
 بالجمعية السعودية للصم   ينخدمات المستفيد

 

 بطاقة إثبات الصم وضعاف السمع 

 الشروط  :

 إحضار إثبات تخطيط السمع من الجهات الحكومية أو الخاصة المتعرف بها  -

 )أن يكون المتقدم بالطلب من الصم( -

 المتطلبات : 

 تعبئة نموذج بطاقة إثبات الصم وضعاف السمع  -
 الهوية للسعوديين أو اإلقامة لغير السعوديين صورة من بطاقة  -
 صورة طبق األصل من بطاقة إثبات الصم وضعاف السمع )جهة حكومية(  -
 من مدارس الصم وضعاف السمع  إحضار شهادة دراسية للمستفيدين  -

 

 السماعات الطبية

 

 الشروط : 

 سنوات  3أكثر من  أن يكون عمر المستفيد -

 ديسييل -110 35للمستفيدين الذين تصل نسبه فقدان السمع لديهم تصرف السماعة   -

 يحق لمستلم السماعة الطبية إعادة الطلب بعد سنتين من تاريخ آخر استالم -

 

 المتطلبات : 

 تعبئة نموذج السماعة الطبية  -
 السعوديين  لهوية للسعوديين أو اإلقامة لغيرصورة من بطاقة ا  -
 الطبي تخطيط السمع والتقرير طبق االصل من  صورة  -

 

 

 

 

 



 اإلعانة المالية

 الشروط : 

 أن يكون المستفيد متزوجا   -

 أن تكون المستفيدة مطلقة أو أرملة  -

 لاير 5000أن ال يزيد الراتب عن  -

 سنة  18أن ال يقل عمر المستفيد عن  -

 سنة 30أن ال يقل عمر الغير متزوجة عن  -

 المتطلبات : 

 المالية تعبئة نموذج اإلعانة  -
 صورة من بطاقة الهوية الوطنية  -
 )الجمعية(  عالصم وضعاف السمصورة من بطاقة إثبات  -
 إحضار تعريف الراتب للمستفيد  -

 شهور  3إحضار كشف حساب البنكي ألخر  -

 صورة شهادة وفاة الزواج وصك اإلعانة لألرملة والمطلقة وصك اإلعانة لألم  -
 صورة من صك الملكية أو عقد إيجار ساري -
 برنت التأمينات االجتماعية  -
 برنت االحوال المدينة  -

 

 
 

 إعانة الزواج

 الشروط :  

 أن يكون الزواج األول للمستفيد  -
 أن يكون المتزوج سعودي  -

 لاير 6000أن ال يزيد الراتب عن  -

 أن يكون عقد النكاح صادرا  من المحكمة الشرعية  -

 ) غير واضح(   أن ال يكون قد مضى على تاريخ عقد -

 

 : المتطلبات 

 تعبئة نموذج إعانة الزواج   -
 صورة من بطاقة الهوية الوطنية  -
 )الجمعية(  صورة من بطاقة إثبات الصم وضعاف السمع -
 إحضار تعريف الراتب للمستفيد   -

 شهور  3ألخر إحضار كشف حساب البنكي  -


