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المقدمة
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السن  كبار  على  أثرت  والتي  أمامنا،  الجائحة  وضعتها  التي  التحديات  رغم 
كافة  مع  وتواصلت  اقتدار،  بكل  مسيرتها  واصلت  جمعيتكم  أّن  إّال  تحديدا 

المستفيدين من خدماتها بدقة وعناية إليصال برامجها التنموية .
الحياة  جودة  من  وتحسن  الخدمات  تعزز  مساندة  برامج  الجمعية  ابتكرت  بل 
مجريات  من  بأجمعه  العالم  على  المتغيرات  واكبت  ان  بعد  وأسرته  للمريض 

األحداث االقتصادية واالجتماعية والصحية في جميع أنحاء العالم.
الصحية  لآلثار  وتصدت  المستحقين،  لكل  الدعم  جمعيتكم  أسدت  فلقد 
واإلنسانية واالجتماعية التي صاحبت الجائحة، وقدمت مساعداتها لمرضاها 

وأسرهم في منازلهم من خالل مشاريع منتقاة ومتخصصة.
فإن مرضى الزهايمر فئة غالية ، واالهتمام بها جزء من حياتنا ، حيث توليهم 
جمعيتكم جل اهتمامها، و تحتضنهم في تجربة فريدة من الرعاية المتكاملة 
أعلى  على  عمل  وفريق  المتخصصين،  من  نخبة  عليها  يقوم  والنموذجية، 

درجات من االحترافية.
الوجهة  هي  لتكون   ، وريادتها  تفوقها  تعكس  نجاح  قصص  الجمعية  وفي 
والتفاؤل،  األمل  ينشدون  ممن  ألزهايمر  مرضى  من  السن  لكبار  المفضلة 
حيث  الفئة،  هذه  رعاية  عن  المألوفة  المفاهيم  كل  تبددت  الجمعية  وفي 
خلقت الجمعية توأمة مع التجارب العالمية وصهرها في بوتقة واحدة لتخرج 
لنا تجربة فريدة ورائدة في التعامل الراقي مع المستفيدين من خدماتها ، 

وتقديم خدمات تناسب مجتمعنا من منطلق إسالمي .
على  حرصها  تعكس  نوعية،  طفرة  األخيرة  السنوات  خالل  الجمعية  وشهدت 
من  منظومة  خالل  من   ، الغالية  الفئة  بهذه  العناية  درجات  ألرقى  الوصول 
والتمريضية  الطبية  الخدمات  ومنها   ، مباشرة  والغير  المباشرة  الخدمات 

وكذلك الخدمات االجتماعية .
هذه  وسط  العباب  جمعيتكم  وتشق  األرقى،  ونقدم  األحسن،  نبتكر  زلنا  وما 

الصعاب تحقيقًا للرسالة السامية التي تبنتها .



كلمة رئيس لجنة الوقف وتنمية الموارد المالية

الدكتور خالد مناع القطان
في حفل الجمعية العمومية الثالث عشر
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والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أصحاب وصاحبات السمو..

أصحاب وصاحبات المعالي والسعادة
أيها الحفل الكريم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،، 
اسمحوا لي أن أرحب بضيوف هذا االجتماع الذي نتطلع إلى أن يحقق ما نصبو إليه من 
الزهايمر  لمرض  وراعي  واعي  مجتمع  تمكين  في  استراتيجية  وأهداف  ورسالة  رؤيا 
لتحسين جودة الحياة للمريض واسرته من خالل ادوات التوعية وبرامج الرعاية المساندة 
وتأييد السياسات والبحوث ، سواء على صعيد تقليل عبء األثر االقتصادي واالجتماعي 
والنفسي على األسرة والتي تعود على المجتمع ككل ، أو في مساعي الجمعية في 
توفير مظلة من الرعاية الشاملة للمصابين به مع الشركاء المتخصصين صحيا واجتماعيا.           

األخوة واألخوات 
بيئة مواتية لكل عمل خيري مخلص يتبنى  العربية السعودية نعيش  إننا في المملكة 
نهجًا علميًا مؤسساتيًا ، ورؤية ورسالة واضحتين ، ومن جهة أخرى فإّن هذه الجمعية 
تصدت لقضية محورية باتت تمثل هاجسًا لكثير من المجتمعات ، إلى جانب أن الله قيض 
لها من يؤمنون بأهدافها ويساندون توجهاتها ، ويتفاعلون مع برامجها ، األمر الذي 

كان وراء كثير مما تحقق من أهداف خالل الفترة القليلة الماضية .
األخوة واألخوات

إننا نضع دومًا نصب أعيننا عدة إجراءات الستدامة هذا العمل الخيري اإلنساني النبيل، 
ومنها تخفيض المصاريف من ناحية وزيادة الدخل من ناحية أخرى، حيث إن تمويل العمل 
الخيري يعتبر عنصرًا فاعًال لزيادة النشاطات وتوفير الخدمات، كما أننا نسعى جاهدين 
بوقف  البداية  فكانت  الخدمات،  استدامة  لضمان  ثابتة  دخل  مصادر  على  للحصول 
الستكمال  سعينا  نواصل  زلنا  وما  مساراته،  من  جزءًا  الجمعية  أنجزت  حيث  الوالدين 

المسارات األخرى .
وختامًا تمنياتنا آلبائنا وأمهاتنا ممن يعانون من هذا الداء بالشفاء، وشكري وتقديري 

لكم جميعًا على هذا الحضور والتفاعل.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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أعضاء
مجلس اإلدارة
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األمين العام
مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي

وأوالده الخيرية "ُغروس"
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المجلس االستشاري
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تشكيل المجلس
 

األطباء  من  عدد  من  الجمعية  إدارة  مجلس  من  بقرار  المجلس  يتكون 
الجمعية  اهتمامات  مجال  في  البارزين  والمحليين  األجانب  والمتخصصين 
برنامج  أعضاء  الجهات  مسؤولي  كبار  من  مختارة  شخصيات  إلى  إضافة 
المختلفة،  المجتمع  شخصيات  من  وعدد  للجمعية  اإلستراتيجية  الشراكة 
ويستمر المجلس لمدة سنتين منذ تاريخ تشكيله ويمكن التجديد لكل أو بعض 
أعضائه بعد انتهاء المدة المذكورة، ويمكن لمجلس إدارة الجمعية إضافة أو 

إعفاء عدد من األعضاء حسبما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية.

أهداف المجلس

مراجعة استراتيجيات وخطط الجمعية وتوجهاتها الرئيسية.
مراجعة خطط لجان الجمعية وبرامجها المختلفة واقتراح تطويرها.

تقديم الرأي والمشورة للجمعية فيما يتعلق بأنشطتها ودراساتها العلمية 
وبرامجها المختلفة التي تخدم األهداف التي أنشئت الجمعية من أجلها.

المساهمة في تطوير أداء الجمعية من خالل نقل التجربة والخبرة المتميزة 
المحلية واألجنبية في مجال أعمال الجمعية.

اقتراح آليات مشاركة الجمعية في الملتقيات والمؤتمرات المحلية والعالمية 
والمساهمة في التعريف بالجمعية وخدماتها المختلفة.

المساهمة في تطوير أداء الجمعية فيما يتعلق بتنمية مواردها المالية.

المجلس االستشاري
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وبه نستعين ، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا 
محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.

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

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،، 

معكم  لنستعرض  اليوم  بكم  نلتقي  أن  سرورنا  دواعي  لمن  إّنه 
الرأي  وإسداء  ومساندتكم  بدعمكم  تمت  ومساعي  جهودًا 

والمشورة . 
األخوة واألخوات 

وتأثيرها   ، كورونا  جائحة  خلفتها  التي  السلبية  اآلثار  جميعًا  ندرك 
االقتصادية  الحياة  مناحي  كل  على  المباشر  وغير  المباشر 
خلفته  الذي  األثر  هذا  عن  بمعزل  ليست  وجمعيتكم   ، واالجتماعية 
من  المزيد  لبذل  محفزة  الصعوبات  تكون  أحيانًا  ولكن   ، الجائحة 
الجهود والعمل لمواجهتها ، وهذا ما حصل في جمعيتكم ، فقد 
أن  وبرامجها  مشاريعها  وتطوير  ابتكار  خالل  من  جمعيتكم  تجاوزت 
من  المستفيدين  كافة  تجاه  منقوصة  غير  كاملة  رسالتها  تؤدي 

خدماتها وأنشطتها المختلفة .

صاحبة السمو األميرة
مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

نائب رئيس مجلس اإلدارة ، رئيسة اللجنة التنفيذية
في حفل الجمعية العمومية الثالث عشر
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الحضور الكرام..

الله  بفضل  المنصرم وما حققته  العام  الجمعية خالل  تابعت جهود  لقد 
على أكثر من محور، والتي يتمثل أبرزها في:

  فعلى صعيد تنمية وخدمة مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم ، تم 
للمرضى  مباشرة  خدمات  تقدم  التي  المشاريع  من  العديد  إطالق 

وأسرهم.
حملة  باقتدار  الجمعية  إدارة  ألزهايمر،  لقضية  التصدي  إطار  وفي    
الشهر العالمي للزهايمر التي أطلقتها تحت مسمى (عهد_ال يفنى) ، 
التوعوية  واألنشطة  المحاضرات  من  العديد  خاللها  من  ونفذت 

والتثقيفية في مختلف مناطق المملكة .
  وفعلت الجمعية برنامجها للشراكات اإلستراتيجية ، حيث وقعت العديد 
رسالتها  تحقيق  في  الجمعية  وتساند  تدعم  التي  االتفاقيات  من 

السامية.
  وإيمانًا من الجمعية بأّن األعماُل التطوعّية هي أحد المصادر المهمة 
باعتباره  المجتمع،  عن  إيجابية  صورة  عكس  في  ومساهمتها  للخير، 
الجمعية  واكبت  فقد  التعاون.  قيم  تعزيز  في  يساهم  حضاري  سلوك 
شعار  تحت  فيه  األنشطة  من  العديد  ونظمت  للتطوع  العالمي  اليوم 

(لحياتك_محتوى؟).

وأود أن أسجل تقديري لما تلقاه برامج الجمعية من تعاون مميز من قبل 
األمر  واإلعالم،  المدني  المجتمع  ومؤسسات  والهيئات  الدولة  أجهزة 
في  ويجسد  وتوجهاتها،  الجمعية  أداء  في  الثقة  حجم  يعكس  الذي 
نفس الوقت تفاعل تلك الجهات مع كل عمل وجهد مؤسسي يستهدف 

تنمية المجتمع.
الحرمين  خادم  حكومة  إلى  وتقديرنا  بشكرنا  نتوجه  الختام  وفي 
الشريفين وسمو ولي عهده األمين ، على ما يولونه من دعم اهتمام 
لمؤسسات العمل الخيري في هذا الوطن العزيز، والشكر موصول لكم 

جميعًا على حضوركم ومشاركتكم وتواصلكم الدائم .
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
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استمرارية التخطيط للمستقبل هو أساس عملية التخطيط الذي يواكب العمل الحالي 
القادر على التنفيذ والتنظيم اإلداري وحيث أّن الجمعية تتكون من عدد من الوحدات 
األهداف  تكون  بحيث  لها،  والفرعية  الرئيسية  األهداف  تحقيق  في  تساهم  اإلدارية 
للجمعية وبروح  الرئيسية  األهداف  تحقيق  إلى  الفرعية متكاملة ومتناسقة، وتؤدي 
الفريق الواحد .. فقد بادرت الجمعية إلى خلق مسارات تنضوي تحتها تلك األهداف 
وأطلقت عليها "مسارات التحول والتمكين"، وتم العمل بتلك المسارات خالل العامين 
الماضيين، وحققت تلك المسارات أهدافها والتي تمثلت في إنجاز المهام باحترافية 

وقللت من ضياع الوقت المهدرالى مرحلة اإلنجاز .
وفي هذا اإلطار تسعد الجمعية أن نستعرض معكم أهم إنجازات العام المنصرم عبر 

"مسارات التحول والتمكين".

مسارات

مسار معينمسار إيراقمسار مساعي

وتشرف عليه اللجنة 
التنفيذية ،ويختص هذا 

المسار بمتابعة المشاريع 
والبرامج مع صناع القرار 

وإقرارها، وسن التشريعات 
واللوائح.

وتشرف عليه لجنة الوقف 
وتنمية الموارد المالية، 

ويختص بمتابعة تنمية موارد 
الجمعية.

وتشرف عليه لجنة الدعم 
االجتماعي ،ويختص مسار 

معين بمتابعة الخدمات التي 
تساند مقدمي الرعاية 

لمرضى ألزهايمر.
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مسار واع وراعمسار مبادرمسار ترياق

وتشرف عليه اللجنة 
العلمية،ويختص المسار 

بمتابعة الخدمات المباشرة 
التي تقدمها الجمعية 
لمنسوبيها من مرضى 

ألزهايمر.

المشاريع واالنشطة التي 
يبادر بها المتطوعين 

واالعضاء العاملين ويتم 
تنفيذها تحت مظلة 

الجمعية،وتشرف عليه لجنة 

يحظى بإشراف اللجنة 
التنفيذية،ويعمل هذا المسار 
على إحداث نقالت نوعية في 
الجمعية واالرتقاء بخدماتها 

من خالل المؤتمرات والبحوث 
العلمية والتوعية والتثقيف 

والتدريب وكل ما يتعلق بذلك.
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مسار مساعي

الموارد  وزارتي  في  ممثلين  القرار  صناع  مع  ومطالبتها  حثيثة  مساع  الجمعية  تجري 
مراحل  بجميع  ألزهايمر  مرضى  تصنيفات  لرفع  والصحة  االجتماعية  والتنمية  البشرية 
المرض بما فيهم ما يتجاوز أعمارهم الـ65 عام وشمولهم ضمن بند اإلعاقة حتى تشمل 

بخدماتها وتعم منافعها جميع مرضى الوطن وعوائلهم ليخفف العبء على األسر.

تسعى الجمعية دومًا إلى توفير برامج رعاية متخصصة لمرضى ألزهايمر وبناء قاعدة 
الجهات  من  عدد  مع  تعاون  اتفاقيات  أبرمت  حيث  البرامج،  لتلك  تدريبية  بحثية  علمية 
الطبية، شملت فتح عيادات متخصصة لمرضى ألزهايمر في تلك الجهات، والمساهمة 
مريض  مع  التعامل  كيفية  على  الصحي  الحقل  في  والعاملين  األطباء  تدريب  في 

الزهايمر.

تعمل الجمعية باستمرار على استقطاب ذوي الخبرة في مجال تقديم الرعاية، وتدريب 
وكذلك  معتمدين،  مدربين  أصبحوا  حتى  المملكة  مناطق  كل  في  الرعاية  مقدمي 
كفاءات بشرية متخصصة سواء في مجلسها االستشاري الذي يراجع باستمرار أدائها 
واستراتيجيتها، أو من أولئك الذين تتم دعوتهم للمشاركة في مؤتمراتها العلمية التي 

تهدف إلى االرتقاء بالجمعية وخدماتها.

شمول مرض ألزهايمر ضمن بند اإلعاقة

إنشاء عيادات متخصصة لعالج مرضى ألزهايمر

استقطاب الخبرات العالمية
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مسار إيــــراق

جواز دفع الزكوات وصدقات أهل الخير

منذ بدايات الجمعية حرصت على السؤال عن حكم أخذ الجمعية للزكاة حيث وضعت في الحسبان أولى 
اهتماماتها تقديم الرعاية والعالج للمرضى وتوفير األدوية واألجهزة التي يحتاج إليها المرضى.

عملت الجمعية بفتوى سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ 
(حفظه الله) بخطاب رقم (4892-2) بتاريخ 24-8-1430هـ الموافق 1-8-2009م بجواز إستقبال الزكاة 
للصرف منها على شراء المعينات الطبية وإمداد كافة األسر المحتاجة من المرضى بشتى مجاالت 

الدعم لدخولها في وقوله تعالى:
 

َواْلَغاِرِميَن  الرَِّقاِب  َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َواْلُمَؤلََّفِة  َعَلْيَها  َواْلَعاِمِليَن  َواْلَمَساِكيِن  ِلْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ (ِإنََّما 
َن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم) ِبيِل َفِريَضًة مِّ َوِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَّ
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تميزت استراتيجية الجمعية في عقد الشراكات واالتفاقيات اليمانها بأهمية العمل الجماعي المتكاتف 
قوة  مصادر  أحد  وانه  بل  القطاعات  كافة  في  الجمعية  مساعي  في  والتحديات  الصعاب  يذلل  الذي 
العطاء وخاصة في مجاالت العمل الخيري، وقد تنبهت الجمعية لهذا الموضوع منذ وقت مبكر األمر 
الذي جعلها تسعى لعقد شراكات استراتيجية مع القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة في مناطق 
المملكة المختلفة، حيث أطلقت برنامج الشراكة االستراتيجية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمير منطقة الرياض آنذاك لتستطيع أن تقدم ما يمكن تقديمه 

لمرضى الزهايمر وذويهم.
الوعي مع  لتكثيف  أمير كل منطقة  برعاية  للمجتمع  التثقيفية  التعريفية  التوعوية  الحمالت  وانطلقت 
الشراكة  بمفهوم  لتصل  سواء  حد  على  الخيرية  جمعياتها  مع  منطقة  كل  في  الصحية  الرعاية  مراكز 

وتستطيع ان تصل الى حصر المرضى واسرهم .

وفي هذا اإلطار ، وقعت الجمعية خالل اجتماع عموميتها الحادي عشر عدد من االتفاقيات مع كل من:

برنامج الشراكات اإلستراتيجية

شركة مساس الوطنية
للخدمات الطبية المحدودة

مؤسسة أمان الصحة
للمعدات والمستلزمات الطبية

جمعية واحدة الوفاء
لمساندة كبار السن

التطبيق االفتراضي (شركة سنار الطبية)
لخدمة وتشخيص المرض عن بعد والزيارات الميدانية الطارئة

كما شهدت الحملة التوعوية التي تطلقها الجمعية بمناسبة الشهر العالمي للزهايمر المواكب الحتفالية
العالم باليوم العالمي للزهايمر توقيع عدد من االتفاقيات مع كل من :

هيئة حقوق اإلنسان جامعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن

الجمعية السعودية
للرعاية الصحية المنزلية
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Honorary Strategic Partner

Strategic partners

Strategic Support

Charity Sector Partners

Health Sector Partners شركاء القطاع الصحي

Educational Sector Partners شركاء القطاع األكاديمي

المساندون االستراتيجيون

شركاء القطاع الخيري

خيريأكاديميصحي
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Scientific Sector Partners

Technology Sector Partners

شركاء القطاع العلمي

شركاء القطاع التقني

Investment Sector Partners

Media Sector Partners

Volunteer Sector Partners

شركاء القطاع اإلعالمي

شركاء القطاع التطوعي

Catering support

شركاء القطاع االستثماري

داعم تمويني

إيراق الخير

إعالميبحثيتقني
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تحدٍّ  أمام  نفسها  الجمعية  وجدت   ، االقتصادية  المتغيرات  ظل  وفي  رسالتها،  أداء  ألجل 
ر الحضاري ألجل تحقيق  كبير، وأن عليها فتح آفاق جديدة للموارد والخدمات، تواكب التطوُّ
الجودة في أعمالها، وتطوير أدائها، واستمرار رسالتها، وبطبيعة الحال هذا يتطلب إيجاد 
رفع  لمستوى  والوصول  والتبرعات،  الدعم  تحصيل  مرحلة  لتجاوز  علمية  ومنهجية  آليات 
القدرات، واالرتقاء بمعدل األداء، ووضع استراتيجية توفير الموارد بشكل مستدام، وفي 

هذا اإلطار عمدت الجمعية إلى:

مجاالت المساندة االستراتيجية لمسارات التحول والتمكين (باقات الدعم) وهي كالتالي :

برنامج المساندة االستراتيجية

إيراق الخير
٧٥،٠٠٠ ريال

إيراق النماء
٣٠٠،٠٠٠ ريال

إيراق الوفاء
١٠٠،٠٠٠ ريال

إيراق السخاء
٥٠٠،٠٠٠ ريال

إيراق العطاء
٢٠٠،٠٠٠ ريال

اإليراق الشرفي
١،٠٠٠،٠٠٠ ريال

مجاالت
المساندة
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التنمية المستدامة  يعتبر الوقف الخيري أحد أهم عناصر االستدامة في أعمال القطاعات الخيرية، ذلك 
التي تهدف لخدمة شرائحها  التنفيذية ورسم استراتيجياتها  بناء خططها  الخيرية من  الجهة  أنه يمكن 
أعضاء  اطلع  كما  الخيري  للوقف  لجنة  تشكيل  على  الجمعية  إدارة  مجلس  عمل  وقد  المستهدفة.  
محلًيا  الخيري  الوقف  مجاالت  في  الناجحة  البرامج  على  للجمعية  التنفيذية  اللجنة  خالل  من  المجلس 
والقواعد  الخيرية  الجمعيات  الئحة  ضمن  المختلفة)  (وأوقافها  الجمعية  وقف  يعمل  حيث  وإقليمًيا، 
التنفيذية المعتمدة لها من قبل وزارة الموارد البشرية وتنمية االجتماعية .  وقد عملت اللجنة على إعداد 
برنامج متكامل للوقف الخيري تحت مسمى وقف الوالدين نظرًا للحاجة الملحة لمساعدة المرضى نظير 

االحصائيات المتزايدة محليَا وعالميًا.

أهداف الوقف
تتركز أهداف وقف الوالدين في التالي:

جلب موارد مالية تستطيع الجمعية من خاللها العمل على تنفيذ برامجها االستثمارية الوقفية.  •
توفير الدعم المالي الثابت والمستقر الذي يمكن الجمعية من تنفيذ برامجها المختلفة في خدمة   •

مرض ومرضى ألزهايمر على مستوى المملكة المتمثل أبرزها فيما يلي:
توفير األدوية والمعينات الطبية للمرضى   .1

توفير الكراسي المتحركة واألسرة الكهربائية للمرضى.  .2
تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لمقدمي الرعاية.  .3

الغربي  النخيل  " في حي  لالستخدام  جاهز  "مبنى  الله شراء  بحمد  تم 
(شمال غرب مدينة الرياض) مساحتها 750 متر مربع، مبنية على قطعة 
األرض رقم (1/917) من بلك رقم (91) من المخطط رقم (2113/ب) وتحتوي 
الرياض  مدينة  داخل  مالي  مورد  ويمثل  شقة.    (14) على  العمارة 
ريال   7,105,000 قدرة  بمبلغ  للجمعية)  إستثماري  إيراد  وهو(مصدر 
السنة  لهذه  قيمتها  وبلغ  ريال)   آالف  وخمس  ومائة  ماليين  (سبعة 
ريال  ألف  وتسعون  وثالثة  وأربعمائة  مالين  (سته  6,493,000ريال 

سعودي)

أرض الحي الدبلوماسي:
مشاريع  تشييد  خاللها  من  يتم  أراضي  على  للحصول  الجمعية  سعت 
المكاتب  من  بعدد  واالستعانة  التنسيق  تم  حيث  للجمعية  استثمارية 
اإلستشارية والهندسية المتخصصة في مجاالت اإلستثمار العقاري مع 
مع  يتناسب  الذي  األفضل  العقار  الختيار  الممنوحة  الجمعية  أراضي 
أهداف الجمعية ولكن تم إرسال خطاب رسمي من الهيئة الملكية لحي 
وثيقة  بموجب  للتطوير  الخاضع  العقار  استالم  بأهمية  تفيد  السفارات 
التطوير والحيازة لتحقيق أهداف المخطط الشامل وخلق بيئة إستثمارية 

جاذبة لحي السفارات.

التنمية المستدامة

المسار األول
(مسار مالي استثماري مبنى النخيل الغربي )
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دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

لديها  المسجلة  الخيرية  الجمعيات  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  تدعم 
سنوًيا.

رسوم العضوية

الى  العضوية  تنقسم  حيث  العضوية،  رسوم  على  مواردها  تنمية  في  الجمعية  تعتمد 
عضو عامل 1000 ريال وعضو منتسب 500 ريال.

��جمع التبرعات على الرقم 5057��رسائل 

للتبرع مرة واحدة بـ 10 ريال أرسل رسالة فارغة على الرقم 5057 أو للتبرع بـ 40هلله يوميا 
أرسل رقم 1 إلى 5057

المسار الثاني  (مسار خدمي اجتماعي)
ألف   (1,924,55) بمساحة  أرض  قطعة  الجمعية  منح  الله  بحمد  تم 
وتسعمائة و أربعة وعشرون متًرا مربعًا وخمسة وخمسون سنتمترًا 
البشرية  الموارد  وزارة  مخاطبة  بعد  الرياض  بمدينة  فقط  مربعًا 
والتنمية اإلجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ليتم 
من خاللها تشييد مقر إداري لتقديم الخدمات التأهيلية و التدريبية 
بإشراف  النهاري))   الرعاية  ((مركز  الرعاية  ومقدمي  للمرضى 
وضع  تم  حيث  الهندسية"  لالستشارات  الزيد  "مكتب  مع  وتنسيق 
الممنوحة من  الحالية  يتالءم مع مساحة األرض  بما  تصميم مبدئي 
الجزيرة  حي  في  اإلجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة 
بإشراف  المبدئي  التصريح  على  والحصول  الوزارة  ومخاطبة 
المهندس علي الزيد عضو مجلس اإلدارة ولجنة الوقف "مكتب الزيد 
"مقدمة  الله  نعمة  ديمة  والمهندسة  الهندسية"   لالستشارات 
خالل  من  استيعابية  وطاقة  كمساحة  التصور  دراسة  رعاية"،وإعادة 
للمضي  الجمعية  في  عامل  عضو  الوهابي  فهد  الدكتور  سعادة 

قدمًا في المرحلة األولى لهذا المركز.
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أطلقت الجمعية العديد من المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها على مدار 
العام بالتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص والخيرين من أبناء هذا 
الوطن العزيز، وتهدف هذه المشاريع إلى مساعدة األسر التي أصيب معيلها 

بالزهايمر، ومن هذه المشاريع:

إيواء مرضى ألزهايمر:    
أدركت الجمعية في وقت مبكر أّن االستقرار المكاني 
المرضى  من  بعض  أن  وخاصة  ألزهايمر   لمرضى 
صحية  وغير  آمنة  غير  بيئة  في  يعيشون  وأسرهم 
ولذلك   ، مالئم   مسكن  في  وجودهم  األمر  ويتطلب 
من  لعدد  المنزل  إيجار  بدفع  بالتكفل  الجمعية  بادرت 
في  يقطنون  الذين  الدخل  محدودي  من  المرضى 

مساكن مستأجرة .

سرير العطاء:
طبي  سرير  ألزهايمر  لمريض  المشروع  يوفر 
من  رفعه  في  والتحكم  الحركة  سهل  كهربائي 

الطرفين، ومرتبة طبية تقي من تقرحات الفراش.

كرسي ألزهايمر:
يقدم من خالله توفير الكراسي المتحركة بأنواعها 
مرضى  استخدامات  تناسب  والتي  المختلفة 
محدودي  من  الحركة  على  القادرين  غير  ألزهايمر 
الدخل، ومنها الكرسي المتحرك العادي، وكرسي 

دورة مياه ، وكرسي دورة مياه ضد البكتيريا.

مسار معين
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رافعة ألزهايمر:
حمل  على  الرعاية  مقدم  تعين  رافعة  المشروع  يوفر 
ونقل المريض بكل سهولة من السرير إلى عدة أماكن 
ثم  متحرك  كرسي  على  جلوسه  أو  المياه  دورة  مثل 

العودة للسرير مرة أخرى.

نكفلهم لنعينهم:
والمساندة  الدعم  تقدم  التي  المشاريع  من  وهو 
ويعمل   ، الدخل  محدودي  ألزهايمر  لمرضى  المباشرة 
على توفير حاجاتهم االستهالكية الضرورية من كريمات 
للتقرحات الجلدية ، ومراتب هوائية طبية ، وأغطية أسرة 
من  وغيرها  معقمة  ومناديل  طبية  ومفارش  طبية، 
خدمات الرعاية المساندة وذلك بصفة شهرية بالتنسيق 

مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

عون وشفاء:
حرصت الجمعية على تزويد مرضى ألزهايمر المسجلين 
لدى قوائمها باألجهزة الضرورية التي تساعد مقدمي 
آلخر  وقت  من  الصحية  حالتهم  تتبع  على  لهم  الرعاية 
لالطمئنان عليهم دون الحاجة إلى زيارة الطبيب ، ومن 
هذه األجهزة التي يوفرها مشروع "دعم وشفاء": جهاز 
قياس  جهاز  السكر،  قياس  جهاز  األكسجين،  قياس 

الضغط، جهاز شفط البلغم.

سداد ومعين:
وهي مبادرة من الجمعية تتضمن تسديد فواتير المياه 
هذه  تتأسر  ال  حتى  ألزهايمر  مريض  ألسرة  والكهرباء 
األسر بانقطاع هذه الخدمات الحيوية التي ال غنى عنها 
داخل  وقته  كل  يقضي  الذي  ألزهايمر  لمريض  خاصة 

المنزل وحياته مرتبطة بأجهزة تعمل كلها بالكهرباء .
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مسار معين

سلة ألزهايمر :
ألزهايمر  مرضى  ألسر  كوبونات  تقديم  المشروع  يتضمن 
محدودي الدخل ، حيث تحتوي على مبالغ مالية يستفيد 

حاملها في عملية شراء المواد الغذائية .

ورش العمل
نرشدهم لنؤهلهم:

معرفي  إرشادي  تأهيلي  برنامج  عن  عبارة  وهو 
مقدمي  تدريب  إلى  يهدف  مكثف  سلوكي 
الرعاية من خالل محاضرات يتم المشاركة فيها عبر 
من  جلسات   4 تنفيذ  تم  وقد   ، "زووم"  برنامج 
من  بمبادرة  أسبوعيًا)  جلستين  (بمعدل  البرنامج 
محمد  عبير  اإلرشادي/  النفس  علم  إخصائية 

الكعيد.

التدريب اإللكتروني :
رأسها  وعلى  المختلفة  الجمعية  ولجان  فئات  يخدم  خبرة،  بشهادة  منتهي  إلكتروني  تدريب  برنامج  إنشاء 
تدريب مقدمي الرعاية يركز البرنامج على اكتسابهم عددا من المهارات التي تتطلب إتقانها للعناية بمرضى 
ألزهايمر دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان بل يصلك البرنامج إلى مقرك مع مرونة البرنامج في أوقاته حيث 
أن مقدم الرعاية يستطيع حضور البرنامج التدريبي عند نوم المريض او في اي وقت مالئم له ، كما يخدم 
البرنامج أعضاء الجمعية العاملين ويعدهم للعمل والتواصل مع مقدمي الرعاية والتعاون المجتمعي دون أن 

يكون للمعاناة الشخصية دافع رئيسَا لها.
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مجموعة الدعم الذاتي:

WhatsApp لدعم ومساندة مقدمي الرعاية لمرضى ألزهايمر وتعتمد  أنشأت الجمعية مجموعات عبر تطبيق 
تجاربهم  عن  للحديث  الجمعية،  في  وأعضاء  الرعاية   مقدمي  من  عدد  ضم  على  المجموعات  هذه  فكرة 
إلى  للوصول  والتجارب  الخبرات  وتبادل  بالمريض  العناية  في  الممارسة  والسلوكيات  اليومية  ومعاناتهم 
كيفية تقديم الرعاية بشكل أفضل ومناقشتها ودعم وتشجيع أفضل الممارسات والسلوكيات الصحيحة من 

قبل مقدمي الرعاية، تحت إشراف فريق التأهيل االجتماعي والصحي على مدار 24 ساعة.

استشارات مقدمي الرعاية (صحية، اجتماعية، نفسية، قانونية)

تقديم استشارات مجانية يومية لمقدمي الرعاية لتخفيف الضغط النفسي و العبء الواقع على األسر عبر 
إلى تقديم  باإلضافة  الهاتفي، حضوري)  االتصال  االجتماعي،  التواصل  (عبر وسائل  المتاحة  الوسائل  جميع 

استشارات قانونية مجانية ألسر مرضى ألزهايمر عبر االتصال الهاتفي مع محامي مختص. 
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مبادرة "رفقة ورقة بهم":

حقق مشروع "رفقة ورقة بهم" الذي تطلقه الجمعية خالل شهر رمضان 
المبارك أهدافه اإلنسانية من خالل تقديم الدعم االجتماعي ورعاية مرضى 
ألزهايمر عبر تأهيلهم وأسرهم نفسيا واجتماعيا لتوفير االستقرار الصحي 
الكبير  بالدور  والتعريف   ، المنزلية  الصحية  الرعاية  لخدمات  وتعزيزًا   ، لهم 
الذي تقدمه الجمعية لمرضى ألزهايمر المحتاجين في منازلهم ، باعتبار 

أن الرعاية الصحية المنزلية هي الخيار األمثل في المجتمعات المتقدمة .
القصيم،   ، الرياض  مدن:  في  السابعة  دورته  في  المشروع  وانطلق 
الطائف،  المنورة،  الدينة  المكرمة،  مكة  جدة،  األحساء،  الخبر،  الدمام، 

تبوك، حائل، الجوف، عسير، أبها.
واستفاد من المشروع (1096) أسرة، قدم لهم الفريق المصاحب والمكون 
من: (طبيب وصيدلي وممرض اخصائية تثقيف صحي، أخصائية اجتماعية) 
الطبية  واألجهزة  بالمعينات  تزويدهم  وتم  واجتماعية،  صحية  خدمات 
شملت  كما  الغذائية،  والمكمالت  التلطيفية  والعالجات  واألدوية  والعينية 
وتضمنت  وأرز،  وماء  تمور  على  تحتوي  غذائية  سالل  المشروع  منظومة 
وأجهزة  منزلية،  واواني  هاء،  منقي  (جهاز  في  تمثلت  رمضانية  هدايا 

كهربائية ، وكوبونات شرائية من أمازون).
الراجحي  عبدالله  مؤسسة  من:  كل  من  تموينيًا  دعمًا  المشروع  وتلقى 
الخيرية، مياه إفا، شركة المشروبات والتعبئة المحدودة ، صافوال ، واحة 

المستهلك، دار التربية باألحساء، وفاعل خير.
وتبرع كل من: شركة طريق الريادة للتجارة ، وشركة مساس الطبية ، بأدوية 

وأجهزة ومستلزمات طبية.
هدايا   ، ساكو   ، أمازون  من:  هدايا  للمشروع  دعمًا  الجمعية  تلقت  كما 

رمضانية، وفاعلة خير.

برنامج رفقة االجتماعي التكاملي
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برنامج "رد الجميل"
المساند  بدعم  سنوات  اربع  منذ  الجمعية  أطلقته  الذي   - الجميل"  "رد  برنامج  ساهم 
العلمية  الكوادر  لتوفير   - الخيرية  العليان  صالح  سليمان  مؤسسة  من  االستراتيجي 
المتعارف  الطرق  أحدث  على  الرعاية  مقدمي  تدريب  في  تساهم  التي  المتخصصة 
الالتي يراعين  البرنامج على تدريب عدد من السيدات  ، حيث تقوم فكرة  عليها عالمًيا 
عزيًزا مصاًبا بمرض ألزهايمر في مراكز عالمية متخصصة ؛ ليصبحن فيما بعد مؤهالت 
الصحيين وطالب وطالبات  الممارسين  لتدريب  الجمعية  ، وتطمح  لتدريب كوادر وطنية 

الجامعات على كيفية االعتناء بمريض ألزهايمر.
القصيم  منطقة  في  الجميل"  "رد  برنامج  انطلق  التوالي  على  الخامس  وللعام 
وبالتنسيق مع الجهات الرسمية في المنطقة والجهات المستضيفة للبرنامج ، حيث 
االحترازية  لإلجراءات  البرنامج نظرًا  الدورة من  لتنفيذ هذه  كبيرة  الجمعية جهودًا  بذلت 
اتباع كافة السبل إلنجاح البرنامج  التي فرضتها جائحة كورونا ، وعملت الجمعية على 
الذي حظي بمشاركة وتفاعل كبيرين ، وحقق أهدافه المنشودة من خالل تدريب عدد 

(41) شخصًا ذكورًا وإناثًا .
ونظمت الجمعية ورشة عمل البرنامج لمدة ثالثة أيام على التوالي بالتعاون مع جمعية 
واحة الوفاء ، قدمتها األستاذة شادية باعلي -أخصائية نفسية – وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية ، استعرضت فيها كيف يتم التعامل مع مراحل المرض المختلفة، 
تطرقت  كما  المصاب.  مع  الفعال  التواصل  من  كنوع  السلوكيات  واستيعاب  واحتواء 
ألساليب التغذية والغذاء ، وآليات التعرف على األلم وسبل الحد من السقوط لدى كبار 

 ، ألزهايمر  ومرضى  السن 
أعراض  على  الضوء  وسلطت 
الرعاية  مقدمي  وتأهيل  التجوال 
الفعل  ردود  استراتيجيات  على 
السلوكية  لالضطرابات  الصحيحة 

المصاحبة للمرض.
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مسار ترياق

أطلقت الجمعية العديد من المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها على مدار العام بالتعاون مع 
مؤسسات وشركات القطاع الخاص والخيرين من أبناء هذا الوطن العزيز، وتهدف هذه المشاريع 

إلى مساعدة مرضى ألزهايمر ومنها:

العيادات االفتراضية:
(العيادات  مبادرة  الجمعية  فعلت  (كورونا)؛  فايروس  انتشار  من  للحد  الوقائية  إجراءاتها  ضمن 
االفتراضية) لمرضاها المستفيدين من خدماتها، وهي خدمات طبية يتلقاها مرضى ألزهايمر 
(أطباء  ألزهايمر  مجال  في  المختصين  األطباء  مع  التواصل  خالل  من  وذلك   ،(Online) بعد  عن 
شيخوخة وأطباء الباطنة وأطباء مخ وأعصاب واألطباء النفسيين) وأخصائيين أشعة وأخصائي 
تحاليل  إلى  المريض  احتياج  حال  وفي  الحاالت  تشخيص  ويتم  الطبية)،  (للتحاليل  المختبرات 
وأشعة تتم عبر فريق طبي من خالل تسجيل زيارة إلى المريض في منزله ألخذ العينات الالزمة.

الرعاية المنزلية: 
إيمانَا من الجمعية بأهمية تقديم خدمات متكاملة ألسر 
مرضى ألزهايمر و اإلشراف المباشر على الحاالت التي 
تتبنى الجمعية مساندتها بمختلف الوسائل المتاحة تم 
واالجتماعية  الصحية  للرعاية  االستراتيجية  الخطة  إعداد 
المملكة  مناطق  بمختلف  وذويهم  ألزهايمر  لمرضى 
الصحية  القطاعات  من  متنوعة  نخبة  فيها  ويشارك 
متمثلة بإدارات الطب المنزلي وجمعية الرعاية المنزلية 

والجهاز اإلداري واألعضاء العاملين.
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ساعات التتبع: 
ساعة يوجد بها خاصية تحديد موقع مرضى ألزهايمر في المراحل األولية بدقة من خالل تفعيل 
خاصية الـ GPS في الهواتف المحمولة، وبعد ربطها باالنترنت تلقائيًا تحدد منطقة حاملها بدقة 
من خالل تفعيل خاصية الـ GPS ، حيث تساعد على معرفة مكان مريض الزهايمر في حالة فقدانه 

بأي سبب من األسباب.

ترياق ألزهايمر:
ألزهايمر  مرضى  بعض  تزويد  على  المشروع  يعمل 
للمريض،  الصحية  الحالة  تدهور  من  تحد  التي  باألدوية 
ويتم شراء األدوية من خالل وصفة طبية معتمدة وتقرير 
أمراض  في  المختصين  األطباء  ِقبل  من  موثوق  طبي 

المخ واألعصاب والشيخوخة.
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مسار ترياق

سيارة رافعة المرضى:
مشروع لنقل مرضى الزهايمر

العيادات  في  للعالج  تنقلهم  خالل  الزهايمر  لمرضى  مريحة  وسيلة  تأمين  على  الجمعية  تعمل 
عملية  لتسهيل  الرياض  بمدينة  أوتوماتيكية  برافعة  سيارة  الجمعية  وفرت  وقد  لهم،  المخصصة 
الصعود والنزول للمريض، وتم تعزيز المشروع بسيارة أخرى بدعم من مصرف اإلنماء لتعمل في 
المنطقة الغربية (محافظة جدة) لنفس الغرض، وتستهدف الجمعية المنطقة الشرقية (الدمام) 

في المرحلة القادمة.

نرعاهم لنحميهم:
لديها  أسرة  لدى  عاملة  وجود  الضرورة  تقتضي 
مريض زهايمر فهناك حاجة لمن يخدمهم ويعينهم 
على حاجة المريض، ونظرًا ألّن األسر محدودة الدخل 
أطلقت  فقد  العاملة  نفقات  تحمل  تستطيع  ال 
من  والذي  لنحميهم"  "نرعاهم  مشروع  الجمعية 
عاملة  على  الزهايمر  مريض  أسرة  تحصل  خالله 

استقدام/ إيجار من إحدى الشركات المختصة.
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مسار واع وراع

الشهر العالمي أللزهايمر
شعار                           تحت  2021م  العام  لهذا  أللزهايمر  العالمي  الشهر  في  حملتها  الجمعية  أطلقت 
(#عهد_ال_يفنى)، وتضمنت الحملة عدًدا من المبادرات التوعوية والتثقيفية والصحية والتدريبية 
والتواصل مع أفراد المجتمع وتعريفهم بالمرض وأعراضه والوصول لمقدمي الرعاية في كافة 

مناطق المملكة.
وُتشارك الجمعية كل عام في هذه المناسبة العالمية كونها عضو بالمنظمة العالمية للزهايمر، 
حيث تهدف مشاركتها إلى بث الوعي في المجتمع واطالعه على آخر مستجدات المرض وتذكير 
العالم بأهميته، والسبل الكفيلة بتداركه وتخفيف حدة معاناة المصابين به والوقاية منه، وحشد 
الجمعية،  تتبناها  التي  والتدريب  والرعاية  والتثقيف  التوعية  برامج  الستدامة  المجتمعي  الدعم 
ومساندة مقدمي الرعاية من أسر المرضى. كما تسعى الجمعية إلى نقل قضية ألزهايمر من 
الهم الخاص إلى الهم العام وجعلها قضية اجتماعية اقتصادية تحظى باهتمام متزايد من صناع 

القرار وتفاعل ملحوظ من الجماهير.
توعوية في عشرين  بأركان  توعوية، والمشاركة  العام محاضرات ورسائل  وقد شملت حملة هذا 
جهة، وكذلك المشاركة بمتاهة ألزهايمر التي تعبر عن معاناة مرضى ألزهايمر، كما احتوت تلك 
األركان على مجسم الرؤية الذي يوضح المراحل األولية لمريض ألزهايمر ، وأيضًا هضبة ألزهايمر 
التي ُتعبر عن إحساس مريض ألزهايمر بفقدان االتزان عند الوقوف والمشي، وقد تم توزيع العديد 

من الهدايا المعبرة التي أنتجتها الجمعية في هذه الحملة.
وحظيت الحملة بدعم وتفاعل من أمانات المناطق،  والمطارات، والوزارات، والهيئات، وقطاعات 
والمراكز  (المستشفيات  الصحية  والقطاعات  التعليم)،  ومراكز  والمدارس،  (الجامعات،  التعليم 
(شركات  الخاص  والقطاع  الخيرية،  والقطاعات  (البنوك)،  المالية  والقطاعات  الصحية)، 

ومؤسسات)، واألبراج والفنادق، والمطاعم والمقاهي .
 ، الجمعية للشراكات االستراتيجية  برنامج  التعاون في إطار  اتفاقيات  الحملة توقيع عدد  وصاحب 
اإلنسان،  المنزلية، هيئة حقوق  الصحية  للرعاية  السعودية  الجمعية  التوقيع مع كل من:  تم  حيث 

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
إحصائيات وأرقام الحملة:

مطبوعات  مشترك،   (1000) بأنستقرام  المنظمين  عدد  مشترك،   (800) بتويتر  المنظمين  عدد 
استاندات   ،"98,000" منشورات   ،"20,000" وقائية  كمامات   ،"132,000" (مطبوعات  توعوية 
"14,000")، المنضمين من األسر (42) أسرة، عدد الهدايا (1,372) هدية، نشر إعالمي (182) صحيفة 

ورقية وإلكترونية، استشارات هاتفية أثناء الحملة (240) استشارة
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المشاركات الخارجية

من  استفادة  أقصى  لتحقيق  كثيرة  جهات  ومع  عديدة  ومبادرات  مناسبات  في  الجمعية  ُتشارك 
ثقافة  ولنشر  قضايا،  من  تتبناه  وما  خدمات  من  تقدمه  بما  وللتعريف  الجهات،  تلك  مع  التعاون 
التوعية بين منسوبي تلك الجهات، باإلضافة إلى سعيها لالرتقاء بمستوى خدماتها، ومن تلك 

المشاركات:

مبادرة تطعيم مرضى ألزهايمر في منازلهم:
لمواجهة  المطلوبة  واالحتياطات  التدابير  كل  بأخذ  السعودية  العربية  المملكة  جهود  مع  تماشيًا 
وزيارة  التنقل  على  السن  كبار  قدرة  عدم  هو  التداعيات  أخطر  ومن   ، (كوفيد–19)  جائحة 
تقديم  في  الصحة  وزارة  تواجهها  التي  للتحديات  ونظرًا   ، الراهن  الوقت  في  المستشفيات 

اللقاحات ، ولكل هذه األسباب مجتمعة.
أطلقت الجمعية مبادرة "تطعيم مرضى ألزهايمر المسجلين لدى الجمعية في منازلهم" بالتعاون 
مع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود "قسم الرعاية المنزلية بالرياض" ، وكذلك إدارة الرعاية 
ألزهايمر  لتطعيم مرضى   ، رعاية فريق طبي متكامل  تحت   ، المنزلية في منطقة جدة  الصحية 

والبالغين المقيمين معهم بعد توفر كل االشتراطات المطلوبة ألخذ اللقاح .
وجاءت مبادرة الجمعية معاضدًة لجهود وزارة الصحة التي تم اطالقها تحت شعار (#خذ الخطوة 

وخذ اللقاح) .
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نعايدهم لذكراهم:
كافة مناطق  السن في  كبار  للمرضى من  زيارة  المبارك  األضحى  عيد  بمناسبة  الجمعية  نظمت 
العيد  بمظاهر  ومشاركتهم  معايدتهم  بهدف  وذلك  لذكراهم"،  "نعايدهم  شعار  تحت  المملكة 
وإدخال السرور على قلوبهم، وإخراجهم من األجواء الروتينية التي يعيشونها في ذات المكان، 
وإشعارهم بأنهم جزء من كيان المجتمع، وبأن لهم قيمة مما يساعد على تحسن حالتهم النفسية.
وتمثل هذه المعايدة نوعًا من الدعم المادي والمعنوي الذي تحرص الجمعية دومًا على تقديمه 
لمرضاها المشمولين بخدماتها ، حيث يتكون فريق المعايدة من فريق تأهيل اجتماعي وتثقيف 
صحي وفريق صحي متخصص لالطمئنان على صحة المرضى ، ويقدم الفريق خالل الزيارة هدايا 

عبارة عن سالل غذائية وكوبونات شرائية وأجهزة إلكترونية وغيرها مما يحتاجه المريض.
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شاركت الجمعية في ملتقى اليوم العالمي للخدمة االجتماعية الذي نظمته دار الرعاية االجتماعية 
للمسنين تحت شعار "كبار السن من منظور الخدمة االجتماعية"، وتم عرض عروض مرئية عن الخدمات 
المقدمة للمسنين والمسنات في دور الرعاية واهم المبادرات والشراكات التي تم ابرامها مع القطاع 

غير الربحي لخدمة فئات المسنين والكادر العامل معهم.

ومثلت الجمعية في هذه المناسبة االخصائية االجتماعية بالجمعية األستاذة أثير النشوان عبر برنامج 
الصحي  التأهيل  فريق  ودور  الجمعية  تقدمها  التي  للخدمات  وشرح  استعراض  تم  حيث   ZOOM

واالجتماعي بالجمعية.

لبت الجمعية دعوة وكالة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود للمشاركة في مبادرة "عطاء تجارب 
العربية  المملكة  في  ألزهايمر  مرضى  واحصائيات  المجتمع  في  الجمعية  أثر  عن  للحديث  ملهمة" 

. ZOOM السعودية ، ومثلت الجمعية األستاذة لجين بنت عامر عبر برنامج

الملك  بمستشفى  الصحي  التثقيف  قسم  نظمها  التي  الثقافية  األمسية  في  الجمعية  شاركت 
معاملة  إساءة  ضد  للتوعية  العالمي  اليوم  بمناسبة  (#كبارنا_بركتنا)  بعنوان:  األبحاث  ومركز  فيصل 

المسنين.
شادية  األستاذة  ألقتها   ، للمسنين  والسالمة  الوقاية  "أساليب  بعنوان:  محاضرة  الجمعية  وقدمت 

باعلي إخصائية نفسية بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، عبر منة مايكروسوفت تيمز. 
ويهدف اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين إلى رفع وعي المجتمع وتسليط الضوء 
على موضوع إساءة معاملة كبار السن ، والمطالبة باستجابة عالمية متعددة األوجه تركز على حماية 

حقوق كبار السن.

ألزهايمر  منظمة  نظمته  الذي  والثالثين  الرابع  االفتراضي  الدولي  المؤتمر  في  الجمعية  شاركت 
العالمية خالل الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2020. وكان من المقرر عقده في األصل في سنغافورة 
، في مارس 2020 ، وتم نقل المؤتمر الدولي إلى تنسيق افتراضي بسبب جائحة COVID-19 ، وشارك 
بالخرف  المصابون  األشخاص  ذلك  في  بما  دولة   100 من  أكثر  من  مندوب   1600 من  يقرب  ما  فيه 
الزهايمر  جمعيات  في  والمتطوعين  الموظفين  من  وغيرهم  واألطباء  والباحثين  الرعاية  ومقدمي 
والخرف. وناقش المؤتمر محورًا هامًا جاء تحت عنوان "األمل في عصر الخرف" ، ويهدف المؤتمر إلى 

تقديم األمل من خالل العلوم الجديدة والمعرفة الجديدة والحلول الجديدة حول الخرف.

في  العالمية  ألزهايمر  لمنظمة  اإلقليميين  لألعضاء  االفتراضي  االجتماع  في  الجمعية  شاركت 
الشرق األوسط ، والذي عقد في 26 يوليو 2021م ، وحضره 14 مشارًكا من 10 دول. وناقشت ورش 

العمل التي استمرت لثالث ساعات ، تطوير الخطط الوطنية للخرف.

المشاركات الخارجية
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شاركت الجمعية في إطالق تقرير مرض الزهايمر العالمي 2021 ، والذي تضمن أكثر من 50 مقالة من 
كبار الخبراء من جميع أنحاء العالم ، وهو مدعوم بنتائج من 3 دراسات استقصائية عالمية رئيسية ، والتي 
تلقت ردوًدا من 1111 طبيًبا ، و2325 شخًصا يعانون من الخرف ومقدمي الرعاية ، وأكثر من 100 جمعية 

وطنية لمرض الزهايمر والخرف.

شاركت الجمعية عن بعد بمحاضرة توعوية عن مرض ألزهايمر ودور الجمعية في تقديم خدماتها ، وذلك 
ضمن الندوة التي نظمتها وحدة النشاط الطالبية بكلية التربية بجامعة شقراء بعنوان (الزهايمر) تناولوا 

فيها التعريف بمرض ألزهايمر وأعراضه والعوامل التي تقلل من خطورته.

شاركت الجمعية في الندوة التي نظمتها منظمة ألزهايمر العالمية عبر الويب والتي بلغت مدتها 75 
دقيقة ، واستمع المشاركين فيها إلى لجنة الخبراء في المنظمة ، حيث ركزت الندوة على إطالق تقرير 
الزهايمر العالمي 2021 ، "رحلة عبر تشخيص الخرف" وما حواه التقرير من إحصائيات عن الشيخوخة حول 

العالم ، واالختراقات التي أحدثها التشخيص والعالج في مرض الخرف.

٤٢



مسار مبادر

كان التطوع من أولى اللجان العاملة في الجمعية بمسار مبادر بل إن بوادره سبق تأسيسها حين 

األول،  التأسيسي  اجتماعها  لترتيب  المتطوعين  من  عدًدا  مشروًعا  كانت  وقت  الجمعية  اختارت 

وانطلقت الجمعية في ذلك من إيمانها أن التطوع زكاة للبدن والعقل والعلم يفترض أداؤه من 

الرجال والنساء ودعمهم  المقترين المتميزين كما أولت الجمعية عنايتها الختيار المتطوعين من 

وتوعية العناصر الشابة فيهم عبر اللقاءات وورش العمل والمحاضرات إضافة إلى تقدير جهودهم 

اإلدارية  ولجانها  أمورها  كل  في  الجمعية  ومتطوعات  متطوعو  ليشارك  وعامة  خاصة  باحتفاالت 

والعلمية والفنية وتنظيم وتقديم أيامها ومناسباتها.

أنها  كبيًرا، حيث  بالمملكة اهتماًما  2030 م  رؤية  توليها  التي  التطوع من أهم األعمال  ُيعد  كما 

تطمح بشكل حثيث إلى أن ُتدخل عدد ال حصر له من التطويرات على مجال العمل التطوعي، وقد 

وضعت خطة من أجل زيادة عدد المتطوعين إلى ما يقرب من مليون متطوع مع حلول عام 2030م، 

الركيزة  باعتباره  احتياجاته  بكافة  بالمواطن  المملكة  حكومة  اهتمام  مدى  يعكس  بالطبع  وهذا 

األساسية في تنمية أي ُمجتمع .

تنظيم وتقنين عمل األعضاء والمتطوعين بالجمعية وإصدار دليل العضوية حيث عقدت على أثرها 

لقاء االعضاء و العضوات بعنوان (كلنا ألجلهم) لتوضيح عمل العضوية وتفعيلها واللجان المنبثقة 

منها وتم في لقاء االعضاء و العضوات هذا التعريف الوافي للمتطوع وحقوقه وواجباته والمزايا 

التي تكفلها له عضويته في اللجنة التي تمكن الجمعية المتطوعين من المشاركة الفعالة من 

خالل إصدارها دليل التطوع وميثاق التطوع في عدد من اللقاءات الهامة التي تنفذها وتمنحهم 

أدوار رئيسية فيها إضافة إلى عضويتهم في لجان الجمعية الرئيسية و الفرعية.
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تسجيل الجمعية في استمارة الموقع اإللكتروني. 

خطوات االنضمام للتطوع:

تعبئة استمارة تطوع الموقع اإللكتروني التابعة للجمعية.

  

التسجيل في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

التسجيل في منصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة.

التسجيل في الفرص التطوعية بعد إدراجها في منصات التطوع التابعة للوزارات. 

https://alz.org.sa/?page_id=1738 

https://nvg.gov.sa/ 

https://volunteer.srca.org.sa/#!/ar/home 
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اليوم العالمي للتطوع
اليوم العالمي للتطوع هو احتفالية عالمية سنوية تصادف الخامس من ديسمبر من 
على  المتطوعين  شكر  هو  النشاط  هذا  من  المعلن  الهدف  ويعتبر  عام.  كل 

مجهوداتهم إضافًة إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.

وتحمل مشاركة الجمعية في هذه االحتفالية عدة أهداف، منها هدف رئيس وهو 
الوقاية منها، مع  ألزهايمر وسبل  بمرض  الشباب  فئة  المجتمع وخاصة  رفع وعي 
أهداف فرعية متعددة منها: تفعيل دور العضو العامل في الجمعية بشكل خاص، 
وإبراز دور أعضاء الجمعية بصفة عامة، تدريب متطوعي الجمعية عبر عدد من ورش 
العمل المعدة لذلك، تنمية موارد الجمعية من ريع األنشطة والبرامج التي تنظمها 

الجمعية بالتزامن مع االحتفال.

٤٥



٤٦



تّم بحمد الله

باستجابتكم،  ومساعينا  ببذلكم،  أهدافنا  (تتعانق 
ومنها وبها تخف اآلالم)

قال تعالى
يَْراِت َوُهْم َلَها َسابُِقوَن) (ُأوَلِئَك ُيَساِرُعوَن ِيف اْخلَ

وأنتم تصنعون المبادرات وبدعم الخيرين أمثالكم استطعنا 
أن نتحمل أعباء الرعاية و المؤازرة للمريض وأسرته بفضل 

الله ثم بكريم إسهامكم تحققت اإلنجازات



كونوا عوًنا معنا لدعم الجمعية على الحسابات التالية:

{.... ������ ����� �� �� �� ����� ���}

البنك األهلي التجاري

 SA92 10000024948779000108
SA54 10000020161434000108

التبرعات 
الزكـــاة 

مصرف الراجحي

SA8480000203608011100885
SA8980000203608011000788

التبرعات 
الزكـــاة 

مصرف اإلنماء

SA59 05000068201991999000
SA32 05000068201991999001

التبرعات 
الزكـــاة 

مصرف الجزيرة
SA12 6000 0000 0165 1727 5001
SA28 6000 0000 0165 1727 5004

التبرعات 
الزكـــاة 
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