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 صرف المساعدات وتنظيم العالقة مع المستفيدينسياسة 

 مقدمة

، وذلك مع المستفيدين عالقةالمن شأنها تنظيم  التيو صرف المساعداتوتوضيح سياسات  تحديدلهذه السياسة 

 الطرفين.  الوتوضيح واجبات وحقوق ك تحديدعن طريق 

 النطاق

المساعدات وتنظيم العالقة مع المستفيدين في منطقة المدينة المنورة لعملية تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة 

 .ومحافظاتها والقرى والهجر التابعة لها

 البيان

 :الخدمات المقدمةأنواع 

اجر وعافية: يعني بتكاليف العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين، تستثنى العمليات الغير ضرورية  -

 والتكميلية مثل )التجميل، زراعة الشعر، االسنان التجميلي والتقويم(

 االمومة والطفولة : يعني بتأمين تكاليف الوالدات ورعاية االم -

 مشروع يعني بتأمين تكاليف جلسات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي ومن احياها : -

 إبصار : يعني بعمليات العيون -

 دوائي : يعني بتوفير االدوية والعالجات للمرضى المحتاجين -

  المستلزمات الطبية : يعني بتأمين األجهزة الطبية والمستلزمات غير الدوائية -

 :آلية صرف المساعدات

وذج الخاص بالجمعية ويعبأ من قبل مزود الخدمة موضحا فيه نوع الخدمة وتكلفتها يسلم المستفيد النم -

 .مختوماً وموقعا من الطبيب ومزود الخدمة

 يتم أدخال البيانات في الحاسوب من قبل موظفي الجمعية بعد التحقق من األوراق والبيانات. -

، في حال تطابق واحقيته في الخدمةيحال الطلب للباحث االجتماعي لتحديد الحالة المادية للمستفيد  -

 .الشروط لالستفادة من دعم الجمعية يحال الملف إلى اللجنة الطبية

ً ومدى أهمية العالج - ، في حال موافقة يسلم الملف للجنة استشارية طبية متطوعة لدراسة الحالة طبيا

 .ماد المالياللجنة الطبية على خطة العالج المقدمة للحالة ينتقل الملف إلى مرحلة االعت

لى المستفيد في ظرف مغلق ومختوم لتسليمه لمزود إيتم اصدار االعتماد من قبل مشرف البرنامج ويسلم  -

 الخدمة.

يقوم مزود الخدمة بمطالبة الجمعية بالمستحقات حسب االعتماد ويرفق تقرير الخدمة النهائي والفاتورة  -

 النهائية.

 ن ثم بدء إجراء صرف المستحقات لمزود الخدمة.يتم التأكد من أن المستفيد تلقى الخدمة وم -
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 بـ:الجمعية وكل ما يتبعها على حدة  تلتزم

 :مستفيدحقوق ال

    . معرفة اإلجراءات النظامية والمدة الزمنية الستكمال الطلب 

  . االطالع على المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة التي لديها شراكة مع جمعية حياة 

  . الحصول على إجابة ألي اسئلة تخص خدمات قسم العالج الخيري من قبل موظف االستقبال 

  . معرفة أسماء الموظفين الذين استلمو الطلب الخاص بك 

  . االطالع على البرامج واألنشطة الصحية التي تقدمها جمعية حياة 

 الخدمة المقدمة له .  االهتمام بالمشاكل التي تعترض المستفيد اثناء او بعد استفادته من 

  المقدمة من الجمعية ومزود الخدمة  األداء واإلجراءاتتعبئة نموذج التقييم عن 

  : 0558420555في حال وجود شكوى يرجى التواصل مع إدارة الجمعية على الرقم التالي . 

 :ستفيدالم واجبات

 الجمعية. تحددهاالتي واألنظمة  بالقوانين واللوائح االلتزام 

 الشفافية والمصداقية في المعلومات المقدمة للجمعية. 

 سارية احضار أصل الهوية. 

  ارقام للتواصل 3ارفاق 

 .احترام موظفي الجمعية ومزودي الخدمة 

 لمسؤولياتا

صرف المساعدات وتنظيم عملية وعلى جميع األفراد الذين يتولون  أنشطة الجمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

 فيها.بما ورد التقييد  المستفيدينالعالقة مع 

 المراجع

 هـ2/3/1441  هذه السياسة في (    الرابعة( في دورته )      الثاني  ) اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع 

 الموضوعة سابقا. صرف المساعدات وتنظيم العالقة مع المستفيدينت . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسا

 باطالع أعضاء مجلس إدارة جمعية حياةتم االعتماد 

 

 

 


