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املعاش الضماني
هدف الخدمة:
ضمان و تأمين حياة مستقرة كريمة و آمنه لجميع األسر الضمانية

شروط القبول لهذه الخدمة:
الضمان االجتماعي:

وهـو املبلـغ املنتظـم الذي يتقـرر للمسـتفيد بموجب أحـكام نظام الضمـان االجتماعي
وضوابط الالئحة التنفيذية للنظام.

يقتصر االنتفاع بهذا النظام على السـعوديين املقيمين في اململكة
واسـتثناء من
إقامـة دائمـة ممـن توافر فيهـم الشـروط املبنية فيه،
ً

شـرط الجنسـية تسـتفيد مـن أحـكام هـذا النظـام املـرأة األجنبيـة
املتزوجـة مـن سـعودي ،أو أرملتـه التـي لهـا أوالد منـه ،وكذلـك أبنـاء
األرملـة السـعودية مـن زوجهـا األجنبـي كمـا يسـتفيد مـن أحكامـه
املعوقـون ،واألرامـل ذوات األيتـام ،واأليتـام ممـن ال تتوافـر لديهـم
إثبات الجنسية العربية السعودية ولديهم بطاقات تنقل

ويستفيد من املعاش كل من األفراد أو األسر التالية:
ُ
منـذ تقدمهم حتى إكمالهم
1.1األيتام الذكور من أسـر طبيعية يسـجلون وفقًا للنظام
سـن ( )26سـتة وعشـرون عامـا بشـرط إحضـار مـا يثبـت مواصلتهـم للدراسـة وعدم
التحاقهـم بعمـل ،أما األيتام اإلناث فيسـتمر الصرف لهن حتـى زواجهن أو توظفهن
أيهما أقرب.
● ●من هم في حكم األيتام ((مجهولو األب أو األبوين))
2.2مـن بلغ سـن الشـيخوخة :وهـو كل من بلـغ من العمـر ( )60سـتون عامـا فأكثر وهو
كاف للعيش وليس على رأس عمل.
عائل ألسرة أو بمفرده ،وليس له دخل
ٍ
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3.3العاجز عن العمل:
● ●العاجـز عـن العمـل عجزًا دائمًا ألي سـبب من األسـباب الصحية وهو عائل ألسـرة أو
وعمـره يقـل عن ( )60السـتين عامـا وتجاوز سـن ( )18الثامنة عشـر عامًا
بمفـردهُ ،

ولديـه تقريـر طبـي صـادر مـن مستشـفى حكومـي موضحـا فيـه نـوع املـرض أو
كاف للعيش وليس على رأس عمل.
اإلعاقة وال يوجد لديه مصدر دخل
ٍ

● ●العاجـز عـن العمـل عجزًا مؤقتًا ألي سـبب مـن األسـباب الصحية وهو عائل ألسـرة
أو بمفرده وعمره يقل عن سـن ( )60السـتين عامًا وتجاوز سـن ( )18الثامنة عشـر
عامـا ،بموجـب تقريـر طبـي صـادر من مستشـفى حكومـي ال تقل مدته عن سـنة
كاف للعيش وليس على رأس عمل.
واحدة وليس لديه دخل
ٍ

4.4النسـاء الالتـي ال عائـل لهن :وهن كل أرملـة أو مطلقة أو معلقة أو مهجـورة أو زوجة
متغيـب أو مفقـود أو زوجة سـجين أو سـعودية متزوجة من أجنبي عاجـز وال يوجد ألي
كاف للعيـش،
منهـن مـن تلزمـه نفقتهـا شـرعًا ،وليـس ألي منهـن مصـدر دخـل
ٍ

ولسن على رأس عمل.

 5.5األسـر غيـر املعولـة :وهـي األسـرة التـي تتكـون من فرديـن فأكثر وليـس لها عائـل إما
بسـبب الوفاة أو الطالق أو الفقد أو السـجن أو الهجر أو التعليق أو لعدم أهلية العائل أو
كاف للعيش ويستبعد من هو ملتحق بعمل.
غير ذلك ،وال يوجد لها مصدر دخل
ٍ

6.6مجهولـو األبويـن ممن تجاوزوا سـن الثامنة عشـر التـي أُضيفت بقرار مجلـس الوزراء
رقم ( )31وتاريخ 1431/2/3هـ

شروط وإجراءات االنتفاع من معاش الضمان االجتماعي:
● ●أن يكون املتقدم مقيم إقامة دائمة في اململكة.

● ●أن يكون ممن نصت عليه املادة الثانية من النظام.
● ●أن يكون من الفئات التي نصت عليه املادة الثالثة من النظام.
● ●عدم وجود عمالة مهنية أو سجالت أو تراخيص تجارية.
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سلم معاشات الضمان االجتماعي:
عدد
األفراد

االستحقاق الشهري

الحد الشهري املانع للمعاش

1

1000

2001

2

1285

2570

3

1570

3140

4

1855

3710

5

2140

4280

6

2420

4840

7

2710

5420

8

3000

6000

9

3280

6560

10

3560

7120

12

3840

7680

13

4130

8260

13

4410

8820

14

4700

9400

15

5000

10000
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املساعدة املقطوعة
هدف الخدمة:
تحسين الظروف املعيشية ملستفيد الضمان االجتماعي وغير املستفيدين عن ليس

لديهم دخل وذوي الدل املحدود

شروط القبول لهذه الخدمة:

القواعد التنفيذية لصرف املساعدات املقطوعة في ظل املادة الثالثة عشر
من نظام الضمان االجتماعي:

أو ً
ال :قواعد صرف املساعدات املقطوعة للحاالت املشمولة بمعاش الضمان
االجتماعي:

1.1يعامل املتقدم /هـ بطلب املساعدة املقطوعة وفق اإلجراءات التي يعامل بها

كمتقدم بطلب املعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجالت التجارية أو غيرها.

2.2ال ينظر ألي طلب يخص الديون لعدم عالقة الضمان االجتماعي بذلك.

3.3بحث الحالة املتقدم من كافة الجوانب مع االحتفاظ بجميع املستندات املؤيد
للصرف الكترونيًا ومستنديًا للرجوع إليها عند الحاجة.

4.4يجوز تكرار صرف املساعدات املقطوعة للحاالت املشمولة باملعاش الضماني على
النحو التالي:

● ●صرف املساعدة املقطوعة كل عام ملن ليس لديه دخل سوى املعاش
الضماني.

● ●صرف املساعدات املقطوعة كل عامين ملن لدية دخل إضافي غير املعاش

الضماني ويستثنى من ذلك األرملة مع أوالدها واملطلقة التي تعول أوالدها
واأليتام سواء من أسر طبيعية أو أيتام من ذوي الظروف الخاصة.

5.5يجوز للحاالت املشمولة كعجز مؤقت التقديم للحصول على املساعدة املقطوعة
ملرة واحدة خالل فترة العجز املؤقت وفق الشروط التالية:
● ●أن يكون لصاحب معاش العجز املؤقت أسرة ضمانيه.
● ●أال تقل مدة العجز عن عام.

6.6يكون صرف املساعدات املقطوعة بعدد أفراد األسرة بحد أعلى ( )30.000ثالثون
ألف ريال ,وفق الجدول ادناه:
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عدد أفراد األسرة

مقدار املساعدات املقطوعة

1

10400

2

11800

3

13200

4

14600

5

16000

6

17400

7

18800

8

20200

9

21600

10

23000

12

24400

13

25800

13

27200

14

28600

15

30000

ثانيًا :قواعد صرف املساعدة املقطوعة للحاالت غير املشمولة بمعاش
الضمان االجتماعي:

1.1بلوغ عمر املتقدم من الذكور عند طلب املساعدة ( )35عام.

2.2يعامل املتقدم بطلب املساعدة املقطوعة وفق اإلجراءات التي يعامل بها

املتقدمون لالستفادة من خدمات الضمان االجتماعي كالدخول أو العمالة او السجالت

التجارية أو غيرها.

3.3ال ينظر ألي طلب يخص الديون لعدم عالقة الضمان االجتماعي بذلك.

4.4ال يقبل طلب املتقدم من النساء التي تكون في عصمة زوج ويتم النظر في وضع
األسرة مجتمعة وفقًا لهذه الضوابط عدا أسرة السجين وأسرة املفقود واألسرة

املهجورة وأسرة مدمن املخدرات.

5.5بحث الحالة ميدانيًا من كافة الجوانب مع االحتفاظ بجميع املستندات املؤيدة
للصرف الكترونيًا ومستنديًا للرجوع إليها عند الحاجة.
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6.6يجوز تكرار املساعدة املقطوعة للحاالت غير املشمولة باملعاش الضماني والتي
تنطبق بحقها الضوابط املوضحة أعاله على النحو التالي:

● ●صرف املساعدات املقطوعة كل عام ملن ليس لديه دخل ثابت.

● ●صرف املساعدات املقطوعة كل عامين ملن لديه دخل ثابت وفق الحد املانع
الشهري املوضح في الجدول ادناه:

عدد أفراد األسرة

مقدار املساعدة
املقطوعة

الحد املانع الشهري
للمساعدة

1

10400

3000

2

11800

3405

3

13200

3810

4

14600

4215

5

16000

4620

6

17400

5025

7

18800

5430

8

20200

5835

9

21600

6240

10

23000

6645

12

24400

7050

13

25800

7455

13

27200

7860

14

28600

8265

15

30000

8670

/7.7يكون صرف املساعدة املقطوعة بعدد أفراد األسرة بحد أعلى ( )30.000ريال.

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●مراجعة املواطن /ه الكريم ملكتب الضمان االجتماعي أو الوحدة الضمانية التابع لها
حسب املنطقة الجغرافية

● ●(في حال العجز يتم الشخوص ميدانيًا من قبل الباحث  /ه للمواطن  /ه في املنزل)

● ●عند استيفاء الشروط يتم إيداع املعاش الضماني آليًا في حساب املستفيد
املصرفي(اآليبان) بداية كل شهر هجري
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املساعدة النقدية لحاالت الكوارث الفردية
هدف الخدمة:
مساعدة الفرد املتضرر من جراء الكارثة الواقعة عليه بمبلغ مالي تيسيرًا لتجاوز ما
وقع عليه من ضرر

شروط القبول لهذه الخدمة:
ضوابط املساعدات النقدية لحاالت الكوارث الفردية:
1.1يقتصر صرف املساعدات جراء الكوارث الفردية التالية:
● ●السيول والفيضانات واألمطار.
● ●الزالزل والبراكين.

● ●الرياح واألعاصير والصواعق.

● ●الهبوط والتصدعات واالنزالقات والتشققات واألرضية.
● ●الحرائق.

● ●هالك املواشي.

2.2يتم التعويض عن الكارثة بواقع  15%من تقدير اللجنة على أال يتجاوز دخل املتضرر
السنوي مبلغ ( )63.000ألف ريال وأال يزيد مبلغ التعويض عن ( )30.000ألف ريال.

3.3إرفاق ما يثبت تملك العين املتضررة شرعًا.

4.4أال تقدر إعانة ضرر بحق مزرعة مهجورة أو مكان مهجور أو منزل آيل للسقوط.

5.5يتم التعويض في حال تعرض السيارات واملعدات امليكانيكية الحتراق أو تلف جراء
السيول بشرط أال يكون على هذه املعدة تأمين.

يجب مراعاة الشرط التالية:

● ●يقتصر صرف املساعدات على السعوديين فقط.

● ●أن تكون الكارثة عرضية وال يوجد هناك أسباب جنائية أو متعمدة.
● ●أال تكون الكارثة قد وقعت بسبب اإلهمال.

● ●أال يكون موقع كارثة السيول األودية ومجاريها.
● ●أال تكون العين املتضررة معدة للتجارة.

● ●أال يكون قد تم التأمين عليها من قبل شركات التأمين.

● ●أال تقدر آي إعانة ملن يدعي بفقدان حلي أو نقود أو أسلحة.
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املساعدة النقدية لدعم تكاليف املياه
هدف الخدمة:
ضمـان إيصـال امليـاه وتخفيـف العـبء املالي عـن لجميـع األسـر الضمانيـة الناتج عن
تكاليف استخدام املياه

شروط القبول لهذه الخدمة:
أن يكون مستفيدًا من الضمان االجتماعي (باستثناء العجز املؤقت)
عدد
األفراد

كمية الدعم
الشهري (لتر)

كمية الدعم
الشهري (م)3

1

1*30*150

2

2*30*150

 4.5م

3

3*30*150

9م

4

4*30*150

5

4*30*150

 18م

6

4*30*150

7

4*30*150

 27م

8

4*30*150

9

4*30*150

10

4*30*150

12

4*30*150

 45م

13

4*30*150

13

4*30*150

 54م

14

14*30*150

15

15*30*150

 63م

3

3

 13.5م
3

 22.5م

3

3

 31.5م
 36م

3

3

3

 40.5م

3

3

 49.5م

3

3

 58.5م

3

3

 67.5م

3

رسم العداد

املبلغ
املستحق
(ريال) بدون
الصرف الصحي

املبلغ
املستحق
(ريال) مع
الصرف الصحي

5

5

6

5

6

6

5

6

7

5

10

12

5

14

19

5

19

25

5

26

37

5

40

57

5

53

77

5

67

97

5

85

124

5

103

151

5

121

178

5

145

214

5

172

255

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●تودع آليًا في حساب املستفيد املصرفي (اآليبان) بداية كل شهر هجري
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املساعدة النقدية لدعم تكاليف الكهرباء
هدف الخدمة:
مسـاعدة األسـر املتضيفـة فـي تخفيـف العـبء املالـي عنهـا الناتـج عـن اسـتخدام
الكهرباء

شروط القبول لهذه الخدمة:
جـدول يوضـح مقـدار الدعـم الشـهري لبرنامـج الكهرباء بالتنسـيق مـع هيئة
تنظيم الكهرباء والزي املدرسي:
عدد األفراد

مقدار الدعم

1

72

2

89

3

118

4

130

5

166

6

206

7

246

8

246

9

334

10

334

12

401

13

446

13

522

14

526

15

526

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●تودع آليًا في حساب املستفيد املصرفي (اآليبان) بداية كل شهر هجري
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املساعدة النقدية للحقيبة املدرسية
هدف الخدمة:
مشـاركة األسـر الضمانيـة لتوفيـر مسـتلزمات الدراسـة والـزي املدرسـي للطلاب من
أوالد األسرة

شروط القبول لهذه الخدمة:
● ●أن يكون الولد (ابن/بنت) من أسرة ضمانية
● ●أال يتجاوز عمره ( 6الى  )18سنة

جـدول يوضـح مقـدار الدعـم الشـهري لبرنامـج املسـاعدات النقديـة ألجـل
الحقيبة والزي املدرسي:

عدد األفراد

مقدار الدعم

1

120

2

240

3

360

4

480

5

600

6

720

7

840

8

960

9

1080

10

1200

11

1320

12

1440

13

1560

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●تودع آليًا في حساب املستفيد املصرفي (اآليبان) بداية كل فصل دراسي
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املساعدة النقدية للغذاء
هدف الخدمة:
توفير أساسيات الغذاء ألفراد األسر الضمانية و سد احتياجاتهم املعيشية

شروط القبول لهذه الخدمة:
● ●أن يكون مستفيدًا من الضمان االجتماعي (باستثناء العجز املؤقت)
جـدول يوضـح مقدار الدعم الشـهري لبرنامج املسـاعدات النقديـة ألجل الغذاء

بالتنسيق مع مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات:
عدد األفراد

مقدار الدعم

1

84

2

168

3

352

4

336

5

420

6

504

7

588

8

672

9

756

10

840

11

924

12

1008

13

1092

14

1176

15

1260

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●تودع آليًا في حساب املستفيد املصرفي (اآليبان) بداية كل شهر هجري
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سداد رسوم اختبار قياس والتحصيل العلمي
هدف الخدمة:
دعـم التحـاق أبنـاء األسـر الضمانيـة للجامعـات مـن خلال اعفائهـم مـن رسـوم اختبـار
القياس والتحصيل العلمي

شروط القبول لهذه الخدمة:
● ●أن يكون املتقدم ولد أسرة ضمانية (ابن/بنت)
● ●أال يتجاوز عمره ( 16إلى  )26سنة

● ●أن يكون طالبًا في املرحلة الثانية للصف الثاني أو الثالث ثانوي

● ●أن يكون نوع االختبار املتقدم عليه بمسمى (اختبار و التحصيل العلمي)

آليه تسديد رسوم قياس والتحصيل العلمي:
● ●تزويد املركز الوطني للقياس ببيانات املسـتهدفين من البرنامج املشـمولين
بمعاش الضمان االجتماعي.

● ●معالجـة بيانـات املسـتفيدين من معـاش الضمـان االجتماعي عـن طريق املركز
الوطنـي (بحيـث يتيـح تأكيـد موعـد االختبـار آليـا عـن دخـول مسـتفيد الضمان
وتسجيله ذلك.

● ●تظهر رسـالة تأكيد ملسـتفيدي الضمـان االجتماعي عند دخولهم للتسـجيل (تم
السداد) عن طريق وزارة العمل والتنمية االجتماعية (وكالة الضمان االجتماعي).

الفرش والتأثيث
هدف الخدمة:
تحسـين مسـتوى فـرش وأثاث مسـكن مسـتفيد الضمـان االجتماعـي من خلال تأمين

الفـرش واألثـاث و تفعيـل مبـدأ الشـراكة االجتماعيـة لـدى منشـآت القطـاع الخـاص
بالتعاون مع املؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعنى باإلسكان
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شروط القبول لهذه الخدمة:
تعليمات وضوابط برنامج الفرش والتأثيث ملستفيدي الضمان االجتماعي:
ضوابط املشمولين بمعاشات الضمان االجتماعي:
ســواء عنــد طلــب االستفــادة من هذا البرنــامج ،أو
1.1أن تكــون حـالــة املستفيـــد
ً
عند التوريد والتركيب (قائم).

2.2أن تكـون األولويـة في برنامج الفـرش والتأثيث لأليتام ،واألرامل ،واألسـر الضمانية ذات
العدد الكبير من أفرادها.

3.3يكـون املكتب مسـؤو ً
ال عن جميع املسـتفيدين واملسـتفيدات الواقعين في نطاق
خدمات املكتب الرجالي أو النسائي أو الوحدة الضمانية.

4.4بحـث الحالـة ميدانيـا بشـكل دقيـق وليكتفـي بالبحـث املكتبـي أو بمعلومـات
املستفيد أو املستفيدة بحيث يشمل البحث امليداني ما يلي:

● ●تحديد مدى حاجة املنزل للفرش والتأثيث فعليًا من واقع البحث امليداني.

بناء على الحاجة الفعلية لسـكن املسـتفيد من خالل
● ●تحديد األصناف والكميات
ً
البحث امليداني الدقيق واستمارة البحث.

● ● التأكد من إقامة وسكن املستفيد في املنزل املراد فرشه وتأثيثه بشكل دائم.

● ●ال يشـمل برنامج الفرش والتأثيث منزل آخر ال يقيم به املسـتفيد ،أو االسـتراحات
الخاصة ،أو نحوها.

● ●صالحيـة املنـزل للسـكن وتوفـر كافة الخدمـات واملنافع بـه ،وخاصـة التأكد من
صالحيـة التمديدات الكهربائية كـون األجهزة الكهربائية الخاصة ببرنامج الفرش
والتأثيث تعمل بالطاقة الكهربائية.

 5.5عدم استفادة ا ُ
ملتقدم من البرنامج خالل املراحل السابقة من برنامج الفرش والتأثيث.
ُ 6.6يكتفى بتأثيث وحدة سكنية واحدة فقط لكل مستفيد.

ضوابط الحاالت الفردية من املشمولين بمعاشات الضمان االجتماعي:
(العجز ُ
الكلي ،األرامل ،املطلقات ،آنسة لم يسبق لها الزواج)
* باإلضافـة إلـى مـا تقدم ذكره واملنصوص عليـه في الفقرات من (أ) إلـى (و) من الفقرة
ثانيًا نؤكد على ما يلي:

1.1أن تكون الحالة عند طلب االستفادة من البرنامج أو عند التوريد والتركيب قائمة.
2.2أن ُتثبت الدراسة امليدانية الدقيقة حاجة منزل املستفيد للفرش والتأثيث.
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3.3تحديـد االحتيـاج الفعلي من األصناف والكميات ا ُ
ملعتمدة في املنافسـة وفقًا لحاجة
منزل املسـتفيد الفعلية حسـب اسـتمارة الفرش والتأثيث من خالل البحث امليداني
الدقيق ملسكن املستفيد.

ُ 4.4ترفع الدراسـة امليدانية بالبريد اإللكتروني لإلدارة العامة الحتياجات املسـاكن موضحًا

بهـا الكميات واألصناف حسـب الحاجة الفعليـة للمنزل ،مع كافـة املؤيدات لعرضها
على صاحب الصالحية ألخذ املوافقة للفرش والتأثيث لها.

ضوابط املشمولين باملساعدات املتكررة:
(العجز الجزئي ،األسر املهجورة ،أسر السجناء)
* باإلضافـة إلـى مـا تقدم ذكره واملنصوص عليـه في الفقرات من (أ) إلـى (و) من الفقرة
ثانيًا نؤكد على ما يلي:

1.1أن تكون حالة املستفيد أو املستفيدة (قائم) عند التوريد والتركيب.

2.2أن ُتثبـت الدراسـة امليدانيـة الدقيقـة حاجـة منـزل املسـتفيد الفعليـة للفـرش
والتأثيث.

3.3تحديـد االحتيـاج الفعلي من األصناف والكميات ا ُ
ملعتمدة في املنافسـة وفقًا لحاجة
منـزل املسـتفيد الفعليـة مـن خلال البحـث امليداني الدقيق ملسـكن املسـتفيد

من خالل استمارة البحث.

ُ 4.4ترفع الدراسـة امليدانية بالبريد اإللكتروني لإلدارة العامة الحتياجات املسـاكن موضحًا

بهـا الكميات واألصناف حسـب الحاجة الفعليـة للمنزل ،مع كافـة املؤيدات لعرضها
على صاحب الصالحية ألخذ املوافقة عليها.

ضوابط املستفيد الذي يعول أكثر من زوجه:
* باإلضافـة إلـى مـا تقدم ذكره واملنصوص عليـه في الفقرات من (أ) إلـى (و) من الفقرة
ثانيًا نؤكد على ما يلي:

1.1أن يكون العائل رب األسرة املشمولة بالضمان حالته قائمة.
2.2أن تسكن كل زوجة في منزل مستقل ''فيال ،دور ،شقه''.

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●مراجعـة املواطـن /ه الكريـم ملكتـب الضمـان االجتماعـي أو الوحـدة الضمانيـة
التابع لها حسب املنطقة الجغرافية

● ●يتعين شخوص الباحث/هـ ميدانيًا للمنزل
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خدمات وكالة الرعاية
االجتماعيــة واألسـرة
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مركز التأهيل الشامل (قسم التأهيل االجتماعي)
هدف الخدمة:

اإليـواء الكامـل لحـاالت شـديدي و متوسـطي اإلعاقـة غير القابليـن للتأهيـل املهني
نتيجـة لشـدة اإلعاقـة أو ازدواجهـا وذلك سـعيًا لتخفيف عـن كامل األسـرة و تدريبهم
على املهارات اليومية حسب ظروف و إمكانيات كل حالة

شروط القبول لهذه الخدمة:

● ●أن يكـون املعـوق سـعودي الجنسـية ويجـوز قبـول  10%مـن غيـر السـعوديين
شريطة ان ال يكون هناك حاالت مسجلة على قائمة انتظار االيواء باملركز.
● ●أن يثبت من الفحوص (طبية ،نفسية ،اجتماعية) عدم صالحيته للتأهيل املهني.
● ●أن تكـون الحالـة خالية من االمراض السـارية واملعدية واال يكـون لديه اضطرابات
نفسية عقلية تشكل خطرًا على نفسها أو االخرين.

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

● ●تقديم طلب على مركز التأهيل الشامل التابع للمنطقة

مركز التأهيل الشامل (قسم التأهيل املهني)
هدف الخدمة:

تأهيـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة ممـن يعانـون مـن إعاقـة (جسمية,عقلية,حسـية) علـى
املهـن املناسـبة لقدراتهم و تحويلهم من طاقات بشـرية معطلة إلـى أفراد منتجين
قادرين على التفاعل مع بقية املجتمع

شروط القبول لهذه الخدمة:
●
●
●
●
●

●أن يكـون مـن املعوقيـن جسـميًا أو حسـيًا أو عقليـا ،ويجـوز قبـول بعـض حاالت
مزدوجي االعاقة إذا اتضح امكانية تأهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك.
●أال تقل نسبة الذكاء في جميع الفئات .50%
●أن يكـون املعـوق سـعودي الجنسـية ويجـوز قبـول نسـبة ال تزيد علـى  10%من
أبناء الدول العربية في حدود االمكانات املتاحة.
●أن يكـون املعـوق قـد أكمـل الخامسـة عشـرة مـن عمـره وأال يتجـاوز الخامسـة
واالربعين عند التقديم.
●أن تثبت الحالة صالحيتها للتأهيل املهني بالفحوص والدراسات املختلفة.

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

● ●تقديم طلب على مركز التأهيل الشامل التابع للمنطقة
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ضوابط صرف األجهزة املعنية للمعاقين
هدف الخدمة:
توضيـح عمليـات التشـخيص وتحديدهـا والتي تبنـى عليهـا نوعية األجهزة املناسـبة
التي يمكن من خاللها انتفاع املستفيد منها

شروط القبول لهذه الخدمة:
ضوابط صرف األسرة الطبية:

● ●يصـرف السـرير الطبي لإلعاقة الجسـدية (شـلل رباعـي كامل إقعاد تام/شـلل أو
ضعف ثالثي/شلل أو ضعف شقي/ضعف رباعي شديد/أمراض الشيخوخة).

● ●يصـرف السـرير الكهربائـي لجميـع الحاالت التـي تحتاج إلى سـرير طبـي بموجب
الفحوصات الطبية إال إذا رغب ولي األمر أن يكون سريرًا عاديًا.

● ●أال يقـل عمـر املعـوق وقت تقديم الطلب عن عشـر سـنوات أو وجـود مبرر ملن
سنه أقل من ذلك.

ضوابط صرف الكرسي الكهربائي:

● ●يصـرف الكرسـي الكهربائـي لإلعاقـة الجسـدية (شـلل أو ضعف ثالثي ،شـلل أو
ضعـف شـقي  ,ضعـف رباعـي) املترافقـة بالقـدرات الحسـية و العقليـة التـي

تسـمح لـه باسـتخدام الكرسـي الكهربائـي علـى أال يقـل عمـر املسـتفيد عـن

ست سنوات مراعاة لألطفال في سن الدراسة وحاجتهم للكرسي.

● ●يصرف الكرسي الكهربائي للمعوقة التي تعاني من شلل طرفين سفليين.
ضوابط رافعه السيارة:

● ●تصـرف الرافعـة العادية أو الكهربائية للمعوق الذي يسـتخدم كرسـي متحرك او
يعانـي مـن اقعـاد تام وتتطلب منـه الحياة اليوميـة كثيرة التنقـل ويتعذر نقله

او حمله بالطريق اإلعتيادية.

● ●أال يقل عمر املعوق عند تقديم الطلب عن عشر سنوات.

● ●ال تركب الرافعة إال بسيارة املعوق نفسه أو بسيارة ولي أمره الذي يعوله.
ضوابط صرف الكراسي العادية وخفيفة الوزن:

● ●يصـرف الكرسـي العـادي أو خفيـف الوزن للمعـوق الذي يعاني من شـلل نصفي
سفلي فقط.

● ●يشـترط عنـد صـرف الكرسـي خفيـف الـوزن إثبـات أن املعـوق الـذي يسـتخدم
موظفًا أو طالبًا أو لديه سيارة يستطيع قيادتها.
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ضوابط صرف طاولة تعليم الوقف:

● ●أال يقـل عمـر املعـوق عـن ثلاث سـنوات والطاولـة الكهربائيـة خمـس سـنوات
وقت تقديم الطلب.

● ●تصـرف طاولـة تعليم الوقوف لإلعاقة الجسـدية (شـلل أو ضعـف نصفي طولي
أو ثالثي أو رباعي).

ضوابط صرف جهاز تعديل القيادة:

● ●إرفـاق تقريـر طبـي حديث عـن الحالة موضحـا به سلامته من األمـراض العصبية
والنفسية وانه ال يتناول أدوية تؤثر على مستوى الوعي والقيادة لديه.

● ●يصـرف الجهـاز لإلعاقـة الجسـدية التـي تمنـع املعـوق مـن اسـتخدام طرفيـه
السـفليين فـي القيـادة علـى أن تتوافـق مـع القـدرات الجسـدية والحسـية

والعقلية األخرى التي تسمح له بقيادة السيارة.

● ●أن تعود ملكية السيارة للمعوق أو لولي أمرة وتكون سارية املفعول.
● ●أن يكون املعوق حاصال عل رخصة قيادة سارية املفعول.
آليه صرف السماعات الطبية:

● ●صـرف سـماعتين طبيـه لـكل متقـدم بطلـب إلـى إدارة اإلعانـات ويعتمـد على
نتائج التخطيط السمعي والتقرير الطبي.

● ●يعتمد املخطط السمعي والتقارير الطبية من الجهات الحكومية فقط.
● ●اعتماد املخطط الطبي( )abrلإلطفال ما بين شهر إلى  4سنوات.

● ●يتعذر صرف السماعات الطبية للتخلف العقلي املتوسط والشديد.
● ●تصرف السماعات الخارجية لجميع األعمار.

● ●تصرف السماعات الداخلية لألعمار ما بين  50-14عام.

● ●يحـال طلـب زراعـة القوقعـة اإللكترونيـة وزراعـة العظميـة ومحتوياتهـا إي وزارة
الصحة.

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●تقديم طلب على وحدة الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة
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كفالة األيتام
هدف الخدمة:
إيواء شـام ً
ال بضمـه إليها و معاملتـه معاملـة أبنائها في
تقـوم األسـرة برعايـة اليتيـم
ً

اإلنفاق و األحسان و التربية و شؤونه كافة حتى يبلغ مرحلة االعتماد على نفسه

شروط القبول لهذه الخدمة:
●
●
●
●
●
●

●أن تكون األسرة سعودية.
●األفضليـة تكـون لألسـرة التـي تتوفـر لديهـا إرضـاع اليتيـم وذلـك بالنسـبة
لألطفال ممن هم دون سن السنتين.
●يفضل أال يزيد سن الزوجة عن  50عام وقت تقديم الطلب.
●أن يثبت البحث االجتماعي صالحية األسرة اجتماعيًا ونفسيًا وتربويًا.
●أن تكـون الحالـة االقتصاديـة لألسـرة جيـدة وفـق معطيـات الدراسـة االجتماعية
وأال تكون من أسرة ضمانية.
●أن يثبـت الكشـف الطبـي خلـو أفـراد األسـرة مـن األمـراض املعديـة و السـارية
والنفسية املزمنة.

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●التقديـم علـى فـروع الـوزارة املنتشـرة فـي مناطـق اململكـة و سـتقوم تلـك
الفروع بإكمال مسوغات اإلسناد بعد استيفاء الشروط

الحماية االجتماعية
هدف الخدمة:
حمايـة املـرأة والطفـل وبعـض الفئات املسـتضعفة كاملعاقيـن وكبار السـن وااليتام
ومن في حكمهم

شروط القبول لهذه الخدمة:
● ●املرأة أيا كان عمرها والطفل  18سنة فأقل سواء سعودي الجنسية او مقيم

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●الهاتـف املجانـي  , 1919الكترونـي  ,الشـرط  ,خـط مسـاندة الطفـل , 116111

حقـوق االنسـان  ,املؤسسـات التعليميـة  ,املستشـفيات الحكوميـة واالهليـة ,

لجان ووحدات الحماية االجتماعية ,إمارات املناطق  ,الجمعيات الخيرية
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دور التوجيه االجتماعي
هدف الخدمة:

تحقيـق أسـس التربيـة و التقويـم و األصلاح و التأهيـل السـليم لفئـات األحـداث
املهددين باالنحراف

شروط القبول لهذه الخدمة:

● ●أن يكـون احـدى الفئات املنصـوص عليها في املادة (  ) 1مـن الئحة دور التوجية
االجتماعي وهي :
1.1املعارضين عن سلطة آبائهم أو أولياء امورهم .
2.2املشردين اللذين ال مأوى لهم .
3.3املهدديـن باالنحـراف إلضطـراب وسـطهم األسـري أو قسـوة الوالديـن أو
سوء سلوكهم أو ألسباب أخرى .
● ●أن يثبت البحث االجتماعي حاجته الى الرعاية داخل الدار .
● ●أن يثبـت الفحـص الطبـي سلامته ومـن األمـراض التـي يفـوق اسـتفادته مـن
ايوائه في الدار .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

● ●تقديـم طلـب مـن ولي أمـر الحـدث إلى مديـر دار التوجيـه في املنطقـة بطلب
إلحاق الحدث بدار التوجيه االجتماعي

الرعاية اإليوائية للمسنين
هدف الخدمة:

توفير الرعاية االجتماعية و النفسية و الصحية و املعيشية و الترفيهية لنزالء

شروط القبول لهذه الخدمة:
●
●

●
●
●

●أن يكون سعودي الجنسية.
●أن يكـون قـد بلغ سـن  60عـام فأكثـر  ،وأعجزته الشـيخوخة عن العمـل أو القيام
بشـؤون نفسـة  ،عـام ويجـوز قبـول مـن هـو دون سـن  60عـام إذا اثبـت البحث
االجتماعي الحاجة الى شموله بخدمات الدار.
●أن يثبـت الفحـص الطبـي خلـوه مـن األمـراض السـارية أو املعديـة أو النفسـية أو
العقلية  ،التي تشكل تهديدًا لسالمته أو خطرًا على باقي النزالء .
●عدم وجود األسرة أو عدم قدرتها على توفير مايحتاجه من خدمات
●يحـق ملديـر الدار االسـتثناء مـن تطبيـق الفقـرات ( )1،2،4ملدة شـهرين  ،على أن
يتم اإليواء فوق هذه املدة إال بعد موافقة الوزير  ،وبما تقتضيه املصلحة .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

● ●زيارة أحد فروع الدور األيوائية التابعة لكل منطقة.
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الرعاية الصحية التأهيلية املنزلية لكبار السن و األشخاص ذوي اإلعاقة
هدف الخدمة:
تقديم الخدمات الصحية التأهيلية للشـخص ذي األعاقة وصو ً
ال لالسـتقاللية واالعتماد

علـى النفـس ومنـع تدهـور مـا تبقـى لديهـم مـن قـدرات حركيـة وحسـية وعقليـة

وارشاد أسرهم.

شروط القبول لهذه الخدمة:

ضوابـط برنامـج الرعايـة الصحية التأهيلية املنزلية لكبار السـن واألشـخاص
ذوي األعاقة:
● ●أن يكون غير مسجل في برنامج تأهيل آخر.

● ●أن يكون مقر السكن في نطاق خدمات البرنامج املحددة.
● ●عدم وجود محاذير طبية لعمل برنامج التأهيل.

● ●عدم وجود ضمان صحي للتأهيل يشمل املعاق.

● ●تعهـد املسـتفيد أو أسـرته بتوفيـر البيئـة اآلمنـة لفريـق العمـل أثنـاء الزيارات
املنزلية.

● ●وجود رقم ملف طبي في مستشفى واالنتظام في املتابعة وتناول العالج.

● ●تعهد أحد ا فراد األسرة باملشاركة في برنامج الرعاية أو التأهيل للمستفيد.
● ●انتظام املستفيد في تلقي الخدمة وعدم انقطاعه ألكثر من  3مواعيد.
● ●أن يقرر الفريق أن حاجة املستفيد في نطاق إمكانيات فريق العمل.

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●التقديـم علـى فـروع الـوزارة املنتشـرة فـي مناطـق اململكـة و سـتقوم تلـك
الفروع بإكمال مسوغات اإلسناد بعد استيفاء الشروط
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برنامج تزويج الفتيات اليتيمات
هدف الخدمة:
توفير الحياة الكريمة للفتيات اليتيمات امللحقات بدار التربية االجتماعية

شروط القبول لهذه الخدمة:

شـروط املتقـدم لبرنامـج تزويـج الفتيـات اليتيمـات امللحقات بـدار التربية
االجتماعية:
● ●أن يكـون سـليمًا صحيـا وخالـي مـن العيـوب التـي تعطـل قدرتـه علـى الوفـاء
بمتطلبات الزواج أو احتياجات الفتاة.
● ●أن يكون له دخل ثابت يعين على وفائه بمتطلبات الحياة الزواجية.
● ●أن يكون ممن يشهد لهم بالصالح واالستقامة وحسن السيرة والسلوك.
● ●أن يكون مدركًا لظروف الفتاة ووضعها االجتماعي.

الوثائق املطلوبة من املتقدم:
● ●إحضار تزكية من إمام املسجد بمحافظته على الصالة.
● ●تعريـف بالعمـل واملرتـب الشـهري أو مـا يثبـت وجـود دخـل ثابـت يكفـي
متطلبات الحياة الزوجية.
● ●صورة من الهوية الوطنية وسجل األسرة.
● ●صور شخصية ملونة.

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●تقديم طلب لفروع وزارة العمل و التنمية االجتماعية الرئيسة باملناطق
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اإلعانات املالية
نوع الخدمة
معلومات الخدمة
هدف تقديم الخدمة

الضوابط والشروط

مالية
هـي اعانـة ماليـة شـهرية تصـرف حسـب درجـة اإلعاقة
وشدتها موزعة على اربع فئات
ملساعدة ذوي اإلعاقة في احتياجاتهم الخاصة
●
●
●
●
●

● ●الهوية الوطنية
● ●تقرير طبي
● ●ولي االمر اذا كان املتقدم غير مدرك .

الوثائق املطلوبة
وسيلة الحصول على
الخدمة

●وجود إعاقة مسجلة بالالئحة
●عمر املستفيد ال يتجاوز  45سنة
●ان ال يتجاوز الدخل الشهري  4000ريال
●ان ال يكون من املستفيدين من االيواء بمراكز الوزارة
●ان يكون متواجد داخل اململكة .

وحدة الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة

صرف األجهزة املعينة
نوع الخدمة
معلومات الخدمة
هدف تقديم الخدمة
الضوابط والشروط

عينية
هـي صرف أجهـزة معينة لـذوي اإلعاقة حسـب االحتياج
على اال يتجاوز  4اجهزة.
ملساعدة ذوي اإلعاقة في احتياجاتهم الخاصة
● ●وجود إعاقة مسجلة بالالئحة .
● ●إتمام الفترة املحددة بين الصرف السابق والحالي
● ●الهوية الوطنية
● ●تقرير طبي
● ●ولي االمر اذا كان املتقدم غير مدرك .

الوثائق املطلوبة
وسيلة الحصول على
الخدمة
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صرف السيارات
نوع الخدمة
معلومات الخدمة

عينية ومالية.
صـرف سـيارة لـذوي اإلعاقـة مجهـزة للتنقـل وتم
تحويـل الخدمـة الى صـرف مبلغ مالـي إلعطاء حرية
االختيار في السيارة املناسبة بمبلغ  150الف.

هدف تقديم الخدمة

توفير وسيلة نقل مناسبة لذوي االعاقة.

الضوابط والشروط

● ●وجود إعاقة مسجلة بالالئحة .

الوثائق املطلوبة

● ●الهوية الوطنية
● ●تقرير طبي
● ●ولي االمر اذا كان املتقدم غير مدرك .

وسيلة الحصول على
الخدمة

وحدة الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة

اعانة االسر الحاضنة
نوع الخدمة
معلومات الخدمة
هدف تقديم الخدمة

مالية
اعانـة ماليـة لألسـرة الحاضنـة موزعـة علـى فئتين
 3ألف 2/ألف ريال
دعم لألسر الحاضنة على التزامات اليتيم

الضوابط والشروط

● ●وجود يتيم محتضن في االسرة .

الوثائق املطلوبة

● ●الهوية الوطنية .
● ●استيفاء شروط إدارة االيتام

وسيلة الحصول على
الخدمة
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مراجعـة فـروع وزارة العمـل والتنميـة االجتماعيـة
باملناطق  +االدارة العامة لالعانات

اعانة زواج لأليتام
نوع الخدمة
معلومات الخدمة
هدف تقديم الخدمة
الضوابط والشروط

مالية
اعانـه ماليـة لليتيـم كدعـم للـزواج تبلـغ  60الـف ريـال
تصرف مرة واحدة فقط
تيسير الزواج لأليتام
● ●ان يكون اليتيم قد اتم عقد القران .
● ●الهوية الوطنية .
● ●عقد الزواج .

الوثائق املطلوبة
وسيلة الحصول على
الخدمة

مراجعة فـروع وزارة العمل والتنمية االجتماعية باملناطق
 +االدارة العامة لالعانات

اعانة نهاية االحتضان
نوع الخدمة
معلومات الخدمة
هدف تقديم الخدمة
الضوابط والشروط

مالية
اعانـة ماليـة لألسـر الحاضنـة بمبلـغ مقطـوع  20الـف
ريال
كمكافأة على جهودهم خالل فترة الرعاية لليتيم
● ●انتهاء فترة االحتضان اما لزواج او وفاة .
● ●الهوية الوطنية .
● ●عقد قران او شهادة وفاة اليتيم.

الوثائق املطلوبة
وسيلة الحصول على
الخدمة

31

مراجعة فـروع وزارة العمل والتنمية االجتماعية باملناطق
 +االدارة العامة لالعانات

دليل قطاع التنمية االجتماعية

مكافأة الجامعيين ذوى اإلعاقة
مالية

نوع الخدمة
معلومات الخدمة

اجـراء الفحـوص وتحديـد فئـة املكافأة املسـتحقة
لتزويد جهة الصرف بها

هدف تقديم الخدمة

دعـم احتياجـات ذوي اإلعاقـة خلال فتـرة الدراسـة
الجامعة

الضوابط والشروط

● ●وجود إعاقة مسجلة بالالئحة .
● ●مستمر في الدارسة .

الوثائق املطلوبة

● ●الهوية الوطنية .
● ●تقرير طبي .
● ●تحويل من الجامعة

وسيلة الحصول على
الخدمة

وحدة الخدمات املساندة.

إعفاء رسوم التأشيرات
نوع الخدمة
معلومات الخدمة

خدمة
اعفـاء ذوي اإلعاقـة مـن دفـع رسـوم التأشـيرات
واإلقامة والخروج والعودة

هدف تقديم الخدمة

تخفيف األعباء املالية على ذوي اإلعاقة

الضوابط والشروط

● ●وجود إعاقة مسجلة بالالئحة .

الوثائق املطلوبة

● ●الهوية الوطنية .
● ●تقرير طبي .

وسيلة الحصول على
الخدمة
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التقديـم علـى املوقـع اإللكترونـي عبـر البوابـة أو
مراجعـة املسـتفيد إن كان قـادرًا أو ولـي أمـرة الـى
وحدات الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة .

منح بطاقة تخفيض أجور االركاب
خدمات

نوع الخدمة

خدمـة تخفيض أجـور االركاب للنقل العـام لذوي اإلعاقة
واملرافق له بنسبة 50%

معلومات الخدمة
هدف تقديم الخدمة

دعم احتياجات ذوي اإلعاقة في التنقالت
● ●ان يكـون املتقـدم احـد املسـتفيدين بالـوزارة
واالعاقة مسجلة بالالئحة .
● ●إتمام الفترة املحددة بين الصرف السابق والحالي

الضوابط والشروط

● ●الهوية الوطنية
● ●صور .

الوثائق املطلوبة
وسيلة الحصول على
الخدمة

التقديـم على املوقـع اإللكتروني عبر البوابـة أو مراجعة
املسـتفيد إن كان قـادرًا أو ولـي أمـرة الـى وحـدات
الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة.

منح بطاقة التسهيالت املرورية
نوع الخدمة
معلومات الخدمة
هدف تقديم الخدمة
الضوابط والشروط

خدمات
منح حق الوقوف في املواقف املخصصة لذوي اإلعاقة
دعم احتياجات ذوي اإلعاقة في التنقالت
● ●ان يكـون املتقـدم احـد املسـتفيدين بالـوزارة
واالعاقة مسجلة بالالئحة .
● ●إتمام الفترة املحددة بين الصرف السابق والحالي
● ●الهوية الوطنية .
● ●عقد قران او شهادة وفاة.

الوثائق املطلوبة
وسيلة الحصول على
الخدمة
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التقديـم على املوقـع اإللكتروني عبر البوابـة أو مراجعة
املسـتفيد إن كان قـادرًا أو ولـي أمـرة الـى وحـدات
الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة.

دليل قطاع التنمية االجتماعية

خـدمـــات وكالـــة
التنمية االجتماعية
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دليل قطاع التنمية االجتماعية

تأسيس الجمعيات االهلية
وتهـدف الى تنظيم جهود األفراد والجماعات وتوجيههم

للعمـل املشـترك مـع الجهـود الحكوميـة ملقابلـة
هدف الخدمة

احتياجاتهـم وحـل مشـكالتهم واالنتفـاع بإمكاناتهـم

وطاقاتهـم مـن أجـل النهوض بصـورة متكاملـة بجوانب

الحيـاة االقتصاديـة واالجتماعيـة للمجتمعـات املحليـة

وتحقيق التكامل بينها.
شروط القبول لهذه

جميـع افـراد املجتمـع حسـب الضوابـط التـي حددتهـا

وسيلة الحصول على

الخدمات اإللكتروني/موقع الوزارة اإللكتروني
https://sd.mlsd. gov.sa/ar/queries/development

الخدمة

هذه الخدمة

الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات االهلية.

تأسيس الجمعيات التعاونية
تشـجيع افـراد املجتمـع للعمـل التعاوني في مـا بينهم

هدف الخدمة

لتلبيـة احتياجاتهـم االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة

شروط القبول لهذه

جميـع افراد املجتمع وفق الضوابـط التي حددتها الالئحة

الخدمة

وسيلة الحصول على
هذه الخدمة
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وتطلعاتهم بما يعود عليهم باملنفعة
التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية .
مراكز التنمية االجتماعية

دليل قطاع التنمية االجتماعية

تأسيس الصناديق العامة والعائلية
تشـجيع القطـاع الحكومـي والخـاص واالهالـي لتشـكيل

هدف الخدمة

كيانـات غيـر ربحيـة تهدف لخدمة منسـوبيها وتشـجيع

شروط القبول لهذه

جميـع الكيانـات حسـب الضوابـط التـي حددتهـا الالئحة

وسيلة الحصول على

الخدمات اإللكتروني/موقع الوزارة اإللكتروني
https://sd.mlsd. gov.sa/ar/queries/development

الخدمة

هذه الخدمة

العمل التطوعي

التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات االهلية

اصدار تراخيص القطاع األهلي (مراكز ضيافة األطفال /البحوث
والدراسات /اإلرشاد األسري)

هدف الخدمة

نحـو تفعيـل املشـاركة املجتمعيـة ومسـاهمة القطـاع
االهلـي والخـاص فـي برامـج ونشـاطات قطـاع التنميـة
االجتماعيـة وتمكيـن افـراد املجتمع مـن مزاولـة مجاالت
عملية تتعلق بخدمات الوزارة .

شروط القبول لهذه

(الئحـة مراكـز ضيافـة االطفـال  :الئحـة مراكـز البحـوث

وسيلة الحصول على

الخدمات اإللكتروني/موقع الوزارة اإللكتروني
https://sd.mlsd. gov.sa/ar/queries/development

الخدمة

هذه الخدمة
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والدراسات االجتماعية :الئحه مراكز االرشاد االسري)

دليل قطاع التنمية االجتماعية

رفع احتياجات املناطق واألحياء األقل نموًا
هدف الخدمة

شروط القبول لهذه
الخدمة

وسيلة الحصول على
هذه الخدمة

اجـراء الدراسـات والبحـوث االسـتقصائية عـن احتياجـات
املناطـق واالحياء االقل نموا والرفـع بها لتوجيه الخدمات
االجتماعيـة والتنموية لها بالتعاون مع الجهات الحكومية
املختلفة .
التواصل مع مراكز التنمية االجتماعية باملناطق
مراكز التنمية االجتماعية

تأهيل املقبلين على الزواج
هدف الخدمة
شروط القبول لهذه
الخدمة

االشـراف علـى برنامـج تأهيـل املقبليـن علـى الـزواج
بالتعـاون مـع الجمعيـات االسـرية املتخصصـة لتحقيـق
التماسك االسري وتهيئة الحياة االسرية املستقرة
جميع افراد املجتمع من الجنسين املقبلين على الزواج

وسيلة الحصول على

● ●مراكز التنمية االجتماعية
● ●الجمعيات واللجان االهلية املتخصصة

هذه الخدمة

تحقيق التوعية والتثقيف االجتماعي واملساندة االجتماعية
رفـع كفـاءة البرامـج ملواجهـة الظواهـر والقضايـا
هدف الخدمة

االجتماعيـة واملسـاهمة فـي تنميـة املجتمـع بمختلـف

فئاته واملسـاهمة فـي تعزيز الروابط األسـرية واملحافظة

على قيم وثقافة املجتمع.
شروط القبول لهذه
الخدمة

جميع افراد املجتمع

وسيلة الحصول على
هذه الخدمة

37

دليل قطاع التنمية االجتماعية

● ●مراكز التنمية االجتماعية
● ●الجمعيات واللجان االهلية املتخصصة

تمكين املرأة للمساهمة في تنمية املجتمع
تعزيز قـــدرات املـــرأة لتمكينها من املســـاهمة في
التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصادية لألســـرة واملجتمع

ورفع مشـــاركة ومســـاهمة املرأة في بنـــاء وتصميم
هدف الخدمة

وتنفيذ البرامج التنموية بإكســـابها مهـــارات وقدرات
اجتماعيـــة وثقافيـــة واقتصادية تتناســـب مع طبيعة
العمـــل الـــذي تقوم بـــه من خـــال االســـتفادة من

البرامج املوجهة لها والتوســـع فـــي الجمعيات واللجان

التطوعية النسائية املتخصصة.
شروط القبول لهذه
الخدمة

وسيلة الحصول على
هذه الخدمة

القطاع النسائي
االقسام النسائية بمراكز التنمية االجتماعية

تقديم برامج تنموية متنوعة وشاملة لفئات املجتمع
تقـدم خاللهـا برامـج توعويـة و وتثقيفيـة للمجتمـع
املحلـي و يتم احتيـار املوقع وفق قواعـد و معايير واضحة

هدف الخدمة

املعالـم وتنطلـق من تحقق مبدأ التعـاون و التكاتف بين

إفـراد املجتمع و بدعم و مسـاهمة مـن الوزارة لتحفيزهم
من تلمس احتياجاتهم و تلبية رغباتهم و حل املشكالت
و الظواهـر السـلبية بجهـود مشـتركة سـعيًا لتحقيـق

االستقرار االجتماعي املطلوب.
شروط القبول لهذه
الخدمة

وسيلة الحصول على
هذه الخدمة
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جميع افراد املجتمع
مراكـز التنميـة االجتماعيـة :الجمعيـات واللجـان االهليـة

املتخصصة

دليل قطاع التنمية االجتماعية

تأهيل قيادات العمل االجتماعي في املجتمع
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ إدارة اﻤﻟﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﻨﺎء وﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺄﻫﻴﻠﻲ اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻤﻟﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻤﻟﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ

هدف الخدمة

اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻤﻟﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ وﺗﻘﺪم ﻧﻤﻮذﺟﺎ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺎ ﻳﺤﺘﺬى .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ

ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﻗﻴﺎدات اﻤﻟﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ

اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎرب وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
(العامليـة واالقليميـة و اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ) واﺳﺘﻘﻄﺎب ﺧﺒﺮاء

وﻣﺪرﺑﻴﻦ ذوي ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻤﻟﺠﺎل
شروط القبول لهذه
الخدمة

وسيلة الحصول على
هذه الخدمة

العاملين بالجمعيات واملؤسسات واللجان االهلية
مراكز التنمية االجتماعية

نشر ثقافة التطوع
نشـر ثقافة التطوع وجذب وتسجيل املتطوعين وتحفير

هدف الخدمة

قطاعـات املجتمـع إلنشـاء كيانـات تهتـم باملتطوعين
وحصـر الفـرص التطوعيـة وتسـويقها .وعقد الشـراكات
املتعلقـة باملتطوعيـن وتحفيزهـم .وتنفيـذ لتأهيـل

وتدريب املتطوعين واعداد ادلتها
شروط القبول لهذه
الخدمة

وسيلة الحصول على
هذه الخدمة

39

جميع افراد املجتمع
مراكـز التنميـة االجتماعيـة :الجمعيـات واللجـان االهليـة

املتخصصة

دليل قطاع التنمية االجتماعية

تقديم االستشارات في مجال اإلرشاد األسري
وتســـعى هذه البرامج إلى مســـايرة املتغيـــرات وكثرة

الظواهر والقضايا واملشـــكالت في املجتمع بشـــكل
هدف الخدمة

عام واألســـرة بشـــكل خاص ومواجهتهـــا وتقديم ما

ينفع املجتمع من استشـــارات بأشـــكالها الثالث من
برامج تدريبية وندوات وكتـــب ومطويات ومعارض مما

يسهم في حماية األسرة من املشكالت األسرية.
شروط القبول لهذه
الخدمة

وسيلة الحصول على
هذه الخدمة

40

جميع افراد املجتمع
مراكز االرشاد االسري

دليل قطاع التنمية االجتماعية
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دليل قطاع التنمية االجتماعية
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