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6حصلنا على المركز األول في جائزة “اإلنسان أوالً” بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني.
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سعادة الدكتور سعدون السعدون

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تحظــى بالدنــا المملكــة العربيــة الســعودية -بفضــل اللــه تعالــى- بتفاعــل مجتمعــي حثيــث، ُتذكّيــه رؤيــة وطنيــة خالقــة، 

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

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

–حفظــه اللــه-، وُيمثــل فيهــا المواطــن محــور النمــاء والعطــاء والبنــاء لوطنــه، وبالتالــي فــإن جمعيــة األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة باألحســاء تــرى فــي رؤيــة 2030 منــارة إشــعاع لرســم خططهــا واســتراتيجياتها المســتقبلية، وتســديد توجهاتهــا 

بمــا 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 اللــه-، ومتابعــة 

صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي آل ســعود محافــظ األحســاء الرئيــس الفخــري للجمعيــة -حفظــه اللــه- بالــغ األثــر فــي العمــل مــن 

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

ومتفاعلــة. يأتــي حصــاد الجمعيــة لعــام 2021م وقــد بــات تفاعــل المجتمــع معنــا خيــر شــاهد علــى تنامــي الوعــي المجتمعــي وتداعــي آثــاره اإليجابيــة، 

يأتــي هــذا الحصــاد تحملــه ســالل متنوعــة مــن المشــروعات والبرامــج واألنشــطة التــي شــُرفت الجمعيــة فيهــا بشــراكات متعــددة مــع الجهــات الخيريــة 

المانحــة، ومراكــز المســؤولية االجتماعيــة فــي مختلــف القطاعــات، لتجســد أبهــى صــور التالحــم والتكامليــة المجتمعيــة الفــذة التــي يعتــز بهــا وطننــا 

الغالــي، وتعــزز آليــات العمــل االجتماعــي الطمــوح.
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سعادة األستاذ عبداللطيف الجعفري

كلمة المدير التنفيذي للجمعية

هــا نحــن نعــود مــن جديــد؛ كــي نــزف إليكــم حصــاد عــامٍ كامــل مــن البــذل والعطــاء رغــم مــا مــّر بــه العالــم أجمــع نتيجــة 

تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد، حيــث تضافــرت مــن أجلــه جهودنــا وجهودكــم خدمــةً لفئــة غاليــة علينــا جميعًــا، 

فــكان للشــراكة المجتمعيــة أثرهــا الفاعــل فــي صناعــة مقومــات الدمــج والتمكيــن والتأســيس الســتدامة أعمــال البــر 

واإلحســان فــي أحســائنا الغاليــة. منتهجيــن فــي ذلــك سياســة حكومتنــا الرشــيدة المعــزََّزة برؤيــة وطنيــة خالقــة، 

انعكســت بدورهــا علــى المشــاريع التنمويــة التــي تمــس حيــاة إخوتنــا وأخواتنــا 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 اللــه تعالــى أبلــغ األثــر فــي دعمهــم ومــد يــد العــون لهــم، وحفــظ حقوقهــم ومســاندتهم 

وتعزيــز مواقفهــم، والعمــل مــن أجــل إشــاعة الوعــي بيــن ذويهــم وأصدقائهــم وكافــة شــرائح المجتمــع مــن حولهــم. إننــا فــي جمعيــة األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة باألحســاء ومــن خــالل رؤيتنــا ورســالتنا وأهدافنــا التــي نتوســل بهــا إلــى 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 ُمشــارِكة منتجــة فــي المجتمــع، حيــث بــدا هــذا األثــر 

واضحًــا جليًــا فــي طموحاتهــم الكبيــرة واهتماماتهــم الملموســة فــي التعاطــي مــع الحيــاة مــن خــالل برامــج وفعاليــات الجمعيــة المختلفــة، وســيظل هــذا 

األثــر بــإذن اللــه ســمة أصحــاب اإلرادة، ومفخــرة المجتمــع الســعودي النبيــل بمــا اعتــاد عليــه مــن جــود بجهــده ووقتــه ومالــه.  
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تأسســت جمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة باألحســاء فــي األول مــن جمــادى األولــى 1433هـــ باعتبارهــا جمعيــة أهليــة مســتقلة ومســجلة بــوزارة المــوارد 

البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برقــم )621(، علــى أن تقــدم خدماتهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مــدن األحســاء وقراهــا وهجرهــا، ويزيــد حاليًــا عــدد 

العامليــن بهــا عــن 50 موظفًــا بينمــا تجــاوز عــدد المســتفيدين مــن خدماتهــا )2500( مســتفيدًا، حيــث تطــورت الخدمــات التــي تقدمهــا لتشــمل العــاج 

التأهيلــي، وبرنامــج التعليــم الجامعــي، والتوســع فــي مشــروع توفيــر األجهــزة الطبيــة والتعويضيــة وصيانتهــا، والتوســع فــي برامــج التدريــب المنتهيــة 

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
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13 مجلس إدارة الجمعية في زيارة لسمو محافظ األحساء.



هوية الجمعية 
رؤيتنا

رسالتنا
أهدافنا

وقضاياهــم،  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  معتبــرًا  مرجعًــا  نكــون  أن 

وأســرهم، والجهات ذات العاقة؛ بما يســهم في تمكينهم وتســهيل 

حياتهــم.

اإلســهام فــي تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وذلــك بتقديــم خدمــات 

شــاملة ومتخصصــة تتصــف بالجــودة والســامة وعبــر مــوارد بشــرية 

مؤهلــة وشــراكات فاعلــة وأســاليب علميــة حديثــة.

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

أدائنــا، مــن أجــل التطويــر.

•السامة: نقدم خدماتنا مراعين أعلى مستويات السامة.

•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 

المصلحة.

•الشــراكة والعمــل الجماعــي:  نؤمــن بالعمــل الجماعــي والشــراكة طويلــة األجــل، المبنيــة 

علــى الثقــة المتبادلــة وتحقيــق المصلحــة المشــتركة.

•الشفافية: نلتزم بأخاقيات العمل والعدل والشفافية في كافة جوانب أدائنا.

التــي  واجتماعيــة(  وتأهيليــة،  )عاجيــة،  اإلعاقــة  ذي  للشــخص  الشــاملة  الخدمــات  -تقديــم   ١

التعاطــي معهــا. اإلعاقــة وطــرق  مــع  التعايــش  فــي  وأســرته  تســانده 

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  ومؤهاتهــم 

5-إقامــة البرامــج الكفيلــة بتحقيــق مبــدأ التكافــل واالندمــاج التــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 

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.

والمنظمــات  واألهليــة  الحكوميــة  المؤسســات  كافــة  بيــن  والتعــاون  للتواصــل  ســبل  8-خلــق 

الجمعيــة. أهــداف  لتحقيــق  والعالميــة  اإلقليميــة 

9-تشجيع األعمال التطوعية البناءة التي تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة.
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استراتيجيتنا 2018م – 2021م

ســتعمل الجمعيــة علــى تحقيــق رؤيتهــا المتضمنــة أن تكــون مرجعًــا معتبــرًا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم والجهــات ذات العاقــة، بمــا يســهم فــي تمكينهــم 

وتســهيل حياتهــم، وذلــك مــن خــال اســتراتيجيات طموحــة وخطــط تنفيذيــة تفصيليــة، وقــد حــددت الجمعيــة االســتراتيجية التاليــة لتغطــي فتــرة 2018 – 

2021م:

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

الفعاليــات االجتماعيــة والترفيهيــة، وزيــادة حمــات 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 

ــا، وســيتم لضمــان االســتدامة تبنــي العديــد مــن المبــادرات لتوفيــر مــا تحتاجــه الجمعيــة مــن مــوارد ماليــة. لتقديــم الخدمــات إلكترونيً
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موارد مالية مستدامة

  شراكات مجتمعية
توس�ع القطاع وتوج�هه للعمل في مجا�ت ال�نمية

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خ�ل المراكز والدور والمؤسسات 

- رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خ�ل المراكز والدور والمؤسسات 

- بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها حوكمة العمليات

- بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها 

- بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها

رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة 

 تحويل ش��حة مستفيدي الوزارة من م�لقين للمساعدة إلى من�جين (تمكين)

- تمكين العمل التطوعي

 
 

التحول الرقمي

بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها 
رفع المستوى المهاري للسعود��ن بما ي��ءم مع احتياجات سوق العمل كفاءات بش��ة من�جة

عمل تطوعي مؤسسي

 التواصل الفعال مع
المستفيدين والمجتمع

-

-

-

-

-

-

   ال�نوع والجودة في الخدمات

األهداف االستراتيجية للجمعية وارتباطها باألهداف االستراتيجية لوزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020م
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الع�ج ال�أهيلي والوظيفي

التوظيف

 مركز شذى للرعاية
النهار�ة

الحج والعمرة فرحة ذوي ا�عاقة

ال�أهيل والتدر�بتوفير ا�جهزة التعويضية وصيان�ها

 الفرق التطوعية
المتخصصة

توفير المواص�ت  ته�ئة الب�ئة العمرانية
والوصول الشامل

التعليم الجامعي

�نمية الوعي المجتمعي

خدمات الجمعية
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كفاءات بش��ة من�جة
 اس�قطاب و�نمية الموارد البش��ة
 لضمان كفاءتها وتحفيزها وز�ادة

إن�اجيتها

الهدف االستراتيجي األّول
٢٠٢١
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الهدف االستراتيجي األّول

19تكريم “الجمعية” ضمن “134 منشأة” من “20 دولة” مشاركة في برنامج القيادة التنفيذية للمرأةالشركاء والداعمين



إحصائية العاملين بالجمعية حتى عام 2021م

1سعودي60إناث23ذكور38

53

دوام كلي

8

دوام جزئي
 غير

سعودي

21
%34

 موظفًا من ذوي ا�عاقة

بنسبة

2
سمعي

2
بصري

1

1
توحد

5
ذهني

10
 اضطراباتحركي

نطق وك�م

موظفًا وموظفة
61

20



البرامج التدريبية التي استفاد منها العاملون في الجمعية خالل عام 2021م

برامج تنمية الموارد المالية

برامج تطوير المهارات

البرامج المتخصصة

البرامج القيادية واإلدارية

المجموع

عدد البرامج التدريبية

4

6
22

17

2

10
مجموع العاملين 

بالجمعية المستفيدين 
من البرامج التدريبية 

خالل عام 2021م
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االتصال المؤسسي الداخلي

الجمعية تبث روح السعادة بين منسوبيها 
بمناسبة اليوم العالمي للسعادة

منسوبو الجمعية يشاركون في ورشة عمل 
“درهم وقاية”

منسوبو الجمعية يحتفلون باليوم الوطني 91

مجلس إدارة الجمعية والجهاز التنفيذي في دورة توعوية 

للوقاية من “عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب”

تفعيل اليوم العالمي للقهوة

تفعيل يوم المعلم العالمي

٢٠٢١
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منسوبو الجمعية يحتفلون بعيد األضحى المبارك منسوبو الجمعية يحتفلون بعيد الفطر المبارك

االتصال المؤسسي الداخلي

٢٠٢١
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خبر صحفي
52

�ق��ر مرئي
13

أف�م قصيرة
9

تغ��دة
466

منشور وبوستر
290

فعالية ومشاركة
45

لقاءات �لف��ونية وإذاعية
3

االتصال المؤسسي الخارجي
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االتصال المؤسسي الخارجي

25 25حصلنا على المركز األول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي ضمن مسار المشاريع التطوعية.



عمل تطوعي مؤسسي
 اس�قطاب المتطوعين وعمل قاعدة
 ب�انات بهم و�أهيلهم وتدر�بهم لتع��ز

عمل الجمعية

الهدف االستراتيجي الثاني
٢٠٢١ ٢٠٢١
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التطوع في الجمعية خالل عام 2021مالهدف االستراتيجي الثاني

فرق تطوعية

4
ساعات تطوعية

6807
فرصة تطوعية

متطوع ومتطوعة

154

388
إناث ذكور

215173
المكرر�ن الجدد

157231

27

٢٠٢١
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-رحلة ترفيهية إلى شاطئ نصف القمر
-لقاء ترفيهي للفريق

أهم الفعاليات التي نفذها أو شارك بها الفريق خال 2021م

الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

أهداف الفريق
1-تعريــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة بحقوقهــم 

ومناقشــة قضاياهــم.

2-تقديــم الخدمــات االجتماعيــة التــي مــن شــأنها تحقيــق 

الوصــول واالندمــاج فــي المجتمــع.

بشــأن  المجتمــع  فئــات  وتثقيــف  الوعــي  3-نشــر 

الصــورة  وتغييــر  الحركيــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

عنهــم. النمطيــة 

4-الســعي نحــو تهيئــة البيئــة العمرانيــة مــن أجــل أحســاء 

بــال قيــود.

5-إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة فــي صناعــة 

األهــداف واتخــاذ القــرارات التــي تخــدم الفئــة كافــة.

6-عمــل األنشــطة الرياضيــة والبرامــج الترفيهيــة التــي 

تســهم فــي إكســابهم المهــارات وتنميــة القــدرات.

رسالة الفريق

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

خلَّاقــة. تطوعيــة 

فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية

ال          ر            والوصول 
لألشخاص ذوي اإلعاقة 

الحركية باألحساء

رؤية الفريق
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فريق عطاء التطوعي لذوي اإلعاقة الحركية

الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

لقاء ترفيهي للفريقرحلة ترفيهية إلى شاطئ نصف القمر
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األشــخاص  تمكيــن   
ذوي اإلعاقــة البصريــة 
مطلــب  باألحســاء 

. مجتمعــي

رؤية الفريق
المكفوفيــن  خدمــات  لـ”وحــدة  زيــارة  تنظيــم 
علــى  لالطــالع  باألحســاء”  الخاصــة  التربيــة  بــإدارة 
لتدريــب  اآللــي  الحاســب  معمــل  جاهزيــة  مــدى 

ين لمســتفيد ا
تفعيل اليوم العالمي للعصا البيضاء

أهم الفعاليات التي نفذها أو 
شارك بها الفريق خال 2021م

الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

أهداف الفريق
1- التعريــف باألشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة بشــتى الوســائل كالمعــارض وإقامــة الفعاليــات واألنشــطة التــي مــن شــأنها إظهــار قدراتهــم 

ومواهبهــم.
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.

5- مــد جســور التواصــل والتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة واألهليــة لمناقشــة الخدمــات التــي تقدمهــا والعقبــات التــي يواجههــا األشــخاص ذوو 
اإلعاقــة البصريــة والســعي لتذليلهــا وتطويرها.

رسالة الفريق

مــن  أمكــن  مــا  كل  تقديــم 
وخدمــات  وبرامــج  أنشــطة 
تســهم فــي إدمــاج األشــخاص 
فــي  البصريــة  اإلعاقــة  ذوي 

  . لمجتمــع ا

فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية
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الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

فريق ضياء التطوعي لذوي اإلعاقة البصرية

تنظيم زيارة لـ”وحدة خدمات المكفوفين بإدارة التربية الخاصة باألحساء” 
تفعيل اليوم العالمي للعصا البيضاءلالطالع على مدى جاهزية معمل الحاسب اآللي لتدريب المستفيدين

امسح رمز االستجابة السريعة
لمشاهدة الفيديو
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الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

فريق أمل التطوعي لذوي اإلعاقة 
السمعية

أهداف الفريق
1-تعريــف المجتمــع باألشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية بشــتى الوســائل الممكنــة كإقامــة المعــارض والفعاليــات واألنشــطة التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي إبــراز 

قــدرات الصــم وضعــاف الســمع ومواهبهــم.
2-توعية المجتمع بهذه الفئة بتوجيههم نحو األساليب الصحيحة للتعامل مع الصم وضعاف السمع كٌل حسب احتياجه من خالل اللغة اإلشارية.

3-تنفيذ البرامج التي من شأنها تثقيف األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية وأسرهم، باإلضافة إلى المهتمين بشؤونهم.
4-إقامة الدورات التدريبية والمحاضرات للصم وضعاف السمع كالحاسب اآللي واللغة العربية وغيرها من خالل مشاركة الجهات ذات االختصاص.

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

6-تفعيل البرامج التوعوية لخدمة الصم والعاملين معهم.
7-اإلسهام في تنمية مهارات ذوي اإلعاقة السمعية وإبداعاتهم تمهيدًا لدمجهم في المجتمع.

ذوي  األشــخاص  مســاعدة 
باألحســاء  الســمعية  اإلعاقــة 

وطنــي. واجــب 

رسالة الفريقرؤية الفريق
لــذوي  المحافظــة  فــي  المتميــزة  الخدمــات  تقديــم  علــى  العمــل 
اإلعاقــة الســمعية، وإيجــاد البيئــة الجاذبــة لهــم والرقــي بمســتواهم 
الثقافــي واالجتماعــي عبــر الخدمــات الشــاملة والمتكاملــة، وتقديم 
كل األنشــطة والخدمــات والتســهيالت التــي تســهم فــي إدماجهــم.
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فريق أمل التطوعي لذوي اإلعاقة السمعية

الفرق التطوعية المتخصصة التابعة للجمعية

- لقاء ترفيهي للفريق

- تدشين دورة “أساسيات تعلم لغة اإلشارة” لمنسوبي 

- القطاعات الحكومية

- تفعيل أسبوع األصم العربي 46

- لقاء معالجة البطالة عند الصم

- مسابقة “القرآن والسنة والخطابة” لذوي اإلعاقة 

السمعية بالتعاون مع “مؤسسة قبس”

- زيارة الفريق لـ “جمعية اإلعاقة السمعية بالمنطقة 

الشرقية” لتوحيد الجهود فيما يخدم الصم

-رحلة إلى المدينة المنورة

-ورشة عمل “مهارات تصوير الفيديو وعمل المونتاج 

بالجوال” لذوي اإلعاقة السمعية

-ملتقى الصم السنوي السادس

أهم الفعاليات التي نفذها أو 
شارك بها الفريق خال 2021م

ورشة عمل “مهارات تصوير الفيديو وعمل المونتاج بالجوال”
 لذوي اإلعاقة السمعية

زيارة الفريق لـ “جمعية اإلعاقة السمعية بالمنطقة الشرقية” لتوحيد
 الجهود فيما يخدم الصم
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حوكمة العمليات
 وضع نظام للحوكمة و�قديم الخدمات
 لمأسسة العمل وإعادة اله�كلة لتسه�ل
�نفيذ ا�سترا�يجية وتوجهات الجمعية

الهدف االستراتيجي الثالث
٢٠٢١

34



حوكمة العملياتالهدف االستراتيجي الثالث

امتثال الجمعية 
بمعايير حوكمة 

الجمعيات األهلية 
“مكين” بنسبة 94,70%
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التحول الرقمي
 تطوير البنية التحتية ل�قنية المعلومات

 ورفع مستوى ا�مان والخصوصية
 وتطوير قواعد الب�انات لتسهم في رفع

ا�ن�اجية

الهدف االستراتيجي الرابع
٢٠٢١ ٢٠٢١
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التحول الرقمي في الجمعية خالل 2021م الهدف االستراتيجي الرابع

 البنية الحيوية والدعم
ل�قنية المعلومات

خدمات الدعم الفني
 منصة ا�عمال السحاب�ة

 للجمعية
(Microsoft Office 365)

إنشاء عدد (16) مستخدمًا إضافيًا خ�ل 
2021م

عدد (64) مستخدمًا نشطًا على المنصة
عدد (59) مستخدمًا نشطًا �ستخدام 

تطب�قات المنصة
عدد ( K38.3) نشاطًا على الب��د 

ا�لك�روني
Teams عدد (297) نشاطًا على تطب�ق

عدد ( K72.0) الملفات المحفوظة 
OneDrive

Yammer عدد (82) نشاطًا لتطب�ق

 أجهزة خوادم �ستضافة أنظمة(8)
وقواعد ب�انات الجمعية

 خدمات إن�رنت ل�عمال بسرعة
20 ميجابايت

نقل نطاق الشبكة لموقع 
الجمعية من المركز السعودي 
لنطاقات الشبكة (NIC) �حد 
الوك�ء المعتمدين لدى هيئة 
ا�تصا�ت و�قنية المعلومات

إضافة عدد (18) موظفًا جديدًا على 
نطاق شبكة الجمعية الداخلية   

Active Directory Users

تركيب عدد (12) جهاز حاسب آلي جديد

صيانة عدد (36) جهاز حاسب آلي

عدد (3) طابعات

عدد (42) طلب دعم فني عن بعد

37

٢٠٢١
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نظام إلكتروني سحابي يتكون من عدة أنظمة عالمية إلدارة المنظمات تعمل سويًا ألتمتة العمليات الخاصة 

بالجمعية وربطها بشكل موحد ومتكامل بحيث يشتمل على األنظمة التالية:

إدارة الموارد البشرية

إدارة الشؤون المالية

إدارة الخدمة المجتمعية

إدارة المخازن والمستودعات

إدارة الحركة والصيانة 

إدارة الخطة االستراتيجية

إدارة الحوكمة

إدارة تنمية الموارد المالية

إدارة تقنية المعلومات

نبذة موجزة عن النظام:

نظام رافد اإللكتروني إلدارة الجمعيات الخيرية

38

التحول الرقمي في الجمعية خالل 2021م 
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- تقليل األخطاء البشرية من خالل برمجة نظام سير العمل داخل النظام

- إصدار كافة المستندات والتقارير تلقائيًا بتصميم الجمعية

Excel إمكانية تصدير البيانات والتقارير عن طريق برنامج -

- إرسال تنبيهات لحظية لـ )المستفيدين-الموظفين-المتطوعين-الداعمين(

- ضمن واجهة النظام موقع إلكتروني يتيح للداعمين والمستفيدين متابعة 

حاالتهم وتطوراتهم

- نظام تصّدق يشتمل على تصنيف للعضويات وقواعد بيانات

- نظام صادر ووارد مع إصدار ملصقات باركود لسهولة قراءتها وأرشفتها

- تسويق منفرد بنظام الحاالت

- مؤشرات قياس أداء للموظف

- نظام رسائل داخلي بديل عن الخطابات الورقية

أهم المزايا التي يقدمها النظام:

39

التحول الرقمي في الجمعية خالل 2021م 
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وســنمكّن أبناءنــا مــن ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول علــى فــرص 
واندماجهــم  اســتقالليتهم  يضمــن  وتعليــم  مناســبة  عمــل 
بوصفهــم عناصــر فاعلــة فــي المجتمــع، كمــا ســنمدهم بــكل 
التســهيالت واألدوات التــي تســاعدهم علــى تحقيــق النجــاح. 

)رؤية المملكة 2030(

 المصور: حسين السليمان
مسابقة التصوير الضوئي ..
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   ال�نوع والجودة في الخدمات
�قديم خدمات م�نوعة وذات جودة �لبي رغبات 

ا�شخاص ذوي ا�عاقة، وتشمل:
الخدمات الع�جية

خدمات ال�أهيل والتعليم والتوظيف
المساعدات المالية والعينية

الخدمات ا�جتماعية والترف�ه�ة
الخدمات الشاملة ل�شخاص ذوي ا�عاقة من خ�ل الرعاية النهار�ة

ا�عاقة  ذوي  منح  والخاصة لضمان  الحكومية  الجهات  ال�نسيق مع 
حقوقهم، والمطالبة ب�لك الحقوق

التي  با�شكا�ت  والمجتمع  ا�عاقة  ذوي  أسر  وإرشاد  الوعي  نشر 
يعاني منها ذوو ا�عاقة والسبل الم�لى للتعاطي معها

الهدف االستراتيجي الخامس
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العالج التأهيلي والوظيفي خالل عام 2021م

 غير11سعودي184
سعودي

حسب ا�ستفادة من الضمان ا�جتماعي
إناث ذكور 10392 

82113

غيرمستفيد
مستفيد 

أطفال  56139كبار
متعدد
عوق

؟

35

160

حركي

59

40
جلسة

7848 195
جلسة مستفيدًا

المجموع الفعلي للجلسات  أعداد المستفيدين
متوسط عدد الجلسات 

للمستفيد الواحد خال العام

3
مراكز

عدد المراكز المقدمة 
لخدمة العاج
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إناثذكور
9 14

سمعيبصريحركي

1
2

10

11

دبلوم

بكالور�وس

ماجستير

15

7

1

4

23مستفيدًا  كلية الش��عة
 والدراسات

ا�س�مية با�حساء

 جامعة
 الملك
فيصل

الكلية 
ال�قنية

با�حساء

18

التعليم الجامعي خالل عام 2021م
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لقاء يجمع “الجمعية” و”جامعة الملك فيصل” لتنسيق الجهود لتذليل الدراسة الجامعية أمام ذوي اإلعاقة

إناث 615ذكور

حركي أمراضبصريسمعي
دم

متعدد
عوق

مستفيدًا
66

م��زمةعقلي
داون

33

3

15

3 3

7

2
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مــن  والفتيــات  الشــباب  مــن  عــدد  وتأهيــل  بتدريــب  المشــروع  ُيعنــى 
فــي  أعمــال  عــدة  علــى  فئاتهــم  بمختلــف  الســعوديين  اإلعاقــة  ذوي 
نفــس بيئــة العمــل التــي تناســب قدراتهــم وإمكاناتهــم، بالتعــاون مــع 
مؤسســات القطــاع الخــاص ليتــم بعــد ذلــك توظيفهــم فــي مقــر الجهــة.

إناث 615ذكور

حركي أمراضبصريسمعي
دم

متعدد
عوق

مستفيدًا
66

م��زمةعقلي
داون

33

3

15

3 3

7

2

20

جهات التدريب

تأهيل وتدريب المستفيدين خالل عام 2021م
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مشاركة الجمعية في ورشة عمل “دمج األشخاص 
ذوي اإلعاقة في سوق العمل”

تأدية “14 أصمًا” من مستفيدي الجمعية االختبارات النهائية 
لدبلوم “فحص وصيانة األعطال الكهربائية” بالمعهد الثانوي 

الصناعي الثالث باألحساء

مشاركة الجمعية في “ملتقى البرامج التأهيلية” بالمنطقة 
الشرقية”

تخريج “12 أصمًا” من البرنامج التدريبي “التمديدات الصحية” 
بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي الثالث باألحساء

اجتماع مع مستشفى الموسى التخصصي لمناقشة سبل 
التعاون في مجال تدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

تأهيل وتدريب المستفيدين خالل عام 2021م

4646



تأهيل وتدريب المستفيدين خالل عام 2021متأهيل وتدريب المستفيدين خالل عام 2021م

المشاركة في “الملتقى األول لشموع 
األمل لإلعاقة”

إبرام مذكرة تفاهم مع “المعهد التقني للبترول 
والغاز الطبيعي للتدريب”

استقبال وفد من “أكاديمية شمعة للتدريب” و”مركز شمعة 
التوحد للتأهيل”

إبرام مذكرة تفاهم مع “مركز األمير مشعل بن ماجد 
للبحوث االجتماعية واإلنسانية”

لقاء تنسيقي مع “غرفة األحساء” و”المعهد الثانوي الصناعي 
األول باألحساء”
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مشروع تمكين يحظى بمشاركة فاعلة من مؤسسات 
القطاع الخاص

مساهمة الجمعية ضمن مشروع “تمكين” مع مؤسسات القطاع الخاص في جعل بيئة 
أعمالهم شاملة ومساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة الموسى لألبواب 
األوتوماتيكية

تقديم دورة “أساسيات لغة اإلشارة” لمنسوبي 
مدرسة الريادة العالمية

تقديم دورة “أساسيات لغة اإلشارة” لمنسوبي 
المعهد الصناعي الثانوي الثالث باألحساء

تأهيل وتدريب المستفيدين خالل عام 2021م

إناث 255ذكور

حركي أمراضسمعي
دم

بصري

مستفيدًا
30

م��زمةعقلي
داون

متعدد
عوق

9

2

8

2
5

22
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توظيف المستفيدين خالل عام 2021متأهيل وتدريب المستفيدين خالل عام 2021م

تنظيــم ورشــة عمــل “شــهادة مواءمــة” بالتعــاون مــع “غرفــة األحســاء” 
و”شــبكة قــادرون ألصحــاب األعمــال واإلعاقــة”

15
جهات التوظيف إناث 255ذكور

حركي أمراضسمعي
دم

بصري

مستفيدًا
30

م��زمةعقلي
داون

متعدد
عوق

9

2

8

2
5

22
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توفير األجهزة التعويضية خالل عام 2021م

جهاز
 حركي

178

10

49
جهاز

 سمعي

أجهزة
بص��ة

237
عدد ا�جهزة المصروفة

كرسي
عادي

كرسي
كهربا�ي

كرسي
درج

مصاحف برايل

 سماعة ل�ذنين

16 4745

3
رافعة
وقافةمنزلية

2
ج�سة

4
عكاز

1
حذاء
طبي

1 3

4
ُمعينات بص��ة

6

49

 كرسي لشديد
ا�عاقة

14
 س��ر طبي

كهربا�ي

28
 كرسي
مروش

2
مرتبة
هوا�ية

1
 جهاز تعديل

القيادة

11
 كرسي ر�اضي
خفيف الوزن

194
عدد المستفيدين

حسب ا�ستفادة من الضمان ا�جتماعي

مستفيدًا

جهازًا

إناث 86 108ذكور

12569
غير مستفيدمستفيد

أطفال 15143كبار

متعدد
عوق

؟
بصريسمعي

25
10 16

حركي

143

 غير4سعودي190
سعودي
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توفير األجهزة التعويضية خالل عام 2021م
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 حركي

178

10

49
جهاز

 سمعي

أجهزة
بص��ة

237
عدد ا�جهزة المصروفة

كرسي
عادي

كرسي
كهربا�ي

كرسي
درج

مصاحف برايل

 سماعة ل�ذنين

16 4745

3
رافعة
وقافةمنزلية

2
ج�سة

4
عكاز

1
حذاء
طبي

1 3

4
ُمعينات بص��ة

6

49

 كرسي لشديد
ا�عاقة

14
 س��ر طبي

كهربا�ي

28
 كرسي
مروش

2
مرتبة
هوا�ية

1
 جهاز تعديل

القيادة

11
 كرسي ر�اضي
خفيف الوزن

194
عدد المستفيدين

حسب ا�ستفادة من الضمان ا�جتماعي

مستفيدًا

جهازًا

إناث 86 108ذكور

12569
غير مستفيدمستفيد

أطفال 15143كبار

متعدد
عوق

؟
بصريسمعي

25
10 16

حركي

143

 غير4سعودي190
سعودي

51



توفير األجهزة التعويضية خالل عام 2021م

تقديم معينات بصرية للطالب ذوي اإلعاقة البصرية بـ 
“تعليم األحساء”

إهداء الجمعية كراسي متحركة لـ “مركز لقاحات كورونا 
باألحساء”

52



الورشة المتنقلة لصيانة األجهزة التعويضية

عبــارة عــن ســيارة متنقلــة، تــّم تجهيزهــا مــن الداخــل لتكــون مهيــأة 
لتصنيــف قطــع الغيــار، ومعرفــة أماكنهــا، كمــا تحتــوي علــى مســاحة 
حــّرة داخليــة لتحميــل األجهــزة التــي تحتــاج للصيانــة فــي الورشــة 
بخدمــة  تقــوم  المتنقلــة”  “الورشــة  هــذه  إن  حيــث  المركزيــة؛ 
مســتخدمي األجهــزة التعويضيــة والطبيــة مــن ذوي اإلعاقــة فــي 
أماكــن إقامتهــم أو فــي مــكان طلــب الخدمــة، بعــد التواصــل مــع رقــم 

الصيانــة

0559438300 

تدشين المشروع بدعم سخي من رجل األعمال 
سعادة األستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز الملحم

53معالجة “60” طلب صيانة خالل عام 2021م
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مشروع مركز شذى للرعاية النهارية



مشروع مركز شذى للرعاية النهارية

تأســس مركــز شــذى للرعايــة النهاريــة فــي عــام 2018م، امتــدادًا للنجاحــات المتواليــة التــي حققهــا مركــز معًــا للتخاطــب، حيــث 
يهــدف لتقديــم الخدمــات التأهيليــة والتعليميــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي ســنوات عمرهــم األولــى وذلــك مــن أجــل جيــلٍ واعــد 
معتمــد علــى نفســه يتعلــم كل مــا هــو معيــن ومســاعد لــه علــى مواجهــة الحيــاة، ومتــى مــا تحققــت أهــداف المركــز وغاياتــه 

األولــى سيســتمر ليتســع ويشــمل أعمــارًا أكبــر وخدمــات أكثــر

- األطفال ذوو اإلعاقة العقلية )البسيطة – 
المتوسطة(

- األطفال ذوو متازمة داون
- األطفال التوحديون

- المحتاجون لبرامج التدخل المبكر

من يستهدف

-تقييم وتشخيص الحاالت
-الخدمات التعليمية والتأهيلية والمساندة
-برامج تعديل السلوك وتصميم التدخات 

ووسائل الدعم وتنفيذها
-العاج الطبيعي والوظيفي وعيوب النطق

-برامج اجتماعية وترفيهية
-برامج تدريبية وورش عمل

ماذا سيقدم

مركز تأهيلي ريادي للرعاية النهارية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء 

وأسرهم، فريد بمخرجاته وعالمي في 
استراتيجياته

رؤية المركز

دورة تدريبية على برنامج RBT لمنسوبات المركز
تتويج الفائزين في مسابقة “قصة نجاح” تزامنًا مع اليوم 

العالمي للتوحد
مشاركة أطفال المركز أمهاتهم الفرحة بيوم األم

البرنامج الصيفي “نلعب ونمرح”
مشاركة أطفال المركز االحتفال باليوم الوطني 91

نّفذ المركز خال عام 2021م

فــي  اإلعاقــة  تمكيــن األشــخاص ذوي 
األحســاء مــن خــال مركــز رعايــة نهارية 
ومتخصصــة  شــاملة  خدمــات  يقــدم 
مــن شــأنها تمكينهــم وتســهيل حياتهــم

رسالة المركز

الجودة – السامة – التعامل بمهنية – المبادرة – 
المسؤولية االجتماعية – الشفافية

قيمنا

5555



تهيئة البيئة العمرانية والوصول الشامل

تضــع كٌل مــن الجمعيــة وأمانــة األحســاء 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، اســتنادًا إلى قيم مجتمعية عادلة وقواعد فنية منظمة، توفر الحلول الهندســية الكفيلة بمســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقة، 
وتذليل الصعوبات التي تواجههم وتحقيق التصميم الشامل وتهيئة الوصول في المرافق العامة والخاصة كالممرات، والمنحدرات، 

والمصاعــد، ودورات الميــاه، واألرصفــة، ومواقــف الســيارات، والافتــات اإلرشــادية، التــي تحقــق االشــتراطات والمعاييــر الفنيــة

منشأة صديقة لذوي 
اإلعاقة خال 2021م

منشأة جارٍ تهيئتها 
لتكون صديقة لذوي 

اإلعاقة

1352

تقييم مستوى التهيئة لألشخاص ذوي اإلعاقة بمقر غرفة األحساء

 

لقاء ثالثي يجمع “الجمعية” و”بلدي األحساء” والتجمع الصحي” 

لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة ذوي اإلعاقة

االطالع على مستجدات التطبيق اإللكتروني لمبادرة “مدينتنا بال عوائق” 

بالتعاون مع فريق التطوير بكلية تقنية المعلومات بجامعة الملك فيصل

5656



تهيئة البيئة العمرانية والوصول الشامل

مقهى “سوالر” منشأة صديقة لذوي اإلعاقة تقديم دورة في “الوصول الشامل” لمراقبي أمانة األحساء

تموينات رمال الخليج للمواد الغذائية منشأة 
صديقة لذوي اإلعاقة جامع الصّرافية منشأة صديقة لذوي اإلعاقة 

مجمع الضياء الطبي منشأة صديقة لذوي اإلعاقة

5757



5858 حصلنا على المركز الرابع في جائزة مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي.



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 والمجــات واألقــراص واألفــام التوعويــة وتنظيــم 

المهرجانــات والمعــارض والفعاليــات الخاصــة بالمناســبات العالميــة الســتقطاب الجماهيــر

استقبال الجمعية وفد من “جمعية البطالية الخيرية” 
لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال خدمة 

األشخاص ذوي اإلعاقة

تقديم ورشة عمل “فن التعامل مع ذوي اإلعاقة البصرية 
وأساليب التعليم” لمنسوبات مبادرة تكامل للتربية الخاصة

لقاء “تأثير جائحة كورونا على نفسية األشخاص ذوي 
اإلعاقة” بالتعاون مع جامعة الملك فيصل 

زيارة فعاليات “كيف المعنوية”

تلبية دعوة “نادي الجيل السعودي” على مأدبة اإلفطار 
الرمضاني

59



المشاركة في تفعيل اليوم العالمي لإلعاقة بـ “معهد النور 
للبنات باألحساء”

مشاركة الجمعية في فعاليات اليوم العالمي لذوي اإلعاقة 
بمركز التأهيل الشامل باألحساء

مشاركة الجمعية في “الملتقى األول لجمعيات األشخاص 
ذوي اإلعاقة” بالرياض 

المشاركة في تفعيل اليوم العالمي لإلعاقة بـ “مستشفى 
الملك عبدالعزيز للحرس الوطني”

تنمية الوعي المجتمعي

60



فعاليات اليوم العالمي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة 2021م

استقبال وفد من “جمعية همم ألسر 
ذوي اإلعاقة”

استقبال وفد من مركز الطاب ذوي اإلعاقة بجامعة 
الملك سعود بالرياض

مبادرة إعطاء األشخاص ذوي اإلعاقة “لقاح كورونا” 
بمنازلهم

استقبال وفد من الجمعية الخيرية لرعاية ذوي اإلعاقة 
بمحافظة الرس

المشاركة في مبادرة “السبت البنفسجي”

تنمية الوعي المجتمعي
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62تكريم الجمعية من قبل أمانة األحساء في اليوم العالمي للعمل الخيري



63  المصور :أحمد سراج
مسابقة التصوير الضوئي ..



موارد مالية مستدامة
 �نمية الموارد المالية لضمان ا�ستدامة

 وا�ستمرار�ة في �قديم الجمعية خدما�ها
لمستفيد�ها وأسرهم

الهدف االستراتيجي السادس
٢٠٢١
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28
إجمالي عدد المشتركين في خدمة ا�س�قطاع الشهري

خ�ل عام 2021م 

 إجمالي عدد المشتركين في رقم تبرعات الجمعية 5250
حتى عام 2021م

مشترك196

مشتركًا

إجمالي عدد المشتركين في عضوية
الجمعية خ�ل عام 2021م 

7

4مشار�ع
إجمالي عدد المشار�ع المدعومة عبر المتجر

ا�لك�روني والمؤسسات المانحة خ�ل عام 2021م 

إجمالي عدد الحا�ت المدعومة عبر المتجر
ا�لك�روني خ�ل عام 2021م 

مشتركين42 حالةمشتركًا

موارد مالية مستدامة
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66
تقييم قدرات الجمعية في ممكنات االستدامة المالية ضمن “مشروع تمكين الجمعيات الخيرية في مجال االستدامة 

66المالية” التابع لـجمعية تنمية الموارد المالية



شراكات مجتمعية  
التواصل المستمر مع المتبرعين ودعم 

أسما�هم مجتمعيًا وإع�ميًا

الهدف االستراتيجي السابع
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٢٠٢١٢٠٢١ ٢٠٢١
شركاء النجاح ... شكرًا لكم إلسهامكم معنا في العطاء خالل عام 2021م
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٢٠٢١
شركاء النجاح ... شكرًا لكم إلسهامكم معنا في العطاء خالل عام 2021م
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٢٠٢١ ٢٠٢١٢٠٢١ ٢٠٢١
كبار الداعمين لعام 2021م

1,114,063 ����������������������������������������
734,970 ���������������������������������
528,600 ����������
204,187 �����������������������
160,507 ��������������������������������
156,800 ��������������������
150,000 ���������������������������������
125,260 ������������������������
120,000 ��������������������
100,000 ������������������������������
100,000 �����������������
100,000 ������������
83,459 ���������
51,000 �����������������������������
50,000 �������������������������������
50,000 ��������������������������������
50,000 ��������������������������
50,000 ���������������������
50,000 ����������������������������
50,000 �����������������������������
40,000 ����������������������������
36,960 �����������������70



٢٠٢١

33,000 ����������
30,000 �������������������
30,000 ����������������������������
25,000 �����������������������������
25,000 �������������������������
25,000 ������������������������������
25,000 �����������������������������������
25,000 �����������������������������
25,000 ������������������������������
21,000 ��������������������
20,000 ������������������������
20,000 ����������������������
20,000 ��������������������������
17,062 ����������������������
16,800 �����������������
16,040 ���������������������
15,000 ������������������������������
15,000 ���������������������
15,000 ����������������������������
15,000 �������������������������
13,737 ��������������������
11,000 ��������������������������������

٢٠٢١
كبار الداعمين لعام 2021م
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٢٠٢١٢٠٢١

10,000 �������������������
10,000 �������������������������������
10,000 �����������������
10,000 ���������������������������
10,000 ����������������
10,000 ������������������������������
10,000 �������������������
10,000 �����������������������
10,000 ��������������������������������������
10,000 ����������������������
10,000 ��������������������
9,109 ������������������������������
8,000 ���������������������
8,000 �����������������������������
7,000 ���������������������������
6,450 �������������������
6,000 ��������������������
5,698 ����������������������
5,500 �������������������������������
5,500 ������������������
5,200 ���������������
5,000 ������������������������������������

٢٠٢١
كبار الداعمين لعام 2021م
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5,000 �������������������
5,000 �����������
5,000 �����������������������������
5,000 ���������������������
5,000 ����������������������
5,000 ������������������������
5,000 ���������������
5,000 ��������������������
5,000 ��������������
5,000 ��������������������
5,000 �����������������������
5,000 �������������������������������
5,000 ��������������
5,000 �������������������
5,000 �����������������

٢٠٢١
كبار الداعمين لعام 2021م
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 التواصل الفعال مع
المستفيدين والمجتمع

 التعرف على احتياجات المستفيدين والشركاء
لضمان �قديم خدمات تحقق رضاهم

الهدف االستراتيجي الثامن
٢٠٢١
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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 اختافهــا

-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؟

ال��اض

الدمام

ا�حساء – الدمام وضواح�ها – ا�حساء

ا�حساء وضواح�ها

ا�حساء – ال��اض - ا�حساء

ا�حساء

نطاق الخدمة

 يمكنكم ا�ستفادة من مشروع رفق�ي

من خ�ل ا�تصال على الرقم
0559438300

من يستهدف؟

ا�شخاص ذوو ا�عاقة الحركيةالمرضى كبار السن

الهدف االستراتيجي الثامن
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7676  تنفيذ »3510 مشاوير« خال عام 2021م



تقرير إنجاز مبادرات خارطة الطريق لعام 2021م

الهدف االستراتيجي
عدد المبادرات لتحقيق الهدف 

االستراتيجي
مبادرة

مبادرة

مبادرة

25

20

45

55%55%

45%45%

اس�قطاب و�نمية الموارد البش��ة لضمان كفاءتها وتحفيزها وز�ادة إن�اجيتها

 اس�قطاب المتطوعين وعمل قاعدة ب�انات بهم و�أهيلهم وتدر�بهم لتع��ز
عمل الجمعية

 وضع نظام للحوكمة و�قديم الخدمات وإعداد سلم الروا�ب لمأسسة
العمل وإعادة اله�كلة لتسه�ل �نفيذ ا�سترا�يجية وتوجهات الجمعية

�قديم خدمات م�نوعة وذات جودة �لبي رغبات ا�شخاص ذوي ا�عاقة

 تطوير البنية التحتية ل�قنية المعلومات ورفع مستوى ا�مان والخصوصية
وتطوير قواعد الب�انات لتسهم في رفع ا�ن�اجية

مبادر�ان

منفذة 22

مبادر�ان

منفذة 22
منفذة 11

مبادرة

منفذة 11

مبادرة

لم �نفذ 1632

%100

%100

مبادرة
%100

%100

%50

%50

%50

%33

التواصل المستمر مع المتبرعين ودعم أسما�هم مجتمعيًا وإع�ميًا

التعرف على احتياجات المستفيدين والشركاء لضمان �قديم خدمات تحقق رضاهم

 �نمية الموارد المالية لضمان ا�ستدامة وا�ستمرار�ة في �قديم
الجمعية خدما�ها لمستفيد�ها وأسرهم

2مبادر�ان

مبادر�ان

منفذة 1
منفذة 1

2

مبادرات

منفذة 1
16منفذة

لم �نفذ 2
1

3

لم �نفذ

لم �نفذ

1

مجموع المبادرات المنفذة

مجموع المبادرات غير 
المنفذة

المجموع الكلي للمبادرات
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يسهم العضو من خال االشتراك بالعضوية في نجاح عدد من البرامج 
والمشروعات برسوم سنوية، وتخضع لعدد من الحقوق والواجبات.

كن عضوًا معنا..

لماذا؟

أنواع العضوية:

-االشتراك في أنشطة الجمعية. 

-االطاع على مستندات الجمعية ووثائقها.

-االطاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر 

الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.

-حضور الجمعية العمومية.

-تلقي المعلومات األساسية عن أنشطة الجمعية بشكل دوري.

-االطاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

حقوق العضو العامل:

مقدار االشتراك السنوي كحد أدنى

1000 ريال 
عضو عامل 

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون بكامل األهلية المعتبرة شرعًا.

تسديد الحد األدنى لاشتراك السنوي.

أن يكون قد أتّم الثامنة عشر من عمره.

أن يكون غير محكومًا عليه بإدانة في جريمة متعلقة
 بالشرف أو األمانة ما لم  يكن قد ُرّد إليه اعتباره.

موافقة مجلس إدارة الجمعية على طلب العضوية.

شروط العضوية:

-االشتراك في أنشطة الجمعية.

-تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات 

الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.

-االطاع على مستندات الجمعية ووثائقها.

-مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة.

حقوق العضو المنتسب:

مقدار االشتراك السنوي كحد أدنى

500 ريال 
عضو منتسب 
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-التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق 

أهدافها.

-عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق 

ضررًا بالجمعية.

-االلتزام بقرارات الجمعية العمومية.

االنسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
الوفاة.

إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
أذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق 

ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.
إذا قام العضو باستغال عضويته في الجمعية 

لغرض شخصي.
إذا تأخر العضو عن سداد االشتراك السنوي عن 

موعد استحقاقه. 

كن عضوًا معنا..

موقعنا اإللكتروني

لطلب االنضمام لعضوية 
الجمعية: سقوط العضوية:واجبات العضوية:
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بمساهمتكم معنا استطعنا مواصلة العطاء 

للتبرع للمشاريع

جوال المتبرعين
0558044990

أرسل رسالة إلى الرقم
5250

للتبرع شهرًيا

بمبلغ  12 لایر

أرسل الرقم 1

 للتبرع لمرة واحدة

 بمبلغ 10 رياالت

أرسل رسالة نصية فارغة

SA 932 000 000 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

א���������


א� 	���

א���������

א���כ������א�


א� 	���


א� 	���

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 81 4500 0000 896 043 312 001

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

الحسابات البنكية
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info@hdisabled.org .sa

WWW.hdisabled.org .sa

٠١٣٥٦٢٠١١١ ٠١٣٥٦٢٠٢٢٢ ٣١٩٨٢ ٢٣٣٣ @hdisabled

@hdisabled

hdisabled

@Disabled_Alhsa


