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ميثل » م�س���روع �سابك للبتعاث الداخلي للأطفال املعوقني » منوذجًا متفردًا لربامج 
امل�س���ئولية االجتماعية الت���ي تتبناها موؤ�س�س���اتنا الوطنية بهدف اال�س���هام يف حتقيق 

التنمية امل�ستدامة وخدمة املجتمع من خلل بناء االن�سان.
اإذ ت���وّج هذا الربنامج علقة ال�س���راكة اال�س���راتيجية بني جمعي���ة االأطفال املعوقني 
وال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية » �سابك » والتي متتد ل�سنوات والتي جت�سدت 
يف اال�سه���ام يف كافة م�سروع���ات اجلمعية اخلدمية ومراكزه���ا املنت�سرة يف عدد من 

مناطق اململكة.
ويك�س���ف هذا امل�سروع الرائد عن مرحلة الن�سج املوؤ�س�سي الذي و�سلت اليه املن�سئات 
ال�سناعي���ة واالقت�سادية ال�سعودية العملقة على �سعيد ثقافة امل�سئولية االجتماعية، 
حيث جتاوزت تلك الثقافة اإطار الدعم املادي االآين الى اأفاق م�سروعات تنموية طويلة 

املدى تعنى ببناء االن�سان وتاأهيله.
وتتلخ����ص فكرة م�سروع االبتع���اث الداخلي يف رعاية �سركة » �ساب���ك » لربامج تعليم 
وتاأهيل ع�سرين طفًل من اأ�سحاب الظروف اخلا�سة من اأبناء مركز جمعية االأطفال 
املعوق���ني بالريا����ص )مركز امللك فهد(، بتكلفة تبلغ 70 األ���ف ريال لكل طالب �سنويًا، 

وامتد امل�سروع خلم�ص �سنوات بتكلفة اجمالية ت�سل الى 7 مليني ريال.
 ويطيب يل يف هذا ال�سدد اأن اأعرب عن امتناين وتقديري وكافة اأع�ساء جمل�ص اإدارة 
اجلمعية لتلك املبادرة الكرمية التي تبنتها �سركة » �سابك » وملا حظي به امل�سروع من 
دع���م وم�سان���دة متميزين من �ساح���ب ال�سمو االأمري �سعود بن عب���د اهلل بن ثنيان اآل 

كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية
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�س���عود، ومن اأع�س���اء جمل�ص االدارة ال�س���ابق لل�س���ركة، واأنني على ثقة مب�سيئة اهلل 
اأن هذه ال�سراك���ة اال�سراتيجية املتفردة بني اجلمعية �سرحنا ال�سناعي الوطني » 

�سابك » �ستتوا�سل وتنمو مبا يحقق اأهدافنا امل�سركة.
                   واهلل ويل التوفيق 

      رئي�س جمل�س الإدارة 
                                         �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز 
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مقدمة:
تعد جمعية االأطفال املعوقني اإحدى اأبرز واأعرق اجلمعيات اخلريية يف 
اململكة العربية ال�سعودية ، اإذ تاأ�س�ست مبدينة الريا�ص عام)1407ه�(.
ت�سم اجلمعية مظلة من مراكز الرعاية املتخ�س�سة ت�سمل ع�سرة مناطق 
وم���دن يف اأرجاء اململكة ،وتتمحور ر�سالتها يف تقدمي الرعاية  والتاأهيل 
املتكامل واملجاين للأطفال املعوقني من ذوي االإعاقة املزدوجة )عقلية 
وج�سدي���ة( من �سن امليلد وحتى �س���ن )12( �سنه ممن لديهم القدرة 

على اال�ستفادة من خدمات اجلمعية العلجية والتعليمية والتاأهيلية.
وت�سعى اجلمعية الى تق���دمي اأعلى م�ستوى من برامج التاأهيل للأطفال  
للرتقاء بقدراته���م مل�ستويات حتقق لهم اال�ستقللية يف االعتماد على 
اأنف�سهم ، وت�ساعدهم على حتقيق التكيف االأمثل يف املجتمع من خلل 
العمل على توعي���ة املجتمع وتثقيفه بق�سايا االإعاق���ة والتعريف باملعوق 
واحتياجات���ه بق�سد تكوين مواقف اإيجابي���ة للتعامل مع االإعاقة علجاٍّ 

ووقاية.
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ملخص المشروع:
حي���ث تعتمد جمعية االأطف���ال املعوقني على التربعات والزك���وات ودعم اأهل اخلري 
كم�س���در رئي����ص ملواردها املالي���ة ، ونتيجة ل�سعيها لتوفري خدماته���ا املجانية الكرب 
ع���دد ممكن من االأطفال املنت�سبني ملراكزها ، مع املحافظ���ة اأي�سا ٍّعلى جودة تلك 
اخلدم���ات مب�ستوي يواكب التطور املت�سارع يف ه���ذا املجال ،وما ي�ساحب ذلك من 
تكلف���ة مادي���ة و ارتفاع نفقات الت�سغيل ب�سكل م�سط���رد �سنويًا حتى و�سل نحو 200 
ملي���ون ريال يف عام 2018م ، من هنا جاءت فكرة طرح م�سروع �سراكة )للبتعاث 
الداخلي للأطفال املعوقني بالتعاون مع املن�ساآت اخلا�سة وال�سركات الوطنية بحيث 
تت���اح الفر�سة لتلك املن�ساآت للإ�سهام يف خدمة املجتمع وحتقيق التنمية امل�ستدامة 
عرب توفري الدعم املادي للخدمات العلجية والتاأهيلية والتعليمية للأطفال املعوقني 

املنت�سبني للجمعية.
ويت�سم���ن امل�سروع تكف���ل من�ساأة خا�سة اأو عامة اأو اإح���دى ال�سركات  بكامل نفقات  
توفري اخلدمات املجاني���ة العلجية والتاأهيلية والتعليمية لعدد من االأطفال تنطبق 

عليهم ال�شروط التالية :
• ان يكون الطفل �سعودي اجلن�سية اأو تكون االأم �سعودية.	
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• ان يك���ون الطف���ل لدية اإعاقة ج�سدية اأو اإعاقة عقلي���ة اأو يكون من ذوى االإعاقة 	
املزدوجة.

• ان الطفل قادر على اال�ستفادة من الربامج التعليمية والتاأهيلية.	
• اأال يزيد عمره عن )12( عامًا.	
• اأال تكون لدى الطفل اإعاقة �سمعية اأو اإعاقة ب�سرية كاملة 	
• ان يكون الطفل مقيم يف املدينة التي يوجد بها املركز حتى يتمكن من احل�سور 	

يوميًا لتلقي اخلدمات �سواء التعليمية اأو العلجية التاأهيلية.
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أهداف المشروع:
•  توفري تكاليف  منظومة اخلدمات العلجية والتاأهيلية والتعليمية املجانية التي 	

يتلقاها االأطفال من�سوبي اجلمعية .
•  تفعيل ال�سراكة بني من�ساآت القطاع اخلا�ص وال�سركات من ناحية وبني جمعية 	

االأطفال املعوقني من ناحية اأخرى خلدمة املعوقني.
•  تعزي���ز دور املن�سئ���ات التجارية يف تنمي���ة املجتمع ، وتر�سيخ ثقاف���ة امل�سئولية 	

االجتماعية والعمل اخلريي املوؤ�س�سي .
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مبادرة
الشركة السعودية للصناعات 

األساسية » سابك «
ب���رزت ال�سركة ال�سعودي���ة لل�سناعات االأ�سا�سي���ة » �سابك » كقاطرة لثقاف���ة العطاء للتنمية 
، وجنح���ت خ���لل ال�سنوات االأخرية يف اأن تر�س���خ لقاعدة عري�سة م���ن امل�سروعات التنموية 
االجتماعية من خلل اإبرام �سراكات طويلة املدى مع العديد من موؤ�س�سات القطاع اخلريي .
يف مقدم���ة القطاع���ات التي حظيت مب�ساندة غري م�سبوقة من » �سابك« ياأتي قطاع املعوقني ، 
وعلى وجهة اخل�سو�ص جمعية االطفال املعوقني ، اإذ بادرت » �سابك » على مدى نحو ع�سرين 
عام���ًا بتقدمي �س���ور عدة من الدعم لكاف���ة مراكز اجلمعية اخلدمي���ة يف مراحلها االإن�سائية 
، كم���ا تبن���ت العديد من براجمها عل���ى �سعيد الع���لج وال�تاأهيل والتعلي���م ، وياأتي برنامج » 

االبتعاث الداخلي » كتتويج لتلك الربامج .
حيث اأبرمت ال�سركة واجلمعية عام 2013م اتفاقية تعاون توؤطر مل�سروع       » �سابك للبتعاث 
الداخل���ي للأطف���ال املعوقني » ، ويت�سمن امل�س���روع تبني ال�سركة وملدة خم����ص �سنوات تغطية 
تكاليف اخلدمات املتكاملة التي تقدمها اجلمعية لعدد 20 طفل مبعدل �سبعني األف ريال لكل 

طفل �سنويًا ، وتبلغ القيمة االإجمالية للم�سروع �سبعة مليني ريال.
وت�سمل اخلدمات التاأهيلية املقدمة للأطفال امل�ستفيدين من امل�سروع ، خدمات طبية تت�سمن 
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التقيي���م والط���وارئ وعيادة العظام وعي���ادة االأع�ساب ،والعملي���ات اجلراحية ، وعلج 
االأ�سن���ان ، اأم���ا برنامج الع���لج املكثف في�سمل الع���لج الطبيعي ، والع���لج الوظيفي ، 

وعلج عيوب النطق ، وجل�سات التمري�ص ، وور�سة اجلبائر واالأجهزة امل�ساعدة .
واأثم���ر امل�سروع  جناحات متعددة �سملت تاأهي���ل عدد من االأطفال للندماج يف مدار�ص 
التعلي���م الع���ام ، فيم���ا اكت�سب كاف���ة االأطفال الذي���ن ي�سملهم امل�سروع مه���ارات ذهنية 
وحركي���ة قدرات ملمو�سة عل���ى القراءة والكتاب���ة وحفظ القراآن الك���رمي ، والتعامل مع 

احلا�سب االيل .
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الفئات المستفيدة والخدمات 
المقدمة

  تعت���رب اخلدمات التاأهيلية الطبية التعليمية التي يقدمه���ا املركز ركيزة ودعامة اأ�سا�سية 
تتي���ح للطفل املعوق جت���اوز �سعوبات االعاقة اجل�سدية والفكري���ة وممار�سة حياته اليومية 
ب�سكل طبيعي حركيًا ونف�سيًا واجتماعيًا، وتت�سمن منظومة اخلدمات التي ي�سملها امل�سروع: 

•  اخلدمات التاأهيلية الطبية:	
•  اخلدمات الطبية الت�سخي�سية 	
•  )العيادات( التاأهيلية	
•  برنامج العلج املكثف 	
•  برنامج العلج التاأهيلي املدر�سي	
•  التحاليل املختربية واالأ�سعة	
•  ور�ص اجلبائر 	
•  االأجهزة امل�ساندة 	
•  علج اال�سنان واللثة 	
•  علج عيوب النطق وعلل الكلم 	
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•  اخلدمات التاأهيلية الرتبوية والتعليمية:	
•  املنهج الدرا�سي 	
•  برامج منهجية تربوية	
•  اأن�سطة ال منهجية )ال�سفية(	
•  و�سائل م�ساعدة تربوية 	
•  برامج التقييم النف�سي وتعديل ال�سلوك	
•  رعاية نف�سية واجتماعية 	
•  اأن�سطة تربوية وتثقيفية	
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نموذج
الخدمات التأهيلية المقدمة 

من القسم التعليمي
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لم يتلقىتلقىنوع الخدمات

برنامج 
تدريب 

لألمهات

زيارات 
منزلية 
لفريق 
العمل

اليوم 
العالمي 
للطفل 
المعاق

لم يتلقىتلقىنوع الخدمات
برامج التقييم النفسي:المنهج الدراسي:

√برنامج تعديل سلوك√تربية دينية

مهارات الحياة اليومية

) وجبة االفطار – تنظيف االسنان – تدريب الحمام – مقصف (
√

مهارات الحياة اليومية برنامج 
√تدريبات منزلية للطفل

√

√

االحتفال باألعياد الرسمي والمناسبات )هدايا( :√مهارات الرياضيات والعلوم
√عيد الفطر-عيد الحج-العيد الوطني√مهارات القراءة والكتابة

√حفل القرقيعانوسائل مساعده:

√حفل استقبال العام الدراسي√توفير أدوات مدرسيه

√حفل نهاية الفصل الدراسي√توفير وسائل تعليمية فرديه

√حفل نهاية العام الدراسي√السبورة التفاعلية

√غرفة المصادر
√حفل الشواء السنوي

√

مشاركات خارجيه:برامج منهجيه:
√معرض براءة األلوان السنوي√القران الكريم

√كرنفال األطفال السنوي√تربيه فنيه

√القرية الخيرية التراثية√مكتبه

√حاسب الي

√القراءة

√نطق

√تواصل

√بلس

√ماكتون

أنشطه ال منهجيه:
√نشاط الطالب المثالي )شهري(

√رحالت مدرسيه )شهريه(

√نشاط يوم الشجرة

√نشاط يوم الطفل المعاق

√نشاط يوم المرور

√نشاط يوم الدفاع المدني

√نشاط يوم الصحة العالمي
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نموذج
الخدمات التأهيلية المقدمة من 

القسم الطبي

مالحظاتال يتلقىيتلقىنوع الخدمات

عيادة التقييم األولية
العيادة الطبية والطوارئ

عيادة صحة الفم واألسنان
عيادة العظام

عيادة األعصاب
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برنامج التدخل المبكر ألطفال )أقل من 3 سنوات(:

مالحظاتال يتلقىيتلقىنوع الخدمات
جل�سات العالج الطبيعي

جل�سات العالج املائي
جل�سات العالج الوظيفي

جل�سات عالج النطق والكالم
تطوير املهارات الإدراكية

اخلدمة الجتماعية
الزيارات املنزلية
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برنامج العالج المكثف سكنات األطفال )أكبر من 3 سنوات(:

مالحظاتال يتلقىيتلقىنوع الخدمات
جلسات العالج الطبيعي:

التدريب على المشي والحركة
التدريب بالبدلة الفضائية

جلسات العالج المائي
جلسات العالج الوظيفي:

الحياة  مهارات  على  التدريب 
اليومية )األكل، اللبس، الحمام(

التدريب على الكتابة

مالحظاتال يتلقىيتلقىنوع الخدمات
األجهزة  استخدام  على  التدريب 
المساعدة مثل )الكرسي الكهربائي(

عالج التحفيز الحسي
التدريب على الحاسب اآللي

جلسات العالج للنطق والكالم:
عالج مشاكل علل الكالم

البلع  صعوبات  في  وعالج  نطق 
واألكل

تطوير المهارات اإلدراكية
وخدمات  اإلدراكية  القدرات  تقييم 

تعديل السلوك
متابعة العالج التأهيلي
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 الخدمة االجتماعية:

مالحظاتال يتلقىيتلقىنوع الخدمات
تقديم األنشطة الترفيهية لألطفال

تقديم خدمات توعية لألمهات
من  المحتاجة  لألسر  سكن  توفير 

خارج الرياض
توفير األجهزة لألسر المحتاجة

زيارات منزلية
ورشة الجبائر:

مالحظاتال يتلقىيتلقىنوع الخدمات
جبيرة قدم

جبيرة للقدم والركبة
جبيرة للظهر والعمود الفقري

ورشة األجهزة المساندة والخياطة:

مالحظاتال يتلقىيتلقىنوع الخدمات
وقافة

طاولة مائلة
كرسي مدعوم

كرسي متحرك للنقل
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األطفال المستفيدون عام 2013 
املعلمةاملرحلةال�سمرقم امللفم

نورة القحطاينطفولةجنة علي عبدالعزيز ال�سهلي15834

نورة القحطاينطفولة�سعاع وحيد حممد دروي�س25746

نورة القحطاينطفولةخالد عبداهلل اإبراهيم احلناكي36078

نورة القحطاينطفولةجلوي عويد جلوي القحطاين46132

منى العثيمنيمتهيديعبداهلل من�سور ظاهر الأحمري56059

منى العثيمنيمتهيديعامر خالد خ�سري املطريي65391

منى العثيمنيمتهيديجهاد ب�سام حممد الهذيان75261

منى العثيمنيمتهيديرفال خالد حميد العنزي85699

منرية الأمرياأول فكري�سلطان علي ليف املر�سد95326

منرية الأمرياأول فكريممدوح عمر معي�س العتيبي105249

منرية الأمرياأول فكريغايل �سليمان غنيم الغنيم114731

منرية الأمرياأول فكريتركي ع�سق مبارك القحطاين125423

منرية الأمرياأول فكريوليد نبيل خليل ال�سالح135753

رهام العي�سىتاأ�سي�سحممد عبداهلل حممد املاجد145701

رهام العي�سىتاأ�سي�سحممد عزيز حممد احلارثي155263

�سيخة الر�سيداأول ابتدائي )تعليم عام(اأ�سعد حم�سن حممد حكمي165913

�سيخة الر�سيداأول ابتدائي )تعليم عام(اأمال حممد عبداهلل العمري176093

عبري الرتكياأول متقدم )بنني(فهد من�سور فهد ال�سهيل185452

عبري الرتكياأول متقدم )بنني(عبدالعزيز حممد عبدالعزيز الزيد195565

اإميان ال�سلوماأول متقدم )بنات(زينب اأحمد �سليمان العو�س204765
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األطفال المستفيدون عام 2014
املعلمةاملرحلةال�سمرقم امللفم

منى العثيمنيمتهيديجنة علي عبدالعزيز ال�سهلي15834

منى العثيمنيمتهيديعبداهلل من�سور ظاهر الأحمري26059

دعاء فقيهااأول فكريوليد نبيل خليل ال�سالح35753

دعاء فقيهااأول فكريجلوي عويد جلوي القحطاين46132

منرية الأمرياأول فكريعامر خالد خ�سري املطريي55391

منرية الأمرياأول فكريممدوح عمر معي�س العتيبي65249

عبري الرتكياأول متقدم�سلطان علي ليف املر�سد75326

عبري الرتكياأول متقدمتركي ع�سق مبارك القحطاين85423

البندري املرحبيثاين فكريجهاد ب�سام حممد الهذيان95261

رهام العي�سىتاأ�سي�سخالد عبداهلل اإبراهيم احلناكي106078

حممد عبداهلل حممد املاجد115701
اأول ابتدائي 
)تعليم عام(

نوف القريني

حممد عزيز حممد احلارثي125263
اأول ابتدائي 
)تعليم عام(

نوف القريني

اأ�سعد حم�سن حممد حكمي135913
اأول ابتدائي 
)تعليم عام(

لولو الراجحي

اأمال حممد عبداهلل العمري146093
ثاين ابتدائي 
)تعليم عام(

لولو الراجحي

هنا الدلكثاين فكري فهد من�سور فهد ال�سهيل155452

نورة احلميدانثاين فكريغايل �سليمان غنيم الغنيم164731

نورة احلميدانثاين فكريعبدالعزيز حممد عبدالعزيز الزيد175565

نورة احلميدانثاين فكريزينب اأحمد �سليمان العو�س184765

نورة القحطاينطفولةرنيم علي اأحمد املتوم195784

نورة القحطاينطفولةريان علي موي�س املطريي206145
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األطفال المستفيدون عام 2015
املعلمةاملرحلةال�سمرقم امللفم

نورة القحطاينطفولةمنر حمد �سعود الدو�سري15466

نورة القحطاينطفولةجود عبداهلل  مناحي القحطاين26250

جنود �سراحيليمتهيديعبدالرحمن حممد حلوب ال�سمري36010

جنود �سراحيليمتهيديعبدامللك عبداهلل حممد اللحيدان46342

منى العثيمنيمتهيديرنيم علي اأحمد املتوم55784

منى العثيمنيمتهيديريان علي موي�س املطريي66145

عبري الرتكياأول مبتدئجنة علي عبدالعزيز ال�سهلي75834

عبري الرتكياأول مبتدئممدوح عمر معي�س العتيبي85249

البندري املرحبياأول متقدمح�سن حممد علي الهزازي96381

البندري املرحبياأول متقدمجهاد ب�سام حممد الهذيان105261

دعاء فقيهاثاين فكريزينب اأحمد �سليمان العو�س114765

دعاء فقيهاثاين فكري�سلطان علي ليف املر�سد125326

هناء الدلكثالث فكريوليد نبيل خليل ال�سالح135753

هناء الدلكثالث فكريزايد عبداهلل را�سد ال�سبيعي146595

نورة احلميدانثالث فكريغايل عبداهلل �سليمان الغنيم154731

نورة احلميدانثالث فكريعبدالعزيز حممد عبدالعزيز الزيد165565

رهام العي�سىتاأ�سي�سعبداهلل من�سور ظافر الأحمري176059

نوف القرينياأول تعليم عامخالد عبداهلل اإبراهيم احلناكي186078

لولو الراجحيثاين تعليم عامحممد عزيز حممد احلارثي195263

لولو الراجحيثاين تعليم عامحممد عبداهلل حممد املاجد205701
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األطفال المستفيدون عام 2016
املعلمةاملرحلةال�سمرقم امللفم

نائلة العبداللطيفطفولةعبدالرحمن حممد حلوب ال�سمري16010

نائلة العبداللطيفطفولةريان علي موي�س املطريي26145

نائلة العبداللطيفطفولةجربيل اأبوبكر حممد خماوي36243

نوال الراجحيمتهيديعبدامللك عبداهلل حممد اللحيدان46342

منى العثيمنيمتهيديجود عبداهلل  مناحي القحطاين56250

منى العثيمنيمتهيدييف نايف �سالح اليامي66264

منى العثيمنيمتهيديندى جرب مطلق املطريي76851

البندري املرحبياأول فكري متقدممنر حمد �سعود الدو�سري85466

البندري املرحبياأول فكري متقدمرنيم علي اأحمد املتوم95784

البندري املرحبياأول فكري متقدمدارين دخيل اهلل علي البقمي106586

غالية الظفريياأول فكري متقدمجنة علي عبدالعزيز ال�سهلي115834

غالية الظفريياأول فكري متقدمممدوح عمر معي�س العتيبي125249

غالية الظفريياأول فكري متقدمخالد عبداهلل اإبراهيم احلناكي136078

دعاء فقيهاثاين فكريح�سن حممد علي الهزازي146381

دعاء فقيهاثاين فكريجهاد ب�سام حممد الهذيان155261

دعاء فقيهاثاين فكريزينب اأحمد �سليمان العو�س164765

نورة احلميدانثالث فكري�سلطان علي ليف املر�سد175326

نورة احلميدانثالث فكريغايل عبداهلل �سليمان الغنيم184731

نورة احلميدانثالث فكريعبدالعزيز حممد عبدالعزيز الزيد195565

هنا الدلكثالث فكرييف نايف مرزوق العتيبي205188
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األطفال المستفيدون عام 2017
املعلمةاملرحلةال�سمرقم امللفم

مرام املو�سىاأول فكريعبدالرحمن حممد حلوب ال�سمري16010

�سارة الراجحخطط فرديةريان علي موي�س املطريي26145

�سراب الوتيدمتهيدي متقدمجربيل اأبوبكر حممد خماوي36243

نورة احلميداناأول فكريعبدامللك عبداهلل حممد اللحيدان46342

نورة احلميداناأول فكريجود عبداهلل  مناحي القحطاين56250

نوف القرينياأول تعليم عامطالل حممد العتيبي67124

نورة احلميداناأول فكريندى جرب مطلق املطريي76851

بدور البويريدثاين فكريمنر حمد �سعود الدو�سري85466

فاطمة املهيزعاأول فكري رنيم علي اأحمد املتوم95784

�سراب الوتيدمتهيدي متقدمالوليد خالد املق�سورة106680

بدور البويريدثاين فكريجنة علي عبدالعزيز ال�سهلي115834

بدور البويريدثاين فكريممدوح عمر معي�س العتيبي125249

بدور البويريدثاين فكريخالد عبداهلل اإبراهيم احلناكي136078

هناء الدلكثالث فكريح�سن حممد علي الهزازي146381

هناء الدلكثالث فكريجهاد ب�سام حممد الهذيان155261

بدور البويريدثاين فكريمتعب عبداهلل مناحي القحطاين166164

هناء الدلكثالث فكري�سلطان علي ليف املر�سد175326

رهام العي�سىتدخل مبكرغنى حممد العتيبي187125

مرام املو�سىاأول فكريح�سن حممد عبداهلل الغامدي196650

فاطمة املهيزعاأول فكريطالل ماجد بخيت ال�سهراين206601
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