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 أهداف السياسة: 

 تقديم خدماتها للمستفيدين.املساهمة في تحقيق رسالة الجمعية في   •

حياااة ي ا ااقااا ااة جودة  املسااااااااااااااهمااة في تحقيق اساااااااااااا  اتي يااا  الجمعيااة في تحساااااااااااا     •

 الحركية الكبار.

 .الجوهرية للجمعيةاملساهمة في تعزيز القيم   •

 تحقيق مبدأ العدل  الشفافية في تقديم خدما  الجمعية  برام ها  مشاريعها. •

 

 م ال التطبيق:

 . الجمعية    مستفيد •

 .الب امج  إدارة   •

 

 السياسا  يا  العال ة:

 سياسة الخصوصية. •
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 تمهيد: 

خالل   من  خدماتها  نطاق  في  للمستفيدين  خدماتها  بتقديم  الجمعية  الجمعية تقوم  مشاريع 

 . املختلفة املصممة  فق احتياجا  املستفيدين

تسعى الجمعية في تقديم خدماتها  برام ها لتواكب رسالتها النبيلة في خدمة املستفيد  تحقيق  

ي ا في خدمة    تهدف الجمعية لتحقيق تم ز  مبدأ العدالة  الشفافية في تقديم الخدمة، حيث  

  تمكينهم  تحس   استقالليتهم.  ااقا ة الحركية

  فق أفضل املمارسا  العاملية في هذ املجال. الجمعية بتقديم الخدما تل زم 

 

 نطاق خدما  الجمعية:

 منطقة قس  .  •

 

 املستفيد   من خدما  الجمعية: 

 ( سنة. 63 –  15الكبار  من قمر )   ي ا ااقا ة الحركية -1

 ) م ال التوقية (.  كافة فئا  املجتمع -2

  



 

 
4 

 

 :تهدف الجمعية إلى تحقيق اآلتي

 .للذ ا ااقا ة الحركية للكبارتعزيز التمك   االجتماعي  -1

 مع املجتمع.  ي ا ااقا ة الحركيةتعزيز دمج  -2

 . ي ا ااقا ةرفع الوعي املجتمعي ت اه  ضايا  -3

 الخدما   املشاريع التي تقدمها الجمعية للمستفيدين: 

الخدمة للفئا  املختلفة من املستفيدين في الجمعية من خالل حزمة من  يتم تقديم 

 الخدما  التي تم اقتمادها من  بل م لس اادارة  هي كالتالي:

 خدما  نقل ي ا  ي ا  ااقا ة الحركية الكبار .  -1

 خدما  صيانة األجهزة التعويضية .  -2

 صرف األجهزة التعويضية للمستفيدين .   -3

 تهيئة املنازل  املساجد.  -4

 تأهيل  تدريب  توظيف ي ا  ي ا  ااقا ة الحركية .   -5

 مساقدة املقبل   قلى الز اج من ي ا ااقا ة .   -6

 برنامجي الحج  العمرة .   -7
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 :الشروط والضوابط لصرف لتقديم الخدمات

 الجنسية.  سعوديةسعودا / املستفيديكو  أ   -1

 للخدمة بحسب نتائج الباحث  -2
ً
أ  يكو  املستفيد من الخدما  االغاثية مستحقا

 االجتماعي في الجمعية. 

 في نطاق خدما  الجمعية.  املستفيدأ  يكو   -3

 سنة . 63سنة ل  15العمر من  -4

  جود بطا ة إقا ة أ  تقرير طبي يشرح الحالة .  -5

 ريال.  5000األسرة قن  أ  ال يت ا ز مقدار دخل الفرد قلى مستوى   -6

 تقرير لجنة الصرف قن الحالة -7
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 -الوثائق  املستندا  املطلوبة :

 صورة الهوية الوطنية  سجل األسرة إ   جد .  .1

 إثبا  مقر السكن .  .2

 إثبا  نوع الحالة بتقرير طبي أ  بطا ة إقا ة .  .3

 إثبا  نوع  مقدار الدخل ) مشهد إثبا  ( .  .4

باملستفيدين املطر ح في مو ع الجمعية قلى الشبكة  قلى تعبئة النمويج الخاص  .5

 توي    منصا  التواصل املتاحة . 

 

 - الشر ط  الضوابط اقادة أ  تكرار تقديم الخدما  :

 .  تحقق شر ط  ضوابط الحصول قلى الخدمة .1

يحق للمستفيد التقدم بطلب الحصول قلى جهاز تعويض ي كل ثالث سنوا ،  للجنة  .2

 ه أ  رفضه  فقا للحالة  تقرير الباحث .الحق في  بول طلب

يحق للمستفيد من خدما  النقل الحصول قلى خدمة النقل املجاني مرة  احدة   .3

افقة اللجنة  ما تقتضيه املصلحة،   أسبوقيا،  ال يحق له طلب أكث  من يلك إال بمو

 بعد التأكد من جد ل مواقيد النقل. 

دمة الصيانة املجانية مرت   يحق للمستفيد من خدما  الصيانة الحصول قلى خ .4

افقة اللجنة  ما تقتضيه املصلحة، بعد  شهريا،  ال يحق له طلب أكث  من يلك إال بمو

 التأكد من جد ل مواقيد الصيانة .
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 -إلغاء أ  تعليق ملف املستفيد :

يتم تعليق ملف املستفيد في حال ثبو  أ  املعلوما  املقدمة قن املستفيد خالف  .1

ا ع   كمقدار الدخل  النطاق الجغرافي . الو

 يتم تعليق ملف املستفيد في حال قدم استكمال امللف . .2

 استحقاق الخدمة. يتم إلغاء ملف املستفيد في حال قدم انطباق شر ط   .3

 :  املساقدا  املالية  العينية

 ليس من اختصاص الجمعية تقديم املساقدا  املالية . .1

افق مع سياسا  الصرف في الجمعية،  في   .2 يصرف للمستفيد الجهاز التعويض ي املتو

 حال طلب املستفيد مواصفا  خاصة يتم تحويله للجها  يا  االختصاص . 

ا من  يتم صرف املساقدا  العينية حسب  وائم الباحث االجتماعي في حال توفره  .3

 الداقم. 
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 نوا  التواصل مع املستفيدين:  

 االتصال الهاتفي بمقر الجمعية. -1

 الب يد االك   ني الخاص بالجمعية. -2

  الحضور املباشر ملو ع الجمعية. التواصل   -3

 املو ع االك   ني للجمعية. -4

 أر ام خدمة املستفيدين )  اتساب الجمعية (.  -5

من خالل مو ع الجمعية االك   ني     تستقبل الجمعية الشكا ى  املق  حا   األفكار  -6

املق  حا   الشكا ى  كل  بدراسة  اادارة  الشكا ى  املق  حا ،  تقوم  بوابة  قب  

  الفصل فيها  التواصل مع املستفيدين. 

  

 اقتماد   

 م لس اادارة   
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 ةرادإلا سلجم دامتعا
 

  م
مسالا  

 
بصنملا  

 
عیقوتلا  

1  
ينارھشلا ركذم نب فیھ  

 
ةرادإلا سلجم سیئر  

 

2  
ریمسلا دمحم نب ىیحی  

 
ةرادإلا سلجم سیئر بئان  

 

3  
دیاز لآ دمحأ میھاربإ  

 
يلاملا لوؤسملا  

 
 

4  
رھزم لا دیعس يلع  

 
وضع  

 
 

5  
طیشم لآ دمحم لعشم  

 
وضع  

 
 

6  
نامحس لآ هللا دبع نب دمحم  

 
وضع  

 

7  
نافلج لآ دعس نب روصنم  

 
وضع  

 

8  
يداوس دمحم لیعامسإ  

 
وضع  

 

9  
يلئاولا ضئاع ىیحی  

 
وضع  
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