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تتقدم
الجمعية السعودية لمساندة كبار السن «وقار»

بالشكر والتقدير
ألوقاف عبدالله بن عبدالكريم البواردي

(رحمه اهلل)
على رعايتهم لهذا البرنامج

كلمة الجمعية
ً
انطالقــا مــن أهــداف الجمعيــة الســعودية لمســاندة كبــار الســن «وقــار» ومســؤوليتها فــي مســاندة ومتابعــة قضايــا كبــار الســن
ورفــع االهتمــام بهــم  ،و تعزيــز مكانتهــم فــي المجتمــع  ،والمســاهمة فــي تحســين مســتوى ونوعيــة الخدمــات المقدمــة لهــم ،
ً
مــا مــن شــأنه أن يزيــد مــن مكانتهــم ويحفــظ كرامتهــم  ،و يوفــر مــا يســتحقون مــن التوقيــر واالحتــرام تأصيــا لتعاليــم ديننــا الحنيــف
ً
ً
 ،وعرفانــا لبذلهــم وعطائهــم الســابق خدمــة لمجتمعهــم .
يســرنا أن نضــع بيــن أيديكــم أولــى ثمــرات برنامجنــا النوعــي الــذي ينفــذ ألول مــرة علــى مســتوى المملكــة (دليــل خدمــات كبــار الســن
فــي المملكــة العربيــة الســعودية) وهــو حصيلــة مســح ميدانــي شــامل نفذتــه الجمعيــة لحصــر الخدمــات المقدمــة لكبــار الســن فــي
القطاعــات المختلفــة (الحكومي-الخاص-األهلــي) بهــدف جمعهــا فــي دليــل يســهل معــه معرفــة الخدمــات المتوفــرة وأماكنهــا
ً
وشــروط الحصــول عليهــا تمكينــا لكبــار الســن وذويهــم مــن هــذه الخدمــات واالســتفادة منهــا .
ً
و يشــتمل برنامــج دليــل خدمــات كبــار الســن علــى ثــاث مراحــل  ،المرحلــة األولــى هــي مرحلــة مســح الخدمــات المتوفــرة حاليــا بالمملكة
لتشــكل نقطــة انطــاق البرنامــج  ،وتليهــا المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة تقييــم هــذه الخدمــات ومقارنتهــا بخدمــات كبــار الســن علــى
المســتويين اإلقليمــي والعالمــي  ،مــع رصــد وقيــاس رضــا المجتمــع الســعودي و الجهــات ذات العالقــة بخدمــات كبــار الســن عــن
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مــدى كفايــة هــذه الخدمــات و فاعليتهــا ،وحصــر متطلبــات كبــار الســن وذويهــم مــن الخدمــات لتكــون تلــك نقطــة انطــاق المرحلــة
الثالثــة واألخيــرة مــن برنامــج دليــل خدمــات كبــار الســن بالمملكــة العربيــة الســعودية  ،وهــي مرحلــة الســعي لتطويــر الخدمــات
وتحســينها وإضافــة الخدمــات الجديــدة التــي يحتاجهــا كبــار الســن مــن خــال التنســيق مــع الجهــات المعنيــة.
وقــد أســندت الجمعيــة العمــل لتنفيــذ هــذا البرنامــج االســتراتيجي ألحــد أبــرز المراكــز االستشــارية الوطنيــة المتخصصــة فــي مجــال
المســوح الميدانيــة (مركــز االســتطالع والقيــاس للدراســات بالريــاض ) لضمــان الجــودة والمهنيــة  ،وقــد أفــرز المســح الميدانــي
نتائــج تفصيليــة مهمــة  ،أهمهــا وجــود قصــور كبيــر فــي الخدمــات المقدمــة لكبــار الســن مــن حيــث الكــم والكيــف  ،إلــى جانــب خلــط
ً
واضــح بيــن مفهــوم خدمــات كبــار الســن و المســنين  ،فخدمــات كبــار الســن مرتبطــة عالميــا بالفئــة الســنية (  )60ســنة فأكثــر بغــض
النظــر عــن وضعهــم الصحــي  ،بينمــا المفهــوم الســائد فــي المملكــة عــن خدمــات كبــار الســن يرتبــط بصــورة مباشــرة بالمســنين أو
مــن هــم فــي مرحلــة الشــيخوخة أو مصابيــن بأمــراض الشــيخوخة  ،أو غيــر القادريــن علــى الحركــة الطبيعيــة  ،وســيتضح ذلــك بصورة
أكبــر مــن خــال اإلحصائيــات التفصيليــة فــي مقدمــة ومتــن هــذا الدليــل ؛ وعلــى العمــوم فــإن حجــم ونوعيــة الخدمــات المقدمــة
ً
لكبــار الســن بالمملكــة ال ترتقــي إلــى المســتوى المنشــود مــن جمعيــة وقــار و ال تتناســب مــع حجــم ومكانــة المملكــة إقليميــا
ً
وعالميــا فــي مجــاالت حقــوق المواطنيــن مــن الخدمــات المقدمــة لهــم .
إن الجمعيــة الســعودية لمســاندة كبــار الســن ( وقــار ) إذ تطلــق هــذا الدليــل إنمــا تضــع اللبنــة األولــى فــي طريــق توفيــر وتطويــر
خدمــات كبــار الســن بالمملكــة  ،وتأمــل أن تتضافــر الجهــود الرســمية و غيــر الرســمية فــي ترســيخ المفاهيــم المجتمعيــة التــي
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تســعى جمعيــة وقــار لترســيخها فــي المجتمــع تجــاه كبــار الســن  ،إن تخصيــص بعــض الخدمــات لهــذه الفئــة التــي قدمــت الكثيــر مــا
هــي إال اعتــراف مــن المجتمــع بفضــل هــذه الفئــة  ،و بعــض هــذه الخدمــات موجــودة فــي تعامالتنــا اليوميــة بصــورة أو بأخــرى مــن
بــاب توقيــر الكبيــر  ،لكــن فقــط تحتــاج إلــى تشــريعات أو لوائــح تنظيميــة إلخراجهــا مــن بــاب التعاطــف تجــاه كبيــر الســن إلــى بــاب الحــق
ً
ً
المكتســب عرفــا وقانونــا لكبيــر الســن  ،مثــل توفيــر الخدمــات العامــة بأســعار مخفضــة تصــل إلــى  ٪50مــن قيمــة الخدمــة فــي وســائل
النقــل العــام ومجــال الصحــة والترفيــه وغيرهــا مــن الخدمــات  ،و أن يخصــص لهــم شــباك خــاص لتقديــم الخدمــة  ،أو مواقــف ومســارات
خاصــة للســيارات لنيــل الخدمــات  ،أو منحهــم بطاقــات لتســهيل عمليــات المراجعــة الفوريــة وعــدم االنتظــار لفتــرات طويلــة  ،أو غيرهــا
ً
مــن الخدمــات التــي تقــدم لكبيــر الســن فــي كثيــر مــن دول العالــم لكونــه قــد بلــغ الســتين وإن كان صحيحــا معافــى .
وفــي ختــام هــذه الكلمــة ال بــد مــن تقديــم الشــكر أجزلــه ألوقــاف الشــيخ عبداللــه بــن عبدالكريــم البــواردي  -رحمــه اللــه تعالــى-
ً
ً
ً
ً
لرعايتهــم الكريمــة لهــذا البرنامــج ماديــا ومعنويــا ومتابعتهــم الدقيقــة لكافــة مراحــل العمــل توجيهــا وتحســينا ،والشــكر الجزيــل
لمركــز االســتطالع والقيــاس للدراســات لجهودهــم المقــدرة فــي جمــع البيانــات الميدانيــة وإخــراج هــذا الدليــل بصورتــه النهائيــة  ،كمــا
نكــرر شــكرنا وتقديرنــا لــكل المســؤولين فــي الجهــات المختلفــة لتعاونهــم وتجاوبهــم فــي تعبئــة االســتبانات الخاصــة بهــذا المســح
 ،ونأمــل أن تكتمــل المراحــل األخــرى لهــذا البرنامــج  ،ويكتمــل برنامــج دليــل خدمــات كبــار الســن بالمملكــة بمراحلــه الثــاث المســح
ً
ً
والتقييــم و التطويــر لنخــرج جميعــا بواقــع جديــد لخدمــات كبــار الســن بالمملكــة العربيــة الســعودية قريبــا بــإذن اللــه .
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مقدمة

الجمعيــة الســعودية لمســاندة كبــار الســن -وقــار -جمعيــة خيريــة غيــر ربحيــة تأسســت عــام 1437هـــ ،وهــي مســجلة فــي وزارة
العمــل والتنميــة االجتماعيــة برقــم ( ، )728و مقرهــا الرئيســي مدينــة الريــاض وتشــمل خدمــات الجمعيــة كافــة مناطــق المملكــة.
ً
وتكمــن أهميــة الجمعيــة فــي ســعيها وفقــا ألهدافهــا إلــى مســاندة قضايــا كبــار الســن (االجتماعيــة _القانونيــة _الصحيــة _
االقتصاديــة _وغيرهــا) ومــا يقــدم لهــم مــن رعايــة و خدمــات و تســهيالت .وتعمــل الجمعيــة علــى تحقيــق التكامــل مــع القطاعــات
والجهــات المعنيــة لتهيئــة البيئــة المحيطــة بكبــار الســن لتكــون أكثــر مالءمــة الحتياجاتهــم ومتطلباتهــم ،كمــا تقــوم الجمعيــة
بإعــداد الدراســات واألبحــاث حــول قضايــا كبــار الســن ،وتضمينهــا التوصيــات المناســبة ،وتقديمهــا للجهــات المختصــة والتنســيق
معهــا بشــأنها.
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دليل خدمات
كبار السن

فــي إطــار خططهــا االســتراتيجية قــررت جمعيــة وقــار إجــراء مســح ميدانــي شــامل علــى مســتوى المملكــة للوقــوف علــى واقــع
خدمــات كبــار الســن  ،ومــن ثــم حصــر و تصنيــف الخدمــات المتوفــرة لكبــار الســن وإصدارهــا فــي شــكل دليــل يســاعد كبــار الســن
وذويهــم فــي الوصــول للخدمــة المطلوبــة بيســر و ســهولة ؛ و قــد صنفــت الخدمــات المقدمــة لكبــار الســن الــى أربــع خدمــات
رئيســة و هــي:

الخدمات
التعليمية
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الخدمات
الصحية

الخدمات
االجتماعية

الخدمات
المكانية
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 -1الخدمــات التعليميــة  :و يقصــد بهــا كافــة الخدمــات المرتبطــة بالتعليــم و التدريــب مثــل :برامــج محــو األميــة و برامــج التدريــب
المهنــي و برامــج تحفيــظ القــرآن و منــح التعليــم العالــي  ....إلــخ .
 -2الخدمــات الصحيــة  :و يقصــد بهــا جميــع الخدمــات الصحيــة المقدمــة لكبــار الســن مثــل :تقديــم رعايــة صحيــة أوليــة مخصصــة -
تقديــم خدمــات الرعايــة المنزليــة  -تقديــم أجهــزة و معــدات طبيــة -تقديــم أدويــة وعالجــات  -تقديــم برامــج إعــادة التأهيــل -تقديــم
الرعايــة الوقائيــة  -توفيــر عيــادات أو وحــدات طبيــة متنقلــة  -برامــج التوعويــة بأمــراض الشــيخوخة و رعايــة المســنين -برامــج
التهيئــة و اإلرشــاد النفســي لكبــار الســن ........إلــخ .
 -3الخدمــات االجتماعيــة  :و يقصــد بهــا جميــع الخدمــات االجتماعيــة المقدمــة لكبــار الســن مثــل  :برامــج التهيئــة و اإلرشــاد
االجتماعــي لكبــار الســن  -البرامــج والنشــاطات ترفيهيــة  -البرامــج الســياحية  -برامــج لرفــع مســتوى وعــي المجتمــع تجــاه كبــار
الســن -توفيــر المــأوى -توفيــر وجبــات غذائيــة -منــح تخفيضــات علــى مختلــف الخدمــات و التســهيالت .
 -4الخدمــات المكانيــة  :و يقصــد بهــا كافــة الخدمــات اللوجســتية المخصصــة لكبــار الســن مثــل  :تخصيــص شــباك أو كاونتــر -
تخصيــص مواقــف ســيارات  -وجــود أماكــن جلــوس مخصصــة -وجــود كراســي متحركــة  -وجــود قســم أو وحــدة إداريــة خاصــة لخدمــة
كبــار الســن  ......إلــخ .
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مراحل برنامج دليل كبار السن
حددت جمعية وقار ثالث مراحل لتنفيذ برنامج دليل خدمات كبار السن :

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

المسح
الميداني

تقييم خدمات
كبار السن

تطوير خدمات
كبار السن

ً
وقد تم تنفيذ المرحلة األولى التي شملت إجراء المسح الميداني وإعداد هذا الدليل للخدمات المتوفرة حاليا بالمملكة ،
وتعتبر هذه المرحلة نقطة ارتكاز البرنامج في المراحل القادمة بعد نشر الدليل عبر وسائل اإلعالم المختلفة .
www.waqar.org.sa
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منهجية العمل
تم تنفيذ مشروع مسح خدمات كبار السن بالمملكة خالل العام 1438هـ 2017 /م عبر المكتب االستشاري المكلف بتنفيذ العمل
( مركز االستطالع والقياس للدراسات ) باتباع الخطوات المنهجية التالية :

01

02

03

12

حصر الجهات المحتمل وجود خدمات لديها في القطاعات المختلفة
( الحكومي و الخاص واألهلي أو غير الربحي ) على مستوى المملكة

إعداد واعتماد استبانة جمع البيانات وتجربتها

تنقيح قائمة الجهات المحتملة بعد المسح التجريبي واستبعاد بعض القطاعات التي ثبت عدم
وجود خدمات كبار سن لديها

www.waqar.org.sa

04

تكوين فرق العمل الميداني وتدريب الباحثين على االستبانة في مناطق المملكة المختلفة.

05

تنفيذ المسح الميداني وجمع البيانات باستخدام استبانة ورقية

06

07

www.waqar.org.sa

ً
مراجعة وتدقيق البيانات مكتبيا باستخدام الهاتف  ،ومن ثم اعتماد المعلومات الواردة في
االستبانة بغض النظر عن تطابق أو اختالف المعلومة بين الجهات المتشابهة أو المماثلة مثل
فروع الوزارات والهيئات الحكومية حيث تختلف الخدمات بينها من منطقة إلى أخرى

تصميم وإصدار الدليل

13

فهارس الدليل
تم اعتماد فهارس الدليل على نمطين :
 الفهــرس الرئيــس  :وهــو قائــم علــى أســاس التوزيــع الجغرافــي  ،حيــث تــم بنــاء الدليــل علــى أســاس المناطــق اإلداريــة الـــ ()13بالمملكــة  ،وتــم ترتيــب المناطــق فــي الفهــرس والدليــل حســب الترتيــب المعتمــد فــي تقاريــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء .
 الفهــارس الفرعيــة  :وهــي عبــارة عــن فهــرس محتويــات لــكل منطقــة إداريــة  ،حيــث يوضــح هــذا الفهــرس الخدمــات المتوفــرةبالمنطقــة حســب الجهــات  ،وقــد تــم ترتيــب الجهــات فــي الفهــارس الفرعيــة بمراعــاة األســس التاليــة :
• الوزارات الرئيسة وفروعها مع الترتيب األبجدي للوزارات .
• الهيئات والمصالح الحكومية األخرى مع الترتيب األبجدي .
• منشآت القطاع الخاص مع الترتيب األبجدي داخل القطاع .
• منشآت القطاع األهلي ( غير الربحي ) مع الترتيب األبجدي داخل القطاع.

14
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مختصر نتائج مسح خدمات كبار السن بالمملكة :
أفرز المسح الميداني حول خدمات كبار السن بالمملكة بعض المؤشرات واإلحصائيات الهامة منها :

الجدول ( - )1الجهات التي لديها خدمات لكبار السن بالمملكة

م

البيان

العدد  /جهة

النسبة %

1

عدد الجهات الحكومية التي لديها خدمات لكبار السن

257

% 80.6

2

عدد الجهات الخاصة التي لديها خدمات لكبار السن

16

%5

3

عدد الجهات غير الربحية التي لديها خدمات لكبار السن

46

% 14.4

4

مجموع الجهات التي تقدم خدمة أو أكثر لكبار السن

319

% 100

 -اإلحصائيات تشمل جميع الجهات بما في ذلك الفروع واإلدارات التابعة في المناطق

www.waqar.org.sa

15

الجدول ( - )2الجهات التي لديها خدمات حسب القطاعات و المنطقة
المنطقة

حكومي

خاص

غير ربحي

اإلجمالي

النسبة %

الرياض

40

2

3

45

% 14.1

مكة المكرمة

39

4

14

57

% 17.9

المدينة المنورة

14

6

20

% 6.3

القصيم

18

4

24

% 7.5

الشرقية

36

36

% 11.3

عسير

18

2

21

% 6.6

تبوك

15

3

18

% 5.6

حائل

11

1

3

15

% 4.7

الحدود الشمالية

13

1

1

15

% 4.7

جازان

13

1

2

16

%5

نجران

14

1

1

16

%5

الباحة

18

1

3

22

% 6.9

الجوف

11

3

14

% 4.4

اإلجمالي

260

45

319

%100

2
1

14

 -اإلحصائيات تشمل جميع الجهات بما في ذلك الفروع واإلدارات التابعة في المناطق
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الجدول ( - )3إجمالي خدمات كبار السن حسب الخدمات الرئيسية
م

البيان

عدد الخدمات الفرعية

مجموع الخدمات المقدمة

1

عدد الخدمات الطبية

15

175

2

عدد الخدمات االجتماعية

14

147

3

عدد الخدمات التعليمية والتدريبية

03

022

4

عدد الخدمات المكانية

10

164

5

إجمالي عدد خدمات كبار السن بالمملكة

42

508

 -اإلحصائيات تشمل جميع الجهات بما في ذلك الفروع واإلدارات التابعة في المناطق
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الجدول ( - )4تفاصيل خدمات كبار السن حسب الخدمات الرئيسية

18

م

الخدمات الرئيسية

1

الخدمات الصحية

الخدمات الفرعية

العدد

-1خدمات صحية « عالجية و نفسية وتوعية »

29

-2الرعاية المنزلية

34

-3عيادة كبار السن

02

-4برنامج رعاية المسنين

55

-5عيادة طب الشيخوخة

02

-6عيادة األمراض المزمنة

02

-7برنامج العالج الطبيعي والتأهيل العالجي

04

-8االقامة طويلة األجل

03

-9توفير أجهزة طبية

17

-10العيادات المتنقلة

01

-11برنامج مكاتب المساندة

11

-12بطاقة تسهيل مواعيد المستشفيات

07

-13تخصيص الدور األرضي لعيادات كبار السن

01

-14بطاقة خصومات على الخدمات الطبية

06

-15خدمات الكشف على كبار السن في السيارة

01
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م

الخدمات الرئيسية

2

الخدمات االجتماعية

www.waqar.org.sa

الخدمات الفرعية

العدد

-1خدمة كتابات العدل المتنقلة ( اقتضاء )

10

-2خدمة تقدير المقدمة من األحوال المدنية

17

-3خدمة واجبنا المقدمة من أمانة مكة المكرمة وجدة

02

-4خدمة المستفيد من مقره

02

-5تسهيل إجراءات ومعامالت كبار السن ومساعدتهم

63

-6فعاليات وأنشطة ترفيهية اجتماعية لكبار السن

09

-7تثقيف المرضى بالخدمات الحكومية اإللكترونية

01

-8صيانة الكراسي المتحركة

01

-9برامج الحج والعمرة

01

-10المساعدة في تنقل كبار السن والمعاقين

03

-11دعم مادي وعيني

24

-12خصومات لكبار السن وذوي اإلعاقة

03

-13بطاقة دخول بيوت الشباب

01

-14توفير سكن

10

19

م

3

4

20

الخدمات الرئيسية

الخدمات المكانية
(اللوجستية )

خدمات التعليم والتدريب

الخدمات الفرعية

العدد

-1مواقف سيارات خاصة

30

-2أماكن جلوس مخصصة

16

-3شباك أو كاونتر أو مكتب مخصص لكبار السن

30

-4ممرات أو مسارات أو مدخل خاص بكبار السن وذوي اإلعاقة

10

-5كراسي متحركة

51

-6برنامج أنا في خدمتك

01

-7دورات مياه مجهزة لكبار السن

03

-8مرافق رياضية

01

-9مصاعد خاصة  /مساكات على الدرج

05

-10رافعات طبية في المطارات

17

-1برامج محو األمية

01

-2برامج التدريب التقني والمهني

19

-3تعليم قراءة القرآن

02
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الجدول ( - )5خدمات كبار السن حسب الخدمات الرئيسية و المناطق
طبية

اجتماعية

تعليمية وتدريبية

مكانية

اإلجمالي

المنطقة  /الخدمة
الرياض

31

25

3

30

89

مكة المكرمة

43

21

7

18

89

المدينة المنورة

12

5

1

13

31

القصيم

12

14

1

10

37

الشرقية

12

15

2

26

55

عسير

14

10

1

3

28

تبوك

8

8

1

13

30

حائل

5

7

1

5

18

الحدود الشمالية

5

5

1

17

28

جازان

7

10

1

4

22

نجران

9

7

1

9

26

الباحة

11

13

1

8

33

الجوف

6

7

1

8

22

175

147

22

164

508

اإلجمالي
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الجدول ( - )6الجهات المتعاونة و غير المتعاونة حسب القطاع أثناء المسح الميداني
البيان

الجهات المتعاونة

النسبة %

الجهات غير
المتعاونة

النسبة %

اإلجمالي

الجهات الحكومية

461

% 97.3

13

% 2.7

474

الجهات الخاصة

78

% 89.7

9

% 10.3

87

الجهات غير الربحية

95

% 97.9

2

% 2.1

97

إجمالي الجهات

634

%96.4

24

%3.6

658

الجدول ( - )7الخدمات الموجودة بموجب نظام و الموجودة بدون نظام
البيان

العدد

النسبة

الخدمات الموجودة بموجب نظام

366

%72,4

الخدمات الموجودة بدون نظام

114

%22,1

لم يحدد

27

%5,5

اإلجمالي

508

%100

 -النسبة من العدد اإلجمالي للجهات المستهدفة بالمسح في كل قطاع .
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أهم نتائج مسح خدمات كبار السن بالمملكة :
مــن خــال الســرد المختصــر الســابق للخدمــات المقدمــة لكبــار الســن بالمملكــة العربيــة الســعودية أو تفاصيــل تلــك الخدمــات كمــا
ســيرد فــي متــن الدليــل يمكــن تلخيــص أهــم نتائــج المســح فــي مــا يلــي :
 -1يســتحوذ القطــاع الحكومــي علــى نســبة  %81مــن الجهــات التــي تقــدم خدمــات كبــار الســن  ،ثــم القطــاع غيــر الربحــي بنســبة %15
 ،بينمــا يشــارك القطــاع الخــاص بنحــو  %4فقــط  ،وهــذه النســب توضــح ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص بصفــة خاصــة  ،ثــم القطــاع
غيــر الربحــي فــي الخدمــات المقدمــة لكبــار الســن بالمملكــة  ،وذلــك بالرغــم مــن حجــم منشــآت القطاعيــن الخــاص و غيــر الربحــي
بالمملكــة .
 -2تتمركــز أكثــر مــن  %44مــن الجهــات التــي تقــدم خدمــات كبــار الســن فــي ثــاث مناطــق إداريــة فقــط وهــي ( :الريــاض  /مكــة
المكرمــة  /المنطقــة الشــرقية ) .
 -3الخدمــات المتوفــرة بالمملكــة العربيــة الســعودية ( )42خدمــة موزعــة علــى الخدمــات الرئيســية بالترتيــب علــى النحــو التالــي:
الخدمــات الصحيــة ( )15خدمــة  ،الخدمــات االجتماعيــة ( )14خدمــة  ،الخدمــات المكانيــة « اللوجســتية « ( )10خدمــات  ،خدمــات
التعليــم والتدريــب ( )3خدمــات .
 -4يتبايــن حجــم توفــر الخدمــات الفرعيــة داخــل الخدمــات الرئيســية األربــع  ،حيــث نجــد برنامجــي رعايــة المســنين  ،والرعايــة
المنزليــة فــي مقدمــة الخدمــات الصحيــة بنســبة  %50تقريبــا  ،بينمــا تتقاســم الخدمــات األخــرى وعددهــا ( )13خدمــة نســبة الـــ %50
األخــرى .
www.waqar.org.sa
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وفــي المجــال االجتماعــي نجــد خدمتــي  :تســهيل إجــراءات ومعامــات كبــار الســن ومســاعدتهم  ،وخدمــة تقديــر مــن األحــوال
المدنيــة يمثــان حوالــي  %54مــن إجمالــي الخدمــات االجتماعيــة الفرعيــة األخــرى البالــغ عددهــا ( . )12أمــا فــي الخدمــات
المكانيــة أو اللوجســتية فنجــد خدمتــي توفيــر الكراســي المتحركــة ،و تخصيــص شــباك أو كاونتــر لكبــار الســن يشــكالن نحــو %49
مــن الخدمــات المكانيــة التــي تضــم ( )10خدمــات إجمــاال  .أمــا القطــاع الرابــع واألخيــر « التعليــم والتدريــب « فنجــد برامــج التدريــب
التقنــي والمهنــي يســتحوذ علــى نحــو  %86مــن الخدمــات فــي هــذا القطــاع والتــي تضــم ثــاث خدمــات فقــط .
ً
 -5توزيــع وانتشــار هــذه الخدمــات علــى مســتوى مــدن المملكــة ضعيــف جــدا  ،إذ نجــد  %40مــن مجمــوع هــذه الخدمــات ال تتكــرر
فــي أكثــر مــن  3جهــات مختلفــة  ،حيــث نجــد عــدد ( )8خدمــات موجــودة فقــط فــي مــكان واحــد  ،و عــدد ( )5خدمــات موجــودة فــي
مكانيــن اثنيــن  ،و ( )4خدمــات موجــودة فــي ثالثــة أماكــن مختلفــة  ،بينمــا ال نجــد ســوى ( )6خدمــات فقــط هــي المتوفــرة فــي
جميــع المناطــق اإلداريــة الـــ ( )13علــى مســتوى المملكــة .
 -6نســبة االســتجابة والتعــاون فــي مرحلــة المســح الميدانــي كانــت عاليــة إذ بلغــت نحــو  %96مقابــل  %4للجهــات التــي لــم
تتعــاون فــي تعبئــة االســتبانة ألســباب مختلفــة  .وكانــت نســبة عــدم التجــاوب فــي القطــاع الخــاص كبيــرة إذ لــم تســتجب نحــو %10
مــن الفئــة المســتهدفة  ،بينمــا كانــت النســبة فــي القطــاع الحكومــي  ، %2.7وفــي القطــاع غيــر الربحــي . %2
 -7الخدمــات المعتمــدة بموجــب نظــام أو الئحــة أو قــرار إداري نحــو  %72مــن إجمالــي الخدمــات بالمملكــة  ،بينمــا نحــو  %22مــن
ً
هــذه الخدمــات تقــدم اســتنادا علــى تقديــرات أو اعتبــارات شــخصية ممــا يعــرض هــذه الخدمــات للحجــب أو عــدم التقديــم مــع تغيــر
المســؤولين فــي هــذه الجهــات .
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فهرس المناطق
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م

المنطقة

رقم الصفحة

1

منطقة الرياض

26

2

منطقة مكة المكرمة

76

3

منطقة المدينة المنورة

126

4

منطقة القصيم

144

5

المنطقة الشرقية

164

6

منطقة عسير

194

7

منطقة تبوك

212

8

منطقة حائل

230

9

منطقة الحدود الشمالية

242

10

منطقة جازان

258

11

منطقة نجران

272

12

منطقة الباحة

286

13

منطقة الجوف

302

25

منطقة الرياض
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فهرس المحتويات  -منطقة الرياض

م

الجهة
برامج محو األمية

33

مواقف سيارات خاصة

33

أماكن جلوس مخصصة

33

برامج مكاتب مساندة

34

برنامج رعاية المسنين في الرعاية الصحية األولية

35

مواقف سيارات خاصة بالمراجعين

36

وزارة العمل و التنمية االجتماعية

أماكن جلوس مخصصة

36

(اإلدارة العامة لرعاية األحداث والمسنين )

خدمات صحية

36

خدمات صحية ونفسية وتوعوية

37

4

وزارة العدل

كتابات العدل المتنقلة

37

5

وزارة النقل

مواقف سيارات

38

6

إمارة منطقه الرياض (المركز الشامل)

استقبال كبار السن وذوي اإلعاقة
كراسي متحركة

38
38

7

أمانة الرياض ( اإلدارة العامة للحدائق)

مركز األمانة االجتماعي

39

8

األحوال المدنية بمنطقة الرياض

خدمة تقدير

39

9

وزارة العمل و التنمية االجتماعية
(وكالة الضمان االجتماعي )

شباك خاص
أماكن جلوس مخصصة

40
40

كراسي متحركة

40

1

وزارة التعليم

2

وزارة الصحة

3

28

الخدمات

رقم
الصفحة
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م

الخدمات

الجهة

رقم
الصفحة

قسم خاص بخدمات كبار السن

40

استثناءات للزيارات.

41

تسهيل إجراءات كبير السن.

41

تسهيل إجراءات مواعيد الزيارات

42

إعطاء األولوية لكبار السن في الخدمات المقدمة في السجون

42

أماكن مخصصة
تسهيل إنهاء معامالت كبار السن

43
43

مواقف خاصة
برنامج بارع

43
44

مواقف خاصة

44

كراسي متحركة

44

مكتب مخصص لكبار السن وذوي اإلعاقة.

45

مزايا و عروض للمتقاعدين

45

برنامج خبرة

46

 17صندوق التنمية الزراعية

خدمة العمالء لكبار السن

46

 18مطار الملك خالد الدولي بالرياض

رافعات طبية
كراسي متحركة

47
47

 10جوازات منطقة الرياض

11

المديرية العامة للسجون

 12شرطة منطقة الرياض
 13النيابة العامة
 14الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
 15المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 16المؤسسة العامة للتقاعد
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م

الجهة

 19مجمع األمل للصحة النفسية بالرياض
 20مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

 21مستشفى الملك خالد الجامعي.

 22مدينة الملك سعود الطبية
 23مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

 24مستشفى الملك سلمان

 25مدينة الملك عبد العزيز الطبية
30

الخدمات

رقم
الصفحة

خدمات كبار السن باالستقبال الرئيسي

48

استراحة وكراسي متحركة

48

تسهيل خدمات كبار السن

49

برنامج الرعاية المنزلية

49

برنامج أنا في خدمتك

50

عيادة كبار السن

50

خدمات الرعاية االجتماعية

51

عيادة طب الشيخوخة للنساء

52

عيادة طب الشيخوخة والذاكرة

53

برنامج الرعاية المنزلية

53

خدمة الرعاية المنزلية.

54

كراسي متحركة

54

الرعاية المنزلية

55

توفير أجهزة طبية

55

دعم نفسي وأسري

56

بطاقة كبار السن ،وذوي اإلعاقة

56

فعاليات لكبار السن

57
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م

الخدمات

الجهة

تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية لدى الجهات األخرى

رقم
الصفحة
57

تثقيف المرضى بخدمة (تقدير)

57

الرعاية المنزلية.

58

الرعاية طويلة األجل

58

مواقف سيارات لذوي اإلعاقة وكبار السن

59

خصم لذوي اإلعاقة وكبار السن

59

تسهيل إجراءات المراجعة والمواعيد

60

الرعاية المنزلية

61

اإلقامات طويلة األجل

61

 29مركز الرعاية الصحية األولية ( إسكان المعذر )

برنامج رعاية المسنين

62

 30الجهة :مركز الرعاية الصحية األولية ( غبيراء )

برنامج رعاية المسنين

62

 31مركز الرعاية الصحية األولية (الدار البيضاء األول)

برنامج رعاية المسنين

63

 32مركز الرعاية الصحية األولية (الروضة)

برنامج رعاية المسنين

63

 33مركز الرعاية الصحية األولية السليمانية.

برنامج رعاية المسنين

64

 34مركز الرعاية الصحية االولية (الشفاء)

برنامج رعاية المسنين

64

 35مركز الرعاية الصحية األولية (المرسالت)

برنامج رعاية المسنين

65

 36مركز الرعاية الصحية األولية (المربع)

برنامج رعاية المسنين

65

 37مركز الرعاية الصحية األولية (الملز)

برنامج الرعاية المنزلية

66

 26مدينة الملك فهد الطبية

 27مستشفى المركز التخصصي الطبي

 28مستشفى واحة الصحة للرعاية الصحية
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م

الجهة
برنامج رعاية المسنين

66

برنامج الرعاية المنزلية

67

برنامج رعاية المسنين

67

برامج صيانة الكراسي المتحركة

68

الحج والعمرة.

68

برنامج النقل لذوي اإلعاقة الحركية

68

برنامج التأهيل العالجي

69

برنامج المساعدات العامة

69

دعم مادي وعيني .

70

مرافق رياضية

71

عالج طبيعي و مساج

72

خدمات اجتماعية  -ترفيهية

72

البرامج و النشاط االجتماعي

73

 43الجمعية الوطنية للمتقاعدين

بطاقات تخفيضات خدمية

73

 44شركة المياه الوطنية

تسهيل خدمات كبار السن .

74

كراسي متحركة

75

مقاعد مخصصة

75

 38مركز الرعاية الصحية األولية (النسيم الجنوبي)
 39مركز الرعاية الصحية األولية (اليمامة)

 40جمعية اإلعاقة الحركية للكبار (حركية)

 41جمعية البر الخيرية بالرياض

 42مركز الملك سلمان االجتماعي

 45الشركة السعودية للنقل الجماعي

32

الخدمات

رقم
الصفحة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برامج محو األمية
شروط الحصول على الخدمة

(اإلدارة العامة لتعليم الكبار)

القطاع

تقديم برامج صيفية لمحو األمية لمدة شهرين  ،وبرامج سنوية ( سنة كاملة )

ً
أن يكون أميـا .

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

إدارات التعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة وتقدم الخدمة عن طريق
مراكز تعليم الكبار.

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

011 - 4753310

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

العنوان

www.moe.gov.sa

الرياض ،حي الواحة ،طريق الملك عبد الله
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف

011 - 4753310

أوقات العمل

الفاكس

011 - 4753310

من  7:30صباحا –2:300مساء

اسم الخدمة
.1مواقف سيارات خاصة

وصف الخدمة

مواقف خاصة بالمراجعين من كبار السن.

.2أماكن جلوس مخصصة

وصف الخدمة

أماكن جلوس مخصصة لكبار السن.

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

العنوان

www.moh.gov.sa

011 - 4750426
الرياض ،حي المربع  ,شارع عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

الفاكس

011 - 4750427

من  7:30صباحا  4:00 -مساء

33

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج مكاتب
مساندة

دعم لوجيستي من خالل :
 -1مساعدة األشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة الصحية.
 -2إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.
 -3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.
 -4المســاعدة فــي التواصــل بيــن األشــخاص وذوي اإلعاقــة الســمعية والفريــق الطبــي
(لغــة اإلشــارة)
 -5صــرف بطاقــات مســاندة األشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعــد بطاقــات
أولويــة فــي الحصــول علــى الخدمــات العالجيــة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

-1العمر  65فما فوق

 -2إثبات الهوية

-3وجود ملف أو تحويل رسمي للعالج في المنشأة الصحية

هذه الخدمة جديدة وتقدم على مستوى المملكة في بعض المنشآت الصحية على النحو
التالي :
 -1مستشفى الملك خالد بمنطقة حائل

 -2مستشفى الملك فهد بمنطقة جازان

 -3مستشفى الملك عبد العزيز بجدة

 -4مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

 -5مستشفى شرق جدة

 -6مستشفى النساء و الوالدة بالحدود

الشمالية
 -7مستشفى األمير متعب بالجوف

 -8مستشفى الملك خالد بحفر الباطن

 -9مستشفى الوالدة و األطفال بحفر الباطن

 - 10مستشفى عرعر المركزي بالحدود

الشمالية
 -11مستشفى أحد بالمدينة المنورة
القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

34

العنوان

www.moh.gov.sa

الرياض ،حي المربع  ,شارع عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4750426

الفاكس

011 - 4750427

من  7:30صباحا  4:00-مساء

hpncd@moh.gov.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

دعم لوجيستي من خالل :
برنامــج رعايــة المســنين هــو برنامــج قائــم فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة منــذ

برنامج رعاية المسنين
في الرعاية الصحية
األولية

عــام 2010م .و يهــدف البرنامــج إلــى تحســين صحــة المســنين الجســدية والعقليــة
والنفســية واالجتماعيــة ،والمحافظــة عليهــا ،مــن خــال تقديــم الخدمــات الصحيــة
الشــاملة والمتكاملــة :الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة للمراجعيــن مــن عمــر ( )60ســنة
ومــا فــوق مــن قبــل فريــق طبــي مــدرب باســتخدام ملــف الفحــص الشــامل للمســنين
فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة.
تتضمــن الخدمــات الصحيــة للمســنين عمــل التقييــم الشــامل للمســنين ،واالكتشــاف
المبكــر للمشــاكل الصحيــة الشــائعة بينهــم وهــي :اضطــراب الذاكــرة ،واالكتئــاب،
والســقوط ،وســلس البــول ،والقــدرة الوظيفيــة للحركــة والتــوزان ،والســمع والبصــر،
وفقــدان الــوزن الحــاد ،وســرطان القولــون والفحــص اإلكلينيكــي للمشــاكل الصحيــة،
والســمنة ،والهــزال ،وســوء معاملــة المســن ،مــع رصــد بيانــات راعــي المســن بالمنــزل،
وعوامــل الخطــورة ،والتاريــخ المرضــي ،وتعــدد األدويــة ،وتثقيــف صحــي للمســنين
وذويهــم ،وتعزيــز الشــيخوخة الصحيــة والنشــطة.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

العنوان

www.moh.gov.sa

ً
برنامــج رعايــة المســنين يقــدم الخدمــات الصحيــة مجانــا لــكل المســنين ( 60فأكثــر )
مــن مراجعــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة .
مراكز الرعاية الصحية األولية في المناطق والمحافظات.

العامة في مديريات الشؤون الصحية في جميع المناطق والمحافظات.
إدارة
الصحة011
- 4753310

الرياض ،حي المربع  ,شارع عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4750426

الفاكس

011 - 4750427

من  7:30صباحا  4:00-مساء

35

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مواقف سيارات
خاصة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

أماكن جلوس
مخصصة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمات صحية

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

القطاع

(اإلدارة العامة لرعاية األحداث
والمسنين )
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قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

العنوان

www.mlsd.gov.sa

وجود مواقف خاصة بالمراجعين من كبار السن.

إدارة الخدمات الطبية.

وجود أماكن جلوس مخصصة لكبار السن وكراسي متحركة.

إدارة الخدمات الطبية.

تقديــم خدمــات وقائيــة وصحيــة وخدمــات منزليــة لكبــار الســن ،وتقديــم أجهــزة
ومعــدات طبيــة وأدويــة وعالجــات وتوفيــر عيــادات ووحــدات طبيــة متنقلــة.

إدارة الخدمات الطبية.

الرياض ،حي الملز.
أيام العمل الرسمية

الهاتف
من األحد  -الخميس

أوقات العمل

011 - 4772372

الفاكس

011 - 4772372

من  7:30صباحا –2:300مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمات صحية
ونفسية وتوعوية

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

العنوان

www.mlsd.gov.sa

تقديــم برامــج إعــادة التأهيــل ،وبرامــج التهيئــة واإلرشــاد النفســي ،والتوعيــة
بأمــراض الشــيخوخة ورعايــة المســنين.
إدارة الخدمات الطبية

الرياض ،حي الملز.
أيام العمل الرسمية

الهاتف
من األحد  -الخميس

011 - 4772372

أوقات العمل

الفاكس

011 - 4772372

من  7:30صباحا –2:300مساء

(اإلدارة العامة لرعاية األحداث والمسنين )

اسم الخدمة

وصف الخدمة

الســن العاجزيــن عــن الحضــور علــى مــدار  12ســاعة يوميــا ،مــن األحــد إلــى الخميــس مــن

كتابات العدل
المتنقلة

الســاعة 10صباحــا إلــى الســاعة 10مســاء

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

خدمــة مجانيــة تقــوم علــى تقديــم الخدمــات التوثيقيــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة ،وكبــار

العنوان

www.moe.gov.sa

تقدم الخدمة لكبار السن بعمر 70سنة فما فوق.

وحدة كتابات العدل المتنقلة

011 - 2948080

الرياض ،حي الملز ،الجامعي
أيام العمل الرسمية

الهاتف
من األحد  -الخميس

011 - 2947614

أوقات العمل

البريد اإللكتروني

info@moj.gov.sa

من  7:30صباحا –2:300مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

مواقف سيارات
مخصصة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان

www.mot.gov.sa

وصف الخدمة

استقبال كبار السن
وذوي اإلعاقة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

الرياض ،حي الملز ،شارع الملك عبدالعزيز
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف

011 - 8744444

أوقات العمل

من  7:30صباحا –2:300مساء

/1كبار السن /2ذوي اإلعاقة

توفير كراسي متحركة لكبار السن ومساعدتهم في التنقل

وصف الخدمة

كراسي متحركة

/1كبار السن /2ذوي اإلعاقة

تم تخصيص موظفين الستقبال المراجعين ،وتقديم الخدمة الالزمة لهم

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

38

مواقف سيارات خاصة لكبار السن وذوي اإلعاقة

العنوان

www.moi.gov.sa

/1المسنين /2ذوي اإلعاقة

الرياض.
أيام العمل الرسمية

الهاتف
من األحد  -الخميس

011 - 4114444

أوقات العمل

:من  8:00صباحا  3:00 -مساء

www.waqar.org.sa

وصف الخدمة

اسم الخدمة

لإلســهام فــي تقليــل اإلصابــة باألمــراض ،والحــرص علــى تبــادل الخبــرات ،وتقديــم
دورات صحيــة واجتماعيــة وغيرهــا.

مركز األمانة
االجتماعي

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

أمانة الرياض
( اإلدارة العامة للحدائق )
القطاع

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.park.alriyadh.gov.sa

الموقع اإللكتروني

park@alriyadh.gov.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة تقدير
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

فرع األحوال المدنية بالرياض

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

توفيــر مواقــع لكبــار الســن بصــورة مالئمــة ،توفيــر ممــرات مشــاة ،وأدوات رياضيــة

العنوان

www.ahwal.gov.sa

أن يكون كبيرا فى السن

أمانة منطقة الرياض (اإلدارة العامة للحدائق)

011 - 4354991
الرياض ،الناصرية ،شارع األمير فهد بن فيصل بن آل سعود.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4354991

الفاكس

011 - 4354991

من  7:30صباحا –2:300مساء

تمكــن هــذة الخدمــة المواطنيــن مــن كبــار الســن أو ذوي اإلحتياجــات الخاصــة مــن طلــب زيــارة
األحــوال المدينــة لهــم بمقرهــم لتنفيــذ الخدمات التــي يحتاجونها.
-1أن يكون كبير سن ( )85سنة فما فوق
 -2ذوو اإلعاقة

إدارة الخدمات المتنقلة.

011 - 4038571

الرياض حي الملز  ،شارع الوشم
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4038571

الفاكس

011 - 4038571

من  7:30صباحا –2:300مساء

39

اسم الخدمة

وصف الخدمة

وجود شباك خاص للمراجعين من كبار السن

شباك خاص
اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير أماكن جلوس مخصصة لكبار السن

أماكن جلوس
مخصصة
اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير كراسي متحركة لكبار السن

كراسي متحركة

(وكالة الضمان
االجتماعي )

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان

www. mlsd.gov.sa

وصف الخدمة

قسم خاص بخدمات
كبار السن

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

جوازات منطقة الرياض
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القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

العنوان

www.gdp.gov.sa

الرياض ،حي الملز ،شارع عمر بن الخطاب.
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

011 - 4778888

الهاتف

من  7:30صباحا –2:300مساء

أوقات العمل

تــم تخصيــص قســم خــاص بكبــار الســن و ذوي االعاقــة و شــهداء الواجــب مــن جهــة طريــق
الملــك فهــد  ،ويتــم فيــه تقديــم كافــة خدمــات وإجــراءات الجــوازات للمواطنيــن والمقيميــن .

بطاقة تقاعد  /أو مريض أو يصعب عليه التنقل بسهولة.

قسم كبار السن.

الرياض  ,حي المربع  ,طريق الملك فهد
أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف

011 - 4057000

أوقات العمل

من  7:30صباحا –2:300مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

استثناءات للزيارات

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

إتاحة الفرصة لزيارة ذويهم من الدرجة األولى في غير أوقات الزيارة

أن يكون كبير السن ( )60سنة فأكثر.

جميع السجون واإلصالحيات.

المديرية العامة للسجون

وصف الخدمة

تسهيل إجراءات
كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

المديرية العامة للسجون

القطاع

المسؤولين وتقديم الخدمة المناسبة التي يرغبها حسب التعليمات واألنظمة

أن يكون كبير السن ( )60سنة فأكثر.

اإلدارة العامة.

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

011 - 2065555

العنوان

الرياض ،المعذر ،شار ع الملك سعود

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

إعطاء األفضلية واألولوية في إنهاء إجراءاته وإتاحة الفرصة له لمقابلة كبار

www.pgd.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف

011 - 2065555

أوقات العمل

الفاكس

011 - 2066052

من  7:30صباحا –2:300مساء
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اسم الخدمة

لتحديــد مواعيــد الزيــارات لذويــه مــن الدرجــة األولــى وعنــد الحاجــة إلنهــاء بعــض

وصف الخدمة

تسهيل إجراءات
مواعيد الزيارات

اإلجــراءات ومتابعــة مــا يخــص معامالتهــم.

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

إعطــاء األولويــة لكبــار الســن فــي الخدمــات المقدمــة داخــل اإلصالحيــة والســجون

وصف الخدمة

إعطاء األولوية لكبار السن
في الخدمات المقدمة
في السجون

وتحقيــق رغباتهــم وفقــا للتعليمــات واألنظمــة.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

أن يكون كبير السن ( )60سنة فأكثر.

العنوان

www.pgd.gov.sa

أن يكون كبير السن ( )60سنة فأكثر.

الرياض ،المعذر ،شار ع الملك سعود
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف

011 - 2065555

أوقات العمل

الفاكس

011 - 2066052

:من  8:00صباحا  3:00 -مساء

المديرية العامة للسجون
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www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

أماكن جلوس
مخصصة

شروط الحصول على الخدمة

تخصيص أماكن جلوس لكبار السن وتقديم كافة التسهيالت لكبار السن و المتقاعدين.

 /1كبار السن
 /2المتقاعدين من منسوبي الشرطة.

عنوان تقديم الخدمة

إدارة كبار السن والمتقاعدين  -جميع مراكز وإدارات الشرطة

أو اإلدارة المختصة

شرطة منطقة الرياض
وزارة الدخلية

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة

rp.gov.sa@gmail.com

الوصف :عند حضور المراجعين من كبار الســن ،أو ذوي اإلعاقة يتم اســتقبالهم ،وتســهيل

وصف الخدمة

دخولهم المبنى ،ومســاعدتهم في إنهاء إجراءاتهم ومرافقتهم إذا تطلب األمر

تسهيل إنهاء
معامالت كبار السن
اسم الخدمة

الرياض ،وسط المدينة

011 - 4116666

الفاكس

011 - 4116666

مواقف سيارات خاصة لكبار السن وذوي اإلعاقة.

وصف الخدمة

مواقف سيارات خاصة
عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

العنوان

www.pp.gov.sa

األمن والسالمة

الرياض ،العليا ،طريق الملك فهد تقاطع شارع موسى بن نصير.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف

011 - 8400000

أوقات العمل

الفاكس

011 - 4116666

:من  8:00صباحا  2:30 -مساء
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اسم الخدمة

برنامج بارع يهتم بتدريب الحرفيين وتطوير مهاراتهم ودعمهم؛ لتطوير حرفهم

وصف الخدمة

والعمل على إيجاد دخل إضافي لهم من الحرفة.

برنامج بارع
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان

info@scth.gov.sa

وصف الخدمة

أن يكون من األشخاص ذوي الحرف.

الرياض  ،حي السفارات.
أيام العمل الرسمية

الهاتف
من األحد  -الخميس

011 - 8808855

أوقات العمل

ً
من7:00صباحا_ 3:30مساء

وجود مواقف سيارات خاصة بالمراجعين من كبار السن

مواقف سيارات خاصة
شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كبار السن  /ذوو اإلعاقة .

وجود كراسي متحركة لكبار السن

كراسي متحركة
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني
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العنوان

www.gosi.gov.sa

كبار السن  /ذوو اإلعاقة .

الرياض ،حي الوزارات ،طريق الملك عبد العزيز
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 8087423
ً
من  7:45صباحا _ 2:30مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

مكتب مخصص لخدمة كبار السن وذوي اإلعاقة.

وصف الخدمة

مكاتب خاصة
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

العنوان

www.gosi.gov.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مزايا وعروض
للمتقاعدين

شروط الحصول على الخدمة

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

أيام العمل الرسمية

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

ً
من  7:45صباحا _ 2:30مساء

حصريــة و فعليــة لكبــار الســن مــن المتقاعديــن .

أو اإلدارة المختصة
القطاع

الرياض ،حي الوزارات ،طريق الملك عبد العزيز

011 - 8087423

التنســيق مــع الجهــات الخيريــة و التجاريــة و الصحيــة لتخصيــص خدمــات ومميــزات

عنوان تقديم الخدمة

قطاع حكومي

كبار السن  /ذوو اإلعاقة .

العنوان

www.pension.gov.sa

الحصول على البطاقة التعريفية للمتقاعدين

الفروع و المكاتب و الموقع اإللكتروني

الرياض ،حي المربع ،شارع الوشم.
أيام العمل الرسمية

الهاتف

من األحد  -الخميس

 011 - 4025100تحويلة1310 :
أوقات العمل

الفاكس

011 - 4069950

ً
من  7:٣٠صباحا _ 2:30مساء

ecare@pension.gov.sa
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اسم الخدمة

تســجيل بيانــات و خبــرات مــن يرغــب مــن كبــار الســن فــي برنامــج خبــرة عــن طريــق البوابــة اإللكترونيــة

وصف الخدمة

للمؤسســة والتنســيق مــع القطاعيــن الخــاص والعــام والراغبين في االســتفادة من خبــرات المتقاعدين

برنامج خبرة
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
القطاع

العنوان

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.pension.gov.sa

البريد اإللكتروني

www.pension.gov.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقدم الخدمة عبر البوابة اإللكترونية .

خدمات المتقاعدين

الرياض ،حي المربع ،شارع الوشم.
أيام العمل الرسمية

الهاتف

من األحد  -الخميس

الفاكس

 011 - 4025100تحويلة1310 :
أوقات العمل

011 - 4069950

ً
من  7:٣٠صباحا _ 2:30مساء

تســهيل أمورهــم وخدمتهــم مــن خــال نــزول الموظــف إذا تطلــب األمــر ،و وجــود
مكتــب مخصــص واســتراحة مخصصــة لــذوي اإلعاقــة و كبــار الســن.

خدمة العمالء لكبار
السن

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني
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العنوان

www.adf.gov.sa

الرياض ،المعذر ،شارع الملك سعود.
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف

011 - 2118888

أوقات العمل

الفاكس

011 - 2195555

من  7:30صباحا –2:300مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

توجد رافعات طبية لنقل كبير السن من الصالة إلى الطائرة و من الطائرة إلى الصالة .

وصف الخدمة

رافعات طبية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

أن يكون من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة.

تطلب الخدمة من الكاونتر

تواجد كراسي متحركة لخدمة كبير السن.

وصف الخدمة

كراسي متحركة
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

العنوان

www.kkia.gov.sa

أن يكون من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة.

تطلب الخدمة من الكاونتر

الرياض  ،طريق المطار .
أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف

9200002016

أوقات العمل

البريد اإللكتروني

KKIA@KKIA.GOV.SA

دوام مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة كبار السن
باالستقبال الرئيسي
للمجمع

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

إنهاء معامالت ،اتصاالت إدارية ،والمواعيد والتقارير الطبية والصيدلية ،وشؤون المرضى.

كبير السن عند طلبه للخدمة .

إدارة العالقات العامة واإلعالم الصحي

011 - 4804548

مجمع األمل للصحة النفسية بالرياض

اسم الخدمة

وصف الخدمة

استراحة وكراسي
متحركة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مجمع األمل للصحة النفسية بالرياض

القطاع

48

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.alamal.med.sa

الموقع اإللكتروني

run_hos_amc@moh.gov.sa

مكان مخصص كاستراحة لكبار السن  ،و تقديم كراسي متحركة

كبير السن عند طلبه للخدمة .

إدارة العالقات العامة واإلعالم الصحي

011 - 4804548

الرياض ،الخزامى ،شارع الملك فهد.
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف

011 - 4804548الفاكس 011 - 4804640

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل خدمات كبار
السن.

شروط الحصول على الخدمة

يتم خدمة كبار السن أوال وإنجاز الفحص والمراجعة في أسرع وقت حسب الظروف

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

مستشفى الملك خالد
التخصصس للعيون

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

العنوان

www.kkesh.med.sa

اسم الخدمة
برنامج الرعاية
المنزلية

شروط الحصول على الخدمة

أو اإلدارة المختصة

مستشفى الملك خالد الجامعي

www.waqar.org.sa

الموقع اإللكتروني

الرياض ،أم الحمام ،طريق العروبة .
أيام العمل الرسمية

الهاتف

من األحد – الخميس

011 - 4821234

أوقات العمل

الفاكس

011 - 4821200

دوام مستمر ( )24ساعة

وأي مستلزمات وأجهزه طبية ،وعادة تكون موجهة إلى كبار السن ومن تجاوز الستين عاما.

عنوان تقديم الخدمة

القطاع

العيادات الخارجية -التنويم –الطوارئ.

خدمات تقدم للمرضى عن طريق فريق طبي متكامل يوفر الفريق الرعاية الطبية والعالجية،

وصف الخدمة

قطاع حكومي

أن تكون حالة المريض بحاجه للخدمة الخاصة .

العنوان

www.medicalcity.ksu.edu.sa

 /1أن يكون من منسوبي جامعة الملك سعود.
 /2تقرير طبي.

 /3صورة من إثبات الهوية.

الرعاية المنزلية

الرياض ،حي الرائد ،طريق الملك خالد.
أيام العمل الرسمية

الهاتف

طوال أيام األسبوع

011 - 4670011
أوقات العمل

الفاكس

011 - 4671992

دوام مستمر ( )24ساعة

49

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مجموعــة خدمــات تقــدم لكبــار الســن وغيــر القادريــن تشــمل :خدمــات توصيــل وتنقــل
تســاعد المرضــى مــن كبــار الســن فــي التنقــل بيــن مبانــي المدينــة الطبيــة ومواقــع

برنامج أنا في
خدمتك

العيــادات المختلفــة بواســطة عربــات جولــف وكراســي تــدار مــن قبــل أفــراد فــي قســم
عالقــات المرضــى .والــم ســاعدة فــي تأميــن وتوفيــر األدويــة لهــم.
 /1كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

 /3ذوو اإلعاقة

عنوان تقديم الخدمة

مستشفى الملك خالد الجامعي

الرعاية المنزلية

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

 /2المريض الذي ال يمكنه الحركة

011 – 4690111

وصف الخدمة

عيــادة متخصصــة تعنــي بصحــة كبــار الســن الذيــن تجــاوزوا الســتين عامــا ،وتهتــم بعــاج
جميــع االمــراض المصاحبــة لهــذه الفئــة العمريــة؛ كالزهايمــر وضعــف الذاكــرة باإلضافــة

عيادة كبار السن

إلــى الخدمــات التوعويــة والتشــخيصية ألســر المرضــى.
 /1أن يكون العمر  65سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

 /2تحويل من العيادات

التخصصية.

عنوان تقديم الخدمة

إدارة الطب النفسي

أو اإلدارة المختصة
مستشفى الملك خالد الجامعي

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع

50

الموقع اإللكتروني

قطاع حكومي

www.medicalcity.ksu.edu.sa

011 – 4672402

العنوان

الرياض ،الخزامى ،شارع الملك فهد.

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

011 - 4670011

011 - 4671992

دوام مستمر ( )24ساعة.

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

/1هــي خدمــات الرعايــة االجتماعيــة التــي تقــدم للمرضــى المحتاجيــن ،ومنهــم فئــة
المرضــى المســنين مــن الذكــور واإلنــاث مــن خــال ربطهــم بالمؤسســات االجتماعيــة

خدمات الرعاية
االجتماعية

لالســتفادة مــن الخدمــات التــي تقــدم مــن قبــل تلــك المؤسســات كالضمــان
االجتماعــي والتأهيــل االجتماعــي.
 /2خدمــات تأميــن وتوفيــر أجهــزة ومســتلزمات طبيــة لتلــك الفئــة حتــى تتمكــن مــن
العــودة إلــى حياتهــا الطبيعيــة ( فــي المنــزل ).

شروط الحصول على الخدمة

 /1تحويل من الطبيب المعالج لتحديد نوع الجهاز الذي يحتاجه المريض
 /2انطبــاق شــروط الضمــان االجتماعــي  /التأهيــل االجتماعــي علــى المريــض حتــى
يتــم ربطــه بتلــك الخدمــات.

مستشفى الملك خالد الجامعي

 /3صورة من الهوية.
عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

قسم الخدمة االجتماعية

011 – 4671536

الرياض ،حي الرائد ،طريق الملك خالد.

قطاع حكومي

العنوان

www.medicalcity.ksu.edu.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4670011

الفاكس

011 - 4671992

دوام مستمر ( )24ساعة.
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

عيادة طب
الشيخوخة للنساء

شروط الحصول على الخدمة

عيــادة متخصصــة تهتــم بتقديــم الخدمــات االستشــارية للمرضــى النســاء الذيــن
هــم فــي ســن  65ســنة أو أكثــر لألمــراض النفســية المرتبطــة بتلــك الفئــة العمريــة.

 /1المرضى النساء في سن  56أو أكثر ومن منسوبي جامعة الملك سعود.
 /2تحويل من طبيب العيادات األولية.
 /3أن تعاني من أحد األمراض النفسية التالية :االكتئاب /الهذيان.

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

مستشفى الملك خالد الجامعي

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

52

عيادة أعضاء هيئة التدريس

011 – 4690903

الرياض ،حي الرائد ،طريق الملك خالد.

قطاع حكومي

العنوان

www.medicalcity.ksu.edu.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4670011

الفاكس

011 - 4671992

دوام مستمر ( )24ساعة.

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة
عيادة طب
الشيخوخة والذاكرة

وصف الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

تقديم المشورات العالجية والوقائية لكبار السن والعمل على تقييم الخطة العالجية.

 /1المرضى النساء في سن  65أو أكثر ومن منسوبي جامعة الملك سعود.
 /2تحويل من طبيب العيادات األولية.
 /3أن تعاني من أحد األمراض النفسية التالية :االكتئاب /الهذيان.

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

مدينة الملك سعود الطبية

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

قطاع الرعاية األولية وصحة المجتمع  -عيادات طب األسرة  -عيادة الشيخوخة.

0591325563

ً
رعاية كبار السن في منازلهم وخصوصا بعد فترة التنويم في المدينة وتقديم
الرعاية الطبية (تمريض ،تغذية)

برنامج الرعاية المنزلية
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مدينة الملك سعود الطبية

www.waqar.org.sa

تقرير طبي يبرر الرعاية المنزلية  ،ملف طبي للمريض بالمدينة .

الرياض ،عليشة ،طريق االمام عبد
العزيز بن محمد بن سعود.

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.ksmc.med.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@ksmc.med.sa

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4355555

الفاكس

011 - 4024480

دوام مستمر ( )24ساعة.
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة الرعاية المنزلية
شروط الحصول على الخدمة

فريق طبي متكامل يقوم بخدمة المريض في المنزل

 /1تقرير طبي يثبت حالة المريض .
 /2أن يكون لديه ملف في المستشفى .

مدينة األمير سلطان الطبية
العسكرية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة
ومرافقة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مدينة األمير سلطان الطبية
العسكرية

54

توفيــر كراســي متحركــة للمرضــى وفــي حــال عــدم وجــود مرافــق مــع المريــض
يتــم تخصيــص ممرضــة لمرافقــة المريــض.
أن يكون من منسوبي وزارة الدفاع أو ذويهم .

الرياض ،حي الملز ،طريق خريض تقاطع
طريق الملك عبدالعزيز .

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.psmmc.med.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

Info@psmmc.med.sa

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

011 - 4777714

011 - 4762650

دوام مستمر ( )24ساعة.

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

فريق طبي متكامل يزور المريض في منزله و تقديم الخدمة.

الرعاية المنزلية

أن يكــون لديــه ملــف فــي المستشــفى ،وتثبــت حاجتــه للخدمــة المنزليــة عــن طريــق البحــث

شروط الحصول على الخدمة

االجتماعــي.

عنوان تقديم الخدمة

الخدمة االجتماعية والرعاية المنزلية.

أو اإلدارة المختصة

مستشفى الملك سلمان

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

 011 - 4311100تحويلة2361 :

وصف الخدمة

توفير أجهزة طبية

توفير كراسي متحركة ،وأسرة ،وسماعات.

 /1أن يكون لديه ملف في المستشفى

شروط الحصول على الخدمة

 /2إثبات الحاجة بالبحث االجتماعي.

عنوان تقديم الخدمة

الخدمة االجتماعية والرعاية المنزلية.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى الملك سلمان

القطاع

www.waqar.org.sa

 011 – 4311100تحويلة2361 :

الرياض ،العريجاء الوسطى ،شارع عائشة
بنت أبي بكر

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

run_hos_amc@moh.gov.sa

طوال أيام األسبوع

الهاتف

011 - 4311100تحويلة2361 :

أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة.

الفاكس

011 - 4311100
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اسم الخدمة

تقديــم االستشــارات والدعــم النفســي للمرضــى وأســرهم فــي منازلهــم عــن طريــق

وصف الخدمة

دعم نفسي
وأسري

أخصائــي اجتماعي.
 -1أن يكون لديه ملف في المستشفى

شروط الحصول على الخدمة

 -2أن يكون من مستفيدي الرعاية المنزلية.

عنوان تقديم الخدمة

الخدمة االجتماعية والرعاية المنزلية.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى الملك سلمان

اسم الخدمة

وصف الخدمة

بطاقة كبار السن،
وذوي اإلعاقة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مستشفى الملك سلمان
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الموقع اإللكتروني

 011 – 4311100تحويلة2361 :

تعطــى البطاقــة لكبــار الســن ،وذوي اإلعاقــة ،وتقــدم فــي كل شــيء مثــل المواعيــد ،وعمــل
األشــعة وغيرهــا مــن الخدمــات للحصــول علــى األولويــة فــي المواعيــد وتقديــم الخدمــة .
 -1أن يكون كبيرا في السن أو من ذوي اإلعاقة ،
-2أن يكون لديه ملف في المستشفى

الرياض ،العريجاء الوسطى ،شارع عائشة بنت
أبي بكر

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4311100تحويلة2361 :

الفاكس

011 - 4311100

دوام مستمر ( )24ساعة.

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

=إقامة فعاليات لكبار السن من المنومين بالمدينة أثناء اليوم العالمي لكبار السن.

وصف الخدمة

فعاليات لكبار السن

القطاع

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.ngha.med.sa

الرياض ،خشم العان

العنوان
أوقات العمل

وغيرهــا مــن الخدمــات الحكوميــة المشــابهة .
أن يكون من المرضى المنومين في المدينة.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مقــر األحــوال للحصــول علــى الخدمــات.
كما يوجد في المستشفى جهاز (أبشر) الذي يتم عن طريقه التقديم على الخدمة.

شروط الحصول على الخدمة

www.waqar.org.sa

تثقيــف المرضــى المنوميــن فــي المستشــفى بخدمــة تقديــر التــي تقدمهــا األحــوال
المدنيــة لخدمــة المرضــى وكبــار الســن وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى الحضــور إلــى

تثقيف المرضى بخدمة
(تقدير)

مدينة الملك فهد الطبية

الخدمة االجتماعية

أو اإلدارة المختصة

مدينة الملك فهد الطبية

دوام مستمر ( )24ساعة

مســاعدة المرضــى المنوميــن للتقديــم علــى التقديــم لخدمــة كتابــة العــدل المتنقلــة

وصف الخدمة

تسهيل الحصول على
الخدمات الحكومية لدى
الجهات األخرى

الهاتف

011 - 8011111

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

القطاع
الموقع اإللكتروني

المرضى المنومين في المدينة.

الرياض،السليمانية،طريق خريص

قطاع حكومي

العنوان

www.kfmc.med.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

011 - 2889999

الفاكس

من  7:30صباحا  4:30مساء

011 - 4006461
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اسم الخدمة

فريق طبي متكامل يزور المريض في مقر سكنه لمتابعة حالته الصحية.

وصف الخدمة

الرعاية المنزلية
تقرير طبي يشرح الحالة ومدى حاجة المريض للخدمة .وأن يكون لديه ملف بالمدينة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مدينة الملك فهد الطبية

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

الرياض،السليمانية،طريق خريص

قطاع حكومي

العنوان

www.kfmc.med.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

011 - 2889999

011 - 4006461

من  7:30صباحا  4:30مساء

ًّ
تقديم خدمات رعاية طبية للمرضى على مدار الساعة مع إجراء جميع ما يلزم طبيا

وصف الخدمة

الرعاية طويلة األجل

يشترط لتقديم هذه الخدمة أن يكون المستفيد من ضمن مجموعة المستشفيات التي

شروط الحصول على الخدمة

تم التعاقد معها مسبقا لخدمة الرعاية طويلة األمد (مدينة األمير سلطان الطبية
العسكرية – مستشفى قوى األمن)

عنوان تقديم الخدمة

إدارة الخدمة االجتماعية

أو اإلدارة المختصة
مستشفى المركز التخصصي الطبي

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
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 011 – 4343800تحويلة– 3541 1461 :

الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.alamal.med.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@smc.com.sa

من األحد  -الخميس

الهاتف

011 - 4343800تحويلة3541 :

أوقات العمل

من 9:00صباحا –  5:00مساء

الفاكس

011 - 4343834

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

يوجــد علــى األقــل موقــف عنــد كل مبنــى مــن مبانــي المستشــفى لــذوي اإلعاقــة

وصف الخدمة

مواقف سيارات لذوي
اإلعاقة وكبار السن.

وكبــار الســن.
إبراز ما يثبت مثال :بطاقة معاق أو بطاقة التقاعد.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

إدارة الخدمة االجتماعية

أو اإلدارة المختصة
مستشفى المركز التخصصي الطبي

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

 011 – 4343800تحويلة011– 3541 1461 :

وصف الخدمة

خصم لذوي اإلعاقة
وكبار السن

يوفر المستشفى خصم لذوي اإلعاقة وكبار السن.

إبراز ما يثبت مثال بطاقة معاق أو بطاقة التقاعد.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

إدارة خدمات المرضى

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى المركز التخصصي الطبي

القطاع

www.waqar.org.sa

 011 – 4343800تحويلة5899 :

الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.smc.com.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@smc.com.sa

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

الهاتف 011 - 4343800تحويلة3541 :
من 9:00صباحا –  5:00مساء

الفاكس

011 - 4343834
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل إجراءات
المراجعة والمواعيد

شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

يقــوم المستشــفى بتســهيل إجــراءات مواعيــد ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن بشــكل دائــم
في المستشــفى.
إدارة خدمات المرضى  /عالقات المرضى

 011 – 4343800تحويلة– 5288 -5286 5299 :

مستشفى المركز التخصصي الطبي
القطاع
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قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.smc.com.sa

البريد اإللكتروني

info@smc.com.sa

العنوان الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4343800تحويلة3541 :
من 9:00صباحا –  5:00مساء

الفاكس

011 - 4343834

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

الرعاية المنزلية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

يتم عمل عقود مع العائالت الراغبة بخدمة الرعاية المنزلية وعليه تذهب الممرضة لمنزل المريض.

		
 /1عمل عقد مع المريض.

 /2دفع المقابل المادي .

قسم الرعاية المنزلية في المستشفى.

أو اإلدارة المختصة

وصف الخدمة

اسم الخدمة

عــاج المرضــى المســنين ذوي اإلقامــة طويلــة المــدى ،ويتــم تحويلهــم مــن مدينــة
األميــر ســلطان الطبيــة العســكرية ،ومدينــة الملــك فهــد الطبيــة ،ومستشــفى الملــك
فيصــل التخصصــي ،ووزارة الصحــة تقــدم الخدمــة للجميــع.

اإلقامات طويلة األجل
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

 /1يجب قبول الحالة من الطاقم الطبي في المستشفى
 /2دفع المقابل المادي .

تحويل من الجهة المختصة.

مستشفى واحة الصحة للرعاية الصحية

القطاع

www.waqar.org.sa

الرياض ،الواحة ،الملك عبد الله.

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.healthoasis.com.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@healthoasis.com

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4944141

الفاكس

011 - 2693436

دوام مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

برنامج رعاية المسنين

 /1الذين يبلغون من العمر  60سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مركز الرعاية الصحيةاألولية
( إسكان المعذر )

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان

البريد اإللكتروني

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني
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الرياض ،المعذر ،العليا ،شارع الضباب.
almather_phcc@hotmail.com

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

مركز الرعاية الصحيةاألولية
( غبيراء )

www.moh.gov.sa

 /2أن يكون من سكان الحي ولديه ملف .

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4610371

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

من 8:00صباحا –  4:00مساء

تقديم خدمات اجتماعية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)
 /1الذين يبلغون من العمر  60سنة فأكثر.
 /2أن يكون من سكان الحي ولديه ملف .

حي غبيراء ،شارع غبيراء العام

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 2951583

الفاكس

011 - 4485947

من 8:00صباحا –  4:00مساء

phcc_gobera@hotmail.com

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

تقديم خدمات صحية شاملة ( عالجية و وقائية ) .

 /1أن يكون لكبير السن ملف عائلي وملف خاص له  /2أن يكون سعودي الجنسية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

عيادة المسنين بالمركز الصحي.

أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحية األولية
(الدار البيضاء األول)

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

قطاع حكومي

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

قطاع حكومي
www.moh.gov.sa

من األحد  -الخميس

011 - 4953490

الهاتف

الفاكس

011 - 4386473

من 8:00صباحا –  4:00مساء

أوقات العمل

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية وقائية )

 /1أن يكون العمر  60سنه فأكثر

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

الرياض ،حي الدار البيضاء ،طريق الحائر.

العنوان

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

مركز الرعاية الصحيةاألولية
(الروضة)

011 - 4953490

 /2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه

العنوان
البريد اإللكتروني

الرياض ،حي الروضة ،شارع الحسن بن علي
alrawdah.phcc@hotmail.com

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4910537

أيام العمل الرسمية

من 8:00صباحا –  4:00مساء

من األحد  -الخميس
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

تقديم خدمات اجتماعية صحية شاملة (عالجية -وقائية)

/1أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

شروط الحصول على الخدمة

/2أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

عنوان تقديم الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية بالسليمانية .

أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحية
األولية (السليمانية)

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

 /1أن يكون للمسن ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه
 /2أن يكون سعودي الجنسية.

عنوان تقديم الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية بالشفاء .

أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحيةاألولية
(الشفاء)

الموقع اإللكتروني
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من األحد  -الخميس

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  4:00مساء

تقديم خدمات صحية شاملة (عالجية وقائية)

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

العنوان :الرياض ،حي السليمانية ،شارع عبد القادر السعدى.

الرياض ،حي الشفاء ،شارع خليفة بن خياط

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 2984533

الفاكس

011 - 2984533

من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية صحية شاملة (عالجية -وقائية)

برنامج رعاية المسنين
أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

عيادة رعاية المسنين.

أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحيةاألولية
(المرسالت)

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان

www.moh.gov.sa

الرياض ،حي المرسالت ،طريق أبو بكر.

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

الهاتف

011 - 2142511

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  4:00مساء

من األحد  -الخميس

تقديم خدمات اجتماعية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

برنامج رعاية المسنين
 /1لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه  /2أن يكون سعودي الجنسية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

عيادة رعاية المسنين

أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحيةاألولية
(المربع)

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

قطاع حكومي
www.moh.gov.sa

011 – 4050778

العنوان
أوقات العمل

الرياض ،حي المربع

الهاتف

011 - 4050778

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

من 8:00صباحا –  4:00مساء
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اسم الخدمة

يتــم التنســيق مــع الجهــة المعنيــة ،ومــن ثــم يتــم التواصــل مــع المريــض والتنســيق معــه

وصف الخدمة

إلجــراء الــازم.

برنامج الرعاية المنزلية
عنوان تقديم الخدمة

مركز صحي الملز

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
مركز الرعاية الصحيةاألولية
(الملز)

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

011 – 4778564 - 4763243

الرياض ،حي الملز.

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الفاكس

011 - 4763243

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4777039

من 8:00صباحا –  4:00مساء

phcc-almalaz@hotmail.com

اسم الخدمة
وصف الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

برنامج رعاية المسنين

 / 1أن يكون العمر  60فأكثر

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مركز الرعاية الصحيةاألولية
(النسيم الجنوبي)
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الموقع اإللكتروني

 / 2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه .

الرياض،النسيم

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الهاتف

011 - 2318885

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  4:00مساء

من األحد  -الخميس

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

حضــور فريــق طبــي إلــى المريــض وتقديــم خدمــات عالجيــة ،وقائيــة وأدويــة لمرضــى

وصف الخدمة

الســكر ،والــدرن ،والســمنة المفرطــة ،والمصابيــن بالشــلل.

برنامج الرعاية المنزلية

أن يكون المريض عاجزا عن الحضور إلى المركز.

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

ً
أن يكون كبيرا في السن  ،و لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

شروط الحصول على الخدمة

مركز الرعاية الصحيةاألولية
(اليمامة)

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

قطاع حكومي
www.moh.gov.sa

العنوان

الرياض ،حي اليمامة.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4575448

الفاكس

011 - 4583380

من 8:00صباحا –  4:00مساء

alyamammh2014@hotmail.com

67

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برامج صيانة
الكراسي المتحركة

شروط الحصول على الخدمة

صيانة الكراسي الخاصة بكبار السن

يجب أن يكون كبير السن من منسوبي الجمعية .

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

0550334515

جمعية اإلعاقة الحركية للكبار (حركية)

اسم الخدمة

يتم تفويج حجيج ومعتمرين من كبار السن

وصف الخدمة

الحج والعمرة
شروط الحصول على الخدمة

يجب أن يكون كبير السن من منسوبي الجمعية .

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

920009882

جمعية اإلعاقة الحركية للكبار (حركية)

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج النقل لذوي
اإلعاقة الحركية

يتم نقل كبار السن في كل تحركاتهم باالتفاق مع كريم برسوم بسيطة.

يجب أن يكون كبير السن من منسوبي الجمعية .

شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

920009882

جمعية اإلعاقة الحركية للكبار (حركية)

قطاع غير ربحي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.harakia.org.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

harakia@harakia.org.sa

القطاع
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الرياض ،حي الروابي ،الدائري الشرقي
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

920009882
011 - 2921572

الفاكس

011 - 2914146

من  7:30صباحا –  2:30مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج التأهيل العالجي

توفير خدمات التأهيل العالجي الطبيعي من خالل مراكز متخصصة

يجب أن يكون كبير السن من منسوبي الجمعية .

شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

920009882

جمعية اإلعاقة الحركية للكبار (حركية)

اسم الخدمة

تقديــم المســاعدات العامــة والنفقــات الموســمية مــن كســوة الشــتاء وتفريــج الكــرب

وصف الخدمة

برنامج المساعدات
العامة

والســات الرمضانيــة.
يجب أن يكون كبير السن من منسوبي الجمعية .

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

برنامج المساعدات العامة

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية اإلعاقة الحركية للكبار (حركية)

قطاع غير ربحي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.harakia.org.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

harakia@harakia.org.sa

القطاع

www.waqar.org.sa

920009882

الرياض ،حي الروابي ،الدائري الشرقي
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 920009882
2921572

الفاكس

011 - 2914146

من  7:30صباحا –  2:30مساء

69

اسم الخدمة

تقديــم دعــم مالــي وغذائــي (بطاقــات مشــتريات) لــرب األســرة العاجــز عــن توفيــر ضــرورات

وصف الخدمة

دعم مادي وعيني .

الحيــاة
ً
 /1أن يكون عمره  50عاما فأكثر .

شروط الحصول على الخدمة

 /2أن يكون سعودي أو في حكم السعودي (النازح– لديه معاملة في وزارة الداخلية)
ُ
 /3أن ينطبــق عليــه شــروط الــوزن النســبي المعتمــد محليــا فــي الئحــة الرعايــة االجتماعيــة
 /4أن يكــون مــن ســكان منطقــة الريــاض ولديــه عقــد ســاري المفعــول أو صــك.

عنوان تقديم الخدمة

الموقع االلكتروني  -التوجه للفرع التابع لك حسب موقع السكن.

أو اإلدارة المختصة

جمعية البر الخيرية بالرياض

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني
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٠١١- 4056666

قطاع غير ربحي

العنوان

www.albr.org

أيام العمل الرسمية

الرياض ،حي النموذجية ،شارع خالد السلمي.

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4056666

الفاكس

011 - 4050641

من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.waqar.org.sa

وصف الخدمة

اسم الخدمة

صاالت حديد  ،صاالت رياضية  ،تمارين سويدية  ،صاالت تنس و بلياردو ،مسابح ,جاكوزي
 ،غرف بخار ،مضمار مشي خارجي مكشوف (خصم خاص على سعر االشتراك لكبار السن
 1000ريال فقط )

مرافق رياضية
شروط الحصول على الخدمة

 /1تعبئة استمارة االلتحاق .

 /2إحضار صورة الهوية الوطنية .

 /3صورة حديثة للمتقدم .

 /4كشف طبي .

 /5دفع رسوم االشتراك .

عنوان تقديم الخدمة

القطاع

أو اإلدارة المختصة

الصحيــة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القسم الرجالي    – 4500808 011 :تحويلة 3000   :

قطاع غير ربحي

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

إدارة القســم الرجالــي و إدارة القســم النســائي  -قســم شــؤون العضويــة و العيــادة

www.kssc.org.sa

القسم النسائي  – 4500808 011 :تحويلة 4411 :
العنوان

الرياض ،حي المغرزات ،طريق الملك عبد الله

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع ما عدا الجمعة

الهاتف

011 - 4500808تحويلة:
1056

الفاكس

011 - 4500808

أوقات العمل من  4:00م –  10:00م
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اسم الخدمة

عــاج طبيعــي لمــن لديهــم مشــاكل صحيــة تســتدعي العــاج الطبيعــي مثــل حــاالت :

وصف الخدمة

عالج طبيعي و مساج

الحــوادث ،الجلطــات ،الحــاالت المماثلــة .

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

القسم الرجالي  -الصاالت الرياضية

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

٠١١ - 4500808

خيمــة شــعبية تحتــوي مرافــق خدميــة و نشــاط أدبــي و أنشــطة ترفيهيــة مثــل  :ألعــاب

وصف الخدمة

خدمات اجتماعية –
ترفيهية

الشــطرنج  ،البلــوت  ،وغيرهــا .

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

الموقع اإللكتروني

72

الحصول على بطاقة عضوية سارية المفعول

قسم البرامج و األنشطة بالقسم الرجالي .

أو اإلدارة المختصة

القطاع

كشف طبي يوضح الحالة بعد ذلك يتم وضع خطة للعالج .

 ١١٠ - 4500808تحويلة 1056 :

الرياض ،حي المغرزات ،طريق الملك عبد الله

قطاع غير ربحي

العنوان

www.kssc.org.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع ما عدا الجمعة

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4500808تحويلة1056 :
من  4:00م –  10:00م

الفاكس

011 - 4500808

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

البرامج و النشاط
االجتماعي

شروط الحصول على الخدمة

إقامــة االحتفــاالت و المناســبات الوطنيــة و المعايــدات و إقامــة الرحــات و المســابقات
الترفيهيــة و األنشــطة التثقيفيــة و المحاضــرات التوعويــة .
 /1بطاقة عضوية سارية المفعول
/2التسجيل في األنشطة التي تتطلب ذلك

عنوان تقديم الخدمة

 ٠١١ - 4500808تحويلة 1056 :

أو اإلدارة المختصة
القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

قطاع غير ربحي

العنوان

www.kssc.org.sa

أيام العمل الرسمية

تأجيــر الســيارات ،والفنــادق والشــقق الفندقيــة.
ً
ً
أن يكــون عضــوا فــي الجمعيــة وذلــك وفقــا للشــروط التاليــة:

شروط الحصول على الخدمة

الحكوميــة أو الخاصــة أو غيرهمــا.

عنوان تقديم الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

www.waqar.org.sa

ً
/ 1أن يكــون متقاعــدا مــن أحــد القطاعــات

/ 2إحضــار صــورة شمســية حديثــة/3 .دفــع الرســوم المقــررة.

ً
فروع الجمعية  18 ,فرعا في مناطق مختلفة (االطالع على الموقع اإللكتروني)

أو اإلدارة المختصة

٠١١ - 4503063

الرياض ،حي المحمدية طريق الملك
فهد.

قطاع غير ربحي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.nra.org.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@nra.org.sa

القطاع

طوال أيام األسبوع ما عدا
الجمعة

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  4:00مساء

تخفيضــات وتســهيالت بنســب مختلفــة فــي بعــض المستشــفيات ،والمســتوصفات ،ومكاتــب

وصف الخدمة

بطاقة تخفيضات
خدمية

الرياض ،حي المغرزات ،طريق الملك عبد الله

الهاتف

011 - 4500808تحويلة1056 :

الفاكس

011 - 4500808

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

011 - 4503063

الفاكس

011 - 2635095

من 8:00صباحا –  4:00مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل خدمات
كبار السن

شروط الحصول على الخدمة

األولوية لكبار السن عند مراجعة مراكز خدمات العمالء

كبار السن

عنوان تقديم الخدمة

مراكز خدمات العمالء

أو اإلدارة المختصة

شركة المياه الوطنية

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

74

www.nwc.com.sa

العنوان

الرياض ،حي التخصصي  ,شارع األمير سلطان

الهاتف

011 - 4409238

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفيــر كراســي متحركــة لكبــار الســن ،وذوي اإلعاقــة ،ومــن يواجهــون صعوبــة فــي
المشــي.

كراسي متحركة

جميع المحطات

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

تخصيص المقاعد األمامية لكبار السن.

وصف الخدمة

مقاعد مخصصة لكبار السن

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

الرياض ،حي السليمانية ،شارع األمير عبد
العزيز بن مساعد بن جلوي

خاص

العنوان

www.saptco.com.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

011 - 2884400

الفاكس

011 - 2884411- 2884661

دوام مستمر ( )24ساعة
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منطقة مكة المكرمة
76

www.waqar.org.sa
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فهرس المحتويات – منطقة مكة المكرمة
الجهة

78

الخدمة

رقم الصفحة

برنامج رعاية المسنين

85

1

الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

برنامج رعاية المسنين

85

الرعاية المنزلية

86

2

مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة

برنامج رعاية المسنين

86

مواقف خاصة

87

3

الشؤون الصحية بمحافظة الطائف

87

4

أمانة منطقة مكة المكرمة

خدمة واجبنا

5

أمانة محافظة جدة

خدمة واجبنا

88

6

مكتب األحوال المدنية بمكة المكرمة

خدمة تقدير

88

7

فرع األحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة

خدمة تقدير

89

8

مكتب األحوال المدنية بمحافظة الطائف

خدمة تقدير

89

9

جوازات منطقة مكة المكرمة

ممر خاص بكبار السن وذوي اإلعاقة

90

10

شعبة جوزات محافظة الطائف

ممر خاص بكبار السن وذوي اإلعاقة

90

أماكن جلوس مخصصة
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اسم الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شامله ( عالجية ،وقائية)

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر

شروط الحصول على الخدمة

 /2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

عنوان تقديم الخدمة

بعض مراكز الرعاية األولية بالعاصمة المقدسة .

أو اإلدارة المختصة
الشؤون الصحية بمنطقة مكة
المكرمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

www.waqar.org.sa

من  ٧:٠٠صباحا –  ٢:٠٠مساء.

 / /1أن يكون العمر  60أو أكثر

المراكز الصحية التابعة للشؤون الصحية بجدة

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

الموقع اإللكتروني

أوقات العمل

 /1أن يكون لديه ملف بالمركز الصحي

عنوان تقديم الخدمة

القطاع

من األحد  -الخميس

الهاتف

تقديم خدمات اجتماعية نفسية شاملة (عالجية ،وقائية)

شروط الحصول على الخدمة

مديرية الشؤون الصحية
بمحافظة جدة

مكة المكرمة ،حي أم الجود.

012 – 5457774 -012 – 5293333

الفاكس

012 - 5743116

0126347444

جدة - ،بني مالك ،شارع الستين

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

0126347444

الفاكس

0126074182

من  7:30صباحا –  4:30مساء.
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

فريق طبي متكامل يقوم بزيارة المريض في منزله لتقديم الخدمة الطبية

الرعاية المنزلية

ً
أن يكون لديه ملف في صحة جدة أو أن يكون محول من إحدى المستشفيات

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

الرعاية المنزلية

أو اإلدارة المختصة
مديرية الشؤون الصحية
بمحافظة جدة

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

 /2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه

بعض مراكز الرعاية األولية في المنطقة .

أو اإلدارة المختصة

86

الموقع اإللكتروني

من  7:30صباحا –  4:30مساء.

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر

عنوان تقديم الخدمة

الشؤون الصحية بمحافظة
الطائف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

0126347444

تقديم خدمات اجتماعية صحية نفسية شاملة (عالجية ،وقائية)

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

جدة - ،بني مالك ،شارع الستين

الهاتف

الفاكس

0126074182

الطائف ،حي قروي.

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 –7366200
من  7:00صباحا –  4:30مساء.

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

توجد مواقف سيارات خاصة بذوي اإلعاقة وكبار السن .

مواقف خاصة
شروط الحصول على الخدمة

الشؤون الصحية
بمحافظة الطائف

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

خدمة واجبنا

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

الطائف ،حي قروي.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 –7366200
من  7:00صباحا –  4:30مساء.

هــي خدمــة تتيــح لكبــار الســن وذوي التحديــات الخاصــة الدخــول علــى الموقــع وطلــب الخدمــة ،
ومــن ثــم يتــم ايصالهــا لهــم فــي منازلهــم بواســطة ســيارات خصصتهــا األمانــة لهــذا الغــرض .

			
 /1كبار السن

 /2ذوو اإلعاقة

من خالل تطبيق واجبنا

واتس اب 0539400940

مكة المكرمة ،شارع المعابدة ،شارع
المسجد الحرام

حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.holymakkah.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@holymakkah.gov.sa

القطاع

www.waqar.org.sa

		
 /1كبار السن

 /2ذوي اإلعاقة.

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 –5739555

الفاكس

012 –5739554

ً
من  7:00صباحا  3:00 -مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة واجبنا
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع

حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان

www.jeddah.gov.sa

وصف الخدمة

خدمة تقدير

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

هي خدمة تتيح لكبار السن وذوي التحديات الخاصة الدخول على الموقع وطلب الخدمة ،
ومن ثم يتم إيصالها لهم فى منازلهم بواسطة سيارات خصصتها االمانة لهذا الغرض
كبار السن وذوو اإلعاقة

من خالل تطبيق واجبنا

واتس أب 0505518021 -

جدة ،البغدادية الغربية ،طريق الكورنيش
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

012 –6149999

012 –6149999

من  7:00صباحا  2:30-مساء

خدمــة موجهــة لكبــار الســن ،والمرضــى ،وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة مكاتــب
األحــوال المدنيــة  ،بإرســال فــرق ميدانيــة متخصصــة النهــاء إجراءاتهــم فــي مواقعهــم .

أن يكون كبير السن قد بلغ ( )85سنة فأكثر  ،المرضى وذوي اإلعاقة .

مكة المكرمة ،حي الرصيفة.

حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 –5448686

الفاكس

012 –5533922

من  8:00صباحا –  3:30مساء

مكتب األحوال المدنية بمكة المكرمة
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اسم الخدمة

خدمــة موجهــة لكبــار الســن ،والمرضــى ،وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة مكاتــب

وصف الخدمة

األحــوال المدنيــة  ،بإرســال فــرق ميدانيــة متخصصــة إلنهــاء إجراءاتهــم فــي مواقعهــم .

خدمة تقدير

أن يكون كبير السن قد بلغ ( )85سنة فأكثر  ،المرضى وذوي اإلعاقة .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

فرع األحوال المدنية بمنطقة مكة
المكرمة

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

جدة ،حي الصفاء ،شارع األمير ماجد.

حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 –6659922

الفاكس

012 –6658090

من  8:00صباحا –  3:30مساء

خدمــة موجهــة لكبــار الســن ،والمرضــى ،وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة مكاتــب

وصف الخدمة

األحــوال المدنيــة  ،بإرســال فــرق ميدانيــة متخصصــة النهــاء إجراءاتهــم فــي مواقعهــم .

برنامجج خبرة
أن يكون كبير السن قد بلغ ( )85سنة فأكثر  ،المرضى وذوي اإلعاقة .

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

عن طريق مكتب ،أو اإلدارة العامة بمنطقة طالب الخدمة ،وطلب الخدمة عن طريق أبشر.

أو اإلدارة المختصة
القطاع

مكتب األحوال المدنية بمحافظة
الطائف

www.waqar.org.sa

الموقع اإللكتروني

حكومي
www.moi.gov.sa

العنوان

الطائف ،حي القمرية ،شارع القمرية العام.

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

012 –7446950

الفاكس

011 - 2195555

من  8:00صباحا –  3:30مساء
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اسم الخدمة

يوجــد ممــر أو مســار خــاص بــذوي االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن ،حيــث يتــم خدمتهــم

وصف الخدمة

ممر خاص بكبار
السن وذوي اإلعاقة

وهــم داخــل ســياراتهم.

أن يكون من ذوي االحتياجات الخاصة ،وكبار السن.

شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
جوازات منطقة مكة المكرمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

حكومي

العنوان

www.gdp.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

ممر خاص بكبار السن
وذوي اإلعاقة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
شعبة جوزات محافظة الطائف

القطاع
الموقع اإللكتروني
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 012 - 5572245تحويلة513 :

مكة المكرمة ،حي الزاهر ،شارع الحجون.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 –5422755

الفاكس

012 –5422703

من  7:30صباحا –  2:30مساء

وجــود ممــر أو مســار خــاص بــذوي اإلعاقــة وكبــار الســن ،حيــث يتــم تقديــم الخدمــة لهــم
وهــم بداخــل الســيارة.
			
 /1كبار السن.

 /2ذوو اإلعاقة.

شعبة االستقبال

الطائف ،حي القمرية ،وادي وج.

حكومي

العنوان

www.gdp.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 –7462850

الفاكس

011 - 2195555

ً
مساء – 10:00
من  7:30صباحا –  2:30مساء ،ومن 5:00
ً
مساء في المراكز التجارية )

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

أماكن جلوس مخصصة لذوي اإلعاقة وكبار السن .

أماكن جلوس مخصصة
شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

 /1ذوي اإلعاقة

وصف الخدمة

حضور الضابط  -كبير
السن في مقره

حضور الضابط إلى كبير السن أو ذوي اإلعاقة

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

/2كبار السن

 /1ذوي اإلعاقة

وصف الخدمة

/2كبار السن

مواقف خاصة لكبار السن وذوي اإلعاقة

مواقف خاصة
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مديرية شرطة مكة المكرمة

www.waqar.org.sa

الموقع اإللكتروني

حكومي
www.psd.gov.sa

 /1ذوي اإلعاقة

العنوان

/2كبار السن

مكة المكرمة ،حي التنعيم ،قرب سجن مكة.

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

012 –5220164

الفاكس

012 –5220164

دوام مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

حضور كاتب الضبط أو
القاضي إلى كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

حضور كاتب الضبط إلى كبير السن في السيارة ،أو في االستراحة الموجودة داخل المقر.

 /1كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

قسم الجودة والتطوير -صحائف الدعوى -االستعالمات -الدوائر القضائية.

المحكمة العامة بالطائف

اسم الخدمة

وصف الخدمة

يوجد كراسي متحركة لتسهيل ومساعدة كبار السن عند حاجتهم لذلك

كراسي متحركة
القطاع
الموقع اإللكتروني
المحكمة العامة بالطائف

92

الموقع اإللكتروني

الطائف،السداد  ،شارع شهار العام.

حكومي

العنوان

Awww.moj.gov.sa.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 –7419717
ً
 8:00صباحا 2:15 -مساء

run_hos_amc@moh.gov.sa

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

حضور المحقق أو
القاضي إلى كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

-كراسي متحركة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

محكمة األحوال الشخصية
بمحافظة الطائف

www.waqar.org.sa

القطاع
الموقع اإللكتروني

حكومي
www.moj.gov.sa

حضــور المحقــق او القاضــي إلــى كبيــر الســن لخدمتــه فــي الســيارة أو فــي
االســتراحة الموجــودة داخــل المقــر .
كبير سن ويواجه صعوبة في الحركة.

توفير كراسي متحركة

الذين يواجهون صعوبة في الحركة

٠١٦ - 7419295

العنوان

الطائف ،حي شبرا ،شارع شبرا العام.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 –7419309

الفاكس

012 –7368722

ً
ً
مساء
من  7:30صباحا 2:30 -
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

حكومي
www.moj.gov

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

94

ً
أن يكون غير قادر على صعود الدرج أو عاجزا عن الحركة.

العنوان

وصف الخدمة

خدمة اقتضاء

كتابة العدل األولى بمحافظة جدة

الكرســي المتحــرك ويصعــدون بــه عبــر المصعــد لــأدوار العليــا.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

المحكمة التجارية بمحافظة جدة

توفيــر كراســي متحركــة ،ورجــال األمــن يتولــون مهمــة وضــع كبيــر الســن فــي

الهاتف

012 - 22279135 - 012 - 2233518

أوقات العمل

 7:30صباحا –  2:30مساء.

جدة ،حي السالمة ،طريق المدينة ،شارع قريش.

من األحد  -الخميس

خدمــة تقــدم لألشــخاص غيــر القادريــن علــى الحضــور إلــى مقــر كتابــة العــدل مــن كبــار الســن
وذوي اإلعاقــة.

 /1كبار السن  /2ذوو اإلعاقة / 3المرضى

٠١٢ - 2278711

جدة ،حي الصفا ،شارع أم القرى.

حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 2278711

الفاكس

012 - 2278711

 7:30صباحا –  2:30مساء.

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

خدمــة تقــدم لألشــخاص غيــر القادريــن علــى الحضــور إلــى مقــر كتابــة العــدل مــن كبــار

وصف الخدمة

الســن والمرضــى وذوي اإلعاقــة .

خدمة اقتضاء

 /1كبار السن  /2ذوو اإلعاقة  /3المرضى .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

كتابة العدل الثانية بمحافظة جدة

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

كتــاب العــدل ،كذلــك الخــروج إلــى الســيارة لــذوي اإلعاقــة وكبــار الســن ألخــذ توقيعاتهــم.

شروط الحصول على الخدمة

التقديم على الخدمة عن طريق حضور أقارب كبير السن أو ذوي اإلعاقة.

عنوان تقديم الخدمة

إدارة كتابة العدل الثانية

أو اإلدارة المختصة
كتابة العدل الثانية بمحافظة
الطائف

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

 7:00صباحا –  2:30مساء.

خــروج كاتــب العــدل إلــى منــزل ذوي اإلعاقــة أو كبيــر الســن علــى مــدار األســبوع وبالتنــاوب بيــن

وصف الخدمة

خدمة اقتضاء

جدة ،حي الحمدانية

الهاتف

012 - 2278474

الفاكس

011 - 2195555

٠١٢ - 7329278

الطائف ،حي الفيصلي

حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 7329278
 7:30صباحا –  2:30مساء.

الهاتف

012 - 7330939

95

اسم الخدمة

هــو برنامــج يهتــم بتدريــب الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم لتطويــر حرفهــم

وصف الخدمة

والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة

برنامج بارع
أن يكون من ذوي الحرف.

شروط الحصول على الخدمة

حكومي

القطاع

بمنطقة مكة المكرمة

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www. scth.gov.sa

العنوان

أيام العمل الرسمية

لتطويــر حرفهــم والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

برنامج بارع

أن يكون من ذوي الحرف.

شروط الحصول على الخدمة

بمحافظة جدة

القطاع
الموقع اإللكتروني
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www. scth.gov.sa

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  2:00مساء

برنامــج بــارع هــو برنامــج يهتــم بتدريــب الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم؛

وصف الخدمة

حكومي

مكة المكرمة ،حي السالمة ،شارع أم المؤمنين

الهاتف

012 - 5448777

الفاكس

012 - 5458066

العنوان

جدة ،حي النهضة ،شارع األمير سلطان

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 4203355
من  7:00صباحا  3:00-مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مسارات لذوي
اإلعاقة وكبار السن.

مسارات لذوي اإلعاقة وكبار السن .

أن يكون من كبار السن وذوي اإلعاقة .

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

برنامــج بــارع يهتــم بتدريــب الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم لتطويــر حرفهــم

وصف الخدمة

والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

برنامج بارع
الحصول على الموافقة من برنامج الحرف والصناعات اليدوية (بارع)

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

بمحافظة الطائف

الموقع اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www. scth.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الموقع اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

من  7:00صباحا  3:٣0-مساء

SawatA@scth.gov.sa

رافعات طبية لنقل كبير السن من و إلى الطائرة .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

www.waqar.org.sa

حكومي

العنوان

وصف الخدمة

رافعات طبية

الطائف ،حي شبراء

الهاتف

 012 - 7328880تحويلة104 :

الهاتف

012 - 7361040

كبار السن وذوي اإلعاقة والمرضي غير القادرين على الحركة .

حكومي

العنوان

www.jed-airport.com

أيام العمل الرسمية

Social-media@gaca.gov.sa

جدة ،حي المحمدية ،شارع المطار.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

920011233

الفاكس

012 - 5253111

دوام مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

رافعات طبية تنقل كبير السن من و إلى الطائرة .

رافعات طبية
شروط الحصول على الخدمة

أن يكون من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة عند شراء التذكرة

أو اإلدارة المختصة

مطار الطائف الدولي

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تواجد كراسي متحركة لخدمة كبير السن

كراسي متحركة
شروط الحصول على الخدمة

أن يكون من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة عند شراء التذكرة.

أو اإلدارة المختصة
مطار الطائف الدولي
القطاع
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الموقع اإللكتروني

حكومي
www.gaca.gov.sa

العنوان

مكة المكرمة الطائف ،الحوية.

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

012 - 7260012

الهاتف

012 - 7262542

ساعات العمل :دوام واحد مستمر( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية
المنزلية

فريق طبي متكامل يقوم بزيارة المريض في منزله

 /1تقرير طبي  /2ملف طبي

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

قسم الرعاية المنزلية

أو اإلدارة المختصة
مستشفى حراء العام

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

٠١٢ - 5203535

تقديــم بطاقــات خاصــة لكبــار الســن تســمح لهــم بدخــول ســياراتهم ،وكذلــك

وصف الخدمة

بطاقة كبار السن

تقديمهــم علــى باقــي المرضــى فــي دخــول العيــادات .
ً
أن يكون كبيرا في السن

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

إدارة الخدمة االجتماعية

أو اإلدارة المختصة
مستشفى حراء العام

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

٠١٢ - 5203535

مكة ،حي البحيرات

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 5203535
دوام مستمر ( )24ساعة

الفاكس

012 - 5203532

99

اسم الخدمة

وصف الخدمة

بالتنســيق مــع جمعيــة دواء وجمعيــة نقــاء وجمعيــة زمــزم يتــم صــرف دواء للكبــار غيــر
القادريــن علــى دفــع رســوم الــدواء.

صرف أدوية
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

اإليواء طويل األجل
بالمستشفيات

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مواقف خاصة

مستشفى حراء العام

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

100

عدم القدرة المادية

إدارة الخدمة االجتماعية

بالتنسيق مع مستشفى ابن سيناء يتم تنويم كبار السن لفترات طويلة.

أن يكون كبير السن وليس له مأوى.

إدارة الخدمة االجتماعية

مواقف خاصة لكبار السن ،وذوي اإلعاقة بالقرب من العيادات

			
 /1كبار السن

مكة ،حي البحيرات .

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

 /2ذوي اإلعاقة

الهاتف
أوقات العمل

012 - 5203535

الفاكس

012 - 5203532

دوام مستمر ( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

فريق طبي متكامل يقوم بزيارة المريض في منزله

برنامج الرعاية المنزلية
شروط الحصول على الخدمة

 /1تقرير طبي  /2ملف طبي

عنوان تقديم الخدمة

قسم الرعاية المنزلية

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

٠١٢ - 5549999

حكومي

العنوان

www.kamc.med.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

أولوية الدخول على
الطبيب

أن يكون كبير سن.

عنوان تقديم الخدمة

عالقات المرضى

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

الفاكس

 ٠١٢ - 5665000تحويلة1118 :

حكومي

العنوان

www.nsh.med.sa

أيام العمل الرسمية

012 - 5666837 -012 - 5665217

طوال أيام األسبوع

أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة

لكبار السن األولوية في الدخول على الطبيب.

شروط الحصول على الخدمة

مستشفى
النور التخصصي

مكة المكرمة ،حي المشاعر ،طريق مزدلفة.

الهاتف

012 - 5549999

الفاكس

012 - 5549999

الرياض ،الخزامى ،شارع الملك فهد.
طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

012 - 5666806 - 012 - 5665000
دوام مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

دعم لوجستي من خالل تقديم الخدمات التالية:

برنامج مكاتب
مساندة

1مساعدة األشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة. 2إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.4-المساعدة في التواصل بين األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية والفريق الطبي (لغة اإلشارة).

مستشفى شرق جدة

5صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعــد بطاقــات أولويــة فــيالحصــول علــى الخدمــات العالجيــة.

أن يكون عمر المستفيد ( )65سنة فما فوق

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني
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جدة ،السليمانية ،الملك عبد الله.

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الهاتف

012 - 2327555

أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة

طوال أيام األسبوع

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية المنزلية

فريق طبي متكامل يقوم بزيارة المريض في مقره

 /1أن يكون لديه ملف بالمستشفى

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

إدارة الرعاية المنزلية

أو اإلدارة المختصة
مستشفى الملك عبدالعزيز
الجامعي

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

 /2تقرير طبي

 ٠١٢ - 64082222تحويلة18188 – 18026 :

وصف الخدمة

دعــم لوجســتي مــن خــال تقديــم الخدمــات التاليــة1- :مســاعدة األشــخاص
المســتفيدين مــن الخدمــة علــى التنقــل داخــل المنشــأة.

برنامج مكاتب مساندة

 2إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.4المســاعدة فــي التواصــل بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية والفريــق الطبــي(لغة اإلشــارة).
5صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعــد بطاقــاتأولويــة فــي الحصــول علــى الخدمــات العالجيــة.

مستشفى الملك عبدالعزيز
الجامعي

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

أن يكون عمر المستفيد ( )65سنة فما فوق

جدة ،حي السليمانية ،شارع الجامعة

حكومي

العنوان

www.hospital.kau.edu.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف

012 - 6952538

الهاتف

012 - 6408222

أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

دعــم لوجســتي مــن خــال تقديــم الخدمــات التاليــة1- :مســاعدة األشــخاص

برنامج مكاتب
مساندة

المســتفيدين مــن الخدمــة علــى التنقــل داخــل المنشــأة.
 2إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.4المســاعدة فــي التواصــل بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية والفريــق الطبــي(لغة اإلشــارة).
5صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعــد بطاقــاتأولويــة فــي الحصــول علــى الخدمــات العالجيــة.

مجمع الملك عبد الله الطبي

أن يكون عمر المستفيد ( )65سنة فما فوق

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

برنامج الرعاية
المنزلية

جدة ،أبحر الشمالية ،شارع األمير نايف بن عبد العزيز
طوال أيام األسبوع

الهاتف

الهاتف

012 - 22285000

012 - 2285278

أوقات العمل دوام واحد مستمر ( )24ساعة

توفير الدواء والعالج وتقسيم الحالة والتوعية واإلرشادات واألغذية.

 /1تحويل من الطبيب المعالج.

شروط الحصول على الخدمة

 /2أن يكون المريض من منسوبي القوات المسلحة أو أسرته .
 /3قرب المسافة من بيت المريض إلى المستشفى.
 /4ملف طبي بالمستشفى .
عنوان تقديم الخدمة

مستشفى الملك فهد للقوات
المسلحة بجدة

أو اإلدارة المختصة
حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.kfhj.med.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@kfhj.med.sa

القطاع
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قسم الرعاية الطبية المنزلية

جدة ،حي الحمراء ،شارع عرفات.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 6606111

الفاكس

012 - 6672942

دوام واحد مستمر ( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة
شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى العيون بجدة

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

حكومي
jed_eye_hos//twither.com er.com

توفير كراسي متحركة لكبار السن

ً
أن يكون العمر فوق  60عاما فقط

6939998

العنوان

جدة ،حي الصفا

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

6939998

الفاكس

6939998

من 8:00صباحا –  4:00مساء

malik_shaik@gmail.co

105

اسم الخدمة

تقديــم النصــح واإلرشــاد والدعــم المعنــوي  ،وتحويــل المحتاجيــن للجهــات الخيريــة،

وصف الخدمة

تثقيف و توعية و دعم
.

وتقييــم المريــض وتدريــب ذويهــم.
أن يكون كبير في السن ولديه ملف بالمستشفى.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

الخدمة االجتماعية.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى باقدو والدكتور عرفان
العام

اسم الخدمة

 012- 6038888تحويلة 1210 :

توجد مواقف خاصة بذوي اإلعاقة وكبار السن.

وصف الخدمة

مواقف خاصة

أن يكون من ذوي اإلعاقة وكبار السن.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الفاكس
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الموقع اإللكتروني

حكومي
012 - 6917747

العنوان

جدة  ،الفيصلية ،الستين.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 6038888

الموقع اإللكتروني

من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.alamal.med.sa

الرقم المواحد

920008485

run_hos_amc@moh.gov.sa

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

تقديم مجموعة من الخدمات لكبار في مقر إقامتهم.

وصف الخدمة

الرعاية المنزلية

ً
 /1أن يكون كبيرا في السن أو عاجز عن الحركة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

 /2تقرير طبي .

قسم الرعاية المنزلية.

أو اإلدارة المختصة

مستشفيات السعودي األلماني

تجهيــز المســتندات المطلوبــة وتعريــف ذوي المريــض باإلرشــادات الالزمــة للعنايــة

وصف الخدمة

اسم الخدمة

بالمريــض وتوجيــه المرضــى للجمعيــات الخيريــة لتســهيل اســتالم االحتياجــات الطبيــة
ً
لغيــر القادريــن ماديــا.

تخطيط الخروج
دون شروط.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

الخدمة االجتماعية.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

www.waqar.org.sa

 012- 2606000تحويلة 6430 :

منطقة مكة  ،جدة  ،حي الزهرة ،
شارع البترجي .

القطاع

خاص

البريد اإللكتروني

saudigermanhosp@gmail.com

الموقع اإللكتروني

العنوان

www.sghgroup.com.sa

أيام العمل الرسمية

الهاتف

012 - 2606000

طوال أيام األسبوع.

الفاكس
أوقات العمل

012 - 2606000
دوام واحد مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

هــي عنايــة مســاندة للمريــض بالمنــزل وتقــدم خاللهــا جميــع الخدمات مثل تشــخيص المشــكلة

وصف الخدمة

وتحديــد أســبابها وتنظيــف المريض وتغذيته

خدمة التمريض المنزلي
شروط الحصول على الخدمة

 /1الخدمة تقدم للجميع ،ولكن كبار السن هم الفئة األكثر
 /2أن يكون لديه ملف بالمركز.

مركز الهدى للرعاية الطبية
المنزليةر

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

تواصل0555206494 :

اسم الخدمة
تقديم عالج طبيعي بكافة أنواعه بالمنزل.

وصف الخدمة

خدمة العالج الطبيعي.
/1الخدمة تقدم للجميع بمن فيهم كبار السن.

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة
وصف الخدمة

غسيل كلوي منزلي.

/2أن يكون لديه ملف بالمركز.

تقديم خدمة الغسيل الكلوي بالمنزل.

/1الخدمة تقدم للجميع بمن فيهم كبار السن.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
أيام العمل الرسمية
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خاص
طوال أيام األسبوع.

/2أن يكون لديه ملف بالمركز.

العنوان
أوقات العمل

جدة  ،حي الفيصلية.

الهاتف

ً
 8:00صباحا _  12:00ليال

الفاكس

0555206494
011 - 2195555

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية-وقائية)

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

/1أن يكون لديه ملف بالمركز

شروط الحصول على الخدمة

/2أن يكون العمر 60سنة فأكثر.

عنوان تقديم الخدمة
مركز الرعاية الصحية األولية
(الزاهر)

إدارة المسنين.

أو اإلدارة المختصة
القطاع

حكومي

الفاكس

012 - 5433077

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان

مكة المكرمة ،حي الزاهر ،جوار مستشفى الملك عبد العزيز.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

012 - 5433077

الهاتف

من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.moh.gov.sa

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية-وقائية)

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين
/1أن يكون لديه ملف بالمركز

شروط الحصول على الخدمة

/2أن يكون العمر 60سنة فأكثر.

القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية
( الشرائع )

www.waqar.org.sa

الموقع اإللكتروني

مكة ،شرائع المجاهدين ،مخطط5

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 5240592

الفاكس

012 - 5247828

من 8:00صباحا –  4:00مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين.

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
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الموقع اإللكتروني

مكة المكرمة ،حي العدل.

حكومي

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

 /2أن يكون لديه ملف في المركز التابع لمنطقة سكنه.

العنوان

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين.

مركز الرعاية الصحية األولية
(العمرة )

 /1أن يكون بعمر  60سنة فأكثر .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية
(حي العدل)

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية وقائية)

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 5564834
من 8:00صباحا –  4:00مساء

تقديم خدمات اجتماعية نفسية شاملة (عالجية ،وقائية)
 /1كبار السن فوق  60سنة
 /2أن يكون لديه ملف في المركز التابع لمنطقة سكنه

عيادة رعاية المسنين.

مكة ،حي العمرة.

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 5200692
ً
من 8:00صباحا 4:00-مساء ومن 6:00مساء 11:00-مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة لكبار السن

كراسي متحركة
أن يكون كبير سن

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية نفسية شاملة (عالجية ،وقائية)

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين.

 /1كبار السن فوق  60سنة

شروط الحصول على الخدمة

حكومي

القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية
(الرصيفة)

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.moh.gov.sa

 /2أن يكون لديه ملف في المنطقة السكنية التابعة لمنطقة سكنه

العنوان
أيام العمل

وصف الخدمة

/1أن يكون لديه ملف بالمركز

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية
( المنتزهات)

www.waqar.org.sa

أيام العمل

من األحد  -الخميس

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  4:00مساء

تقديم خدمات اجتماعية نفسية شاملة (عالجية ،وقائية)

برنامج رعاية المسنين.

حكومي

مكة – حي الراشدية-شار ع القادسية.

الهاتف

012 - 5247828

/2أن يكون العمر 60سنة فأكثر.

العنوان
أوقات العمل

جدة ،حي المنتزهات ،شرق طريق الحرمين.

الهاتف

012 - 620973

من 8:00صباحا –  4:00مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين.

/1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

/2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

وصف الخدمة

كراسي متحركة.

توفير كراسي متحركة لمساعدة كبار السن على الحركة

وجود ملف في المركز الصحي.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية
(الروضة)

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية وقائية)

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

/1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.
/2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

عنوان تقديم الخدمة

رعاية المسنين

أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحية األولية
(وسط المدينة)
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الموقع اإللكتروني

من 8:00صباحا –  4:00مساء

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية وقائية)

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

حكومي

العنوان

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين.

الطائف ،حي الروضة ،شارع سليمان الراجحي.

الهاتف

012 - 7500502

الطائف ،أم العرار ،شهار

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 7434290
من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين.

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

/1أن يكون العمر  60سنة فأكثر  /2أن يكون لديه ملف في المركز التابع لمقر سكنه.

شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
مركز الرعاية الصحية األولية
(وسط الحوية)

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

حكومي

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
جمعية أصدقاء
مرضى السكري

www.waqar.org.sa

القطاع
الموقع اإللكتروني

الطائف ،حي الحوية.

العنوان

وصف الخدمة

برامج توعوية.

012- 7241156

غير ربحي
www.diabfriendsj.com

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 7241156

الفاكس

012 - 7241156

من 8:00صباحا –  4:00مساء

برامج تثقيفيه صحية من خالل عيادة متخصصة.

ً
أن يكون مسجل في الجمعية .

قسم التوعية بالجمعية.

العنوان

جدة ،الفيصلية ،شارع التحلية.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 6686357 - 012 - 6408012
من 8:00صباحا –  4:30مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير أدوية والعالج الالزم لهم.

توفير أدوية
بعد التقييم من قسم الخدمة االجتماعية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

قسم الدوائية ،أو العالجية.

أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

عيادة السكري

عمل فحوصات كاملة والتشخيص

عنوان تقديم الخدمة

عيادة السكري

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية أصدقاء
مرضى السكري

القطاع
الموقع اإللكتروني
الموقع اإللكتروني
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012- 6408012

جدة ،الفيصلية ،شارع التحلية.

غير ربحي

العنوان

www.diabfriendsj.com

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012 - 6686357 -6408012
من 8:00صباحا –  4:30مساء

run_hos_amc@moh.gov.sa

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديم محاضرات شهرية لكبار السن وذوي اإلعاقة.

توعية شاملة
شروط الحصول على الخدمة

أن يكون كبير سن أو من ذوي اإلعاقة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة
مستلزمات طبية

0505504524

وصف الخدمة

تأمين مستلزمات طبية مثل كراسي وأسرة

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون كبير السن ،ومن منسوبي الجهة.

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

www.waqar.org.sa

تقديم دعم مأوى من الزكاة ودعم عيني (سالل غذائية في رمضان وغير رمضان)

وصف الخدمة

تقديم دعم
مادي وعيني

جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة

0505504525

أيام العمل الرسمية

غير ربحي
من األحد  -الخميس

أن يكون كبير السن ،ومن منسوبي الجهة.

العنوان
أوقات العمل

مكة ،حي شار ع الستين .

الهاتف

012 - 5488838

الفاكس

012 - 5483343

من 9:00صباحا –  4:00مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمات تعليمية .

تعليم كبار السن قراءة القرآن الكريم والسنة.

أن يكون كبير سن أو من ذوي اإلعاقة

شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
غير ربحي

القطاع

جمعية أصدقاء
مرضى الشيخوخة

أيام العمل الرسمية

اسم الخدمة

من األحد  -الخميس

وصف الخدمة

خدمات طبية .
شروط الحصول على الخدمة

وصف الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

0505504525

مكة ،حي شار ع الستين .

العنوان
أوقات العمل

الهاتف

الفاكس

012 - 5488838

012 - 5483343

من 9:00صباحا –  4:00مساء

تغطية نفقات وعالجات وعمليات جراحية بالتعاون مع جمعية زمزم

كبار السن وجميع المستحقين

دعم شهري  -إيجار مساكن  -سلة غذاء

كبار السن المحتاجين

اسم الخدمة
مساعدات مالية وعينية
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القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

غير ربحي

www.alber-makkah.com
alber_makka@hotmail.com

العنوان

مكة المكرمة ،حي التقوى ،شارع إبراهيم الخليل

أيام العمل الرسمية
أوقات العمل

من األحد  -الخميس

الهاتف

 012 - 5341730تحويلة 233 :

الفاكس

012 - 5341730

ً
من ٧:٣0صباحا  4:٣0-مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

يتم توصيل الدواء إلى مقر المريض .الخدمة مقدمة للجميع بمن فيهم كبار السن.

توصيل الدواء.

أن يكــون لديــه تقريــر طبــي حديــث ،وروشــتة دواء حديثــة ،وصــورة مــن الهويــة ،وصــورة مــن

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

الجمعية الخيرية لتوفير الدواء

عقــد اإليجــار.

غير ربحي

العنوان

www.dwaa.org.sa

أيام العمل الرسمية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

أدوية طبية ،الخدمة توفر للجميع بمن فيهم كبار السن.

/1أن يكون من فقراء مكة.

شروط الحصول على الخدمة

 /2أن يكون لديه ملف بالجمعية.

عنوان تقديم الخدمة

قسم األدوية

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

الجمعية الخيرية لرعاية المصابين
باألمراض المزمنة.

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

ً
من 8:00صباحا 3:30 -مساء

dwaa.541.02@gmail.com

الموقع اإللكتروني

صحية –عالجية.

مكة  -حي الشرفية  -طريق مكة

الهاتف

0599665943

الفاكس

011 - 2195555

012- 5333865

مكة ،حي الشرفية ،شارع عبد الله بن عباس  -نادي مكة األدبي.

غير ربحي

العنوان

www.sheffaa.org

أيام العمل الرسمية

info@sheffaa-org

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

92000207
ً
ً
مساء
من 7:00صباحا _4:30
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

دعم مادي.
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

الجمعية الخيرية لرعاية المصابين
باألمراض المزمنة.

غير ربحي

القطاع

www.sheffaa.org

الموقع اإللكتروني

وصف الخدمة

عينية – تكافلية

شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية اإلحسان لرعاية اإلنسان
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/1أن يكون من فقراء مكة.
 /2أن يكون لديه ملف بالجمعية.

قسم األدوية

012- 5333865

مكة ،حي الشرفية ،شارع عبد الله بن عباس  -نادي مكة األدبي.
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف

أوقات العمل

92000207

ً
ً
مساء
من 7:00صباحا _4:30

info@sheffaa-org

البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان

دعم مادي للمحتاجين لعمليات جراحية.

القطاع

حكومي

الفاكس

012- 2900301تحويلة116 :

العنوان

دعم مالي وخدمات عالجية وتغطية عمليات جراحية وتكلفة تنويم بالمستشفيات.

المحتاجون

012- 6530653

مكة المكرمة ،حي الشهداء ،نفق كدي .
أيام العمل الرسمية

الهاتف

012- 2900301

أوقات العمل

من 9:00صباحا –  5:00مساء

من األحد  -الخميس

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير أدوية ورعاية وقائية لكبار السن

خدمات صحية
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

012- 6210404

توفير سكن

وصف الخدمة

توفير المأوى

من ال يملك مأوى

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

قسم السكن

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

012- 6210404

مكة ،حي الشرائع ،شارع العسكر.

قطاع حكومي

العنوان

www.nafa.org.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012- 6210404

الفاكس

012- 6210405

من  8:00صباحا – 12:00مساء من  4:00مساء –  9:00مساء

info@nafa.org.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير برامج تدريب تقني ومهني لكبار السن .

خدمات التعليم
والتدريب

اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير أجهزة ومعدات طبية لكبار السن.

خدمات صحية

أن يكون عمره  60سنة فأكثر

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

جمعية إبصار بجدة

غير ربحي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.ebsarfoundation.org.sa

العنوان

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

توعية شاملة.

أن يكون كبير السن أو من ذوي اإلعاقة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
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جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

من 9:00صباحا –  5:00مساء

تقديم محاضرات شهرية لكبار السن وذوي اإلعاقة

شروط الحصول على الخدمة

غير ربحي

جدة ،حي الحمراء ،شارع فلسطين.

الهاتف

012- 2830001

الفاكس

012- 2830002

0556999342

العنوان

جدة ،حي قويزة ،طريق الحرمين.

أوقات العمل

من 9:00صباحا –  4:00مساء

من األحد  -الخميس

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مستلزمات طبية.

تأمين مستلزمات طبية مثل كراسي وأسرة.

أن يكون كبير السن ومن منسوبي الجمعية .

شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديم دعم مادي
وعيني.

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة
خدمات التعليم

أن يكون كبير السن ومن منسوبي الجمعية.

وصف الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون كبير السن ومن منسوبي الجمعية .

القطاع

www.waqar.org.sa

تقديم دعم مادي من الزكاة ،ودعم عيني سالل غذائية في رمضان وغير رمضان

تعليم كبار السن قراءة القرآن الكريم والسنة.

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة

0556999342

أيام العمل الرسمية

غير ربحي
من األحد  -الخميس

0556999342

العنوان

جدة ،حي قويزة ،طريق الحرمين.

أوقات العمل

من 9:00صباحا –  4:00مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

كفالة مسنات
(إيواء)

عالج/إعاشة /كسوة /سكن /تأهيل /توفير أثاث /وجبات /أداء الحج والعمرة/

كبار سن فقط مسنات

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

قسم (دار إيوائي)

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية البر بجدة

012- 6577688

غير ربحي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.albir.org.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@albir.org.sa

القطاع

اسم الخدمة

جدة ،حي الزهراء ،شارع الترجي.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

012- 6391100
ً
من  7:30صباحا 2:30مساء

012- 6391100 -012- 6913774

تدريــب أســر الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم؛ لتطويــر حرفهــم والعمــل علــى إيجــاد

وصف الخدمة

فــرص دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

تدريب وتأهيل
شروط الحصول على الخدمة

/1أن يكون تابع للضمان االجتماعي (مطلقات وأرامل وأيتام )...
/2أن يكون من ذوي الدخل المحدود.
 /3الخدمة تشمل الجميع بمن فيهم كبار السن.

القطاع
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الجمعية الخيرية لرعاية
األسر المنتجة

غير ربحي

البريد اإللكتروني

العنوان

montejal@yahoo.com

جدة ،البلد ،شارع الملك عبد العزيز /عمارة المملكة.
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012- 6436722 - 012-6454767

الفاكس

011 - 2195555

من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمات عالجية
وطبية

تقديم خدمات عالجية وأجهزة طبية

ذوي الدخل المنخفض.

شروط الحصول على الخدمة

غير ربحي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.nhhcf.org

أيام العمل

البريد اإللكتروني

info@nhhcf.org

القطاع

اسم الخدمة

وصف الخدمة

جدة ،حي الزاهري ،شارع عباد بن نهيك .

الهاتف
أوقات العمل

من األحد  -الخميس

الفاكس

012- 2572842

012- 6976051

من  8:00صباحا –  4:00مساء

خدمات صحية من أدوية وعمليات جراحية وأجهزة طبية

خدمات صحية
شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

العيادات المتنقلة.

رعاية صحية بالمنازل.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

تقرير طبي يثبت الحالة .

قسم العناية المتنقلة داخل األحياء.

أو اإلدارة المختصة
القطاع

أن يكون من ذوي الدخل المنخفض.

حكومي

العنوان

جدة ،حي الفيحاء  ،شارع خولة بنت مالك.

www.nhhcf.org

أيام العمل

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012- 2600000

الفاكس

ً
من  7:00صباحا2:00-مساء

012- 2602424
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

شباك خاص

شباك خاص للمراجعين من كبار السن

كبار السن وذوي اإلعاقة

شروط الحصول على الخدمة

حكومي

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان

www.zamzm.com.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

دعم مادي
لتوفير السكن

خدمة سكنية.

أو اإلدارة المختصة

124

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع
البريد اإللكتروني

info@nafa.org.sa

من األحد  -الخميس

كبار السن

عنوان تقديم الخدمة

غير ربحي

أوقات العمل

ً
من  7:00صباحا2:00-مساء

توفير الرسوم الشهرية الخاصة بإيجار البيوت الخاصة بكبار السن السعوديين.

شروط الحصول على الخدمة

جمعية نفع الخيرية

جدة ،حي الفيحاء  ،شارع خولة بنت مالك.

الهاتف

012- 2600000

الفاكس

012- 2602424

0541505455

العنوان

جدة ،حي الروابي ،شارع بن الدن

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012- 6210404

الموقع اإللكتروني

www. albir.org.sa

ً
من  8:00صباحا 5:30-مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تخفيضات أدوية
وعالجات السكري

عمل تخفيض على جميع أدوية وعالجات السكري.
منظومة كبار السن.

شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
شركة النهدي الطبية

www.waqar.org.sa

0565907090 / ٠١٢ - 65353530

خاص

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.nahdi.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

alnahdi-med@hotmail.com

القطاع

جدة ،حي الشاطئ ،شارع فيصل بن فهد.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

012- 2600000

الفاكس

011 - 2195555

ً
ً
من 8:00صباحا _ 5:00
مساء
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منطقة المدينة المنورة

127

www.waqar.org.sa

فهرس المحتويات  -المدينة المنورة
م

128

الجهة

الصفحة

الخدمة

1

فرع األحوال المدنية في منطقة المدينة المنورة

خدمة تقدير

130

2

فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة
المدينة المنورة

برنامج بارع

130

3

مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي – المدينة المنورة

رافعات طبية

131

كراسي متحركة

131

4

مطار األمير عبد المجيد بن عبد العزيز  -العال

رافعات طبية

132

كراسي متحركة

132

كاونتر خاص

133

غرفة خاصة لذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن

133

5

مطار األمير عبد المحسن عبد العزيز-ينبع

مصاعد

133

رافعات طبية

134

كراسي متحركة

134

6

مجمع األمل للصحة النفسية

أولوية الدخول إلى الطبيب المعالج

135

7

مستشفى أحد

مكتب الخدمات المساندة

135

www.waqar.org.sa

م

الخدمة

الجهة

الصفحة

8

مستشفى المدينة الوطني

كراسي متحركة

136

9

مركز الرعاية الصحية األولية (آبار علي )

برنامج رعاية المسنين

136

10

مركز الرعاية الصحية األولية (األوس)

كراسي متحركة – مصاعد خاصة

37

11

مركز الرعاية الصحية األولية (البدراني)

برنامج رعاية المسنين

137

12

مركز الرعاية الصحية األولية ( الجبور)

برنامج رعاية المسنين

138

13

مركز الرعاية الصحية األولية ( الخندق )

برنامج رعاية المسنين

138

14

مركز الرعاية الصحية األولية (األزهري)

كراسي متحركة

139

تسهيل خدمات كبار السن

139

15

جمعية البر الخيرية

مساعدات عينية

140

16

الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية

خدمات صحية

140

17

دار السعادة الخيرية

توفير سكن

141

خدمات صحية واجتماعية

141

18

جمعية الرعاية الصحية الخيرية

رعاية صحية

141

19

جمعية السكري الخيرية

برنامج وقاية

142

خدمة الكشف على كبار السن في السيارة

142

20

جمعية مستودع المدينة المنورة الخيرية

خدمات صحية

143

www.waqar.org.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمات تقدير

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الموقع اإللكتروني

حكومي
www. scth.gov.sa

المدينة ،الدويخلة ،شارع الملك خالد.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014- 8494630

الفاكس

014- 8494630

ً
ً
 8:00صباحا 5:00-
مساء

برنامــج بــارع يهتــم بتدريــب الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم؛ لتطويــر حرفهــم
والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

أن يكون من ذوي الحرف.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

130

أن يكون كبير السن قد بلغ ( )85سنة فأكثر  ،المرضى وذوي اإلعاقة

وصف الخدمة

برنامج بارع

بمنطقة المدينة المنورة

األحــوال المدنيــة  ،بإرســال فــرق ميدانيــة متخصصــة النهــاء إجراءاتهــم فــي مواقعهــم .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

فرع األحوال المدنية
في منطقة المدينة المنورة

خدمــة موجهــة لكبــار الســن ،والمرضــى ،وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة مكاتــب

العنوان
أيام العمل

المدينة المنورة ،القبلتين،
الهمداني .
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014- 8470120

الفاكس

014 - 8470120 014 - 8470383

ً
ً
مساء
 8:00صباحا 3:00-

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

رافعات طبية

رافعات طبية لنقل كبير السن من وإلى الطائرة .

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة من الكاونتر

أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

توجد كراسي متحركة لخدمة كبار السن

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
القطاع

مطار األمير
محمد بن عبد العزيز الدولي
المدينة المنورة

www.waqar.org.sa

حكومي

الموقع اإللكتروني

العنوان

www.gaca.gov.sa

أن يكون من كبار السن ،أو من ذوي اإلعاقة

أن يكون من كبار السن ،أو من ذوي اإلعاقة.

طلب الخدمة من الكاونتر

المدينة المنورة ،المطار ،شارع الملك سلمان.
أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف

014 – 8139999، 014 - 8138444

أوقات العمل

الفاكس

014 – 8139999 ، 014 – 8138888

:8دوام واحد مستمر ( )24ساعة

131

اسم الخدمة

وصف الخدمة

رافعات طبية لنقل كبير السن من وإلى الطائرة .

رافعات طبية
أن يكون من كبار السن ،أو من ذوي اإلعاقة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة من الكاونتر

أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

توجد كراسي متحركة لخدمة كبار السن

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون من كبار السن ،أو من ذوي اإلعاقة.

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة من الكاونتر

أو اإلدارة المختصة
مطار األمير
عبد المجيد بن عبد العزيز  -العال

القطاع
الموقع اإللكتروني

132

حكومي
www.gaca.gov.sa

العنوان
أيام العمل

العالء الغربية.
طوال أيام األسبوع

الهاتف

014 - 8471000/ 920011233

أوقات العمل

ً
دوام واحد مستمر( )24ساعة

الفاكس

014 – 8471000

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كاونتر خاص لكبار السن وذوي اإلعاقة

كاونتر خاص
شروط الحصول على الخدمة

أن يكون من ذوي اإلعاقة أو كبار السن

عنوان تقديم الخدمة

صالة المطار

أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

توجــد غرفــة خاصــة أمــام الصالــة مباشــرة ،وبهــا كراســي متحركــة ،وعمــال يســاعدونهم

وصف الخدمة

غرفة خاصة لذوي
االحتياجات الخاصة
وكبار السن

مــن الغرفــة للصالــة

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون من ذوي اإلعاقة أو كبار السن.

عنوان تقديم الخدمة

الغرفة الخاصة بهم أمام صالة المغادرة

أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

توجد مصاعد خاصة بذوي اإلعاقة وكبار السن

مصاعد خاصة

أن يكون من ذوي اإلعاقة أو كبار السن

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مطار األمير
عبد المجيد بن عبد العزيز  -ينبع

www.waqar.org.sa

الموقع اإللكتروني

حكومي
www.gaca.gov.sa

العنوان
أيام العمل

ينبع ،المطار ،شارع األمير مقرن.
طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

014 - 3228805
ً
دوام واحد مستمر( )24ساعة

الفاكس

014 – 3225842
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

رافعات طبية

توجد رافعات طبية لنقل كبير السن من وإلى الطائرة .

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة من الموظف أو عند شراء التذاكر

أو اإلدارة المختصة
مطار األمير
عبد المجيد بن عبد العزيز -
ينبع

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

تواجد كراسي متحركة لخدمة كبار السن

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة.

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة من الموظف أو عند شراء التذاكر

أو اإلدارة المختصة
مطار األمير
عبد المجيد بن عبد العزيز -
ينبع

القطاع
الموقع اإللكتروني

134

حكومي
www.gaca.gov.sa

العنوان
أيام العمل

ينبع ،المطار ،شارع األمير مقرن.
طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

014 - 3228805

014 – 3225842

ً
دوام واحد مستمر( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

أولوية الدخول إلى
الطبيب المعالج

شروط الحصول على الخدمة

حكومي

القطاع

مجمع األمل للصحة النفسية

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

www.amalalmadinah.com

أولوية دخول كبير السن إلى الطبيب المعالج

			
 /1كبار السن

العنوان
أوقات العمل

 /2ذوو اإلعاقة

المدينة المنورة ،حي العهن ،شارع علي بن أبي طالب.
دوام واحد مستمر( )24ساعة

أيام العمل

الهاتف

طوال أيام األسبوع

014 - 8619200 - 014 - 8619321
الفاكس

014 – 8619210

amalptright@gmail.com

وصف الخدمة

دعــم لوجســتي مــن خــال تقديــم الخدمــات التاليــةر1- :مســاعدة األشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة
علــى التنقــل داخــل المنشــأة.

برنامج مكاتب
مساندة

 2إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.4المساعدة في التواصل بين األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية والفريق الطبي (لغة اإلشارة).5صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعــد بطاقــات أولويــة فــيالحصــول علــى الخدمــات العالجيــة.

شروط الحصول على الخدمة
مستشفى أحد

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

حكومي
www.ohudhospital.netnet

أن يكــون عمــر المســتفيد ( )65ســنة فمــا فــوق  -بطاقــة الهويــة  -وجــود ملــف أو تحويــل
رســمي للعــاج فــي المنشــأة الصحيــة.

العنوان
أيام العمل

المدينة المنورة ،السالم .
طوال أيام األسبوع

الهاتف

014 - 3228805

الفاكس

014 – 3225842

ً
أوقات العمل دوام واحد مستمر( )24ساعة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

كبار السن وذوي اإلعاقة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

مستشفى المدينة الوطني

توفير كراسي متحركة لمساعدة كبار السن والمعاقين وغير القادرين على الحركة.

القطاع

االستقبال الخاص بالمستشفى

حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.mnh.com.sa

الفاكس

البريد اإللكتروني

almadinanational@hotmail.co

اسم الخدمة

وصف الخدمة

أو اإلدارة المختصة

136

القطاع
الموقع اإللكتروني

حكومي
www.moh.gov.sa

أوقات العمل

ً
دوام واحد مستمر( )24ساعة

الفاكس

014 – 8484316

طوال أيام األسبوع

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية-وقائية)

 -1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

014 – 8484316

أيام العمل الرسمية

برنامج رعاية المسنين

مركز الرعاية الصحية األولية
(آبار علي )

المدينة المنورة ،حي الحزام ،شارع األمير عبد المجيد.

الهاتف

014 - 8444444

 -2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه .

قسم الرعاية والعناية.

العنوان
أيام العمل

المدينة المنورة .المغارات.
طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

014 - 8411957
ً
دوام واحد مستمر( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة
– مصاعد خاصة

كراسي متحركة  -مصاعد خاصة.

شروط الحصول على الخدمة

كبار السن  60سنة فما فوق

عنوان تقديم الخدمة

قسم االستعالم

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية
(األوس)

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

تواصل014 - 8380536 :

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل

وصف الخدمة

 1-أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

 2-أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه .

عنوان تقديم الخدمة

برنامج رعاية المسنين

أو اإلدارة المختصة

مركز الرعاية الصحية األولية
(البدراني)

www.waqar.org.sa

الموقع اإللكتروني

من األحد – الخميس.

أوقات العمل

ً
ً
مساء
 8:00صباحا4:30

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

برنامج رعاية المسنين

القطاع

المدينة المنورة -الحرة الشرقية ،شارع الملك عبد العزيز

الهاتف

014 - 8380536

المدينة المنورة  ،حي مذينب ،شارع ابن قيس.

حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

أوقات العمل

الهاتف

014 - 8493544

دوام مستمر ( )24ساعة.
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

شروط الحصول على الخدمة

حكومي

القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية
(الجبور)

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.moh.gov.sa

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية
(الخندق)

القطاع
الموقع اإللكتروني
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حكومي
www.moh.gov.sa

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

 -1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.
 -2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه .

العنوان
أيام العمل

المدينة المنورة ،الجبور ،العنبرية.
من األحد – الخميس

014 - 8235480

الهاتف
أوقات العمل

ً
ً
 8:00صباحا – 4:00
مساء

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية-وقائية)

 -1أن يكون من كبار السن أو ذوي اإلعاقة.

 -2أن يكون لديه ملف بالمركز.

عيادة مسنين.

 014- 8230292تحويلة 103 :

العنوان
أيام العمل

المدينة المنورة ،العنايز ،السالم.
من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 8230290
ً
ً
مساء
 7:30صباحا2:30-

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير كراسي متحركة لكبار السن

كراسي متحركة
شروط الحصول على الخدمة

 /1كبار السن  60أو فوق (نساء ورجال).

عنوان تقديم الخدمة

قسم الطوارئ وخدمات المسنين

أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحية األولية
(األزهري)

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

8223821

ً
يتم دخول المريض وال يتعرض لالنتظار أبدا

وصف الخدمة

تسهيل خدمات كبار
السن

شروط الحصول على الخدمة

 /1كبار السن  60أو فوق (نساء ورجال).

عنوان تقديم الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

حكومي
www.moh.gov.sa

 /2األطفال وأصحاب الحاالت الحرجة

قسم الطوارئ وخدمات المسنين

أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحية األولية
(األزهري)

 /2األطفال ،وأصحاب الحاالت الحرجة

8223821

العنوان
أيام العمل

المدينة المنورة ،األزهري ،قرب دوار األزهري.
من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

0148453821
ً
ً
مساء
 7:00صباحا3:30-
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير مسكن وسلة غذاء وعالجات لكبار السن.

مساعدات عينية

أن يكون كبير السن  60سنة فما فوق.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

عناية -كفالة

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية البر الخيرية بالمدينة
المنورة

8386961-014

قطاع غير ربحي

القطاع

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.biralmedina.com

البريد اإللكتروني

biralmedina@gmail.com

اسم الخدمة

أيام العمل

وصف الخدمة

المدينة المنورة ،قباء

الهاتف

من األحد  -الجمعة

أوقات العمل

014 - 8386961

الهاتف

014 - 8386955

من 8:00صباحا –  4:00مساء

خدمات عالجية (أدوية وعالجات)

خدمات صحية
شروط الحصول على الخدمة

القطاع
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حكومي

قسم الخدمات الطبية

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.moh.gov.sa

البريد اإللكتروني

info@mcsss.org.sa

المدينة المنورة ،النسيم ،سكة الحديد قرب البنك الفرنسي

أيام العمل

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014-8269170 – 014- 8840597
من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير سكن لغير القادرين من كبار السن .

توفير سكن
شروط الحصول على الخدمة

العمر فوق 65سنة

عنوان تقديم الخدمة

اإلدارة

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية دار السعادة الخيرية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمات صحية
وإجتماعية

مساعدات كبار السن من أجهزة ومعدات طبية.

شروط الحصول على الخدمة

غير ربحي

القطاع

جمعية دار السعادة الخيرية

014 - 8278041

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.daralsaada.info

عمر فوق  65سنة

العنوان
أيام العمل

وصف الخدمة

المدينة المنورة ،المقاصر  ،شارع الملك خالد.
من األحد  -الخميس

أوقات العمل

الهاتف

014-8278041

ً
 7:00صباحا  3:00 :مساء

الفاكس

014-8210322

توفير أجهزة وأدوية وعالجات طبية.

رعاية صحية
شروط الحصول على الخدمة
جمعية الرعاية
الصحية الخيرية

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

العنوان

قسم المساعدات الطبية

قطاع غير ربحي

الهاتف

www.chcs.org.sa

البريد اإللكتروني

المدينة المنورة ،بئر عثمان ،شارع أبوبكر الصديق.

 014 - 8460601تحويلة221 :
info@chcs.org.sa

أوقات العمل  8:00صباحا –  1:30مساء.
أيام العمل

من األحد  -الخميس

الفاكس

014 - 8460260
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج وقاية يعنى بعمل محاضرات توعوية لجميع مرضى السكري.

برنامج وقاية
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

أن يكون من مرضى السكري

إدارة الجمعية

أو اإلدارة المختصة

جمعية السكري الخيرية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة الكشف عن كبار
السن فى السيارة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

جمعية السكري الخيرية
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الكشف على كبار السن الذين تصعب عليهم الحركة ويحتاجون الحصول على تقرير بالحالة الصحية لهم.

قطاع غير ربحي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.alsukkary.org.sa

البريد اإللكتروني

alsukkary@gmail.com

كبار السن الذين تصعب عليهم الحركة.

المدينة المنورة ،حي قربان ،شارع علي بن أبي طالب
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 8451058

الفاكس

014 - 8451054

ً
ً
ً
ً
مساء
مساء– 7:30
 8:30صباحا –  1:30ظهرا ،ومن 4:30

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمات صحية

رعاية صحية وطبية وعالجية وتحويل مستشفيات.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

مشروع رعاية االسرة

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية مستودع المدينة
المنورة الخيرية

0557575706

المدينة المنورة ،القبلتين ،الدائري الثاني بالقرب من بنك التسليف.

قطاع غير ربحي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.mcw.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@mcw.sa

القطاع

www.waqar.org.sa

لألسر المحتاجة

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

الهاتف

014 - 8484769

 8:00صباحا –  12:00ظهرا ومن  4:30مساء – 9:00مساء .
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منطقة القصيم
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية
المنزلية

فريق طبي متكامل يقوم بزيارة المريض في منزله.

كبار السن.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

قسم المسنين.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

الشؤون الصحية بمنطقه
القصيم

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

016 - 3239219

حكومي

العنوان

بريدة ،حي الشماس شارع العمر.

www. moh.gov.sa

أيام العمل

من األحد  -الخميس

وصف الخدمة

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3239219

الفاكس

016 - 3259110

من 8:00صباحا –  4:00مساء

توجد ممرات خاصة بحيث يتم خدمة كبير السن داخل السيارة

ممرات خاصة
شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

أن يكون من ذوي االحتياجات الخاصة أو كبار السن

الشمالية ،حي الصفراء.

حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

0163231818
ً
ً
مساء
 7:30صباحا 12:30 -

إمارة منطقة القصيم
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اسم الخدمة

تمكــن هــذه الخدمــة كبــار الســن أو ذوي اإلعاقــة مــن طلــب زيــارة منــدوب األحــوال

وصف الخدمة

المدنيــة لهــم بمقرهــم لتنفيــذ الخدمــات التــي يحتاجونهــا.

خدمات تقدير
شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

 /1كبار السن  85سنة فأكثر.

 /2ذوو اإلعاقة

بريدة ،النازية ،شارع علي بن أبي طالب

حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

 /3المرضى.

016 - 3257720

الفاكس

016 - 3259110

ً
ً
مساء
8:00صباحا – 3:30

فرع األحوال المدنية
بمنطقة القصيم

اسم الخدمة

وصف الخدمة

يوجد مسار أو ممرات خاصة بحث يتم خدمة كبار السن داخل السيارة

مسارات خاصة
شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

حكومي

www. moh.gov.sa

أن يكون من ذوي االحتياجات الخاصة أو كبار السن

العنوان

حي مشعل شارع األربعين.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3240860

الفاكس

016 - 3240759

من 8:00صباحا –  2:00مساء

جوازات منطقة
القصيم

www.waqar.org.sa
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اسم الخدمة

حضــور الشــخص المعنــي إلــى كبيــر الســن لخدمتــه فــي الســيارة أو فــي االســتراحة

وصف الخدمة

حضور الشخص المعني
إلى كبير السن

الموجــودة داخــل المقــر.

كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

المحكمة العامة.

أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

 /1وضع كراسي متحركة يستفيد منها كبار السن عند مراجعة المحكمة أو كتاب العدل.
 /2مواقــف خاصــة لكبــار الســن و ذوي اإلعاقــة ،ويتــم الســماح لســيارات كبــار الســن الذيــن ال

كراسي متحركة
ومواقف خاصة

يســتطيعون المشــي بدخــول المحكمــة.

عنوان تقديم الخدمة

مبنى المحكمة العامة.

أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

تخصيص مكتب الخدمات االجتماعية ،ويعنى بمساعدة كبار السن على إنجاز معامالتهم

وصف الخدمة

تسهيل خدمات كبار
السن من خالل مكتب
مختص

حيث تقوم المحكمة بتقديم المساعدة العدلية لكبار السن وذوي اإلعاقة الخاصة.

عنوان تقديم الخدمة

مبنى المحكمة العامة.

أو اإلدارة المختصة

القطاع
الموقع اإللكتروني

بريدة ،الصفراء ،شارع الملك عبد الله.

حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3266338
ً
ً
مساء
 7:30صباحا 2:30 -

المحكمة العامة بمنطقة القصيم
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www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

حضور الشخص
المعني

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

المحكمة الجزائية بمنطقة القصيم

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اقتضاء

كتابة العدل الثانية بمنطقة القصيم

www.waqar.org.sa

القصيم ،بريدة ،حي مشعل ،شارع فيصل بن بدر .

حكومي

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

016 - 3163973

الهاتف
أوقات العمل

من 8:00صباحا –  2:00مساء

info@moj.gov.sa

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

العنوان

وصف الخدمة

اسم الخدمة

حضور الشخص المعني إلى كبير السن لخدمته في السيارة أو في االستراحة
الموجودة داخل المقر.

خدمة تقدم لألشخاص غير القادرين على الحضور إلى مقر كتابة العدل من كبار
السن أو ذوي اإلعاقة.

		
 /1كبار السن

 /2المرضى

مدينة بريدة حي األمن ،طريق الملك عبد الله .

حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@moj.gov.sa

من األحد  -الخميس

 /3ذوو اإلعاقة

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3251178
من 8:00صباحا –  2:00مساء
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اسم الخدمة

برنامــج بــارع هــو برنامــج يهتــم بتدريــب الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم

وصف الخدمة

برنامج بارع

لتطويــر حرفهــم والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون من ذوي الحرف

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع

منطقة القصيم

البريد اإللكتروني

herbishj@scth.gov.sa

الهاتف

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

حكومي

الموقع اإللكتروني
العنوان

016-3224878

www.scth.gov.sa

اسم الخدمة

الســيارة إلــى الصالــة ،ثــم إلــى الطائــرة

 /1كبار السن

عنوان تقديم الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة
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016 - 3800101

وصف الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

 /2ذوو اإلعاقة

استقبال المطار

أو اإلدارة المختصة

رافعات طبية

 7:30صباحا –  3:00مساء

توفيــر كراســي متحركــة للمســنين مــع مســاعدين ،حيــث ينقــل المســن ،أو ذوو اإلعاقــة مــن

شروط الحصول على الخدمة

مطار األمير
نايف بن عبد العزيز

016 - 3824878

القصيم ،بريدة ،حي الفايزية ،شارع علي بن أبي طالب .

وصف الخدمة

كراسي متحركة

الفاكس

016 - 3824171

توفير رافعات طبية تنقل كبير السن من و إلى الطائرة .

القصيم ،المليداء .

حكومي

العنوان

www.gaca.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3800101

الفاكس

016 - 3800101

ساعات العمل :دوام مستمر ( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية
المنزلية

فريق طبي متكامل يقوم بزيارة المريض فى منزله.

شروط الحصول على الخدمة

كبار السن من عمر  45فما فوق.

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى الشفا

016-3644655

القطاع

حكومي

العنوان

الفاكس

016 - 3649412

أيام العمل الرسمية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمات صحية

عنوان تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

أوقات العمل

ساعات العمل :دوام مستمر ( )24ساعة

إدارة المستشفى.

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع

طوال أيام األسبوع

الهاتف

عالج االضطرابات النفسية لكبار السن وعالج التغيرات السلوكية.

أو اإلدارة المختصة

مستشفى الصحة النفسية

عنيزة  ,حي الشفاء

- 016 - 3645023

تحويلة1315 :

016-3221681

بريدة ،حي الجامعيين ،شار ع على بن أبي طالب.

حكومي

العنوان

www.bmhh.med.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3645323
ساعات العمل :دوام مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل إجراءات كبار
السن

عدم تأخير الكشفيات والمواعيد لهم.

كبار السن وذوي اإلعاقة.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

الطوارئ

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى الملك سعود

اسم الخدمة

016-3645000

وصف الخدمة

كراسي متحركة

كراسي متحركة.

شروط الحصول على الخدمة

كبار السن وذوي اإلعاقة.

عنوان تقديم الخدمة

الطوارئ

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى الملك سعود

القطاع
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حكومي

العنوان

016-3645000

عنيزة.

الهاتف

016 - 3645000

أيام العمل

طوال أيام األسبوع

أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية
المنزلية

زيارة فريق طبي متكامل لمقر المريض وتقديم الخدمة الطبية المناسبة .

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

عيادة كبار السن

أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل الحصول
على مواعيد
المراجعة

تقديم وتسهيل مواعيد المراجعة لكبير السن

عيادة كبار السن

أو اإلدارة المختصة
القطاع

حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.kfshb.med.sa

خاص

البريد اإللكتروني

العنوان

القصيم ،بريدة ،حي النازية ،شارع الملك فهد.

الهاتف

طوال أيام األسبوع

أيام العمل

أوقات العمل

الفاكس

016 - 3242250

016 - 3242250

دوام مستمر ( )٢٤ساعة

(عالجية-وقائية)
في مقره .
شاملة
المريض
بزيارةصحية
نفسية
يقوم
اجتماعية
متكامل
خدمات
تقديمطبي
فريق

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

www.waqar.org.sa

العنوان

وصف الخدمة

برنامج الرعاية
المنزلية

مستشفى القصيم الوطني

كبار السن

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

مستشفى الملك فهد التخصصي

كبار السن  ،أن يكون لديه ملف بالمستشفى .

/1أن يكون لديه ملف بالمركز
دفع رسوم الخدمة .
/2أن يكون العمر 60سنة فأكثر.

القصيم ،بريدة ،حي اإلسكان ،شارع علي بن أبي طالب .

office@qnhospital.com

أيام العمل

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3241898

الفاكس

دوام مستمر ( )24ساعة

016 - 3850971 -016 - 3836200
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة( عالجية ،وقائية)

أن يكون لديه ملف بالمركز ،وأن يكون عمره أكثر من  60سنة.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

عيادة رعاية المسنين.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية (حويالن)

القطاع

016-3244626

حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان
أيام العمل

www.moh.gov.sa

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

أن يكون لديه ملف بالمركز ،وأن يكون عمره أكثر من  60سنة.

عنوان تقديم الخدمة

عيادة رعاية المسنين.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
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حكومي

من األحد – الخميس

أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة( عالجية ،وقائية)

شروط الحصول على الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية
(السالمية)

بريدة ،حي حويالن ،شارع حويالن العام.

الهاتف

016 - 3244626

الفاكس

016 - 3244626

016-3250807

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.moh.gov.sa

الموقع اإللكتروني

ELQ-PHCC-SALMIAH@MOH.GOV.SA

بريدة ،حي السالمية ،شارع السالمية العام.

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

أيام العمل

016 - 3250807

الفاكس

016 - 3250807

 8:00صباحا 4:00-مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.moh.gov.sa

أوقات العمل

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

www.waqar.org.sa

أيام العمل

من األحد  -الخميس

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

مركز الرعاية الصحية األولية
(شمال الصفراء)

 -1أن يكون لديه ملف بالمركز.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية
(الشماس)

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة ( عالجية ،وقائية)

الموقع اإللكتروني

حكومي

www.moh.gov.sa

العنوان

 -2أن يكون عمره أكثر من  60سنة.

بريدة ،حي الشماسي ،شارع الحمر.

الهاتف

016 - 3231956

 7:30صباحا 4:30-مساء

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة ( عالجية ،وقائية)

 -1أن يكون لديه ملف بالمركز.

العنوان
أيام العمل

بريدة ،الصفراء ،المشاغل
من األحد  -الخميس

 -2أن يكون عمره أكثر من  60سنة.

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3820618

الفاكس

016 - 3820612

 8:00صباحا 4:00-مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية
(شرق الفايزية)

حكومي

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

أن يكون لديه ملف بالمركز ،وأن يكون عمره أكثر من  60سنة.

عيادة رعاية المسنين.

016 - 3841535

بريدة ،حي الفايزية.

العنوان
أيام العمل

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

خاص

www.wafa.org.sa

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

016 - 3841535

016 - 3244626

 8:00صباحا 4:00-مساء

توجد مواقف خاصة بكبار السن

وصف الخدمة

مواقف خاصة
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www.moh.gov.sa

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية  ،وقائية)

أن يكون من ذوي االحتياجات الخاصة أو كبار السن

العنوان
أيام العمل

القصيم ،حي العونية
طوال األسبوع.

الهاتف
أوقات العمل

920016716
دوام مستمر  24ساعة

مستشفى الوفاء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل خدمات كبار
السن

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

خاص

www.wafa.org.sa

لهم األولوية في الدخول للطبيب ،وتسهيل جميع أمورهم

أن يكون من ذوي االحتياجات الخاصة أو كبار السن

توجد كراسي متحركة ويوجد عمال لخدمتهم

أن يكون من ذوي االحتياجات الخاصة أو كبار السن

العنوان
أيام العمل

القصيم ،حي العونية
طوال األسبوع.

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3841535
دوام مستمر  24ساعة

مستشفى الوفاء

www.waqar.org.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير العالج والغذاء والمسكن.

رعاية وإسكان
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية البر الخيرية

القطاع
أيام العمل

غير ربحي.

العنوان

كبار سن.

قسم المسنين.

016-324338

بريدة ،حي النازية ،شار ع الملك خالد.

الهاتف

016 - 3243388

ً
أوقات العمل  8:00صباحا  1:00مساء

من األحد – الخميس

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديم أجهزة طبية لمرضى السرطان بما فيهم كبار السن.

أجهزة طبية
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية بلسم لتأهيل
ومساندة مرضى السرطان

القطاع

160

غير ربحي.

الموقع اإللكتروني

العنوان

www.balsam.org.sa

أن يكون من مرضى السرطان ،ودخله أقل من  6000ريال.

إدارة المستفيدين.

0538647855

بريدة  ,حي الصفراء  ,شارع األمير سلطان بن عبد العزيز.
البريد اإللكتروني

balsmalgassim@gmail.co

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3839979
8:00صباحا 2:30-مساء

الفاكس
أيام العمل

016 - 3839979
من األحد  -الخميس

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

النقل

تقديم خدمة النقل داخل وخارج القصيم.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

إدارة المستفيدين.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية بلسم لتأهيل
ومساندة مرضى السرطان

القطاع

غير ربحي.

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

العنوان

www.balsam.org.sa

أن يكون من مرضى السرطان ،ودخله أقل من  6000ريال.

0538647855

بريدة  ,حي الصفراء  ,شارع األمير سلطان بن عبد العزيز.
البريد اإللكتروني

balsmalgassim@gmail.co

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3839979

8:00صباحا 2:30-مساء

الفاكس
أيام العمل

016 - 3839979
من األحد  -الخميس

161

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديــم خدمــة الســكن داخــل القصيــم للذيــن يأتــون مــن القــرى وتقــدم خدمــة الســكن
للمناطــق األخــرى خــارج القصيــم.

السكن
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية بلسم لتأهيل
ومساندة مرضى السرطان

القطاع
الموقع اإللكتروني
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غير ربحي.

العنوان

www.balsam.org.sa

أن يكون من مرضى السرطان ،ودخله أقل من  6000ريال.

إدارة المستفيدين.

0538647855

بريدة  ,حي الصفراء  ,شارع األمير سلطان بن عبد العزيز.
البريد اإللكتروني

balsmalgassim@gmail.co

الهاتف
أوقات العمل

016 - 3839979

8:00صباحا 2:30-مساء

الفاكس
أيام العمل

016 - 3839979
من األحد  -الخميس

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

رعاية المسنين
بمنازلهم

عالجات وأغذية وإسكان.

شروط الحصول على الخدمة

كبار السن.

عنوان تقديم الخدمة

قسم الرعاية المنزلية.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية التآخي لرعاية المسنين
بمحافظة الرس

غير ربحي.

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

الموقع اإللكتروني

غير ربحي.
www.kabidak.org.sa

الرس  -الشفاء .

البريد اإللكتروني

الهاتف

altaa5i.rs@gmail.com

016 - 3390866 - 016 - 3390570
أوقات العمل

أيام العمل

من األحد  -الخميس

ً
 8:00صباحا 4:00-مساء

التكفل بالتنقل والسكن واإلعاشة للمريض ومبلغ مالي شهري قدرة  500ريال

 /1كبار السن

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

www.waqar.org.sa

العنوان

وصف الخدمة

خدمات النقل
والسكن واإلعاشة

الجمعية السعودية الخيرية
لمرضى الكبد

www.balsam.org.sa

016- 390866

 /2من يعانون من صعوبة في الحركة
العنوان

القصيم ،بريدة ،حي األمن ،شارع الملك سعود.

البريد اإللكتروني

kabidak.org@gmail.com

الهاتف

016 - 3839211

أوقات العمل من  8:00صباحا –  2:00مساء

الفاكس
أيام العمل

016 - 3839212
من األحد  -الخميس
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المنطقة الشرقية
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فهرس المحتويات  -المنطقة الشرقية

166

م

الجهة

1

الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية

2

إمارة المنطقة الشرقية

الخدمة

الصفحة

برنامج رعاية المسنين

170

تعقيب المعامالت

170

كراسي متحركة

171

3

أمانة األحساء

مواقف سيارات خاصة

171

4

فرع األحوال المدنية بالمنطقة الشرقية

تقدير

172

5

مكتب األحوال المدنية بمحافظة الخبر

تقدير

172

تفويض الستالم البطاقة

173

6

مكتب األحوال المدنية بمحافظة األحساء

تقدير

173

7

جوازات المنطقة الشرقية

مكتب خاص

174

8

شعبة جوازات محافظة الخبر

كاونتر خاص

174

مواقف سيارات خاصة

174

9

شعبة جوازات منطقة األحساء

مكتب خاص

175

مصعد خاص

175
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م

الخدمة

الجهة

الصفحة

10

إدارة مرور المنطقة الشرقية.

شباك خاص

175

11

المحكمة العامة بمحافظة الخبر

حضور الشخص المعني (المحقق أو القاضي) إلى كبير السن

176

12

المحكمة العامة بمحافظة األحساء

حضور الشخص المعني (المحقق أو القاضي) إلى كبير السن

176

13

محكمة األحوال الشخصية بالمنطقة الشرقية

مكتب الخدمة االجتماعية

177

كراسي متحركة

177

14

محكمة األحوال الشخصية بمحافظة الخبر

حضور الشخص المعني (المحقق أو القاضي)

178

15

محكمة األحوال الشخصية بمحافظة األحساء

مواقف سيارات خاصة

178

كراسي متحركة.

178

16

محكمة االستئناف بالمنطقة الشرقية

خدمة مكانية

179

حضور الشخص المعني الى كبير السن

179

17

المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر

مواقف سيارات خاصة

179

كراسي متحركة

180

18

المحكمة الجزائية بمحافظة األحساء

كراسي متحركة

180

حضور الشخص المعني إلى كبير السن

180
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167

م

168

الخدمة

الجهة

الصفحة

حضور الشخص المعني لخدمة كبير السن

181

19

المحكمة العمالية بالمنطقة الشرقية

كتابات العدل المتنقلة

181

مواقف خاصة

182

20

كتابة العدل األولى بالمنطقة الشرقية

نزول الشخص المعني لخدمة كبير السن

182
182

21

كتابة العدل الثانية بالمنطقة الشرقية

كتابة العدل المتنقلة.

22

مكتب الهيئة العامة للرياضة بالدمام

توفير استراحات و مجالس لكبار السن

183

23

فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث بالمنطقة الشرقية

برنامج بارع

183

24

فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة األحساء

برنامج بارع

184

كراسي متحركة

184

25

مطار الملك فهد الدولي

كاونتر خاص

185

رافعات طبية

185

كراسي متحركة

186

26

مطار األحساء

كاونتر خاص

186

رافعات طبية

187

27

مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب

توفير سكن لكبير السن

187

www.waqar.org.sa

م

الخدمة

الجهة

الصفحة

كراسي متحركة

187

توفير معدات ومستلزمات طبية

188
188

28

مركز األمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب باإلحساء

29

مستشفى الملك خالد العام

برنامج مكاتب مساندة

30

مستشفى الوالدة واألطفال -حفر الباطن

برنامج مكاتب مساندة

189

برنامج رعاية المسنين

189

31

مركز الرعاية الصحية األولية (البديع)

بطاقة المسنين

190

كراسي متحركة

190

32

مركز الرعاية الصحية األولية (حي الخليج)

برنامج رعاية المسنين

190

كراسي متحركة

191

33

مركز الرعاية الصحية األولية (جنوب الدمام)

برنامج رعاية المسنين

191

برنامج رعاية المسنين

192

34

مركز الرعاية الصحية األولية (الروضة )

بطاقة المسنين

192

برامج توعوية خاصة للمسنين

192

35

مركز الرعاية الصحية األولية (الظهران)

برنامج رعاية المسنين

193

36

مركز الرعاية األولية (العقربية)

برنامج رعاية المسنين

193
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169

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

تقديم خدمات صحية شاملة (صحية  -عالجية -وقائية)

أن يكون في عمر 60سنة فأكثر

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

بعض المراكز الصحية التابعة للشؤون الصحية بالمنطقة

أو اإلدارة المختصة
القطاع

الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

قطاع حكومي

العنوان

www.alamal.med.sa

أيام العمل الرسمية

تعقيب المعامالت
شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

إمارة المنطقة الشرقية
مستشفى الشفا

170

الموقع اإللكتروني

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

ً
ً
 8:00صباحا – 2:30
مساء

mainoffice-dm@moh.gov.sa

وصف الخدمة

القطاع

الدمام ،حي غرناطة  ،شارع (. )28

الهاتف

013 - 8432089

الفاكس

013 - 8425569

يتم التواصل مع كبير السن وإنهاء معامالته وتوصيلها.

ً
أن يكون كبيرا في السن

016-3221681
0138352934

المنطقة الشرقية ،الدمام ،حي العمامرة.

قطاع حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8330000
تحويلة 2582 :
 7:30صباحا–  2:30مساء

الفاكس

013 - 8330000
-تحويلة 2720 :

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة
شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع

إمارة المنطقة الشرقية
مستشفى الشفا

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

أمانة األحساء

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

016-3221681تحويلة2528:
013-8330000

قطاع حكومي

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

ً
ً
أن يكون كبيرا في السن أو مريضا

العنوان

وصف الخدمة

مواقف سيارات خاصة

والمرضى .
متحركة
عالج كراسي
توفير
السلوكية.
والمعاقين التغيرات
السنالسن وعالج
لكبار لكبار
النفسية
االضطرابات

المنطقة الشرقية ،الدمام ،حي العمامرة.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8330000
تحويلة 2582 :

الفاكس

013 - 8330000
-تحويلة 2720 :

 7:30صباحا–  2:30مساء

مواقف خاصة بذوي اإلعاقة وكبار السن .

 /1كبار السن
 /2ذوي اإلعاقة.

قطاع حكومي

العنوان

www.alhasa.gov.sa

أيام العمل الرسمية

األحساء ،حي محاسن ،شارع الدوائر الحكومية.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 5825000
من 8:00صباحا  -2:00مساء

info@alhasa.gov.sa
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اسم الخدمة

تمكــن هــذه الخدمــة المواطنيــن مــن كبــار الســن أو مــن ذوي اإلعاقــة مــن طلــب زيــارة

وصف الخدمة

منــدوب األحــوال المدنيــة لهــم بمقرهــم.

تقدير
شروط الحصول على الخدمة

 /1كبار السن  85سنة فأكثر.

عنوان تقديم الخدمة

يتم تقديم الخدمة عن طريق الموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية:

أو اإلدارة المختصة

فرع األحوال المدنية
بالمنطقة الشرقية

قطاع حكومي

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

172

الدمام ،حي الشاطئ ،شارع زيد بن حارث.

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الموقع اإللكتروني

قطاع حكومي

www.moi.gov.sa

013 - 8426027

الهاتف

من األحد  -الخميس

الفاكس

013 - 8420111

من  8:00صباحا –  3:45مساء

أوقات العمل

تمكــن هــذه الخدمــة المواطنيــن مــن كبــار الســن ،أو ذوي االعاقــة مــن طلــب زيــارة منســوب
األحــوال المدنيــة لهــم بمقرهــم لتنفيــذ الخدمــات التــي يحتاجونها.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مكتب األحوال المدنية
بمحافظة الخبر

www.moi.gov.sa

وصف الخدمة

تقدير

 /2ذوو اإلعاقة

 /3المرضى.

 /1أن يكون العمر ( )85سنة فما فوق.

العنوان

المنطقة الشرقية ،الخبر ،الكورنيش.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

 /2المرضى

الهاتف
أوقات العمل

 /3ذوو اإلعاقة

013 - 8819724
ً
ً
من  8:00صباحا – 3:00
مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تفويض الستالم
البطاقة

ً
أن يكون كبيرا في السن.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مكتب األحوال المدنية
بمحافظة الخبر

إمكانية تفويض شخص آخر الستالم بطاقة األحوال المدنية .

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

منــدوب األحــوال المدنيــة لهــم بمقرهــم.
 /1كبار السن  85سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

إدارة األحوال قسم الحاسب اآللي ،أو السجل المدني.

أو اإلدارة المختصة

البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

 /2ذوو اإلعاقة

 /3المرضى.

 /4تقديم المستندات في فرع األحوال وبعد الموافقة تتم الزيارة.

عنوان تقديم الخدمة

مكتب األحوال المدنية
بمحافظة األحساء

ً
ً
مساء
من  8:00صباحا – 3:00

تمكــن هــذه الخدمــة المواطنيــن مــن كبــار الســن أو مــن ذوي اإلعاقــة مــن طلــب زيــارة

تقدير

الموقع اإللكتروني

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

قطاع حكومي

العنوان

وصف الخدمة

القطاع

المنطقة الشرقية ،الخبر ،الكورنيش.

الهاتف

013 - 8819724

األحساء ،حي محاسن ،شارع الجوازات.

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

قطاع حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

013 - 5821660
من 8:00صباحا –  4:00مساء

ahwalcare@ahwal.gov.sa

173

اسم الخدمة

مكتــب مخصــص لخدمــة كبــار الســن وتســهيل إجــراءات الحصــول علــى الخدمــة لكبيــر

وصف الخدمة

مكتب مخصص لكبار
السن

الســن

عنوان تقديم الخدمة

مقر جوازات الشرقية

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع

جوازات المنطقة الشرقية
مستشفى الشفا

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

قطاع حكومي

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.moi.gov.sa

أوقات العمل

من األحد  -الخميس

من  8:00صباحا –  2:30مساء

مواقف خاصة لكبار السن

شروط الحصول على الخدمة

قطاع حكومي

الهاتف

أن يكون كبير في السن  ،أو من ذوي اإلعاقة .

وصف الخدمة

مواقف سيارات خاصة

013 - 8352140

الفاكس

013 - 8352140

كاونتر خاص لكبار السن و ذوي اإلعاقة .

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

المنطقة الشرقية ،الدمام ،حي السوق .

العنوان

وصف الخدمة

كاونتر خاص

174

013 - 8322232

أن يكون كبير في السن

العنوان

المنطقة الشرقية ،الخبر الجنوبية ،شارع
الملك عبد الله.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

013 - 8999949
ً
ً
مساء.
من  7:30صباحا – 2:30

013 - 8941012

شعبة جوازات محافظة الخبر

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مكتب مخصص لكبار
السن

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مصعد خاص

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

شعبة جوازات منطقة األحساء

البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

مصعد مخصص لكبار السن

كبير سن أو معاق .

المنطقة الشرقية ،األحساء ،المبرز .

قطاع حكومي

www.gdp.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 5864801
من 8:00صباحا –  4:00مساء

alhafof@gdp.gov.sa

شباك خاص بالمسنين.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

إدارة مرور المنطقة الشرقية

كبير سن أو معاق .

العنوان

وصف الخدمة

خدمة مكانية

مكتب مخصص لخدمة كبار السن وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة لكبير السن

قطاع حكومي

www.moi.gov.sa
www.moi.gov.sa

/1أن يكون كبير في السن

/2أن يكون من ذوي اإلعاقة.

العنوان

الدمام ،العدامة.

الهاتف

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

 013 - 8260111تحويلة 500 :
ً
ً
 7:00صباحا_ 2:30
مساء
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اسم الخدمة

حضــور الشــخص المعنــي (المحقــق أو القاضــي) لخدمــة كبيــر الســن فــي الســيارة أو
عالج االضطرابات النفسية لكبار السن وعالج التغيرات السلوكية.
االســتراحة المخصصــة.

وصف الخدمة

حضور الشخص المعني
(المحقق أو القاضي) إلى
كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون كبير السن ،ويواجه صعوبة في الحركة.

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع

المحكمة العامة بمحافظة الخبر
مستشفى الشفا

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

المحكمة العامة بمحافظة األحساء

176

مستشفى الشفا

قطاع حكومي

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 3309846
ً
صباحا 2:30 -مساءً
8:00

gen_kho_court@moj.gov.sa

حضــور الشــخص المعنــي (المحقــق أو القاضــي) لخدمــة كبيــر الســن فــي الســيارة أو
االســتراحة المخصصــة.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

الخبر ،حي العزيزية ،شارع العزيزية

العنوان

وصف الخدمة

حضور الشخص المعني
(المحقق أو القاضي) إلى
كبير السن

016-3221681
013- 3309846

أن يكون كبير السن ،ويواجه صعوبة في الحركة.

األحساء ،الهفوف ،شارع المزروعية.

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov

أيام العمل الرسمية

013 - 5822515
من 8:00صباحا –  3:00مساء

info@ahassa.gov.sa

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مكتب الخدمة
االجتماعية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

يقــدم المكتــب خدمــات استشــارية وخدمــات تقديــم الطلــب اإللكترونــي وتحضيــر المعامــات
لكبــار الســن وإرســال موظــف مــع كبيــر الســن إلنهــاء إجراءاتــه مــع اإلدارات األخــرى
 /1كبار السن  /2ذوو اإلعاقة.

محكمة األحوال الشخصية

محكمة األحوال الشخصية
بالمنطقة الشرقية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

محكمة األحوال الشخصية
بالمنطقة الشرقية

www.waqar.org.sa

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

كراسي متحركة

كبار السن وذوو اإلعاقة

المنطقة الشرقية ،الدمام ،حي
الفيصلية

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 3309947

الفاكس

013 - 3309949

ً
ً
مساء
 8:00صباحا_ 2:30

symsnekh@moj.gov.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

حضور الشخص المعني
(المحقق أو القاضي)

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

الموقع اإللكتروني

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 3309846

الفاكس

013 - 3309846

ً
ً
مساء
 8:00صباحا_ 2:30

ge_n_kho_court@moj.gov.sa

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

178

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

كراسي متحركة

الخبر ،حي العزيزية.

قطاع حكومي

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

العنوان

وصف الخدمة

مواقف سيارات خاصة

محكمة األحوال الشخصية
بمحافظة األحساء

أو االســتراحة.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

محكمة األحوال الشخصية
بمحافظة الخبر

حضــور الشــخص المعنــي (المحقــق أو القاضــي) إلــى كبيــر الســن لخدمتــه فــي الســيارة

توفير مواقف خاصة لكبار السن

ً
أن يكون كبيرا في السن

توفير كراسي متحركة

أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

المنطقة الشرقية ،األحساء ،حي الخالدية .

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 5936732
من  8: 00صباحا –  3:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة مكانية

القاضــي) إلــى كبيــر الســن فــي المكتــب المخصــص حيــث يتــم خدمتــه.

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

القطاع

محكمة االستئناف بالمنطقة
الشرقية

مكتــب مخصــص لــذوي اإلعاقــة وكبــار الســن ،حيــث ينــزل الشــخص المعنــي (المحقــق أو

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.moj.gov.sa

 013 - 8312152تحويلة1010 :

العنوان

المقر.

كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة

مواقف سيارات مخصصة لكبار السن.

وصف الخدمة

مواقف سيارات خاصة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

قطاع حكومي

www.moj.gov.sa

من 8:00صباحا  -2:30مساء

الوصــف :حضــور الشــخص المعنــي إلــى كبيــر الســن لخدمتــه فــي الســيارة أو فــي االســتراحة الموجــودة داخــل

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

حضور الشخص المعني
الى كبير السن

الدمام ،حي البديع  ،شارع األشرعة.

الهاتف

013 - 8312152

الفاكس

013 - 8346901

أن يكون كبير في السن.

العنوان

المنطقة الشرقية ،الخبر ،حي
العقربية ،شارع األمير مقرن .

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8673680

الفاكس

013 - 8673680

من  7:30صباحا –  2:30مساء

المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر

www.waqar.org.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

شروط الحصول على الخدمة

قطاع حكومي

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.moj.gov.sa

توفير كراسي متحركة

أن يكون كبير في السن.

العنوان

المنطقة الشرقية ،الخبر ،حي
العقربية ،شارع األمير مقرن .

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8673680

الفاكس

013 - 8673680

من  7:30صباحا –  2:30مساء

المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

حضور الشخص المعني
إلى كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

180

قطاع حكومي

www.alhasa.gov.sa

يوجد كراسي متحركة لخدمة كبار السن.

/1أن يكون كبير السن.

 /2أن يكون من ذوي اإلعاقة.

حضور الشخص المعني إلى كبير السن وخدمته في السيارة أو في االستراحة الموجودة داخل المقر.

كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

العنوان

االحساء ،الصيهد ،المستشفى.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 5876055

الفاكس

013 - 5876055

ً
من  8:00صباحا  -3:00مساء

المحكمة الجزائية بمحافظة األحساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

حضور الشخص المعني لكبير السن لخدمته في مكانه.

وصف الخدمة

حضور الشخص المعني
لخدمة كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

كبير السن غير القادر على الجلوس بالكرسي المتحرك ،أو الصعود للدور العلوي.

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.moj.gov.sa

الدمام ،حي البادية ،شارع الخزان .

العنوان

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8262321

الفاكس

013 - 6096517

ً
ً
مساء
من 8:00صباحا – 2:00

المحكمة العمالية بالمنطقة الشرقية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كتابات العدل
المتنقلة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

كتابة العدل األولى بالمنطقة الشرقية

www.waqar.org.sa

البريد اإللكتروني

طلــب موعــد لتقديــم الخدمــات التوثيقيــة لــذوي اإلعاقــة وكبــار الســن والمرضــى والموقوفيــن فــي دور
المالحظــة ،وذلــك مــن خــال مجموعــة متنقلــة مــن كتابــات العــدل.
األشــخاص غيــر القادريــن علــى الحضــور إلــى مقــر كتابــة العــدل مــن كبــار الســن و المرضــى
والموقوفيــن فــي دور المالحظــة ومــن فــي حكمهــم .

الدمام ،حي الفيصلية ،طريق الجبيل الظهران .

قطاع حكومي

العنوان

www.alamal.med.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 3309301
ً
ً
مساء
 8:00صباحا_ 2:30

run_hos_amc@moh.gov.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

مواقف سيارات خاصة

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

نزول الشخص المعني
لخدمة كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

مواقف خاصة لذوي اإلعاقة وكبار السن.

 /1ذوو اإلعاقة

 /2كبير السن

نزول الشخص المعني لخدمة كبير السن أو ذوي اإلعاقة

 - 1ذوي اإلعاقة
 - 2كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة

الدمام ،حي الفيصلية ،طريق الجبيل الظهران .

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 3309301
من 8:00صباحا –  2:30مساء

كتابة العدل األولى بالمنطقة الشرقية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كتابة العدل المتنقلة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

طلــب موعــد لتقديــم الخدمــات التوثيقيــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن والمرضــى والموقوفيــن
فــي دور المالحظــة ،وذلــك مــن خــال مجموعــة متنقلــة مــن كتــاب العــدل.
األشــخاص غيــر القادريــن علــى الحضــور إلــى مقــر كتابــة العــدل مــن كبــار الســن والمرضــى
والموقوفيــن فــي دور المالحظــة.

الدمام ،حي الفيصلية ،شارع أحد.

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 3309192
من 8:00صباحا –  2:30مساء

كتابة العدل الثانية بالمنطقة الشرقية

182

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير استراحات و
مجالس لكبار السن

استراحات ومجالس خاصة بكبار السن في بعض أندية المنطقة ومقر الهيئة

شروط الحصول على الخدمة

/1كبار السن  60سنة فما فوق

عنوان تقديم الخدمة

موقع الهيئة ،و أندية  :القادسية ،و النهضة ،و الصفا ،والخليج.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع

اسم الخدمة

www.gsa.gov.sa

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

قطاع حكومي

تحويلة108 :

المنطقة الشرقية ،الدمام ،مقابل اإلمارة .

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8344444

الفاكس

013 - 8329012

من  7:30صباحا –  3:30مساء

برنامــج بــارع هــو برنامــج يهتــم بتدريــب الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم؛ لتطويــر
حرفهــم والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة
ًّ
أن يكون حرفيا.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

www.waqar.org.sa

العنوان

وصف الخدمة

برنامج بارع

المنطقة الشرقية

013 -8344444

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

/2ذوو اإلعاقة

العنوان

www.scth.gov.sa

الدمام  ،طريق الخليج _ كورنيش الدمام .

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8096665

الفاكس

013 - 8094084

من  7:30صباحا –  3:30مساء

benyyan@scth.gov.sa
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اسم الخدمة

برنامــج بــارع هــو برنامــج يهتــم بتدريــب الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم؛

وصف الخدمة

لتطويــر حرفهــم والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

برنامج بارع

ًّ
أن يكون حرفيا.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

برنامج بارع.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

محافظة األحساء

قطاع حكومي

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

الموقع اإللكتروني

184

www.scth.gov.sagov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

من األحد  -الخميس

الهاتف

013 - 5623100

أوقات العمل

الفاكس

013 - 5622574

من 8:00صباحا –  4:00مساء

fereidhk@scth.gov.sa

توفير كراسي متحركة تنقل كبير السن من الصالة إلى مقعد الطائرة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

األحساء ،والهفوف ،الثريات.

العنوان

وصف الخدمة

كرااسي متحركة

مطار الملك فهد الدولي

 -013 5623100تحويلة 104 :

/1كبار السن

/2ذوو اإلعاقة

المنطقة الشرقية ،الدمام ،حي المطار .

قطاع حكومي

العنوان

www.gaca.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8837080

الفاكس

013 - 8837210

 24ساعة

gaca-info@gaca.gov.sa

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة
كاونتر خاص بكبار السن

وصف الخدمة

توفير كاونتر لخدمة كبار السن ،وإنهاء إجراءات السفر .

شروط الحصول على الخدمة

/2ذوو اإلعاقة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

رافعات طبية

القطاع

الموقع اإللكتروني

مطار الملك فهد الدولي

www.waqar.org.sa

توفير رافعة طبية لنقل كبير السن غير القادر على الحركة من وإلى الطائرة.

شروط الحصول على الخدمة

قطاع حكومي

البريد اإللكتروني

/1كبار السن

العنوان

www.gaca.gov.sa

/1كبار السن

/2ذوو اإلعاقة  / 3المرضى العاجزين عن الحركة .

المنطقة الشرقية ،الدمام ،حي المطار .
أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8837080

الفاكس

013 - 8837210

 24ساعة

gaca-info@gaca.gov.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

كراسي متحركة تنقل كبار السن من السيارة الى الطائرة

 /1كبار السن /2ذوو اإلعاقة

صالة المطار  -الخدمات األرضية

مطار األحساء
مستشفى الشفا

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كاونتر مخصص لكبار
السن وذوي اإلعاقة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مطار األحساء

القطاع
الموقع اإللكتروني

186

يتــم إنهــاء إجــراءات الســفر وإصــدار بطاقــات صعــود الطائــرة مــن خــال الكاونتــر المخصــص
لكبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة
 /1كبار السن /2ذوو اإلعاقة

صاالت المطار

013 5710001

المنطقة الشرقية ،األحساء .

قطاع حكومي

العنوان

kalsaif@gaca.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

013 - 5710087

الفاكس

013 - 5710012

 24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

رافعات طبية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

مطار األحساء

توفير رافعة طبية لنقل كبير السن غير القادر على الحركة من و إلى الطائرة.

www.gaca.gov.sa

/1كبار السن

العنوان

/2ذوو اإلعاقة

المنطقة الشرقية ،األحساء .

أيام العمل الرسمية

013 - 5710087

الهاتف

طوال أيام األسبوع

أوقات العمل

الفاكس

013 - 5710012

 24ساعة

kalsaif@gaca.gov.sa

البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

توفير سكن للمراجع من خارج المنطقة

وصف الخدمة

توفير سكن لكبير السن

 / 3المرضى العاجزين عن الحركة .

شروط الحصول على الخدمة

قطاع حكومي

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.sbccmed.com

أن يكون لديه ملف بالمركز  ،أن يكون من خارج الدمام .

العنوان

الدمام ،غرناطة.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

013 - 8517000

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

013 - 8155686

دوام مستمر ( )24ساعة

كراسي متحركة لنقل كبير السن داخل املركز .
اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

العنوان

www.pscch.med.sa

كراسي متحركة لنقل كبير السن داخل المركز .

كبير سن  /ذوو إعاقة  ،لديه ملف بالمركز .

المنطقة الشرقية  -األحساء  -المبرز
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 5755460
013 - 5730000

الفاكس

013 - 7570889

 24ساعة

187

اسم الخدمة

توفيــر معــدات ومســتلزمات طبيــة عــن طريــق تقديــم طلــب لقســم الخدمــة االجتماعيــة

وصف الخدمة

توفير معدات
ومستلزمات طبية

فــي المستشــفى.

عنوان تقديم الخدمة

قسم الخدمة االجتماعية

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع

مستشفى الشفا

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

 013 5730000-تحويلة ()4422

المنطقة الشرقية -األحساء  -المبرز

قطاع حكومي

العنوان

www.pscch.med.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 5755460
013 - 5730000

الفاكس

013 - 7570889

 24ساعة

دعم لوجستي من خالل تقديم الخدمات التالية:

وصف الخدمة

1مساعدة األشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة. 2-إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.

برنامج مكاتب مساندة

3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.4المســاعدة فــي التواصــل بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية والفريــق الطبــي (لغــةاإلشــارة).
5صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعــد بطاقــات أولويــةفــي الحصــول علــى الخدمــات العالجيــة.

شروط الحصول على الخدمة

مستشفى الملك خالد العام

القطاع

188

أن يكــون عمــر المســتفيد ( )65ســنة فمــا فــوق  -بطاقــة الهويــة  -وجــود ملــف أو تحويــل

الموقع اإللكتروني

رســمي للعــاج فــي المنشــأة الصحيــة.
حفر الباطن ،البلدية ،الملك
فيصل بن عبد العزيز.

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

013 - 7213744

الفاكس

013 - 7213808

دوام مستمر ( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

دعم لوجستي من خالل تقديم الخدمات التالية:

وصف الخدمة

1مساعدة األشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة. 2-إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.

برنامج مكاتب مساندة

3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.4المســاعدة فــي التواصــل بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية والفريــق الطبــي (لغــةاإلشــارة).
5صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعــد بطاقــات أولويــةفــي الحصــول علــى الخدمــات العالجيــة.

شروط الحصول على الخدمة

مستشفى الوالدة واألطفال -حفر
الباطن
القطاع

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.waqar.org.sa

الموقع اإللكتروني

حفر الباطن ،الباطن ،الملك خالد.

قطاع حكومي

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

رســمي للعــاج فــي المنشــأة الصحيــة.
العنوان

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

مركز الرعاية الصحية األولية (البديع)

أن يكــون عمــر المســتفيد ( )65ســنة فمــا فــوق  -بطاقــة الهويــة  -وجــود ملــف أو تحويــل

قطاع حكومي

www.moh.gov.sa

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

013 - 725608

الفاكس

013 - 7292623

دوام مستمر ( )24ساعة

تقديم خدمات اجتماعية ،نفسية ،صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر /2 .أن يكون لديه ملف في المركز التابع لمقر سكنه.

العنوان

المنطقة الشرقية ،الدمام ،حي
البديع ( طالل سابقا).

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8333509

الفاكس

013 - 83335090

من 8:00صباحا –  4:00مساء

189

اسم الخدمة

يحصل حاملي البطاقة من كبار السن على أولوية الدخول للطبيب

وصف الخدمة

بطاقة المسنين

 -1أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.
ً
 -2أن يكون كبيرا في السن.

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

توفير كراسي متحركة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

 -1أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.
ً
 -2أن يكون كبيرا في السن.

شروط الحصول على الخدمة

قطاع حكومي

القطاع

الموقع اإللكتروني

العنوان

www.moh.gov.sa

المنطقة الشرقية ،الدمام ،حي البديع
( طالل سابقا).
أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

013 - 8333509

013 - 83335090

من 8:00صباحا –  4:00مساء

مركز الرعاية الصحية األولية (البديع)

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

190

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية
(حي الخليج)

تقديم خدمات اجتماعية ،ونفسية ،وصحية شاملة (عالجية ،وقائية )

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

قطاع حكومي

www.moh.gov.sa

 /2أن يكون لديه ملف في المركز التابع لمقر سكنه.

العنوان

المنطقة الشرقية ،الدمام ،حي
الخليج ،شارع األمير متعب .

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8330174

الفاكس

013 - 8330174

من 8:00صباحا –  4:00مساء

er_phcc_alkhalij@moh.gov.sa

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة مكانية

ً
أن يكون كبيرا في السن  ،و أن يكون لديه ملف بالمركز .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية
(حي الخليج)

توفير كراسي متحركة

الموقع اإللكتروني

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  4:00مساء

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

 /2أن يكون داخل نطاق المركز.

برنامج وعيادات رعاية المسنين.

أو اإلدارة المختصة

www.waqar.org.sa

الهاتف

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

عنوان تقديم الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية
(جنوب الدمام)

من األحد  -الخميس

013 - 8330174

er_phcc_alkhalij@moh.gov.sa

البريد اإللكتروني

برنامج رعاية المسنين

المنطقة الشرقية ،الدمام ،حي
الخليج ،شارع األمير متعب .

الفاكس

013 - 8330174

القطاع
الموقع اإللكتروني

الدمام .

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الهاتف
من األحد  -الخميس

أوقات العمل

013 - 8434427

الفاكس

013 - 8434427

من 8:00صباحا –  4:00مساء

191

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

بطاقة المسنين

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برامج توعوية خاصة
للمسنين

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

192

تقديم خدمات اجتماعية ،ونفسية ،وصحية شاملة (عالجية ،وقائية )

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.
 -2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

يحصل حاملي البطاقة من كبار السن على أولوية الدخول للطبيب

 -1أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.
ً
 -2أن يكون كبيرا في السن

إقامة برامج توعوية وتثقيفية للمسنين كل يوم خميس.

 -1أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.
 -2أن يحمل بطاقة المسنين

المنطقة الشرقية ،الدمام ،الروضة .

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  4:00مساء

مركز الرعاية الصحية األولية (الروضة)

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

البريد اإللكتروني

الشــرقية ،حي الظهران ،شــارع
الدوحة.

قطاع حكومي

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8913562

الفاكس

013 - 8917703

من 8:00صباحا –  4:00مساء

ER-PHCC-DOHA@MOH.GOV.SA

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

 -2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه

العنوان

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

مركز الرعاية األولية (العقربية)

 -1أن يكون في عمر  60سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية (الظهران)

تقديم خدمات اجتماعية ،نفسية ،صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

تقديــم خدمــات اجتماعيــة  -ونفســية  -وصحيــة شــاملة (عالجيــة ،وقائيــة) ،وعمــل بطاقــات
لكبــار الســن لتســهيل إجراءاتهــم ومنحهــم األولويــة للحصــول علــى الخدمــات.
 -1أن يكون في عمر  60سنة فأكثر.
 -2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

المنطقة الشرقية ،الخبر ،العقربية
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

013 - 8892370

الفاكس

013 - 8892370

من 8:00صباحا –  4:00مساء

er_phcc_alagrabiyah@moh.gov.sa

193

منطقة عسير

www.waqar.org.sa

194

195

www.waqar.org.sa

فهرس المحتويات  -منطقة عسير
م

196

الخدمة

الجهة

الصفحة

1

الشؤون الصحية بمنطقة عسير

برنامج رعاية المسنين

199

2

إمارة منطقة عسير

تسهيل خدمات كبار السن

199

3

فرع األحوال المدنية بمنطقة عسير

خدمة تقدير

200

4

جوازات منطقة عسير

خدمه إنهاء إجراءات كبار السن

200

5

المحكمة العامة بمنطقه عسير
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م
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خصم خاص لكبار السن على تذاكر دخول المباريات
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

برنامج رعاية المسنين

 /1أن يكون كبير السن بعمر 60سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

 /2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

عنوان تقديم الخدمة

بعض المراكز الصحية التابعة للشؤون الصحية .بمنطقة عسير .

أو اإلدارة المختصة
القطاع

الشؤون الصحية بمنطقة عسير

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

أبها ،حي المنهل ،طريق األمير سلطان.

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

017 - 2246242
من  8:00صباحا –  2:30مساء

يتم من خالل مكتب االستقبال و العالقات العامة تسهيل خدمة كبار السن .

تسهيل خدمات كبار
السن
القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

قطاع حكومي

www.moh.gov.sa

العنوان

أبها ،وسط المدينة ،شارع
اإلمام محمد بن سعود.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 2311000
من  8:00صباحا –  2:30مساء

199

اسم الخدمة

خدمــة موجهــة لكبــار الســن ،والمرضــى ،وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة مكاتــب

وصف الخدمة

األحــوال المدنيــة  ،بإرســال فــرق ميدانيــة متخصصــة إلنهــاء إجراءاتهــم فــي مواقعهــم .

خدمات تقدير
أن يكون كبير السن قد بلغ ( )85سنة فأكثر  ،المرضى وذوي اإلعاقة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

الدخول على موقع األحوال المدنية وحجز موعد.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

فرع األحوال المدنية
بمنطقة عسير
القطاع

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

عن طريق الموقع االلكتروني أو باالتصال017 - 2243328 :

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

خدمه إنهاء إجراءات
كبار السن

صالة االستقبال مكتب ضابط الصالة

أو اإلدارة المختصة

الموقع اإللكتروني

200

أوقات العمل

من  8:00صباحا –  2:30مساء

كبير سن فوق  60سنة

عنوان تقديم الخدمة

جوازات منطقة عسير

من األحد  -الخميس

017 - 2243328

تسهيل إجراءات معامالت كبار السن من خالل مكتب ضابط الصالة .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

أبها ،المنهل ،طريق الملك عبد العزيز.

الهاتف

الفاكس

017 - 2242260

أبها ،حي الفيصلية ،طريق الملك عبد العزيز .

قطاع حكومي

العنوان

www.gdp.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 2260516
من  8:00صباحا –  2:30مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

حضور المحقق أو
القاضي إلى كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

المحكمة العامة بمنطقه عسير

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

الموقع اإللكتروني

محكمة االحوال الشخصية
بمنطقه عسير

البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

البريد اإللكتروني

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 2291968
من  8:00صباحا –  2:30مساء

chma@moj.gov.sa

حضور المحقق أو القاضي إلى كبير السن لخدمته في السيارة.

كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

أبها ،حي الهيام ،طريق الملك عبد العزيز.

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 2291968
من  8:00صباحا –  2:30مساء

chma@moj.gov.sa

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

محكمة االستئناف بمنطقه عسير

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

حضور المحقق أو
القاضي إلى كبير السن

أبها ،حي الهيام.

قطاع حكومي

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

العنوان

وصف الخدمة

حضور المحقق أو
القاضي إلى كبير السن

حضور المحقق أو القاضي إلى كبير السن لخدمته في السيارة.

حضور المحقق أو القاضي إلى كبير السن لخدمته في السيارة أو االستراحة.

كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

أبها ،الخشع  ،شارع الملك عبد العزيز.

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

chma@moj.gov.sa

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 2217576
من  8:00صباحا –  2:30مساء

201

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كاونتر خاص
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

نزول كاتب العدل لخدمة
كبير السن في السيارة

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة اقتضاء

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

قطاع حكومي

www.moh.gov.sa

كاونتر خاص لخدمة كبار السن فقط

كبير السن .

االستقبال.

نزول كاتب العدل لخدمة كبير السن في السيارة

كبار السن  60سنة فأكثر .

يتــم تحديــد يــوم الثالثــاء مــن كل أســبوع لزيــارة كبــار الســن فــي منازلهــم وتقديــم الخدمــة
الالزمــة لهــم.

كبار السن  60سنة فأكثر.

العنوان

/2أن يقوم بتعبئة النموذج المخصص .

أبها ،حي السد ،طريق الملك عبد العزيز.

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

أيام العمل الرسمية

017 - 2569138
من  8:00صباحا –  2:30مساء

كتاب العدل الثانية بمنطقه عسير

202
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اسم الخدمة
خصم خاص لكبار السن على
تذاكر دخول المباريات

وصف الخدمة
ر

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

بطاقة دخول بيوت الشباب
والسكن فيها (في جميع
مناطق المملكة)

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

ً
يحصــل كبيــر الســن مــن  60ســنة فأكثــر علــى خصــم وقــدره ( 100٪مجانــا ) علــى تذاكــر
المباريــات

جميع كبار السن من  60سنة وأكثر.

يمكن لمن يملك البطاقة السكن في بيوت الشباب المنتشرة في جميع مدن المملكة

التوجه إلى مكتب الهيئة العامة للرياضة ودفع مبلغ رمزي سنوي (تحدد الرسوم
حسب العمر) .
أبها ،المحالة ،طريق المحالة العام.

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

قطاع حكومي

العنوان

www.gsa.gov.sa

أيام العمل الرسمية

017 - 2277256
ً
ً
مساء
من  8:00صباحا 2:00 -

مكتب الهيئة العامة للرياضة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج بارع

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

منطقة عسير

www.waqar.org.sa

برنامــج يهتــم بتدريــب الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم لتطويــر حرفهــم والعمــل
علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

ذوو الحرف.

أبها ،المفتاحة.

قطاع حكومي

العنوان

www.scth.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 2311505
من  8:00صباحا –  3:00مساء.
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

توجد رافعات طبية لنقل كبار السن والمعاقين والمرضى من وإلى الطائرة .

رافعات طبية

أن يكون من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة  ،ويصعب عليه الحركة .

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة من موظف الكاونتر.

أو اإلدارة المختصة

مطار أبها الدولي

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تواجد كراسي متحركة لخدمة كبير السن

كراسي متحركة
شروط الحصول على الخدمة

أن يكون من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة.

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة من موظف الكاونتر.ر

أو اإلدارة المختصة
القطاع

مطار أبها الدولي

204

الموقع اإللكتروني

قطاع حكومي

العنوان

عسير ،أبها ،المطار.

الهاتف

www.gaca.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع.

أوقات العمل

017 - 2276000
دوام مستمر ( )24ساعة.

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تخصيص الدور األرضي
لعيادات كبار السن

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى الصحة النفسية بأبها

اسم الخدمة

وصف الخدمة

بطاقة الحصول
على األولوية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

مستشفى الصحة النفسية بأبها

القطاع
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

قطاع حكومي

aseer-aph-pr@moh.gov.sa

أدوار أرضيــة تخــدم كبــار الســن فــوق 60ســنة ،فيهــا عيــادات بجميــع التخصصــات مريحــة،
وال يضطــر كبيــر الســن للصعــود لألعلــى وتكــون قريبــة مــن مواقــف الســيارات.
كبار السن من  60سنة.

إدارة عالقات المرضى.

017-2329590

عــدم انتظــار كبــار الســن وتســهيل إجراءاتهــم ،واســتقبال حامــل البطاقــة فــي العيــادات
الخارجيــة.
يرشــح مــن قبــل الطبيــب أو العيــادات ،ويتــم إرســال الطلــب علــى إيميــل حقــوق وعالقــات
المرضــى.

حقوق وعالقات المرضى.

العنوان

أبها ،حي الشرف ،شارع طريق الملك عبد الله.

الهاتف

طوال أيام األسبوع.

أوقات العمل

أيام العمل الرسمية

017 - 2329723
دوام مستمر ( )24ساعة.
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة الرعاية
المنزلية

فريق طبي متكامل يزور المريض في منزله .

 /1أن يكون كبير السن فوق  65سنة ولديه ملف بالمستشفى .

شروط الحصول على الخدمة

 /2الموافقة على متابعته في المنزل بعد إجراء الفحص عليه من قبل الطبيب .

عنوان تقديم الخدمة

إدارة الطب المنزلي.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى الصحة النفسية بأبها

قطاع حكومي

القطاع
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

aseer-aph-pr@moh.gov.sa

وصف الخدمة

برنامج الرعاية المنزلية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

017-2329590

العنوان

أبها ،حي الشرف ،شارع طريق
الملك عبد الله.

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع.

الهاتف

017 - 2329723

أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة.

خروج فريق طبي متكامل إلى المريض في منزله

		
 /1كبار السن.

 /2الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

خميس مشيط ،حي النزهة ،طريق الملك خالد.

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع.

الهاتف

017 - 2371919

أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة.

مستشفى خميس مشيط العام

206
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

بطاقة تخفيضات

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

بطاقــه تمنــح لكبــار الســن بعمــر  60ســنة فأكثــر للحصــول علــى خصــم ،و يتــم تحديــد الخصــم
مــن قبــل عالقــات المرضــى.

كبار السن بعمر 60سنة فأكثر.

خاص

العنوان

www.aph.med.sa

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

طوال أيام األسبوع.

أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة.

info2aph@gmail.com

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

أبها ،القابل.

الهاتف

017 - 2292222

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية وقائية)

أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

أبها ،حي ذرة ،شارع الخالدية مقابل شارع الفن.

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 2240779
من 8:00صباحا –  4:00مساء

مركز الرعاية الصحية األولية ( ذرة)

www.waqar.org.sa
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اسم الخدمة

عيــادة خاصــة لعــاج األمــراض المزمنــة لكبــار الســن رجــال ونســاء لمــدة يوميــن (يــوم

وصف الخدمة

للرجــال ويــوم للنســاء)

عيادة األمراض المزمنة

كبير السن من 60سنة فأكثر ،ويعاني أحد األمراض المزمنة.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

عيادة األمراض المزمنة.

أو اإلدارة المختصة
القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية ( بالمحالة)

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.moh.gov.sa

العنوان

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

من األحد  -الخميس

برنامج رعاية المسنين

 /2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

عيادة رعاية المسنين .

أو اإلدارة المختصة

أبها ،حي المنسك ،شارع أبي هريرة .

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

مركز الرعاية الصحية األولية ( المنسك)

208

من 8:00صباحا –  4:00مساء

 /1أن يكون العمر  60سنه فأكثر .

عنوان تقديم الخدمة

الموقع اإللكتروني

أوقات العمل

017 - 2317010

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شامله (عالجية وقائية)

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

أبها ،المحالة ،شارع المحالة العامة.

الهاتف

الفاكس

017 - 2317010

017 - 2258167
من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

تقديم خدمات صحية شاملة (عالجية وقائية)

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

أن يكون عمره ( )60سنة فأكثر  ،أن يكون لديه ملف بالمركز الصحي .

خميس مشيط ،حي الموظفين ،شارع الملك فهد

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 2270624
من 8:00صباحا –  4:00مساء

مركز الرعاية الصحية األولية
( حي الموظفين)

اسم الخدمة
عيادة كبار السن

وصف الخدمة

عيادة خاصة لكبار السن  60سنة وأكثر خالل يوم واحد في األسبوع.

شروط الحصول على الخدمة

 /1كبار السن 60سنة وأكثر /2 .يعاني من أحد األمراض المزمنة .

القطاع
الموقع اإللكتروني

أبها ،القابل ،شارع قطر.

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 2290820
من 8:00صباحا –  4:00مساء

مركز الرعاية الصحية األولية ( بالقابل)

www.waqar.org.sa
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اسم الخدمة

مســاعدتهم باســتقبال طلباتهــم هاتفيــا ومــن ثــم تقييــم حالتهــم بزيــارة منازلهــم ورفــع
عالج االضطرابات النفسية لكبار السن وعالج التغيرات السلوكية.
تقريــر ميدانــي عــن الحالــة وإكمــال كافــة اإلجــراءات فــي منــزل المســتفيد.

وصف الخدمة

الزيارات المنزلية
شروط الحصول على الخدمة

كبار السن  60سنة فأكثر ،والمستفيدون من خدمات الجمعية من المحتاجين

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية البر بأبها
مستشفى الشفا

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

www.birabha.com

أيام العمل الرسمية

القطاع
الموقع اإللكتروني

أبها ،المنهل ،شارع الملك فهد .
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 2323500

الفاكس

017 - 2262211

من  8:00صباحا –  3:00مساء

albirabha@gmail.com

شروط الحصول على الخدمة

البريد اإللكتروني

210

غير ربحي.

العنوان

وصف الخدمة

خدمات صحية

جمعية الكوثر
الصحية الخيرية

 016-3221681تحويلة13 :
017 - 2323500

غير ربحي.
WWW.ALKAWTHAR.ORG.SA

توفير خدمات عالجية ،وأجهزة طبية ،وعمليات.

كبار السن بعمر 60سنة فأكثر.

العنوان

أبها ،حي المنسك ،شارع األربعين.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف

017 - 2263300

الفاكس

017 - 2260033

أوقات العمل الساعة  8:00صباحا –  12:00مساء ومن الساعة 4:00
مساء –  8:00مساء

lnfo@alkawthar.org.sa

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

توصيل الدواء إلى منزل كبير السن ،والمتابعة معه باستمرار حتى ال ينقطع عن العالج.

توصيل الدواء
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

جمعية الكوثر
الصحية الخيرية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل إجراءات
كبار السن في
المستشفيات

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية الكوثر
الصحية الخيرية

القطاع

غير ربحي.

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

WWW.ALKAWTHAR.ORG.SA
lnfo@alkawthar.org.sa

 /1كبار السن الذين ال يستطيعون الحضور.

عالقات المرضى.

مــن خــال عالقــات الجمعيــة نقــوم بتســهيل وإنهــاء مواعيــد المستشــفيات
الحكوميــة بأســرع وقــت لكبــار الســن.

خدمة تقدم لجميع كبار السن من المحتاجين للخدمة.

التواصل مع الدكتور محمود الهوبي .

0533502178

العنوان

أبها ،حي المنسك ،شارع
األربعين.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 2263300

الفاكس

017 - 2260033

الساعة  8:00صباحا –  12:00مساء ومن
الساعة  4:00مساء –  8:00مساء
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منطقة تبوك
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225
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226
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

تقديم خدمات اجتماعية ونفسية صحية شاملة عالجية ووقائية

 /1أن يكون العمر  60فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

 /2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

عنوان تقديم الخدمة

بعض المراكز الصحية األولية بالمنطقة .

أو اإلدارة المختصة
القطاع

الشؤون الصحية بمنطقه تبوك

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

قطاع حكومي

www.moh.gov.sa

العنوان

تبوك ،حي الصالحية ،طريق الملك عبد
الله ،مقابل إدارة التعليم.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 4221563

الفاكس

017 - 4221563

من  8:30صباحا –  3:30مساء

clinics_tabouk@moh.gov.sa

وصف الخدمة

مواقف خاصة بكبار السن وذوي اإلعاقة

مواقف خاصة

القطاع
الموقع اإللكتروني

تبوك ،حي الفيصلية ،شارع األمير عبد
المجيد.

قطاع حكومي

العنوان

www.tabuk.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4222752
014 - 4221401

الفاكس

014 - 4220800

من  7:30صباحا –  2:15مساء

إمارة منطقة تبوك

216

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

خدمــة موجهــة لكبــار الســن ،والمرضــى ،وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة مكاتــب

وصف الخدمة

األحــوال المدنيــة  ،بإرســال فــرق ميدانيــة متخصصــة إلنهــاء إجراءاتهــم فــي مواقعهــم .

خدمة تقدير

أن يكون كبير السن قد بلغ ( )85سنة فأكثر  ،المرضى وذوي اإلعاقة .

شروط الحصول على الخدمة

يتم التقديم على الخدمة عن طريق الموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
القطاع

فرع األحوال المدنية
بمنطقة تبوك

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

 )saخدمة أبشر .
تبوك ،حي الصالحية.

قطاع حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع ماعدا الجمعة.

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4236532

الفاكس

014 - 4222694

ً
من  8:00صباحا  2:30 -مساء

وجــود صالــة اســتقبال عنــد مدخــل المديريــة مخصصــة لكبــار الســن ،ونقــدم المســاعدة لكبــار

وصف الخدمة

الســن فــي الــدور األرضــي عنــد مراجعتهــم للشــرطة دون الحاجــة إلــى صعــود األدوار العلويــة،
ومســاعدتهم فــي إنجــاز معامالتهــم.

صالة استقبال
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع

شرطة منطقة تبوك

www.waqar.org.sa

الموقع اإللكتروني

014 - 4221000

تبوك ،مخطط المرجان ،شارع فهد بن سلطان.

قطاع حكومي

العنوان

www.psd.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4221000

الفاكس

014 - 4221669

دوام مستمر ( )24ساعة

217

اسم الخدمة

تقدم التسهيالت الالزمة لهم ،وحضور المختصين لخدمتهم في المكان المخصص.

وصف الخدمة

مكان مخصص
لكبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة

ًّ
الخدمة تقدم فوريا عند المراجعة لتسهيل اإلجراءات.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

تبوك ،حي درة تبوك ،شارع الملك خالد.

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

قطاع حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

014 - 4229900

الفاكس

014 - 4326972

من  7:30صباحا 2:30 -مساء

إدارة مرور منطقة تبوك

اسم الخدمة

وصف الخدمة

صالة خاصة

توجد صالة لخدمة كبار السن

أن يكون كبير في السن.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

منفذ صالة عمار.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

منفذ حالة عمار

القطاع
الموقع اإللكتروني

218

٠١٤ - 4511860

تبوك ،منفذ حالة عمار .

قطاع حكومي

العنوان

www.customs.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4511860

الفاكس

014 - 4511260

من  8:00صباحا –  3:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

توفــر المحكمــة العامــة مواقــف خاصــة لكبــار الســن يراعــى فيهــا قــرب المســافة مــن

وصف الخدمة

مواقف خاصة
لكبار السن

بوابــة الدخــول للمحكمــة العامــة.
لكبار السن وذوي اإلعاقة.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

إدارة أمن المحكمة العامة.
برنامج وقاية يعنى بعمل محاضرات توعوية لجميع مرضى السكري.

أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

إنهاء معامالت كبار السن بأسرع وقت ممكن

تسهيل معامالت
كبار السن
القطاع
الموقع اإللكتروني

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

تبوك ،األخوياء ،شارع الملك عبد العزيز.

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

014 - 4227465

الفاكس

014 - 4221318

ً
من 8:00صباحا _  2:15مساء

المحكمة العامة بمنطقة تبوك

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مواقف سيارات

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

المحكمة التجارية بمنطقة تبوك

www.waqar.org.sa

ً
إذا وجد من المراجعين كبير السن وعاجزا؛ فإنه يوفر له موقف قريب من بوابة الدخول.

ً
أن يكون كبير السن ،أو عاجزا ،أو من ذوي اإلعاقة.

تبوك ،األخوياء

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

ً
من 7:30صباحا _  2:30مساء
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اسم الخدمة

توجــد كراســي الســتراحة المراجعيــن ،إذا وجــد مــن هــو مــن كبــار الســن؛ فإنــه يكــون

وصف الخدمة

المقــدم الســتخدامها.

استراحة للمراجعين
القطاع
الموقع اإللكتروني

تبوك ،األخوياء

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

ً
من  7:30صباحا  -2:30مساء

المحكمة التجارية بمنطقة تبوك

وصف الخدمة

تســلم األوراق الرســمية لكبــار الســن بالمحافظــات دون الحاجــة إلــى زيــارة فــرع الهيئــة فــي
منطقــة تبــوك عنــد التقديــم علــى طلبــات التراخيــص ،وطلــب خطابــات للجهــات الحكوميــة

اسم الخدمة

األخــرى ،وللحصــول أيضــا علــى بطاقــة التشــغيل.

تسهيل معامالت كبار
السن

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

016-3221681
 – ٠١٤تحويلة201 :
- 4239696

برنامــج بــارع هــو برنامــج يهتــم بتدريــب الحرفيــن وتطويــر مهارتهــم ودعمهــم؛ لتطويــر
عالج االضطرابات النفسية لكبار السن وعالج التغيرات السلوكية.
حرفهــم والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

برنامج بارع
شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

منطقة تبوك
مستشفى الشفا
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ذوو الحرف

016-3221681
 – ٠١٤تحويلة٢٠٨ :
- 4239696

تبوك ،حي المروج ،شارع األمير عبد
المجيد بن عبد العزيز.

القطاع

قطاع حكومي

العنوان

البريد اإللكتروني

www.scta.gov.sagov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

khrisin@scth.gov.sa

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4239696

الفاكس

014 - 4247487

ً
من  7:30صباحا –  3:30مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي لمساعدة العاجزين عن الحركة على التنقل داخل صالة المطار

كراسي متحركة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

رافعات تستخدم لمساعدة كبار السن وذوي اإلعاقة

رافعات طبية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

حمام خاص مجهز بمعدات تساعد كبار السن على استخدام دورات المياه بشكل أسهل

دورات مياه مجهزة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مصعد

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

مطار األمير سلطان بن عبد العزيز

www.waqar.org.sa

يوجــد مصعــد فــي صالــة المطــار يمكــن ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن مــن الصعــود للــدور العلــوي المــؤدي إلــى صــاالت
االنتظــار .

كبار السن و ذوي اإلعاقة والمرضى غير القادرين على الحركة .

تبوك ،حي المطار.

قطاع حكومي

العنوان

www.gaca.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع.

الهاتف
أوقات العمل

014 - 42293040
0920011233

الفاكس

014 - 4229240

دوام مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

رافعات طبية تنقل كبير السن من و إلى الطائرة .

رافعات طبية

أن يكون من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة من الكاونتر.

أو اإلدارة المختصة

مطار الوجه

اسم الخدمة

كراسي متحركة لخدمة كبار السن

وصف الخدمة

كراسي متحركة
شروط الحصول على الخدمة

أن يكون من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة.

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة من الكاونتر.

أو اإلدارة المختصة

مطار الوجه

القطاع
الموقع اإللكتروني
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تبوك ،الوجه ،المطار.

قطاع حكومي

العنوان

www.gaca.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع.

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4421140

الفاكس

014 - 4421222

دوام مستمر ( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

مركز الرعاية الصحية األولية
(السعادة)

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

عيادة رعاية المسنين.
تبوك ،حي السعادة ،شارع الملك عبد
الله بن عبد العزيز.

الهاتف

من األحد – الخميس

أوقات العمل

قطاع حكومي

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

 /2أن يكون لديه ملف في المركز التابع لمقر سكنه.

العنوان

وصف الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية
(السليمانية)

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

الفاكس

014 - 4234500
ً
من  8:00صباحا  4:00 -مساء

014 - 4234500

shalamrani@moh.gov.sa

البريد اإللكتروني

برنامج رعاية
المسنين

تقديم خدمات اجتماعية ،ونفسية ،وصحية شاملة (عالجية ،وقائية)

تقديم خدمات صحية شاملة صحية (عالجية وقائية)

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.
 /2أن يكون لديه ملف في المركز التابع لمقر سكنه.

مركز صحي السليمانية

٠١٤ - 4239504

تبوك ،حي السليمانية.

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4239504

الفاكس

014 - 4246780

من 8:00صباحا –  4:00مساء

223

اسم الخدمة

وصف الخدمة

التوعية الصحية
وتعزيز الصحة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية
(السليمانية)

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

الموقع اإللكتروني

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.
 /2أن يكون لديه ملف في المركز التابع لمقر سكنه.

مركز صحي السليمانية.

٠١٤ - 4239504

تبوك ،حي السليمانية.

قطاع حكومي

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

الرياضــة ،واالحتفــال باليــوم العالمــي للمســنين والتوعيــة باألمــراض المزمنــة

العنوان

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

تقديــم التوعيــة واإلرشــاد للمســنين مــن حيــث الغــذاء والتغذيــة والتوعيــة بأهميــة

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4239504

الفاكس

014 - 4246780

من 8:00صباحا –  4:00مساء

تقدم خدمة صحية شاملة (صحية -عالجية -وقائية)

 /1العمر  60سنة فأكثر.
 /2أن يكون داخل نطاق خدمات المركز.
تبوك ،حي المطار.

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4246180

الفاكس

014 - 4246180

من  8:00صباحا  4:00 -مسا

مركز الرعاية الصحية األولية
(العليا)
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www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

تقديم خدمات اجتماعية ونفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

 /2أن يكون لديه ملف في المركز التابع لمقر سكنه.

عنوان تقديم الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية بالورود  -عيادة المسنين.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية
(الورود)

قطاع حكومي

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

www.moh.gov.sa

٠١٤ - 4213530

العنوان

أيام العمل الرسمية

ارامل -مطلقات.

عنوان تقديم الخدمة

اللجنة االجتماعية في جمعية الملك خالد .

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  4:00مساء

تجهيز عدد من السالت الغذائية  -أو كسوة الشتاء وايصالها للمنزل

شروط الحصول على الخدمة

جمعية الملك خالد الخيرية
النسائية بتبوك

الهاتف

eelhewete@moh.gov.sa

وصف الخدمة

توفير مواصالت
لتقديم الخدمة لهم

تبوك ،الورود ،شارع .10

014 - 4213530

الفاكس

014 - 4213530

قطاع حكومي

0559266107

العنوان

k.k.charitable.women@hotmail.com

تبوك -الراجحي -شارع درة تبوك
أيام العمل الرسمية

الهاتف

من األحد  -الخميس

0567222691
أوقات العمل

الفاكس

من  8:00صباحا  ٢:00 -مساء

014 - 4237028
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اسم الخدمة

اســتقبال عــدد مــن التبرعــات مــن جهــات حكوميــة خاصــة عبــاره عــن ( عربيــات – اســرة

وصف الخدمة

توفير عدد من العربات
واالجهزةالطبية
الكهربائية

كهربائيــه) وايصالهــا لمســتحقيها

شروط الحصول على الخدمة

ارامل –مطلقات –يتيمات-من لديهم صعوبه في الحركة.

عنوان تقديم الخدمة

اللجنة االجتماعية

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

0559266107

جمعية الملك خالد الخيرية
النسائية بتبوك

اسم الخدمة

وصف الخدمة

عمل بحث ميداني لتحديد االحتياجات بدقة من ادوات كهربائية – سجاد جلسات ارضية.

تأثيث منازل
شروط الحصول على الخدمة

ارامل –مطلقات –يتيمات

عنوان تقديم الخدمة

اللجنة االجتماعية

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية الملك خالد الخيرية
النسائية بتبوك

القطاع
البريد اإللكتروني
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غير ربحي.

0559266107

العنوان

k.k.charitable.women@hotmail.com

تبوك -الراجحي -شارع درة تبوك
أيام العمل الرسمية

الهاتف

من األحد  -الخميس

0567222691
أوقات العمل

الفاكس

014 - 4237028

من  8:00صباحا  ٢:00 -مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

تفعيــل عــدد مــن المشــاريع الخيريــه والبرامــج مــن ســات وكســوة شــتا واعانــات

وصف الخدمة

توفير سالت غذائية
وبرامج موسمية مفعلة

ماديــة وعينيــة.

شروط الحصول على الخدمة

ارامل –مطلقات –يتيمات

عنوان تقديم الخدمة

اللجنة االجتماعية

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية الملك خالد الخيرية
النسائية بتبوك

اسم الخدمة
عمل بحث مكتبي وميداني
لمعرفة مدى االس
تحقاق داخل المنطقة
والمحافظات التابعة له

0559266107

وصف الخدمة

زيــارة مبدئيــة للتحقــق مــن االهليــة وتســجيلها مــن ضمــن المســتفيدات مــن خدمــات
الجمعيــة فــي حــال اكتملــت الشــروط وعمــل زيــارات دوريــة لتحديــث البيانــات وعمــل
شــراكة مــع االحــوال المدنيــه للمســاهمه فــي التحديــث وتزويدنــا بالبيانــات.

القطاع

غير ربحي.

البريد اإللكتروني

العنوان

k.k.charitable.women@hotmail.com

تبوك -الراجحي -شارع درة تبوك
أيام العمل الرسمية

الهاتف

من األحد  -الخميس

0567222691
أوقات العمل

الفاكس

014 - 4237028

من  8:00صباحا  ٢:00 -مساء

جمعية الملك خالد الخيرية
النسائية بتبوك

www.waqar.org.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

مساعدات مالية
وعينية

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديم مساعدات مالية وعينية (كسوة الشتاء)

أن يكون من ذوي الدخل المنخفض.

في حال توفر أجهزة من المتبرعين ،ويتم التواصل مع المحتاجين الستالمها.

أجهزة طبية
غير ربحي.

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.kaca.org.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

itdep@kaca.org.sa

القطاع

جمعية الملك عبد العزيز الخيرية
بتبوك

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مساعدات مالية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

جمعية األمير فهد بن سلطان
االجتماعية
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البريد اإللكتروني

تبوك ،حي سلطانة.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4221238-

الفاكس

014 - 4235477

من  7:30صباحا – 2:30مساء ،ومن 4:30مساء – 7:30مساء

مساعدات مالية لتحسين معيشة الفرد أو األسرة.

أن يكون من ذوي الدخل المحدود ،وفي حالة استحقاق مع إثبات ذلك.

تبوك ،حي السالم.

غير ربحي.

العنوان

www.kaca.org.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4245300-

الفاكس

014 - 4245200

من  7:30صباحا – 2:30مساء ،ومن 4:30مساء – 7:30مساء

itdep@kaca.org.sa

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

إسكان خيري
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

جمعية األمير فهد بن سلطان
االجتماعية

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

توفير سكن خيري للمستفيدين.
ً
 /1ال يملك منزل.

 /2أن يكون من ذوي الدخل المحدود.

 /3األولوية لكبار السن ،و األرامل ،و المطلقات.

التقديم عن طريق إمارة منطقة تبوك .

غير ربحي.

العنوان

www.pfahadsc.org

أيام العمل الرسمية

تبوك ،حي السالم.
من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4245300

الفاكس

014 - 4245200

من  8:00صباحا –  2:30مساء.

pfahadsc@hotmail.com
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منطقة حائل

www.waqar.org.sa
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فهرس المحتويات – منطقة حائل
م
1
2
3
4
5
6
7

الجهة
الشؤون الصحية بمنطقة حائل
مكتب وزارة العدل بمنطقة حائل
فرع األحوال المدنية بمنطقة حائل
محكمه األحوال الشخصية بمنطقة حائل
محكمة االستئناف بمنطقة حائل
مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة حائل
فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل

8

مطار حائل

9

مستشفى الملك خالد

10

مستشفى األمل لألمراض النفسية
ُ
مركز الرعاية الصحية األولية (لبدا)
جمعية اإلسكان الخيري

13

الجمعية الخيرية بحائل

14

مركز األمير سلطان االجتماعي

15

نسما للطيران

11
12
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الخدمة
خدمة أصدقاء المرضى
خدمة اقتضاء
خدمة تقدير
حضور المحقق او القاضي الى كبير السن
حضور الشخص المعني إلى كبير السن
كراسي متحركة
برنامج بارع
رافعات طبية
كراسي متحركة
مكاتب المساندة
كراسي متحركة
خدمة الزيارة المنزلية
برنامج رعاية المسنين
سداد اإليجار
مساعدات عينية
مركز عالج طبيعي
ديوانية الحي
تخصيص مقاعد لكبار السن

الصفحة
233
233
234
234
234
235
235
236
236
237
237
238
239
239
240
240
241
241
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة أصدقاء
المرضى

شراء كراسي متحركة  ,سرير طبي

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون المستفيد محتاج للخدمه .

ر

عنوان تقديم الخدمة

لجنة أصدقاء المرضى.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

الشؤون الصحية بمنطقه حائل

القطاع
الموقع اإللكتروني

٠١٦ - 5436319

حكومي.

العنوان

www.hailhealth.gov.sa

أيام العمل الرسمية

اسم الخدمة

خدمــة تقــدم لألشــخاص غيــر القادريــن علــى الحضــور إلــى مقــر كتابــة العــدل مــن كبــار

وصف الخدمة

الســن وذوي اإلعاقــة والمرضــى.

شروط الحصول على الخدمة

			
 /1كبار السن.

عنوان تقديم الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

البريد اإللكتروني

حكومي.

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

info@moj.gov.sa

 /3المرضى.

			
 /2ذوو اإلعاقة.

محاكم الوزارة.

أو اإلدارة المختصة

مكتب وزارة العدل بمنطقة حائل

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  3:00مساء

info@hailhealth.gov.sa

البريد اإللكتروني

خدمة اقتضاء

حائل ،حي الشبيلي ،شارع الطائي.

الهاتف

016 - 5346600

حائل ،شرق الجموع ،الدائري.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

016 - 5396376

الهاتف

016 - 5324834

من  8:00صباحا –  3:30مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة تقدير

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

خدمــة موجهــة لكبــار الســن والمرضــى وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة المــكان
إلنهــاء إجراءاتهــم

/1أن يكون كبير السن  85سنة فأكثر.

حائل ،شارع المجمع.

حكومي.

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

 /2ذوو اإلعاقة.
016 - 566224 - 016 - 5323919

الهاتف
أوقات العمل

ً
ً
مساء
من 7:30صباحا – 2:30

فرع األحوال المدنية بمنطقه حائل

اسم الخدمة

وصف الخدمة

حضور المحقق او
القاضي الى كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

حكومي.

الموقع اإللكتروني

info@moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

www.moj.gov.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

حضور الشخص المعني
إلى كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

234

حائل ،مجمع المحاكم ،شارع األمير مقرن.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

016 - 5343339
من  7:30صباحا –  2:30مساء

حضــور الشــخص المعنــي إلــى كبيــر الســن لخدمتــه فــي الســيارة أو فــي االســتراحة
الموجــودة داخــل المقــر.
كبار السن الذين يواجهون صعوبة بالحركة.

حكومي.

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@moj.gov.sa

القطاع

محكمة االستئناف بمنطقة حائل

كبار السن الذين يواجهون صعوبة بالحركة.

العنوان

القطاع

محكمه األحوال الشخصية بمنطقة حائل

حضور المحقق أو القاضي إلى كبير السن لخدمته في السيارة أو االستراحة.

حائل ،حي النقرة ،شارع الملك فهد.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

016 - 5435064

الفاكس

016 - 5396256

من 7:30صباحا –  2:30مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

كراسي متحركة.

وصف الخدمة

كراسي متحركة
شروط الحصول على الخدمة

حكومي.

الموقع اإللكتروني

www.gsa.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

hail-office@gsa.gov.sa

القطاع

مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة
حائل

			
 /1كبار السن.

العنوان

اسم الخدمة

 /2ذوو اإلعاقة .

حائل ،المطار ،خلف االستاد الرياضي.
من األحد  -الخميس

016 - 5332772

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

016 - 5322723

من 8:00صباحا –  3:30مساء

برنامــج بــارع هــو برنامــج يهتــم بتدريــب الحرفييــن ،وتطويــر مهاراتهــم ،ودعمهــم؛ لتطويــر

وصف الخدمة

حرفهــم ،والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

برنامج بارع
شروط الحصول على الخدمة

الحرفيين.

عنوان تقديم الخدمة

قسم اإلنتاج.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

منطقة حائل

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

0555271927

حائل ،مجمع المحاكم ،طريق
الملك سعود.

حكومي.

العنوان

www.scta.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

016 - 5338855

الفاكس

016 - 5348860

من  7:30صباحا –  2:30مساء

madanif@scth.gov.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

رافعات طبية تنقل كبير السن من و إلى الطائرة

رافعات طبية
شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

شروط الحصول على الخدمة

236

كراسي متحركة

			
 /1كبار السن.

حكومي.

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.scta.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

madanif@scth.gov.sa

القطاع

مطار حائل

			
 /1كبار السن.

 /2ذوو اإلعاقة.

حائل ،طريق حاتم الطائي
طوال أيام األسبوع

 /2ذوو اإلعاقة.

الهاتف
أوقات العمل

016 - 5320120

الفاكس

016 - 5328700

دوام مستمر ( )24ساعة .

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

دعــم لوجســتي مــن خــال تقديــم الخدمــات التاليــة1- :مســاعدة األشــخاص
المســتفيدين مــن الخدمــة علــى التنقــل داخــل المنشــأة.

برنامج مكاتب مساندة

 2إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.4المســاعدة فــي التواصــل بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية والفريــقالطبــي (لغــة اإلشــارة).
5صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعد بطاقاتأولويــة فــي الحصــول على الخدمــات العالجية.

مستشفى الملك خالد

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

حكومي.
www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

www.waqar.org.sa

القطاع
الموقع اإللكتروني

رسمي للعالج في المنشأة الصحية.
العنوان

وصف الخدمة

كراسي متحركة

مستشفى األمل
لألمراض النفسية

أن يكون عمر المستفيد ( )65سنة فما فوق  ,بطاقة الهوية  ,وجود ملف أو تحويل

حائل ،حي الزبارة  ,طريق الملك عبد العزيز .
طوال أيام اإلسبوع

016 - 5328888

الهاتف
أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة

توفير كراسي متحركة

			
 /1كبار السن.

 /2ذوو اإلعاقة.

إدارة مستشفى األمل  -شؤون المرضى

حائل ،حي الوسيطاء ،الشارع البلد .

حكومي.

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام اإلسبوع

الهاتف
أوقات العمل

016 - 5327755
دوام مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة الزيارة
المنزلية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى األمل
لألمراض النفسية

القطاع
الموقع اإللكتروني

238

حكومي.
www.moh.gov.sa

يقــدم فريــق مكــون مــن طبيــب وممــرض أو ممرضــة وأخصائيــة اجتماعيــة بزيــارة المريــض
النفســي كبيــر الســن الــذي ال يســتطيع مراجعــة المركــز ألي ســبب مــن األســباب.

 /1كبير سن

 /2مريض نفسي

 /3ال يستطيع الوصول للمركز

إدارة مستشفى األمل  -شؤون المرضى

 ٠١٦ - 5327755التحويلة 250

العنوان

حائل ،حي الوسيطاء ،الشارع البلد .

أيام العمل الرسمية

طوال أيام اإلسبوع

الهاتف
أوقات العمل

016 - 5327755
دوام مستمر ( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية
المسنين

تقديم خدمات صحية شاملة.

عنوان تقديم الخدمة

عيادة كبار السن.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

ُ
مركز الرعاية الصحية األولية (لبدا)

القطاع
الموقع اإللكتروني

حكومي.

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

سداد اإليجار

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية حائل
لإلسكان الخيري

القطاع
أيام العمل الرسمية

www.waqar.org.sa

حائل ،حي لبدا ،الدائري.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

016 - 5323586
من  8:00صباحا –  4:00مساء

lubdaphc@yahoo.com

البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

٠١٦ - 5313586

غير ربحي.
من األحد  -الخميس

نسدد إيجار السكن عن المحتاجين بما فيهم كبار السن .

 /1صك يثبت دخل كبير السن أقل من ( )1000ريال .
 /2صك يثبت إجمالي دخل األسرة أقل من ( )5000ريال.

إدارة الجمعية.

 ٠١٦ - 5382355أو 0538456841

العنوان
أوقات العمل

حائل  ،األمير عبد الله  ،الدائري.
من  8:00صباحا –  4:00مساء

الهاتف

016 - 5382355

239

اسم الخدمة

المساعدات العينية من كسوة الشتاء -سلة رمضان  -سالل غذائية – المتجر الخيري

وصف الخدمة

مساعدات عينية

لكبار السن -إعانات مالية.

أن يكون كبير السن  60سنة فأكثر  ،ومن ذوي الدخل المنخفض .

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

مقر الجمعية في حائل.

أو اإلدارة المختصة

الجمعية الخيرية بحائل

غير ربحي.

القطاع

hail_47@hotmail.com

البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

العنوان

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

مركز عالج طبيعي

مركز األمير سلطان االجتماعي .

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

240

الموقع اإللكتروني

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  2:00مساء

رسوم رمزية ،ويستثنى مستفيدو الضمان االجتماعي والجمعيات الخيرية األخرى من هذه الرسوم.

عنوان تقديم الخدمة

القطاع

من األحد  -الخميس

الهاتف

خدمات العالج الطبيعي

شروط الحصول على الخدمة

مركز األمير سلطان االجتماعي

حائل ،حي النقرة ،شارع الملك فهد.

016 - 5317341 - 016 - 5317725

الفاكس

016 - 5317494

٠١٦ - 5341505

حائل ،حي الجامعيين ،الدائري

غير ربحي.

العنوان

www.kacs.org.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

016 - 5341505

البريد اإللكتروني

methgl@kacs.org.sa

من7:30صباحا –  2:30مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

ً
كل يوم اثنين أسبوعيا ،تقام برامج تعارف وفعاليات ومحاضرات بسيطة.

وصف الخدمة

ديوانية الحي

رسوم رمزية ،ويستثنى مستفيدو الضمان االجتماعي والجمعيات الخيرية األخرى من هذه الرسوم.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

مركز األمير سلطان االجتماعي .

أو اإلدارة المختصة
مركز األمير سلطان االجتماعي

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

غير ربحي.

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.kacs.org.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

methgl@kacs.org.sa

القطاع

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تخصيص مقاعد لكبار
السن

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

٠١٦ - 5341505

خاص.
www.nesmaairlines.com

حائل ،حي الجامعيين ،الدائري
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

016 - 5341505
من7:30صباحا –  2:30مساء

تخصيص المقاعد األمامية من الطائرة لكبار السن وذوي اإلعاقة.

/1أخبار طاقم الطائرة .
العنوان

 /2أن يكون المسافر كبير في السن.

حائل.،

أيام العمل الرسمية

الهاتف

طوال أيام األسبوع.

أوقات العمل

92000 3232
دوام مستمر ( )24ساعة.
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية وقائية).

برنامج رعاية المسنين

 /1أن يكون العمر 60سنة فأكثر .

شروط الحصول على الخدمة

 /2أن يكون لديه ملف بالمركز التابع لمنطقة سكنه.

عنوان تقديم الخدمة

تقدم هذه الخدمة من خالل بعض مراكز الرعاية األولية بالمنطقة .

أو اإلدارة المختصة

الشؤون الصحية
بمنطقة الحدود الشمالية

اسم الخدمة

مكتب خاص بكبار السن يتم من خالله خدمة كبير السن.

وصف الخدمة

مكتب خاص بكبار السن

ً
ً
أن يكون كبيرا في السن و عاجزا عن الحركة .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

246

حكومي.
www.moh.gov.sa

العنوان

عرعر  ،حي المساعدية ،جوار المرور
ومستشفى عرر المركزي.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6620036

الفاكس

014 - 6620036

من  8:00صباحا –  2:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

يوجد شباك خاص يتم خدمتهم فيه.

شباك خاص
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

/1أن يكون من ذوى االحتياجات الخاصة.

 /2أن يكون كبير السن.

موظف خدمة العمالء خاص بهم.

توجد مواقف وممرات خاصة بهم ويخدم العميل وهو جالس في سيارته.

مواقف وممرات خاصة
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمات ذاتية
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
القطاع

/1أن يكون من ذوى االحتياجات الخاصة.

خدمة العمالء

يوجــد عــدد  2كمبيوتــر للعمــاء إلنجــاز معامالتهــم الخاصــة بالجهــات األخــرى ،ويوجــد
موظــف لمســاعدتهم.
/1أن يكون من ذوى االحتياجات الخاصة.

www.waqar.org.sa

 /2أن يكون كبير السن.

خدمة العمالء.
عرعر .المساعدية.شارع الملك فيصل.

حكومي.

العنوان

www.mlsd.gov.sa

أيام العمل الرسمية

منطقة الحدود الشمالية
الموقع اإللكتروني

 /2أن يكون كبير السن.

من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

014 - 6627128
ً
من  7:30صباحا -2:30مساء

014 - 623777

247

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة.
شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مواقف خاصة

شروط الحصول على الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

إمارة منطقة الحدود الشمالية

القطاع

حكومي.

الموقع اإللكتروني

248

العنوان

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية وقائية).

ً
أن يكون عاجزا عن الحركة أو كبير السن.

 014 - 662200تحويلة 114-113-112

توجــد مواقــف خاصــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن ،ويتــم خدمــة كبــار الســن
فــي داخــل ســيارتهم إذا احتــاج األمــر.
 /1أن يكون كبير السن.
 /2أن يكون من ذوي اإلعاقة .

 014 - 662200تحويلة 114-113-112

عرعر،مشرق ،الطريق الدولي

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس

أوقات العمل

ً
من  7:30صباحا  -2:15مساء

www.moi.gov.sa

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة تقدير

األحــوال المدنيــة  ،بإرســال فــرق ميدانيــة متخصصــة إلنهــاء إجراءاتهــم فــي مواقعهــم .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

فرع األحوال المدنية بمنطقة الحدود
الشمالية

خدمــة موجهــة لكبــار الســن ،والمرضــى ،وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة مكاتــب

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

أن يكون كبير السن قد بلغ ( )85سنة فأكثر  ،المرضى وذوي اإلعاقة .

حكومي.

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

ً
من  8:00صباحا  -2:00مساء

شباك ومدخل خاص لكبار السن ،وذوي االحتياجات الخاصة إلنهاء خدماتهم.

وصف الخدمة

شباك ومدخل خاص

عرعر ،الخالدية ،شارع عمر بن الخطاب.

الهاتف

014 - 6620940

الفاكس

014 - 760218

			
 /1كبار السن .

حكومي.

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

 /2ذوو اإلعاقة.

عرعر ،حي الروضة  ،شارع ريان بن عامر.

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

014 - 6620532

الفاكس

014 - 6760515

ً
من  8:00صباحا  -2:00مساء

جوازات منطقة الحدود الشمالية

www.waqar.org.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

نزول المدير أو الموظف
المختص لخدمة كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مواقف خاصة

شروط الحصول على الخدمة

ً
ً
أن يكون كبيرا في السن ،أو عاجزا عن طلوع الدرج.

توجد مواقف خاصة لذوي اإلعاقة وكبار السن.

أن يكون من ذوي اإلعاقة ،أو من كبار السن.

حكومي.

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.psd.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

run_hos_amc@moh.gov.sa

القطاع

مديرية شرطة منطقة الحدود الشمالية

نزول المدير أو الموظف المختص إلى كبير السن وخدمتهم.

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج بارع

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

عرعر ،رفحاء ،شارع األربعين.
طول أيام األسبوع.

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6625812

الفاكس

014 - 6760174

دوام ( )24ساعة

برنامــج بــارع يهتــم بتدريــب الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم؛ لتطويــر حرفهــم
والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

أن يكون من األشخاص ذوي الحرف.

عرعر ،الروضة ،شارع الملك فيصل.

حكومي.

العنوان

www.scta.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6642462

الفاكس

014 - 6621534

ً
من  7:00صباحا  -2:00مساء

منطقة الحدود الشمالية

250
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اسم الخدمة

توجد رافعة طبية تنقل كبير السن من و إلى الطائرة .

وصف الخدمة

رافعة طبية

ً
 /1أن يكون كبيرا في السن.

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

 /2أن يكون من ذوي اإلعاقة.

كراسي متحركة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

ً
ً
أن يكون كبيرا في السن أو معاقا أو غير قادر على الحركة .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

عرعر ،حي المساعدية ،شارع األمير نايف.

حكومي.

العنوان

www.alamal.med.sa

أيام العمل الرسمية

طول أيام األسبوع.

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6760222

الفاكس

014 - 6760222

دوام ( )24ساعة.

مطار رفحاء

www.waqar.org.sa
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة المنزليــة فــي المنــازل ،وهــي خدمــات تمريــض وخدمــات
اجتماعيــة وخدمــات العــاج الطبيعــي والخدمــات الطبيــة.

برنامج الرعاية المنزلية
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى األمير
عبد العزيز بن مساعد

اسم الخدمة

وصف الخدمة

بطاقات

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
مستشفى األمير
مستشفى األمير
عبد العزيز بن مساعد
عبد العزيز بن مساعد

252

القطاع
الموقع اإللكتروني

 /1ملف طبي .

 /2تقرير طبي .

الطب المنزلي.

014 - 6613247

توجــد بطاقــات خدمــات مســاند كبــار الســن وذوي اإلعاقــة ،ويكــون لهــم األولويــة فــي
الدخــول ،وبــدون مواعيــد مســبقة.

 /1أن يكون من كبار السن.

 /2أن يكون من ذوي اإلعاقة.

حقوق وعالقات المرضى.
عرعر ،المطار ،شارع الملك عبد الله.

حكومي.

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع.

الهاتف
أوقات العمل

014 - 613239

الفاكس

014 - 613239

دوام مستمر ( )24ساعة.

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

لهم كاونتر خاص بهم.

شروط الحصول على الخدمة

 /1أن يكون من كبار السن.

كاونتر خاص

اسم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

 /2أن يكون من ذوي اإلعاقة.

توجد مواقف خاصة بهم بالقرب من العيادات.

وصف الخدمة

مواقف خاصة.

www.waqar.org.sa

 /1أن يكون من كبار السن.

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

مستشفى األمير
عبد العزيز بن مساعد

كراسي متحركة.

وصف الخدمة

كراسي متحركة

 /2أن يكون من ذوي اإلعاقة.

 /1أن يكون من كبار السن.

حكومي.

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

 /2أن يكون من ذوي اإلعاقة.

عرعر ،المطار ،شارع الملك عبد الله.
طوال أيام األسبوع.

الهاتف
أوقات العمل

014 - 613239

الفاكس

014 - 613239

دوام مستمر ( )24ساعة.

253

اسم الخدمة

وصف الخدمة

دعم لوجستي من خالل تقديم الخدمات التالية:
1-مساعدة األشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة.

برنامج مكاتب
مساندة

 2إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.4المســاعدة فــي التواصــل بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية والفريــقالطبــي (لغــة اإلشــارة).
5صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعد بطاقاتأولويــة فــي الحصــول على الخدمــات العالجية.

مستشفى عرعر المركزي

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

254

حكومي.
www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

تحويــل رســمي للعــاج فــي المنشــأة الصحيــة.
العنوان

وصف الخدمة

كراسي متحركة و
دورات مياه مجهزه

مستشفى النقاهة بعرعر

أن يكــون عمــر المســتفيد ( )65ســنة فمــا فــوق  ,إثبــات الهويــة  ,وجــود ملــف أو تحويــل

عرعر ،حي المساعدية .
طوال أيام األسبوع.

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6624004

الفاكس

014 - 6611719

دوام مستمر ( )24ساعة.

المستشــفى مجهــز لخدمــة كبــار الســن مــن ناحيــة توفــر الكراســي المتحركــة وتجهيــز دورات
الميــاه لمســاعدة كبــار الســن.

أن يكون لدية ملف في المستشفى.

عرعر ،حي الجوهرة ،شارع الغروب.

حكومي.

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6760908
دوام مستمر ( )24ساعة.

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية
المنزلية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مستشفى النقاهة بعرعر

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

زيارة فريق طبي متكامل لمنزل كبير السن أو المريض .

 /1كبار السن الذين يعانون صعوبة في الحركة.

حكومي.

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

 /2ملف طبي.

عرعر ،حي الجوهرة ،شارع الغروب.
طوال أيام األسبوع

 /3تقرير طبي .

الهاتف

014 - 6760908

أوقات العمل دوام مستمر ( )24ساعة.

دعم لوجستي من خالل تقديم الخدمات التالية:
1مساعدة األشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة. 2-إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.

برنامج مكاتب مساندة

3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.4المســاعدة فــي التواصــل بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية والفريــقالطبــي (لغــة اإلشــارة).
5صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعد بطاقاتأولويــة فــي الحصــول على الخدمــات العالجية.

مستشفى النساء والوالدة بعرعر

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

أن يكــون عمــر المســتفيد ( )65ســنة فمــا فــوق  ,إثبــات الهويــة  ,وجــود ملــف أو تحويــل
رســمي للعــاج فــي المنشــأة الصحيــة.

حكومي.

العنوان

الشمالية ،عرعر

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6528111
دوام واحد مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

توجد مواقف خاصة بكبار السن والمعاقين.

وصف الخدمة

مواقف خاصة
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

أن يكون كبير السن أو من ذوي اإلعاقة.

خاص.

أيام العمل الرسمية

العنوان

طوال أيام األسبوع

أوقات العمل

عرعر  -المساعدية شارع األمير سعود

الهاتف

014 - 6636222 - 014 - 6641646

دوام واحد مستمر ( )24ساعة

مجمع عيادات سالمتي

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية صحية (عالجية -وقائية)

برنامج رعاية المسنين
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

قسم رعاية المسنين.

أو اإلدارة المختصة

مركز الرعاية الصحية األولية
( رفحاء الشمالي)

256

القطاع
الفاكس

حكومي.
014 - 6762068

ً
أن يكون لديه ملف بالمركز ،وأن يكون عمره ( )60عاما فأكثر.

العنوان

عرعر ،حي المساعدية ،شارع محمد الفالح.

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6762068
ً
من  8:00:صباحا -4:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

تقديــم مســاعدات عينيــة وماديــة لمســتفيدي الجمعيــة ،وتقــدم الخدمــات للجميــع بمــن

وصف الخدمة

مساعدات عينية ومادية

فيهــم كبــار الســن.
ً
 -1أن يكون مسجل في الجمعية.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

الباحثون بإدارة الرعاية االجتماعية.

أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة المستفيد في
مقره

إذا دعت الحاجة يتم الذهاب إلى المستفيد وخدمته في مكانه.

شروط الحصول على الخدمة

العجز عن الوصول للجمعية

عنوان تقديم الخدمة

الباحثون بإدارة الرعاية االجتماعية

أو اإلدارة المختصة

جمعية ساعد الخيرية

www.waqar.org.sa

عرعر ،حي المساعدية ،بجوار مسجد األمير
عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد.

غير ربحي.

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.saedms.org.sa

أيام العمل الرسمية

الموقع اإللكتروني

info@saed.org.sa

القطاع

 /2ضمن نطاق الحدود الجغرافية للجمعية.

من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6626338

الفاكس

014 - 6626338

من  9:00صباحا –  12:00مساء،
ومن  4:00مساء –  7:00مساء
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منطقة جازان

www.waqar.org.sa
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www.waqar.org.sa

فهرس المحتويات – منطقة جازان

260

م

الجهة

1

الصفحة

الخدمة

وزارة البيئة و المياه و الزراعة  -إدارة خدمات المياه بمنطقة
جازان

موظف خاص لخدمة العمالء من كبار السن

262

المركز الشامل

262

2

الشؤون الصحية بمنطقة جازان

برنامج الرعاية المنزلية

263

3

فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة جازان

خدمة رعاية المسنين

263

4

فرع وزارة العدل بمنطقة جازان

حضور الموظف لمساعدة كبير السن

264

5

أمانة منطقة جازان

الخدمة الشاملة

264

6

فرع األحوال المدنية بمنطقة جازان

خدمة تقدير

265

7

جوازات منطقة جازان

مكتب كبار السن ،وشهداء الواجب ،وذوي اإلعاقة الخاصة.

265

8

المحكمة العامة بمنطقة جازان

حضور الشخص المعني إلى كبير السن

266

9

محكمة االستئناف بمنطقة جازان

حضور الشخص المعني إلى كبير السن

266

10

فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان

برنامج بارع

267

www.waqar.org.sa

م

الجهة

11

مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز

12

مستشفى الملك فهد

13

مستشفى العميس

الخدمة

الصفحة

مواقف خاصة

267

كاونتر خاص

268

كراسي متحركة

268

مكتب الخدمة المساندة

269

أولوية دخول كبار السن

270

خصومات على الخدمات

270

مرافقة العاملين بالمستشفى لكبير السن

270

14

مركز الرعاية الصحية األولية (الخالدية)

برنامج رعاية المسنين

270

15

جمعية اإلحسان الطبية الخيرية

رعاية كبار السن في المراكز الصحية للجمعية

271

16

الجمعية الخيرية بمنطقة جازان

خدمات عينية ومادية

271
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اسم الخدمة

تخــدم إدارة خدمــة العمــاء كبــار الســن ،وتقــدم لهــم الخدمــة المناســبة لهــم والمســاعدة

وصف الخدمة

موظف خاص لخدمة
العمالء من كبار السن

فــي إيجــاد الراحــة المناســبة فــي الخدمــة.

أن يكون كبير السن ،وأن يكون من ذوي اإلعاقة ،وأن يكون من الحد الجنوبي.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

اإلدارة العامة لخدمات المياه

أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

يحتــوي المركــز الشــامل علــى جميــع الدوائــر الحكوميــة حيــث يتواجــد موظــف مــن كل
جهــة حكوميــة لخدمــة المراجعيــن  -ولكبــار الســن الذيــن ال يســتطيعون زيــارة المركــز

المركز الشامل

الشــامل طلــب الخدمــة المنزليــة حيــث يتــم زيــارة أي جهــة مــن الجهــات المتواجــدة لمنــزل
كبيــر الســن .
شروط الحصول على الخدمة

ان يكون كبير السن ( )60سنة فأكثر.

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة عن طريق تعبئة نموذج طلب الخدمة من قبل ذوي كبير السن فى المركز.

أو اإلدارة المختصة
القطاع
الموقع اإللكتروني
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جازان ،حي السويس ،الشارع العام.

حكومي.

العنوان

www.mewa.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 4234500

الفاكس

017-3226099

ً
من  7:30صباحا  2:20 -مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية المنزلية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
القطاع

فريق طبي متكامل يقوم بزيارة المريض في منزله وتقديم الخدمة الطبية الالزمة .

 -1كبار السن .

 -2تعبئة النماذج الخاصة بالطب المنزلي.

بعض مستشفيات منطقة جازان.

جازان ،حي الروضة ،شارع األمير سلطان.

حكومي.

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الشؤون الصحية بمنطقة جازان
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

وصف الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية
بمنطقة جازان

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

من األحد – الخميس

الهاتف

الفاكس

017 - 3171025

017 - 3221666

أوقات العمل دوام واحد مستمر ( )24ساعة.

helthinfo-jiz@moh.gov.sa

البريد اإللكتروني

خدمة رعاية المسنين

 - 3وجود تقارير طبية توضح الحالة.

تقــدم الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة والترويــح عنهــم مــن خــال الرحــات الداخليــة
والخارجيــة بالمنطقــة.
 -1أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

 - 2.أال يقل عمرة عن  40سنة.

 - 3أال يكون له أقارب.

الرعاية االجتماعية.

0507404322

حكومي.

العنوان

جازان ،طريق المدينة الرياضية.

www.mlsd.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 3216667
دوام واحد مستمر ( )24ساعة.
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اسم الخدمة

نــزول الموظــف لمســاعدة كبــار الســن مــن المراجعيــن علــى إنجــاز معامالتهــم بأســرع

وصف الخدمة

حضور الموظف
لمساعدة كبير السن

وقــت ممكــن ،والتواصــل معهــم علــى الهاتــف فيمــا فيــه مصلحتهــم ومســاعدتهم.

شروط الحصول على الخدمة

أي شخص يحتاج الخدمة من كبار السن و ذوو اإلعاقة .

عنوان تقديم الخدمة

فرع وزارة العدل بمنطقة جازان

أو اإلدارة المختصة

فرع وزارة العدل بمنطقة جازان

القطاع
الموقع اإللكتروني

حكومي.

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل خدمات كبار السن وذوي اإلعاقة مع اإلدارات الحكومية.

عنوان تقديم الخدمة

أمانة منطقة جازان

أو اإلدارة المختصة

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

264

من األحد – الخميس

أوقات العمل

من 7:30صباحا –  2:30مساء

info@moj.gov.sa

البريد اإللكتروني

الخدمة الشاملة

جازان ،الصفا ،شارع األمير سلطان.

الهاتف

017 - 3221566 / 017 - 3128651

الفاكس

017 - 3221576

حكومي.

العنوان

جيزان ،الكورنيش الجنوبي

www. jazan.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 3290000

الفاكس

017 - 3217050

ً
مساء.
 7:30صباحا إلى 2:30

pr@jazan.sa

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

خدمــة موجهــة لكبــار الســن ،والمرضــى ،وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة مكاتــب

وصف الخدمة

خدمة تقدير

األحــوال المدنيــة  ،بإرســال فــرق ميدانيــة متخصصــة إلنهــاء إجراءاتهــم فــي مواقعهــم .

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون كبير السن قد بلغ ( )85سنة فأكثر  ،المرضى وذوي اإلعاقة .

عنوان تقديم الخدمة

فرع وزارة األحوال المدنية

أو اإلدارة المختصة

فرع األحوال المدنية بمنطقة جازان

حكومي.

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.moj.gov.sa

وصف الخدمة

مكتب كبار السن ،وشهداء
الواجب ،وذوي اإلعاقة
الخاصة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

جوازات منطقة جازان

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

جازان ،الكورنيش (مجمع الراشد
مول) ،الشارع العام.

العنوان

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 3224828

الفاكس

017 - 3224824

ً
من  8:00صباحا _  8:00مساء.

قســم خــاص بإنهــاء معامــات كبــار الســن ،وتســهيل إجراءاتهــم ،والعمــل علــى ســرعة
إنجازاهــا.
أن يكــون أحــد كبــار الســن ،وحالتــه تســتدعي ســرعة العمــل علــى إنهــاء إجراءاتــه أو أحــد أبنــاء شــهداء
الواجــب أو مــن ذوي اإلعاقــة

إدارة الجوازات.

جازان ،بترومين ،الشارع العام.

حكومي.

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 3216262

الفاكس

017 - 3215968

ً
من  7:30صباحا -2:30مساء

265

اسم الخدمة

حضــور الشــخص المعنــي إلــى كبيــر الســن وخدمتــه فــي الســيارة ،أو فــي االســتراحة

وصف الخدمة

حضور الشخص
المعني إلى كبير السن

الموجــودة داخــل المقــر.

شروط الحصول على الخدمة

كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

عنوان تقديم الخدمة

المحكمة العامة .

أو اإلدارة المختصة

المحكمة العامة بمنطقة جازان

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

حكومي.

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الموجــودة داخــل المقــر.

شروط الحصول على الخدمة

كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

عنوان تقديم الخدمة

اإلدارة.

أو اإلدارة المختصة

محكمة االستئناف بمنطقة جازان

القطاع
الموقع اإللكتروني

266

من األحد – الخميس

أوقات العمل

ً
من7:30صباحا –  2:30مساء ومن  4:00مساء  -6:00مساء

حضــور الشــخص المعنــي إلــى كبيــر الســن وخدمتــه فــي الســيارة ،أو فــي االســتراحة

وصف الخدمة

حضور الشخص
المعني إلى كبير السن

جازان ،الشارع العام.

الهاتف

017 - 3236745

الفاكس

017 - 3236745

حكومي.

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

جازان ،في الكورنيش الشمالي ،شارع األمير عبد الله الفيصل
من األحد – الخميس

الهاتف

017 - 3223940

الفاكس
أوقات العمل

017 - 3223940
ً
من 7:30صباحا 2:30 -مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

برنامــج يهتــم بتدريــب الحرفيــن وتطــوري مهارتهــم ودعمهــم والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي

وصف الخدمة

برنامج بارع

لهــم مــن الحرفــة .

شروط الحصول على الخدمة

 /1أن يكون مسجل بالهيئة

عنوان تقديم الخدمة

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

منطقة جازان

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

/ 2لديه حرفة.

 ، 017 - 3238448أو عن طريق التسجيل في الموقع اإللكتروني .

حكومي.

العنوان

www.scth.gov.sa

أيام العمل الرسمية

جازان ،مخطط  ،5الشارع العام.
من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 3238448

الفاكس

017 - 3231171

من  7:00صباحا –  4:00مساء

Kubaisir@scth.gov.sa

وصف الخدمة

مواقف سيارات أمام الصاالت وفي أقرب منطقة للخدمات بمواقف السيارات.

مواقف خاصة
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

حكومي.

العنوان

www.gaca.gov.sa

 /1كبار السن.

 /2ذوو اإلعاقة .

صالة المغادرة

017 - 3221221

جازان ،شارع المطار.
أيام العمل الرسمية

الهاتف

 017 - 3221313تحويلة920011233- 1111 :

طوال أيام األسبوع

أوقات العمل

الفاكس

دوام مستمر ( )24ساعة

 017 - 3220352تحويلة1221 :

267

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كاونتر خاص

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز

268

حكومي.

الموقع اإللكتروني

العنوان

www.gaca.gov.sa

كاونتر خاص لكبار السن وذوي اإلعاقة ألنهاء إجراء السفر.

حضور المسافر إلى الصالة .

صالة المغادرة .

017 - 3221221

كراسي متحركة ومرافقون لتوصيل كبار السن والمرضى إلى الطائرة

حضورهم لصالة السفر وطلب الخدمة.

جازان ،شارع المطار.
أيام العمل الرسمية

الهاتف

طوال أيام األسبوع

 017 - 3221313تحويلة920011233- 1111 :
أوقات العمل

الفاكس

 017 - 3220352تحويلة1221 :

دوام مستمر ( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

دعم لوجستي من خالل تقديم الخدمات التالية:
1-مساعدة األشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة.

برنامج مكاتب مساندة

 2إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.4المساعدة في التواصل بين األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية والفريق الطبي (لغة اإلشارة).5صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعــد بطاقــات أولويــة فــيالحصــول علــى الخدمــات العالجيــة.

أن يكــون عمــر المســتفيد ( )65ســنة فمــا فــوق  ,إثبــات الهويــة  ,ملــف أو تحويــل رســمي للعــاج فــي

شروط الحصول على الخدمة

المنشــأة الصحيــة .

عنوان تقديم الخدمة

اإلشراف اإلداري.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

0502307577

حكومي.

العنوان

www.kfchjz.com

أيام العمل الرسمية

جازان  ,طريق الملك فيصل.
طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

017 - 3250717

الفاكس

017 - 3250018

دوام مستمر ( )24ساعة

269

اسم الخدمة

األولوية في الدخول لكبار السن في جميع العيادات .

وصف الخدمة

أولوية دخول كبار
السن
اسم الخدمة

تقدم خصومات على الخدمات الطبية

وصف الخدمة

خصومات على
الخدمات
اسم الخدمة

مرافقة العاملين في المستشفى لكبار السن إذا لم يكن معهم مرافق.

وصف الخدمة

مرافقة العاملين
بالمستشفى لكبير السن
العنوان

حكومي.

القطاع
الموقع اإللكتروني

www. alomeis.com

جازان ،حي المطار ،الشارع العام.

أيام العمل الرسمية

الفاكس

طوال أيام األسبوع ما عدا السبت

017 - 3237931

أوقات العمل

الهاتف

017 - 3226633 - 017 - 3238732

من  9:30صباحا –  12:00مساء ومن  4:30مساء –  9:30مساء

مستشفى العميس

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

270

مركز الرعاية الصحية األولية (الخالدية)

الموقع اإللكتروني

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية  ،وقائية)

أن يكون لديه ملف فى المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه ،وأن يكون العمر  60سنة.

حكومي.

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

جازان ،صبيا ،الخالدية.
من األحد – الخميس.

الهاتف
أوقات العمل

017 - 3270027
ً
من  8:00صباحا  4:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

رعاية كبار السن في
المراكز الصحية للجمعية

تقديم الرعاية الصحية لكبار السن ،وتوفير االحتياجات الخاصة لهم في جميع المجالت الصحية.

أن يكون المتقدم من عمر  60سنة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

جمعية اإلحسان الطبية الخيرية

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية اإلحسان الطبية الخيرية

القطاع
الموقع اإللكتروني

017 - 3245974

غير ربحي.

العنوان

www.ea.org.sa

أيام العمل الرسمية

اسم الخدمة

أن يكون كبير السن أو من ذوي اإلعاقة.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

إدارة الجمعية.

أو اإلدارة المختصة

www.waqar.org.sa

من األحد  -الخميس

توصيل مستحقات (عينية ،مالية ،للمستفيد كبير السن).

وصف الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

الجمعية الخيرية بمنطقة جازان

أوقات العمل

ً
من  8:00صباحا  -5:00مساء

ihsan.sa@hotmail.com

البريد اإللكتروني

خدمات عينية ومادية

أبو عريش ،حي النزاهة ،الواصل.

الهاتف

017 - 3252155

الفاكس

017 - 3245976

0557252092

جازان ،مخطط ،5شارع الملك فهد.

القطاع

غير ربحي.

العنوان

البريداإللكتروني

gkg36@hotmail.com

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع.

الهاتف
أوقات العمل

017 - 3222139

الفاكس

ً
من  8:00صباحا  4:30 -مساء
 6:00 -مساء 8:00 -مساء

017 - 3220580
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منطقة نجران
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اسم الخدمة
تقديم إعانات

وصف الخدمة

تقديم إعانات لكبار السن.

شروط الحصول على الخدمة

أن تنطبق عليه الالئحة.

اسم الخدمة

وصف الخدمة

الطب المنزلي

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

فرع وزارة العمل و التنمية االجتماعية
بمنطقة نجران

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

276

www. mlsd.gov.sa

أيام العمل الرسمية

أو اإلدارة المختصة

الموقع اإللكتروني

نجران ،حي أبا الرشاش.

قطاع حكومي

عنوان تقديم الخدمة

القطاع

أن تنطبق عليه الالئحة.

العنوان

وصف الخدمة

كراسي انتظار في
جميع اإلدارات

زيارة طبية منزلية لعمل كشوفات طبية لكبار السن.

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

ً
من  7:30صباحا  2:30-مساء

كراسي انتظار مريحة في الممرات واإلدارات لجلوس كبار السن حتى تتم خدمتهم.

جميع االدارات.

نجران-الضيافة-شارع الملك عبد العزيز .

قطاع حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس

أوقات العمل

دوام صباحي من 7:00إلى  3:00مساء

امارة منطقة نجران

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل مقابلتهم
للمسؤولين

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

تسهيل دخولهم عند المراجعة

كبار السن.

االستقبال.

امارة منطقة نجران

اسم الخدمة

وصف الخدمة

ارشادات اإلدارة
والممرات

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة
وجود مساكات من
الحديد مثبتة بالجدار
عند الدرج

وصف الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

إرشاد المواطنين كبار السن لإلدارة المرغوب مراجعتها.

المركز الشامل.

تساعد كبار السن في الصعود.

نجران-الضيافة-شارع الملك عبد العزيز .

قطاع حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

دوام صباحي من 7:00إلى  3:00مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

مركــز الخدمــة داخــل بهــو األمانــة فــي الــدور األرضــي ،ويقــدم خدمــة شــاملة للمراجعيــن داخــل اإلدارات
المتنقلــة باألمانــة ،كمــا أن لكبــار الســن األولويــة فــي الحصــول علــى الخدمــة .

خدمة المراكز
الشاملة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مواقف خاصة و
مصاعد كهربائية

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
الموقع اإللكتروني

أمانة منطقة نجران

البريد اإللكتروني

اسم الخدمة

الموقع اإللكتروني

نجران ،حي الفهد ،شارع الملك سعود .

قطاع حكومي

www.najram.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 5223600
ً
من 7:30صباحا 2:30 -مساء

link@najran.gov.sa

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

 017 - 5223600تحويلة1090 :

العنوان

وصف الخدمة

خدمة تقدير

مواقف سيارات ومصاعد كهربائية

خدمــة موجهــة لكبــار الســن ،والمرضــى ،وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة مكاتــب األحــوال المدنيــة ،
بإرســال فــرق ميدانيــة متخصصــة إلنهــاء إجراءاتهــم فــي مواقعهــم .

أن يكون كبير السن قد بلغ ( )85سنة فأكثر  ،المرضى وذوي اإلعاقة .

نجران ،حي الفهد الشمالي.

قطاع حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 5292878
017 - 5293318

ً
من 7:30صباحا 2:30 -مساء

فرع األحوال المدنية بمنطقة نجران

278
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

يوجد ممر خاص أو مسار لذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن ،ويتم تقديم الخدمة لهم ،وهم بداخل السيارة.

ممر خاص لكبار السن
كبار السن ،وذوي االحتياجات الخاصة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

قسم كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة

أو اإلدارة المختصة
جوازات منطقة نجران

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

نجران ،حي الفهد ،شارع الملك سعود .

قطاع حكومي

العنوان

www.najram.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الهاتف

 shalamrani@moh.gov.saأوقات العمل

017 - 5223600
ً
من 7:30صباحا 2:30 -مساء

مسار خاص لذوي اإلعاقة وكبار السن.

وصف الخدمة

مسارات خاصة
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

منفذ الوديعة بمنطقة نجران

www.waqar.org.sa

		
 /1ذوو اإلعاقة.

 /2كبار السن.

منطقة ،نجران ،شرورة ،الوديعة

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.customs.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

wadeah_dg@customs.gov.sa

دوام مستمر ( )24ساعة

الهاتف
أوقات العمل

017 - 5310055

الفاكس

017 - 5310212

طوال أيام األسبوع

279

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامــج بــارع هــو برنامــج يهتــم بتدريــب الحرفيــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم لتطويــر حرفهــم والعمــل علــى
إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

برنامج بارع
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

منطقة نجران

ذوو الحرف

نجران ،حي األمير مشعل ،شارع أنس ين مالك.

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.scth.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

mevehas@scth.gov.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مواقف خاصة

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

من األحد  -الخميس

الهاتف

017 - 5290531

أوقات العمل

017 - 5290798

ً
من 7:30صباحا 30:٣ -مساء

مواقف مخصصة لسيارات كبار السن وعربة تنقلهم من المواقف إلى الصالة.

/1أن يكون من كبار السن.

 /2أن يكون من ذوي اإلعاقة .

موظف مختص بخدمة كبار السن وذوي اإلعاقة.

الخدمة الخاصة
شروط الحصول على الخدمة

القطاع
أيام العمل الرسمية

قطاع حكومي
من األحد  -الخميس

/1أن يكون من كبار السن.

العنوان
أوقات العمل

نجران ،طريق الملك عبد العزيز.

 /2أن يكون من ذوي اإلعاقة .

الهاتف

017 - 5440189

الفاكس

017 - 5441705

من 8:00صباحا –  4:00مساء

مطار نجران
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية المنزلية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

خدمات طبية نفسية مقدمة لكبار السن في محل إقامتهم.

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر .

إدارة عالقات المرضى.

مجمع األمل للصحة النفسية
قطاع حكومي

القطاع
أيام العمل الرسمية

اسم الخدمة

طوال أيام األسبوع.

وصف الخدمة

عيادة خاصة لكبار السن

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
مجمع األمل للصحة النفسية

قطاع حكومي

القطاع
أيام العمل الرسمية

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية المنزلية

مستشفى الملك خالد نجران

www.waqar.org.sa

طوال أيام األسبوع.

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

 /2ملف طبي

 /3تقرير طبي

العنوان
أوقات العمل

نجران ،حي الشرفة.

الهاتف

017 - 5293667

دوام مستمر  24ساعة.

ً
عيادة خاصة لمن تخلف عن موعده ،وأيضا أولوية في الكشف.

أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

إدارة عالقات المرضى.
العنوان
أوقات العمل

نجران ،حي الشرفة.

الهاتف

017 - 5293667

دوام مستمر  24ساعة.

فريــق طبــي متكامــل يقــوم بزيــارة المريــض فــي منزلــه لخدمتــه ،و توفيــر مســتلزمات طبيــة إن أمكــن (ســرير،
وأســطوانات أكســجين ،وكرســي متحــرك ،وغــذاء طبــي خــاص بالمرضــى ،وخدمــة التنقــل بعربــات الغولــف).

 /1ملف طبي .

 /2تقرير طبي .

نجران ،الخالدية ،طريق الملك عبد الله

قطاع حكومي

العنوان

www.kkhn.med.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع.

الهاتف
أوقات العمل

017 - 5224116

الفاكس

دوام مستمر  24ساعة.

017 - 5224104

281

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل مواعيد
كبار السن

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمة الرعاية المنزلية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
مستشفى نجران العام

القطاع
الموقع اإللكتروني

282

إعطاؤهــم أفضليــة فــي الدخــول المبكــر للعيــادات الخاصــة ،وتقديــم المواعيــد الخاصــة
ً
بهــم للعمليــات وأيضــا خدمــة الطــب المنزلــي.

أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

فريق طبي متكامل يقوم بزيارة المريض في منزله لتقديم الخدمة الطبية .

 /1تقرير طبي.

 /2ملف طبي .

إدارة المستشفى.

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

نجران ،حي الشرفة.
دوام مستمر  24ساعة.

الهاتف
أوقات العمل

017 - 5422052
طوال أيام األسبوع.

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مواقف خاصة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

كراسي متحركة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خصومات

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

توفير مواقف خاصة لكبار السن .

التسجيل لدى مكتب العالقات العامة.

إدارة العالقات العامة.

توفير عربات لكبار السن لنقلهم من السيارة إلى العيادات.

التسجيل لدى مكتب العالقات العامة.

إدارة العالقات العامة.

الخصم  20٪من الخدمات.

لمن يثبت تسجيله لدى إدارة العالقات العامة.

إدارة العالقات العامة.

خاص

العنوان

www.alzafer-hosp.com

أيام العمل الرسمية

نجران ،حي آل منجم ،شارع
الملك عبد العزيز.
طوال أيام األسبوع
ماعدا الجمعة.

الهاتف
أوقات العمل

017 - 5429999
تحويلة 1016

الفاكس

017 - 5429989

ً
من  8:00صباحا 12:00 -مساء  4:00 -مساء 9:00 -مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

برنامج رعاية المسنين

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

/2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

عنوان تقديم الخدمة

مركز صحي القابل (إدارة الصحة العامة).

أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحية األولية (القابل)

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

شروط الحصول على الخدمة

/2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه.

عنوان تقديم الخدمة

العيادة العامة (رجال-نساء) مركز صحي حي الضباط

أو اإلدارة المختصة

284

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الموقع اإللكتروني

nj-phcc-debat@moh.gov.sa

القطاع

طوال أيام األسبوع.

أوقات العمل

دوام مستمر  24ساعة.

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

برنامج رعاية المسنين

مركز الرعاية الصحية األولية (الضباط)

نجران ،حي القابل.

الهاتف

017 - 5420797

نجران ،حي الضباط .
من األحد – الخميس.

الهاتف
أوقات العمل

017 - 5223489
ً
من  8:00صباحا  -11:30مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحية األولية
(الفيصلية)

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)
ًّ
 /1أن يكون سعوديا ،أو غير السعودي ممن لهم أهلية العالج.
 /2أن يكون العمر  60سنة فأكثر.

إدارة الرعاية الصحية.
نجران ،حي الفيصلية ،شارع الملك عبد
العزيز.

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

من األحد – الخميس.

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

017 - 5225061

017 - 5225061

من 8:00صباحا –  4:00مساء

توزيع إعانات غذائية ومادية وعالجية ،وصرف مبالغ للتنقل للعالج خارج المنطقة.

إعانات عينية ومادية
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

جمعية البر الخيرية بشرورة

www.waqar.org.sa

قطاع غير ربحي

الموقع اإللكتروني

www.birr-shw.org

البريد اإللكتروني

info@birr-shw.org

أن يكون من المسجلين في الجمعية كمستفيد من خدمات الجمعية .

العنوان

منطقة ،نجران ،شرورة ،حي الفهد،
شارع المستشفى العام

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 5322282

الفاكس

017 - 5322210

ً
ً
مساء  ،و من 4:00
من  8:00صباحا – 12:00
مساء –  8:00مساء
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منطقة الباحة
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فهرس المحتويات  -منطقة الباحة
م

288

الخدمة

الجهة

رقم الصفحة

برنامج الرعاية المنزلية

290

برنامج رعاية المسنين

290

توفير أجهزة طبية

290
291

1

الشؤون الصحية بمنطقة الباحة

2

فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة الباحة

تسهيل خدمة كبار السن

3

فرع وزارة العدل بمنطقة الباحة

الخدمات المتنقلة

291

4

إمارة منطقة الباحة

مرافقين لكبار السن

292

5

فرع األحوال المدنية بمنطقة الباحة

خدمة تقدير

292

باب خاص لكبار السن

293

6

جوازات منطقة الباحة

مكتب خاص بكبار السن

293

7

شرطة منطقة الباحة

موقف خاص

293

8

المحكمة العامة بمنطقة الباحة

حضور المحقق أو القاضي إلى كبير السن

294

9

محكمة األحوال الشخصية بمنطقة الباحة

حضور القاضي الى كبير السن لخدمته

294

10

المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة

مواقف خاصة

294

تسهيل خدمات كبار السن

295

11

المحكمة التجارية بمنطقة الباحة

حضور القاضي إلى كبير السن لخدمته

295

12

فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة

برنامج بارع

296
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م

الجهة

13

مطار الملك سعود بن عبد العزيز

14

مستشفى النقاهة والعالج الطبيعي

15

مجمع الهشبول الطبي بالعقيق

16

مركز الرعاية الصحية األولية ( الباحة ) 1

17

مركز الرعاية الصحية األولية ( بني قروة )

الخدمة

رقم الصفحة

كراسي متحركة

296

الرافعة الطبية

296

خدمه العالج الطبيعي في العيادات الخارجية

297

كراسي متحركة

297

تخفيض الرسوم

297

برنامج رعاية المسنين

298

برنامج رعاية المسنين

298

برنامج الرعاية المنزلية

299

18

مركز الرعاية الصحية األولية ( الظفير )

برنامج رعاية المسنين

299

19

مركز الرعاية الصحية األولية (بلجرشي )

برنامج رعاية المسنين

299

ليالي الطيبين

300

20

الجمعية الخيرية إلكرام المسنين (إكرام)

برنامج خرقة الجنة

300

تكريم كبار السن

300

دورات مياه مجهزة

300

21

جمعية البر الخيرية بمنطقة الباحة

خدمات عالج ،غذاء ،مأوى

301

22

جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالباحة

خدمات صحية.

301
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية المنزلية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

توفير أجهزة طبية

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

القطاع

الشؤون الصحية بمنطقة الباحة

290

الموقع اإللكتروني

حضور فريق طبي إلى منزل المريض

تقرير طبي.

بعض المستشفيات الحكومية في منطقة الباحة.

تقديم خدمات اجتماعيه نفسية صحية شاملة (عالجيه وقائية )

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.
 /2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقه سكنة .

بعض المراكز الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية في منطقه الباحة.

توفير أجهزة السكر  -أسرة طبية ،اسطوانات أكسجين .

المراكز الصحية والمستشفيات .

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الباحة ،حي الظفير ،شارع الملك فهد .

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

017 - 7270180

الفاكس

017 - 7252264

من  7:30صباحا –  5:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل خدمة
كبار السن

موظف مختص يخدم كبار السن ويسهل لهم اإلجراءات

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
الموقع اإللكتروني

017 - 7251408

الباحة ،شارع الملك سعود.

قطاع حكومي

العنوان

www.mlsd.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

017 - 7251408
من 8:00صباحا –  4:00مساء

فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية
بمنطقة الباحة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

الخدمات المتنقلة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
فرع وزارة العدل بمنطقة الباحة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

يتم الحضور لكبير السن في المنزل أو المستشفى أو أي مكان آخر.

		
 /1كبار السن

 /2المرضى		

 /3العاجزون عن الحركة

عن طريق التطبيق او الموقع.

عن طرق التطبيق.

الباحة ،الظفير ،خلف األحوال المدنية .الهاتف

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

017 - 7249263
من  7:30صباحا –  2:00مساء

lnt_communication@maj.gov.sa

291

مرافقني لكبار السن
اسم الخدمة

وصف الخدمة

مرافقين لكبار
السن

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

إمارة منطقة الباحة

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

مقابلــة األميــر و غيرهــا ،ثــم يتــم إرجاعهــم لســيارتهم.
أن يكون كبير السن.

العالقات العامة.

017- 7251911

قطاع حكومي

العنوان

www.albaha.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

خدمة تقدير

يوجــد مرافقيــن لكبــار الســن مــن البوابــة إلــى داخــل اإلمــارة ،ويتــم تســهيل أمورهــم مــن

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

الموقع اإللكتروني

292

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

ً
ً
من 8:00صباحا – 2:30
مساء

خدمــة موجهــة لكبــار الســن ،والمرضــى ،وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة مكاتــب
األحــوال المدنيــة  ،بإرســال فــرق ميدانيــة متخصصــة إلنهــاء إجراءاتهــم فــي مواقعهــم .

 /١أن يكون كبير السن قد بلغ ( )85سنة فأكثر .

 /٢المرضى وذوي اإلعاقة .

الوحدة المتنقلة.

فرع األحوال المدنية بمنطقة الباحة
القطاع

الباحة ،شارع طريق الملك فهد.

الهاتف

 017 - 7251911تحويلة 133 :

الباحة ،حي الحاموية ،شارع
الملك عبد العزيز.

قطاع حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس.

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7251788

الفاكس

017 - 7251783

ً
من  7:30صباحا 2:30 -مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

توفير باب خاص لكبار السن

وصف الخدمة

باب خاص لكبار السن
القطاع

فرع األحوال المدنية
بمنطقة الباحة

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة
مكتب خاص بكبار
السن
جوازات منطقة الباحة

قطاع حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

القطاع

من األحد  -الخميس

الباحة ،حي الحاوية.

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.psd.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

baha@mob.gov.sa

وصف الخدمة

موقف خاص

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

شرطة منطقة الباحة

القطاع
الموقع اإللكتروني

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7251711

الفاكس

017 - 2254288

ً
من  7:30صباحا 2:30 -مساء

موقف خاص لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة.

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

أوقات العمل

ً
من  7:30صباحا 2:30 -مساء

مدخل ومكتب خاص لخدمة كبار السن بالشكل المطلوب .

العنوان

اسم الخدمة

www.waqar.org.sa

الباحة ،حي الحاموية ،شارع
الملك عبد العزيز.

الهاتف

017 - 7251788

الفاكس

017 - 7251783

/1أن يكون كبير سن.

 /2أن يكون من ذوي اإلعاقة.

العالقات العامة.

 - 017 - 7251274 - 017-7251282تحويلة311:

الباحة

قطاع حكومي

العنوان

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الهاتف
من األحد  -الخميس

أوقات العمل

017 - 7251282
دوام مستمر  24ساعة.
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

حضور المحقق أو
القاضي إلى كبير السن

كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحركة .

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

chma@MOJ.GOV.SA

اسم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

chma@moj.gov.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

مواقف خاصة

294

أوقات العمل

الباحة ،بني ظبيان.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7249492

الفاكس

017 - 7249899

من  7:30صباحا –  2:00مساء

كبار السن.

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

الموقع اإللكتروني

من  7:30صباحا –  2:30مساء

مواقف خاصة لكبار السن .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

من األحد  -الخميس

الهاتف

إذا كان كبير السن يواجه صعوبة في الحركة.

العنوان

القطاع

المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة

الباحة ،شارع الملك عبد العزيز .

017 - 7249492

الفاكس

017 - 7249899

حضور القاضي الى كبير السن لخدمته في السيارة

وصف الخدمة

حضور القاضي إلى
كبير السن لخدمته

محكمة األحوال الشخصية بمنطقة الباحة

المقــر .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

المحكمة العامة بمنطقة الباحة

حضــور المحقــق أو القاضــي إلــى كبيــر الســن فــي الســيارة أو االســتراحة الموجــودة داخــل

017 -7241726
الباحة ،حي الشفاء.

قطاع حكومي

العنوان

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7241726

الفاكس

017 - 7241726

من  7:30صباحا  2:30مساء.

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تسهيل خدمات
كبار السن

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

المحكمة التجارية بمنطقة الباحة

www.waqar.org.sa

أمين المحكمة.

017-7241726

الباحة ،حي الشفاء.

قطاع حكومي

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

كبار السن.

العنوان

وصف الخدمة

حضور القاضي إلى
كبير السن لخدمته

مساعدة كبار السن في الدخول أو الخروج.

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7241726

الفاكس

017 - 7241726

من  7:30صباحا  2:30مساء.

حضور القاضي الى كبير السن لخدمته في السيارة

إذا كان كبير السن يواجه صعوبة في الحركة.

الباحة ،بني ظبيان.

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.moj.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

chma@moj.gov.sa

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7249492

الفاكس

017 - 7249899

من  7:30صباحا –  2:00مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامــج بــارع يهتــم بتدريــب الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم؛ لتطويــر حرفهــم
والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

برنامج بارع
شروط الحصول على الخدمة

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.scth.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

mushrefm@scth.gov.sa

القطاع

منطقة الباحة

أن يكون من األشخاص ذوي الحرف.

اسم الخدمة

وصف الخدمة

الباحة ،شارع الملك عبد العزيز.
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7273855

الفاكس

017 - 7273844

من  7:30صباحا –  2:30مساء

توفيــر كراســي مــع مســاعد ألخــذ كبيــر الســن أو ذوي اإلعاقــة مــن الســيارة إلــى الصالــة ثــم
إلــى الطائــرة وأيضــا عنــد الوصــول مــن الطائــرة إلــى الصالــة ثــم إلــى الســيارة .

كراسي متحركة
شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

الرافعة الطبية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

 /1كبار السن

 /2ذوو اإلعاقة .

توفير رافعة لرفع كبير السن أو ذوي اإلعاقة من و إلى الطائرة .

 /1كبار السن

قطاع حكومي

العنوان

www. gaca.gov.sa

أيام العمل الرسمية

 /2ذوو اإلعاقة .

الباحة ،العقيق ،شارع المطار .
طوال أيام األسبوع .

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7290049 / 920011233

الفاكس

017 - 7290724

دوام مستمر ( )24ساعة .

مطار الملك سعود بن عبد العزيز
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www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمه العالج الطبيعي
في العيادات الخارجية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مستشفى النقاهة والعالج الطبيعي

في حال وجود كسر في الساق أو الرجل أو روماتيزم أو غيره.

تحويل من المستشفى مع تقرير طبي مفصل عن الحالة.

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

www.baha-nagaha.med.sa

البريد اإللكتروني

sbt_hos_gch@moh.gov.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

العنوان
الباحة ،حي آل موسى ،طريق
الطائف.
أيام العمل الرسمية
طوال أيام األسبوع

الهاتف

017 - 7240266

أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة

توجد كراسي لكبار السن وذوي االحتياجات ا لخاصة .

كراسي متحركة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

التخفيض لحاملي بطاقة الضمان االجتماعي .

تخفيض الرسوم
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مجمع الهشبول الطبي بالعقيق

www.waqar.org.sa

أيام العمل الرسمية

خاص

طوال أيام األسبوع

بطاقة الضمان االجتماعي .

العنوان
أوقات العمل

منطقة الباحة  ،حي العقيق ،
الهاتف
017 - 7290145
شارع بلقع .
ً
ً
ً
ً
مساء –  9مساء
دوام صباحي  9صباحا –  1مسا ودوام مسائي من 5 :
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

تقديم خدمات اجتماعية ونفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر.
 /2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه .
الباحة ،الحاوية .

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

من  7:00صباحا –  4:00مساء

مركز الرعاية الصحية األولية ( الباحة ) 1

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحية األولية
( بني قروة )

القطاع
الموقع اإللكتروني

298

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية ،وقائية)

 /1أن يكون العمر  60سنة فأكثر .
 /٢أن يكون لديه ملف في المركز التابع لمنطقة سكنه.

برنامج رعاية المسنين .
الباحة ،طريق الملك فهد .

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7255412
من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية المنزلية
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
مركز الرعاية الصحية األولية
( بني قروة )

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية ( الظفير )

اسم الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية ( بلجرشي )

www.waqar.org.sa

www.moh.gov.sa

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

الباحة ،طريق الملك فهد .

www.moh.gov.sa

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

الزيارات المنزلية

أيام العمل الرسمية

قطاع حكومي

الموقع اإللكتروني

طبــي

قطاع حكومي

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

 /أن يكــون كبيــر ســن ،و غيــر قــادر علــى الوصــول إلــى المركــز  /2 .ملــف طبــي  /3تقريــر

العنوان

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

زيارة فريق طبي متكامل لمنزل كبير السن لتقديم الخدمات له .

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7255412

الفاكس

017 - 7255412

من 8:00صباحا –  4:00مساء

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة ( عالجية ،وقائية )

أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع لمنطقة سكنه .

العنوان
الباحة ،حي الظفير ،شارع الملك عبد
العزيز.
أوقات العمل
أيام العمل الرسمية
طوال االسبوع
الهاتف

017 - 7251450

الفاكس

017 - 7251450

دوام مستمر  24ساعة

تقديم خدمات اجتماعية نفسية صحية شاملة ( عالجية ،وقائية )

/1أن يكون كبير سن  60سنه فأكثر /2 .أن يكون لدية ملف في المركز الصحي التابع
لمنطقة سكنه.
بلجرشي ،شارع الملك فهد .

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7220832
من 8:00صباحا –  4:00مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

أمســيات شــعرية وقصصيــة -دورة تدريبيــة عــن كيفيــة االهتمــام بكبــار الســن -معــرض تراثــي
ومعــرض للتصويــر الفوتوغرافــي والفــن التشــكيلي يشــارك فيــه كبــار الســن فقــط.

ليالي الطيبين

اسم الخدمة

وصف الخدمة

زيــارة المســنين فــي المستشــفيات و لقــاءات مــع كبــار الســن وكبيــرات الســن فــي أنديــة الحــي
وعمــل حلقــات تحفيــظ القــرآن للكبيــرات .

برنامج خرقة الجنة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

تكريم رواد العمل االجتماعي من كبار السن.

تكريم كبار السن

اسم الخدمة

وصف الخدمة

ً
تجهيز دورات المياه بمساكات لمساعدة كبار السن.

دورات مياه مجهزة
غير ربحي.

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.ikram.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

info@ikram.sa

القطاع

الجمعية الخيرية إلكرام المسنين (إكرام)

300

الباحة ،بالجرشي ،شارع الملك فهد .
من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7224446

الفاكس

 017 - 7224446تحويلة104 :

من 8:00صباحا –  4:00مساء

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

خدمات عالج ،غذاء،
مأوى

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
غير ربحي

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.beralbaha.com

وصف الخدمة

خدمات صحية

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
القطاع

جمعية تعاطف الخيرية للخدمات
الصحية بالباحة

www.waqar.org.sa

غير ربحي

الموقع اإللكتروني

www.taatuf.org.sa

الموقع اإللكتروني

taatuf@hotmail.com

توفير عالج و دواء ،توفير مواد غذائية ،توفير سكن لكبار السن .

ادارة الجمعية

الحضور في المكتب

العنوان

الباحة ،الفرعة بني سار

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7360006

الفاكس

017 - 6913774

من 8:00صباحا –  2:00مساء ومن  4:00مساء –  8:00مساء

عمليــات جراحيــة ،والدة قيصريــة ،غســيل كلــى ،مســتلزمات طبيــة وغيرهــا .الخدمــة تقــدم
للــكل ولكبيــر الســن األولويــة.
 /1أن يكون محتاج

 /2أن يكون مسجل في الضمان االجتماعي

 /3الخدمة تشمل السعودي وغير السعودي.

الخدمات الصحية
العنوان

الباحة ،الظفير ،شارع الشفاء
دوار المالهي.

أيام العمل الرسمية

من األحد – الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 7257474
من 8:00صباحا –  4:00مساء
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منطقة الجوف
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اسم الخدمة

خدمــة موجهــة لكبــار الســن ،والمرضــى ،وذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى زيــارة مكاتــب

وصف الخدمة

خدمة تقدير

األحــوال المدنيــة  ،بإرســال فــرق ميدانيــة متخصصــة النهــاء إجراءاتهــم فــي مواقعهــم .

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون كبير السن قد بلغ ( )85سنة فأكثر  ،المرضى وذوي اإلعاقة .

عنوان تقديم الخدمة

الوحدة المتنقلة.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

فرع األحوال المدنية بمنطقة الجوف

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

قطاع حكومي
www.moi.gov.sa

أيام العمل الرسمية

شروط الحصول على الخدمة

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 6262994

الفاكس

017 - 6249697

من 7:30صباحا –  2:30مساء

اســتقبال كبيــر الســن عنــد البوابــة وإنهــاء طلبــه عنــد البوابــة ،أو يرســل معه شــخص لتوجيهه
للمكان المناســب حســب رغبة وحالة كبير الســن.

كبار السن.

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.psd.gov.sa

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

aljoufpolice@gmail.com

القطاع

306

منطقة الجوف ،سكاكا  ،حي الشفاء ،
طريق األمير عبد الرحمن السديري .

العنوان

وصف الخدمة

استقبال كبير السن

شرطة منطقة الجوف

014 - 6262994

سكاكا ،الحي اإلداري ،شارع الملك سعود.
طوال أيام األسبوع

الهاتف

أوقات العمل

017 - 6241611

الفاكس

017 - 6248964

دوام مستمر ( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

استراحة لكبار السن مجهزة باإلسعافات األولية .

استراحة لكبار السن

القطاع

منفذ الحديثة

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

قطاع حكومي

العنوان

www.customs.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

تسهيل معامالت
كبير السن

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

منطقة الجوف  ،القريات .
طوال أيام األسبوع .

017 - 6581040

الهاتف
أوقات العمل

الفاكس

017 - 6581043

دوام مستمر ( )24ساعة

مســاعدته فــي تعبئــه األوراق ،وعنــد عــدم مقدرتــه للدخــول إلــى المبنــى يتــم توجيــه
المحققيــن ألخــذ أقوالــه عنــد البوابــة أو فــي الســيارة.

			
 /1كبار السن

 /2ذوو اإلعاقة

مساعدة كبير السن في الحصول على مواعيد قريبة.

خدمة المواعيد
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

الهيئة االبتدائية لتسوية الخالفات
العمالية بمنطقة الجوف

www.waqar.org.sa

الموقع اإللكتروني

كبار السن

منطقة الجوف ،سكاكا ،حي المخطط

الهاتف

قطاع حكومي

العنوان

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

hiah.joof@gmail.com

أيام العمل الرسمية

017 - 4179573
من  8:00صباحا –  2:30مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج بارع

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني منطقة الجوف

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

www.scta.gov.sa

أو اإلدارة المختصة

وصف الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
مطار الجوف

308

القطاع
الموقع اإللكتروني

الجوف ،الشعيب ،شارع
الملك عبد العزيز.

أيام العمل الرسمية

عنوان تقديم الخدمة

كراسي متحركة

من ذوي الحرف.

قطاع حكومي

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة

والعمــل علــى إيجــاد دخــل إضافــي لهــم مــن الحرفــة.

العنوان

وصف الخدمة

الرافعات الطبية

برنامــج بــارع يهتــم بتدريــب الحرفييــن وتطويــر مهاراتهــم ودعمهــم؛ لتطويــر حرفهــم

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

017 - 6268282

الفاكس

017 - 6244870

من 8:00صباحا –  4:00مساء

توجد رافعات طبية للمرضى وكبار السن .

 /كبار السن .

 /2ذوو اإلعاقة.

طلب الخدمة من موظف الكاونتر.

توفيــر كراســي متحركــة للمســنين مــع مســاعدين ،حيــث ينقــل المســن ،أو ذوو اإلعاقــة مــن
الســيارة إلــى الصالــة ،ثــم إلــى الطائــرة

 /كبار السن .

 /2ذوو اإلعاقة.

طلب الخدمة من موظف الكاونتر.
الجوف ،بين سكاكا ودومة الجندل .

قطاع حكومي

العنوان

www.gaca.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6242766
دوام مستمر ( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

توجد رافعات طبية للمرضى وكبار السن .

الرافعات الطبية
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

 /كبار السن .

 /2ذوو اإلعاقة.

طلب الخدمة من موظف الكاونتر.

توفيــر كراســي متحركــة للمســنين مــع مســاعدين ،حيــث ينقــل المســن ،أو ذوو اإلعاقــة
مــن الســيارة إلــى الصالــة ،ثــم إلــى الطائــرة

كراسي متحركة
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

 /كبار السن .

 /2ذوو اإلعاقة.

طلب الخدمة من موظف الكاونتر.

مطار القريات
القطاع
الموقع اإللكتروني

www.waqar.org.sa

الجوف ،القريات .

قطاع حكومي

العنوان

aalmolyan@gaea.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6420009

الفاكس

014 - 642413114

دوام مستمر ( )24ساعة
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

دعم لوجستي من خالل تقديم الخدمات التالية:
1مساعدة األشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة. 2-إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.

-برنامج مكاتب مساندة

3عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.4المســاعدة فــي التواصــل بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية والفريــقالطبــي (لغــة اإلشــارة).
5صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة ،والتــي تعد بطاقاتأولويــة فــي الحصــول على الخدمــات العالجية.

مستشفى األمير متعب بن عبد العزيز
بالجوف

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة

أن يكون عمر المستفيد ( )65سنة فما فوق  ,بطاقة الهوية  ,وجود ملف أو تحويل .

مكتب الخدمات المساندة .

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

اسم الخدمة

014 - 6247356

فــي حــال توفــر بعــض المســتلزمات مــن المتبرعيــن يتــم التواصــل مــع رعايــة الطــب المنزلي

وصف الخدمة

تأمين المستلزمات الطبية
لكبار السن والمعاقين

إليصــال الخدمــة لهم

 /1كبار السن .

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

طلب الخدمة من موظف الكاونتر.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة
القطاع

310

الموقع اإللكتروني

 /2ذوو اإلعاقة.

014 - 6247356
منطقة الجوف  ،سكاكا  ،الحي اإلداري
 ،طريق الملك خالد .

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

طوال أيام األسبوع

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6247356
دوام مستمر ( )24ساعة

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

وصف الخدمة

أماكن مخصصة

يوفر مكان مخصص لهم (كراسي -كراسي متحركة – دورة مياه خاصة )

 /1كبار السن .

شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة

مكتب الخدمات المساندة.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

مستشفى األمير متعب بن عبد العزيز
بالجوف

القطاع
الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

014 - 6247356

قطاع حكومي
www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

أوقات العمل

دوام مستمر ( )24ساعة

إثبات الحالة العمرية للمريض  60سنة فما فوق.

مقر المركز.

أو اإلدارة المختصة

www.waqar.org.sa

الهاتف

وعــدم االنتظــار طويــا لتلقــى الخدمــة

عنوان تقديم الخدمة

أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

 014 - 6246780تحويلة 1082 :

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

الموقع اإللكتروني

ajf_hos_tca@moh.gov.sa

القطاع

طوال أيام األسبوع

014 - 6247356

يوجــد كاونتــر خــاص لخدمــة كبــار الســن ومســاعدتهم علــى فتــح الملــف و عمــل المواعيــد

شروط الحصول على الخدمة

مركز طب األسنان التخصصي بالجوف

منطقة الجوف  ،سكاكا  ،الحي
اإلداري  ،طريق الملك خالد .

العنوان

وصف الخدمة

كاونتر استقبال
خاص بكبار السن

 /2ذوو اإلعاقة.

منطقة الجوف  ،سكاكا  ،حي المخطط.

الهاتف

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

014 - 6263010

الفاكس

من  7:30صباحا –  4:00مساء

014 - 6263010
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

بطاقة تسهيالت

شروط الحصول على الخدمة

اسم الخدمة
شباك خاص في
الصيدلية

بطاقه تميز المريض ويعطى بها أولوية في العالج والمواعيد .

إثبات الحالة العمرية للمريض  60سنة فما فوق.

توفير شباك خاص لكبار السن في الصيدلية .

وصف الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

منطقة الجوف  ،سكاكا  ،حي المخطط.

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف

أوقات العمل

014 - 6263010

الفاكس

014 - 6263010

من  7:30صباحا –  4:00مساء

ajf_hos_tca@moh.gov.sa

مركز طب األسنان التخصصي بالجوف

اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج الرعاية
المنزلية

شروط الحصول على الخدمة

القطاع
الموقع اإللكتروني

فريــق طبــي متكامــل يقــوم بزيــارة المريــض فــي منزلــه  .و إعانــات عينيــة( كراســي متحركــة
مقابــض دورات الميــاه -وأجهــزة فحــص الســكري واألجهــزة الطبيــة )ً
 /1أن يكــون كبيــرا فــي الســن.

 /2ملــف طبــي فــي المركــز  /3 .تحويلــة مــن المركــز

إلــى قســم الرعايــة المنزليــة .
منطقة الجوف  ،سكاكا  ،حي السوق  ،الشارع العام
بجوار جامع الشيخ فيصل .

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

الفاكس

014 - 6257114

من 8:00صباحا –  4:00مساء

مركز الرعاية الصحية األولية (حي السوق)

312
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين
شروط الحصول على الخدمة

القطاع

مركز الرعاية الصحية األولية
(حي السوق)

الموقع اإللكتروني

اسم الخدمة

تقديم خدمة اجتماعية نفسية صحية شاملة (عالجية  ،وقائية )

 /1أن يكون  60العمر سنة فأكثر.
لمنطقة سكنه .

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

وصف الخدمة

برنامج رعاية المسنين

www.waqar.org.sa

أوقات العمل

من 8:00صباحا –  4:00مساء

 /2أن يكون لديه ملف في المركز .

قسم رعاية المسنين.

أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

الموقع اإللكتروني

من األحد  -الخميس

ً
 /1أن يكون كبيرا في السن.

عنوان تقديم الخدمة

القطاع

منطقة الجوف  ،سكاكا  ،حي السوق  ،الشارع العام بجوار جامع الشيخ فيصل .

الفاكس

014 - 6257114

تقديم خدمات اجتماعيه نفسية صحية شاملة (عالجية وقائية)

شروط الحصول على الخدمة

مركز الرعاية الصحية األولية (اللقائط)

 /2أن يكون لديه ملف في المركز الصحي التابع

014 - 6247776
منطقة الجوف  ،سكاكا  ،حي
اللقائط  ،شارع اللقائط العام .

قطاع حكومي

العنوان

www.moh.gov.sa

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6247776

الفاكس

014 - 6244100

من  8:00صباحا  4:30 -مساء
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اسم الخدمة

وصف الخدمة

مساعدات عينية ونقدية طوال العام للمحتاجين بمن فيهم كبار السن .

مساعدات عينية
شروط الحصول على الخدمة

منطقة الجوف  ،سكاكا  ،حي المطر
 ،شارع العرب .

قطاع حكومي

العنوان

الموقع اإللكتروني

www.ber-aljouf.com

أيام العمل الرسمية

البريد اإللكتروني

br.jouf@gmail.com

القطاع

جمعية البر بالجوف

أن يكون مسجل في الجمعية .

اسم الخدمة

وصف الخدمة

من األحد  -الخميس

الهاتف

أوقات العمل

014 - 6249252

الفاكس

014 - 6249580

من 8:00صباحا –  4:00مساء

تســجيل كبــار الســن فــي حســاب الضمــان االجتماعــي  ،ومتابعتهــم ومســاعدتهم فــي
غســيل الكلــى .

تسهيل خدمة المسنين
شروط الحصول على الخدمة

عنوان تقديم الخدمة
أو اإلدارة المختصة
أرقــام التواصــل
للحصــول على الخدمة

جمعية البر
بدومة الجندل
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 -1أن يكون كبير سن

 -2أن يكون من منسوبي الجمعية

إدارة الجمعية.

014 - 2202226
منطقة الجوف  ،دومة الجندل ،
حي الملك فهد  ،شارع األمير .

القطاع

غير ربحي.

العنوان

البريد اإللكتروني

info@alkhiria.org

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

الهاتف
أوقات العمل

014 - 6222022

الفاكس

014 - 6222022

ً
ً
مساء
من  7:30صباحا – 2:00

www.waqar.org.sa

اسم الخدمة

رؤ

وصف الخدمة

يتم دعم بالمواد الغذائية ودعم مأوى وصحي ودعم لجميع احتياجات كبار السن.

دعم مادي وعيني

ً
 /1أن يكون منتسبا للجمعية .

شروط الحصول على الخدمة

القطاع

جمعية البر في طبرجل

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.waqar.org.sa

غير ربحي.
www.ber-tebarjl.com

ً
 /2أن يكون محتاجا .

العنوان

الجوف ،طبرجل ،شارع الملك فيصل.

أيام العمل الرسمية

من األحد  -الخميس

أوقات العمل

الهاتف

014 - 6249252

ً
من  8:00صباحا 2:00 -مساء _

 6:00مساء 10:00 -مساء

alkiria-tebarjl@hotmail.com
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لدعم وقار

مصرف الراجحي (احلساب العام)

بنك اجلزيرة (احلساب العام)

رقم احلساب446608010808006 :

رقم احلساب001695006678001 :

رقم اآليبانSA9080000446608010808006 :

رقم اآليبانSA7560100001695006678001 :

االيداع :مصرف الراجحي (حساب وقف)
رقم احلساب446608010980094 :
رقم اآليبانSA9080000446608010980094 :

التبرع باستخدام رمز الرسائل النصية املوحد لشركات االتصاالت (  ، STCزين  ،موبايلي )
 -1إرسال رسالة فارغة إلى الرمز ( )5240للتبرع مرة واحدة مببلغ  10رياالت.
 -2إرسال رسالة فارغة إلى الرمز ( )5240للتبرع شهري ًا مببلغ  12ريال.
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www.waqar.org.sa

للتواصل

 7164شارع أبي بكر الصديق {رضي اهلل عنه}  -الفرعي  -املرسالت
وحده رقم ( )171الرياض 4488 - 12462
هاتف:

00966114566532

فاكس:

00966114566481

E-mail:info@waqar.org.sa
WWW.WAQAR.ORG.SA

WAQARORG

www.waqar.org.sa
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