
   إحضار الوثائق الرسمية األساسية ولن تقبل الصورة آإثباتيلزم: مالحظة هامة
 

األشخاص الذين يحق لهم العالج في الشئون 
  ةــوبـلـطـمـدات الـنـتـسـق والمـائــوثــال  الصحية بالحرس الوطني

  .بطاقة األحوال المدنية -  منسوبو الحرس الوطني السعوديين
  . حديثبطاقة العمل أو تعريف مختوم -

  وائل منسوبين الحرس السعوديين المعالين شرعاع

 .دفتر العائلة مضافا فيها المريض -
  .بطاقة العمل أو تعريف مختوم حديث لمنسوب الحرس الوطني -

  :مــلــحـــوظـــــــــــة* 
  .على أن يكون بإثبات رسمي مثل بطاقة األحول المدنية: والد الموظف -
دة الموظف - ة :       وال ي حال زمف ة يل رت العائل ي آ ألب ف ين ل ود زوجت  وج

  )برنت(.إحضار ورقة رسمية من األحوال المدنية تثبت أنها والدته
  .على أن تكون مضافة في سجل األسرة أو عقد النكاح: زوجة الموظف     -
ك:      األبناء     - ر من ذل ان أآب و آ ا ل ة عشر، أم على أن يكونوا دون سن الثامن

ضار تعري  ه إح ونفيجب علي ول وأن يك ارية المفع ب س ة طال ف أو بطاق
  .منتظم في دراسة صباحية

 .بشرط أال تكون متزوجة:     البنات-
  
  

موظفو برنامج مدينة الملك عبد العزيز الطبية 
  )السعوديين(

 .بطاقة األحوال المدنية -
  .بطاقة العمل للموظف -

عقد فردي (موظفو برنامج مدينة الملك عبد العزيز الطبية 
  ) السعوديينلغير

 .اإلقامة سارية المفعول -
  .بطاقة العمل للموظف -

عقد عائلي (موظفو برنامج مدينة الملك عبد العزيز الطبية 
  )لغير السعوديين

 .اإلقامة سارية المفعول -
 .بطاقة العمل للموظف -
ة - ستحقي تغطي ماء م ه أس ح ب وظفين موض ؤون الم ن إدارة ش اب م خط

  .العالج

ة الملك عبد العزيز الطبية عوائل موظفي برنامج مدين
  )سعوديين وغير سعوديين(

 .سجل األسرة وبطاقة العمل للموظف: للسعوديين 
  .على أن يكون بإثبات رسمي مثل حفيظة النفوس: والد الموظف -
ف - دة الموظ زم:      وال ة يل رت العائل ي آ ألب ف ين ل ود زوجت ة وج ي حال ف

  .ا والدتهإحضار ورقة رسمية من األحوال المدنية تثبت أنه
  .على أن تكون مضافة في سجل األسرة أو عقد النكاح: زوجة الموظف -
ك: األبناء - ر من ذل ان أآب و آ ا ل ة عشر، أم وا دون سن الثامن على أن يكون

ون ول وأن يك ارية المفع ب س ة طال ف أو بطاق ضار تعري ه إح فيجب علي
  .منتظم في دراسة صباحية

 .بشرط أال تكون متزوجة: البنات -
ة العمل وخطاب من إدارة:عوديينلغير الس    اإلقامة سارية المفعول وبطاق

 .شؤون الموظفين موضح به أسماء مستحقي تغطية العالج
 :ملحوظة 

اإلقامة للمتعاقد على أن تكون سارية المفعول ويكون : الزوجة واألبناء -
 .الكفيل الحرس الوطني، ويكون اسم الزوجة واألبناء مضافين بها

ال تشمل ) غير السعوديين ( تعاقدين مع الحرس الوطني أحقية العالج للم -



 

  .النساء والوالدة، التجميل، والعقم, العالج في عيادات األسنان

المرشحون على وظائف المستشفى أو الدراسة في آلية 
  التمريض

 .سجل األسرة/بطاقة األحوال المدنية -
  .آلية التمريض بطلب الفحص الطبي/خطاب من مكتب التوظيف -

 .بطاقة األحوال المدنية أو سجل األسرة -  مرضى الحاالت الطارئة السعوديين
  ). الهوية يحال إلى الشرطة العسكريةنالمرضى مجهولي(ا         

 .اإلقامة سارية المفعول -  مرضى الحاالت الطارئة الغير سعوديين
  ). الهوية يحال إلى الشرطة العسكريةنالمرضى مجهولي(ا          

 .سجل األسرة/ بطاقة األحوال  -   العالج للسعوديين المقبوليينأوامر
  .خطاب أمر العالج موقع ومختوم من إدارة أهلية العالج -

 ).الكفيل الحرس الوطني(اإلقامة سارية المفعول  -  منسوبو الحرس الوطني الغير سعوديين
  .تعريف من العمل -

  عوائل منسوبي الحرس الوطني الغير سعوديين

 ).الكفيل الحرس الوطني(ية المفعول ومضافا فيها المريض اإلقامة سار -
 .تعريف من العمل -

شمل) غير السعوديين ( أحقية العالج للمتعاقدين مع الحرس الوطني        :ملحوظة* ال ت
  .العالج في عيادات األسنان، النساء والوالدة، التجميل، والعقم

  .سجل األسرة/ مدنية بطاقة األحوال ال -  األمراض الثمانية المستثناه للسعوديين

المستثنون من طلبة المدارس التعليمية بإسكان الحرس 
  )غير منسوبي الحرس الوطني(الوطني 

 .سجل األسرة/ بطاقة األحوال المدنية  -
  .خطاب من المدرسة -

خطاب استثناء لغير السعوديين معفي من التكاليف عدى 
  .اإلقامة سارية المفعول -  األدوية

  .اإلقامة سارية المفعول/ سجل األسرة / بطاقة األحوال المدنية  -   مدفوع التكاليفخطاب استثناء عالجي

  المدعوون للمشارآة بفعاليات مهرجان الجنادرية السنوي
 .اإلقامة سارية المفعول/ دفتر العائلة / بطاقة األحوال المدنية  -
الحرس - اص ب ة الخ ة بالجنادري ة األولي ز الرعاي ن مرآ ي م ل طب تحوي

  .الوطني

  المعالون بمنسوبي الحرس الوطني بموجب صك شرعي

 .صك إعالة حديث -
ة - ة األحوال المدني وطني وبطاق سوب الحرس ال ة لمن بطاقة األحوال المدني

 .سجل األسرة/ للمعال 
  .بطاقة العمل أو تعريف مختوم حديث -

المعالون بمنسوبي مدينة الملك عبد العزيز الطبية بموجب 
  صك شرعي

 .صك إعالة حديث  -
ال            - /بطاقة األحوال المدنية لمنسوب المستشفى وبطاقة األحوال المدنية للمع

 .سجل األسرة
  .بطاقة العمل للموظف -

  .سجل األسرة/ بطاقة األحوال المدنية  -  المتبرعون السعوديون بعضو أو جزء من الجسم

  .اإلقامة سارية المفعول -  المتبرعون الغير سعوديون بعضو أو جزء من الجسم

  .اإلقامة سارية المفعول/ سجل األسرة / بطاقة األحوال المدنية  -   األولي لمرضى الطوارئالفحص


