
 

 

 سياسة الصرف على المستفيدين       

 

 تمهيد :

تصرف المساعدات االجتماعية المنصوص عليها ضمن الخطة التي تعدها اإلدارة التنفيذية أوال: 

بإشراف مباشر من المشرف المالي للجمعية وفي حدود االعتمادات المالية المخصصة لذلك وفي 

قت وفي الصرف حسب  ةيتم تقديم الخدمة لألولويحالة عدم الكفاية في الميزانية المخصصة 

الحتياج اوفي حالة تساوي  ، للمستفيد ونوع المساعدة المطلوبة جاالحتيا ديم ومدىاو تبليغ التق

 الصرف تبعا ألسبقية التقدم بالطلب . ةتكون الحاجة ألولويوقت التقديم و

يجب على مقدم الطلب )أسرة المريض( ان يستوفي المتطلبات من مستندات واوراق ثبوتية ثانيا: 

 ويتم احالتها للجنة الدعم االجتماعي اإلجراءات للبت في شأنها ءفي ضوء دراسة الحالة واستيفا

–في الطلب )تاريخه  ةضمن الطلبات المرفوعة في كل ملف لكل اسرة وبناء على األولوي

 مع إيضاح األسباب.إلصدار القرار والقبول اما باالستحقاق او الرفض 

 حددات الصرف:: اشتراط االستحقاق في الصرف للفئات التالية ضمن م اثالث

 :الدعم العينيحيث يشترط 

 .إال استثناء اإلصابة بالمرض  سنة 60أالا يقل العمر عن  -1

ا بمر -2  ويمكن الصرفبإفادة طبية )تقرير طبيب مختص( ألزهايمر  ضأن يكون مصابا

 .وأمراض مصاحبة  للمقعدين من كبار السن الذين يعانون من فقدان الذاكرة

يثبت في دراسة الحالة ان مجموع الدخل الشهري اقل من القدر تقدم أسرة المريض ما ان  -3

 الحياة األساسية . فير ضرورياتوالالزم لت

، ويمكن تقديم الدعم العيني لغير السعوديين شريطة موافقة  أن يكون سعودي الجنسية -4

 ضمن شروط )سياسة الئحة التعامل مع المستفيدين (الجمعية المسبقة 

 بموجب للباحثة االجتماعيةالمستحقة للصرف ايثبت انها ماسرة المريض  قدمان ت -5

 .مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة 



 

فيما عدا جالة العجز  لإلعالةمورد مالي يكفي  دال يوجان يثبت ان اثناء دراسة الحالة  -6

من التقرير  هتثنتما اسالكلي فيكتفي دور الباحثة االجتماعية بتقرير تقوم برفعه بناء عبلى 

 الطبي للعجز 

أي اعانات او مزايا من معاشات التقاعد من صرف المساعدات لألسر التي تنتفع  زال يجو -7

 .او المكافأة الذي ينص عليه نظام المعاشات والتقاعد 

اال اذا كانت غير كافية للوفاء بااللتزامات المالية كديون متراكمة وغيرها او تقررها 

 . ةياللجنة كحالة استثنائ

 (المريض ويقيم دائم معممن يقدم الرعاية )تصرف المساعدات لمقدم الرعاية مباشرة  -8

موجب ببالنيابة عن المريض لعدم اهليته العقلية شخصيا في التمييز واستالم المساعدات 

 اثبات رسمي في عالقته بالمريض.

في رفع أي مساعدات صرف او طلب اعانات اجتماعية الحق لالقتراح من اإلدارة إعطاء  -9

األعداد المتقدمة من المرضى او التسجيل المباشر االليكتروني لالستمارات طارئة حسب 

بعد الحمالت التوعوية واكتشاف المزيد من الحاالت المصابة وفي مراحل متأخرة من 

رة يحدد المقدار المرض يكون لها طابع جماعي أو حادث معين عاجل او إصابات ألس

 ألمر إدارة الجمعية باعتماد وموافقه المخولين ورفع أسباب الصرف من :
  المشرف المالي 

 رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس  

 أما في مجال الصرف من حساب الزكاة فيشترط التالي :

أن يكون ضمن الفئات المستحقة للزكاة المنصوص عليها في اآلية الكريمة )فئات  .1

 مرفق الفتوى الشرعية . مصارف الزكاة( توزيع

أن يتم الصرف من خالل أحد البنود التالية الواردة في فتوى الزكاة الخاصة بالجمعية  .2

 ( المتمثلة في:1 )مرفق

 بناء على البرامج والمشاريع التنموية : أنواع المساعدات المقدمة

 من حساب الزكاة التالي :

  كل ثالثة اشهر (.ومعينات طبية  شراء أدويةاعانة( 

  كلشراء مستلزمات طبية وغيرها من المعينات الالزمة إلستخدام المرضى.اعانة( 

 ثالثة اشهر (

  سنوية (شراء أجهزة طبية كاألسّرة والكراسي المتحركة.اعانة( 

 المرفقات :



 

 الزكاة  ىفتو -1 

 : من حساب التبرعات التالي

 ) تحسين وترميم مسكن .)كل ستة اشهر 

  اشهر (  6)ايجار سكن المريض.تسديد 

 ( اشهر  3كل شراء تموينات غذائية ). 

  سنويا (  ةمنزليشراء احتياجات تأمين (. 

  اشهر ( 6تأمين احتياجات األمن والسالمة لغرفة المريض )كل 

 ) كل ) استقدام او تأجير رعاية منزليه لمن استوفت الشروط لديهم )أسر دون معيل

 سنتين( او )كل ست اشهر ( 

  تأمين تشخيص وحجز مواعيد واشعة للمريض )تغطية كاملة للمصاريف حسب

 االحتياج ويشترط لمن اليوجد لديه ملف حكومي او من خارج منطقة الرياض (

 ) تأمين تكاليف سفر وسكن ومواصالت نقل من والى  بين )المستشفى والمطار 

  مرة واحدة (تأثيث غرفة المريض( 

  كل ثالثه اشهر(توفير بعض االدوية المصاحبة للمرض(. 

  ) اعانة تدريب ألسر المرضى ,) ربع سنوية 

  تأمين مواصالت نقل المريض )رافعه مريض الزهايمر ( )حسب الجدولة بمعدل

ا   ( وحسب االحتياج  مرة واحدة شهريا

  ) تسديد فاتورة كهرباء )صدقة 

 ) تسديد فاتورة ماء )صدقة 

 مدرسية غيرها )دعم موجه من قطاعات او شركات اوبنوك ( كسوة وحقيبة 

 ) تأمين الحج او العمرة ) دعم موجه من قطاع او شركات 

 

  التنمويةالبرامج والمشاريع: 

  مشروع رفقه 

  زكاة 

  تبرع عام 

  تبرع مشروط 

 تبرع خدمي مباشر للمريض 



 

  مساندة استراتيجية محددة الدعم 

  مشروع رحالت الخير 

  لنتم دينهم (مشروع الحج والعمرة( 

 رافعه نقل المريض 

  صدقة عامة 

  دعم اوقاف 

  دعم رعاية نهارية 

  دعم حمالت توعوية الشهر العالمي للزهايمر 

  دعم مؤتمرات وملتقيات علمية 

  دعم ورش وبرامج تدريبة للتهيئة النفسية للمريض واسرته 

  تسديد ايجارات او مساعدات اسر 

  مشروع نرعاهم لنحميهم 

 إيواء من افقد الزهايمر معيلهم (  مشروع سكني ( 

  مشروع تدريبي مخصص 

 لباس التقوى 

  اسوارة تتبع 

 

 

 

 أنواع االستمارات المخصصة للدعم :

 استمارة مواصالت نقل المرضى 

 استمارة الرعاية المنزلية

 استمارة العيادة المجانية

 استمارة اسوارة تتبع

 كسوة شتاءاستمارة 

 استمارة لباس التقوى 

 استمارة رحالت الخير 

 استمارة نرعاهم لنحميهم 

 استمارة مجموعات الدعم الذاتي 



 

 استمارة إيواء مرضى الزهايمر

 استمارة مشروع رفقة التكاملي 

 استمارة لنتم دينهم

 استمارة التطبيق الكتروني

 


