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تمهيد:

تمثــل المســاعدات الماديــة والعينيــة المقدمة للمســتفيدين مــن خدمــات الجمعية الخيريــة لمرضى 
ــا  ــة ويحتاجه ــا الجمعي ــي تقدمه ــة الت ــة االجتماعي ــد الرعاي ــن رواف ــًا م ــدًا مهم ــزم، راف الروماتي
هــؤالء المســتفيدون مــن خــال قنــوات متعــددة لعــل األهــم فيهــا المريــض وأســرته التــي هــي 

النــواة للفــرد حضانــة وتنشــئة ورعايــة وانتمــاءًا.

مادة )1( تعريفات:
 الائحــة: هــي القواعــد والضوابط التنفيذيــة المنظمة ألهداف وسياســات وبرامج الرعايــة االجتماعية

في الجمعية.
الرعاية االجتماعية: هي القسم الذي يعنى بدراسة الحاالت وتسجيلها ومتابعتها.

المستفيد: هو كل من يرغب في الحصول على خدمات الجمعية.

مادة )2( األهداف:

صرف مبالغ مالية وعينية تعين مرضى الروماتيزم.
توفير األدوية والعاج للمرضى

إجراء عمليات تغيير المفاصل والعمليات الجراحية المتعلقة باألمراض الروماتيزمية.
رفع المستوى االجتماعي واالقتصادي للمريض وأسرته.

مادة )3( المهام:

تقديــم المســاعدة الدائمــة لمريــض الروماتيــزم وأســرته المحتاجــة أو التــي ال يوجــد لهــا عائــل أو 
دخــل كاف أو يوجــد لهــا عائــل ولكــن ال يســتطيع إعالتهــا لتقدمــه فــي الســن أو لمرضــه أو غيــر 

. لك ذ
تقديم المساعدة الصحية لمن يحتاجها من مرضى الروماتيزم.

تقديــم المســاعدات الموســمية مثــل مســاعدات رمضــان ومســاعدات الشــتاء والصيــف ومســاعدات 
الطلبــة والطالبــات والعيديــن وغيرهــا مــن المســاعدات والتــي تهــدف إلى تعزيــز الوضــع االقتصادي 
ــة هــذه األســرة إلــى مزيــد مــن  لألســرة المحتاجــة وذلــك فــي الحــاالت التــي تتعــرض ميزاني

المصروفــات.
اســتقبال مــا يزيــد مــن اهــل الخيــر مــن انــواع المســاعدات النقديــة والعينيــة وإيداعهــا إمــا فــي 
حســاب الجمعيــة او فــي مســتودعاتها، ليتــم توزيعهــا علــى المحتاجيــن حســب الضوابــط المعمــول 

بهــا فــي الجمعيــة.
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توفير وشراء وتوزيع األدوية
اجراء عمليات تغيير المفاصل والعمليات اآلخر المتعلقة بأمراض الروماتيزم 

خدمات الدعم االجتماعي والنفسي
تأمين السكن وتأثيثه من خال شركاء الجمعية

المنح الدراسية
التوعية والتثقيف

مادة )5( تعريف المستفيدين من خدمات الجمعية.
هــو كل مريــض روماتيــزم وأســرته ســواء كانــوا فقــراء أو محتاجيــن أو مــا يدخــل فــي حكمهــم 

وتنطبــق عليهــم شــروط هــذه الائحــة.

مادة )6( شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية:
أن يكــون ســعودي الجنســية حســب الهويــة مــن دفتــر العائلــة أو الهويــة الوطنيــة، أو مقيــم إقامــة 

. مية نظا
أن يثبت لدى الجمعية إقامة المستفيد في منطقة خدماتها.

توفر الشروط الخاصة المطلوبة لكل حالة.
توقيــع إقــرار مــن المســتفيد بصحــة ما قــدم مــن أوراق وفــي حال ثبــوت خاف ذلــك يتم اســترجاع 
كامــل المبالــغ أو المســاعدات التــي ُصرفــت لــه بغيــر وجــه حــق، وفــي حــال امتثالــه لذلــك 

يتــم اللجــوء للجهــات المختصــة، ويحــذف مــن قائمــة المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة.

مادة )7( المتطلبات من المستفيدين:
صورة الهوية، أو اإلقامة.

إثبات مقر السكن )عقد االيجار – فاتورة الكهرباء(.
إثبات نوع الحالة )تقرير طبي حديث من جهة صحية معتمدة لدى الجمعية(.

إثبات مقدار الدخل )كشف بنكي بأخر 6 شهور( وتعريف بالراتب )إن وجد(.
تعبئة االستمارة الخاصة بطلب المساعدة.

المادة )8( برامج المساعدات: 
1/ عمليات تغيير المفاصل: 

إجــراء عمليــات تغييــر المفاصــل لمرضــى الروماتيــزم مــــن المحتاجيــــن الغيــــر قادريــن علــى 
تحمــــل نفقــات إجــراء العمليــات أو تقديــم موعدها بســــبب االنتظــــار الطويــــل الــــذي يصل 
إلــى أربـــــع ســــنوات، فــــي كثيــر مــن المستشــــفيات مما قد يـــــؤدي إلــى إعاقة مســتديمة 

والعجــز عــن أداء الــدور االجتماعــي إضافــة إلــى األثــر النفســي علــى المريــض وأســرته.
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تقـــوم فكــــرة البرنامــج علــى توفيــر األدويـــــة البيولوجيــة لمرضــى الروماتيــزم، وذلــك لدعــم 
المرضــى الذيــن ال يملكــون تأميــن صحــي أو غيــر قـــادرين علــى تحمــل تكاليــف علــى التقاريــر 

ــاء.  ــم، بن ــم االجتماعًيعاجه ــج التقيي ــة ونتائ الطبي

3/ برنامج دعم األدوية:
تقــــوم فكــــرة البرنامــــج علــــى توفيــر األدويــة )األقــــراص( الخاصــة باألمــراض الروماتيزمية 
بـنـــاء علــى التقريــر الطبــي والتقييــم االجتماعــي، والتـــي تنقــص فــي المستشــفيات، وتوزيعهــا 

علــى المرضـــى فــي جميــع مناطق المملكـــة

4/ برنامج مساعدة حل الديون:
ــن مــن  ــي عــن صاحــب الدي ــع العــبء المال ــي رف ــي تصــرف للمســاهمة ف وهــي المســاعدات الت
مضــى الروماتيــزم الــذي عجــز عــن تســديد دينــه ألســباب قويــة ومبــررة وهــي خارجــة عــن أرادتــه 

وذلــك عبــر التنســيق والتعــاون مــع الجمعيــات األخــرى.
 

5/ برنامج أطفال الروماتيزم: 
تقــــوم فكــــرة البرنامــج علــى توفير األدويــــة »البيولوجية« لمرضــــى الروماتيزم من األطفال 
واليافعيــن الذيــن ال يملكــون تأميــن صحــي أو غيــر قادريــن علــى دفــع تكاليــف بنــاًء علــى التقاريــر 

الطبيــة ونتائــج التقييــم االجتماعــي 

 6/ برنامج االيادي الدافئة:
تقــــوم فكــــرة البرنامــج علــــى توفير قفازات حراريــــة لمرضــــى التصلب الجلدي المصابيــن 
بظاهــــرة )رينــــود( لحماية أطــــراف أصابعهم مــــن التقرحات التي تصيبهــــم بســــبب األجواء 

البــاردة

7/ برنامج مساعدات الشتاء والصيف:
ــات  ــم المعون ــن وتقدي ــي كا الفصلي ــتفيدين ف ــات المس ــة احتياج ــج بتغطي ــذا البرنام ــي ه يعن
الضروريــة والموســمية عبــر تقديــم مراتــب وبطانيــات ومدافــئ وســخان مــاء ومكيفــات وثاجــات 
وغســاالت وأفــران ومــا يلــزم مــن أثــاث ضروريــة وتزويــد المســتفيدين بمــا يحتاجونــه مــن أجهــزة 

كهربائيــة وغيرهــا.

8/ برنامج المساعدات الغذائية: 
ــرى مــن خــال  وهــي مســاعدات تقــدم للمريــض وأســرته بالتعــاون مــع المتاجــر واألســواق الكب
توفيــر كوبونــات لصــرف مــواد غذائيــة رئيســية كاألرز والســكر والطحيــن والزيــت والملــح والزبــدة 
باإلضافــة الــى أن جــزء مــن قيمــة الكوبــون مــا يعــادل 20% يكــون اختيــاري وذلــك بعــد أالتفــاق 

مــع المراكــز التجاريــة للمــواد الغذائيــة كل حســب منطقتــه.
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مادة )9( آلية استقطاب األموال للبرامج والمشاريع:
تعتمــد الجمعيــة فــي تنفيــذ برامجهــا ومشــاريعها علــى التبرعــات والــزكاة مــن القطــاع الحكومــي 

وقطــاع الجهــات المانحــة وقطــاع رجــال األعمــال.

المادة )10( آلية الصرف على البرامج والمشاريع:
1/ التبرعات الغير مقيدة

يتــم الصــرف منهــا علــى البرامــج التــي لــم تحصــل علــى تمويــل مــن الجهــات المانحــة أو قطــاع 
األعمــال حيــث يتــم تخيــص جــزء منهــا لتنفيــذ هــذه البرامــج لصالــح المســتفيدين.

2/ التبرعات المقيدة:
وهــي التبرعــات التــي حصلــت عليهــا الجمعيــة مــن جهــات مانحــة وتــم تقييدهــا صالــح برنامــج 
أو مشــروع محــدد، فيتــم الصــرف عليــه وفــق شــروط الجهــة المانحــة، وال يجــوز الصــرف منــه 

ألي أغــراض أخــرى إال بعــد أخــذ موافقــة الجهــة المانحــة

المادة )11( تعديل الائحة:

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