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إنتاج
 قسم العالقات العامة واإلعالم

فريق الحصادجمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء
اإلشراف العام:

       أ. عبداللطيف بن محمد الجعفري

التحرير:  

       أ. ميثم بن حجي العيسى

       أ.خولة بنت خالد السلطان

التصميم والتنفيذ:

        أ. زينب بنت إبراهيم الجطيل

الـتـوثيـق:     

       أ. أحمد بن جعفر سراج 

       أ. ممدوح بن عبدالعزيز الحمدان

       أ. أحمد بن محمد البخيتان
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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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األمير محمد بن سلمان آل سعود
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نائب أمير المنطقة الشرقية

األمير أحمد بن فهد آل سعود

محافظ األحساء

األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود
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سعادة الدكتور سعدون السعدون

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
تحظــى بالدنــا المملكــة العربيــة الســعودية -بفضــل اهلل تعالــى- بتفاعــل مجتمعــي حثيــث، تذكيــه رؤيــة وطنيــة خالقــة، 

تنــم عــن مســتقبل خيــر واعــد ينتظــر هــذا الوطــن بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

-أيــده اهلل- وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه 

اهلل-، ويمثــل فيهــا المواطــن محــور النمــاء والعطــاء والبنــاء لوطنــه، وبالتالــي فــإن جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــا  ــا بم ــديد توجهاته ــتقبلية، وتس ــتراتيجياتها المس ــا واس ــم خططه ــعاع لرس ــارة إش ــة 2030م من ــي رؤي ــرى ف ــاء ت باألحس

يتواكــب مــع تحقيــق مســتهدفاتها، حيــث ألقــت بظاللهــا جليــة علــى منتجاتنــا االجتماعيــة المتنوعــة والمتزايــدة. وكان لدعــم 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية -حفظــه اهلل-، ومتابعــة صاحــب 

ــن  ــل تمكي ــن أج ــل م ــي العم ــر ف ــغ األث ــه اهلل- بال ــة -حفظ ــري للجمعي ــس الفخ ــاء الرئي ــظ األحس ــعود محاف ــوي آل س ــن جل ــد ب ــن محم ــدر ب ــر ب ــمو األمي الس

األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المنطقــة مــن خــالل دمجهــم فــي المجتمــع، وتأهيلهــم بمــا يحقــق تطلعاتهــم، واالعتــداد بهــم ككــوادر منتجــة ومتفاعلــة. 

ــاره اإليجابيــة، يأتــي هــذا  ــا خيــر شــاهد علــى تنامــي الوعــي المجتمعــي وتداعــي آث ــات تفاعــل المجتمــع معن يأتــي حصــاد الجمعيــة لعــام 2019م وقــد ب

الحصــاد تحملــه ســالل متنوعــة مــن المشــروعات والبرامــج واألنشــطة التــي شــرفت الجمعيــة فيهــا بشــراكات متعــددة مــع الجهــات الخيريــة المانحــة، ومراكــز 

ــا الغالــي، وتعــزز آليــات  ــز بهــا وطنن المســؤولية االجتماعيــة فــي مختلــف القطاعــات، لتجســد أبهــى صــور التالحــم والتكامليــة المجتمعيــة الفــذة التــي يعت

العمــل االجتماعــي الطمــوح.
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سعادة األستاذ عبداللطيف الجعفري

كلمة المدير التنفيذي للجمعية
ــا  ــه جهودن ــن أجل ــرت م ــث تضاف ــاء، حي ــذل والعط ــن الب ــل م ــام كام ــاد ع ــم حص ــزف إليك ــي ن ــد؛ ك ــن جدي ــود م ــن نع ــا نح ه

وجهودكــم خدمــًة لفئــة غاليــة علينــا جميًعــا، فــكان للشــراكة المجتمعيــة أثرهــا الفاعــل فــي صناعــة مقومــات الدمــج 

ــا  ــة حكومتن ــك سياس ــي ذل ــن ف ــة. منتهجي ــائنا الغالي ــي أحس ــان ف ــر واإلحس ــال الب ــتدامة أعم ــيس الس ــن والتأس والتمكي

َزة برؤيــة وطنيــة خالقــة، انعكســت بدورهــا علــى المشــاريع التنمويــة التــي تمــس حيــاة إخوتنــا وأخواتنــا  الرشــيدة المعــزَّ

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وليــس أقــلَّ ذلــك بالطبــع مــا ســتجده أيهــا القــارئ الكريــم- أيتهــا القارئــة الكريمــة فــي صفحــات 

هــذا الحصــاد مــن مبــادرات إبداعيــة، ومشــروعات نوعيــة كان لهــا بعــد اهلل تعالــى أبلــغ األثــر فــي دعمهــم ومــد يــد العــون 

ــز مواقفهــم، والعمــل مــن أجــل إشــاعة الوعــي بيــن ذويهــم وأصدقائهــم  لهــم، وحفــظ حقوقهــم ومســاندتهم وتعزي

ــى  ــا التــي نتوســل بهــا إل ــا ورســالتنا وأهدافن ــا فــي جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء ومــن خــالل رؤيتن وكافــة شــرائح المجتمــع مــن حولهــم. إنن

تحقيــق رؤيــة الظــل لرؤيــة المملكــة 2030 لنســعى إلــى مشــاريع ذكيــة تعنــى بتحقيــق االســتدامة لمســتفيدينا، وإن أثــر هــذه المشــاريع المباركــة لحقيــٌق 

بنمذجــة مفاهيمــه لتمثــل روح الشــراكة المجتمعيــة الفاعلــة التــي تتــرك األثــر اإليجابــي والمســتدام فــي نفــوس أحبابنــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة، باعتبارهــم 

ســواعد مشــاركة منتجــة فــي المجتمــع، حيــث بــدا هــذا األثــر واضًحــا جلًيــا فــي طموحاتهــم الكبيــرة واهتماماتهــم الملموســة فــي التعاطــي مــع الحيــاة مــن 

خــالل برامــج وفعاليــات الجمعيــة المختلفــة، وســيظل هــذا األثــر بــإذن اهلل ســمة أصحــاب اإلرادة، ومفخــرة المجتمــع الســعودي النبيــل بمــا اعتــاد عليــه مــن 

جــود بجهــده ووقتــه ومالــه. 
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سعادة الدكتور سعدون السعدون
عضو مجلس الشورى
رئيس مجلس اإلدارة

صاحب السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود
محافظ األحساء

الرئيس الفخري للجمعية

سعادة األستاذ أحمد بالغنيم 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة المهندس طارق الجعفري
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مجلس إدارة الجمعية
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اجتماع الجمعية العمومية لعام 2019م



تأسســت جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء عــام 1428هـــ بتوجيــه كريــم مــن صاحب الســمو الملكي أميــر المنطقة الشــرقية، وبرعايــة كريمة من 

ســمو محافــظ األحســاء، وذلــك بهــدف تقديــم خدمــات الرعايــة والتأهيــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء تحــت اســم )الجمعيــة الخيريــة لرعايــة وتأهيل 

المعوقيــن باألحســاء( باعتبارهــا فرًعــا عــن جمعيــة المعاقيــن بالمنطقــة الشــرقية؛ حيــث بــدأت بـــ )4( موظفيــن فقــط، وتقديــم خدمــات تتضمــن العمــل 

ــا اإلعاقــة فــي المنطقــة،  ــاًل فــي إحيــاء الفعاليــات والمناســبات العالميــة كقاعــدة للتعريــف بقضاي علــى تنميــة الوعــي المجتمعــي تجــاه اإلعاقــة متمث

وكذلــك صــرف األجهــزة التعويضيــة، وبرنامــج توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبرنامــج التدريــب المنتهــي بالتوظيــف.

وفــي األول مــن جمــادى األولــى 1433هـــ تــم اســتخراج ترخيــص باعتبارهــا جمعيــة أهلية مســتقلة ومســجلة بــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية 

برقــم )621(، وتحــت اســم )جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء( علــى أن تقــدم خدماتهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مــدن األحســاء وقراهــا 

وهجرهــا، ويزيــد حالًيــا عــدد العامليــن بهــا عــن 50 موظًفــا، حيــث تطــورت الخدمــات التــي تقدمهــا لتشــمل العــالج التأهيلــي، وبرنامــج التعليــم الجامعــي، 

والتوســع فــي مشــروع األجهــزة التعويضيــة، والتوســع فــي برنامــج التدريــب المنتهــي بالتوظيــف، وإنشــاء بعــض المراكــز المتخصصــة المدرجــة ضمــن 

خطتهــا، ومشــروع تهيئــة البيئــة العمرانيــة، ومشــروع الفــرق التطوعيــة المتخصصــة مــن ذوي اإلعاقــة باإلضافــة إلــى مشــروع نقــل األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة والمرضــى وكبــار الســن وغيرهــا.

التأسيس ومراحل التطور
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اجتماع مجلس إدارة الجمعية لعام 2019م
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هوية الجمعية 
رؤيتنا

رسالتنا
أهدافنا

وقضاياهــم،  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  معتبــًرا  مرجًعــا  نكــون  أن 
وأســرهم، والجهــات ذات العالقــة؛ بمــا يســهم فــي تمكينهــم وتســهيل 

حياتهــم

اإلســهام فــي تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وذلــك بتقديــم خدمــات 

شــاملة ومتخصصــة تتصــف بالجــودة والســالمة وعبــر مــوارد بشــرية 

ــة ــة حديث ــاليب علمي ــة وأس ــراكات فاعل ــة وش مؤهل

قيمنا
الجــودة والتطــور: نعمــل علــى إتقــان الخدمــات التــي نقدمهــا، ونؤمــن بضــرورة مراقبــة 

ــر ــل التطوي ــن أج ــا، م أدائن

السالمة: نقدم خدماتنا مراعين أعلى مستويات السالمة

اليسر: نسعى جاهدين أن يتحصل المستفيدون على خدماتنا بيسر وسهولة

التعامل بمهنية: نتعامل بمهنية، وفي نفس الوقت نراعي األبعاد اإلنسانية

المبــادرة: نأخــذ زمــام المبــادرة فــي تبنــي كل مــا يحقــق أهدافنــا ويلبــي تطلعــات أصحــاب 

ــة المصلح

ــة  ــل، المبني ــة األج ــراكة طويل ــي والش ــل الجماع ــن بالعم ــي: نؤم ــل الجماع ــراكة والعم الش

ــتركة ــة المش ــق المصلح ــة وتحقي ــة المتبادل ــى الثق عل

الشفافية: نلتزم بأخالقيات العمل والعدل والشفافية في كافة جوانب أدائنا

1-تقديــم الخدمــات الشــاملة للشــخص ذي اإلعاقــة )عالجيــة، وتأهيليــة، واجتماعيــة( التــي تســانده 

وأســرته فــي التعايــش مــع اإلعاقــة وطــرق التعاطــي معهــا

2-تبصير الشخص ذي اإلعاقة بحقوقه األساسية، والدفاع عنها، وتوعية المجتمع بأهميتها

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

قدراتهــم  مــع  تتناســب  بمهــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  وتوظيــف  تأهيــل  فــي  4-اإلســهام 

المجتمــع أفــراد  كباقــي  دخــل  مصــدر  إيجــاد  مــن  لتمكينهــم  ومؤهالتهــم 

ــي  ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــام لألش ــاج الت ــل واالندم ــدأ التكاف ــق مب ــة بتحقي ــج الكفيل ــة البرام 5-إقام

المجتمــع

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

7-نشــر الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع ومؤسســاته للحــد مــن اإلعاقــة والتدخــل المبكــر للتخفيــف مــن 

آثارهــا الســلبية

8-خلــق ســبل للتواصــل والتعــاون بيــن كافــة المؤسســات الحكومية واألهليــة والمنظمــات اإلقليمية 

والعالميــة لتحقيــق أهــداف الجمعية

9-تشجيع األعمال التطوعية البناءة التي تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة
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استراتيجيتنا 2018م – 2020م:

ســتعمل الجمعيــة علــى تحقيــق رؤيتهــا المتضمنــة أن تكــون مرجًعــا معتبــًرا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم والجهــات ذات العالقــة، بمــا يســهم فــي 

تمكينهــم وتســهيل حياتهــم، وذلــك مــن خــالل اســتراتيجيات طموحــة وخطــط تنفيذيــة تفصيليــة، وقــد حــددت الجمعيــة االســتراتيجية التاليــة لتغطــي فتــرة 

2020م:  –  2018

االســتمرار فــي تقديــم نفــس الخدمــات الحاليــة لــذوي اإلعاقــة فــي مجــاالت العــالج، والتأهيــل والتوظيــف، وتوفيــر المســاعدات الماليــة والعينيــة، وتنفيــذ 

الفعاليــات االجتماعيــة والترفيهيــة، وزيــادة حمــالت التوعيــة وإرشــاد أســر ذوي اإلعاقــة، والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة لضمــان منــح ذوي اإلعاقــة 

حقوقهــم، باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات جديــدة تتمثــل فــي تأســيس مركــز الرعايــة النهاريــة، وبعــض الخدمــات اإلضافيــة كالنقــل  ...، والعمــل علــى زيــادة 

التواصــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة والداعميــن لضمــان فهــم احتياجاتهــم المتجــددة ونيــل رضاهــم، ولتحقيــق ذلــك ســيتم تنميــة مــوارد الجمعيــة البشــرية 

لتأهيلهــا وتحفيزهــا، وتطويــر النظــم المعمــول بهــا فــي الجمعيــة لضمــان مأسســة العمــل، واســتقطاب المتطوعيــن وتأهيلهــم واالســتفادة منهــم، وتبنــي 

التقنيــة لتقديــم الخدمــات إلكترونًيــا، وســيتم لضمــان االســتدامة تبنــي العديــد مــن المبــادرات لتوفيــر مــا تحتاجــه الجمعيــة مــن مــوارد ماليــة.
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عمل تطوعي مؤسسي

موارد مالية مستدامة

  شراكات مجتمعية
توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجاالت التنمية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات 

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات 

حوكمة العمليات
بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها

بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها

بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها

رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة 

رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة 

تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين

تمكين العمل التطوعي 

خدمات ميّسرة للمستفيدين

 
 

التحول الرقمي

بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها  

رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتالءم مع احتياجات سوق العمل كفاءات بشرية منتجة

عمل تطوعي مؤسسي

 التواصل الفعال مع
المستفيدين والمجتمع

-

-

-

-

-

-

)   التنوع والجودة في الخدمات

األهداف االستراتيجية للجمعية

األهداف االستراتيجية للوزارة

األهداف االستراتيجية للجمعية وارتباطها باألهداف االستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020م
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التطور المؤسسي

 

%42

%92

 امتثال الجمعية بمعايير

 مشروع حوكمة

 الجمعيات األهلية "مكين"

بنسبة %92

 إطالق بوابة إلكترونية

لمستفيدي الجمعية

 بناء قدرات العاملين في

 الجمعية بـ "53" برنامًجا

تدريبًيا

 خلق سبل للتواصل

 والتعاون مع "11" قطاًعا

 مختلًفا للنهوض بخدمة

 األشخاص ذوي اإلعاقة

في شتى المجاالت

 ارتفاع نسبة توظيف األشخاص ذوي

اإلعاقة في الجمعية إلى %42

www
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 برنامج العالج التأهيلي
والوظيفي

برنامج التوظيف

مركز شذى للرعاية النهارية

برنامج الحج والعمرة مشروع فرحة ذوي اإلعاقة

برنامج التأهيل والتدريبمشروع األجهزة التعويضية

 مشروع الفرق التطوعية
المتخصصة

 مشروع رفقتي لنقل األشخاص
ذوي اإلعاقة

 مشروع تهيئة البيئة العمرانية
والوصول الشامل

برنامج التعليم الجامعي

مشروع تنمية الوعي المجتمعي

البرامج والمشروعات



 المصور : محمد المهنا
مسابقة التصوير الضوئي ..



كفاءات بشرية منتجة
 استقطاب وتنمية الموارد البشرية لضمان كفاءتها

وتحفيزها وزيادة إنتاجيتها



إحصائية العاملين بالجمعية حتى عام 2019م

1سعودي57إناث17ذكور41

47
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11

دوام جزئي
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58
24
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بصري

1

1
توحد
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ذهني
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 اضطرابات نطقحركي

وكالم

موظًفا وموظفة
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البرامج التدريبية التي استفاد منها العاملون في الجمعية خالل عام 2019م

برامج تنمية الموارد المالية

برامج العالقات العامة واإلعالم

برامج تقنية المعلومات

برامج تطوير المهارات

البرامج القيادية واإلدارية

البرامج المتخصصة

المجموع

عدد المستفيدينعدد البرامج التدريبية

1629

78

21
>53<>85<

33

13

11

711
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عمل تطوعي مؤسسي
 استقطاب المتطوعين وعمل قاعدة بيانات بهم

وتأهيلهم وتدريبهم لتعزيز عمل الجمعية



التطوع في الجمعية خالل عام 2019م

فرق تطوعية

3

ساعات تطوعية

1406
فرص تطوعية

متطوع ومتطوعة

8

101
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-رحلة عطاء األحساء في نسختها الثالثة
-المشاركة في بطولة »جمال الخيل العربية« باألحساء

-المشاركة في مؤتمر »السالمة المرورية«
بنــادي  الرحمــن«  »ضيــوف  محاضــرة  فــي  -المشــاركة 

األدبــي األحســاء 
-ورشــة عمــل »القيــادة الوقائيــة للمركبــات« لمنســوبي 

أرامكــو الســعودية
-اســتقبال منســوبي شــركة أرامكــو الســعودية فــي لقــاء 

توعــوي حــول الســالمة المروريــة
-رحلة ذوي اإلعاقة الحركية إلى رحاب الحرمين الشريفين

المتحــرك«  الكرســي  اســتخدام  »مهــارات  عمــل  -ورشــة 
الحركيــة اإلعاقــة  لــذوي 

االحتياجــات  لــذوي  الترفيهــي  البرنامــج  فــي  -المشــاركة 
الخاصــة

أهم الفعاليات التي نفذها أو 
شارك بها الفريق خالل 2019م

مشروع الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

أهداف الفريق
1-تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية بحقوقهم ومناقشة قضاياهم.

2-تقديم الخدمات االجتماعية التي من شأنها تحقيق الوصول واالندماج في المجتمع.
3-نشــر الوعــي وتثقيــف فئــات المجتمــع بشــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة وتغييــر الصــورة النمطيــة 

عنهــم.
4-السعي نحو تهيئة البيئة العمرانية من أجل أحساء بال قيود.

5-إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في صناعة األهداف واتخاذ القرارات التي تخدم الفئة كافة.
6-عمل األنشطة الرياضية والبرامج الترفيهية التي تسهم في إكسابهم المهارات وتنمية القدرات.

رسالة الفريق

العدالــة المجتمعيــة  إلــى تحقيــق  الســعي 
فــي  باألحســاء  الحركيــة  اإلعاقــة  لــذوي 
كافــة مناحــي الحيــاة عبــر ممارســات فاعلــة، 

قــة خالَّ تطوعيــة  وأنشــطة  وبرامــج 

فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية

ذوي  لألشــخاص  والوصــول  التمكيــن 
باألحســاء الحركيــة  اإلعاقــة 

رؤية الفريق
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فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية

مشروع الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

رحلة ذوي اإلعاقة الحركية إلى رحاب الحرمين الشريفينالمشاركة في البرنامج الترفيهي لذوي االحتياجات الخاصة

ورشة عمل »القيادة الوقائية للمركبات« لمنسوبي أرامكو السعودية رحلة عطاء األحساء في نسختها الثالثة
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ذوي  األشــخاص  تمكيــن   
باألحســاء  البصريــة  اإلعاقــة 

مجتمعــي. مطلــب 

-تنظيم رحلة إلى مدينة الرياضرؤية الفريق
-ورشة عمل »اإلسعافات األولية«

-ورشة عمل »مهارات الحياة اليومية للكفيف«
-محاضرة إرشادية في فن التعامل مع الكفيف

أهم الفعاليات التي نفذها أو شارك 
بها الفريق خالل 2019م

مشروع الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

أهداف الفريق

1-التعريف باألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية بشتى الوسائل كالمعارض وإقامة الفعاليات واألنشطة التي من شأنها إظهار قدراتهم ومواهبهم.
2-توعية أفراد المجتمع بشأن هذه الفئة بتوجيههم نحو األساليب الصحيحة للتعامل مع الكفيف وضعيف البصر كٌل حسب احتياجه.

3-تنفيذ البرامج التي من شأنها تثقيف األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وأسرهم باإلضافة إلى المهتمين بشؤونهم.
4-العمل من أجل تحقيق الوصول وتهيئة البيئة العمرانية لهذه الفئة.

ــات التــي يواجههــا األشــخاص ذوو  5-مــد جســور التواصــل والتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة واألهليــة لمناقشــة الخدمــات التــي تقدمهــا والعقب
ــة والســعي لتذليلهــا وتطويرهــا. اإلعاقــة البصري

رسالة الفريق

ــطة  ــن أنش ــن م ــا أمك ــم كل م تقدي
فــي  تســهم  وخدمــات  وبرامــج 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  إدمــاج 

المجتمــع.   فــي  البصريــة 

فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية
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مشروع الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية

ورشة عمل »مهارات الحياة اليومية للكفيف«

محاضرة إرشادية في فن التعامل مع الكفيف

تنظيم رحلة إلى مدينة الرياض

ورشة عمل »اإلسعافات األولية«
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مشروع الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

فريق أمل التطوعي لذوي اإلعاقة السمعية

أهداف الفريق
1-تعريــف المجتمــع باألشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية بشــتى الوســائل الممكنــة كإقامة المعــارض والفعاليات واألنشــطة 

التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي إبــراز قــدرات الصــم وضعــاف الســمع ومواهبهم.
2-توعيــة المجتمــع بهــذه الفئــة بتوجيههــم نحــو األســاليب الصحيحــة للتعامــل مــع الصــم وضعــاف الســمع كٌل حســب 

احتياجــه مــن خــالل اللغــة اإلشــارية.
3-تنفيذ البرامج التي من شأنها تثقيف األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية وأسرهم، باإلضافة إلى المهتمين بشؤونهم.

الــدورات التدريبيــة والمحاضــرات للصــم وضعــاف الســمع كالحاســب اآللــي واللغــة العربيــة وغيرهــا مــن خــالل  4-إقامــة 
االختصــاص. ذات  الجهــات  مشــاركة 

5-مــد جســور التواصــل والتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة واألهليــة لمناقشــة الخدمــات التــي تقدمهــا لهــم وتذليــل 
المؤسســات  فــي  الموظفيــن  بعــض  تدريــب  إلــى  باإلضافــة  لذلــك،  متخصصيــن  مترجميــن  توفيــر  خــالل  مــن  العقبــات 

الحكوميــة علــى لغــة اإلشــارة.
6-تفعيل البرامج التوعوية لخدمة الصم والعاملين معهم.

7-اإلسهام في تنمية مهارات ذوي اإلعاقة السمعية وإبداعاتهم تمهيًدا لدمجهم في المجتمع.

-زيارة مهرجان »ويا التمر أحلى 2019م«

-زيارة مهرجان »سفاري بقيق«

-المشاركة في دورة »الفوتوشوب« للفتيات ذوات اإلعاقة 

السمعية

-استقبال وفدي نادي الصم بالمنطقة الشرقية ونادي 

األمير علي بن الحسين للصم بمملكة األردن الشقيقة

-المشاركة في حفل تدشين تطبيق »إشارة« للصم

-المشاركة في ملتقى الصم بالعيون

-لقاء ترفيهي ثقافي للفتيات ذوات اإلعاقة السمعية

-المشاركة في البرنامج المفتوح بنادي الحي بمدرسة 

األمير محمد بن فهد بن جلوي بالعيون

-تنظيم زيارة إلى »مخابز فوشية« لذوات اإلعاقة 

السمعية

-المشاركة في حفل ختام فعاليات »رمضان الخير2019م«

-البرنامج الرمضاني الترفيهي لذوي اإلعاقة السمعية

-مشاركة »شباب الصم باألحساء« في لقائهم الترفيهي

-زيارة الفتيات ذوات اإلعاقة السمعية لمدينة جواثا 

السياحية

-المشاركة في دورة »مهارات التعامل مع أخطاء اآلخرين« 

لذوي اإلعاقة السمعية

-لقاء إثرائي حول التطوع للفتيات ذوات اإلعاقة السمعية

-ملتقى الصم السنوي الخامس

أهم الفعاليات التي نفذها أو 
شارك بها الفريق خالل 2019م

مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
الســمعية باألحســاء واجــب وطنــي

رؤية الفريق
رسالة الفريق

العمــل علــى تقديــم الخدمــات المتميــزة فــي المحافظــة لــذوي اإلعاقــة 
الثقافــي  بمســتواهم  والرقــي  لهــم  الجاذبــة  البيئــة  وإيجــاد  الســمعية، 
واالجتماعــي عبــر الخدمــات الشــاملة والمتكاملــة، وتقديــم كل األنشــطة 

التــي تســهم فــي إدماجهــم والخدمــات والتســهيالت 

30



فريق أمل التطوعي لذوي اإلعاقة السمعية

مشروع الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

استقبال وفدي نادي الصم ونادي األمير علي بن الحسين للصم بمملكة األردن

لقاء إثرائي حول التطوع للفتيات ذوات اإلعاقة السمعيةزيارة مهرجان »سفاري بقيق«

المشاركة في ملتقى الصم بالعيون

31



حوكمة العمليات
الخدمات لمأسسة للحوكمة وتقديم   وضع نظام 
 العمل وإعادة الهيكلة لتسهيل تنفيذ االستراتيجية

وتوجهات الجمعية



امتثال الجمعية بمعايير مشروع حوكمة الجمعيات
األهلية »مكين«  بنسبة 92 %

حوكمة العمليات خالل عام 2019م

قامت الجمعية في ظل حوكمة عملياتها 
خالل عام 2019م بـ

-إعداد دليل الوصف الوظيفي
-إعداد خطة المتابعة والتقييم لخارطة طريق 

الجمعية
-استحداث بعض اللوائح والسياسات التي 

تنظم عمل الجمعية

33



 
 

التحول الرقمي
 تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات ورفع مستوى
لتسهم البيانات  قواعد  وتطوير  والخصوصية   األمان 

في رفع اإلنتاجية



التحول الرقمي في الجمعية خالل 2019م 

 االستئذان اإللكتروني ومتابعة
الحضور واالنصراف

التطبيقات والبرامج

 منصة األعمال السحابية للجمعية
Microsoft Office365 Cloud

األجهزة التي تم توريدها

 البوابة اإللكترونية لخدمات
العاملين بالجمعية

 تطبيق بوابة خدمات
 المستفيدين

معاملة146

 أرشفة ملفات المستفيدين

معاملة1489

مستفيًدا354

 برنامج إحالة المعامالت

مستخدًما نشًطا50

تيرا سعة تخزينبة1

 خدمة وتطبيق25
للموظفين

100
غيغابايت لكل بريد إلكتروني

 طلب اإلجازة اإللكتروني

 طلب المساعدة التقنية 

 نقطة اتصال محلية والسلكية لشبكة
المعلومات داخل الجمعية

 أجهزة خوادم الستضافة قواعد
بيانات الجمعية

 خدمة االستعالم عن مسير
 الرواتب

Help Desk 

Salary Report

تأمين أجهزة طباعة

تأمين أجهزة أرشفة
א2

�
 �א�

 (OneDrive)  لكل موظف في ال

6 98

اإلسهامات الشبكية والتخزينية لتقنية المعلومات

א2
�

 �א�

 تأمين وتركيب أجهزة الحاسب اآللي

א23
�

 �א�
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 المصور : سلمان العنزي
مسابقة التصوير الضوئي ..



   التنوع والجودة في الخدمات
 تقديم خدمات متنوعة وذات جودة تلبي رغبات

األشخاص ذوي اإلعاقة



برنامج العالج التأهيلي والوظيفي

المستهدف من مؤشرات األداء 
خالل 2020م

حجم اإلنفاق على البرنامج خالل 
2019م

حالةلاير 960.856150

 غير7سعودي138
سعودي

حسب االستفادة من الضمان االجتماعي
إناث ذكور 8758

15130

غير مستفيدمستفيد

أطفال كبار 25120

أعداد المستفيدين من برنامج العالج التأهيلي خالل عام 2019م

متعدد
عوق

؟

50

95

حركي

59

10314
جلسة

المجموع الفعلي للجلسات 
خالل عام 2019م

145
مستفيًدا

مـــــــن برنامج العـالج 
التأهيلي خالل عام 2019م

71
جلسة

متوسط عدد 
الجلسات للمستفيد 

الواحد خالل العام

3
مراكز

عدد المراكز المقدمة 
لخدمة العالج
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توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع مديرية الشؤون الصحية باألحساء بشأن توفير األجهزة والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية



مشروع األجهزة التعويضية

جهاز حركي
92

10

20
جهاز سمعي

جهاز بصري

122
 جهاًزا طبًيا وتعويضًيا مصروًفا
 لألشخاص ذوي اإلعاقة خالل

عام 2019م

كرسي كهربائيكرسي عادي

مصحف برايلمكبر

 سماعة لألذنين

7 3321

حذاء طبي جالسةرافعة منزلية

1
وقافة

21 3

9 1

20

 كرسي شديد
اإلعاقة

7
 سرير طبي

كهربائي

7
 كرسي
مروش

2
 دباب يعمل
على شحن

1
 مرتبة هوائية

للكرسي

1
 جهاز تعديل

القيادة

6
 كرسي رياضي

خفيف الوزن

 غير3سعودي104
سعودي

107
المستفيدون خالل عام 2019م

حسب االستفادة من الضمان االجتماعي

مستفيًدا
إناث ذكور 6740

5057

غير مستفيدمستفيد

أطفال كبار 7433

متعدد
عوق

؟
بصريسمعي

18
10

20

حركي

59

الشركاء والداعمين
40



مشروع األجهزة التعويضية

حجم اإلنفاق على المشروع 
خالل 2019م

لاير 553.599
المستهدف من مؤشرات األداء 

خالل 2020م

جهاز تعويضي فأكثر

صرف

100

تقديــم الجمعيــة لمســتفيديها مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة »مصاحــف برايــل« 
بالتعــاون مــع »جمعيــة مبصــرون«

تسليم الجمعية جهاًزا تعويضًيا ألحد مسفيديها من ذوي اإلعاقة الحركية

122
107

جهاًزا

مستفيًدا

أعداد  األجهزة التعويضية المصروفة 

لألشخاص ذوي اإلاعاقة خالل عام 2019م

41



وســنمّكن أبناءنــا مــن ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول علــى فــرص عمــل 
ــر  ــم عناص ــم بوصفه ــتقالليتهم واندماجه ــن اس ــم يضم ــبة وتعلي مناس
فاعلــة فــي المجتمــع، كمــا ســنمدهم بــكل التســهيالت واألدوات التــي 

ــاح.  ــق النج ــى تحقي ــاعدهم عل تس

)رؤية المملكة 2030(

 المصور : نوير العبدي
مسابقة التصوير الضوئي ..



برنامج التأهيل والتدريب

إناث ذكور 4317

حركي بصريعقليسمعي

 أعداد المستفيدين من برنامج التأهيل والتدريب خالل عام 2019م

مستفيًدا
60

 متالزمة
داون

 أمراض
دم

 تشوه
خلقي

 صعوبات
تعلم

 تعدد
عوق

؟

19
13

88433
11

23

8

9

7

20

11

36

8

مجاالت التدريب

المشرفون

المتدربون المنسحبون

المتدربون الذين ال يزالون 
قيد التدريب

جهات التدريب

المدربون

المتدربون الذين تم 
توظيفهم

المتدربون الباحثون لهم عن 
فرص عمل أخرى مناسبة

المستهدف من مؤشرات األداء 
خالل 2020م

حجم اإلنفاق على البرنامج خالل 
2019م

لاير
شخًصا من ذوي 

اإلعاقة فأكثر 531.00350 تدريب
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ُيعنى المشروع بتدريب وتأهيل عدد من الشباب والفتيات من ذوي اإلعاقة السعوديين بمختلف فئاتهم على عدة أعمال في نفس بيئة 
العمل التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ليتم بعد ذلك توظيفهم في مقر الجهة

برنامج التأهيل والتدريب

لقاء الجمعية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

مشاركة الجمعية في حفل تخريج الدفعة الثانية لمشروع جامعة 
الملك فيصل الزراعي لتنمية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

استضافة الجمعية في »أمسية العفالق الثقافية« 

اجتمــاع الجمعيــة مــع مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة لالطــالع 
وبحــث ســبل التعــاون المشــترك حــول مشــروع تمكيــن

والمتوســطة  والعشــرون  التاســعة  لالبتدائيــة  توعويــة  زيــارة 
للتعريــف بمشــروع »تمكيــن« بالهفــوف  الثانيــة عشــر 

مشــاركة الجمعيــة فــي حفــل تدشــين المرحلــة الثالثــة مــن مشــروع 
جامعــة الملــك فيصــل لتنميــة وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة

الشركاء والداعمين
44



برنامج التأهيل والتدريب

مشروع تمكين يحظى بمشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع الخاص

الشركاء والداعمين

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع

مركز إثراء الحياة للتدريبمطاعم بيت المذاق العراقي

مجموعة الغدير شركة السهلي للتجارة والصناعة
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برنامج التأهيل والتدريب

ــة  ــل بيئ ــي جع ــاص ف ــاع الخ ــات القط ــع مؤسس ــن« م ــروع »تمكي ــن مش ــة ضم ــاهمة الجمعي مس

ــة ــخاص ذوي اإلعاق ــاندة لألش ــاملة ومس ــم ش أعماله

تقديم ورشة عمل »فن التعامل 

مع األشخاص ذوي اإلعاقة في بيئة 

العمل« لمنسوبي

مغسلة الجبرشركة الكفاح القابضةشركة مخابز األحساء األوتوماتيكية »فوشيه«

مؤسسة طارق الجعفري للمقاوالت مجموعة الغدير

مؤسسة النخبةمؤسسة انيق ولماع للتزيين النسائيالشركاء والداعمين
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 المصور : حسن الدرع
مسابقة التصوير الضوئي ..



برنامج التعليم الجامعي

ذكور إناث
52

مجموع المستفيدين خالل عام 2019م

حركي سمعي

6

1

مستفيدين 7

المستهدف من مؤشرات األداء 
االحتفاء بأول خريج أصم من جامعة الملك فيصلخالل 2020م

مستفيدين فأكثر

10استفادة 

الشركاء والداعمين
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برنامج التوظيف

36
المستفيدون خالل عام 2019م

حسب االستفادة من الضمان االجتماعي

مستفيًدا

حركي بصريعقليسمعي  متالزمة
داون

 أمراض
دم

 تشوه
خلقي

12
9

44331

إناث ذكور 2511

2016

غير مستفيدمستفيد

عقد لقاء توظيفي

المستهدف من مؤشرات األداء 
خالل 2020م

شخًصا من ذوي 
اإلعاقة فأكثر

50توظيف 16 15
مجاالت التوظيف جهات التوظيف
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مشروع فرحة ذوي اإلعاقة

من أجل بث الفرحة في نفوس أبنائنا من ذوي اإلعاقة وتخفيف معاناتهم، نقوم بتنفيذ عدة برامج ترفيهية لهم كبرنامجي فرحة العيد وبرنامج الرحالت الترفيهية، ويتم 

خاللها توزيع الهدايا والجوائز على المشاركين

االحتفال بعيدي 
الفطر واألضحى 

المباركين

معايدة مرضى 
مستشفى »بن 
جلوي« باألحساء

الشركاء والداعمين
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22
حاًجا ومعتمًرا من ذوي اإلعاقة خالل 2019م

برنامج الحج والعمرة

تسعى الجمعية من خالل هذا البرنامج إلى إتاحة الفرصة لذوي اإلعاقة في أداء مناسك العمرة والحج، بصحبة فريق 

متخصص في مجال اإلعاقة مع توفير سيارات خاصة ومجهزة تقلهم إلى حيث المشاعر المقدسة

الشركاء والداعمين
51



مشروع تهيئة البيئة العمرانية والوصول الشامل

الشركاء والداعمين
تأطير العمل المؤسسي بين الجمعية والمجلس البلدي باألحساء بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون بينهما



مشروع تهيئة البيئة العمرانية والوصول الشامل

الشركاء والداعمين

يضــع كٌل مــن الجمعيــة والمجلــس البلــدي باألحســاء نصــب أعينهــم أهميــة تفعيــل البرامــج الكفيلــة بتحقيــق مبــدأ التكافــل واالندمــاج التــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المجتمــع؛ حيــث ُتعنــى هــذه 

المبــادرة بتهيئــة البيئــة العمرانيــة وفــق معاييــر الكــود الهندســي الســعودي للوصــول الشــامل، اســتناًدا إلــى قيــم مجتمعيــة عادلــة وقواعــد فنيــة منظمــة، توفــر الحلــول الهندســية الكفيلــة بمســاعدة 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي تجــاوز عقبــات الوصــول عبــر إجــراءات واشــتراطات فنيــة ووســائل هندســية معماريــة وتقنيــة بصفــة تســتوعب الجميــع، حيــث تقــوم المبــادرة علــى سلســلة مــن الشــراكات 

المجتمعيــة والمنظومــات القيميــة مــن أجــل »مدينــة بــال عوائــق«

منشأة صديقة لذوي اإلعاقة 
خالل 2019م

منشأة جاري تهيئتها لتكون 
صديقة لذوي اإلعاقة

1127

مشاركة الجمعية في تدشين أول حديقة نموذجية لألشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء
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تدشين مبادرة»مدينتنا بال عوائق«



 المصور : احمد سراج
مسابقة التصوير الضوئي ..



مشروع تنمية الوعي المجتمعي

تعمــل برامــج تنميــة الوعــي المجتمعــي كبوابــة لتصحيــح الكثيــر مــن المفاهيــم المغلوطــة حــول اإلعاقــة وقضاياهــا، وتحــرص الجمعيــة علــى إشــراكهم بفاعليــة فــي برامــج 

المجتمــع وإبــراز أنشــطتهم بصــورة إيجابيــة باإلضافــة إلــى إصــدار العديــد مــن النشــرات والمجــالت واألقــراص واألفــالم التوعويــة وتنظيــم المهرجانــات والمعــارض والفعاليــات 

الخاصــة بالمناســبات العالميــة الســتقطاب الجماهيــر

22 فعالية ومشاركة توعوية

فعاليات اليوم العالمي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة 2019م
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زيارة مهرجان »الجنادرية 33«المشاركة في »ملتقى الفرق التطوعية« باألحساءبرنامج »خلونا نمشي«

مشروع تنمية الوعي المجتمعي

تكريم الجمعية لكل من سعادة األستاذ أحمد الراشد وسعادة المهندس منصور العفالق نظير جهودهما المبذولة مع الجمعية

57



مشروع تنمية الوعي المجتمعي

 منسوبو فرق الجمعية التطوعية في ضيافة 
»الراشد« على مأدبة اإلفطار الرمضاني

افتتاح المدير التنفيذي للجمعية معرض 
»أنا معاق.. مبدع وطموح«

استضافة الجمعية ألسرة مكافحة في لقاء ملهم تحت شعار  حفل اإلفطار الرمضاني الحادي عشر
»ألجلهم ال مستحيل«

لقاء الجمعية بـ«لجنة تسويق هوية األحساء« لبحث سبل 
التعاون المشترك
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مشروع تنمية الوعي المجتمعي

محاضرة »حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المملكة ورشة عمل »فن اإللقاء« لذوي اإلعاقة الحركية والبصرية
العربية السعودية« بكلية الحقوق في جامعة الملك فيصل

مشاركة الجمعية »مركز التأهيل الشامل باألحساء« فعالياته 
بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

زيارة مطعم »حسا ستيك« لتوطيد أواصر العالقةالمشاركة في معرض »كن واعًيا«
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مشروع تنمية الوعي المجتمعي

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية فتاة األحساء 
التنموية الخيرية

المشاركة في فعاليات اليوم العالمي 
للدفاع المدني 2019م

المشاركة في معرض »أصالة الشرق« 
في نسخته الثالثة عشر

االحتفال باليوم الوطني 89المشاركة في مارثون »الحسا تركض«
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مشروع تنمية الوعي المجتمعي

فــي بــادرة جســدت معهــا أبهــى صــور التالحــم والتكامليــة المجتمعيــة بيــن غرفــة األحســاء والجمعيــة، والتــي كان نتاجهــا اختيــار 
محــور مســابقة غرفــة األحســاء الوطنيــة للتصويــر فــي دورتهــا العاشــرة “حيــاة ملهمــة”؛ إيماًنــا بوجودهــم ومشــاركتهم الفعالــة 

فــي دفــع عجلــة التنميــة وبنــاء المجتمــع

تنظيم الجمعية أمسية »اإلعاقة صورة 
شمسية« تعزيًزا لمسابقة التصوير الضوئي

اجتماع الجمعية وغرفة األحساء في مؤتمر 
صحفي لتدشين مسابقة التصوير العاشرة

(���(א���� �א���� א���

466
إجمالي عدد المشاركات

عدد المشاركين

مشاركات األفالم

217
36

مشاركات الصور
430

ذكور
115

إناث
102
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موارد مالية مستدامة
 تنمية الموارد المالية لضمان االستدامة واالستمرارية في

تقديم الجمعية خدماتها لمستفيديها وأسرهم



حجم اإليرادات من بواقي الهلل خالل عام 2019م

لایر 53496

لایر 8٫095٫148
إجمالي اإليرادات التي حققتها الجمعية حتى عام 2019م

إجمالي عدد المشتركين في رقم تبرعات الجمعية 5250
مشترك346

63



خدمات ميّسرة للمستفيدين
التيسير والتسهيل على المستفيدين والتواصل المستمر معهم



تطوير وتصميم بوابة إلكترونية لتقديم خدمات للمستفيدين

تــم تطويــر خدمــات الجمعيــة المقدمــة للمســتفيدين عبــر بوابــة إلكترونيــة؛ لتصبــح ســهلة الوصــول مــن أي مــكان وفــي أي وقــت، 

ــا الســتراتيجية الجمعيــة وتقليــل التكلفــة. تحقيًق

وفي سبيل توفير هذه الخدمة تم الربط بين ثالث تطبيقات:

تطبيق ويب يتم فيه 
تعبئة بيانات المستفيد 
وطلبه عبر جهاز الخدمة 
الذاتية المتوفر في مقر 

الجمعية

تطبيق ويب عبارة عن 
منصة تخص موظفي 

الجمعية, يتم خاللها استالم 
المعامالت التي تم إرسالها 

عبر بوابة المستفيدين 
وتتبع سيرها

وهي تطبيق ويب يخص 
موظفي تقنية 

المعلومات، يتم من خالله 
إنشاء الصالحيات 

واإلعدادات الخاصة 
باألنظمة المذكورة مسبًقا 

بوابة خدمات المستفيدين
BSS 

بوابة الموظفين
 ESS

بوابة الموارد البشرية
HCM 

تقديم خدمات المستفيدين بصورة إلكترونية سيمنح كل من المستفيد والقائمين على خدمته:

-الخصوصية في طلب الخدمة بشكل مباشر دون الحاجة لوسيط.

-إمكانية التواصل المستمر بين الطرفين.

-الشفافية في تتبع سير المعامالت.

- االطالع على كافة المعلومات الحالية والسابقة الخاصة بالمستفيد بكل سهولة.

كما أن تقديم الخدمات عبر منصة إلكترونية سيكسب الجمعية نوًعا من التميز ويجعلها مواكبة لجميع الجهات الموثوقة والحكومية ضمن خطة التحول الرقمي.

معاملة

67
 خدمة طلب أجهزة تعويضية74

معاملة

77
 خدمة طلب عالج تأهيلي

مخرجات بوابة خدمات المستفيدين

65



  شراكات مجتمعية
 التواصل المستمر مع المتبرعين ودعم أسمائهم

مجتمعًيا وإعالمًيا



شركاؤنا ... شكًرا لكم إلسهامكم معنا في العطاء خالل عام 2019م

فهد بن عبداهلل 
الحواس

67



فيصل بن صالح 
الحريويل

عبد الرحمن 
آالء غازي فليمبان عائشة الملحمإبراهيم المهنا

عبد اللطيف محمد 
الجعفري

مكتب صالح النعيم 
للمحاماة

صالح ناصر الرزيحان 
عبدالمحسن عبد 

الرحمن العمير
د.عبدالرحمن أحمد 

الجعفري
عبدالعزيز يحيى 

العودة

عبد العزيز ناصر 
النعيم

شركاؤنا ... شكًرا لكم إلسهامكم معنا في العطاء خالل عام 2019م
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أحمد عبد المحسن 
العرفج

بدر عبد اللطيف 
بوسبيت

عبد اإلله عبد الوهاب 
بوقبيع

عادل بن سعد 
المنقور

محمد أحمد 
اليحيى

عمر أحمد 
المال

هاني عايش 
السعد

جمون نينا 
محمد

خالد عبد العزيز 
الجبر

نايف عبد العزيز 
النعيم

فهد إبراهيم 
السعدون

عبد اهلل عبد 
العزيز الملحم

سفيان عبد الرحمن 
الموسى

محمد سعد 
العمري

سعد عبد الرحمن 
اليمني

عادل عبداهلل 
الشعيبي

نوف عبد الحميد 
النعيم

يوسف علي 
الفريدان

عبد المحسن 
حسين العرفج

شركاؤنا ... شكًرا لكم إلسهامكم معنا في العطاء خالل عام 2019م
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 التواصل الفعال مع
المستفيدين والمجتمع

 التعرف على احتياجات المستفيدين والشركاء لضمان
تقديم خدمات تحقق رضاهم



توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع اإلدارة العامة للتعليم باألحساء





مشروع مركز شذى للرعاية النهارية

تأســس مركــز شــذى للرعايــة النهاريــة فــي عــام 2018م، امتــداًدا للنجاحــات المتواليــة 

التأهيليــة  الخدمــات  لتقديــم  يهــدف  حيــث  للتخاطــب،  مًعــا  مركــز  حققهــا  التــي 

ــل  ــن أج ــك م ــى وذل ــم األول ــنوات عمره ــي س ــة ف ــال ذوي اإلعاق ــة لألطف والتعليمي

لــه علــى  جيــٍل واعــد معتمــد علــى نفســه يتعلــم كل مــا هــو معيــن ومســاعد 

األولــى سيســتمر  المركــز وغاياتــه  أهــداف  الحيــاة، ومتــى مــا تحققــت  مواجهــة 

ليتســع ويشــمل أعمــاًرا أكبــر وخدمــات أكثــر

مركز تأهيلي ريادي للرعاية النهارية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء وأسرهم، 

فريد بمخرجاته وعالمي في استراتيجياته

تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األحســاء 
مــن خــالل مركــز رعايــة نهاريــة يقــدم خدمــات 
تمكينهــم  شــأنها  مــن  ومتخصصــة  شــاملة 

حياتهــم وتســهيل 

الجودة – السالمة - التعامل بمهنية – المبادرة 
– المسؤولية االجتماعية – الشفافية

الشركاء والداعمين

- األطفال ذوو اإلعاقة العقلية )البسيطة – المتوسطة(

- األطفال ذوو متالزمة داون

- األطفال التوحديون

- المحتاجون لبرامج التدخل المبكر

-تقييم وتشخيص الحاالت

-الخدمات التعليمية والتأهيلية والمساندة

-برامج تعديل السلوك وتصميم التدخالت ووسائل 

الدعم وتنفيذها

-العالج الطبيعي والوظيفي وعيوب النطق

-برامج اجتماعية وترفيهية

-برامج تدريبية وورش عمل

من يستهدف

ماذا سيقدم رؤية المركز

قيمنارسالة المركز
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استقبال المركز أطفال الصم في »فعاليات أسبوع األصم العربي 44«

حضور برامج مشروع تطوير التربية الخاصة التابع إلدارة التعليم باألحساء 

مشاركة المركز األطفال ذوي متالزمة داون يومهم العالمي

تفعيل اليوم العالمي للطفل مع االبتدائية الثامنة والعشرون

زيارة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي »إثراء المعرفة«

تفعيل اليوم العالمي للتطوع في جامعة الملك فيصل

أهم الفعاليات التي نفذها المركز أو شارك بها خالل عام 2019م:
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تنفيذ المركز لخطته التدريبية التي أقامها لمنسوباته

اجتماع مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية للوقوف على 
مستجدات مشروع »مركز شذى للرعاية النهارية«

تنظيم زيارة لعدد من مراكز الرعاية النهارية في مختلف مناطق المملكة

اصطحاب المركز األطفال التوحديين في رحلة إلى مركز »إثراء المعرفة«

تفعيل لعبة )بريزم( األمريكية في عدد من المدارس االبتدائية 
تزامًنا مع اليوم العالمي للتوحد

أهم الفعاليات التي نفذها المركز أو شارك بها خالل عام 2019م:
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مشروع نقل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والمرضى »رفقتي«

-ســيارات مجهــزة ومهيــأة لنقــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

وكبــار الســن والمرضــى

-األمان في عملية التنقل والحركة

-راحة تامة للمستفيد ومرافقه

-سائق مدّرب للحاالت الخاصة

-إمكانية توفير مرافق

-فرصة لتحقيق التواصل المجتمعي واألسري للجميع

اســتثناء  دون  واألماكــن  المرافــق  لجميــع  -التوصيــل 

كمراجعــة المستشــفيات والمراكــز الطبيــة علــى اختالفهــا

-االستقبال من وإلى المطار وسكك الحديد

-النقل من وإلى الجامعات والمدارس

-مراجعة الدوائر الحكومية

-الزيارات األسرية والتسوق

-زيــارات المــدن الترفيهيــة وغيرهــا مــن األماكــن التــي تقــع 

فــي نطــاق الخدمــة

مشروع ُيعنى بنقل األشخاص ذوي اإلعاقة والمرضى 
وكبار السن عبر سيارات مجهزة ومهيأة

الخدمات المتاحة لماذا رفقتي؟

الرياض

الدمام

األحساء – الدمام وضواحيها –األحساء 

األحساء وضواحيها

األحساء – الرياض–األحساء 

األحساء
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267.260 لاير
حجم اإلنفاق على المشروع خالل 2019م

 تنفيذ »4193 مشواًرا«
خالل عام 2019م



تقرير إنجاز مبادرات خارطة الطريق لعام 2019م

عدد المبادرات لتحقيق الهدف االستراتيجيالهدف االستراتيجي
مبادرة

مبادرات

مبادرتان

مبادرة

40

10

2

52

%77

%19

%4

استقطاب وتنمية الموارد البشرية لضمان كفاءتها وتحفيزها وزيادة إنتاجيتها

 استقطاب المتطوعين وعمل قاعدة بيانات بهم وتأهيلهم وتدريبهم لتعزيز
عمل الجمعية

 وضع نظام للحوكمة وتقديم الخدمات وإعداد سلم الرواتب لمأسسة
العمل وإعادة الهيكلة لتسهيل تنفيذ االستراتيجية وتوجهات الجمعية

تقديم خدمات متنوعة وذات جودة تلبي رغبات األشخاص ذوي اإلعاقة

األمان مستوى  ورفع  المعلومات  لتقنية  التحتية  البنية   تطوير 
 والخصوصية وتطوير قواعد البيانات لتسهم في رفع اإلنتاجية

مبادرتان

منفذة 2
2

مبادرتان

منفذة 1
2

مبادرات
منفذة 3

5

مبادرات

منفذة لم تنفذ4 49

مبادرة
1لم تنفذ

1جاري التنفيذ
1جاري التنفيذ

1لم تنفذ

22

%100

%95

%50

%50

%80

%83

%55

التيسير والتسهيل على المستفيدين والتواصل المستمر معهم

ا ا وإعالميً التواصل المستمر مع المتبرعين ودعم أسمائهم مجتمعيً

التعرف على احتياجات المستفيدين والشركاء لضمان تقديم خدمات تحقق رضاهم

 تنمية الموارد المالية لضمان االستدامة واالستمرارية في تقديم
الجمعية خدماتها لمستفيديها وأسرهم

مبادرة 1

مبادرتان

منفذة 1
منفذة 1

2

مبادرات

منفذة 5
21منفذة

1لم تنفذ
6

1لم تنفذ

مبادرات

منفذة 13لم تنفذ2

1لم تنفذ

%66

%100

مجموع المبادرات المنفذة

مجموع المبادرات غير المنفذة

مجموع المبادرات الجاري تنفيذها

المجموع الكلي للمبادرات
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أخبار صحفية
106

تقرير مرئي
30

لقاءان إذاعيان
2

أفالم قصيرة
8

تغريدة
311

منشور وبوستر
300 

فعالية ومشاركة
68

االتصال المؤسسي واإلعالم الخاص بالجمعية خالل 2019م
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كن عضًوا معنا

يســهم العضــو مــن خــالل االشــتراك فــي 
والمشــروعات  البرامــج  مــن  عــدد  نجــاح 
مــن  لعــدد  وتخضــع  ســنوية،  برســوم 

والواجبــات. الحقــوق 

مقــداره  الســنوي  االشــتراك  عامــل:  -عضــو 
أدنــى. كحــد  لاير   1000

-عضــو منتســب: االشــتراك الســنوي مقــداره 
ــى. ــد أدن 500 لاير كح

1-أن يكون سعودي الجنسية.
2-أن يكون قد أتّم الثامنة عشر من عمره.
3-أن يكون بكامل األهلية المعتبرة شرًعا.

فــي  بإدانــة  عليــه  محكوًمــا  غيــر  يكــون  4-أن 
جريمــة متعلقــة بالشــرف أو األمانــة مالــم يكــن 

اعتبــاره. إليــه  ُرّد  قــد 
5-تسديد الحد األدنى لالشتراك السنوي.

6-موافقــة مجلــس إدارة الجمعيــة علــى طلــب 
العضويــة.

-االشتراك في أنشطة الجمعية. 
-االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها.

-االطــالع علــى الميزانيــة العموميــة للجمعيــة 
ومرفقاتهــا فــي مقــر الجمعيــة وقبــل عرضهــا 

علــى الجمعيــة العموميــة بوقــت كاف.
-حضور الجمعية العمومية.

-تلقــي المعلومــات األساســية عــن أنشــطة 
دوري. بشــكل  الجمعيــة 

-االطــالع علــى المحاضــر والمســتندات الماليــة 
فــي مقــر الجمعيــة.

-االشتراك في أنشطة الجمعية.
-تلقــي المعلومــات األساســية عــن نشــاطات 

ــة. ــنة مالي ــكل دوري كل س ــة بش الجمعي
-االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها.

-مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة.

لماذا؟

حقوق العضو العامل:

حقوق العضو المنتسب:

شروط العضوية: أنواع العضوية:

العضوية
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من خالل موقعنا 
اإللكتروني

لطلب االنضمام لعضوية الجمعية :

العضوية

-االنسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
-الوفاة.

-إذا فقد شرًطا من شروط العضوية.
-أذا أقــدم العضــو علــى تصــرف مــن شــأنه أن 

ــا بالجمعيــة. ــا أو أدبًي يلحــق ضــراًرا مادًي
فــي  عضويتــه  باســتغالل  العضــو  قــام  -إذا 

شــخصي. لغــرض  الجمعيــة 
االشــتراك  ســداد  عــن  العضــو  تأخــر  -إذا 

اســتحقاقه.  موعــد  عــن  الســنوي 

-التعــاون مــع الجمعيــة ومنســوبيها لتحقيــق 
أهدافهــا.

-عــدم القيــام بــأي أمــر مــن شــأنه أن يلحــق 
بالجمعيــة. ضــرًرا 

-االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.

سقوط العضوية:واجبات العضوية:
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بمساهمتكم معنا استطعنا مواصلة العطاء 

للتبرع للمشاريع

جوال المتبرعين
0558044990

 أرسل رسالة على الرقم
5250

للتبرع شهرًيا

بمبلغ  12 لایر

أرسل الرقم 1 إلى الرقم 

 للتبرع لمرة واحدة

 بمبلغ 10 رياالت

أرسل رسالة نصية فارغة
SA 932 000 000

SA 594000000000 40 6708 9449

3 0422 2240 9940

SA 661 000 00 024 000 004 726 03

S A  3 8 3  0 4 0 0108 0557 5408 0014

S A  7 8 1  5 0 0  0 999 1138 7764 0001

SA 56 5500 0000 0 971 5040 0149

S A  0 9 8  0 0 0  0 308 6080 1060 6068

S A  8 4 8  0 0 0  0 308 6080 1060 6076

الـوقــــف

تبرع عام

الـوقــــف

الـزكــــــاة

تبرع عام

تبرع عام

S A  5 1 8  0 0 0  0 308 6080 1066 0602

SA 270  50 0 0 0 68 2004 4281 5001

SA  5 4 0  5 0 0  0 0 68 2004 4281 5000

SA 1650 0000 00 0103  5178  8009

S A  7 9  6 0 1 0  0 021 6950  1649  1001

الحسابات البنكية
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