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� א��א���� �
	� ��כ

� א��א���� �
	�
نوف بنت �مد بن عبدا�

احلمد � والصالة والسالم على رسول ا�،،،
عاًما  كان  والذي  م   2020 لعام  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  الضطراب  السعودية  للجمعية  اخلتامي  التقرير  لكم   نقدم  أن  يسرنا 
استثنائيا مبا واجهه العا£ جراء جائحة كورونا، فكما تعلمون أن اجلمعية تعنى بذوي االضطراب وأنه بصدور قرار من �لس الوزراء 
على  حرصت  االنتباه)  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  ذوي  لدعم  الوطني  (املشروع  على  باملوافقة  1430هـ  عام   ° السعودي 
العمل وفق خطة اسµاتيجية مدروسة بعناية لتحقيق أهدافها، ومت تصميم برا�ها ومشاريعها وفق معاي² �ددة تتماشى 
مع رؤية اململكة 2030 من إرساء منظومة اجتماعية وصحية ممّكنة ضمن هدف �تمع حيوي بنيانه متني، وبصدد جائحة كورونا 
اتباًعا للقرارات واÁجراءات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة  ومن منطلق املسؤولية االجتماعية استنفرت اجلمعية كافة جهودها 
للحد والوقاية من انتشار الف²وس، وضمن اجلهود الوقائية والتوعوية التي تقوم بها اجلمعية لسالمة املستفيدين والعاملني بها 
مع استمرارية التزامها بخدمة املستفيدين قدمت الÈامج عن بعد وطورت النظام التقني باجلمعية ليتناسب مع ظروف اجلائحة 

مع استخدام الÈامج والتطبيقات اÁلكµونية لتفعيل التواصل عن بعد بني فريق العمل واملستفيدين واخملتصني.
ونحن نؤمن بأهمية تظافر اجلهود وبناء الشراكات مع اجلهات اخملتصة لدعم املشاريع وتقدمي الÈامج املتخصصة باملعاي² 
املطلوبة لصالح شباب وأبناء املستقبل ممن لديهم االضطراب، لذا نفتح أيادينا لكل من يرغب ° املساهمة بدعم هذه الÈامج 
واملشاريع ونرحب مبقµحاتكم التي من شأنها االرتقاء بالعمل اخل²ي لنصل إÐ عمل فاعل وقوي نضمن من خالله االستمرار ° 

تأدية رسالتنا النبيلة من أجل وطن يزدهر به الشباب من ذوي االضطراب.
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اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه "إشراق" هي جمعية أهلية غ² ربحية مسجلة بوزارة 
الشرق  منطقة   ° أنشئت  جمعية  أول   ، 1430هـ   /2  /19 بتاريخ    (474) رقم  حتت  االجتماعية  والتنمية  العمل 

اÖوسط لدعم ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.

التميز ° تقدمي الدعم املتخصص والشامل لذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

���א��א:
تقدمي الدعم املتخصص والشامل لذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  والعمل على ضمان حقوقهم.

التوعية والتعريف باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
تقدمي برامج التدريب والتعليم املستمر لÚهاÙ والµبويني واملمارسني الصحيني اخلاصة باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.

�������א:���

��א���א:

وطن يزدهر به ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

��� ��
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اÖميـرة  /  نوف بنت �مد بن عبدا� آل سعود

اÖميـرة  /  أريج بنت سلطان بن �مد آل سعود

اÖستـاذ /  فواز بن فهد القصيبي

Üالدكتورة/ آمال بنت علي اليما

اÖميـرة  /  مضاوي بنت سعد بن خالد آل سعود

الدكتورة / مي بنت ناصر املعمر

اÖستاذة / هنيدة بنت �مد الص°²

رئيس �لس اÁدارة

نائب رئيس �لس اÁدارة

املشرف املاÙ وعضو �لس اÁدارة

عضو �لس اÁدارة

عضو �لس اÁدارة

عضو �لس اÁدارة

عضو �لس اÁدارة

أعضاء �لس ا�دارة
مت عقد (  4 ) اجتماعات جمللس ا�دارة � عام 2020
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الهيكل التنظيمي املهني

اجلمعية العمومية

�لس ا�دارة

املدير التنفيذي

اللجان الدائمة

إدارة املشاريع
وتقنية املعلومات

املراجع الداخلي

قسم االتصاالت ا�دارية

نوال بنت �مد الشريف

إدارة العالقات
العامة وا�عالم

إدارة الشؤون
املالية وا�دارية

إدارة 
التوعية والتدريب

إدارة 
البحث والدراساتالدعم والعالج

مكاتب
متثيل اجلمعية

قسم العالقات العامة

قسم ا�عالم

قسم الشؤون املالية

قسم املوارد البشرية

قسم التشغيل
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א��א� א��א	��

اللجنة ال¨بويةوالتعليمية

الهدف:  تقدمي الدعم االستشاري باÖمور الµبوية والتعليمية ذات العالقة من برامج ومشاريع اجلمعية وأنشطتها.

اللجنة التنفيذية 

الهدف: اللجنة التنفيذية من �لس اÁدارة لها صالحيات �ددة من اختصاصها تيس² أعمال اجلمعية.

اللجنة االستثمارية

الهدف: تقدمي الدعم االستشاري باتخاذ القرارات االستثمارية واملالية.

اللجنة الطبية والنفسية

الهدف: تقدمي الدعم االستشاري باÖمور الطبية والنفسية ذات العالقة من برامج ومشاريع اجلمعية وأنشطتها.

جلنة الدعم والعالج

الهدف: تقدمي الدعم االستشاري للÈامج واملشاريع التنموية ودراسة احلاالت واتخاذ ما تراه مناسبÝ لها.

اللجنة ا�عالمية

دور  ومساندة  لدعم  اخملتلفة  اÁعالم  قنوات   Èع العالقة  ذات  اÁعالمية  باÖمور  االستشاري  الدعم  تقدمي  الهدف:  
اجلمعية وأهدافها وأنشطتها.
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اجتماع اجلمعية العمومية العادية بتايخ  22/ 12/ 2020

هو العضو الذي شارك ° تأسيس اجلمعية أو 
�لس  قبول  على  بناًء  قيامها  بعد  بها  التحق 
وهذه  منه،  املقدم  العضوية  لطلب  اÁدارة 
العضوية قاصرة على (الرجال/ النساء) ويكون 
اجلمعية  اجتماعات  حضور  حق  العضو  لهذا 
وترشيح  قراراتها  على  والتصويت  العمومية 
مضي  بعد  اÁدارة،  �لس  لعضوية  نفسه 

سنة على تاريخ التحاقه باجلمعية.

عضو عامل
عضوية   Ðإ االنتساب  يطلب  الذي  العضو  هو 
اÁدارة  �لس  مبوافقة  قبوله  ويتم  اجلمعية 
واملنصوص  املطلوبة  الشروط  حتقق  بعد 
لهذا  يكون  وال  السن،  شرط  عدا  قانونا  عليها 
اجلمعية  اجتماعات  حضور  حق  العضو 
العمومية وال الµشيح لعضوية �لس اÁدارة.

عضو منتسب

اش¨اك (500) ريال سنوًيا

�א��א��� ���א���

عدد اÖعضاء العاملني

عدد اÖعضاء العاملني املسددين

عدد اÖعضاء املنتسبني

عدد اÖعضاء املنتسبني املسددين

193

34

13

8

اش¨اك (1000) ريال سنوًيا
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א���א�� �א���א���

انطالقا من رؤية ورسالة جمعية إشراق مت تصميم الÈامج وفق خطة اسµاتيجية تراعي حاجة ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه 

من اÖطفال واملراهقني والشباب يتم تنفيذها مبنهجية احµافية. واجلمعية تعمل بناء على القرار الصادر من �لس الوزراء برقم (4) 

° عام     1430هـ للمشروع الوطني لدعم اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه والذي ينص على تقدمي اخلدمات ° املؤسسات 

والهيئات احلكومية واخل²ية واخلاصة وحتسني مستوى التعامل مع ذوي االضطراب وتنسيق اخلدمات املقدمة لهم والتأكد من استمرار 

فعاليتها بالتعاون مع جهات حكومية وغ² حكومية ومتطوعني �µفني ومهتمني للسعي على  مساندتهم ونشر الوعي.
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ريال   3000-1700 بني  ويµاوح  مكلف  االضطراب  وعالج  تشخيص  إن 

ريال شهريÝ، وهي مصروفات مستمرة تشكل   200 تتجاوز  واÖدوية 

عبء على اÖسرة، لذا تبنت اجلمعية دعم احلاالت من اÖسر ذات الوضع 

االقتصادي املنخفض بدفع كامل التكاليف، و تقدمي اخلصومات لبقية 

اÖسر بالتعاقد مع املراكز املتخصصة للتشخيص والتقييم والعالج.

قدمت إشراق � 2020 برامج العالج للحاالت بالتعاقد مع اجلهات التالية:
- مركز التواصل الشامل - الرياض

- عيادة حواس - الرياض
- مركز وعد لالستشارات النفسية - جدة

- مركز الطبابة - جدة
- صيدلية ليمون - الرياض

- جمعية اكتفاء اÖهلية - منطقة مكة املكرمة

مع  تفاهم  مذكرة  اجلمعية  وقعت 
بن  عبدا�  امللك  مستشفى 
لتحويل  بالرياض  اجلامعي  عبدالعزيز 
احلاالت للتشخيص و العالج ° مركز 

منو الطفل .

א���� �א���� :

.3

.4

اعتماد ا�دارة

الـتنــفيــذيـــة

آلـيــة تسجيـــل
احلاالتودعمها
لـتــلـقـي العـالج

االقتصادي الوضع  ذو  اÖسر  العالج.  خدمات  املتخصصةلتلقي  للمراكز  التحويل 

احملدود تقوم اجلمعيةبدعم كامل تكاليف العالج، واÖسر املقتدرة يتم حتويلها بخصم من اجلمعية

تـسـجـيـلاحلـالة باجلمعية، عمل مقابلة للتأكد من انطباق2.
الشروط  ودراسةاحلالة مع استكمال اÖوراق املطلوبة

إرســـال التـقـريــر الطبــي إº اجلـمـعـيـــة بتـشخيص طبيب
مخ وأعصـاب أو طبيب نـفسي، يوضح أن احلالة لديها فرط

حركة أوتشتت انتباه أو كليهما

.1

@احلاالت الغ¾ مشخصة يتم توجيهها من اجلمعية
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خطاب فتوى الزكاة
التوجيه واÁرشاد

أعداد املستفيدين

التحويل للتشخيص

مقابالت دراسة حالة

زيارات ميدانية للبحث االجتماعي

الدعم الكامل للعالج ° املراكز (زكاة)

تقدمي خصم 20٪-30٪ للعالج ° املراكز املتخصصة

73

76

التحويل ملراكز النمو والسلوك

17

167

1494

27

60

109

التحويل Áدارة الµبية والتعليم
مت صرف 330,745 ريال من أموال الزكاة

لدعم الÈنامج العالجي للحاالت املستحقة

أثناء جائحة كورونا ° 2020 تقلصت عدد اجللسات ° املراكز مقدمة العالج نظرë لêغالق واحلظر
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الÈنامج يتوافق مع الغاية اخلامسة السµاتيجية اجلمعية (جيل واعي من ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه يفتخرون بنجاحهم) . 

وهو يركز على تطوير املهارات التنظيمية واالجتماعية لذوي االضطراب وتلبية احتياجاتهم الشخصية للتواصل 
مع اîخرين بشكل فعال لتحقيق أهدافهم. يقدمه مدربون معتمدون وخÈاء لتطوير العالقات واخلÈات املهنية 

من خالل تدريب تفاعلي يقوم بتمكني املشاركني من حتويل ما يتعلمونه إÐ خÈة حقيقية تدوم مع الوقت.

���א�� ���� :

  34 متدرب ومتدربة 24  ساعة تدريبيةالفئة املستهدفة : الشباب و الفتيات من عمر ١٤ إÐ ٣٠ سنة
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���א�� ���:

اجللسات الفردية

312عدد اجللسات

251عدد احلاالت

لكافة  بعد  عن  آزر  برنامج  جلسات  تقدمي  استمر 
احلاالت أثناء جائحة كورونا وخالل فµة احلظر.

لقاءات جماعية (�موعات الدعم)
املستفيدونالساعاتاللقاءاتاملدرباملنطقة

128

املدن اÖخرى

د.نسرين احلقيل 

3541

الريـاض

أ. يسرى العتيبي

الفئة املستهدفة : الشباب و الفتيات من عمر 14 إÐ 30 سنة

صمم ليتوافق مع الغاية اخلامسة السµاتيجية اجلمعية (جيل واعي من ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه يفتخرون بنجاحهم). وهو برنامج يقدم املساعدة والدعم املتخصص للشباب و الفتيات من ذوي فرط 
من  الكث²  مع  التعامل  يتم  عليها  وبناًء  االضطراب  لذوي  املشµكة  السمات  ملعرفة  االنتباه  وتشتت  احلركة 
االضطراب  لذوي  االحتياجات  و  املهارات  أهم  ومعرفة  والعملية،  واÖكادميية  االجتماعية  احلياة   ° املواقف 

للتغلب على التحديات التي يواجهونها وتبادل اخلÈات والتجارب الناجحة.

قدم برنامج آزر جلسات مسائية بإجماÙ عدد ساعات  (٣٥) ساعة  14



اضطراب  ذوي  من  واعي  (جيل  اجلمعية  السµاتيجية  اخلامسة  الغاية  مع  الÈنامج  يتوافق 
فرط احلركة وتشتت االنتباه يفتخرون بنجاحهم).

ويهدف لتطوير مهارات الطفل بأساليب تربوية وتعليمية متنوعة لتنمية روح اÁبداع و التدريب 
املوجه ليساهم ° بناء الثقة لدى الطفل واستغالل طاقته ° جو من اÁثارة واملتعة.

��א�� ������ א���א�:

الفئة املستهدفة: اÖطفال اÁناث من عمر 5 إÐ 12 سنة والذكور من عمر 5 إÐ 10 سنوات

أثناء جائحة كورونا مت تقدمي اÖنشطة لÚطفال عن بعد.  

-  مت تقدمي أنشطة ترفيهية تعليمية عن بعد (برنامج اتعلم عن بعد) و ( برنامج كن مبدعÆ) انضم إليها  11 طفل

     قدمت لهم �اًنا بتعاون مركز الرواد اÈذكياء

-  وبالتعاون مع مكتبة كان ياما كان مت تقدمي عروض خاصة Èطفال اجلمعية على منتجات صيف
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التعامل  على  وقادرين  واعني   Íأها) اجلمعية  السµاتيجية  السادسة  الغاية  مع  يتوافق  الÈنامج 
من  نخبة  مع  بالتعاون  تقدم  وتربوية  ونفسية  طبية  استشارية  خدمات  وهي  أبنائهم).  مع  النجاجح 

اÖطباء االستشاريني واÖخصائيني باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.

���א�� �¡��א�כ:

الفئة املستهدفة: أهاÙ ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه والشباب و الفتيات املشخصني باالضطراب.

أثناء جائحة كورونا مت تطوير الÈنامج لتقدمي خدمة
عيادات خالل  من  بعد  عن  اجملانية  االستشارات 
.DOXY  Ùاضية باستخدام منصة الطب االتصاµاف

االستشاريون املشاركون

لقاءات مستشارك � 2020

اجللسات االستشارية

املستفيدون

13  استشاري

74  جلسة

84  مستفيد
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الÈنامج يتوافق مع الغاية السادسة السµاتيجية اجلمعيـة (أهاÍ واعني وقادرين على 
معلومات  لتقدمي  واÖمهات  لآلباء  داعم  برنامج  وهو  أبنائهم).  مع  النجاح  التعامل 
توعوية شاملة ملهارات التعامل مع اÖبناء وتبادل اخلÈات بني أولياء اÖمور الكتساب 
بني  اÁيجابي  التواصل  ولزيادة  اÖطفال  سلوك  تعديل  واسµاتيجيات  أساليب  بعض 

أفراد اÖسرة لتكون بيئة داعمة لذوي االضطراب.

���א�� ¤£א�¢:

الفئة املستهدفة : أهاÙ ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

جلسات فردية لبعض
اÖهاÙ لدعمهم

 ومناقشة التحديات الفردية

 لقاءات جماعية
(Support group)

من جلسة إÐ ثالث جلسات

اجللسات الفردية

265عدد اجللسات الفردية 

81عدد احلاالت املستفيدة 

لقاءات �موعات الدعم 

12عدد اللقاءات اجلماعية

86عدد احلاالت املستفيدة 

بلغ عدد اÖهاÙ املستفيدين من الÈنامج  167 أم وأب

أثناء جائحة كورونا مت تقدمي الÈنامج عن بعد

17



ذوي  احتياجات  لدعم  مستعدون  وتربويون  (معلمون  اجلمعية  السµاتيجية  الرابعة  الغاية  مع  يتوافق 
تقدم  للµبويني   Ýاالنتباه). هو عبارة عن ورش عمل مصممة خصيص اضطراب فرط احلركة وتشتت 
 .ADHD ذوي  من  للطالب  املناسبة  التدريب  وطرق  أساليب  مع  االضطراب،  عن  اÖساسية  املفاهيم 
التي  التعليمية  املمارسات  أفضل   Ðإ للوصول  املعلم  مساعدة   ° الÈنامج  هذا  أهمية  وتكمن 

ستنعكس على الطالب بشكل مباشر.

-  تنفيذ 3 �اضرات ° 3 مدارس مت تقدميها ° شهر فÈاير عن الكشف والتدخل املبكر وبلغ عدد املستفيدين70 معلمـ/ـة.

-   بعد جائحة كورونا مت استكمال الÈنامج عن بعد وحضر 292 معلمـ/ـة دورة متت إقامتها أونالين بعنوان (التعليم عن بعد لذوي

     اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه)  بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية املدرسية بالرياض.

:�
��������א�� ¤���¥ א�

الفئة املستهدفة: معلمي ومعلمات الصفوف اÖولية ورياض اÖطفال ومعلمي الµبية اخلاصة

18

حصلت إشراق على حقوق نشر وتوزيع كتاب (إدارة اضطراب فرط احلركة وضعف االنتباه باملدارس للÈوفيسور راسيل باركلي) فتمت
ترجمته ورفعه على املوقع اÁلكµوÜ للجمعية للقراءة و التحميل �اًنا. 
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فرط  اضطراب  ذوي  لدعم  متمكنني  (أطباء  السابعة  الغاية  مع  يتوافق  املشروع 

لذوي  املقدمة  الصحية  الرعاية  مستوى   ° تفاوت  ولوجود  االنتباه)  وتشتت  احلركة 

االضطراب من حيث دقة التشخيص وحصولهم على أنواع العالج الصحيحة يلزم وجود 

دليل موحد للتشخيص والعالج باللغة العربية معتمد من وزارة الصحة على مستوى 

اململكة. ومت تشكيل جلنة علمية بدأت العمل على املشروع من عام 2017 م، و° 

2020/11/28 م مت تدشني الدليل ا�رشادي السريري املبني على الÑاهني لتشخيص 

وعالج اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه على املوقع االلكµوÜ للجمعية.

�¯ א®���א¬:�¤����� א»��א¢ ��° א���כ�  ±
²��� �³��´ א���
§ א�����

برعاية معا� وزير الصحة
الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

يـسـرنـــا  دعوتكـم

حلفل تدشني الدليل املوحد لتشخيص وعالج
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

وذلك يوم السبت بتاريخ 2020/11/28م املوافق 1442/4/13هـ
من الساعة 3 حتى 5 مساًء � نادي الفروسية-امللز- بالرياض

رئيس �لس ا�دارة
نوف بنت �مد بن عبدا� آل سعود
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مستوى  على  احصائية  وجود  لعدم  اجلمعية  من  كمبادرة  املشروع  بدأ 
مع  بالتعاون  اململكة  مناطق  لكافة  مسحية  دراسة  أول  وهي  اململكة، 
الهيئة العامة لêحصاء، ومت تكوين جلنة علمية للعمل على املشروع بدأت 

أعمالها ° 4 مايو 2019م. 

منجزات املشروع � عام 2020م  :
- احلصول على حق استخدام املقاييس ضمن مشروع املسح الوطني

     لالضطراب لدى اÖطفال واملراهقني و الكبار
- تعمل اللجنة العملية للمشروع على حتكيم ترجمة املقاييس التي سيتم 

    استخدامها ضمن املشروع
- االنتهاء من كراسة املواصفات واملقاييس اخلاصة باملشروع ورفعها 

     لهيئة اÁحصاء الستالم العرض النهائي لتنفيذ املشروع
- ترجمة 7 مقاييس نفسية للمشروع مبنهجية علمية

�¯ א®���א¬:�¤��´ א��¡µ א����© ®»��א¢ ��° א���כ� ���

 يهدف املشروع إÐ قياس نسبة شيوع االضطراب
 بني اÖطفال واملراهقيـن والشبـاب ° السعوديـة
والتعرف على خبـرات وآراء املستفيـدين والتـربوييـن
 واملـختصيـن الصحيـيـن من اخلـدمـات املـقـدمـة
لالضطـراب ، و حتليـل اÖنـظمـة و اللـوائـح الـخـاصـة
بـاخلـدمـات املـقدمـة لـذوي اضطـراب فـرط احلركة 

وتشتت االنتباه ° اململكة العربية السعودية.



̈ك مع وزارة التعليم تهدف إÐ تعزيز وتطوير اخلدمات املقدمة للطالب ذوي اضطراب فرط احلركة وتشتت  اتفاقية تعاون مش
االنتباه ° �االت التعليم والتأهيل،

املشاركة � مسار االحتضان اجلزئي ضمن برنامج بناء القدرات ملؤسسة امللك خالد لعام 2020م حتت عنوان "التخطيط 
االسµاتيجي للمنظمات غ² الربحية". ويهدف برنامج بناء القدرات إÐ تطوير ورفع املهارات والقدرات والعمليات واملوارد من 

أجل حتقيق اÖداء اÖفضل واالزدهار للمنظمات غ² الربحية.

مذكرة تفاهم مع مستشفى امللك عبداÕ بن عبدالعزيز اجلامعية بهدف حتويل احلاالت للتشخيص والعالج ° مركز منو 
الطفل باملستشفى.

التعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لضم إشراق ضمن برنامج استقطاع املوظفني لدعم برامج وأنشطة اجلمعية.

̈اتيجية مع شركة فادن للدعاية وا�عالن تهدف إÐ الرعاية اÁعالنية حلمالت التوعية لعام ٢٠٢١م. شراكة اس

إتاحة  التطبيق  الذي يظهر ملستخدمي  برنامج عطاء  العمل اخل²ي من خالل  ثقافة  لتعزيز  نعناع  تعاون مع تطبيق  إتفاقية 
الفرصة للتÈع للجمعية.

اتفاقية تعاون مع مؤسسة بكة لالستشارات والتعليم تهدف إÐ دعم اجلمعية بتقدمي اخلدمات االستشارية والتدريبية.

ªא
� א®¤�א¨ ªא���אכא
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تأتي أهمية تنمية فريق العمل لتتوافق مع الغاية الثالثة السµاتيجية اجلمعية ( فريق عمل من املوظفني املؤهلني 
أهمية  مستشعرين  للجمعية  الال�دود  والعطاء  اجلماعي  العمل  روح  ولديهم  اجلمعية  برسالة  مؤمنني 

رسالتها )، وقد مت التحاق 9 موظفني ° 18  برنامج تدريبي.

24

��א¶ ¨��אª כא�� א���§

املتÑعون باخلدمات

µא�����  ªא����א�
املتÑعون بالتÑعات العينية

اÖم²ة نوف بنت �مد آل سعود

اÖم²ة مضاوي بنت سعد آل سعود

شركة تعبئة املياه الصحية - نوفا

غرفة املواهب لضيافة اÖطفال

اجلمعية السعودية لطب اÖسنان

مؤسسة  سوانح ملستلزمات الدعاية واÁعالن

Üان  القحطاÈد.ياسر بن ج

مؤسسة املوعد للفنون

أ.مها بنت �مد احملارب

أ.نورة بنت غازي السعدون

مؤسسة فهد عبدالعزيز احلك²

دعم اجلهات

إشراق دعمت  وشركة  مؤسسة   17  
ريال  185,332  Ùعام  2020 بإجما °

دعم اÈفراد

التÈعات                         836,359  ريال

الزكاة                               575,010   ريال
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الداعمة اجلهات 

شركة مواصالت كرمي

تطبيق نعناع

مقهى وايفي ايس

 متجر ليلي الكشوري

مطاعم قرينز 

مقهى ريبوت

مقهى سبع درجات

مطعم مستكة

اتفاقية تعاون لتÈع العمالء

اتفاقية تعاون لتÈع العمالء

التÈع بنسبة من كل فاتورة ° شهر أكتوبر

تخصيص نسبة من املبيعات

دعم حملة أكتوبر مببلغ 5000 ريال

التÈع بنسبة من منتج معني ° شهر أكتوبر

التÈع بنسبة من منتج معني ° شهر أكتوبر

التÈع بنسبة من منتج معني ° شهر أكتوبر

مقهى ريفايفل

مقهى الرك

مقهى سافور

مقهى برودة القهوة

مقهى كراف¨

مطاعم جلسة الدار

مركز أوركيد اÈطفال

التÈع بدخل يوم كامل ° أكتوبر

التÈع بنسبة من منتج معني ° شهر أكتوبر

التÈع بنسبة من منتج معني ° شهر أكتوبر

التÈع بنسبة من منتج معني ° شهر أكتوبر

التÈع بنسبة من منتج معني ° شهر أكتوبر

التÈع بنسبة من منتج من 1 اÐ 20 أكتوبر

التÈع بنسبة من منتج معني ° شهر أكتوبر

دعم حملة أكتوبر مببلغ 5000 ريالمقهى دينستي

دعم حملة أكتوبر مببلغ 5000 ريالمطعم كرنفال
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2020جناح توعوي ° غرناطة مول بالرياض فÈاير   29  - فÈاير   27

2020املشاركة باحلملة امليدانية (نعود بحذر) لتوعية العمالة الغ² ناطقني باللغة العربية بجائحة كورونا أغسطس   9  - يوليو   5

2020حملة توعوية مع وزارة النقل من خالل شاشات الطرق  31 أغسطس   -  1

�
��� א��
�א����א����ª א�

2020حملة ميدانية ° خمسة مراكز جتارية مبدينة جدة تابعة للمراكز العربية ضمن حملة الشهر العاملي للتوعية أكتـوبـر    31  -  1

�
������� א��כ���א����ª א�
2020حملة إلكµونية ° تويµ وسناب شات تستهدف منطقة مكة املكرمة للتوعية والتعريف باجلمعية يناير   31  - يناير   1

2020حملة إلكµونية ° مواقع التواصل االجتماعي بهدف املساهمة ° تخفيف آثار جائحة  كورونا  على ذوي االضطراب وأهاليهم يوليو   15  - مارس   15

2020سلسلة لقاءات بث مباشر على حساب تويµ ونشرت ° قناة اليوتيوب مع �موعة من اخملتصني مبواضيع þتلفة أغسطس   8 مارس-  29

2020املشاركة ° حملة (قد الثقة) مع مؤسسة امللك خالد  بهدف حتسني الصورة عن القطاع الغ² ربحي أغسطس   25  -  23

مشاركات متفرقة ضمن حملة الشهر العاملي للتوعية بـ ADHD  (أكتوبر 2020)
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خصص عامليÝ شهر أكتوبر من كل عام للتوعية باضطراب فرط احلركة 
وتشتت االنتباه واجلمعية حريصة على تفعيله ° اململكة متاشيÝ مع 
هدف  ضمن  ممكنة  وصحية  اجتماعية  منظومة  Áرساء    ٢٠٣٠ رؤية 
�تمع حيوي بنيانه متني، ولتحقيق رؤية اجلمعية (وطن يزدهر به ذوي 

اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه). 
ولرفع مستوى الوعي باملفهوم الصحيح لالضطراب والتعريف بطرق 
التعامل معه باîليات الصحيحة وبالشكل السليم، والحتواء من لديهم 
التصريح  يكون  وال  بنجاحهم  يفتخرون  واعي  جيل  وبناء  االضطراب 

بحالتهم وصمة عار على أسرهم وعليهم.

�¯ א®���א¬�¤�
� �א»��א¢ ��° א���כ� ���א���� א��א��© �
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احلملة حتت وسم #املعرفة_بداية_احلل

5¸22M  (impressions) §א���א�

�א�� ¦��� ��¹ א����� 2,729

�א��� 33,102

�����¡א¢ �© �כ46,200 �א	� �

º
�¤    47

1,433   «��א¢

�א���   4,782

�א¼§ א®¦��א�©��א¨� א��

SnapchatYouTube

��אª ��� א��א½�    4,530

305,757    ���
��א��אª א��

1,323,351           ����אª א�¾�

ª3,184    ��� א���א��א

��כ �© א�£�א���2,975    

 

ADHD إنتاج فيديو احلملةبالتعاون مع شباب



حملة � اللوحات ا�عالنية اخلارجية و الداخلية
بالتعاون مع اجلهات التالية:

- أمانة منطقة الرياض
- شركة فادن للدعاية وا�عالن 

- شركة التواصل الرائع
- الشركة احلديثة للدعاية وا�عالن 

�
�³אª א����א�

�� א���כ��¡� ¿� ª³א�א�
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الرياض 

منطقة مكة املكرمة

جازان

املدينة املنورة

حائل املنطقة الشرقية
القصيم

تبوك

عس¾

اجلوف
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µوزارة الصحة: حملة ملدة يومني ° حساب (عش بصحة) بتوي

ªא���א �� ������ ªא�כא��

 µلس الصحة لدول �لس التعاون: تصميم ونشر مواد توعوية على حساب توي�

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات: رسالة نصية SMS توعوية لكافة مستخدمي شبكات االتصاالت

املراكز الصحية املشاركة

مركز منو الطفل مبستشفى امللك عبدا� بن عبدالعزيز اجلامعي ° جامعة اÖم²ة نورة بنت عبدالعزيز

مركز رؤى املستقبل ° الرياض

مركز احللول الذكية لêرشاد اÖسري ° جدة

�مع إرادة للصحة النفسية ° حائل
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فوكس سينما: عرض الفيديو ° كافة الشاشات و�سم توعوي ° مداخل سينما لرياض بارك وواجهة الرياض

ªא���א �� ������ ªא�כא��

هنقرستيشن : حملة توعوية داخل الشركة و° مواقع التواصل االجتماعي 

تطبيق نعناع: حملة توعوية ° مقر الشركة و° حساب تويµ وتوصيل الكتيبات التوعوية مع الطلبات للعمالء

تعاون شركة املراكز العربية باستضافة احلملة ° كافة مراكزها ° املنطقة الغربية، ومت تنفيذ احلملة ° 15  يوم موزعة على
مراكز مدينة جدة (العرب مول، السالم مول، عزيز مول، الياسمني مول، هيفاء مول)، وبالتعاون مع جمعية عواد اÖمل لêشراف على املتطوعني.

أسواق عبداÕ العثيم: التعاون بنشر ب~ات توعوية° 30 فرع من أكÈ الفروع ° كافة مناطق اململكة



جهة °   45 بدعوة من جمعية إشراق شاركت 
عدة مناطق باململكة.

��א�כ� א��£א�© �א���א�� � א���א¦�
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الرياض 

جدة

أبها- خميس مشيط - تهامة

املدينة املنورة

حائل اخلÑ  - الدمام – الظهران – اجلبيل-اÈحساء

تبوك

70 ��´ �� א��£א�© � א���א�� � א���א¦� א���א�כ�



لركوب   Best Bike �موعة  نظمته  نشاط   ° شاب   20 شارك  

الدراجات بإشراف 6 مدربني ومبشاركة تطوعيةمن مركز قوة احلركة.

ADHD א¢ א���½ �� �����³� �כ Àא���א�
� �כ�¢ א���א¦� �© ¹
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حصول إشراق على شهادة من وزارة املوارد البشرية 

حتقيق   ° جلهودها   ëتقدير االجتماعية  والتنمية 

مستهدفات التطوع من خالل تفعيل حساب اجلمعية 

على منصة العمل التطوعي وإدراج الفرص التطوعية.

املتطوعون � عام 2020

2015الساعات التطوعية

121
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نرحب مبساهماتكم ودعمكم 
احلسابات البنكية للجمعية

حساب الزكاة

مصرف الراجحي
SA25 8000 0114 6080 1055 0005

مصرف الراجحي

بنك سامبا

بنك اجلزيرة

SA97 8000 0114 6080 1042 2221

SA71 4000 0000 00009967 8071

SA40 6010 0001 69500272 2001

للتÈع بـ 12 ريال أرسل رسالة فارغة
وللتÈع الشهري بـ 12 ريال أرسل الرقم 1

50865086
SMS
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مركز رؤى ا�ستقبل

BAKER LINE

Tap Cold Brew

C O F F E E O L O G Y



�א¼כ� ���א:��

@adhdarabia 920009973
0554559083
0551255589info@adhd.org.sa

https://adhd.org.sa


