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  صرف المساعدات وتنظیم العالقة مع المستفیدینسیاسة 

  مقدمة

، وذلك مع المستفیدین عالقةالمن شأنھا تنظیم  التيو صرف المساعداتوتوضیح سیاسات  تحدیدلھذه السیاسة 

  الطرفین.  الوتوضیح واجبات وحقوق ك تحدیدعن طریق 

  النطاق

المساعدات وتنظیم العالقة مع المستفیدین في منطقة المدینة المنورة لعملیة تحدد ھذه السیاسة المسؤولیات العامة 

  .ومحافظاتھا والقرى والھجر التابعة لھا

  البیان

 :الخدمات المقدمةأنواع 

اجر وعافیة: یعني بتكالیف العملیات الجراحیة للمرضى المحتاجین، تستثنى العملیات الغیر ضروریة  -
 والتكمیلیة مثل (التجمیل، زراعة الشعر، االسنان التجمیلي والتقویم)

 االمومة والطفولة : یعني بتأمین تكالیف الوالدات ورعایة االم -
  مشروع یعني بتأمین تكالیف جلسات غسیل الكلى لمرضى الفشل الكلوي ومن احیاھا : -
 إبصار : یعني بعملیات العیون -
  دوائي : یعني بتوفیر االدویة والعالجات للمرضى المحتاجین -
  المستلزمات الطبیة : یعني بتأمین األجھزة الطبیة والمستلزمات غیر الدوائیة -

  :آلیة صرف المساعدات

وذج الخاص بالجمعیة ویعبأ من قبل مزود الخدمة موضحا فیھ نوع الخدمة وتكلفتھا یسلم المستفید النم -

 .مختوماً وموقعا من الطبیب ومزود الخدمة

 یتم أدخال البیانات في الحاسوب من قبل موظفي الجمعیة بعد التحقق من األوراق والبیانات. -

، في حال تطابق واحقیتھ في الخدمةیحال الطلب للباحث االجتماعي لتحدید الحالة المادیة للمستفید  -

 .الشروط لالستفادة من دعم الجمعیة یحال الملف إلى اللجنة الطبیة

ً ومدى أھمیة العالج - ، في حال موافقة یسلم الملف للجنة استشاریة طبیة متطوعة لدراسة الحالة طبیا

 .ماد المالياللجنة الطبیة على خطة العالج المقدمة للحالة ینتقل الملف إلى مرحلة االعت

لى المستفید في ظرف مغلق ومختوم لتسلیمھ لمزود إیتم اصدار االعتماد من قبل مشرف البرنامج ویسلم  -

 الخدمة.

یقوم مزود الخدمة بمطالبة الجمعیة بالمستحقات حسب االعتماد ویرفق تقریر الخدمة النھائي والفاتورة  -

 النھائیة.

 ن ثم بدء إجراء صرف المستحقات لمزود الخدمة.یتم التأكد من أن المستفید تلقى الخدمة وم -



 

  ٣

  بـ:الجمعیة وكل ما یتبعھا على حدة  تلتزم

  :مستفیدحقوق ال

    . معرفة اإلجراءات النظامیة والمدة الزمنیة الستكمال الطلب  

  . االطالع على المستشفیات والمراكز الحكومیة والخاصة التي لدیھا شراكة مع جمعیة حیاة  

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

  . معرفة أسماء الموظفین الذین استلمو الطلب الخاص بك  

  . االطالع على البرامج واألنشطة الصحیة التي تقدمھا جمعیة حیاة  

 الخدمة المقدمة لھ .  االھتمام بالمشاكل التي تعترض المستفید اثناء او بعد استفادتھ من 

  المقدمة من الجمعیة ومزود الخدمة  األداء واإلجراءاتتعبئة نموذج التقییم عن  

  : 0558420555في حال وجود شكوى یرجى التواصل مع إدارة الجمعیة على الرقم التالي .  

  :ستفیدالم واجبات

 الجمعیة. تحددھاالتي واألنظمة  بالقوانین واللوائح االلتزام 

 الشفافیة والمصداقیة في المعلومات المقدمة للجمعیة. 

 ساریة احضار أصل الھویة. 

  ارقام للتواصل ٣ارفاق 

 .احترام موظفي الجمعیة ومزودي الخدمة 

  لمسؤولیاتا

صرف المساعدات وتنظیم عملیة وعلى جمیع األفراد الذین یتولون  أنشطة الجمعیةتطبق ھذه السیاسة ضمن 
  فیھا.بما ورد التقیید  المستفیدینالعالقة مع 

  المراجع

 ھـ٢/٣/١٤٤١  ھذه السیاسة في )    الرابعة) في دورتھ (      الثاني  ( اعتمد مجلس إدارة الجمعیة في االجتماع 
  الموضوعة سابقا. صرف المساعدات وتنظیم العالقة مع المستفیدینت . وتحل ھذه السیاسة محل جمیع سیاسا

  باطالع أعضاء مجلس إدارة جمعیة حیاةتم االعتماد 

  

  

  

 اعتماد
 المدیر التنفیذي

 

 اعتماد  
 رئیس المجلس        

 


