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خـدمــات وكـالــة
الضمان اإلجتماعي
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املعاشات الضمانية
هدف الخدمة:
ضمان و تأمين حياة مستقرة كريمة و آمنه لجميع األسر الضمانية

شروط القبول لهذه الخدمة:
ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
مراجعـة املواطـن /ه ملكاتـب الضمـان االجتماعـي (فـي حـال العجـز يتـم

الشخوص ميدانيًا من قبل الباحث  /ه للمواطن  /ه في املنزل)

برنامج املساعدات املقطوعة
هدف الخدمة:
تحسـين الظروف املعيشـية ملسـتفيدي الضمان االجتماعي و ملن دخلهم

محـدود مـن غيـر املشـمولين باملعـاش و لديهـم دخل شـهري ضعيف أو

على راس عمل

شروط القبول لهذه الخدمة:
ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
مراجعـة املسـتفيد ملكتب الضمان االجتماعي و الوحـدات الضمانية لطلب

التسجيل
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برنامج املساعدات النقدية ألجل الحقيبة املدرسية
هدف الخدمة:
مشاركة األسر الضمانية لتوفير املستلزمات و الزي املدرسي ألبنائهم

شروط القبول لهذه الخدمة:
ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
تودع آليًا في الحساب الجاري للمستفيد في بداية كل فصل دراسي

برنامج املساعدات النقدية لدعم تسديد
جزء من فواتير الكهرباء
هدف الخدمة:
اسـتمرار إيصال الكهرباء و تخفيف العبء املالي على كاهل املسـتفيدين

من الضمان االجتماعي

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

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
تودع آليًا في الحساب الجاري للمستفيد في بداية كل شهر هجري
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برنامج املساعدات النقدية ألجل الغذاء
هدف الخدمة:
توفير الغذاء ألفراد األسر الضمانية و سد احتياجاتهم املعيشية

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

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
تودع آليًا في الحساب الجاري للمستفيد في بداية كل شهر هجري

برنامج تسديد رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي
هدف الخدمة:
دعـم التحـاق أبناء األسـر الضمانيـة للجامعات مـن خالل اعفائهـم من دفع

رسوم اختبارات القياس و التحصيل العلمي

شروط القبول لهذه الخدمة:
● ●أن يكون املتقدم من أبناء أسرة ضمانية من عمر  16عام لغاية  26عام.

● ●طالب في املرحلة الثانية صف (ثاني و ثالث ) ثانوي.

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

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●تزويـد املركز الوطني للقيـاس ببيانات املسـتهدفين من البرنامج
املشمولين بمعاش الضمان االجتماعي.

● ●معالجـة بيانـات املسـتفيدين مـن معـاش الضمـان االجتماعـي عـن
طريـق املركـز الوطنـي (بحيـث يتيـح تأكيـد موعـد االختبـار آليـا عن

دخول مستفيد الضمان وتسجيله ذلك.

● ●تظهـر رسـالة تأكيد ملسـتفيدي الضمـان االجتماعي عنـد دخولهم
للتسجيل (تم السداد).
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برنامج الفرش والتأثيث
هدف الخدمة:
تحسين مساكن مستفيدي الضمان االجتماعي من خالل تأمين الفرش

شروط القبول لهذه الخدمة:
ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
تقديـم طلـب ملكتـب الضمـان االجتماعـي و الشـخوص امليدانـي من قبل

الباحث  /ه للمنزل

املساعدات النقدية لحاالت الكوارث الفردية
هدف الخدمة:
مسـاعدة الفـرد املتضـرر مـن جـراء الكارثـة الحاصلـة بمبلـغ مالـي تيسـيرًا

لتجاوز الحالة الحاصلة له

شروط القبول لهذه الخدمة:
ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
يتـم تقديـم طلـب عـن طريق مكتـب الضمـان االجتماعـي التابع لـه إداريًا و

اسـتكمال املسـتندات النظاميـة املطلوبـة لـكل حالـة خلال  90يومـا من
تاريخ وقوع الكارثة
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برنامج املساعدات النقدية من أجل دعم املياه
هدف الخدمة:
ضمان إيصال املياه و تخفيف العبء املالي لجميع األسر الضمانية

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

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
تقديـم طلـب ملكتـب الضمـان االجتماعـي و الشـخوص امليدانـي من قبل

الباحث  /ه للمنزل
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خدمات وكالة الرعاية
االجتماعيــة واألسـرة
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مركز التأهيل الشامل (قسم التأهيل االجتماعي)
هدف الخدمة:

تقديـم اإليـواء الدائـم للحاالت املتوسـطة و شـديدة اإلعاقة غيـر القابلين
للتأهيل املهني.
تدريبهـم علـى املهـارات الحياتيـة الرئيسـية اليوميـة حسـب ظـروف
وإمكانات كل حالة من خال العالج بالعمل و العالج الوظيفي

شروط القبول لهذه الخدمة:

● ●أن يكـون املعـوق سـعودي الجنسـية ويجـوز قبـول  10%مـن غيـر
السـعوديين شـريطة ان ال يكـون هنـاك حـاالت مسـجلة علـى قائمـة
انتظار االيواء باملركز.
● ●أن يثبـت مـن الفحـوص (طبيـة ،نفسـية ،اجتماعيـة) عـدم صالحيتـه
للتأهيل املهني.
● ●أن تكـون الحالـة خاليـة مـن االمـراض السـارية واملعدية واال يكـون لديه
اضطرابات نفسية عقلية تشكل خطر

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

تقديم طلب على مركز التأهيل الشامل التابع للمنطقة

مركز التأهيل الشامل (قسم التأهيل املهني)
هدف الخدمة:
تأهيلهـم جسـميًا أو حسـيًا أو عقليـا علـى املهـن املناسـبة لقدراتهـم
وتحويلهـم مـن طاقـات بشـرية معطلـة إلـى افـراد منتجيـن قادريـن على

التفاعل مع بقية افراد املجتمع

شروط القبول لهذه الخدمة:
ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
تقديم طلب على مركز التأهيل الشامل التابع للمنطقة
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صرف األجهزة املعنية للمعاقين
هدف الخدمة:
توضيـح عمليـات التشـخيص وتحديدها والتـي تبنى عليها نوعيـة األجهزة

املناسبة التي يمكن من خاللها انتفاع املستفيد منها

شروط القبول لهذه الخدمة:
ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
تقديم طلب على مركز التأهيل الشامل التابع للمنطقة

كفالة األيتام
هدف الخدمة:
إيـواء شـام ً
ال بضمه إليهـا و معاملتـه معاملة
تقـوم األسـرة برعايـة اليتيم
ً

أبنائهـا فـي اإلنفـاق و األحسـان و التربيـة و شـؤونه كافـة حتى يبلـغ مرحلة

االعتماد على نفسه

شروط القبول لهذه الخدمة:
ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
التقديـم علـى فروع الوزارة املنتشـرة فـي مناطق اململكة و سـتقوم تلك

الفروع بإكمال مسوغات اإلسناد بعد استيفاء الشروط
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الحماية االجتماعية
هدف الخدمة:
حمايـة املـرأة والطفـل وبعـض الفئـات املسـتضعفة كاملعاقيـن وكبـار

السن وااليتام ومن في حكمهم

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

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
الهاتـف املجانـي  , 1919الكتروني  ,الشـرط  ,خط مسـاندة الطفل ,116111
حقوق االنسـان  ,املؤسسات التعليمية  ,املستشـفيات الحكومية واالهلية,

لجان ووحدات الحماية االجتماعية ,إمارات املناطق  ,الجمعيات الخيرية

الرعاية اإليوائية للمسنين
هدف الخدمة:
توفيـر الرعايـة االجتماعية و النفسـية و الصحية و املعيشـية و الترفيهية

لنزالء

شروط القبول لهذه الخدمة:
ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
زيارة أحد فروع الدور األيوائية التابعة لكل منطقة.
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دور التوجيه االجتماعي
هدف الخدمة:

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

شروط القبول لهذه الخدمة:

● ●أن يكـون احـدى الفئـات املنصـوص عليهـا فـي املـادة (  ) 1مـن الئحـة
دور التوجية االجتماعي وهي :
1.1املعارضين عن سلطة آبائهم أو أولياء امورهم .
2.2املشردين اللذين ال مأوى لهم .
3.3املهددين باالنحراف إلضطراب وسـطهم األسـري أو قسـوة الوالدين أو
سوء سلوكهم أو ألسباب أخرى .
● ●أن يثبت البحث االجتماعي حاجته الى الرعاية داخل الدار .
● ●أن يثبـت الفحـص الطبـي سلامته ومن األمـراض التي يفوق اسـتفادته
من ايوائه في الدار .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

تقديـم ولـي أمـر الحـدث إلـى فـروع الرئيسـة بطلـب إلحـاق الحدث فـي دار
التوجيه و األرشاد

الرعاية الصحية التأهيلية املنزلية لكبار السن
و األشخاص ذوي اإلعاقة

هدف الخدمة:

تحسـين قدراتهـم الشـخصية وصو ً
ال لالسـتقاللية و االعتمـاد على النفس
و منـع تدهـور مـا تبقـى لديهـم مـن قـدرات حركيـة و حسـية و عقليـة

وأرشاد اسرهم .

شروط القبول لهذه الخدمة:

ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

(التسـجيل فـي موقـع البرنامـج االلكترونـي  ،حضـور املعـاق أو الولـي الـى
البرنامـج  ,التحويـل مـن جهـة صحيـة أو تأهيليـة أو تعليميـة ,االتصال على
البرنامج في املنطقة ,الحجز عن طريق موقع البرنامج)
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برنامج تزويج الفتيات اليتيمات
هدف الخدمة:
توفير الحياة الكريمة للفتيات اليتيمات امللحقات بدار التربية االجتماعية

شروط القبول لهذه الخدمة:
ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
تقديم طلب لفروع وزارة العمل والتنمية االجتماعية الرئيسة باملناطق .

اإلعانات املالية
هدف الخدمة:
ملساعدة ذوي اإلعاقة في احتياجاتهم الخاصة

الضوابط والشروط:
ملعرفة الشروط الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني
()https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●املوقع

● ●وحدات الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة
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صرف السيارات
هدف الخدمة:
صـرف سـيارة لذوي اإلعاقـة مجهزة للتنقـل وتم تحويل الخدمـة الى صرف

مبلغ مالي إلعطاء حرية االختيار في السيارة املناسبة بمبلغ  150الف

الضوابط والشروط:
وجود إعاقة مسجلة بالالئحة

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●وحدات الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة

اعانة االسر الحاضنة
هدف الخدمة:
اعانة مالية لألسرة الحاضنة موزعة على فئتين  3الف 2/الف ريال

الضوابط والشروط:
وجود يتيم محتضن في االسرة .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
● ●فروع وزارة العمل والتنمية االجتماعية  +االدارة العامة لإلعانات
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اعانة زواج لأليتام
هدف الخدمة:
اعانـه ماليـة لليتيـم كدعـم للـزواج تبلـغ  60الـف ريـال تصـرف مـرة
واحدة فقط .

الضوابط والشروط:
ان يكون اليتيم قد اتم عقد القران .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
تقديـم طلـب لفـروع وزارة العمـل والتنميـة االجتماعيـة  +االدارة العامـة

لإلعانات

اعانة نهاية االحتضان
هدف الخدمة:
اعانة مالية لألسر الحاضنة بمبلغ مقطوع  20الف ريال

الضوابط والشروط:
انتهاء فترة االحتضان اما لزواج او وفاة.

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
تقديـم طلـب لفـروع وزارة العمـل والتنميـة االجتماعيـة  +االدارة العامـة
لإلعانات
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مكافأة الجامعيين ذوى اإلعاقة
هدف الخدمة:
اجراء الفحوص وتحديد فئة املكافأة املستحقة لتزويد جهة الصرف بها

الضوابط والشروط:
● ●وجود إعاقة مسجلة بالالئحة .
● ●مستمر في الدارسة .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
وحدات الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة

منح التأشيرات
هدف الخدمة:
اعفاء ذوي اإلعاقة من دفع رسوم التأشيرات واإلقامة والخروج والعودة

الضوابط والشروط:
وجود إعاقة مسجلة بالالئحة .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
وحدات الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة
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منح بطاقة تخفيض أجور االركاب
هدف الخدمة:
خدمـة تخفيـض أجـور االركاب للنقـل العـام لـذوي اإلعاقـة واملرافـق لـه
بنسبة 50%

الضوابط والشروط:
● ●ان يكون املتقدم احد املستفيدين بالوزارة واالعاقة مسجلة بالالئحة
● ●إتمام الفترة املحددة بين الصرف السابق والحالي .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
وحدات الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة

منح بطاقة التسهيالت املرورية
هدف الخدمة:
منح حق الوقوف في املواقف املخصصة لذوي اإلعاقة

الضوابط والشروط:
ان يكون املتقدم احد املستفيدين بالوزارة واالعاقة مسجلة بالالئحة .
إتمام الفترة املحددة بين الصرف السابق والحالي .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
وحدات الخدمات املساندة لألشخاص ذوي االعاقة
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خـدمـــات وكالـــة
التنمية االجتماعية
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تأسيس الجمعيات االهلية
هدف الخدمة:
تنظيـم جهود األفـراد والجماعـات وتوجيههم للعمل املشـترك مع الجهود
الحكوميـة ملقابلـة احتياجاتهـم وحـل مشـكالتهم واالنتفـاع بإمكاناتهـم

وطاقاتهـم مـن أجل النهـوض بصورة متكاملـة بجوانب الحيـاة االقتصادية

واالجتماعية للمجتمعات املحلية وتحقيق التكامل بينها.

شروط القبول لهذه الخدمة:
جميـع افـراد املجتمـع حسـب الضوابـط التـي حددتهـا الالئحـة التنفيذيـة

لنظام الجمعيات واملؤسسات االهلية.

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

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

تأسيس الجمعيات التعاونية
هدف الخدمة:
تشـجيع افـراد املجتمـع للعمـل التعاوني في مـا بينهم لتلبيـة احتياجاتهم

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتطلعاتهم بما يعود عليهم باملنفعة

شروط القبول لهذه الخدمة:
جميـع افراد املجتمـع وفق الضوابط التـي حددتها الالئحـة التنفيذية لنظام
الجمعيات التعاونية .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
مراكز التنمية االجتماعية
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تأسيس اللجان االهلية
هدف الخدمة:

يعتبـر القطاع األهلـي التطوعي رديفًا له دوره املهم والرائد في إرسـاء دعائم
خطـط التنميـة الشـاملة في املجتمعات املحلية من خالل تشـجيع التوسـع
في تأسيس منظمات أهلية متخصصة تستهدف مجاالت عديدة وجديدة..

شروط القبول لهذه الخدمة:

جميع افراد املجتمع حسـب الضوابط التـي حددتها الالئحة التنفيذية لالئحة
مراكز التنمية االجتماعية .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

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

تأسيس الصناديق العامة والعائلية
هدف الخدمة:
تشـجيع القطـاع الحكومـي والخـاص واالهالـي لتشـكيل كيانـات غيـر ربحيـة

تهدف لخدمة منسوبيها وتشجيع العمل التطوعي

شروط القبول لهذه الخدمة:
جميـع الكيانـات حسـب الضوابـط التـي حددتهـا الالئحـة التنفيذيـة لنظـام
الجمعيات واملؤسسات االهلية

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

الخدمات اإللكتروني/موقع الوزارة اإللكتروني
https://sd.mlsd. gov.sa/ar/queries/development
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اصدار تراخيص القطاع األهلي (مراكز ضيافة

األطفال /البحوث والدراسات /اإلرشاد األسري)
هدف الخدمة:

تفعيـل املشـاركة املجتمعيـة ومسـاهمة القطـاع االهلـي والخـاص فـي
برامـج ونشـاطات قطـاع التنميـة االجتماعيـة وتمكيـن افـراد املجتمـع من

مزاولة مجاالت عملية تتعلق بخدمات الوزارة .

شروط القبول لهذه الخدمة:
(الئحـة مراكـز ضيافة االطفـال  :الئحة مراكـز البحوث والدراسـات االجتماعية
:الئحه مراكز االرشاد االسري)

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

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

رفع احتياجات املناطق واألحياء األقل نموًا
هدف الخدمة:

اجراء الدراسـات والبحوث االسـتقصائية عـن احتياجات املناطـق واالحياء االقل
نمـوا والرفـع بهـا لتوجيه الخدمـات االجتماعيـة والتنمويـة لها بالتعـاون مع
الجهات الحكومية املختلفة .

شروط القبول لهذه الخدمة:
جميـع افراد املجتمـع وفق الضوابط التـي حددتها الالئحـة التنفيذية لنظام
الجمعيات التعاونية .

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
مراكز التنمية االجتماعية
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تأهيل املقبلين على الزواج
هدف الخدمة:

االشـراف علـى برنامـج تأهيـل املقبلين علـى الـزواج بالتعاون مـع الجمعيات
االسـرية املتخصصـة لتحقيـق التماسـك االسـري وتهيئـة الحيـاة االسـرية
املستقرة

شروط القبول لهذه الخدمة:
جميع افراد املجتمع من الجنسين املقبلين على الزواج

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

● ●مراكز التنمية االجتماعية
● ●الجمعيات واللجان االهلية املتخصصة

تحقيق التوعية والتثقيف االجتماعي واملساندة االجتماعية
هدف الخدمة:
رفـع كفـاءة البرامج ملواجهة الظواهـر والقضايا االجتماعية واملسـاهمة في
تنميـة املجتمـع بمختلـف فئاتـه واملسـاهمة فـي تعزيـز الروابـط األسـرية
واملحافظة على قيم وثقافة املجتمع.

شروط القبول لهذه الخدمة:
جميع افراد املجتمع

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:

● ●مراكز التنمية االجتماعية
● ●الجمعيات واللجان االهلية املتخصصة
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تمكين املرأة للمساهمة في تنمية املجتمع
هدف الخدمة:
تعزيـــز قدرات املـــرأة لتمكينها من املســـاهمة في التنميـــة االجتماعية

واالقتصادية لألســـرة واملجتمع .رفع مســـاهمة املرأة في تنفيذ البرامج
التنموية بإكســـاب املرأة مهارات اجتماعية تتناســـب مـــع طبيعة العمل
الـــذي تقوم به من خالل االســـتفادة من البرامج املوجهة لها والتوســـع
في الجمعيات واللجان التطوعية النسائية املتخصصة .

شروط القبول لهذه الخدمة:
القطاع النسائي

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
االقسام النسائية بمراكز التنمية االجتماعية

تقديم برامج تنموية متنوعة وشاملة لفئات املجتمع
هدف الخدمة:
تقـدم خاللهـا برامـج توعويـة و وتثقيفيـة للمجتمـع املحلـي و يتـم اختيار
املوقـع وفـق قواعـد و معاييـر واضحـة وتنطلـق مـن تحقق مبـدأ التعـاون و
التكاتـف بيـن إفراد املجتمـع و بدعم و مسـاهمة من الـوزارة لتحفيزهم من
تلمـس احتياجاتهـم و تلبيـة رغباتهـم و حـل املشـاكل و الظواهـر السـلبية

بجهود مشتركة سعيًا لتحقيق االستقرار االجتماعي.

شروط القبول لهذه الخدمة:
جميع افراد املجتمع

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
مراكـز التنميـة االجتماعيـة :الجمعيـات واللجـان االهليـة املتخصصـة :مركز

االتصال ( ) 8002450000
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تأهيل قيادات العمل االجتماعي في املجتمع
هدف الخدمة:
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ إدارة اﻤﻟﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء وﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺄﻫﻴﻠﻲ اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻤﻟﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻤﻟﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻤﻟﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎرب وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات (العامليـــة

واالقليمية و اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ) واﺳﺘﻘﻄﺎب ﺧﺒﺮاء وﻣﺪرﺑﻴﻦ ذوي ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻤﻟﺠﺎل

شروط القبول لهذه الخدمة:
العاملين بالجمعيات واملؤسسات واللجان االهلية

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
مراكز التنمية االجتماعية :مركز االتصال ( ) 8002450000

نشر ثقافة التطوع
هدف الخدمة:
نشـر ثقافـة التطـوع وجـذب وتسـجيل املتطوعيـن وتحفيـز املجتمـع
إلنشـاء كيانات تهتـم باملتطوعين وحصـر الفرص التطوعية وتسـويقها
.وعقـد الشـراكات املتعلقـة باملتطوعيـن وتحفيزهـم .وتنفيـذ التأهيل

والتدريب للمتطوعين

شروط القبول لهذه الخدمة:
جميع افراد املجتمع

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
مراكـز التنميـة االجتماعيـة :الجمعيـات واللجـان االهليـة املتخصصـة :مركز

االتصال ( ) 8002450000
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تقديم االستشارات في مجال اإلرشاد األسري
هدف الخدمة:
تســـعى هذه البرامج إلى مســـايرة املتغيـــرات وكثرة الظواهـــر والقضايا

واملشـــاكل في املجتمع بشـــكل عام واألسرة بشـــكل خاص ومواجهتها
وتقديم ما ينفع املجتمع من استشـــارات بأشـــكالها الثـــاث من برامج

تدريبية وندوات وكتب ومطويات ومعارض.

شروط القبول لهذه الخدمة:
جميع افراد املجتمع

وسيلة الحصول على هذه الخدمة:
مراكز االرشاد االسري  :مركز االتصال ()8002450000
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