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تمهيد
تؤمــن جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء بمــدى أهميــة وضــع السياســات واإلجــراءات الواضحــة التــي تنظــم
العالقــة مــع مســتفيديها؛ بمــا يضمــن تقديــم خدماتهــا بأعلــى مســتوى مــن الجــودة؛ حيــث تعتبــر هــذه السياســات المرجــع

الرئيــس للمســتفيدين والعامليــن.

وتعمــل الجمعيــة مــن خــالل هــذه السياســة علــى تحديــد شــروط التقديــم علــى الخدمــات ،وكذلــك آليــة الدعــم وضوابــط
الصــرف.

النطاق
تحدد هذه السياســة المســؤوليات العامة في تقديم خدمات المســتفيدين ،والمســؤوليات المحددة للباحث االجتماعي

فــي الجمعية.

التعريفات
يقصــد بالكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذه السياســات المعانــي الموضحــة أمــام كل منهــا مــا لــم يقضــي ســياق النــص

بغيــر ذلــك.

الجمعية :جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء.

السياسات :هذه السياسات الخاصة بتنظيم العالقة مع المستفيدين.

المستفيدون :كل من له عالقة مع الجمعية (األشخاص ذوو اإلعاقة-العاملون-المجتمع).

الخدمات :األجهزة التعويضية – العالج التأهيلي– التأهيل والتدريب – التوظيف – التعليم الجامعي.

أهداف السياسة
 -1تحديد اإلجراءات والشروط الواجب توفرها عند التقديم على الخدمات.
 -2بناء عالقة جيدة مع المستفيدين.

 -3تمكيــن العامليــن مــن الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالخدمــة؛ لتمكّ نهــم مــن مباشــرة المعامــالت بشــكل
ميســر.
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سياسة االستفادة من خدمة األجهزة التعويضية
أوال :متطلبات الحصول على الخدمة
ً
 -1يتقــدم المســتفيد بطلــب الجهــاز مــن خــالل زيــارة مقــر الجمعيــة ،وفــي حــال تعــذر حضــوره بســبب إعاقتــه فينــوب

عنــه أحــد أقربائــه مــن الدرجــة األولــى.

 -2خطاب موجه إلى المدير التنفيذي للجمعية يتم فيه شرح الحالة الصحية واالجتماعية والمالية للمستفيد.

 -3موافقــة المســتفيد علــى تحمــل أي نســبة ماليــة قــد تترتــب عليــه بعــد دراســة البحــث االجتماعــي للخدمــة

المطلوبــة.

 -4صورة من الهوية سارية المفعول.

 -5مشهد بنوع اإلعاقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
 -6تقرير طبي باللغة العربية ال تزيد مدته عن سنة من إصداره.

فــي حــال كان المســتفيد مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية ينبغــي إرفــاق تقريــر طبــي مصحــوب بتخطيــط

ســمعي ال تزيــد مــدة إصــداره عــن ســنة.

طفال ال يتجاوز عمره ثالث سنوات.
يجب إحضار توصية طبية للجهاز المطلوب في حال كان المستفيد
ً

 -7تعريف بالراتب إذا كان المستفيد موظف.

 -8إثبات المديونية –إن وجد -على أن يكون من جهة معتمدة.
إلكترونيا.
في حال كون االلتزام المالي عبارة عن عقد إيجار ،فيشترط أن يكون
ً
 -9طباعة لوحة معلوماتي من موقع “أبشر”.

 -10إذا كان المتقدم من مستفيدي الضمان االجتماعي ،فيجب تعبئة إقرار موافقة على الصرف من بند الزكاة.

ثانيا :مهام الباحث االجتماعي:
ً
على الباحث االجتماعي أثناء إجراء دراسة الحالة مراعاة ما يلي:
 -1التأكد من صحة البيانات من خالل التواصل مع طالب الخدمة.

 -2النظــر فــي التقاريــر الطبيــة المقدمــة لتحديــد احتيــاج المســتفيد أو يحــول للجنــة الطبيــة فــي حــال عــدم توفــر

التقاريــر الطبيــة اللزمــة.

 -3دراســة حالــة المســتفيد مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتحديــد نســبة التكلفــة التــي يتحملهــا مــن قيمــة

الجهــاز.

 -4إشعار المستفيد بضرورة تعبئة نموذج إقرار الزكاة في حال تبين أثناء دراسة الحالة بأنه من مستحقيها.
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سياسة االستفادة من خدمة األجهزة التعويضية
ً
ثالثا :آلية الدعم:
م معيار تحديد نسبة التحمل (دخل المستفيد)

نسبة تحمل المستفيد من قيمة الجهاز

1

مستفيدو الضمان االجتماعي

مجانً ا

2

أقل من  7000ريال

%10

3

من  7001إلى  10000ريال

%30

4

من  10001إلى  15000ريال

%50
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سياسة االستفادة من خدمة األجهزة التعويضية
رابعا :مسار معالجة عملية طلب جهاز تعويضي
ً
1
تعبئة النموذج

المستفيد

�

نهاية العملية

2

موظف
ا�جهزة

6

النموذج الكامل

اس��م الجهاز

إعادة دراسة
الحالة

نعم
3

اللجنة
الطب�ة

فحص الحالة

�

4

إدارة
الجمعية

�

ا�عتماد
نعم

المشت��ات

الموردون

5

8
طلب شراء

7

أمر شراء

9

�قديم 3
تسعيرات

�أمين الجهاز

11

10
المستودعات

مسار العملية

اس��م الجهاز

اس��م الجهاز

قرار

معالجة

بداية العملية

نهاية العملية
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سياسة االستفادة من خدمة األجهزة التعويضية
خامسا :ضوابط صرف األجهزة بشكل عام
ً
يحــق للجمعيــة االســتعالم عــن كل مســتفيد متقــدم بطلــب تأميــن جهــاز تعويضــي عــن طريــق الجهــات
األخــرى التــي تقــدم نفــس الخدمــة ،وفــي حــال التأكــد مــن اســتالم المســتفيد الجهــاز المطلــوب بمــدة ال
تتجــاوز ســنتين ،ويســتثنى مــن كانــت لديهــم مبــررات قاهــره تــم اكتشــافها مــن خــالل البحــث االجتماعــي.
فــي حــال تــم صــرف مبلــغ مالــي للمســتفيد مــن وحــدة الخدمــات المســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

باألحســاء لتأميــن جهــاز تعويضــي ،ولــم يغطــي المبلــغ قيمــة الجهــاز المطلــوب ،وتقــدم بطلبــه إلــى

الجمعيــة يتــم احتســاب نســبة التحمــل علــى المســتفيد مضــاف إليهــا المبلــغ الــذي اســتلمه مــن وحــدة
الخدمــات المســاندة والجمعيــة تتحمــل باقــي قيمــة الجهــاز المطلــوب.

اعتماد تكرار صرف الغيارات الطبية لبعض المستفيدين لمدة سنة من تاريخ دراسة الحالة.

فــي حــال اســتالم الجهــاز مــن المســتفيد أو مــن ينــوب عنــه يعتبــر الجهــاز مالئــم وصالــح خــالل مــدة عشــرة

أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتالم الجهــاز.

األسرة الطبية
خامسا :ضوابط صرف
ّ
ً
يصـــرف الســـرير الطبــي لــذوي اإلعاقــة الجســـدية (شـــلل رباعـــي كامــل إقعــاد تــام  -شـــلل أو ضعــف ثالثــي
 -شــلل أو ضعــف شــقي  -ضعــف رباعــي شــديد  -أمــراض الشــيخوخة).

يصـــرف الســـرير الكهربائـــي لجميـــع الحاالت التـــي تحتاج إلى ســـرير طبـــي بموجب الفحوصات الطبية إال إذا
عاديــا.
ـريرا
ً
رغــب المســتفيد أن يكــون سـ ً

أال يقـل عمـر المستفيد وقت تقديم الطلب عن عشـر سـنوات أو وجـود مبرر لمن سنه أقل من ذلك.

سادسا :صرف الكرسي الكهربائي
ً
يصـــرف الكرســـي الكهربائـــي لــذوي اإلعاقــة الجســـدية (شـــلل أو ضعــف ثالثــي  -شـــلل أو ضعـــف شـــقي

 ضعـــف رباعـــي) المترافقـــة بالقـــدرات الحســـية والعقليـــة التـــي تسـمح لـه باســـتخدام الكرسـي الكهربائـيعلـــى أال يقـــل عمـــر المســتفيد عـــن ســت ســنوات مــع مراعــاة األطفــال فــي ســن الدراســة وحاجتهــم

للكرســي.
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سياسة االستفادة من خدمة األجهزة التعويضية
سابعا :ضوابط صرف رافعة السيارة
ً
تصـــرف الرافعـــة العادية أو الكهربائية للمستفيد الذي يســـتخدم كرســـي متحرك او يعانـــي مـــن إقعـاد تام
وتتطلــب منـــه الحيــاة اليوميـــة كثــرة التنقـــل ويتعــذر نقله او حمله بالطــرق االعتيادية.
أال يقل عمر المستفيد عند تقديم الطلب عن عشر سنوات.

ال تُ ركّ ــب الرافعــة إال بســيارة المســتفيد نفســه أو بســيارة ولــي أمــره الــذي يعولــه وفــق المســتندات التــي

تثبــت ذلــك.

ثامنً ا :ضوابط صرف الكراسي العادية وخفيفة الوزن
يصـرف الكرسـي العـادي أو خفيـف الوزن للمستفيد الذي يعاني من شـلل نصفي سفلي فقط.

طالبا أو لديه
موظفا أو
ً
يشـــترط عنـــد صـــرف الكرســـي خفيـــف الـــوزن إثبـات أن المستفيد الـذي يسـتخدمه
ً

ســيارة يســتطيع قيادتها.

تاسعا :ضوابط صرف طاولة تعليم الوقوف
ً
أال يقـل عمـر المستفيد عـن ثالث سـنوات والطاولـة الكهربائيـة خمـس سـنوات وقت تقديم الطلب.

تصـــرف طاولـــة تعليــم الوقــوف لــذوي اإلعاقــة الجســـدية (شـــلل أو ضعـــف نصفــي طولــي أو ثالثــي أو
رباعــي).

ارفاق توصية طبية بحاجة المستفيد للجهاز.

8

سياسة االستفادة من خدمة األجهزة التعويضية
عاشرا :ضوابط صرف جهاز تعديل القيادة
ً
موضحـــا بــه ســالمته مــن األمــراض العصبيــة والنفســية ،وأنــه ال
إرفـــاق تقريـــر طبـــي حديــث عـــن الحالــة
ً
يتنــاول أي أدويــة تؤثــر علــى مســتوى الوعــي والقيــادة لديــه.

يصــرف الجهــاز للشــخص ذي اإلعاقــة الجســدية ،والــذي تمنعــه إعاقتــه مــن اســتخدام طرفيــه الســفليين
فــي القيــادة علــى أن تتوافــق مــع قدراتــه الجســدية والحســية والعقليــة األخــرى التــي تســمح لــه بقيــادة

الســيارة.

أن تعود ملكية السيارة للمستفيد أو لولي أمره وتكون سارية المفعول.
حاصال على رخصة قيادة سارية المفعول.
أن يكون المستفيد
ً

الحادي عشر :ضوابط صرف السماعات الطبية
صـرف السماعة الطبية لـكل متقـدم بطلـب ،ويعتمـد على نتائج التخطيط السمعي والتقرير الطبي.
يعتمد المخطط السمعي والتقارير الطبية الصادرة من الجهات الحكومية فقط.
تصرف السماعات الخارجية لجميع األعمار.

تصرف السماعات الداخلية لألعمار ما بين  14-50عام.

يحـال طلـب زراعـة القوقعـة اإللكترونية وزراعـة العظميـة ومحتوياتهـا إلى وزارة الصحة.
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سياسة االستفادة من خدمة العالج التأهيلي
أوال :متطلبات الحصول على الخدمة
ً
 -1يتقــدم المســتفيد بطلــب الخدمــة مــن خــالل زيــارة مقــر الجمعيــة ،وفــي حــال تعــذر حضــوره بســبب إعاقتــه فينــوب
عنــه أحــد أقربائــه مــن الدرجــة األولــى.

 -2خطاب موجه إلى المدير التنفيذي للجمعية يتم فيه شرح الحالة الصحية واالجتماعية والمالية للمستفيد.

 -3موافقــة المســتفيد علــى تحمــل أي نســبة ماليــة قــد تترتــب عليــه بعــد دراســة البحــث االجتماعــي للخدمــة

المطلوبــة.

 -4صورة من الهوية سارية المفعول.

 -5مشهد إعاقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

 -6تقرير طبي باللغة العربية ال تزيد مدته عن سنة من إصداره.
 -7تعريف بالراتب إذا كان المستفيد موظف.

 -8إثبات المديونية –إن وجد -على أن يكون من جهة معتمدة.
إلكترونيا.
في حال كون االلتزام المالي عبارة عن عقد إيجار ،فيشترط أن يكون
ً
 -9طباعة لوحة معلوماتي من موقع “أبشر”.

 -10إذا كان المتقدم من مستفيدي الضمان االجتماعي ،فيجب تعبئة إقرار موافقة على الصرف من بند الزكاة.

ثانيا :مهام الباحث االجتماعي
ً
على الباحث االجتماعي أثناء إجراء دراسة الحالة مراعاة ما يلي:
 -1التأكد من صحة البيانات من خالل التواصل مع طالب الخدمة.

 -2النظر في التقارير الطبية المقدمة لتحديد احتياج المستفيد.

 -3دراســة حالــة المســتفيد مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتحديــد نســبة الدعــم المناســبة التــي يتحملهــا

مــن تكلفــة العــالج.

 -4إشعار المستفيد بضرورة تعبئة نموذج إقرار الزكاة في حال تبين أثناء دراسة الحالة بأنه من مستحقيها.
 -5تحويل المستفيد للمركز الطبي مقدم الخدمة إلعداد تقرير عن الحالة ومدى حاجتها للعالج ونوعه.
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سياسة االستفادة من خدمة العالج التأهيلي
ً
ثالثا :آلية الدعم:
م معيار تحديد نسبة التحمل (دخل المستفيد)

نسبة تحمل المستفيد من قيمة الجهاز

1

مستفيدو الضمان االجتماعي

مجانً ا

2

أقل من  7000ريال

%10

3

من  7001إلى  10000ريال

%30

4

من  10001إلى  15000ريال

%50

5

أعلى من  15000ريال

%100
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سياسة االستفادة من خدمة العالج التأهيلي
رابعا :مسار عملية طلب خدمة عالج تأهيلي
ً
1
تعبئة النموذج

المستفيد

�

نهاية العملية

2

اس�قبال
المستفيدين

الموافقة على
الخدمة

النموذج الكامل

4

دراسة الحالة

7

إعادة دراسة
الحالة

نعم
3

الشؤون
ا�دار�ة

تسجيل الطلب

5

اللجنة
الطب�ة

إدارة
الجمعية

قسم
الشؤون
المالية

الجهة مؤمن
الخدمة

مسار العملية

فحص الحالة
�

6

�

ا�عتماد
نعم
10

8

توفير الخدمة

9

أمر صرف

11

�قديم 3
تسعيرات

قرار

�أمين الخدمة

معالجة

بداية العملية

نهاية العملية
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سياسة االستفادة من خدمة العالج التأهيلي
خامسا :ضوابط الصرف
ً
 -1التزام المستفيد بحضور جلسات العالج وتعبئة االستبانة وإجراء الكشف.

خطيا بذلك.
 -2يحق للمستفيد إيقاف تلقي الجلسات العالجية مؤقتً ا شريطة إخطار الجمعية
ً

شهريا من قبل المركز الطبي والباحث االجتماعي بالجمعية.
 -3يتم تقييم حالة كل مستفيد
ً

سياسة االستفادة من خدمة التعليم الجامعي
أوال :متطلبات الحصول على الخدمة
ً
 -1يتقــدم المســتفيد مــن خــالل زيــارة مقــر الجمعيــة ،وفــي حــال تعــذر حضــوره بســبب إعاقتــه فينــوب عنــه أحــد
أقربائــه مــن الدرجــة األولــى.

 -2صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

 -3مشهد إعاقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

 -4صورة من شهادة الثانوية ،أو الشهادة الجامعية في حال الرغبة االلتحاق في برنامج الدراسات العليا.

 -5طباعة استمارة التسجيل من موقع الجامعة.

ثانيا :مهام الباحث االجتماعي
ً
 -1التأكد من صحة البيانات من خالل التواصل مع طالب الخدمة.

 -2إجراء مقابلة شخصية للمتقدم وإعداد دراسة حالة له.
 -3التنسيق مع الجهة التعليمية المطلوبة.

ً
ثالثا :ضوابط تقديم الخدمة
 -1أن يكون سعودي الجنسية.

طبيا من حيث قدراته العقلية.
 -2أن يكون ً
الئقا ً

 -3أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.
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سياسة االستفادة من خدمة التأهيل والتدريب والتوظيف
أوال :متطلبات الحصول على الخدمة
ً
 -1يتقدم المستفيد من خالل زيارة مقر الجمعية.
 -2صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

 -3مشهد نوع إعاقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
 -4صورة من المؤهل الدراسي.

 -5السيرة الذاتية للمستفيد.

 -6طباعة معلومات من التأمينات االجتماعية.

 -7تقرير طبي باللغة العربية ال تزيد مدته عن سنة من إصداره.

ثانيا :مهام الباحث االجتماعي
ً
 -1التأكد من صحة البيانات من خالل التواصل مع طالب الخدمة.

 -2إجراء مقابلة شخصية للمتقدم وإعداد دراسة حالة له.

المؤهل للحصول على وظيفة بعد استيفاء كافة الشروط.
ِ
 -3تحديد البرنامج التدريبي

 -4تقييم المتدرب ومدى إمكانية استعداده للعمل.

ً
ثالثا :ضوابط تقديم الخدمة
 -1أن يكون سعودي الجنسية.

طبيا من حيث قدراته العقلية.
 -2أن يكون ً
الئقا ً

 -3أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

عاما.
 -4أال يقل عمر المتدرب عن ثمانية عشر ً
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االعتماد
بعــد اطــالع مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الثانــي المنعقــد يــوم الخميــس الموافــق
30/06/2022م علــى عــدد مــن اللوائــح والسياســات المنظمــة لعمــل الجمعيــة،
والتــي كان مــن بينهــا سياســة تنظيــم العالقة مع المســتفيدين وتقديم الخدمات،
فقــد اتخــذ القــرار رقــم ( )3باعتمادهــا والعمــل بموجبهــا فــي الجمعيــة.
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