
استدامة المسئولية االجتماعية 

مشروع عمالء







فــي خطــوة تمثــل نقلــة نوعيــة تاريخيــة لشــراكة المؤسســات الوطنيــة فــي مشــروعات 
العمــل الخيــري والتنميــة المســتدامة أبرمــت جمعيــة األطفــال المعوقيــن وشــركة 
ــرت  ــنوات ، وأثم ــذ س ــت من ــتراتيجي انطلق ــاون اس ــة تع ــعودية اتفاقي ــاالت الس االتص
ــه  ــص ايرادات ــة وتخص ــة المكرم ــام بمك ــري يق ــتثمار الخي ــبوق لالس ــر مس ــروعاً غي مش
لدعــم نفقــات تشــغيل مراكــز الجمعيــة ومــا تقدمــه مــن خدمــات رعايــة مجانيــة لــآالف 

ــة  ــق المملك ــن مناط ــد م ــي العدي ــال ف ــن األطف م

مقدمة :



رعاية ملكية كريمة للمشروع : 
وتقديــراً مــن الدولــة لتفــرد فكــرة تلــك الشــراكة االســتراتيجية ، ومردودهــا علــى قطــاع عريــض مــن 

المجتمــع ، بــادر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز – حفظــه هللا  برعايــة 

حفــل وضــع حجــر األســاس للمشــروع الــذي اطلــق عليــه » المشــروع الخيــري االســتثماري لعمــالء 

ــي  ــوان الملك ــم بالدي ــذي أقي ــل ال ــالل الحف ــده هللا – خ ــد – أي ــعودية«  وأك ــاالت الس ــركة االتص ش

ــى المملكــة  ــى عل ــي أنعــم بهــا هللا ســبحانه وتعال ــى أن احــدى النعــم العظيمــة الت بجــدة – أكــد عل

العربيــة الســعودية هــي تعــاون المواطــن مــع المســئول فــي ســبيل الخيــر وخدمــة االنســان ، مشــيراً 

الــى أن » الدولــة تأسســت علــى مبــادئ راســخة، وقيــم خيــرة ، منطلقــة مــن الكتــاب والســنة والقيــم 

اإلســالمية العظيمــة فــي التعــاون علــى فعــل الخيــر والبــذل لوجــه هللا تعالــى.«



ــة  ــة العربي ــالد ، المملك ــذه الب ــى ه ــا حب ــى م ــى عل ــبحانه وتعال ــد هللا س ــاه هللا  » نحم ــال – رع وق

الســعودية، بــالد الحرميــن الشــريفين مــن نعــم عظيمــة, كمــا نحمــده علــى نعمــة اجتمــاع الشــمل، 

ــة،  ــرة المبارك ــة الخي ــذه الدول ــة ه ــت مظل ــان تح ــتقرار وأم باس

وأضــاف – حفظــه هللا » ولعلــي أســتذكُر هــذه الليلــة مناســبة افتتــاح جمعيــة األطفــال المعوقيــن 

عــام 1407، عندمــا شــرفني خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز باإلنابــة عنــه – 

رحمــه هللا – فــي رعايــة افتتــاح دار الجمعيــة ومشــروعها األول فــي الريــاض ، حينــذاك أشــرت إلــى 

أن هــذه الــدار أضافــت لبنــة إلــى البنــاء الشــامخ فــي مجــال رعايــة األطفــال المعوقيــن، وأن أفــراد 

المجتمــع دون تمييــز أســهموا إلــى جانــب الدولــة فــي دعــم هــذا المشــروع ومســاعدته، ولقــد عملــت 

الجمعيــة علــى مــدى نحــو ثالثيــن عامــاً بقيــم التكافــل، والتراحــم، واالنتمــاء، التــي يتميــز بهــا المجتمــع 

الســعودي ، والتــي مكنتــه مــن تجــاوز الكثيــر مــن التحديــات والصعــاب علــى مــدى عقــود.

ــة مــن إنجــازات  ، ووصفهــا  ــه الجمعي وأعــرب خــادم الحرميــن الشــريفين عــن ســعادته بمــا حققت

بأنهــا » تمثــل واحــدةً مــن أبــرز مؤسســات العمــل الخيــري فــي بالدنــا ، موجهــاً شــكره – رعــاه هللا 

-  لــكل مــن أســهم فــي دعــم مســيرتها، وســاند اســتمرارها، ونموهــا ، وبخاصــة فــي هــذا المشــروع 

ــة ،  ــل فــي اعتقــادي تطــوراً ملموســاً فــي نهــج المؤسســات الخيري ــذي يمث ــري ال االســتثماري الخي

ــاع  ــر بق ــر أطه ــد الخي ــي بل ــري ف ــروع الخي ــذا المش ــق ه ــاهمة لينطل ــرع والمس ــع للتب ــو الجمي وادع

األرض مكــة المكرمــة شــرفها هللا.



مواصفات مشروع عمالء شركة االتصاالت:
بموافقــة مجلــس اإلدارة ولجنتــي األوقاف واالســتثمار 

بجمعيــة األطفــال المعوقيــن ، تــم الشــروع فــي 

اســتثماري  خيــري  لمشــروع  االنشــائية  االعمــال 

أطلــق عليــه مشــروع » خيــر مكــة«  علــي مســاحة مــن 

ــرق  ــيم – ط ــي النس ــة بح ــا الجمعي ــي تمتلكه األراض

الهــدا  بمكــة المكرمــة تبلــغ  48ألــف متــر مربــع منحت 

ــالمية   ــة اإلس ــة الخيري ــل الجمعي ــن قب ــة م للجمعي

هــذا وقــدر بــادرت شــركة االتصــاالت الســعودية بتبنــي 

برنامجــاً تدعــو فيــه عمالئهــا لدعــم الجمعيــة مــن 

ــى  ــاق عل ــم االتف ــوال ، وت ــف الج ــائل الهات ــالل رس خ

ــرادات ذلــك البرنامــج إلنشــاء مشــروع  أن تخصــص إي

اســتثماري خيــري علــى جــزء مــن أراضــي الجمعيــة بمكــة المكرمــة ، وبالفعل تــم تخصيــص 2500متر 

مربــع مــن األراضــي المشــار اليهــا .

وهــو عبــارة عــن ســتة مبــان ســكنية ، متســاوية المســاحة  ، ويقــام كل مبنــى بارتفــاع أربعــة طوابــق 

إضافــة إلــى ملحــق بنســبة %60 مــن الطابــق الرابــع ، ويتوفــر فــي كل مبنــى المواقــف والمصاعــد 

والخدمــات والممــرات المناســبة بجــودة عاليــة تضمــن راحــة المســتفيدين مــن الوحــدات.



األمير سلطان بن سلمان:
مؤسساتنا الوطنية نموذجًا للوعي

ووصــف األميــر ســلطان التحــول الــذي تبنتــه جمعيــة األطفــال المعوقيــن إلبــرام اتفاقيــات طويلــة 

المــدى مــع المنشــئات التجاريــة واالقتصاديــة الوطنيــة بأنــه » يعكــس دور مؤسســات العمــل الخيري 

ــز بــه مــن منهجيــة عمــل علميــة رصينــة، وانتشــار واســع فــي أرجــاء الوطــن،  ــا، ومــا تتمي فــي بالدن

وتواكــب مــا تطبقــه بالدنــا مــن رؤيــة تنمويــة طموحــة، تســتهدف خيــر اإلنســان فــي المقــام األول ، »

وأوضــح ســموه أن هــذا المشــروع الخيــري الكبيــر فــي مكــة المكرمــة ، أشــرف بقــاع األرض ، يضــم في 



مرحلتــه األساســية األولــى خمســة أبــراج، هــي: بــرج الراحــل األميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز – يرحمــه 

هللا، بــرج الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ، ، وبــرج جائــزة القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن، وبــرج 

عمــالء شــركة االتصــاالت الســعودية، وبــرج عمــالء شــركة بنــدة.

وذكــر ســموه » أن جمعيــة األطفــال المعوقيــن  باتــت تقــود منظومــة مــن البرامــج العلميــة الوطنيــة 

للتصــدي لقضيــة اإلعاقــة، جســدتها مــن خــالل تبنــي تنظيــم أربعــة مؤتمــرات علميــة دوليــة ، وطــرح 

العديــد مــن مشــروعات التوعيــة مثــل » عطــاء الطــالب« ، و«مســابقة حفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال 

ــانية«  ــة اإلنس ــز والخدم ــز التمي ــن« ، و«جوائ ــف المعوقي ــج »، و«توظي ــج الدم ــن«، و«برنام المعوقي

التــي تشــرفت بــأن كنتــم أحــد روادهــا، ومبــادرات تبنيتموهــا يحفظكــم هللا منهــا »جــرب الكرســي«، 

و »هللا يعطيــك خيرهــا«.



ــن  ــه رك ــى ان ــري عل ــل الخي ــرس العم ــعباً، تك ــادة وش ــا قي ــد أن بالدن ــك يؤك ــى أن كل ذل ــيراً ال مش

ــذا  ــوج ه ــانية ، وت ــة لإلنس ــا، كمملك ــرز مكانته ــذي أب ــر ال ــخ ، األم ــي راس ــي، وقيّم ــدي، وأخالق عقائ

ــم . ــن دول العال ــردة بي ــه متف ــارك بمكان ــن المب الوط

جمعية االطفال المعوقين ..
35 سنة من التميز:

ــاه  ــالتها تج ــاء برس ــن للوف ــال المعوقي ــة األطف ــعت جمعي ــاً س ــن عام ــن ثالثي ــر م ــدي أكث ــى م عل

المجتمــع، وتمكنــت بتوفيــق مــن هللا ثــم بمســاندة أهــل الخيــر مــن تحقيــق الكثيــر مــن أهدافهــا وفــي 

مقدمتهــا توفيــر الخدمــة الشــاملة والمتخصصــة للطفــل المعــوق ســواء كانــت عالجيــة أو تعليميــة أو 

تأهيليــة أو نفســية تؤهلــه لتجــاوز ظــروف اعاقتــه ، واالعتمــاد قــدر اإلمــكان علــى نفســه ، كمــا تقــوم 

مراكــز الجمعيــة بمســاندة أســر األطفــال المعوقيــن  لتقبــل حقائــق اإلعاقــة وطــرق التعامــل معهــا.

ــر  ــة ألكث ــة مجاني ــة واجتماعي ــة وتأهيلي ــة وتعليمي ــات عالجي ــة خدم ــة للجمعي ــز التابع ــدم المراك وتق

مــن ثالثــة آالف طفــل وطفلــة ســنوياً ، وتضــم مظلــة الجمعيــة مراكــز فــي كل مــن الريــاض  ومكــة 

المكرمــة والمدينــة المنــورة وجــدة وحائــل والجــوف وعســير والباحــة ومحافظــة الــرس ، وحــي جنوب 

الريــاض  

ميزانية التشغيل لمراكز الجمعية :

بلغــت ميزانيــة التشــغيل للعــام المالــي 2019م نحــو 100 مليــون ريــال، إضافــة إلــى تكاليــف إنشــاء 

المشــروعات الجديــدة . 





مصادر تمويل خدمات الجمعية
تعتمد الجمعية في تمويل خدماتها المجانية على :

1 -   دعم الدولة .

2 -   التبرعات والهبات .

3 -   اتفاقيات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص .

4 -   األوقاف الخيرية والمشروعات االستثمارية .

5 - اشتراكات األعضاء .

إنجازات الجمعية
• إنشاء أول مركز بحثي متخصص في شئون اإلعاقة »مركز الملك  سلمان ألبحاث اإلعاقة »

• تنظيم خمسة مؤتمرات دولية عن اإلعاقة والتأهيل.

• تبني جائزة دورية تمنح في مجالي:

                 * الخدمة اإلنسانية.

                * جائزة التميز للمعوقين.

• تبنــي برنامــج دمــج الطــالب والطالبــات المعوقيــن فــي مــدارس التعليــم العــام والنجــاح فــي دمــج 
ً أكثــر مــن 200 طفــل ســنويا

• تبنــي برنامــج توظيــف المعوقيــن والمعوقــات  فــي منشــآت القطــاع الخــاص بالتعــاون مــع عــدد 

الجهــات .

• تقديم خدمات رعاية شاملة ألكثر من ثالثة آالف طفل وطفلة سنوياً.



• االسهام في تحديث وثيقة المنظمة الدولية لإلعاقة والتأهيل.

• تبني فكرة النظام الوطني للمعوقين في المملكة, وإنجاز مشروع النظام.

• تبنــي جائــزة األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن اطلقــت عــام 

1417هـــ ، و يشــارك فــي فعاليتهــا ســنوياً أكثــر مــن 120 طفــالً  وطفلــة مــن كافــة مناطــق المملكــة 

وعــدد مــن دول الخليــج العربــي  .

• تطوير منهج متكامل لتعليم األطفال المعوقين بدعم من برنامج الخليج العربي )األجفند(.

• إصدار مجلة متخصصة عن اإلعاقة ) مجلة الخطوة ( منذ عام 1415هـ 

ــة  ــآت العام ــي المنش ــن ف ــات للمعوقي ــهيالت والخدم ــن التس ــة م ــر منظوم ــي توفي ــاهمة ف • المس

ــة.  ــات الحكومي ــق والمؤسس والمراف



• 10 مراكز عاملة و3 تحت االنشاء .

• تضم أكثر من 720 موظف يعملون في خدمة ورعاية االالف 

• تطبق معايير جودة راقية في الخدمة .

• لديها شراكات طويلة المدى مع نخبة من الشركات والمؤسسات 

• تعمــل علــى توفيــر مصــادر دخــل دائمــة لدعــم ميزانيــة التشــغيل مــن خــالل مشــروعات اســتثمارية 

خيريــة وأوقــاف .

• تصاعد الميزانية خالل عشر سنوات بنسبة 300%

• تنوب عن المجتمع في التصدي لقضية اإلعاقة .

• تتبني مشروعات وبرامج وطنية للتوعية منها مبادرة » هللا يعطيك خيرها » 

ــة المــدى ، ونحــو 120  ــات طويل ــة نحــو 20 شــريكاً اســتراتيجياً تربطهــم بهــا اتفاقي ــدى الجمعي • ل

شــركة تربطهــم اتفاقيــات ســنوية 





www.dca.org.sa


