
 

 

 

 

 

 

 

 الئحة صرف املساعدات العينية للمستفيدين

 الجمعية املساندة ألطفال مرض ى السرطان "أطفالنا" 
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 الئحة صرف املساعدات العينية للمستفيدين

 د: تمهي

 من روافد   تمثل
ً
 مهما

ً
املساعدات العينية للمستفيدين من خدمات الجمعية رافدا

خالل  من  املستفيدون  هؤالء  ويحتاجها  الجمعية  تقدمها  التي  االجتماعية  الرعاية 

ورعاية   وتنشئة  للفرد  النواة  هي  التي  املريض  أسرة  فيها  األهم  لعل  متعددة  قنوات 

 وانتماًء.

 :
ً
 الهدف العام:  أوال

لو  القادرين توفير  غير  السرطان  مرض ى  لألطفال  وأجهزة  مساعدة  وأدوات  ازم 

 ملساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل أفضل وتخفيف األعباء على أسرهم.

 :
ً
 املهام:  ثانيا

 حصر األطفال مرض ى السرطان املحتاجين. -1

 حصر اللوازم واألدوات املساعدة واألجهزة التي يحتاجها كل مريض. -2

بعد  تقديم   -3 مريض  كل  حاجة  حسب  واألجهزة  املساعدة  واألدوات  اللوازم 

 دراسة حالته. 

املساعدات -4 أنواع  من  الخير  أهل  من  يزيد  ما  والعينية    استقبال  النقدية 

املحتاجين  توزيعها على  ليتم  في مستودعاتها،  أو  الجمعية  في حساب  وإيداعها 

 حسب الضوابط املعمول بها في الجمعية.

: تعريف املستفيدين من خدمات الجمعية:  
ً
 ثالثا
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هو كل طفل مريض بالسرطان وأسرته سواء كانوا فقراء أو معوقين أو ما يدخل 

 في حكمهم من املحتاجين وتنطبق عليهم شروط الالئحة. 

 

: شروط وضوابط املستفيدين من الجمعية:  
ً
 رابعا

 أن يكون سعودي الجنسية أو مقيم إقامة نظامية.  -1

 بت لدى الجمعية إقامة املستفيد في منطقة خدماتها.أن يث -2

 توفر الشروط الخاصة املطلوبة لكل حالة.  -3

توقيع إقرار من املستفيد بصحة ما قدم من أوراق وفي حال ثبوت خالف ذلك  -4

يتم استرجاع كامل األدوات املساعدة واألجهزة التي صرفت له بغير وجه حق، 

ء للجهات املختصة، ويحذف من قائمة وفي حال عدم امتثاله لذلك يتم اللجو

 املستفيدين من خدمات الجمعية. 

: املتطلبات من املستفيدين:  
ً
 خامسا

 صورة الهوية أو اإلقامة. -1

 فاتورة كهرباء .. إلخ(. –إثبات مقر السكن )عقد اإليجار  -2

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

 شهور( وتعريف بالراتب إن وجد. 6ل )كشف بنكي بآخر إثبات مقدار الدخ -4

 تعبئة االستمارة الخاصة بطلب املساعدة.  -5

: برامج املساعدات:  
ً
 سادسا

بتوفير   البرنامج  هذا  يعني  واألجهزة،  املساعدة  واألدوات  اللوازم  توفير  برنامج 

 اللوازم واألدوات املساعدة واألجهزة لألطفال مرض ى السرطان. 

: إلغاء ملفات املستفيدين:  
ً
 سابعا
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 في الحاالت التالية:  يلغى ملف املستفيد  -1
ً
 مؤقتا

 إذا ثبت أن املستفيد يستفيد من جمعية أخرى. -أ 

 

مثل   -ب صحيحة  غير  لها  املقدمة  املعلومات  أن  الجمعية  لدى  ثبت  إذا 

 الحالة، أو الدخل، أو غير ذلك من استيفاء الشروط العامة والخاصة. 

 تجديد املعلومات السنوية املطلوبة من املستفيد حسب كل حالة. عدم  -ج

 عدم مراجعة الجمعية الستالم املساعدة خالل املدة املحددة في اإلعالن. -د

 في الحاالت التالية:   -2
ً
 يلغى ملف املستفيد كليا

 إذا ثبت لدى الجمعية وفاة املستفيد.  -أ 

 عية. إذا ثبت لدى الجمعية أن املستفيد يسكن خارج نطاق الجم -ب

 إذا ثبت للجمعية تالعب في املعلومات واملستندات املقدمة. -ج

الحاالت   حسب  اإللغاء  مدة  تخفيض  أو  زيادة  في  النظر  الجمعية  إدارة  وملجلس 

 والظروف.

: تعديل الالئحة:  
ً
 ثامنا

أمور   من  يستجد  وما  الجمعية  إمكانيات  وفق  للتعديل  قابلة  الالئحة  هذه 

 تستوجب ذلك. 

 

 

 


