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هيف بن مذكر الشهراني
رئيس المجلس

علي سعيد آل مزهر 
عضو

منصور بن سعد آل جلفان
 عضو

يحيى بن محمد السمير 
نائب الرئيس

مشعل بن محمد آل مشيط
عضو

إسماعيل بن محمد سوادي 
عضو

إبراهيم بن أحمد آل زايد
المسؤول المالي

محمد عبدالله آل سحمان 
عضو

يحيى بن عائض الوائلي
عضو

أعضاء 
مجلس 
اإلدارة
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الــــرؤية:
 تمكيــن مســتدام لــذوي اإلعاقــة الحركيــة 

للكبــار بمنطقــة عســير

الرسالة: 
ذوي  لتمكيــن  تنمويــة  خدمــات  تقديــم 
منطقــة  فــي  للكبــار  الحركيــة  اإلعاقــة 
مبتكــرة  نوعيــة  برامــج  خــال  مــن  عســير 

حياتهــم. لجــودة  تعزيــزا 



6التقرير السنوي 2021

تشــرفت جمعيــة عــازم لإلعاقــة الحركيــة بتقديــم خدمــات نوعيــة وبرامــج مخصصــة 
لــذوي و ذوات اإلعاقــة بمنطقــة عســير الــذي يربــو عددهــم عــن 27 ألــف مســتفيد 
ــر اإليجابــي البالــغ حيــث أن الجمعيــة تهــدف الــى تمكيــن ذوي  وكان لتلــك البرامــج األث
اإلعاقــة الحركيــة بمنطقــة عســير ليكونــوا أعضــاء فاعليــن ومنتجيــن فــي مجتمعهــم 
اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص  تمكيــن  علــى  تنــص  التــي   2030 المملكــة  لرؤيــة  وفقــًا 

ــر البرامــج المقدمــة خــال عــام  ويســعد فريــق العمــل بالجمعيــة باطاعكــم علــى تقري
والعطــاء. البــذل  مــن  ومزيــدًا  والســداد  القبــول  اللــه  مــن  راجيــن  2021-م  1442هـــ 

                                                                               رئيس مجلس اإلدارة
                                                                              أ.هيف بن مذكر الفويه
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برامج
 الجمعية
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مــن  الحركيــة  اإلعاقــة  ذوي  حيــاة  تحســين 
فــي  دمجهــم  وتعزيــز  حاجــة  األشــد  الفئــات 
لهــم  التعويضيــة  األجهــزة  بتوفيــر  المجتمــع 
رياضيــة  متحركــة  كراســي  عــن  عبــارة  وهــي 
حيــث  خاصــة  مواصفــات  ذات  وكهربائيــة 
وســهولة. بيســر  الحركــة  علــى  تســاعدهم 

145 كرسي وجهاز تعويضي تم تأمينها
بتكلفة

797500 ريال

• تأمين
 األجهزة 
التعويضية
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النقل الخيري 
لذوي اإلعاقة

المساهمة في تحسين جودة حياة المستفيدين من 
كبار السن وذوي اإلعاقة الحركية وتسهيل حركتهم 
لتمكينهم من المشاركة في جميع المناشط العامة

2100 مستفيدا 
من النقل الخيري لذوي وذوات اإلعاقة 

52500 كـم 
5300 ساعة خدمة
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2100 مستفيدا 
من النقل الخيري لذوي وذوات اإلعاقة 
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ذريتـــي
 لمساعدة ذوي 

اإلعاقة على اإلنجاب

إعانــة ذوي اإلعاقــة الحركيــة علــى اإلنجــاب مــن 
خــال الوســائل الطبيــة الحديثــة ، مثــل أطفــال 
األنابيــب والتلقيــح المجهــري وغيرهــا مــن خــال 

مراكــز طبيــة متخصصــة.
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 10
أزواج من ذوي اإلعاقة                          

بتكلفة

200000 
 ريال
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• صيانــة األجهــزة 
التعويضية

برنامــج يهــدف الــى متابعــة حالــة األجهــزة التعويضيــة 
للمســتفيدين بشــكل دوري

األجهــزة  ألعطــال  المتنقلــة  العاجلــة  والصيانــة 
التعويضيــة وتوفيــر قطــع الغيــار االســتهاكية علــى 

الــدوام.

278 كرسي تم صيانتها      
لذوي وذوات اإلعاقة

558 ساعة خدمة

9730 كم
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تهيئة منـــازل 
ذوي اإلعــاقة

الحركيــة  اإلعاقــة  ذوي  حيــاة  تحســين 
بتهيئــة منازلهــم بعمــل المنزلقــات وتهيئــة 
دورات الميــاه لتســهيل حركتهــم اليوميــة.

20منزال تم تهيئتها 
بتكلفة

140000ريال
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تدريب وتوظيف
ذوي اإلعاقة

ــة  ــة الممكن ــة علــى المهــارات المكتبي تمكيــن ذوي وذوات اإلعاقــة الحركي
لهــم فــي الدخــول لســوق العمــل وتدريبهــم علــى المهــارات األساســية 
عــن  البحــث  مهــارات  علــى  تدريبهــم  خــال  مــن  وذلــك  العمــل،  لســوق 

ثــم توظيفهــم. الوظيفــة وتعزيــز التميــز الوظيفــي لديهــم. ومــن 

التقرير السنوي التقرير السنوي التقرير السنوي التقرير السنوي 



19التقرير السنوي 2021

تأمينهــا  تــم  وظيفــة   35
اإلعاقــة  وذوات  لــذوي 

بتكلفة

150000 ريال
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التأهيل 
والرعاية 
الصحية
لذوي اإلعاقة

والتأهيــل  العمليــات  علــى  الحركيــة  اإلعاقــة  إعانــة ذوي 
ــة ،  ــة الحديث والعــاج الطبيعــي مــن خــال الوســائل الطبي

مــن خــال مراكــز طبيــة متخصصــة.

100 مستفيد
بتكلفة 200000 ريال
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ذوي اإلعاقة • تدريب وتأهيل

540 مستفيد
2700 ساعة تدريبية
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• جلسات الغسيل الكلوي

1560 جلسة غسيل كلوي
55 مستفيدا
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البرنـــامج 
السياحي
لذوي اإلعاقة 

بالمملكة

الحركيــة  اإلعاقــة  ذوي  لــدى  الناجحــة  والتجــارب  الخبــرات  تبــادل 
بالمملكــة مــن خــال األنشــطة الســياحية فــي مدينة ابهــا وما جاورها.

شركاء النجاح: 
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مشروع ممنوح من برنامج أهالينا 
لاستثمار االجتماعي

تمكيــن 30 مــن ذوي اإلعاقــة الحركيــة 
علــى مهــارات وظيفيــة مائمــة لســوق 

العمــل
(المهارات المكتبية األساسية)

حفــل  فــي  وظيفيــا  عقــدا   30 توقيــع 
بالراشــد  الحركيــة  اإلعاقــة  تمكيــن ذوي 

. مــول 

مشروع 
تمكين 
ذوي اإلعاقة

 الحركية 
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والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  فــرع  مــع  مشــتركة  تعــاون  اتفاقيــة 
بالمنطقــة الحركيــة  اإلعاقــة  ذوي  لخدمــة  بعســير  االجتماعيــة 

تهــدف االتفاقيــة إلــى تقديــم الخدمــات النوعيــة بالشــراكة للمســتفيدين مــن ذوي اإلعاقــة  
الحركيــة بمنطقــة عســير وتشــمل خدمــات الشــراكة :

تأمين األجهزة التعويضية .
تأهيل وتدريب ذوي اإلعاقة . 

توظيف ذوي اإلعاقة الحركية .
تهيئة منازل ذوي اإلعاقة الحركية . 
مساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج .
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• األرقام واالحصاءات

•تأمين األجهزة التعويضية

ذريتي لمساعدة ذوي اإلعاقة على اإلنجاب  •

صيانة األجهزة التعويضية  •

تهيئة منازل ذوي اإلعاقة  •

• النقل الخيري لذوي اإلعاقة

 145

 10

 278

 20

 2100

كرسي وجهاز 
تعويضي تم تأمينها

أزواج من 
ذوي اإلعاقة                          

كرسي تم صيانتها 
لذوي وذوات اإلعاقة

منزال تم تهيئتها 

مســتفيدا مــن النقــل الخيــري 
لــذوي وذوات اإلعاقــة 

بتكلفة  797500 ريال

بتكلفة 200000 ريال

558 ساعة خدمة

بتكلفة   140000 

ســاعة 5300 52500 كم 
خـدمة

9730 كم

ريال
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• األرقام واالحصاءات

•  تدريب وتوظيف ذوي اإلعاقة

تدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة  •

جلسات الغسيل الكلوي  •

صيانة األجهزة التعويضية  •

التأهيل والرعاية الصحية لذوي اإلعاقة

 35

 1560

 278

 100

تأمينهــا  تــم  وظيفــة 
لــذوي وذوات اإلعاقــة 

 540

جلسة غسيل كلوي                    

كرسي تم صيانتها 
لذوي وذوات اإلعاقة

مســتفيد

بتكلفة 150000 ريال

مســتفيد

55 مستفيدا

558 ساعة خدمة

 200000 ريــالبتكلفــة 

9730 كم

2700 ساعة تدريبية
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شـــــركاء 
النجــــــاح
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