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 احملتويات

 رقم الصفحة املوضوع

 3 املقدمة

 الفصل األول

 3 التعريفات 

 الفصل الثاني

 5 نظام االستفادة من خدمات اجلمعية 

 5 من خدمات اجلمعية : احلاالت املستفيدةأواًل 

 5 شروط االستفادة من خدمات اجلمعية: ثانيًا 

 6 خدمات اجلمعية االستفادة منطلبات : ثالثًا 

 6 : اإليقاف املؤقترابعًا 

 6 اإليقاف النهائيخامسًا:  

 7 سادسًا: التحويل جلمعية أخرى 

 الفصل الثالث

 7 تصنيف املستفيدين  

 8 جدول حساب الفئة بناًء على النقاط 

 الفصل الرابع

 9 اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية للمستفيدين 

 9 الطبيةأواًل: اخلدمات  

 9 الصحية اخلدمات -1 

 9 الطبية األدوات -2 

 10 املساعدة على االجناب -3 

 10 الشفاعات الطبية -4 

 11 التعليم والتوظيفثانيًا:  

 11 التعليم العالي -1 

 12 التدريب -2 

 12 االبتعاث اخلارجي -3 

 13 التوظيف -4 
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 13 الدوريةثالثًا: اخلدمات  

 13 اجيارات املنازل -1 

 14 استقدام اخلادمة أو املمرضة -2 

 15 سداد الديون -3 

 15 سداد فاتورة الكهرباء واملاء-4 

 16 العامةرابعًا: اخلدمات  

 16 الطارئةخامسًا: اخلدمات  

 16 سادسًا: امللتقيات املومسية 

 17 احلج -1 

 17 العمرة -2 

 18 الزواج -3 

 18 الربامج االجتماعية والرتبوية والرتفيهية -4 

 19 سابعًا: النقل والصيانة 

 19 النقل -1 

 19 الصيانة -2 

 19 اخلدمات ملن هم خارج النطاق اجلغرايف للجمعية: ثامنًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمعية للمستفيدين  خدماتالئحة 

                                                                                                                

 المستفيدين  شؤون   قسم                                                                                                                 

ISO 9001:2015 

 

 

 :املقدمة

اخلدمات بأعلى تهدف مجعية اإلعاقة احلركية للكبار )حركية( اىل حتقيق رضى املستفيد عن طريق تقديم 

 .عضوًا فّعااًل يف اجملتمع صبحليه كيناملقاييس االحرتافية اليت حتفظ كرامته ومت

 

 :الفصل األول

 التعريفات      

 املصطلحات املستخدمة يف الئحة مجعية اإلعاقة احلركية للكبار )حركية(.  ويقصد بها

 .املفردات الواردة يف الالئحة

 مجعية اإلعاقة احلركية للكبار )حركية(.القواعد والضوابط التنفيذية املنظمة ألهداف وسياسات وبرامج  الالئحة:

 )حركية(.إلعاقة احلركية للكبار امجعية  اجلمعية:

 مجعية اإلعاقة احلركية للكبار )حركية(.جملس إدارة  جملس اإلدارة:

 مجعية اإلعاقة احلركية للكبار )حركية(.مدير عام  املدير العام:

كتبية جلمع املعلومات والظروف االجتماعية امليدانية واملعنى بدراسة احلاالت ت اإلدارة اليت :إدارة خدمات املستفيدين

 .وتقديم اخلدمات هلا واملادية والصحية ومدى استحقاقها للمساعدة وتسجيلها ومتابعتها

 جبمعية اإلعاقة احلركية للكبار )حركية(.مدير إدارة خدمات املستفيدين  مدير خدمات املستفيدين:

اقة احلركية جبمعية اإلع بإدارة خدمات املستفيدين املستفيدين شؤونرئيس قسم  املستفيدين:قسم شؤون رئيس 

 للكبار )حركية(.

جبمعية اإلعاقة احلركية للكبار بإدارة خدمات املستفيدين  املشروعاترئيس قسم  :املشروعاترئيس قسم 

 )حركية(.

 1 املادة 
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رئيس قسم الربامج واملبادرات بإدارة خدمات املستفيدين جبمعية اإلعاقة احلركية  :واملبادرات رئيس قسم الربامج

 للكبار )حركية(.

جبمعية اإلعاقة املستفيدين  بقسم شؤون االجتماعية االخصائيةأو  االجتماعي األخصائي االجتماعي: األخصائي

 احلركية للكبار )حركية(.

األخصائي النفسي أو االخصائية النفسية بقسم شؤون املستفيدين جبمعية اإلعاقة احلركية  :النفسي األخصائي

 للكبار )حركية(.

تلك االعاقة اليت تصيب األشخاص الذين يعانون من حالة عجز عظمية أو عضلية أو عصبية أو  :اإلعاقة احلركية

عي مما يؤثر سلبا على إمكانية مشاركتهم حالة مرضية مزمنة حتد من قدرتهم على استخدام أجسامهم بشكل طبي

 يف واحدة أو أكثر من النشاطات احلياتية.

مجعية اإلعاقة احلركية للكبار  يستفيدون من خدماتالذين حركيا  نيعاقامل هم :من خدمات اجلمعية نياملستفيد

 .وانطبقت عليهم شروط االستفادة من خدمات اجلمعية )حركية(

 .مع أفراد أسرته من أي مصدر سواء كان شهري أو سنوي املستفيدما يتقاضاه  يه ل:الدخمصادر 

 ( وغريها.تالتأهيل الشامل التأمينا -ضمان  -تقاعد  -)راتب 

املوارد هو احمليط اجلغرايف الذي تشمله خدمات اجلمعية حسب الرتخيص املقرر من وزارة  نطاق خدمات اجلمعية:

 .البشرية والتنمية االجتماعية

واخلاصة  حمررات حتتوي على إثباتات أو معلومات أو بيانات يلزم استيفاؤها وفق شروط الالئحة العامةهي  :املستندات

 بكل حالة.

 قصي عن املعلومات والبيانات عن املستفيد وحالته ودراسة تلك املعلومات وبيانهو البحث والت البحث االجتماعي:

 .للخدماتاستحقاقها 
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 :الفصل الثاني

 الستفادة من خدمات اجلمعيةا نظام    

 .تقدم اجلمعية خدماتها للذين يعانون من إعاقة حركية وفق احلاالت والشروط املنصوص عليها

 من اجلمعية: احلاالت املستفيدة أواًل 

 حسب التصنيف التالي:احلاالت اليت تعاني من إعاقة حركية 

 إعاقة حركية جتعله طريح الفراش  -1

 إعاقة حركية جتعله يستخدم الكرسي -2

 إعاقة حركية جتعله يستخدم العكاز -3

 إعاقة حركية جتعله ميشي بصعوبة -4

 ببطأإعاقة حركية جتعله ميشي  -5

 من خدمات اجلمعيةشروط االستفادة : ثانيًا

بتقرير طيب من مستشفى حكومي صادر من اللجنة  حاالت اإلعاقة احلركيةعليهم أن يكون املتقدم ممن تنطبق  -1

 .ويكون مرتجم إىل اللغة العربية ويثبت إعاقته الطبية،

ريف مدارس اعن طريق إحضار تع ذلكويتم التأكد من ) أن يكون املتقدم يسكن ضمن نطاق خدمات اجلمعية -2

 وإثبات السكن(.األوالد 

 عام. 60وال يزيد عن  عام 13أال يقل عمر املستفيد عن  -3

 سارية املفعول. أن حيمل بطاقة إعاقة معتمدة رمسيا -4

 .للتسجيل املطلوبةأن حيضر املستندات  -5

 ة.ميالديأن تكون املستندات املقدمة حديثة ال تزيد مدتها عن سنة  -6

 2 املادة 

 

 3 املادة 
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 معيةاجل االستفادة من خدماتطلبات  ثالثًا:

 .أصل اهلوية الوطنية للسعوديني -1

 .املتزوجني أصل سجل األسرة للسعوديني -۲

 .لسعودينياأصل اإلقامة سارية املفعول لغري  -3

 أصل بطاقة اثبات اإلعاقة سارية املفعول. -4

 باللغة العربية.تقرير طيب معتمد مرتجم  -5

 لألسرة.مصادر الدخل تعريف حديث مبقدار  -6

 .الكرتوني ساري املفعول( إجيار اثبات السكن )صك ملكية املنزل أو عقد -7

 .إضافة عنوان السكن ووسيلة تواصل -8

 .أو شهاداتهم الدراسية تعريف من مدارس األوالد -9

 الزيارة األولية.إقرار خطي بصحة املعلومات أثناء  -11

 :من اجلمعية إليقاف النهائيحاالت اإليقاف املؤقت وا

   اإليقاف املؤقت :رابعًا              

 بصفة مؤقتة ال تزيد عن ثالثة أشهر ألحدى األسباب التالية: اويقصد بها احلاالت اليت يتم إيقاف تقديم اخلدمات هل

 .الطلبحبد أقصى شهرين من تاريخ  عدم احضار املستندات املطلوبة أو حتديثها -1

 عدم وجود وسيلة اتصال للمستفيد. -2

    النهائي اإليقاف :خامسًا    

 إلحدى األسباب التالية:ويقصد به طي قيد املستفيد من خدمات اجلمعية 

 4 املادة 

 

 5 املادة 
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 وفاة املستفيد. -1

 ة.انتفاء الشروط اخلاصة باإلعاقة احلركي -۲

 املستفيد خارج نطاق اجلمعية. انتقال -٣

 .انتهاء مدة اإليقاف املؤقت -4

من شأنه أن  تغيريًاالنظام  عليها نص اليت الطرق بإحدى حمرر ويف جوهري بيان يف احلقيقة تغيري وهو: التزوير -5

 من أجله. ما زورر فييف الغري مع نية استعمال احملر حيدث ضررًا

 إحلاق األذى باجلمعية أو أحد منسوبيها سواء كان بشكل مباشر أو عن طريق وسائل التواصل. -6

 : التحويل جلمعية أخرى سادسًا

 .نضمام خلدمات اجلمعية تنطبق عليهاستحقاق االيتم حتويل من مل تعد شروط  -

أشهر  يتم تقديم اخلدمات له ملدة ال تزيد عن ثالثةعند حتويل املستفيد إىل مجعية أخرى  -

 .ليستفيد خالهلا من برامج اجلمعية من تاريخ حتويله

 

 

 

 

 :الفصل الثالث

  تصنيف الفئات      

  يقصد بها اآللية املعمول بها باجلمعية حلساب الفئة اليت يصنف املستفيد من خالها ملعرفة استحقاقه للخدمات. 

 بناًء على النقاطت آلية حساب الفئا

 6 املادة 
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 درجة اإلعاقة

 النقاط نوع اإلعاقة

 10 إعاقة حركية جتعله طريح الفراش

 7 إعاقة حركية جتعله يستخدم الكرسي

 5 حركية جتعله يستخدم العكازإعاقة 

 3 إعاقة حركية جتعله ميشي بصعوبة

 1 إعاقة حركية جتعله ميشي بسهوله
 

 أفراد األسرة

 

 نوع السكن

 

 مستوى دخل األسرة

 النقاط دخل األسرة النقاط حالة السكن النقاط عدد أفراد األسرة

 10 3000أقل من  10 إجيار 10 فأكثر 12

 7 5000 - 3001 7 إجيار مشرتك 7 11 - 8

 5 7000 - 5001 5 خريي 5 5-7

 3 9000 - 7001 3 ملك مشرتك 3 4 - 2

 1 9000أكثر من  1 ملك 1 1
 

 حاالت تتطلب الرعاية

 النقاط احلالة

 10 يعاني من مرض مزمن باإلضافة لإلعاقة

 7 مثبت من جهة رمسية دين عليهسجني أو أو كان  يوجد لديه معاق آخر يف نفس املنزل

 5 يقوم املعاق برعايته األسرة يف آخر وجود مريض

 3 عدم القدرة على مزاولة العمل

 1 غري ذلك مما مل يذكر أعاله
 

 النقاطجمموع  احتساب الفئة من خاللآلية 

 الفئة جمموع النقاط

 أ نقطة فأعلى 41

 ب 31 - 40

 ج 21 - 30

 د 11 - 20

 هـ نقطة فأقل 10
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 الرابع:الفصل 

  اجلمعية اخلدمات اليت تقدمها

 الصحيةالطبية و: اخلدمات أواًل

ضمن الفئات ُتَقدم للمستفيدين من خدمات اجلمعية، ملن هم  اليتاملساعدات املالية   الصحية: اخلدمات-1

 ج( حبسب الشروط التالية:-ب-)أ

 وليست الثانوية أو التجميلية. حاجة للرعاية الضروريةأن تكون هناك  -1

 احلكومية. يف املنشآت الصحيةتوفر الرعاية عدم   -2

 ة للرعاية.تقرير طيب معتمد يثبت احلاج احضار -3

 عرض سعر يوضح به تكلفة الرعاية.احضار  -4

 الرسوم أو عمل اخلصم اخلريي.خماطبة اجلمعية للمنشأة الصحية قبل تقديم املساعدة لإلعفاء من  -5

 تتم املساعدة وفق اجلدول التالي: -6

 مبلغ مساعدات الرعاية الصحية الفئة

 ريال 3000 أ

 ريال 2000 ب

 ريال 1000 ج

 اليت ُتَقدماملستلزمات الطبية االستهالكية أو األدوية العالجية أو األجهزة الطبية  الطبية: األدوات-2

 د( حبسب الشروط التالية:-ج-ب-للمستفيدين من خدمات اجلمعية، ملن هم ضمن الفئات )أ 

 يكون اجلهاز أو الدواء غري متوفر يف مستودعات اجلمعية. أن-1

 الضرورية وليست الثانوية أو التجميلية.أن تكون هناك حاجة للرعاية -2

 يف املنشآت الصحية احلكومية.ها عدم توفر -3

 عدم صرفها من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.-4

 .للجهاز أو الدواءاحضار تقرير طيب معتمد يثبت احلاجة -5

 7 املادة 

 الهءلرب 

 8 املادة 

 الهءلرب 
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 اجلهاز أو الدواء. عرض سعر يوضح به تكلفةاحضار -6

 .الصيانة باجلمعية يوضح به أن الكرسي غري صاحل لالستخدام وحباجة للتغيريتقدرير من قسم -7

 .خماطبة اجلمعية للمنشأة الطبية قبل تقديم املساعدة لإلعفاء من الرسوم أو عمل اخلصم اخلريي-8

 تتم املساعدة وفق اجلدول التالي:-9

 الرعاية الطبيةمبلغ مساعدات  الفئة

 ريال 7000 أ

 ريال 5000 ب

 ريال 3000 ج

 ريال 1000 د

د( -ج-ب-، ملن هم ضمن الفئات )أاملستفيدين من خدمات اجلمعيةمساعدة  املساعدة على االجناب:-3

بأحدث الطرق الطبية  واليت تتطلب تدخل طيب احلمل واإلجناب برامجعلى االجناب من خالل 

 التالية: شروطوفق ال وذلك بالتعاون مع املراكز الطبية املتخصصة

 ومضى على زواجه أكثر من سنة. أكثر من ابننييكون لديه  الأ-1

 .سنةيستفيد الشخص مرة واحدة فقط كل -2

 أال يتم قبوله لدى برامج املساعدة على االجناب يف املستشفيات احلكومية.-3

 .%75ال تقل عن  تكلفة العملية ونسبة جناح العمليةيوضح به  اللغة العربيةرير طيب بتقإرفاق -4

 .كحد أعلى ريال 10.000 يتم مساعدة املستفيد مببلغ-5

 :الطبية الشفاعات-4

 للرعاية.لقبول احلاالت اليت هم حباجة  املستشفيات احلكوميةخماطبة  -

 املستشفيات األهلية لعالج احلاالت بدون رسوم أو عمل اخلصم اخلريي هلم.خماطبة  -

اليت هم خماطبة املنشآت الطبية لتوفري املستلزمات الطبية الالزمة بدون رسوم للحاالت  -

 أو عمل اخلصم اخلريي هلم. حباجة للرعاية

     قياس أثر خطاب الشفاعة. -

 9 املادة 

 الهءلرب 

 

 

 

 

 

 

 

00655 

 

 

 

 10 املادة 

 الهءلرب 
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 والتوظيف التعليمخدمات : ثانيًا

حصول املستفيدين من خدمات اجلمعية على دعم ملواصلة دراستهم اجلامعية أو  :لتعليم العاليا-1

 حسب الشروط التالية:الدبلومات 

 عدم القبول باجلامعات احلكومية بعد التقديم عليهم. -1

 كتابة خطاب شفاعة للجهة التعليمية لقبوله بشكل جماني. -2

 عام أثناء التقديم. 22يتجاوز عمره عن أال  -3

حصول املستفيد على الشهادة الثانوية بتقدير ممتاز للتخصصات الصحية وجيد جدًا لبقية  -4

 التخصصات وجيد للدبلومات.

 يف اختبار التحصيلي للتخصصات الصحية.  %70يف اختبار القدرات و %70حصول املستفيد على  -5

 لبقية التخصصات.يف اختبار التحصيلي  %60يف اختبار القدرات و %65حصول املستفيد على      

 يف اختبار التحصيلي للدبلومات. %50يف اختبار القدرات و %50حصول املستفيد على      

 بأنظمة الدراسة وبذل اجلهد للتحصيل. مالتعهد بشكل خطي بااللتزا

 عليم.عدم انتهاء امليزانية املخصصة للت -6

 احضار املستندات املطلوبة كالتالي: -7

 صورة من اهلوية الوطنية -

 صورة من املؤهل الثانوي -

 صورة من اختبار القدرات -

 صورة من اختبار التحصيلي -

 بأنظمة الدراسة وبذل اجلهد للتحصيل. مالتعهد بشكل خطي بااللتزا -

 11 املادة 

 الهءلرب 
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بهدف تطوير قدراتهم وصقل مواهبهم ملواصلة التعليم على دورات تدريبية  ينحصول املستفيد :التدريب-2

 اري حسب الشروط التالية:أو للتوظيف أو للتمكني من جمال جت

 يف الدورة التدريبية. هاحلصول على املؤهل املطلوب لقبول -1

 احضار املستندات املطلوبة التالية: -2

 صورة من اهلوية الوطنية. -

 مؤهل دراسي.صورة من آخر  -

 وبذل اجلهد للتحصيل. ورة التدريبيةبأنظمة الد مالتعهد بشكل خطي بااللتزا -

 تكلفة الدورة التدريبية.من  %10مشاركة املستفيد بنسبة  -3

ي اخلارجي إلكمال تعليمه العالالداخلي أو حصول املستفيد على فرصة لالبتعاث  :االبتعاث اخلارجي-3

 إحدى اجلامعات املعتمدة من الوزارة حسب الشروط التالية:يف 

 حتقيق املستفيد لشروط االبتعاث احملددة من وزارة التعليم العالي. -1

 وجود مقاعد متاحة للجمعية. -2

ال وأ ماجستري(-بكالوريوس-دبلوم-)ثانويآخر مؤهل ممتاز احلاصل عليه من  التقديرأن تكون  -3

 يكون قد مضى على حصوله على الشهادة أكثر من ثالث سنوات.

 أن يكون االسم يف املؤهل مطابقًا لالسم يف اجلواز. -4

 حصول املستفيد على القبول باجلامعة. -5

 استخراج تأشرية سفر خاصة بالدراسة. -6

 املطلوبة حسب نظام الوزارة للمبتعثني.احضار مجيع املستندات  -7

 ريال ملتطلبات السفر تقدم ملرة واحدة. 5000يتم تقديم مساعدة مالية من اجلمعية قدرها  -8

 12 املادة 

 الهءلرب 

 13 املادة 

 الهءلرب 
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هو معروض على  حصول املستفيد على فرص وظيفية حسب متطلبات سوق العمل وحسب ما :التوظيف-4

 الشروط التالية:اجلمعية من أرقام شاغرة حسب 

 رغبة املستفيد بالعمل والتحقق من جديته. -1

 .عام 55عام وال يزيد عن  18اال يقل عمر املستفيد عن  -2

 تطابق الوظيفة مع املؤهل احلاصل عليه.-3

 احضار املستندات املطلوبة لاللتحاق بالوظيفة حسب شروط اجلهة املاحنة. -4

 للتواصل.احضار سرية ذاتية وأرقام  -5

 احلصول على مخس دورات للتوظيف اجملانية من )هدف( -6

   دورية: اخلدمات الثالثًا

وفق ما تراه ج( -ب-ضمن الفئات )أممن هم لكل مستفيد من خدماتها تقديم اخلدمات بالتزام اجلمعية 

 كالتالي: اجلمعية مناسبًا من حيث وقت الصرف أو مقدار الصرف وهي

على احلساب البنكي اخلاص باملستفيد يتم احتسابه وفق الشروط  يتم صرف مبلغ اجيارات املنازل: -1

 التالية:

 أن يكون املنزل اجيار. -1

اثبات سبب يتم ارفاق هويته و ويف حال كان العقد باسم شخص آخراملستفيد أن يكون العقد باسم -2

 عدم كتابته باسم املستفيد.

املستفيد هو العائل ألسرته ويف حال كان املستفيد ليس العائل لألسرة يعامل معاملة اإلجيار أن يكون -3

 املشرتك ويصرف له نصف املبلغ املستحق.

 أال يكون املنزل ملك ألحد أفراد األسرة أو أقاربهم أو يكون بأقساط منتهية بالتمليك.-4

 أال متتلك األسرة أي منزل.-5

 15 املادة 

 الهءلرب 

 14 املادة 

 الهءلرب 
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 ية السنوية عن مبلغ عقد االجيار ويأخذ باألقل.أال يزيد مبلغ مساعدة اجلمع-6

 .ريال لكل مستفيد 1000يتم إضافة مبلغ  من أسرة واحدة )معاق( إذا كان يف املنزل أكثر من مستفيد-7

خمتلفة يعامل كل مستفيد بشكل مستقل ومساعدة  إذا كان يف املنزل أكثر من مستفيد من أسر-8

 اجيار مستقلة.

 .مرة واحدة يف كل سنةيتم الصرف للمستفيد -9

 وفق اجلدول التالي:تتم املساعدة -10

 مبلغ مساعدات اإلجيار الفئة

 ريال 10000 أ

 ريال 7000 ب

 ريال 5000 ج

 :للمساعدة باإلجيار املستندات املطلوبة

 .الكرتوني معتمد ساري املفعولعقد اجيار -1

يف مدة ال تزيد عن شهر من سند قبض يثبت تسليم مبلغ مساعدة اجلمعية ملكتب العقار، ويتم احضاره -2

 .تاريخ تسليم املبلغ

أو السائق  املمرضةباخلادمة أو مساعدة املستفيدين يتم  :أو العامل أو السائق استقدام اخلادمة أو املمرضة -2

 حسب الشروط التالية: ملن هم طرحيي الفراش العامل أو

 احلصول على تأشرية لالستقدام. -1

 أن تكون احلالة الصحية تستدعي وجود خادمة أو ممرضة بتقرير طيب. -2

 لدى املستفيد. عامل أو سائق أوبرنت من أبشر يثبت عدم وجود خادمة أو ممرضة  -3

 باملساعدة برواتبها.تعهد بعدم املطالبة -4

 للخادمة أو املمرضة. ريال 7000أال يزيد مبلغ املساعدة عن -5

 ريال للسائق أو العامل. 3000أال يزيد مبلغ املساعدة عن  -6

 كل سنتني.تتم املساعدة مرة واحدة -7

 16 املادة 

 الهءلرب 
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ج( حسب الشروط -ب-املستفيدين من خدمات اجلمعية ملن هم ضمن الفئات )أيتم سداد ديون  سداد الديون: -3

 التالية:

 .بأمر قضائيأن يكون الدين مثبت  -1

 االقرتاض من الضروريات وليس من الكماليات.أن يكون سبب  -2

 يتم تقديم املستندات اليت تثبت الدين. -3

 تتم املساعدة مرة واحدة فقط. -4

 تتم املساعدة وفق اجلدول التالي: -5

 الديونمبلغ مساعدات  الفئة

 ريال 7000 أ

 ريال 5000 ب

 ريال 3000 ج

لمستفيدين من خدمات اجلمعية ملن هم ل فواتري الكهرباء واملاءيتم سداد  :فواتري الكهرباء واملاءسداد  -4

 ج( حسب الشروط التالية:-ب-ضمن الفئات )أ

 احضار فاتورة رمسية. -1

 أن تكون الفاتورة باسم املستفيد اذا كان املنزل ملك أو نفس اسم املالك يف عقد االجيار. -2

 تعهد بعدم جعل الفاتورة ترتاكم مرة أخرى. -3

 تتم املساعدة مرة واحدة يف السنة. -4

 تتم املساعدة وفق اجلدول التالي: -5

 الديونمبلغ مساعدات  الفئة

 ريال 2000 أ

 ريال 1500 ب

 ريال 1000 ج
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 الهءلرب 
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 الهءلرب 
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 العامةًا: اخلدمات رابع

بسبب زيادة حاجة املستفيد يف هذه  ما يتم صرفه من مساعدات خالل املواسم اليت تتطلب اهتمامًا خاصًا

قرار إداري صادر من املدير ج( مبوجب -ب-لكل مستفيد من خدمات اجلمعية ممن هم ضمن الفئات )أوذلك  ،املواسم

العام يوضح به مقدار الصرف والطريقة اليت يتم الصرف من خالهلا سواًء كان من اجلمعية بشكل مباشر أو من 

 واخلدمات املومسية هي: ،خالل متعهد ُيَخول من قبل اجلمعية على أن تكون األولوية يف الصرف ملن هم أكثر حاجة

 السلة الرمضانية -1

 الفطرزكاة  -2

 هدية العيد -3

 األضاحي -4

 كسوة الشتاء -5

 احلقيبة املدرسية -6

 هدية النجاح -7

 التفوق العلمي -8

 

 النامجة عن احلريق الطارئةًا: اخلدمات خامس

فيتم تشكيل جلنة يقررها املدير العام يف حينها  ما يلحقه احلريق من أذى باملنزل الذي ميتلكه املستفيد ووه

 ريال كحد أعلى. 15.000لدراسة األضرار وتقدير قيمة املساعدة على أال تتجاوز قيمة املساعدة 

  املومسية الربامجًا: سادس

كذلك وهي اخلدمات اليت تقدم للمستفيدين بهدف قضاء أوقات فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة و

 ة وهي كالتالي:قضاء شعائرهم الديني

 

 19 املادة 

 الهءلرب 

 20 املادة

 الهءلرب 
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احلج للمستفيدين من خدمات اجلمعية جلميع الفئات حسب الشروط  فريضةتقديم خدمة أداء  يتم احلج: -1

 التالية:

 عام. 18أال يقل عمر املستفيد عن  -1

 أال يكون قد سبق له احلج. -2

 كحد أعلى من األسرة الواحدة. فردينأال يتجاوز عدد الراغبني باحلج عن  -3

 .اتعام مع املستفيد 18حمرم جتاوز  وجود -4

 للحاالت اليت حتتاج لعناية خاصة.وجود مرافق  -5

 حضار املستندات التالية:ا -6

 شهادة تطعيم ضد األمراض املنصوص عليها من جهات االختصاص. -

 اهلوية.اثبات  -

 صور شخصية للرجال. 4 -

 تعبئة النموذج اخلاص باحلج. -

تقديم خدمة أداء مناسك العمرة للمستفيدين من خدمات اجلمعية جلميع الفئات حسب الشروط  يتم العمرة: -2

 التالية:

 عام. 18أال يقل عمر املستفيد عن  -1

 .د سبق له العمرةيكون قال أن  -2

 كحد أعلى من األسرة الواحدة. بالعمرة عن فردينأال يتجاوز عدد الراغبني  -3

 عام مع املستفيدات. 18وجود حمرم جتاوز  -4

 للحاالت اليت حتتاج لعناية خاصة.وجود مرافق  -5

  22   املادة

 الهءلرب 

  21   املادة

 الهءلرب 
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 احضار املستندات التالية: -6

 اثبات اهلوية. -

 .بالعمرةتعبئة النموذج اخلاص  -

 (د-ج-ب-ممن هم ضمن الفئات )أتقديم مساعدات الزواج للمستفيدين من خدمات اجلمعية  يتم الزواج: -3

مبوجب قرار إداري صادر من املدير العام يوضح به مقدار الصرف والطريقة اليت يتم الصرف من خالهلا سواًء كان 

 اجلمعية وذلك حسب الشروط التالية:من اجلمعية بشكل مباشر أو من خالل متعهد ُيَخول من قبل 

 أن يكون سعودي اجلنسية. -

 للمرة األوىل.أن يكون زواجه  -

 .الباحث االجتماعي يذكر فيه حاجة املستفيد للمساعدةتقرير من  -

 احضار عقد زواج مل ميضي عليه أكثر من سنة. -

 احضار كرت عائلة. -

 احضار شهادة حضور دورة معتمدة ملا قبل الزواج من أحد املراكز االجتماعية. -

 حضور الزواج اجلماعي. -

وهي امللتقيات اليت تقيمها اجلمعية بهدف تطوير مهارات  والرتبوية والرتفيهية:الربامج االجتماعية  -4

 املستفيدين وتنميتها من خالل النشاطات التالية:

 *مسابقات حفظ السنة النبوية  *النشاطات الثقافية )مسابقات حفظ القران الكريم   -

 .املسابقات الثقافية العامة(

 من خالل الدورات اليت تعود على املستفيد بالنفع.  واالجتماعيةالنشاطات التوعوية  -

من خالل الطلعات الربية والرحالت اليت تهدف للرتويح عن النفس  الرتفيهيةالنشاطات  -

  والتواصل االجتماعية بني املستفيدين.

 

  24   املادة

 الهءلرب 

  23   املادة

 الهءلرب 
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 ًا: النقل والصيانة:سابع

لتيسري قضاء احتياجاتهم ومراجعاتهم عرب  من خدمات اجلمعية جلميع الفئات، وهو نقل املستفيدين النقل: -1

وسائل النقل املعتمدة من اجلمعية أما عن طريق سيارات اجلمعية املخصصة للنقل أو عن طريق التعاقد مع شركات 

، على أن يقوم يتقديم وفق ما حيدده العقدمتخصصة بالنقل سواًء بشكل جماني أو مبشاركة رمزية من املستفيد 

 .طلب بنقلة عن طريق القنوات اليت حتددها اجلمعية

استدعت احلاجة  حيق للمستفيدين من خدمات اجلمعية عمل صيانة للكراسي اخلاصة بهم اذا الصيانة: -2          

 توفرها يف اجلمعية.ر مع أن يكون غري قادر على حتمل تكاليف الصيانة أو قطع الغياعلى لذلك 

 

 

 اخلدمات ملن هم خارج نطاق اجلمعية: ثامنًا

 شروط تقديم اخلدمة:

 ان يكون قادم ملدينة الرياض للعالج. -1

 يتم تقديم هذه اخلدمة ملرة واحدة فقط. -2

 ريال. 3000جاوز مبلغ يصرف املبلغ حسب احلاجة مبا ال يت -3

 مستشفيات مدينة الرياض وتذاكر الطريان. إحدىتقديم ما يثبت وجود موعد يف  -4

  26   املادة

 الهءلرب 

  25   املادة

 الهءلرب 

  27   املادة

 الهءلرب 


