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لألطالع على التقري�ر



الشــــراكات
والمساندات اإلسرتاتيجية



 
مرضــى الزهايمــر فئــة غاليــة، واالهتمــام بهــا جــزء مــن حياتنــا، حيــث 
توليهــم جمعيت�كــم جــل اهتمامهــا، وتحتضنهــم فــي تجربــة فريــدة 
مــن  نخبــة  عليهــا  يقــوم  والنموذجيــة،  المت�كاملــة  الرعايــة  مــن 

المتخصصــن، وفريــ�ق عمــل علــى أعلــى درجــات مــن االحرتافيــة.
وفــي الجمعيــة قصــص نجــاح تعكــس تفوقهــا وريادتهــا، لت�كــون 
هــي الوجهــة المفضلــة لكبــار الســن مــن مرضــى ألزهايمــر ممــن 
ينشــدون األمــل والتفــاؤل، وفــي الجمعيــة تبــددت كل المفاهيــم 
المألوفــة عــن رعايــة هــذه الفئــة، حيــث خلقــت الجمعيــة توأمــة 
مــع التجــارب العالميــة وصهرتهــا فــي بوتقــة واحــدة لتخــرج لنــا 
تجربــة فريــدة ورائــدة فــي التعامــل الراقــي مــع المســتفيدين مــن 
خدماتهــا، وتقديــم خدمــات تناســب مجتمعنــا مــن منطلق إســامي.
وشــهدت الجمعيــة خــال الســنوات األخــرة طفــرة نوعيــة، تعكــس 
الفئــة  بهــذه  العنايــة  درجــات  ألرقــى  الوصــول  علــى  حرصهــا 
والغــر  المباشــرة  الخدمــات  مــن  منظومــة  خــال  مــن  الغاليــة، 
مباشــرة، ومنهــا الخدمــات الطبيــة والتمريضيــة وكذلــك الخدمــات 

االجتماعيــة.
تحظــى  طالمــا  ومحليــًا  إقليميــًا  األولــى  هــي  جمعيت�كــم  وتظــل 
بدعمكــم ومؤازرت�كــم ومتابعت�كــم لــكل مــا يجــري فــي أروقتهــا مــن 

ســعي دؤوب للتطويــ�ر ومســايرة التطــور.

المقدمة
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كلمة صاحب السمو الملكي األمري
أحمد بن عبدالعزي�ز آل سعود

الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخريية لمرض ألزهايمر 

في حفل الجمعية العمومية الحادي عشر

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

اإلخوة واألخوات ،

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

متعــددة  خدمــات  باشــرت  قــد  الجمعيــة  هــذه  أرى  عندمــا  كثــرًا  أســعد 

ومباشــرة  لشــريحة مرضــى ألزهايمــر الذيــن هــو فــي حاجــة ماســة لتلــك 

الخدمــات ، ونحــن جميعــًا علينــا أن نســاند جهــود الجمعيــة لتواصــل مســرتها 

وتحقــق أهدافهــا.

اإلخوة واألخوات 

لقــد قدمــت جمعيت�كــم طــوال الفــرتة الماضيــة أعمــال كثــرة خدمــة لمرضــى 

وركــزت   ، منهــم  المحتاجــن  وخاصــة  الجمعيــة  ترعاهــم  الذيــن  ألزهايمــر 

، وســاهمت فــي نشــر  لهــم  الحاجــات األساســية  الجمعيــة علــى توفــر 

، وهــذه  التطوعــي  العمــل  روح  ، وكرســت  المــرض  بهــذا  العــام  الوعــي 

مســؤولية كبــرة ت�تحملهــا الجمعيــة ، والبــد أن تمضــي الجمعية إلى األمام 

بخطــوات راســخة ، وتحافــظ علــى هــذه اإلنجــازات ، وتعمــل علــى تطوي�رهــا ، 

وتوســيع دائــرة خدماتهــا لتشــمل كل المحتاجــن لهــا فــي كل ربــوع الوطــن.

وفي الختام أود أن أحيي جهود القائمن علي الجمعية والعاملن فيها 

، وأيضــا المســاندين لربامجهــا ومشــروعاتها مــن أهــل الخــر والشــركات 

والمؤسســات الوطنيــة  علــى مــا حققتــه هــذه الجمعيــة مــن نجــاح . 

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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وبــه نســتعن، وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم علــى ســيدنا محمــد صلــى اهلل عليه 
وســلم، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعن.

صاحب السمو الملكي االمر أحمد بن عبد العزي�ز ، الرئيس الفخري للجمعية 
أصحاب السمو..

أصحاب المعالي والسعادة..
اإلخوة واالخوات أعضاء الجمعية العمومية

الحفل الكريم..
السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..

انــه لمــن دواعــي الســرور أن أقــف بــن هــذه النخبــة المتميــزة مــن أبنــاء الوطــن ، 
الذيــن اســت�ثمروا فــي الخــر خدمــة لشــريحة نعتــز بماضيهــم كمواطنن أســهموا 
فــي بنــاء هــذا الوطــن الغالــي، وجــاء دورنــا لــرد لهــم شــيء مــن الجميــل فــي 

وقــت هــم فــي أشــد الحاجــة لهــذا الجميــل .
اإلخوة واألخوات ..

خطــوة جديــدة نخطوهــا الليلــة فــي مســرة العمــل الخــري المتخصــص فــي 
بادنــا وفــي حضــور هــذه النخبــة المتميــزة مــن أبنــاء الوطــن ســواء كانــوا أعضــاء 
فــي الجمعيــة أو شــركاء لهــا أو مســاندين لرســالتها ومســاراتها أو مهتمــن 

بالعمــل الخــري بشــكل عــام.
إننــا فــي هــذه الجمعيــة نزعــم أّن وطننــا ملــيء بالمتميزيــ�ن والخريــ�ن الذيــن 
يتوقــون دومــًا للعطــاء وخدمــة المجتمــع، كل حســب اختصاصــه ووفــق ظروفــه 
وإمكاناتــه، مــن هنــا حرصنــا علــى دعــوة كل مــن لــه اهتمــام بالعمــل الخــري، 
إضافــة إلــى أعضــاء جمعيتنــا، ذلــك أننــا نتطلــع إلــى ت�كامليــة للعمــل الخــري 
قطاعاتــه  ِقبــل  مــن  المنفــذة  والمبــادرات  الربامــج  مــن  مشــرتكة  واســتفادة 

المختلفــة.
الحضور الكرام..

أننــي علــى ثقــة بمشــيئة اهلل أننــا نعيــش في وطن قدره الريــادة ، وحظه مكانة 
دينيــة وتاريخيــة ، يتناغــم فيــه االنتمــاء مــع القيــم النبيلــة ، فأثمــر نتاجــًا متفــردًا 
، مــن مامحــه هــذه الجمعيــة الرائــدة التــي انطلقــت خــال فــرتة قصــرة لتضيــف 

لمســرة العمــل الخــري فــي بادنــا صفحــات جديــدة مــن الت�كافــل والرتاحــم .
ولمــا كان  لهــذا البلــد الطيــب دينــًا فــي أعناقنــا جميعــًا علينــا أن نؤديــه كل حســب 
اســتطاعته ومكانــه ، فأننــي أتوجــه بدعــوة صادقــة للجميــع لمــؤازرة رســالة 

الجمعيــة ومســاندة توجهاتهــا بمــا يحقــق بمشــيئة اهلل أهدافهــا .

اإلخوة واألخوات..
وأود فــي الختــام أن أســجل تقديــري لهــذه النخبــة المتميــزة مــن أبنــاء المملكــة 
ــه مــن  التــي تقــود هــذه الجمعيــة الرائــدة فــي خدمــة المجتمــع ،  ولمــا يبذلون
جهــود ملموســة علــى صعيــد إثــراء رصيــد الجمعيــة وتطويــ�ر أداءهــا، وتعزيــ�ز 

ــة المجتمــع.  مشــاركتها فــي تنمي
متمنيًا للجميع دوام التوفيق.. والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

كلمة صاحب السمو الملكي األمري

األمري سعود بن خالد بن 
عبداهلل بن عبدالرحمن 

رئيس مجلس اإلدارة

في حفل الجمعية العمومية الحادي عشر
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أعضاء 
مجلس إدارة 
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الملخص التنفيذي

صاحبة السمو األمرية
 مضاوي بنت محمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن

نائب رئيس مجلس اإلدارة ، رئيسة اللجنة التنفيذية في حفل الجمعية العمومية الحادي عشر

والصــاة والســام علــى رســول اهلل األمــن محمــد ابــن عبــداهلل عليــه أفضــل الصــاة واتــم 
آلــه وصحبــه أجمعــن التســليم، وعلــى 

أصحاب وصاحبات السمو..
أصحاب وصاحبات المعالي والسعادة..
اإلخوة واألخوات ضيوف حفلنا الكريم..

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،، 
يطيــب لــي ويســعدني ، أصالــة عــن نفســي ونيابــة عن مجلس إدارة الجمعية وكافة منســوبيها 

والمشــمولن بخدماتها ، أن أشــكر لكم اهتمامكم ودعمكم لرســالة وأهداف الجمعية.

األخوة واألخوات 
بخطــى واضحــة المامــح فــي مســارات التحــول والتمكــن التــي أعدتهــا الجمعيــة ومضــت قدمــا 
فــي تنفيذهــا خــال االثنــا عشــر ســنة مــن الت�أســيس ، بــرزت »جمعيت�كــم« الجمعيــة الســعودية 
الخريــة لمــرض ألزهايمــر كجهــة متخصصــة ومشــرفة ومتابعــة ألدق الخدمــات وتفاصيلهــا 
فــي شــؤون مرضــى ألزهايمــر، بــل وبــدأت تحتــل مكانتهــا كواحــدة مــن الجهــات التــي تســتعرض 
مظلتيهــا  مــع  المســتقبلية  ورؤيتهــا  الواعــدة  الطموحــة  وأهدافهــا  االســرتاتيجية  خطتهــا 
مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ووزارة الصحــة والمؤسســات الصحيــة فــي 
مواكبــة وتقديــم مجــاالت الوعــي والرعايــة المســاندة وتواكــب آخــر المســتجدات دوليــا ً مــع 
منظمــة الزهايمــر العالميــة فــي بريطانيــا وبالتعــاون مــع المنظمــة االمريكيــة للزهايمــر فــي 
امريــكا حيــث تــم تمثيــل الجمعيــة فــي المؤتمــر الدولــي االفرتاضــي لمنظمــات الزهايمــر عالميــا 
الجمعيــة  التــي قدمتهــا  االرتفــاع عالميــا والربامــج  القضيــة علــى معــدالت  والتــي ســلطت 
لمقدمــي الرعايــة وت�كامليــة العمــل الــذي لــم يؤخــر او يقلــص برامــج الجمعيــة وهلل الحمــد 
لتطبــق مــن خالهــا الربامــج االفرتاضيــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة وجائحــة كوفيــد حمانــا اهلل 

وإياكــم .

هــذا وتواصــل الجمعيــة تنفيــذ خططهــا الممتــدة لخدماتهــا، فنجحــت فــي الوصــول إلــى المئــات 
مــن األســر التــي ســجلت لديهــا مريــض مصــاب بالزهايمــر فــي كافــة مناطــق المملكــة ، ووقفــت 
على مشــاكلهم الصحية واالقتصادية واالجتماعية والنفســية والقانونية وااليـــوائية وعملت 
علــى عاجهــا وحــل الكثــر منهــا وذلــك بعقــد اتفاقيــات تذلــل هــذه التحديــات ، وذلــك مــن خــال 

منظومــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا عــرب برامــج متخصصــة ومنتقــاة بعنايــة.
وعلــى صعيــد آخــر اســتقطبت الجمعيــة كفــاءات بشــرية متخصصــة وبدعــم أعضاءهــا الفاعلــن 

والداعمــن لتلبيــة وتنفيــذ برامجهــا. 

أواًل:
مــن خــال »مســار مســاعي« ســعت الجمعيــة للحصــول علــى قــرار يشــمل مــرض ألزهايمــر ضمــن 
بنــد اإلعاقــة فــي جميــع مراحــل المــرض حتــى ينالــوا كثــرًا مــن الحقــوق مثلهــم مثــل المعوقــن، 
وتواصلــت فــي ذلــك مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ووزارة الصحــة، ومــا 
زالــت تلــك المســاعي قيــد البحــث والدراســة إلــى أن ت�تحقــق فــي القريــب العاجــل بــإذن اهلل 

تعالــى.

ثانيًا:
 وعــرب »مســار إيــ�راق« الــذي يختــص بمتابعــة تنميــة مــوارد الجمعيــة ، فعلــت الجمعيــة برنامجهــا 
تقــدم دعمــًا  التــي  التعــاون  اتفاقيــات  العديــد مــن  الرائــد للشــراكات اإلســرتاتيجية ووقعــت 
للجمعيــة عــرب الشــركاء، كمــا واصــل برنامــج المســاندة اإلســرتاتيجية دعمــه للجمعيــة، وتســعى 

الجمعيــة الســت�كمال أوقافهــا باعتبارهــا رافــد اقتصــادي مهــم ومســتدام.

ثالثًا:
وفــي إطــار »مســار معــن« .. نظمــت الجمعيــة ورشــة عمــل عــن التهيئــة النفســية، وأطلقــت 
فــي  الرمضانيــة  حملتهــا  ونفــذت  جــدة،  محافظــة  فــي  الجميــل«  »رد  التدري�بــي  مشــروعها 

الشــهر المبــارك العــام الماضــي مشــروع رفقــة الت�كاملــي بدورتــه الخامســة.

رابعًا: 
ومــن خــال مســار )تريــاق( قدمــت الجمعيــة العديــد مــن الخدمــات المباشــرة للمرضــى وتقديــم 
الرعايــة المنزليــة للمرضــى مــن عــاج واحتياجــات أساســية، ووفرت لهم وســائل النقــل المريحة، 
ونفــذت لهــم وألســرهم رحــات ترفيهيــة عــرب برنامجهــا )رحــات الخــر( بدعــم واســتضافة نــادي 

الشــركة الســعودية للكهربــاء فــي كل مــن الريــاض وجــدة والمنطقــة الشــرقية.

خامسًا:
ومــن خــال مســار )واع وراع(.. أطلقــت الجمعيــة حملتهــا التوعويــة الرائــدة تحــت عنــوان »عســاه 
مــن  الكثــر  فــي  الرابــع، وشــاركت  الدولــي  ألزهايمــر  ، ونظمــت مؤتمــر  ينطفــئ«  مــا  حــس 

المحافــل التــي تــم تنظيمهــا ولهــا عاقــة بأهــداف الجمعيــة وتوجهاتهــا .

اإلخوة واألخوات.. 
إّن جمعيت�كــم لديهــا الكثــر مــن المبــادرات التــي ســت�أتي أكلهــا قري�بــًا ، وســرتى النــور بــإذن اهلل 
ــا  ــدي إزاء هــذه الشــريحة التــي تخاطبن ــن نقــف مكتوفــي األي تعالــى بدعمكــم ومؤازرت�كــم ، ول
بنظراتها وتنتظــر منــا مــاذا حققنــا لهــم ، فســنعمل - وأنتــم معنــا - مــا فــي وســعنا لنحقــق لهــم 

مــا يرضــي اهلل وي�رضــي ضمائرنــا .
وفــي الختــام الشــكر والتقديــر لــكل مــن شــاركنا هــذا االجتمــاع.. داعــن اهلل أن يحفــظ وطننــا 
وأن يحفــظ والــد الجميــع خــادم الحرمــن الشــريفن وســمو ولــي عهــده األمــن، وأن يديــم علــى 

الجميــع الصحــة والعافيــة.

الحضور الكرام..
أن اســتعرض معكــم  الطيبــات  األيــام  الطيبــة وفــي هــذه  المناســبة  ويســعدني فــي هــذه 
إنجــازات جمعيت�كــم خــال العاميــ�ن المنصرميــ�ن ، مــن خــال هــذه »المســارات » التــي انتهجتهــا 

الجمعيــة والتــي ت�تمثــل فــي :

١

٢

٣

٤

٥

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
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مسارات
الرؤية والتحول

    اســتمرارية التخطيــط للمســتقبل هــو أســاس عمليــة التخطيــط الــذي يواكــب العمــل الحالــي 
القــادر علــى التنفيــذ والتنظيــم اإلداري وحيــث أّن الجمعيــة ت�ت�كــون مــن عــدد مــن الوحــدات 
اإلداريــة تســاهم فــي تحقيــق األهــداف الرئيســية والفرعيــة لهــا، بحيــث ت�كــون األهــداف الفرعية 
الفريــ�ق  وبــروح  للجمعيــة  الرئيســية  األهــداف  تحقيــق  إلــى  وتــؤدي  ومتناســقة،  مت�كاملــة 
الواحــد .. فقــد بــادرت الجمعيــة إلــى خلــق مســارات تنضــوي تحتهــا تلــك األهــداف وأطلقــت 
عليهــا »مســارات التحــول والتمكــن«، وتــم العمــل بتلــك المســارات خــال العامــن الماضيــ�ن، 
وحققــت تلــك المســارات أهدافهــا والتــي تمثلــت فــي إنجــاز المهــام باحرتافيــة وقللــت مــن 

ضيــاع الوقــت المهدرالــى مرحلــة اإلنجــاز .
إنجــازات العــام المنصــرم عــرب  وفــي هــذا اإلطــار تســعد الجمعيــة أن نســتعرض معكــم أهــم 

والتمكــن«. التحــول  »مســارات 

مسار معنيمســـار مســـاعي مسار واع وراعمسار مبادرمسار ترياقمسار إي�راق
اللجنــة  عليــه  وُتشــرف   
هــذا  ويختــص  التنفيذيــة، 
المســار بمتابعــة المشــاريع 
القــرار  صنــاع  مــع  والربامــج 
وإقرارهــا، وســن التشــريعات 

واللوائح..إلــخ.

 وُتشــرف عليــه لجنــة الوقــف 
الماليــة،  المــوارد  وتنميــة 
تنميــة  بمتابعــة  ويختــص 

الجمعيــة. مــوارد 

 وتشــرف عليــه لجنــة الدعــم 
مســار  ويختــص  االجتماعــي، 
الخدمــات  بمتابعــة  معــن 
مقدمــي  تســاند  التــي 
ألزهايمــر. لمرضــى  الرعايــة 

اللجنــة  عليــه  وُتشــرف 
المســار  ويختــص  العلميــة، 
بمتابعــة الخدمات المباشــرة 
الجمعيــة  تقدمهــا  التــي 
مرضــى  مــن  لمنســوبيها 

. يمــر لزها أ

المشــاريع واألنشــطة التــي 
المتطوعــن  بهــا  يبــادر 
ويتــم  العاملــن  واألعضــاء 
مظلــة  تحــت  تنفيذهــا 
عليــه  وتشــرف  الجمعيــة، 
والتطــوع. العضويــة  لجنــة 

اللجنــة  بإشــراف  يحظــى 
هــذا  ويعمــل  التنفيذيــة، 
المســار علــى إحــداث نقــات 
الجمعيــة  فــي  نوعيــة 
مــن  بخدماتهــا  واالرتقــاء 
والبحــوث  المؤتمــرات  خــال 
والتوعيــة  العلميــة 
والت�ثقيــف والتدريــب وكل مــا 

بذلــك.   يتعلــق 
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مســـار مســـاعي

 شمول مرض ألزهايمر ضمن بند اإلعاقة

تجــري الجمعيــة مســاع حثيثــة ومطالبتهــا مــع صنــاع القــرار ممثلــني فــي وزارتــي المــوارد البشــرية 
والتنميــة االجتماعيــة والصحــة لرفــع تصنيفــات مرضــى ألزهايمــر بجميــع مراحــل المــرض بمــا فيهــم 
وتعــم  بخدماتهــا  تشــمل  حتــى  اإلعاقــة  بنــد  عــام وشــمولهم ضمــن  الـــ6٥  أعمارهــم  يتجــاوز  مــا 

منافعهــا جميــع مرضــى الوطــن وعوائلهــم لنخفــف العــبء علــى األســر.

تســعى الجمعيــة دومــًا إلــى توفــري برامــج رعايــة متخصصــة لمرضــى ألزهايمــر وبنــاء قاعــدة علمية بحثيــة تدري�بية 
لتلــك الربامــج، حيــث أبرمــت اتفاقيــات تعــاون مــع عــدد مــن الجهــات الطبيــة، شــملت فتــح عيــادات متخصصــة 
لمرضــى ألزهايمــر فــي تلــك الجهــات، والمســاهمة فــي تدريــب األطبــاء والعاملــني فــي الحقــل الصحــي علــى 

كيفيــة التعامــل مــع مريــض الزهايمــر.

تعمــل الجمعيــة باســتمرار علــى اســتقطاب ذوي الخــربة فــي مجــال تقديــم الرعايــة، وتدريــب مقدمــي الرعايــة 
فــي كل مناطــق المملكــة حتــى أصبحــوا مدربــ�ني معتمديــن، وكذلــك كفــاءات بشــرية متخصصــة ســواء فــي 
ت�تــم دعوتهــم  مجلســها االستشــاري الــذي يراجــع باســتمرار أدائهــا واســرتاتيجيتها، أو مــن أولئــك الذيــن 

للمشــاركة فــي مؤتمراتهــا العلميــة التــي تهــدف إلــى االرتقــاء بالجمعيــة وخدماتهــا.

إنشاء عيادات متخصصة لعالج مرضى ألزهايمر

 استقطاب الخربات العالمية
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مسار إي�راق

جواز دفع الزكوات وصدقات أهل الخري
منــذ بدايــات الجمعيــة حرصــت عــن الســؤال عــن حكــم أخــذ الجمعيــة للــزكاة حيــث وضعــت فــي الحســبان أولــى 

ــاج إليهــا المرضــى. اهتماماتهــا تقديــم الرعايــة والعــالج للمرضــى وتفــري األدويــة واألجهــزة التــي يحت
ولــذا حظيــت بفتــوى ســماحة مفتــي عــام المملكــة الشــيخ عبدالعزيــ�ز بــن عبــداهلل بــن محمــد آل الشــيخ )حفظــه 
اهلل( بخطــاب رقــم )٤89٢-٢( بتاريــ�خ ٢٤-8-١٤٣0هـــ الموافــق ١-8-٢009م بجــواز اســتقبال الــزكاة للصــرف منهــا 
علــى شــراء المعينــات الطبيــة وإمــداد كافــة األســر المحتاجــة مــن المرضــى بشــتى مجــاالت الدعــم لدخولهــا 

فــي وقولــه تعالــى.

ــِبيِل ۖ  ــِن السَّ ــي َســِبيِل اللَّــِه َواْب ــَن َوِف ــاِب َواْلَغاِرِم ــي الرَِّق ــْم َوِف ــِة ُقُلوبُُه ــا َواْلُمَؤلََّف ــَن َعَلْيَه ــَراِء َواْلَمَســاِكِن َواْلَعاِمِل ــاُت لِْلُفَق َدَق ــا الصَّ )إِنََّم
َفِريَضــًة مِّــَن اللَّــِه ۖ َواللَّــُه َعِليــٌم َحِكيــٌم(

برنامج الشراكات اإلسرتاتيجية
ت�أسيســها علــى وضــع خطــة اســرتاتيجية موزونــة قــادرة علــى صياغــة أهدافهــا  الجمعيــة منــذ  عملــت 
ومشــاريعها، بالتــوازي مــع ترســيخ مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة حتــى يعــي المجتمــع الــدور المنــوط 

بــه فــي خدمــة ومســاندة أهــداف الجمعيــة.
واســتندت الجمعيــة فــي ذلــك علــى أســس راســخة مــن الــرؤى والمواقــف والتوجهــات المت�كاملــة، وارت�كــزت 
علــى مــوروث مــن التفاهــم والتوافــق، ممــا جعلهــا تشــكل منظومــة اســرتاتيجية متميــزة تســتهدف االرتقــاء 
بالعمــل الخــري، وتعمــل الجمعيــة ضمــن هــذه المنظومــة والتــي تمثــل رافــدًا اقتصــادي يهــدف إلــى تعميق 

العاقــات بينهمــا وبــن كافــة شــركائها االســرتاتيجي�ن.
وفي هذا اإلطار، وقعت الجمعية خال اجتماع عموميتها العاشرة عدد من االتفاقيات مع كل من:

برنامج مستشفى قوى األمن:
ــ�ر خدمــات مرضــى ألزهايمــر  تهــدف إلــى تطوي
وذويهــم، وتســعى الــى توفــر آفــاق جديــدة 
لتشــخيص  المتخصصــة  الطبيــة  الرعايــة  فــي 
وعــاج مــرض الزهايمــر وبنــاء قاعــدة علميــة 

بالمــرض. متعلقــة  متطــورة  وبحثيــة 

مستشفى الدكتور سليمان فقيه
وتعمــل علــى المســاهمة فــي تطويــ�ر مرضــى 
توفــر  إلــى  والســعي  وذويهــم،  ألزهايمــر 
آفــاق جديــدة فــي الرعايــة الطبيــة المتخصصــة 
لتشــخيص وعــاج مــرض الزهايمــر، وبنــاء قاعــدة 
بالمــرض،  متعلقــة  متطــورة  وبحثيــة  علميــة 
وتقديــم الدعــم المطلــوب للجمعيــة بمــا يحقــق 

أهدافهــا.

والتقنيــة:  للعلــوم  عبدالعزيــ�ز  الملــك  مدينــة 
وتقــوم علــى تقديــم الدعــم العلمــي والفنــي 
البحثيــة،  المشــروعات  بتقي�يــم  يتعلــق  فيمــا 
والمتابعــة واإلشــراف علــى تنفيــذ الدراســات 
وتقي�يــم  الجمعيــة  تنفذهــا  التــي  واألبحــاث 
المحليــ�ن  المتخصصــن  خــال  مــن  نتائجهــا 
واألجانــب الذيــن ت�كلفهــم الجمعيــة أو المدينــة 
وفقــًا  الدراســات  أو  األبحــاث  تلــك  بتنفيــذ 
للنظــم واإلجــراءات اإلداريــة والفنيــة والماليــة 

المدينــة. فــي  المتبعــة 

وزارة الصحة:
علــى  الــوزارة  مــع  االتفاقيــة  هــذه  تعمــل 
والوقائيــة  العاجيــة  الخدمــات  تقديــم 
والرعايــة الصحيــة المنزليــة والرعايــة األوليــة 
للمرضــى وتســعى إلــى المســاهمة فــي نشــر 
الوعــي الصحــي واإلرشــادات الصحيــة للمريــض 

وأســرته.

اإلســكان  فــي  ممثلــة  اإلســكان،  وزارة 
: ي لتنمــو ا

ــم  تعمــل علــى تســهيل الدعــم الســكني المائ
الضمــان  لألســر األشــد حاجــة مــن مســتفيدي 

االجتماعــي ومــن فــي حكمهــم.

)الشــريك  للكهربــاء  الســعودية  الشــركة 
الشــرفي( االســرتاتيجي 

مــرض  حــول  الوعــي  نشــر  بنودهــا  وت�تضمــن 
ودعــم  منــه،  الوقايــة  وســبل  ألزهايمــر 
واجتماعيــًا  نفســيًا  ومســاندتهم  المرضــى 
الرعايــة،  مقدمــي  وت�أهيــل  وتدريــب  وعينيــًا، 
واســتقطاب الكفــاءات العالميــة ذوي الخــربة 
واالختصــاص لاســتفادة مــن خرباتهــم وت�أهيــل 
ذوي المرضــى، وتدريــب وت�أهيــل المتطوعــن 
واســتقطاب  التطوعيــة  الفــرق  وقــادة 
الكفــاءات العالميــة ذوي الخــربة واالختصــاص 
لجنــة  لتفعيــل  خرباتهــم  مــن  لاســتفادة 

التطــوع.
شركة أسواق التميمي المحدودة:

دعــم الجمعيــة مــن خــال التــرع بباقــي الهلــل 
االتفاقيــة  هــذه  مــن عمائهــا وفــق شــروط 

وبنودهــا.

ألزهايمــر  مؤتمــر  افت�تــاح  حفــل  شــهد  كمــا 
شــركاء  خمــس  توقيــع  الرابــع  الدولــي 

وهــم: الجمعيــة،  مــع  اســرتاتيجي�ن 

قناة 24 السعودية:
تنــص علــى مســاهمة القنــاة فــي دعــم برامــج 
»مســاعي« مــع صنــاع القــرار، مــن خــال إعــداد 
التقاريــ�ر واألخبــار التــي تــربز دور الجمعيــة فــي 

تلــك المســاعي.

مركــــــــــز سمـــــــّو الفكـــــــــــــر لاستشــارات 
الرتبوّيـــــــة والّتعليمّيــة

النفســية  االستشــارات  تقديــم  علــى  تعمــل 
ألزهايمــر  لمرضــى  واالجتماعيــة  والرتبويــة 

وذويهــم.

إدارة الرعـــــــاية الصحيــــــــــة المنزليــــــــة 
جــازان بمنطقــة 

وتعمــل علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة للمرضــى 
نشــر  فــي  والمســاهمة  منازلهــم  فــي 
الوعــي الصحــي واإلرشــادات الصحيــة للمريــض 
وأســرته، وتســهيل حصــول المحتاجــن منهــم 
علــى أجهــزة طبيــة بالتنســيق مــع الجهــات ذات 

العاقــة
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Honorary Strategic Partnerالشريك االسرتاتيجي الشرفي

Strategic partners الشركاء االسرتاتیجی�ین

Strategic Support

Charity Sector Partners

المساندون االسرتاتيجيون

شركاء القطاع الخريي

Health Sector Partners شركاء القطاع الصحي

Educational Sector Partners شركاء القطاع األكاديمي

Scientific Sector Partners

Technology Sector Partners

شركاء القطاع العلمي

شركاء القطاع التقني

Investment Sector Partners

Media Sector Partners

Volunteer Sector Partners

شركاء القطاع اإلست�ثماري

شركاء القطاع اإلعالمي

شركاء القطاع التطوعي
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المساندين االسرتاتيجي�ني:

مؤسسة سليمان صالح الُعليان الخريية.

مصرف اإلنماء.

البنك السعودي لالست�ثمار.

شركة الراشد للتجارة والمقاوالت.

برنامج المساندة االسرتاتيجية
عــدد  ووصــل  مواردهــا،  وتنميــة  الجمعيــة  دعــم  فــي  االســرتاتيجية  المســاندة  برنامــج  ســاهم 
االســرتاتيجي  الشــريك  المســتدامة  الشــراكة  والتمكــني وفــرص  التحــول  لمســارات  المســاندين 
الشــرفي بقيمــة ١,000,000 بإيــ�راق الســخاء بقيمــة ٥00.000 وإيــ�راق النمــاء بقيمــة ٣00.000 وإيــ�راق 
العطــاء بقيمــة ٢00.000 وإيــ�راق الوفــاء بقيمــة ١00.000 وإيــ�راق الخــري بقيمــة 7٥.000 والتــي واكبــت 

الجمعيــة اســتقطاب )7( مســاندين هــم: 
 

الشريك االسرتاتيجي الشرفي:

الشركة السعودية للكهرباء.

وقف الوالدين

 نماذج
 االستدامة

المالية

يرفــد »وقــف الوالديــن« -الواقــع فــي حــي النخيــل بالريــاض – الجمعيــة بقيمــة إي�جــار )١6( شــقة، 
وتســعى الجمعيــة ســعيًا حثيثــًا إلــى إنشــاء مقــر للجمعيــة )مبنــى رئيســي للجمعيــة( مــن خــالل 
الريــاض  البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي شــرق  المــوارد  الممنوحــة مــن قبــل وزارة  األرض 

مســاحتها ١٥00م مربــع وتصميــم مركــز رعايــة نهــاري )خدمــي، اجتماعــي(. 

وقف الوالدين

مقر الجمعية الخريية 
لمرض الزهايمر

الخدمي االجتماعي

مبنى وقف 
الوالدين

االرض الممنوحة من 
الهيئة العليا لتطوي�ر مدينة 

الرياض
تبحــث الجمعيــة عــن أرض لتقيــم 
بعــد  النهــاري  الرعايــة  مركــز 
لحــي  العامــة  الهيئــة  مخاطبــة 
المنطقــة  لتطويــ�ر  الســفارات 
لالســت�ثمارات  بطرحهــا  للحــي 
الخاصــة بــاألرض الممنوحــة فــي 
منافســة عامــة مــن خــالل دعــوة 
العقــاري  والتطويــ�ر  الشــركات 
لتقديــم  الجمعيــة  ضمنهــم  مــن 

ومالــي فنــي  عــرض 

األرض الممنوحة من وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية كمقر 

للجمعية

مركز الرعاية النهاري مؤجر بالكامل
بدعم من مكتب الزيد

23 التقري�ر السنوي22



 دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

رسوم العضوية

التربعات

تدعــم وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة الجمعيــات الخرييــة المســجلة لديهــا ســنويًا 
بمبلــغ مالــي يحتســب حســب أعمــال كل جمعيــة بصفــة ســنوية.

تدعــم وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة الجمعيــات الخرييــة المســجلة لديهــا ســنويًا 
بمبلــغ مالــي يحتســب حســب أعمــال كل جمعيــة بصفــة ســنوية.

ت�تواصــل الجمعيــة مــن حــني آلخــر مــع أهــل الخــري وكافــة القطاعــات مــن شــركات ومؤسســات وبنوك 
بطلــب دعــم ومســاندة الجمعيــة، لتضطلــع بدورهــا وتضمــن اســتمرارية خدماتهــا التــي تقدمهــا 

لمرضــى ألزهايمــر وأســرهم، وخاطبــت الجمعيــة خــالل شــهر رمضــان لعــام ١٤٤0هـــ ٢٥00 جهــة.  
كما فعلت الجمعية التربع اإللكرتوني عرب الموقع االلكرتوني الخاص بالجمعية.
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مسار معني

ورشة عمل
»التهيئة النفسية لمقدمي الرعاية وأسر 

مرضى ألزهايمر«

المشروع التدري�بي
 »رد الجميل«

فــي إطــار اهتمــام الجمعيــة بالتدريــب، وبالتزامــن مــع الشــهر العالمــي للزهايمــر نظمــت الجمعيــة 
ورشــة عمــل بعنــوان »التهيئــة النفســية لمقدمــي الرعايــة،  وأســرة مرضــى ألزهايمــر« بدعــم مــن 
الشــريكني االســرتاتيجي�ني للجمعيــة »شــركة المراعــي« كداعــم رئيســي،  »ومستشــفى الملــك 
فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث بالريــاض« كمســتضيف للورشــة وكان ذلــك خــالل الفــرتة مــن ١٥-١7 
ســبتمرب ٢0١9م ، حيــث ناقشــت الورشــة عــدة محــاور هــي : »التهيئــة النفســية لمقدمــي الرعايــة، 
وأســرة مرضــى ألزهايمــر« و »مســاعدة األهــل واألصدقــاء بفهــم مــرض ألزهايمــر« و«البعــد عــن 
التوتــر« و«الخــروج الخــروج مــن دائــرة المشــكلة إلــى دائــرة الحــل« و«اســرتاتيجيات التعامــل مــع 
واالجتماعــي  النفســي  والجانــب   ، معــه  التعامــل  وطــرق  العاطفــي  الجانــب  ألزهايمــر:  مريــض 

وت�أثــريه علــى الحيــاة« حيــث كان عــدد الحضــور ٣7 شــخص.
وقــد قــدم فــي هــذه الورشــة الدكتــور ســامي األنصــاري –مستشــار عالقــات أســرية وتطويــ�ر 

الــذات، رئيــس مجلــس إدارة مركــز ســمو الفكــر لالستشــارات.

نظــرًا للنجاحــات التــي حققهــا المشــروع التدري�بــي »رد الجميــل« الــذي تدعمــه مؤسســة العليــان 
الخرييــة »الشــريك االســرتاتيجي للجمعيــة«، خــالل دورتــه األولــى.

فقــد بــادرت الجمعيــة بإطــالق المشــروع خــالل دورتــه الثانيــة فــي مدينــة جــدة خــالل الفــرتة مــن 
8-١0 محــرم ١٤٤١هـــ الموافــق 7-9 ســبتمرب ٢0١9م، بمقــر عبداللطيــف بــالزا بمحافظــة جــدة.

حيــث تــم تنظيــم ورشــة عمــل حاضــرت فيهــا األســتاذة شــادية باعلــي )أخصائيــة نفســية، مدربــة 
معتمــدة لربنامــج رد الجميــل، إحــدى خري�جــات الربنامــج، ســلطت الضــوء علــى الجوانــب المهمــة فــي 
ــاة مريــض ألزهايمــر، مثــل كيفيــة التعامــل مــع مراحــل المــرض المختلفــة، واحتــواء واســتيعاب  حي
الســلوكيات كنــوع مــن التواصــل الفعــال مــع المريــض، كمــا تطرقــت الورشــة ألســاليب التغذيــة، 
واآلليــات الكفيلــة باكتشــاف اآلالم التــي يشــعر بهــا المريــض، وت�أهيــل مقدمــي الرعايــة علــى 
اســرتاتيجيات ردود الفعــل الصحيــة لالضطرابــات الســلوكية المصاحبــة للمــرض، كمــا حضــر المبــادرة 

٥٤ شــخص.
وحظيــت الورشــة التدري�بيــة للمشــروع بحضــور مقــدر، ووجــدت تغطيــة إعالميــة متميــزة، تمثلــت فــي 
مقابــالت ومداخــالت تلفزي�ونيــة كثــرية تــم بثهــا عــرب قنــاة اإلخباريــة الســعودية، والقنــاة الســعودية 
األولــى، وقنــاة روتانــا خليجيــة، وقنــاة صلــة، ومثلهــا مــن المقابــالت والمداخــالت عــرب إذاعــة جــدة، 
وإذاعــة الريــاض، وإذاعــة UFM، كمــا تفاعلــت الصحــف الورقيــة واإللكرتونيــة مــع هــذه الورشــة 

التدري�بيــة.
وتطمــح الجمعيــة فــي المراحــل القادمــة مــن المشــروع إلــى تدريــب الممارســني الصحيــ�ني وطــالب، 
وطالبــات الجامعــات علــى كيفيــة االعتنــاء بمريــض الزهايمــر مــن خــالل الكفــاءات المتخصصــة التــي 

يرفــد بهــا مشــروع »رد الجميــل« الجمعيــة.

حملة 
شهر رمضان المبارك

حرصــت الجمعيــة مــع مطلــع شــهر الخــر والربكــة )شــهر رمضــان( وتحقيقــًا للرســالة اإلنســانية 
المناطــة بهــا، علــى القيــام بمجموعــة مــن المبــادرات واألنشــطة.

ومــن أبــرز تلــك الربامــج الرمضانيــة التــي تنفذهــا الجمعيــة حملتهــا اإلعاميــة اإلعانيــة، وحملــة 
جمــع التربعــات، وبرنامــج »لنتــم دينهــم«، ومشــروع الجمعيــة الرائــد »رفقــة الت�كاملــي االجتماعي« 

الــذي تــوزع الجمعيــة مــن خالــه ســال غذائيــة رمضانيــة وكثــر مــن احتياجــات مرضــى ألزهايمــر .

إعالنات الطرق:
تفاعلــت أمانــة مدينــة الريــاض )مشــكورة( مــع الجمعيــة، وتــم نشــر إعــان توعــوي فــي 

جميــع اللوحــات التابعــة لألمانــة علــى الطــرق الرئيســية والفرعيــة بمدينــة الريــاض.

خاطبــة الجمعيــة 2500 جهــة )بنــوك، أفــراد، شــركات، رجــال أعمــال( بطلــب الــزكاة ودعــم 
الجمعيــة ومشــاريعها الوقفيــة التــي تحــت اإلنشــاء.

تســعى الجمعيــة مــن خــال هــذا الربنامــج إلــى مســاعدة مرضــى ألزهايمــر إلكمــال 
فريضــة الحــج او العمــرة لمــن لــم يكــن حــج أو اعتمــر ، وذلــك بت�كليــف مــن ينــوب عنهــم 

ألدا مناســك الحــج أو العمــرة بدعــم مــن خريــ�ن .

إعالنات الصحف والمجالت:
بدعــم المحــدود مــن المجموعــة الســعودية لألبحــاث والتســوي�ق، تــم منــح الجمعيــة 
األوســط  الشــرق  وصحيفتــي  ســيدتي  مجلــة  فــي  )مجانيــة(  إعانيــة  مســاحات 

واالقتصاديــة.

اإلذاعة والتلفزي�ون:
بثــت قنــاة 24 الســعودية خــال شــهر رمضــان )10( حلقات بعنوان »لمحــات عن ألزهايمر« 
تنــاول فيهــا المتحدثــون كافــة القضايــا ذات الصلــة بمرض ومريــض ألزهايمر ومقدمي 

الرعايــة لهم.

 ،UFM ــر ألــف ألــف، وإذاعــة ــة عــرب إذاعــة أث ــات موســعة عــن الحمل ــث تغطي ــم ب كمــا ت
وإذاعــة MBC – FM، وإذاعــة مــدار.

مواقع التواصل االجتماعي:
أطلقــت الجمعيــة حملــة عــرب )تويــرت وأنســتقرام( بعنــوان »خلــف عينيــه ألــف معنــى 
ومعنــى« وجــدت تفاعــًا كبــرًا مــن الجمهــور، وســاهمت تلــك الحملــة فــي اكتشــاف 

وتســجيل حــاالت جديــدة مــن المرضــى.

التغطية اإلعالمية الصحفية:
نشرت )28( صحيفة )ورقية وإلكرتونية( أخبار عن الحملة الرمضانية.

أواًل: الحملة اإلعالمية اإلعالنية:

أ/

١

٣

٢

ب/

ج/

د/

هـ/

ثانيًا: حملة جمع التربعات :

ثالثًا: برنامج »لنتم دينهم«:
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نفــذت الجمعيــة زياراتهــا للفئــات المســتهدفة مــن مرضــى ألزهايمــر بكافــة مناطــق 
 ، المناطــق  تلــك  فــي  الموجوديــن  االســرتاتيجي�ن  شــركائها  عــرب  المملكــة  ومــدن 
وشــملت الزيــارات 496 أســرة ، وقــف عليهــم فريــ�ق الزيــارة المكــون مــن كــوادر مــن 
القطــاع الصحــي، والجهــاز اإلداري بالجمعيــة، واألعضــاء العاملــن فيهــا، باإلضافــة 
إلــى قــادة الفــرق التطوعيــة، بهــدف تقديــم خدمــات اجتماعيــة وطبيــة وتوعويــة لهــم 
وألســرهم ،  وكذلــك توعيــة األســر بكيفيــة التعامــل الصحيــح مــع مرضــى ألزهايمــر، 
كمــا تعمــل هــذه الفــرق أيضــًا علــى إيصــال كافــة أوجــه الدعــم التــي يحتاجهــا المريــض 
كهربائيــة  أجهــزة  و  صحيــة  ومســتلزمات  غذائيــة  ومــؤن  طبيــة  مــواد  مــن  وأســرته 
وكســوة شــتائية وصيفيــة، وهدايــا أخــرى ضمــن باقــة موحــدة مقدمــة لكافــة األســر 
وفقــًا لمــا تظهــره الدراســة واســتمارة البحــث االجتماعــي والطبــي المتخصصــة بــكل 
ــة الدخــل واألعــراض التــي يعانــي منهــا المريــض والمعتمــدة علــى  ــد فئ أســرة لتحدي

مراحــل ألزهايمــر وذلــك لضمــان عــدم المســاس بكرامــة هــذه األســر .
وقد شمل مشروع »رفقة« خال العام المنصرم المناطق التالية:

شركة الخزامى:
وداعميهــا  وشــركائها  الجمعيــة  منســوبي  اســتضافة 
واألعضــاء العاملــن فيهــا وفريــ�ق المتطوعــن بالجمعيــة 
والذيــن بلــغ عددهــم 100 شــخص، وقدمــت لهــم اإلفطــار 
فــي الخيمــة الرمضانيــة بفنــدق الفيصليــة طــوال الشــهر 

ــع إعــان توعوعــي بالخيمــة. ــم، إضافــة إلــى توزي الكري

الشركة السعودية لالستقدام »سماسكو«: 
 300,000 مــن  ألكــر  توعويــة  منشــورات  الشــركة  وزعــت 

منــزل«. ألــف  »ثاثمائــة 

البنك السعودي لالست�ثمار: 
بمــا  تموينيــة  بطاقــة  وخمســون  بمائــة  للجمعيــة  تــرع 

ريــال. ألــف  »ثاثــون   30,000 قيمتــه 

أوقاف محمد العلي العبداللطيف: 
 4 وزنهــا  يعــادل  بمــا  تمــر،  كرتــون  بخمســمائة  تربعــت 

أطنــان.

رابعًا: مشروع رفقة الت�كاملي االجتماعي:٤

المنطقة الشرقية:

٣6 زيارة

المنطقة الوسطى:

78 زيارة

المنطقة الغرب�ية:

208 زيارة

المنطقة الشمالية:

19 زيارة

المنطقة الجنوبية:

146 زيارة

وحظي »مشروع رفقة الت�كاملي االجتماعي« بدعم ومساندة مقدرة من:
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مسار ترياق

مبادرة رحالت الخري

العيادات المجانية

نظمــت الجمعيــة بالتزامــن مــع الشــهر العالمــي للزهايمر، يومــًا ترفيهيــًا لمرضــى الزهايمر الذين 
يحظــون برعايــة الجمعيــة فــي إطــار برنامــج »رحــات الخــر« الــذي ت�تبنــاه الجمعيــة، واســتضافه 
الشــريك االســرتاتيجي الشــرفي الشــركة الســعودية للكهربــاء بنواديعــا فــي كل مــن الريــاض 

ومحافظــة جــدة والمنطقــة الشــرقية.
وتعكــس هــذه الربامــج الرتفيهيــة حجــم الرعايــة واالهتمــام اللذيــن يحظــى بهمــا مرضــى الزهايمر 
فــي المملكــة، وتجســد مــا تحقــق لهــذه الفئــة ومقدمــي الرعايــة لهــم مــن برامــج ت�أهيــل، كمــا 
ت�أتــي تماشــيًا مــع حــرص الجمعيــة علــى صحــة وســامة مرضــى الزهايمــر المشــمولن بخدماتهــا 

ورعايتهــم.
وتضمنــت فعاليــات اليــوم الرتفيهــي مســابقات وألعابــا للذاكــرة يشــرتك فيهــا مرضــى الزهايمــر 
وأســرهم مــن الحضــور، حيــث أثبتــت الدراســات أّن األنشــطة الجماعيــة تحــد مــن التدهــور الذهنــي 
وأن ممارســة المســنن ألي أنشــطة وخاصــة الرياضيــة يحســن مــن ذاكرتهــم ودرجــة تركيزهــم 

بشــكل كبــر.

تســتقبل العيــادات المتخصصــة بمرضــى الزهايمــر المراجعــن بصفــة منتظمــة فــي المستشــفيات 
التالية:

عيــادات  الصحــي  االســرتاتيجي  الشــريك  بدعــم  بالريــاض  المجانيــة  العيــادة  الجمعيــة  أطلقــت 
مســك كــر وتعــاون ســعادة الدكتــور هاشــم بالبيــد -استشــاري طــب الشــيخوخة، مدينــة الملــك 
ــ�ز الطبيــة للحــرس الوطنــي حيــث تقــام العيــادة كل يــوم إثنــن مــن كل أســبوع حيــث تــم  عبدالعزي

تشــخيص وعــاج 84 مريــض خــال العــام المنصــرم.

العيــادات المجانيــة بالمنطقــة الغرب�يــة بدعــم مــن الشــريك االســرتاتيجي الصحــي مستشــفى 
الدكتــور ســليمان فقيــه وتعــاون ســعادة الدكتــور ســلطان العمــري عضــو هيئــة التدريــس بكليــة 
الدكتــور ســليمان  الجامعــي ومستشــفى  بالمستشــفى  الشــيخوخة  الطــب واستشــاري طــب 
فقيــه حيــث تقــام العيــادة كل يــوم إثنــن مــن كل أســبوع حيــث تــم تشــخيص وعــاج 7 مرضــى خــال 

العــام المنصــرم.

برنامج »نرعاهم لنحميهم«

الرعاية المنزلية

يوفــر الربنامــج مرافقــات مدربــات لكبــار الســن مــن ذوي الدخــل المحــدود، وتهــدف فكرتــه إلــى 
توفــر 100 مرافقــة مدربــة لكبــار الســن مــن ذوي الدخــل المحــدود، ويتــم دعــم الربنامــج مــن ريــع 
بعــض األنشــطة التــي تنظمهــا الجمعيــة، ويأتــي ذلــك فــي إطــار االهتمــام والدعــم الــذي توليــه 
الجمعيــة لهــذه الفئــة، حيــث تعمــل الجمعيــة دومــًا علــى تلبيــة الحاجــات الملحــة لهــذه الفئــة 
الغاليــة مــن خــال أنشــطة متعــددة ت�ت�كامــل فيهــا جهــود القطاعــات الحكوميــة والخريــة والخاصــة 

لتعظيــم الفائــدة المرجــوة منهــا.

ت�تابــع الجمعيــة مرضــى ألزهايمــر وترعــى أحوالهــم، وتقــدم لهــم احتياجاتهــم الضروريــة فــي 
أماكنهــم، وذلــك عــرب عــدة محــاور لتقديــم الرعايــة المنزليــة لهــم:

سعت الجمعية إلى إدراج مرضى ألزهايمر ضمن برامج الرعاية المنزلية.
وقعــت الجمعيــة عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون مــع جهــات صحيــة لتقديــم خدمــة الرعايــة 

المنزليــة لمرضــى ألزهايمــر فــي عــدد مــن المناطــق.
عرب الفرق الصحية لمشروع »رفقة الت�كاملي االجتماعي«.

تنظيــم ورش العمــل والتدريــب المســتمر لمقدمــي الرعايــة علــى الطــرق المثلــي لرعايــة 
المريــض.
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»رافعة المرضى«
مشروع لنقل مرضى ألزهايمر

تعمــل الجمعيــة علــى ت�أمــن وســيلة مريحــة لمرضى ألزهايمــر خال تنقلهم للعاج فــي العيادات 
المخصصــة لهــم، وقــد وفــرت الجمعيــة ســيارة برافعــة أوتوماتيكيــة بمدينــة الريــاض لتســهيل 
عمليــة الصعــود والنــزول للمريــض، وتــم تعزيــ�ز المشــروع بســيارة أخــرى بدعــم مــن مصــرف اإلنمــاء 
لتعمــل فــي المنطقــة الغرب�يــة )محافظــة جــدة( لنفــس الغــرض، وتســتهدف الجمعيــة المنطقــة 

الشــرقية )الدمــام( فــي المرحلــة القادمــة.
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مسار واع وراع

الشهر العالمي للزهايمر
الحملة التوعوية للجمعية:

ــة التــي أطلقتهــا بالتزامــن مــع  ــة التوعوي ــة الجمعي »عســاه حــس مــا ينطفــئ«. كان شــعار حمل
الشــهر العالمــي للزهايمــر، إيمانــًا منهــا بأهميــة مواكبــة الفعاليــات العالميــة التــي تســلط 
الضــوء علــى هــذا الشــهر ضمــن رؤيــة موحــدة لكافــة مــدن العالــم وأعضــاء منظمــة الزهايمــر 

العالميــة التــي شــرفت الجمعيــة بعضويتهــا.
ونفــذت الجمعيــة حملتهــا فــي كافــة مناطــق المملكــة بمســاندة كافــة القطاعــات؛ الحكوميــة 
والخاصــة والخريــة، وذلــك مــن خــال تنظيــم األنشــطة، أو توزيــع المطبوعــات، أو مــن خــال إنــارة 

مقارهــا باللــون البنفســجي )لــون ألزهايمــر(، وهــذه القطاعــات هــي:
داعمي الحملة وشركاء النجاح:

أمانــة مدينــة الريــاض، والشــركة العرب�يــة لإلعانــات الخارجيــة، ومطــار الملــك خالد الدولــي، ومطار 
الملــك عبدالعزيــ�ز الدولــي، والمجموعــة الســعودية لألبحــاث والتســوي�ق، وشــركة الراشــد للتجارة 

والمقاوالت.

فــي القطاعــات الحيويــة الهامــة والتعليــم والشــركات والبنــوك واألبــراج والفنــادق، والقطاعــات 
الصحيــة، وقطــاع المطاعــم والمقاهــي، وقطاعــات ذات نشــاطات أخــرى، واألنديــة الرياضيــة.

التغطية اإلعالمية: 
صحبــت الحملــة تغطيــة إعاميــة موســعة شــارك فيهــا )48( صحيفــة إلكرتونيــة، باإلضافــة إلــى 
مجلــة ســيدتي التــي نشــرت إعانــًا توعويــًا للجمعيــة، فيمــا اســتضافت قنــاة »روتانــا خليجيــة« 
وبرنامــج »يــا هــا« العديــد مــن األطبــاء ومنســوبي الجمعيــة، كمــا بثــت العديــد مــن اإلذاعــات 
العديــد مــن المداخــات الهاتفيــة عــن الحملــة والمــرض وتــم كتابــة العديــد مــن المقــاالت عــن 

وأهدافهــا. الحملــة 

تم توزيع
 ١٣١٣٥٢ 

مطبوعة توعوية 
في هذه الحملة

 انضمام

 ٢700 
متابع من خال

»Twitter تويرت« 

 ٣0,000
هدية تروي�جية

تسجيل 

 ١66
أسرة جديدة من 

األسر الراعية لمريض 
زهايمر

 ٢7٢٢
متابع عن طري�ق 

»االنستقرام«

المردود اإليجابي للحملة: 
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مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع

تنظيــم  أّن  الجمعيــة  علــى  القائمــن  أيقــن  للتطويــ�ر  المســتمر  ســعيها  فــي 
المؤتمــرات وحضورهــا لــه مــن الفوائــد مــا يصعــب حصرهــا وقياســها. وأّن إزدهار 
العلــوم ال يكــون إال مــن خــال مجتمــع علمــي يضــم مختلــف الفئــات والتخصصــات 

العلميــة.

ولذلــك بــادرت الجمعيــة مبكــرًا إلــى تنظيــم مؤتمــر ألزهايمــر الدولــي األول فــي 
الفــرتة مــن 20 – 22 فربايــر 2012م، وتضمنــت إحــدى فقــرات توصياتــه )أّنــه 
نظــرا لمــا حققــه المؤتمــر مــن أثــر إي�جابــي علــى الحضــور ولمــا أظهرتــه الجمعيــة 
من حســن تنظيم لفعاليات المؤتمر فقد أوصى المشــاركون أن تعمل الجمعية 
الســعودية الخريــة لمــرض ألزهايمــر علــى تنظيــم المؤتمــر الدولــي للزهايمــر 

بصفــة دوريــة »كل عامــن«(.

ومــن هــذا المنطلــق، نظمــت الجمعيــة مؤتمــر ألزهايمــر الدولــي الرابــع خــال 
الفــرتة مــن 2-4 جمــادى اآلخــر 1441هـــ، الموافــق مــن 27-29 ينايــر 2020م، 
برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األمــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــ�ز، 
أمــر منطقــة الريــاض، وشــارك فيــه )18( متحدثــًا رئيســيًا، ناقشــوا خمــس محــاور 
رئيســية هــي: كيفيــة التعامــل مــع المريــض فــي المراحــل المتقدمــة، وأهميــة 
الوقايــة مــن المــرض، وتطويــ�ر مجــاالت العــاج واألدويــة، والجانــب القانونــي 

للمريــض وأســرته، وأخــرًا أهميــة التشــخيص ومراحلــه.

باســتفاضة  مناقشــتها  تــم  وبحــث،  عمــل  ورقــة   )19( المؤتمــر  فــي  وُقدمــت 
وتفاعــل كبريــ�ن دلــل علــى إصــرار المؤتمريــ�ن للوصــول إلــى حلــول ناجعــة لعــدد 

مــن القضايــا التــي تضمنتهــا محــاور المؤتمــر.

ولتعظيــم المشــاركة، وحشــد أكــرب عــدد مــن المشــاركن، تواصلــت الجمعيــة بشــكل 
مســتمر مــع الهيئــة الســعودية للتخصصــات الطبيــة، وحصلــت الجمعيــة علــى 22 

ســاعة معتمــدة للمشــاركن فــي المؤتمــر مــن ذوي التخصصــات الصحيــة.
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الدورة التدري�بية بكيفية رعاية مرضى الخرف بالمنزل بدولة الكويت:
شــاركت الجمعيــة بعــدد مــن أعضــاء لجنتهــا العلميــة بالــدورة التدري�بيــة )كيفيــة رعايــة 
مرضــى الخــرف بالمنــزل( بدولــة الكويــت يومــي األحد واإلثنــن الموافــق 27-2019/10/28م 
وتحــدث الدكتــور هاشــم بالبيــد عــن األمــراض األوليــة لمــرض ألزهايمــر ومراحــل تطــوره 
معهــا  التعامــل  وكيفيــة  الرعايــة  مقــدم  علــى  النفســية  والضغوطــات  األول،  باليــوم 
وتحــدث الدكتــور وليــد الكريــدي عــن المقدمــة عــن أمراض الخــرف في اليــوم األول وكيفية 

التعامــل مــع مريــض ألزهايمــر والعاجــات غــر الدوائيــه باليــوم الثانــي.

منتدى األسرة السعودية:
»األســرة  الســعودية  األســرة  لمنتــدى  المصاحــب  المعــرض  فــي  الجمعيــة  شــاركت 
والتقنيــة« الــذي نظمــه مجلــس شــؤون األســرة فــي فنــدق الفرمونــت بالريــاض بتاريــ�خ 
ــًا لبعــض الجهــات الحكوميــة والخريــة والقطــاع  25 نوفمــرب 2019م، وضــم معرضــًا مصاحب
الثالــث التــي تهتــم باألســرة، ويهــدف المنتــدى إلــى نشــر الوعــي، وبحــث أهــم قضايــا 
األســرة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر فــي حياتهــا وترابطهــا، ودورهــا فــي تماســك النســيج 

االجتماعــي وتنميــة الوطــن.

آلية اسرتداد الضري�بة لألشخاص المؤهلني:
ورشــة عمــل نظمتهــا وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالشــراكة مع الهيئة 
العامــة للــزكاة والدخــل يــوم اإلثنــن 24 فربايــر 2020 تحــت عنــوان »آليــة اســرتداد الضري�بــة 
لألشــخاص المؤهلــن« بقاعــة الشــيخ عبــد العزيــ�ز المقــرن بالغرفــة التجاريــة بالريــاض، 
بهــدف توعيــة منســوبي الجمعيــات األهليــة بطريقــة اســرتداد الضري�بــة وآليــة االســرتداد 
وأســبابها وظروفهــا، وفقــا لقــرار اســت�ثناء الجمعيــات الخريــة المســجلة تحــت إشــراف 

الــوزارة مــن ضري�بــة القيمــة المضافــة، بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

ملتقى اللجان الشبابية بمنطقة الرياض الثالث:
نظمتــه جامعــة شــقراء فــي إمــارة منطقــة الرياض بعنــوان »اللجان الشــبابية ورؤية 2030 
» بالتعــاون مــع أمانــة مجلــس منطقــة الريــاض واللجنــة النســائية للتنميــة المجتمعيــة 
بإمــارة الريــاض، وافت�تحــه يــوم الثاثــاء 25 فربايــر 2020م صاحــب الســمو الملكــي األمــر 
رئيــس  المنطقــة  رئيــس مجلــس  الريــاض  أمــر منطقــة  بــن عبدالعزيــ�ز  بنــدر  بــن  فيصــل 
لجنــة شــباب المنطقــة بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األمــر محمــد بــن عبدالرحمــن بــن 
عبدالعزيــ�ز نائــب أمــر منطقــة الريــاض نائــب رئيــس مجلــس المنطقــة نائــب رئيــس لجنــة 
شــباب المنطقــة. وناقــش الملتقــى موضوعــات محــددة وزعــت علــى جلســات وأوراق 
عمــل منهــا تطويــ�ر آليــات العمــل داخــل لجان الشــباب والجامعات واللجان الشــبابية ولجان 
الشــباب والعمــل التطوعــي وتفاعــل الشــباب مــع برامــج التنميــة المحليــة والدوليــة 

وإلــى جانــب عــرض العديــد مــن المبــادرات.

المشاركات الخارجية
تحــرص الجمعيــة علــى المشــاركة فــي المناســبات ذات األهــداف المشــرتكة، أو تلــك التــي 
ت�تنــاول قضايــا ذات صلــة بالجمعيــة، وفــي هــذا اإلطــار كان للجمعيــة حضــور ومشــاركة فــي 

المناســبات التاليــة:

منتدى الرياض الدولي اإلنساني الثاني:
اســتضافته المملكــة فــي فنــدق كــراون بــازا خــال الفــرتة مــن 1-2 مــارس 2020م بالتعــاون 
والممارســات  السياســات  مناقشــة  الســتمرار  منصــة  ُيعــد  الــذي  المتحــدة  األمــم  مــع 
اإلنســانية الدوليــة بمــا يســهم فــي إي�جــاد حلــول عمليــة لتطويــ�ر وتعزي�ز العمل اإلنســاني، 
والكفــاءة  الجــودة  معايــ�ر  ألعلــى  وفًقــا  المســاعدات  وتقديــم  قّيــم،  تغيــ�ر  وإجــراء 
المنتــدى  المشــاركون فــي  ركــز  حيــث  المســتفيدين،  مــن  عــدد ممكــن  وإيصالهــا ألكــرب 
علــى القضايــا اإلنســانية األكــر صلــة باالعتمــاد علــى أفضــل الممارســات، وعلــى خــربات 

ومهــارات األفــراد والمنظمــات العاملــة فــي المجــال اإلنســاني.
ويهــدف المنتــدى إلــى تبــادل األفــكار والخــربات حــول كيفيــة بنــاء الجســور وســد الفجــوات 
بــن قطاعــي العمــل اإلنســاني والتنمــوي لتحقيــق نتائــج أكــر اســتدامة، والوصــول إلــى 
حلــول مبت�كــرة وفعالــة لمواجهــة التحديــات والصعوبــات فــي العمــل الصحــي اإلنســاني 

فــي مناطــق الكــوارث واألزمــات واألوبئــة.

39 التقري�ر السنوي38



2020-2021 م 1441-1442هـ



مسار إي�راق

تم إطالق المتجر اإللكرتوني خالل شهر رمضان 1441هـ وذلك 
لتسهيل التربع خالل تفعيل الدفع اإللكرتوني لرعاية مرضى 

ألزهايمر وإليصال المساعدات والمعينات الطبية والمكمالت 
الغذائية للمتضرري�ن من جائحة كورونا في كافة مناطق 
المملكة وسيضل مستمر لخدمة جميع مرضى ألزهايمر.

برنامج المساندة االسرتاتيجية
تــم إطــالق بطاقــة أهديــك أجــرًا 
خــالل شــهر رمضــان 1441هـــ، هــو 
عبــارة عــن كوبــون للتــربع يرســل 
لشــخص  ويهــدى  المتــربع  مــن 
وأجــر  تــربع  هــو  والهــدف  آخــر 
 50 مــن  تبــدأ  حيــث  لــه  للمهــدى 
ريــال 100 ريــال 200 ريــال 500 ريــال.

بطـــاقــة أهديــك أجــرًا

تطبيق سنار-طب ورعاية:

يقــدم تطبيــق ســنار االستشــارات اإللكرتونيــة عــرب الفيديــو 
العــالج  وخدمــة  التمريــض،  )خدمــات  المنزليــة  والزيــارات 
الطبيعــي، وخدمــات التحاليــل الطبيــة واألشــعة( لمرضــى 
ألزهايمــر طــوال ســاعات األســبوع بأســهل طريقــة وأفضــل 

جــودة وتمــت خدمــة ٣٥ مريــض.

أكاديمية دله التطوعية بمحافظة جدة:

تــم توقيــع اتفاقيــة مــع أكاديميــة دلــه التطوعيــة خــالل 
االتفاقيــة  هــذه  تهــدف  حيــث  للتطــوع  العالمــي  اليــوم 
االجتماعيــة  بالمســؤولية  الخــاص  الوعــي  نشــر  إلــى 
وخدمــة المجتمــع خــالل دورات تدري�بيــة تقيمهــا الجمعيــة 

معــًا. واألكاديميــة 

كبــار  لمســاندة  الوفــاء  واحــة  جمعيــة 
عنيــزة: بمحافظــة  الســن 

الخرييــة  الخدمــات  تقديــم  إلــى  االتفاقيــة  هــذه  تهــدف 
فــي مجــال رعايــة مرضــى ألزهايمــر وألســرهم مــن الناحيــة 
والتوعويــة  واالجتماعيــة  والصحيــة  والماديــة  العلميــة 

القصيــم. بمنطقــة 

تحــت  االتصالــي  –الطــب  موعــدي  تطبيــق 
ســن: كلنــا  مبــادرة 

يقــدم تطبيــق »موعــدي« خدمــات حجــز المواعيــد الطبيــة 
واالستشــارات الهاتفيــة والنصائــح الطبيــة مجاًنــا لمرضــى 
ألزهايمــر، حيــث يمّكــن مقــدم الرعايــة مــن التواصــل مــع 
نخبــة مــن األطبــاء والممارســني الصحيــ�ني فــي العديــد مــن 
التخصصــات الطبيــة المجدولــة بالتطبيــق، وتمــت خدمــة ١٥ 
مريــض. يقــدم تطبيــق »موعــدي« خدمــات حجــز المواعيــد 
الطبيــة  والنصائــح  الهاتفيــة  واالستشــارات  الطبيــة 
مجاًنــا لمرضــى ألزهايمــر، حيــث يمّكــن مقــدم الرعايــة مــن 
الصحيــ�ني  األطبــاء والممارســني  مــن  نخبــة  مــع  التواصــل 
فــي العديــد مــن التخصصــات الطبيــة المجدولــة بالتطبيــق، 

وتمــت خدمــة ١٥ مريــض.

عيادات ديابيتيكا:

ت�ت�كفــل الجمعيــة بدفــع ت�كاليــف الرعايــة الشــاملة للمصابني 
بالســكري واألمــراض الباطنيــة المزمنــة والغــدد الصمــاء 
لمرضــى ألزهايمــر بقيمــة ٣٥0 ريــال بعــد الخصــم المقــدم 

بنســبة ٥0% مــن ديابيتيــكا كلينيــك.

 برنامج الشراكات
اإلسرتاتيجية
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مسار معني

تم إطالق مبادرة لنؤنس وحدتهم ونحميهم بمنازلهم التابعة 
لمشروع رفقة الت�كاملي االجتماعي ضمن مسار معني بدورته 
السادسة الذي يقام سنويًا بشهر رمضان المبارك حيث أن له 

طابع خاص هذا العام وذلك للحد من تفشي وانتشار فريوس 
كورونا )covid-19( ومواكبة من الجمعية لحماية مرضى 

ألزهايمر حيث يقتصر على إمداد األسر بالهدايا دون زيارة 
فري�ق العمل واألعضاء والعضوات والمتطوعني واألطباء 

للمرضى وأسرهم.

 مبادرة لنؤنس وحدتهم ونحميهم بمنازلهم
التابعة لمشروع رفقة الت�كاملي االجتماعي

برنــامـج رد الجميــــل
بمــرض  للتوعيــة  الجمعيــة  مســاعي  ضمــن 
ألزهايمــر أطلقــت الجمعيــة الســعودية الخرييــة 
المبنــي  التدري�بــي  الربنامــج  ألزهايمــر  لمــرض 
علــى المهــارات بأولــى دوراتــه  ... وذلــك ألول 
بدعــم  الســعودية  في المملكة العرب�يــة  مــرة 
ســليمان  مؤسســة  االســرتاتيجي  المســاند 
بــن صالــح العليــان الخرييــة  وذلــك بعــد التجربــة 
الرائــدة والتدريــب لمقدمــي الرعايــة وانتدابهــم 
نيوي�ورك والمتخصــص  في جامعــة  تــم  والــذي 
مرضــى  مــع  التعامــل  ومهــارات  تدريــب  فــي 
الــدورات  مــن  العديــد  أقيمــت  وقــد  ألزهايمــر 
أحدثهــا  المملكــة  مناطــق  بمختلــف  الســابقة 
أقيــم بمنطقــة القصيــم بمحافظــة عنيــزة تاريــ�خ 
مؤسســة  بمقــر  ٢0٢0م  ديســمرب   ٣0-٢9-٢8
عبدالعزيــ�ز محمــد العوهلــي الخرييــة ومشــاركة 
كبــار  لمســاندة  الوفــاء  واحــة  جمعيــة  مــن  كل 
التطوعــي  اإليجابيــة  صنــاع  وفريــ�ق  الســن 
باعلــي،  شــادية  األخصائيــة  قدمتهــا  بالتنظيــم، 
وزارة  فــي  منصــب  تشــغل  نفســية  أخصائيــة 
االجتماعيــة،  والتنميــة  البشــرية  المــوارد 
مقدمــة رعايــة لوالدتهــا، حاصلــة علــى شــهادة 
معتمــدة كمــدرب فــي تقديــم الرعايــة مــن معهــد 
جامعــة  فــي  المســنني  للتمريــض  هارتفــورد 

للتمريــض. مايــرز«  »روري  كليــة  نيويــ�ورك 
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مسار تريــاق

 تفعيل سياسة قبول مرضى ألزهايمر بالرعاية 
 الصحية المنزلية

تفعيل 937 مع وزارة الصحة

أعــدت الجمعيــة سياســة التقي�يــم الصحــي واالجتماعــي وشــروط اســتحقاق األســر لغرض توضيح نظم وآلية قبــول 
وضمان عمليــة إح لضمان سهولة وصول الخدمة لمســتحقيها  المنزليــة  مرضى جمعية الزهايمر للرعاية الصحيــة 
الة فعالة وكاملة لمرضــى الجمعية، وذلــك مــن أجــل اعتمادهــا مــن قبــل اللجنــة العلميــة ومــن ثــم مــن قبــل وزارة 
الصحــة ليتســنى لهــم زيــارة مرضــى ألزهايمــر ووضــع خطــة لعــدد الزيــارات حســب حالــة ومرحلــة المريــض، حيــث ت�تضمــن 

الرعايــة إمكانيــة تقديــم كافــة الخدمــات التــي يحتاجهــا المريــض ابتــداًء مــن تاريــ�خ ١٢ ينايــر ٢0٢١م.

عــن  الطبيــة  تــم تفعيــل خدمــة االستفســارات واالستشــارات 
مــــــرض ألزهايمــر بالخــط الموحــد لــــوزارة الصحــة 9٣7 

تاري�خ 1 يناير 2021م.

الطبيــة  للخدمــات  الوطنيــة  مســاس  شــركة  مــع  التعاقــد 
الصحــة  أمــان  ومؤسســة  المملكــة  مناطــق  فــي  المحــدودة 
لإلمــداد  الغرب�يــة  بالمنطقــة  ومســتلزماتها  الطبيــة  للمعــدات 

ألزهايمــر. لمرضــى  الطبيــة  بالمعينــات 

األدويـــــة
تقدر سنويــًا 

448.800 بـ 
ريــــااًل

األجهزة الطبية تقدر 
سنويــًا 

809.000 بـ 
ريــــااًل

الكراسي والمعينات 
الطبية تقدر سنويــًا 

919.250 بـ  
ريــــااًل

تموينات ومكمالت 
تقدر سنويــًا 

47.460 بـ  
ريــــااًل

العيادة اإلفرتاضية 
تقدر سنويــًا 

60.000 بـ  
ريــــااًل

األجهزة الداعمة
تقدر سنويــًا 

453.100 بـ 
ريــــااًل

نرعاهم لنحميهم
تقدر سنويــًا 

241.200 بـ 
ريــــااًل

خدمات الرعاية 
المساندة تقدر سنويـًا 

3.246.240 بـ 
ريــــااًل

ساعات اللت�تبع
 إجمالي الصرف على ساعات الت�تبع 

 20.000
ريــــااًل

إي�واء مرضى ألزهايمر
 إجمالي الصرف على لباس اللتقوى 

 5.250
ريــــااًل
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مسار واع وارع

أطلقــت الجمعيــة بــث مباشــر لمحاضــرات توعويــة عــن بعــد خــالل شــهر رمضــان المبــارك يتــم فيهــا 
ت�ثقيــف مقدمــي الرعايــة عــن الظــروف الحاليــة ومواضيــع تهــم مقدمــي الرعايــة والــرد علــى 
استفســارات مقدمــي الرعايــة عــن طريقــة التعامــل مــع مريــض ألزهايمــر فــي بعــض الحــاالت التــي 
تعتقــد األســرة أنهــا بحاجــة ماســة إلــى طبيــب مختــص فــي فــرتة كورونــا التــي يصعــب علــى األســرة 
أخــذ المريــض للخــارج، يتــم بــث محاضــرة عــن أبــرز المواضيــع التــي يتــم االستفســار عنهــا بكــرة ويتــم 
فيهــا عــرض جميــع استفســاراتهم واإلجابــة عليهــا مــن طبيــب مختــص عــرب البــث المباشــر، أيًضــا يتــم 
توعيــة أســر المرضــى عــن العالمــات التــي تصــدر مــن مريــض ألزهايمــر ولهــا عــدة معانــي وكيفيــة 

التعامــل معهــا، حيــث تــم بــث ٤ محاضــرات خــالل الفــرتة.

مبادرة معهم عن بعد )محاضرة توعوية(
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ا
حيــث قامــت العديــد مــن القطاعــات بدعــم الحملــة مشــكورة، منهــا أمانــة منطقــة الريــاض، أمانــة المنطقة 
الشــرقية، الشــريك االســراتيجي الشــرفي الشــركة الســعودية للكهربــاء، والشــركة العرب�يــة لإلعالنــات 
ــ�ز الدولــي،  الخارجيــة، مطــار الملــك خالــد الدولــي، مطــار الملــك فهــد الدولــي، مطــار الملــك عبدالعزي

ووزارة النقــل، ومؤسســة ســليمان صالــح العليــان الخرييــة. 

حملة الشهر العالمي للزهايمر بعنوان )مانسينا_وش_عطيتو(

نبذة عن الحملة

الجهــــات المستهدفــة

األهـــــداف
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مبادرة أطباء عن بعد 
)محاضرات توعوية( 

الخرييــة  العليــان  صالــح  ســليمان  مؤسســة  بدعــم 
زائــرون«  »أطبــاء  مشــروع  محاضــرات  تحويــ�ل  تــم 
محاضرتــني  بمعــدل  بعــد«  عــن  »أطبــاء  برنامــج  إلــى 
اإلعــالم  وســائل  عــرب  مســبًقا  عنهــا  يعلــن  أســبوعيا 
وهــي  شــات(،  ســناب  انســتقرام،  )تويــرت،  الحديــث 
عــن  التوعويــة  المحاضــرات  مــن  سلســلة  عــن  عبــارة 
ت�ثقيــف  فيهــا  يتــم  المباشــر  البــث  طريــ�ق  عــن  بعــد 
ومواضيــع  الحاليــة  الظــروف  عــن  الرعايــة  مقدمــي 
استفســاراتهم  علــى  والــرد  الرعايــة  مقدمــي  تهــم 
مــن قبــل طبيــب مختــص وبمشــاركة مــن أعضــاء اللجنــة 
العلميــة المختصــني، عــرب برنامــج )بريســكوب( المرتبــط 
 ،saudialzheimer@ تويــرت  فــي  الجمعيــة  بحســاب 
وتهــدف المحاضــرات إلــى: نشــر الوعــي العــام لجميــع 
أفــراد المجتمــع خصوًصــا مــن لديــه كبــري ســن وتوعيــة 
خــاص،  بشــكل  ألزهايمــر  لمريــض  الرعايــة  مقدمــي 
إيصــال المعلومــة مباشــرة بشــكل واضــح وأســلوب 
بســيط أيًضــا، المحاضــرات ت�تيــح للمتلقي حرية األســئلة 
ووقــت كافــي لإلجابــة علــى جميــع االستفســارات مــن 
خــالل البــث المباشــر، حيــث تــم إلقــاء ١٤ محاضــرة خــالل 

وأكتوبــر. ســبتمرب  شــهر 

المشاركات الخارجية

شــاركت الجمعيــة بالمؤتمــر االفرتاضــي المقــام تاريــ�خ ١0-١١-١٢ ديســمرب 
٢0٢0م بحضــور ممثلــني مــن منظمــة ألزهايمــر العالميــة لمناقشــة نســب 
برامــج  واهميــة  ٢0٣0م،  عــام  فــي  ارتفاعهــا  والمتوقــع  الخــرف  ارتفــاع 
الجمعيــة  اســتعرضتها  التــي  الرائــدة  والربامــج  العمــل  وورش  التوعيــة 
فــي مواكبتهــا مــع دول العالــم فــي الحــد مــن انتشــار المــرض مســتقباًل، 

كمــا حصلــت الجمعيــة علــى شــهادة حضــور مقدمــة مــن المؤتمــر.

المؤتمر الدولي االفرتاضي الـ )34( 
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المشاركات الخارجية

شــاركت الجمعيــة بمبــادرة عطــاء وطــن التابعــة لــوزارة المــوارد البشــرية 
والتنميــة االجتماعيــة بمناســبة اليــوم الســعودي العالمــي للتطــوع بركــن 
تعريفــي عــن الجمعيــة وخدماتهــا تاريــ�خ ٥-6 ديســمرب ٢0٢0م بمركــز الحيــاة 

مــول التجــاري.

ــر ٢0٢١م  ــ�خ 9 يناي ــر ٢0٢١ وحتــى تاري ــ�خ ٥ يناي شــاركت الجمعيــة بمعــرض »هــن وهــم نحــن« مــن تاري
بصنــدوق الذاكــرة وت�أثــريه المرضــي علــى تالشــي الذكريــات الحديثــة لمريــض ألزهايمــر واســتعرض 
ريــع  خدمــات ومســارات الجمعيــة خــالل هــذه المشــاركة، كمــا خصــص المعــرض نســبة 7% مــن 

اللوحــات دعمــًا للجمعيــة.

المشاركة بعطاء وطن مع وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية:

المشاركة بمعرض هن وهم ونحن:

الدكتــور  ســعادة  العلميــة  اللجنــة  عضــو  شــارك 
هاشــم بالبيــد باليــوم العالمــي لكبــار الســن تاريــ�خ 
٣0 ســبتمرب ٢0٢0م مــع جامعــة الملــك الســعود بــن 
عبدالعزيــ�ز للعلــوم الصحيــة –وزارة الحــرس الوطنــي 
فــي  الســن  بكبــار  للعنايــة  الطــرق  أفضــل  وناقــش 
التــي  المنــزل وفــي المجتمــع والمشــاكل العامــة 

وعائالتهــم. الســن  كبــار  تواجــه 

المشاركة باليوم العالمي لكبار السن:
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مسار مبادر

مشاركة شعراء وملحنني وفنانني ومخرجني وداعمي المسؤولية االجتماعية..
» جمعيــة الزهايمــر« تنتــج وتبــث فيلــم #لحياتك_محتــوى وتدعــو الجميــع للتضامــن مــع اليــوم 

العالمــي للتطــوع ولرفــع شــعار ورســالة التطــوع فــي كل أرجــاء المملكــة ....
يتزامــن فــي شــهر ديســمرب مــن كل عــام و بهــذه المناســبة اليــوم العالمــي للتطــوع مــن خــالل 
اطــالق مبــادرات تطوعيــة حيويــة ، حيــث نظمــت فيلمــا بشــعار #لحياتك_محتــوى،  علــى الحســابات 

 MzwalahSA@
Saudialzheimer@

وذلــك بمشــاركة واســعة مــن مؤثــري وداعمــي المســؤولية االجتماعيــة، وعــدد مــن الشــعراء 
والملحنــني والفنانــني والفنانــات والمتطوعــني.

الحســابات  عــرب  تحديــدا  اطالقــه  يتــم  وســوف 
باإلضافــة  االجتماعيــة،  التواصــل  بمواقــع 
المؤثــرة،  التواصــل  إلــى عرضــه فــي  منصــات 
يتــم  حيــث   ، متفاعلــة  وقطاعــات  جهــات  مــن 
إطــالق حملــة توعويــة ت�ثقيفيــة عــن الجمعيــة 
لتحقيــق  وذلــك  وأهدافهــا،  ومبادراتهــا 
الــذي  االحتفــال،  هــذا  مــن  المطلــوب  الهــدف 

العالــم.  دول  كل  بــه  وتحتفــل  تحتفــي 

اعضــاء  يقودهــا  التطوعيــة  المبــادرة  هــذه 
وعضــوات متطوعــني باســم مزولــة التطوعيــة 
وتنمويــة  توعويــة  حديثــة  بافــكار  تبــادر  التــي 
الســعودي  التطــوع  يــوم  رســالة  تواكــب 
مزولــة  وتهــدف   ، بالمملكــة  والعالمــي 
هامــة  محــاور  عــدة  علــى  فيهــا  التطوعيــة 
حيــث  والرتفيــة  والتمكــني  والتنميــة  ؛التوعيــة 
حرصــت فــي ابتــ�كار  إنتــاج واخــراج فيلــم توعــوي 

. الجمعيــة  أهــداف  يعكــس 
التــي  المرت�كــزات  أهــم  مــن  التطــوع  ويمثــل 
يؤكــد  ممــا  ٢0٣0م  المملكــة  رؤيــة  توليهــا 
اهتمامهــا بالتطــوع باعتباره الركيزة األساســية 

. المجتمــع  تنميــة  تحقيــق  فــي 

ونظــرا للظــروف الحاليــة وتجاوبــا مــع تعليمــات 
فــإن  الرشــيدة  ومســاعيها  الحكيمــة  القيــادة 
لصحــة  االحرتازيــة   اإلجــراءات  ت�تبــع  الجمعيــة 
وبشــعار   الفيلــم  هــذا  ان  حيــث  المواطــن 
عامــة  بصــورة  يســتهدف  #لحياتك_محتــوى، 
 ، الرعايــة  ومقــدم  المريــض  احســاس  شــرح 
كقيمــة  التطــوع  فــي  المشــاركة  وأهميــة  
إنســانية، بهــذا الجانــب، حيــث شــارك فــي الفيلــم 
عــدد كبــري مــن داعمــي المســؤولية االجتماعيــة، 
باإلضافــة إلــى نخبــة مــن المشــاهري والشــعراء 
الذيــن  والمخرجــني  والفنانــني  والملحنــني 
فــي  الجمعيــة  طلــب  مــع  وتجاوبــوا  تفاعلــوا 

. اليــوم  بهــذا  الوقــوف 

للتطــوع  العالمــي  بالشــهر  االحتفــال  أن  يذكــر 
الريــادي  الــدور  علــى  الضــوء  ليســلط  انطلــق 
مختلــف  تجــاه  الجمعيــة  تقدمــه  الــذي 
الوصــول  المجتمــع،   وأفــراد  مســتفيديها 
لمقدمــي الرعايــة وأســر المرضــى والوقــوف 
رســائل  فــي  معهــم  والمعنــوي  النفســي 
شــبابية  بأفــكار  الفيلــم  فــي  ســتطلق  عديــدة 

. مبت�كــرة 

فيلم ) اليوم العالمي للتطوع ( بعنوان لحياتك محتوى
Since 2010

داعمي الحملــة
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بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وبتعاون كل من 
الجمعية السعودية الخريية لمرض ألزهايمر وأكاديمية 

دله الربكة أقاموا محاضرة مباشرة عن التطوع من خالل 
برنامج البري سكوب المربوط بحساب الجمعية على تويرت 

@saudialzheimer ألقاها سعادة األستاذ ياسر بن 
محفوظ يوم األحد تاري�خ 6 ديسمرب 2020م.

محاضرة )إنسان الخدمة( 
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الختام


