة بـعد اعـتمادهـا مـن مجـلس اإلدارة بـناءً عـلى تـوصـيات الـلجنة 
االجـتماعـية وفـق كـشوف مـوضـح فـيها أسـماء المسـتفيديـن ونـوع الـمساعـدة والـحالـة والـمبلغ، 
وتـصرف للمسـتفيديـن الـدائـمين ( مـرضـى الـرومـاتـيزم وأسـرهـم ( فـقيرة، مـعوقـين ) عـن طـريـق 

التحويل السريع في حسابات المستفيدين بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة . 

المادة (11) تعديل الالئحة : 

هذه الالئحة قابلة للتعديل وفق إمكانيات الجمعية وما يستجد من أمور تستوجب ذلك. 

 ٦


