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تقدير وامتنان   

بالع���ودة اإيل مفه���وم امل�صئولي���ة االجتماعي���ة الذي يراه���ا املتخ�ص�ص���ون  »التزامًا من 
املن�صئ���ات التجارية وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص باالإ�صهام يف التنمية امل�صتدامة لتح�صني 
م�صت���وى معي�ص���ة املواط���ن باأ�صلوب يخدم التج���ارة ويخدم التنمية يف وق���ت واحد. »  .. 
هن���ا جن���د مدى احلاجة اإلى اإيج���اد اآلية للتعاون الدائم بني ط���ريف املعادلة ) املن�صئات 

التجارية واملالية من جهة  والقطاع اخلريي من جهة اأخرى (
فقي���ام تلك املن�صئات الوطنية بدورها جتاه امل�صوؤولي���ة االجتماعية ي�صمن اإلى حد كبري 
دع���م اأفراد املجتمع الأهدافه���ا ور�صالتها التنموية واالع���راف بوجودها، وامل�صاهمة يف 
اإجن���اح اأهدافها وفق ما خطط له، الأنها �صاهم���ت يف �صد احتياجات املجتمع ومتطلباته 

احلياتية واملعي�صية ال�صرورية،
واأ�صتطي���ع اأن اأج���زم من خالل �صراكة ا�صراتيجية امتدت الأك���ر من ع�صرين عامًا بني 
البن���ك االأهلي التجاري وجمعية االأطفال املعوق���ني ، اأن البنك قاد توجهًا رائدًا مل�صاندة 
ر�صال���ة اجلمعي���ة وم�صروعاتها وخدماته���ا املجانية عرب العديد م���ن الربامج املتميزة ، 

والتي كان لها مردودها املبا�صر على تو�صع وتطوير خدمات اجلمعية راأ�صيًا واأفقيًا .
لقد بات البنك االأهلي التجاري منوذجًا مثاليًا للموؤ�ص�صات الوطنية التي توؤدى م�صئولياتها 

االجتماعية مبنهجية علمية وبدميومة ومبا ي�صتهدف حتقيق التنمية امل�صتدامة .
حتية تقدير وامتنان للقائمني على هذا ال�صرح الوطني ،  وللم�صاهمني والعاملني فيه .

                       واهلل ويل التوفيق ، 

�لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود
رئي�س جمل�س �درة جمعية �لأطفال �ملعوقني
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تقديم 
جمعي���ة االأطف���ال املعوقني لي�ص���ت جمرد موؤ�ص�ص���ة خريية  تق���دم خدمات 
جمانية لرعاية االأطفال املعوقني.. ولكنها منوذجًا للعمل اخلريي املوؤ�ص�صي 
القائ���م على �صراكة كافة قطاع���ات املجتمع ، حيث تبنت اإ�صراتيجية عمل 
متكامل���ة، يف ت�صديها لق�صي���ة االإعاقة ، ا�صتهدفت يف املق���ام االأول، و�صع 
تلك الق�صية �صمن اأولويات املجتمع لت�صبح ق�صية اجتماعية واقت�صادية.. 
وق���د جت�صد ذلك عل���ى اأر�ص الواقع م���ن خالل العديد م���ن االإجنازات يف 
مقدمتها ، مظلة من مراكز الرعاية املتخ�ص�صة ت�صم 10 مراكز عاملة يف 
عدد من مناطق ومدن اململكة تقدم برامج رعاية �صاملة جمانية الأكر من 

3000 طفاًل يومي���ًا ، اإ�صافة الى عدد من 
امل�صروعات حتت االن�صاء .

وتعتمد اجلمعية يف مواردها على تربعات 
اأهل اخل���ري ، وم�صاندة من�صئ���ات القطاع 
اخلا����ص ، واتفاقيات التعاون مع عدد من 
املوؤ�ص�صات الوطنية الرائدة كالبنك االأهلي 
التج���اري ، االم���ر الذي اأ�صه���م يف تو�صيع 
خدمات اجلمعية ، ومن ثم تنامي ميزانية 
ت�صغيل مراكزها ب�صكل ملمو�ص لي�صل الى 
نح���و 190 مليون ري���ال �صنويًا ، الى جانب 
نفقات االن�صاءات يف امل�صروعات اجلديدة 
، والت���ي و�صلت وحده���ا يف ميزانية العام 

2017م الى نحو 90 مليون ريال.

 مخصصات الميزانيةالعام
الميزانية التشغيلية للجمعية ومراكزها
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المبادرات التي تبناها البنك األهلي التجاري لصالح 
الجمعية :

من���ذ تاأ�صي����ص اجلمعية ، وعلى وج���ه التحديد يف �صن���ة 1980م ، تلقت 
اجلمعية اأول م�صاهمة خريية من البنك االأهلي التجاري مببلغ خم�صمائة 
األف ريال دعمًا مل�صروع ان�صاء مركز لها يف الريا�ص ، ومنذ ذلك التاريخ 
توالت اال�صهامات واملبادرات ، وانطالقة  يف اطار الثقة املجتمعية التي 
حظيت به���ا اجلمعية ، ت�صابق عدد من اأبناء الوط���ن االخيار لالإ�صهام 
يف دع���م م�صريتها من خ���الل العمل التطوعي ع���رب االن�صمام لهيئاتها 
التنظيمي���ة واالإدارية ، وقد �صرف���ت اجلمعية بع�صوية �صع���ادة االأ�صتاذ 
عبد اهلل بن �صامل با حمدان يف جمل�ص ادارتها خالل الذورة العا�صرة، 
حي���ث تعززت �صراكة البنك م���ع اجلمعية ، وبادر جمل����ص اإدارة البنك 

باالإ�صهام يف العديد من الربامج الداعمة مل�صروعات اجلمعية مثل :
•  ان�صاء مركز رعاية االأطفال املعوقني بجدة 	
•  دعم م�صروع » واحة االعمال » اال�صتثماري اخلريي يف الريا�ص 	
•  دعم وقف » خري مكة » 	
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خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز ي�صلم االأ�صتاذ عبد اهلل با حمدان الع�صوية ال�صرفية باجلمعية للبنك االأهلي � عام 2007م
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وتوثيق���ًا لهذا العط���اء كقدوة حتت���ذى ، وتر�صيخًا لنهج الوف���اء لل�صركاء ، 
وال���ذي تبنته اجلمعية ، مت من���ح البنك الع�صوي���ة ال�صرفية يف اجلمعية يف 
مقدمة املن�صئ���ات واملوؤ�ص�صات الوطنية التي حظي���ت بهذا التقدير يف حفل 

تاريخي برعاية خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز . 
كما مت اإطالق اإ�صم البنك على اأحد االأجنحة مبركز امللك عبد اهلل لرعاية 

االأطفال املعوقني بجدة.

مخرجات دعم البنك :
ت�صري لغة االأرقام ، ووفقًا لتقارير االأداء يف مراكز اجلمعية ، اأن دعم البنك 

االأهلي التجاري �صنويًا ي�صهم يف حتقيق النتائج التالية :
•  دمج نحو 34 طفاًل وطفلة من اخلريجني يف مدار�ص التعليم العام 	
•  تدريب نحو 340 دار�صًا واأخ�صائيًا من اأبناء اجلامعات ال�صعودية .	
•  اكت�صاب مهارات حركية ولغوية جديدة لنحو80 طفاًل .	
•  تقدمي برامج رعاية جمانية الكر من 300 طفاًل .	
•  اجراء جراحات لعالج العظام وجتاوز االإعاقة لنحو 120 طفاًل 	
•  احت�صان نحو 700 طالبًا يف االأق�صام التعليمية بع�صرة مراكز .	
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عدد األطفال الذ�ن تمت
 خدمتهم

عدد األطفال الجدد الذ�ن تم تق�يم
حاال�هم

عدد جلسات العالج الط�يعي 
(فردي/مجموعات)

عدد جلسات العالج الوظيفي 
(فردي/مجموعات)

عدد جلسات عيادة النطق وعلل
الكالم (فردي/مجموعات)

عدد جلسات المخدومين في
ورشة الجبائر

عدد الخدمات االجتماعية

األطفال الذ�ن استفادوا من
خدمات البدلة الفضائية

األطفال الذ�ن استفادوا من خدمات
التدخل المبكر

عيادة العظام المشتركة مع مستشفى
الملك فيصل التخصصي

الخدمات العالجية والتأهيلية

إحصائيات
الخدمات العالجية و التأهيلية

خالل عام 2016م



10

مبادرة : » ال  لطباعة اإليصال«
يف اإط���ار ال�صراكة بني اجلمعية والبنك مت االحتف���ال موؤخرًا بت�صليم ريع  مبادرة 
البن���ك بالت���ربع بقيمة م���ا مت توفريه نتيج���ة عدم طباع���ة اي�ص���االت معامالت 

ال�صرافات االلية  ملدة عام ، وذلك �صمن مبادرة » ال لطباعة االي�صال « .
وعّد �صمو االأم���ري �صلطان بن �صلمان تلك املبادرة » اإ�صافة مبتكرة لريادة البنك 
االأهلي على �صعيد برامج امل�صئولية االجتماعية ، وتر�صيخ لدور البنك يف م�صاندة  

جمعية االأطفال املعوقني «.
ووج���ه �صموه حتية تقدي���ر وامتنان لرئي�ص جمل�ص اإدارة البن���ك االأ�صتاذ من�صور 
ب���ن �صالح  امليمان الذي قام بت�صليم ال�صيك يف حفل اأقيم خ�صي�صًا بفرع البنك 
بح�ص���ور عدد من امل�صئولني يف اجلمعية والبنك  ، م�صيدًا بتفاعل اأع�صاء جمل�ص 

اإدارة البنك مع برامج العمل اخلريي بوجه عام .
واأك���د االأم���ري �صلط���ان عل���ى اأن وع���ى املواطنني واملقيم���ني ، خا�ص���ة من عمالء 
املوؤ�ص�ص���ات التجارية واملالية الوطني���ة ، وتفهمهم الأهمية وج���دوى برامج العمل 
اخل���ريي التي تتطل���ب تفاعاًل جمتمعيًا ميث���ل �صمانة جناح ملثل تل���ك املبادرات 

وحتقيق اأهدافها«.
وجدي���ر بالذك���ر اأن البنك االأهلي التج���اري تبنى  مبادرة اأطلقه���ا العام املا�صي 
يحف���ز فيها م�صتخدمي اأجهزة ال�صراف االآيل على امل�صاهمة يف التربع لالأعمال 
اخلريي���ة من خ���الل عدم طباعته���م لالإي�صال دون اأي مقاب���ل منهم.وتاأتي هذه 
املب���ادرة �صمن اأعمال البنك اخلريي���ة وم�صاهماته االجتماعية يف خطوة جديدة 
اأطلقه���ا عرب اأجهزة ال�صراف االآلية من اأج���ل حتفيز دعم االأعمال اخلريية من 
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خالل ت�صجي���ع م�صتخدمي �صرافات���ه للم�صاهمة يف التربع بالعم���ل اخلريي من جانب، 
وامل�صاهم���ة يف احلفاظ على البيئة من خ���الل احلد والتقليل من ا�صتهالك الورق وعدم 
طباعة االإي�صاالت البنكية اإال لل�صرورة واالكتفاء باإظهار البيانات على �صا�صة ال�صراف 

واحل�صول على ر�صالة ن�صية بالعملية من جانب اآخر.
وج���اء اختيار جمعي���ة االأطفال املعوقني اإميان���ًا من البنك باأهمي���ة م�صاعدة ودعم هذه 
الفئة الغالية، موؤكدًا بذلك اأهمية دوره وواجبه االإن�صاين جتاه متكني املجتمع وا�صت�صعاره 

مب�صوؤوليته املجتمعية يف تفعيل طاقاتهم وا�صتثمارها مبا يحقق التنمية امل�صتدامة للمجتمع. 
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طفل ومعاق .. من أولى بالمساعدة ؟؟!!

• �إلى �سناع �لقر�ر و�أ�سحابه ..	
•  �إلى �أهل �خلري �لباحثني عن �أبو�ب يطرقونها ..	

نهدي ال�صط���ور التالية ، والتي حتمل بني ثناياه���ا ر�صائل ودرو�صًا �صنعتها 
اإرادة اأطف���ال وايجابي���ة وتفاع���ل ووع���ي اأمه���ات واآباء ، وجه���د واإخال�ص 
وخربات اأخ�صائيني واأخ�صائيات .. متطوعني ومتطوعات .. ورائهم ظهري 

من الداعمني االخيار .
عل���ى م���دى ال�صن���وات املا�صي���ة �صه���دت اأروقة جمعي���ة االأطف���ال املعوقني 
ومراكزه���ا ف�صواًل من ملحمة رائعة اأبطالها كانوا قبل �صنوات يبحثون عن 
فر�ص���ة للحياة ،  ع�صرات االإبطال باتوا الي���وم عنوانًا لالإرادة والتحدي .. 

جتاوزا ظروف اإعاقاتهم ، وخا�صوا غمار احلياة ب�صالبة وجناح .. 
هم اأبناء احلياة .. ي�صتحقونها .

الشاب بندر الدهامي 
اللغات بجامعة  اللغة اال�صبانية من كلي���ة  – احلا�ص���ل عل���ى بكالوريو�ص 

امللك �صعود – ابن مركز اجلمعية بالريا�ص 
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الدهامي

الغامدي
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المهندس » مسعر المسعر «
من���وذج م�ص���رف ملخرجات اجلمعية وللدور الذي تقوم ب���ه على �صعيد بناء 
االن�ص���ان  ؛ ح�ص���ل على درج���ة البكالوريو�ص من جامع���ة االإمام حممد بن 
�صع���ود بالريا�ص يف تخ�ص����ص االقت�صاد واالإدارة، كم���ا ح�صل على درجة 
املاج�صت���ري يف اإدارة تقني���ة املعلومات من جامعة م���رياي �صتيت بالواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة بامتياز يف نهاي���ة عام 2000 م حت���ى مت تعيينه مديرًا 

عامًا لالإدارة العامة لتقنية املعلومات عام 2008م.

الشاب »محمد الغامدي« 
دخ���ل الى مرك���ز اجلمعية بالريا�ص حمم���وال بني يدي والده طف���اًل معاقًا 
يعاين فقدان الكثري ..واليوم يدر�ص يف جامعة امللك �صعود كلية احلا�صب .

 الشابة » مشاعل الحديثي «
اإبنة التا�صعة ع�صرة ربيعًا  ، تدر�ص يف ال�صنة التح�صريية يف جامعة االأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن.
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مسعر

أنس
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 الشاب » بسام «
 اإلتح���ق مبركز اجلمعية مبكة املكرم���ة  عام 2000م،  وكان يعاين من �صلل 
دماغي ثنائي ت�صنجي ، ي�صعب معه اجللو�ص واحلركة،  وال ي�صتطيع امل�صي 
، ولكنه بعد اكتم���ال برامج الرعاية والتاأهيل األتحق  بجامعة ال�صارقة عام 
2015م ، لدرا�ص���ة القان���ون وطموح���ه اأن يتخرج بتف���وق، ويعمل يف جمال 

االإعالم .

الشاب » أنس« 
التح���ق مبركز اجلمعي���ة مبكة املكرمة ع���ام 1999م ، وكان يعاين من �صلل 
دماغ���ي اأدى اإل���ى �صل���ل ثنائ���ي اأعاقه ع���ن امل�ص���ي ،  وينطق جم���ل ب�صيطة 
ل�صعوب���ة يف التنف�ص ،  وم���ع اكتمال برنامج التاأهي���ل األتحق اأن�ص مبدار�ص 
التعلي���م العام حتى ح�صل على دبل���وم حما�صبة مالية من كلية املجتمع من 
ع���ام 1432-1434ه� وبعد ذلك �صجل يف جامع���ة اأم القرى بكالوريو�ص يف 
ع���ام 1435ه� وق���د و�صل الى ال�صن���ة النهائية، ويتطلع » اأن����ص « الى  تكملة 

درا�صة املاج�صتري باإذن اهلل .
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