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الرؤية والرسالة واألهداف 

الرؤـيــة 

    الريادة وااللتزام بصناعة التمكين لألشخاص ذوي اإلعاقة عبر شركات مجتمعية واعدة ، وخدمات 
إنسانية دائبة. 

    السعي الحثيث من أجل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع ، وتهيئة الظروف الكفيلة بذلك 
ليس أقلها تفعيل األنظمة وتحقيق ممارساتها على الواقع ، وتوجيه المجتمع إلى األساليب المثلى في 

التعاطي مع اإلعاقة وقضاياها عبر برامج ومشاريع وأنشطة تتبناها وتشرف عليها الجمعية . 

1-  تقديم الخدمات الشاملة للمعاق (عالجية ، وتعليمية ، وتأهيلية ، ) التي تسانده وأسرته في    

      التعايش مع اإلعاقة وطرق التعامل معها . 

2- تبصير المعاق بحقوقه األساسية، والدفاع عنها، وتوعية المجتمع بأهميتها. 

3- تنفيذ المشاريع والبرامج المتنوعة التي تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة وذويهم. 

4 - توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة للنهوض بالخدمات المقدمة للفرد ذي اإلعاقة. 

5- إقامة البرامج الكفيلة بتحقيق مبدأ التكافل واالندماج التام لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع. 

6 - نشر الوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته للحد من اإلعاقة، والتدخل المبكر للتخفيف من أثارها      - نشر الوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته للحد من اإلعاقة، والتدخل المبكر للتخفيف من أثارها     

     السلبية. 

7-  خلق سبل للتواصل والتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية واألهلية والمنظمات اإلقليمية   

     والعالمية لتحقيق أهداف الجمعية. 

8 - المساهمة في تأهيل وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة بمهن تتناسب مع قدراتهم ومؤهالتهم   

     لتمكينهم من إيجاد مصدر دخل كباقي أفراد المجتمع. 

9- تشجيع األعمال التطوعية البناءة التي تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة.  4

الرسالـة 

األهـداف 
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البرامج والمشروعات 

الستقبال تبرعاتكم  

حساب الزكاة 

SA84 8000 0308 6080 1060 6076 مصرف الراجحي  

SA09 8000 0308 6080 1060 6068 مصرف الراجحي  

SA54 0500 0068 2004 4281 5000 مـصـــرف اإلنـمـاء 

0558044990جوال المتبرعين 

مشروع المساعدات المالية 

برنامج التوظيف برنامج التأهيل والتدريب 

مشروع األجهزة التعويضية 

برنامج الحج والعمرة 

مشروع 
 تنمية الوعي المجتمعي 

مشروع  
المراكز المتخصصة 

برنامج المنح الدراسية 
مشروع تهيئة 

 البيئة العمرانية والوصول الشامل 

مشروع  
فرحة ذوي اإلعاقة 

برنامج العالج التأهيلي والوظيفي 

مشروع الذرية وبناء األسرة 
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رسوم بيانية  
وإحصــاءات 

األرقام تتحدث.. 



أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة المدرجين في قواعد بيانات  
الجمعية حسب نوع اإلعاقة 

المجموع 6278 مستفيداً 
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بصري توحد أخرى  تشهوهات  
خلقية 

متعدد  سمعي 
عوق 

عقلي حركي 

2952133296473
820

923

3552









أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة المستفيدين  
من برنامج التوظيف خالل عام 2016 م 
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حركي 

فكري 

سمعي 

متعدد 
عوق 

بصري 

33 مستفيداً 









برنامج االستقطاع الشهري 
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شهري البرامج والمشروعات 

مشروع الذرية                   400             1200               2400            4800

 العالج التأهيلي                  300             900                 1800            3600

الصدقة الجارية                      50                 150                     300                 600

داووا مرضاكم بالصدقة              50                 150                     300                 600

التبرعات العامة                       50                 150                     300                 600

صدقة الوالدين                       50                 150                     300                 600

تفريج كربة                             50                 150                    300                 600

فرحة معاق                             50                 150                    300                 600

إعانة حاج ومعتمر                   100               300                     600                1200

التأهيل والتدريب                    100               300                     600                1200

الزكـــــــوات                            100               300                     600                1200

الوقف الخيري                      100               300                     600                1200

األجهزة التعويضية                 200               600                    1200               2400

المنح الدراسية                      200               600                    1200               2400

 سنوي نصف سنوي ربع سنوي 

للتواصل واالستفسار حول آلية التبرع 

جدول التبرعات المالية 

قليل دائم خير من كثير منقطع ،، 

جوال الجمعية : 0558044990

برنامج االستقطاع الشهري 









مشروع نقل األشخاص ذوي اإلعاقة 
وكبار السن والمرضى باألحساء 

ما هو  
مشروع رفقتي؟! 

مشروع يقدم  

خدمات المواصالت 

من يستهدف؟ 

األشخاص ذوو اإلعاقة 

المكفوفون -كبار السن 

المرضى 

لماذا رفقتي؟ 
األمان - الراحلة 

نعمل على مدى 24 سنة  
سائق مدرب - توفير مرافق 
استخدام نظام مالحة 
لتتبع الرحالت   

لماذا رفقتي؟ 
كل األماكن داخل 
نطاق الخدمة  
وفي أي وقت  

أين نطاق الخدمة؟ 
األحساء - الدمام - األحساء 

األحساء -الرياض - األحساء 

( سفر )  

كيفية 
اإلستفادة من الخدمة؟ 

تطبيق كريم  

( اختيار أيقونة ذوي اإلعاقة ) 

االتصال على  
  0559438300 34
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اآلن .. حمل تطبيق الجمعية للهواتف الذكية 
Android و IOS على منصتي

حساباتنا المصرفية 

SA59 4000 0000 0040 6708 9449

SA84 8000 0308 6080 1060 6076

SA56 5500 0000 0971 5040 0149 SA78 1500 0999 1138 7764 0001

SA38 3040 0108 0557 5408 0014

SA93 2000 0003 0422 2240 9940

SA33 6500 0000 3234 7574 9001

SA16 5000 0000 0103 5178 8009SA54 0500 0068 2004 4281 5000

جـوال المــتـبــرعـيـن 
0558044990


