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عندم��ا تلتق��ى روؤية موؤ�ش�ش��ة خريية تنموية، مع وعي �ش��ركة وطنية رائدة، يف بيئة 
�شوية تت�شم بالإيجابية والتفاعل.. هنا يكون النتاج اأرباحًا ومكت�شبات لكل اأطراف 

املعادلة.
تلك بب�شاطة » و�شفة« جناح وا�شتمرارية برنامج »دع الباقي لهم« على مدى ع�شر 

�شنوات!! 
البداية كانت اتفاق جمعية الأطفال املعوقني و�شركة »العزيزية بنده املتحدة« على 
تبن��ى ال�ش��ركة لربنامج »دع الباق��ي لهم« الذي يت�شمن دعوة مت�ش��وقي فروع بنده 
لدعم ر�ش��الة اجلمعية وخدماتها املجانية لالألف من الأطفال املعوقني من خالل 
تربعهم مبا تبقى من هاللت اأو ريالت من قيمة م�شرتياتهم يف الأ�شواق ل�شالح 

اجلمعية.
ولأن ال�شتدامة متثل نهجًا ا�شرتاتيجيًا يف اأداء املوؤ�ش�شات الوطنية العمالقة، فقد 
اتفقت روؤية اجلمعية وال�ش��ركة على ا�ش��تثمار ح�شاد الربنامج يف اإن�ش��اء م�ش��روع 
خريي ا�ش��تثماري يطلق عليه )م�ش��روع عمالء بنده ال�شتثماري اخلريي(؛ بحيث 
تخ�ش���ص اإيراداته لدعم نفقات ت�ش��غيل مراكز اجلمعي��ة وما تقدمه من خدمات 
وبرام��ج رعاي��ة جمانية يف العديد م��ن مناطق اململكة. ومت التف��اق على اأن توؤمن 

اجلمعية اأر�ص متتلكها مبكة املكرمة لإن�شاء امل�شروع.
وانطل��ق العم��ل يف املوق��ع بوت��رية مت�ش��ارعة جت�ش��د حر���ص اجلمعي��ة وبن��دة على 
الإجن��از يف اأق��رب وقت ممكن، يف ظل تفاعل مميز من عمالء فروع ال�ش��ركة مع 

فكرة امل�شروع.
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أهداف المشروع: 
توفري م�شدر دعم دائم لنفقات ت�شغيل مراكز اجلمعية وخدماتها املجانية.	 
ح�شد امل�شاندة املجتمعية لر�شالة اجلمعية ولدورها الإن�شاين.	 
بناء �شراكة دائمة بني اجلمعية واإحدى املوؤ�ش�شات التجارية الوطنية.	 

مواصفات المشروع: 
ب��رج اإداري ي�ش��م اأي�ش��ًا مطاع��م ومرك��ز ترفيه��ي ومواق��ف �ش��يارات، وتبلغ 	 

امل�شاحة املتاحة للتاأجري فيه 22 األف مرت مربع.
ي��وؤدي وظائ��ف اإداري��ة وثقافي��ة وترفيهي��ة، اإذ تتوف��ر في��ه اإىل جان��ب املكاتب 	 

الإداري��ة قاع��ات اجتماع��ات ومعار���ص جتاري��ة، ومناط��ق للعرو���ص الفني��ة 
والثقافية، اإ�شافة اإىل منطقة املطاعم والرتفية.

منطلقات المشروع: 
زي��ادة الطل��ب عل��ى املب��اين املكتبي��ة ذات املوا�شف��ات التكنولوجي��ة يف مك��ة 	 

املكرمة.
النمو العمراين والتجاري املتزايد يف مكة املكرمة.	 
درا�شات اجلدوى القت�شادية الإيجابية مل�شتقبل مكة املكرمة.	 
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مقومات المشروع: 
اجلمع بني الت�شميم املعماري الراقي والهدف القت�شادي.	 
توفري بيئة عمل مريحة مل�شتخدمي الوحدات املكتبية.	 
اأن يكون عالمة معمارية مميزة يف مكة املكرمة مما ي�شهّل عملية الت�شويق.	 
تتوفر فيه تقنيات العمارة الذكية.	 
يخ��دم مدين��ة مكة املكرمة ب�ش��كل عام وال�ش��ركات واملوؤ�ش�ش��ات وقطاع الأعمال 	 

ب�شكل خا�ص.

مكونات المشروع: 
14 طابقًا متكررة، ودورين قبو، ودور اأر�شي وميزانني.	 
20 مكتبًا اإداريًا مب�شاحات مفتوحة يزيد كل منها على 600 مرت مربع.	 
معار�ص جتارية على م�شاحة 1300 مرت مربع.	 
منطقة مطاعم على م�شاحة 300 مرت مربع.	 
مواقف �شيارات تت�شع ل160 �شيارة.	 
خدمات م�شاندة ت�شمل احلركة الراأ�شية والأفقية، وم�شتودعات للتخزين.	 

مدينة مكة املكرمة - خمطط الن�سيم - طريق الهدا الطائف املـــــوقــع: 
ت�سل اإىل 70 مليون ريال ويخ�س�ص لدعم مراكزها التكلفة: 
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بنــده  عمــاء  بــرج  إنشــاء  عقــد  توقيــع 
االستثماري الخيري

احتفت جمعية الأطفال املعوقني موؤخرًا بتوقيع عقد اإن�شاء برج »عمالء 
بنده ال�ش��تثماري اخلريي« والذي يقام �شمن م�شروع اجلمعية الرائد 
»خ��ري مكة«، وال��ذي يجري حاليًا تنفيذ املرحلت��ني الأوىل والثانية منه 

مبخطط الن�شيم - طريق الطائف - مبنطقة مكة املكرمة. 
وتبلغ تكلفة اإن�شاء »برج عمالء بنده« اخلريي نحو 70 مليون ريال، مبا 
فيها تكلفة الإ�شراف على التنفيذ، ويقام على م�شاحة ت�شل اإىل 2500 
م��رتًا مربع��ًا، وهو عب��ارة عن مبن��ى اإداري مكتبي جت��اري بارتفاع 17 
طابقًا، ومت ت�شميمه وفقًا لأرقى املعايري الإن�شائية حيث يت�شمن كافة 
الت�شهيالت والتقنيات املطلوبة يف املباين الذكية، اإىل جانب اخلدمات 

امل�شاندة.
ب��ن  ومث��ل اجلمعي��ة يف توقي��ع العق��د مع��ايل الدكت��ور عبدالرحم��ن 
عبدالعزيز ال�ش��ويلم، نائب رئي���ص جمل���ص الإدارة، فيما مثل ال�ش��ركة 

املنفذة )�شركة الق�شبي( املهند�ص يو�شف الق�شبي.
ويف ت�شريح ملعايل نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية اأو�شح اأن م�شروع 
»عم��الء بن��ده ال�ش��تثماري اخلريي« ميث��ل منوذجًا لربامج امل�ش��وؤولية 
الجتماعي��ة الت��ي تتبناه��ا ال�ش��ركات الوطني��ة الرائ��دة لالإ�ش��هام يف 

التنمية املجتمعية. 

8



»دع الباقي لهم«

9 8



10



األمير سلطان بن سلمان يتسلم ريع السنة العاشرة 
من البرنامج

ســموه » المبــادرة نموذجــًا لــدور الشــركات فــي مجــال المســؤولية 
االجتماعية«

 ت�شلّم �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�ص جمل�ص 
اإدارة جمعية الأطفال املعوقني موؤخرًا �شيكًا مببلغ )3.063.133( ثالثة ماليني، 
وثالث��ة و�ش��تني األ��ف ومائ��ة وثالث��ة وثالثني ري��ال، ميث��ل ح�شة اجلمعي��ة من ريع 

برنامج »دع الباقي لهم« للعام 2017م.
وقام بت�ش��ليم ال�ش��يك الرئي���ص التنفيذي ملجموعة �شافول املهند���ص اأني�ص موؤمنة 
والرئي�ص التنفيذي ل�شركة بنده للتجزئة الدكتور بندر حموه وذلك يف حفل خا�ص 
اأقيم مبقر مركز امللك عبداهلل لرعاية الأطفال املعوقني يف جدة ،هذا وقد و�شف 
�شاحب ال�ش��مو امللكي الأمري �ش��لطان بن �شلمان توا�شل جناح برنامج »دع الباقي 
لهم« لأكرث من ع�ش��ر �ش��نوات باأنه »تتويجًا مل�شداقية ال�ش��ركة واجلمعية، وتاأكيدًا 

لقدرتهما على بناء تعاون فاعل خلدمة املجتمع وتلبية احتياجاته.«
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مسؤولو الجمعية وبندة:
الجهــود  لتكامــل  نموذجــًا  البرنامــج 

والشراكة اإلستراتيجية
اأ�ش��اد �شموه بحر�ص جمل���ص اإدارة �ش��ركة �شافول وجمل�ص اإدارة 
�ش��ركة بن��ده والعاملني فيهم��ا على ا�ش��تمرارية الربنامج وتطوير 
اآليات��ه واإجن��اح اأهداف��ه خا�ش��ة عل��ى �شعي��د التعري��ف بر�ش��الة 

اجلمعية وبدورها الإن�شاين.
واأك��د �ش��موه عل��ى اأن »الربنامج ميث��ل منوذجًا ملا ميك��ن اأن تقوم 
ب��ه املن�ش��اآت التجارية يف جمال امل�ش��وؤولية الجتماعي��ة، وقال اإن 
»بن��ده« تعد �ش��ريكًا اإ�ش��رتاتيجيًا للجمعية ولق�شي��ة الإعاقة بوجه 

عام وجلمعية الأطفال املعوقني ب�شكل خا�ص.
من جهته اأو�شح املهند�ص اأني�ص موؤمنة الرئي�ص التنفيذي ل�شركة 
�شافول باأن ال�ش��راكة مع جمعية الأطفال املعوقني اإمنا هي نابعة 
م��ن اإميان ال�ش��ركة باأهمي��ة خدمة املجتمع والوق��وف مع خمتلف 
فئات��ه وخ�شو�ش��ا م��ع ه��ذه اجلمعي��ة التي ترع��ى وتق��دم الدعم 

والتعليم والتاأهيل لهذه الفئة املميزة من املجتمع.
 فيم��ا ق��ال الدكتور/ بندر حموه الرئي���ص التنفيذي ل�ش��ركة بنده 
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»اأن الربامج الفاعلة واملتعددة التي تقدمها �ش��ركة بنده للتجزئة 
يف جمال امل�ش��وؤولية الجتماعية خلدمة وطنها وجمتمعها، موؤكدًا 
على اأن »بنده« تعد �ش��ريكًا ا�شرتاتيجيًا للجمعية ولق�شية الإعاقة 
بوج��ه ع��ام م��ن خ��الل اتفاقي��ات طويل��ة امل��دى اأثمرت ع��ن هذا 
امل�ش��روع ال�ش��تثماري والذي �شي�شهم مب�شيئة اهلل يف دعم نفقات 
ت�ش��غيل مراكز اجلمعية والذي اطلق عليه ا�شم مبنى عمالء بنده 

ال�شتثماري اخلريي«.
م الدكت��ور بندر بالتحي��ة لعمالء »بنده« كاأهم ال�ش��ركاء  كم��ا تقدَّ
الداعمني لنجاح وتطور برنامج »دع الباقي لهم« وذلك من خالل 
تربعهم امل�شتمر بالهلالت املتبقية من مبالغ فواتريهم يف بنده.
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جمعية االطفال المعوقين.. 32 سنة من التميز:
عل��ى مدي اأكرث من ثالثني عامًا �ش��عت جمعية الأطفال املعوقني للوفاء بر�ش��التها 
جتاه املجتمع، ومتكنت بتوفيق من اهلل ثم مب�ش��اندة اأهل اخلري من حتقيق الكثري 
م��ن اأهدافه��ا ويف مقدمته��ا توفري اخلدم��ة ال�ش��املة واملتخ�ش�ش��ة للطفل املعوق 
�ش��واء كانت عالجية اأو تعليمية اأو تاأهيلية اأو نف�ش��ية توؤهله لتجاوز ظروف اعاقته، 
والعتم��اد ق��در الإم��كان على نف�ش��ه، كم��ا تق��وم مراكز اجلمعية مب�ش��اندة اأ�ش��ر 

الأطفال املعوقني لتقبل حقائق الإعاقة وطرق التعامل معها.
وتق��دم املراك��ز التابعة للجمعي��ة خدمات عالجي��ة وتعليمية وتاأهيلي��ة واجتماعية 
جماني��ة لأكرث م��ن ثالثة اآلف طفل وطفلة �ش��نويًا، وت�شم مظل��ة اجلمعية مراكز 
يف كل م��ن الريا���ص ومكة املكرم��ة واملدينة املنورة وجدة وحائل واجلوف وع�ش��ري 

والباحة وحمافظة الر�ص، وحي جنوب الريا�ص.
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ميزانية التشغيل لمراكز الجمعية:
بلغ��ت ميزاني��ة الت�ش��غيل للع��ام امل��ايل 2018م نح��و 120 مليون ري��ال، اإ�شافة اإىل 

تكاليف اإن�شاء امل�شروعات اجلديدة. 

مصادر تمويل خدمات الجمعية
تعتمد اجلمعية يف متويل خدماتها املجانية على:

1- دعم الدولة.
2- التربعات والهبات.

3- اتفاقيات التعاون مع موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص.
4- الأوقاف اخلريية وامل�شروعات ال�شتثمارية.

5- ا�شرتاكات الأع�شاء.
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فريق العمل يف مركز اجلمعية بالريا�ض







لالت�شال املجاين 1118 124 800
الرقم املوحد 920006222 

املوقع على الإنرتنت
 www.dca.org.sa

مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض
alriyadh@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
jeddah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة
 maddinah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز امللك �سلمان بن عبدالعزيز بحائل
 hail@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز مكة املكرمة
makkah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز اجلوف
 jof@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز منطقة ع�سري
asir@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز منطقة الباحة
baha@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز جنوب الريا�ض
riyadh@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز حمافظة الر�ض
rs-abdullah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

الأمـانــة الــعــامــة
ت: 8807000 )011( ف: 4543521 )011(

info@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين
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